
هل يقّدم المرشحون شيئًا؟
انته���ى الفص���ل األول م���ن املنظوم���ة الرباعي���ة الدف���ع، التي أطلقن���ا عليه���ا »االنتخابات 
البلدية واالختيارية«، بنتائج مقبولة غير صادمة، سواء في العاصمة بيروت أو عاصمة البقاع 
»زحلة« أو البقاع الش���مالي  »بعلبك«. وقد بدأ طّباخو االنتخابات يضربون أخماس���ًا بأس���داس 
متهيدًا جلولة األحد القادم والتي تأتي بعده. وعلى الرغم من أن العامل الطائفي كان له أثره، 
والعامالن احلزبي والسياسي كان لهما فعلهما، لكن الواضح هو أن الناخب يسعى ألن يسمع 
ش���يئًا جدي���دًا.. يعده مبش���روع إمنائي هن���ا، أو صحي هن���اك، أو اجتماعي هنال���ك. واملجالس 
البلدي���ة حقها أن تفعل ذلك، وأن يتبارى أعضاؤها بطرح مش���اريع مهما كانت متواضعة، لكن 
املشروع حتى لو كان فرديًا ال يتبناه املجلس مجتمعًا، إال أنه يشكل إضافة إلى »الئحة البيارتة« 
أو عروس البقاع أو »زّي ما هّي«، وقد سئم املواطن الكالم اإلنشائي وحتى السياسي، ألنه يعرف 
ميدان عمل املجلس البلدي ومجال اختصاصه، وبالتالي فإنه يكتفي مبشروع متواضع، حتى 
ل���و ج���رى تنفيذه بجمع التبرعات من أبواب املس���اجد أو الكنائس.. امله���م أن يضيف العضو أو 
املجلس املنتخب ش���يئًا جديدًا يس���تطيع تقدميه لناخبيه بعد سنتني أو أربع، هو أو من ميثله 

ويشكل امتدادًا له في االنتخابات القادمة. فهل نرى أو نسمع مثل ذلك؟!
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ثمن النسخة
االشــتــراكـــات

لبنان: ألف ل.ل، سوريا 50 ل.س، السعودية 5 رياالت، االمارات 7 دراهم، قطر 5 رياالت، الكويت 300 فلس، األردن 700 فلس، البحرين 500 فلس، اليمن 200 ريال، مصر 6 جنيه،
السودان 3 جنيه، املغرب 10 دراهم، فرنسا يورو واحد، انكلترا جنيه واحد، الواليات املتحدة وبقية األقطار 1،5 دوالر أو ما يعادلها.

داخل لبنان: 75 ألف ليرة لألفراد /100 ألف ليرة للمؤسسات                خارج لبنان: 100 دوالر للدول العربية   /   125 دوالرًا أوروبا   /   150 دوالرًا بقية أنحاء العالم )بالبريد اجلوي(

السنيورة: الستخالص العبر 
من انتخابات بيروت

للم��رة ال�39 على التوال��ي، أرجأ رئيس 
مجل��س الن��واب نبيه ب��ري جلس��ة انتخاب 
رئي��س اجلمهورية، ال��ى 2 حزي��ران املقبل، 
وذلك بس��بب عدم توافر النص��اب القانوني، 
وسجل احلضور أدنى مس��توياته، إذ استقر 
عل��ى 41 نائب��اً، علم��اً ان اجللس��ة املاضي��ة 
س��جلت حض��ور 53 نائب��اً، فيم��ا النص��اب 

القانوني كما هو معلوم 86 نائباً.
وأكد رئي��س »كتلة املس��تقبل« الرئيس 
ف��ؤاد الس��نيورة بعد اجللس��ة أن »ما حصل 
ف��ي االنتخاب��ات البلدي��ة في بي��روت جدير 
باس��تخالص العب��ر وال��دروس، وق��د يكون 
أحد األس��باب وجود الرئيس سعد احلريري 

خارج لبنان«.
وق��ال: »واضح أن هن��اك البعض الذي 
لم يلتزم ما تقتضيه أصول املش��اركة، كمثل 
واح��د يحب واحدة ويخونه��ا في مكان آخر. 
وهناك أغنية لعبد الوهاب تقول: قلبي يقول 
كالم وأنت بتقولي كالم وعيني ش��ايفة كالم 

والناس بتقول كالم«.

الراعي: لبنان يرفض العودة 
الطوعية للنازحين

اعتب��ر البطري��رك املارون��ي الكاردينال 
م��ار بش��ارة بط��رس الراع��ي أن »اس��تمرار 
احل��رب ف��ي س��وريا يض��ع لبنان ف��ي خطر 
عل��ى  دائ��م وف��ي ح��ال تراج��ع خصوص��اً 
الصعي��د االقتص��ادي واألمن��ي والسياس��ي 

واالجتماعي«.
كالم الراع��ي ج��اء خالل لقائ��ه مجلس 
أس��اقفة فرنس��ا في مقر املجلس، ف��ي اليوم 

الثاني من زيارته إلى باريس.
وش��دد عل��ى »وج��وب وق��ف احل��روب 
وحل النزاعات بالطرق السلمية والسياسية 
وعودة النازحني إلى بالدهم في أسرع وقت«، 
مؤك��داً ان »لبن��ان يرفض الع��ودة الطوعية 
للنازح��ني الس��وريني وه��و ل��ن يتوانى عن 
املطالبة أيضاً بعودة الالجئني الفلسطينيني 
إلى أرضهم وقيام األسرة الدولية بواجباتها 

حيال ذلك«.

السن: لبنان خط الدفاع 
األول في مكافحة اإلرهاب

أقامت رئيس��ة بعثة االحت��اد األوروبي 
في لبن��ان الس��فيرة كريس��تينا الس��ن حفل 
اس��تقبال في متحف سرس��ق، ملناس��بة يوم 
أوروبا، ش��اركت فيه شخصيات دبلوماسية 
وديني��ة  وأمني��ة  وعس��كرية  وسياس��ية 
واقتصادية واجتماعية وأكادميية وإعالمية 

ومن املجتمع املدني.
وقالت: »نريد أن نس��اعد جيراننا - وال 
س��يما لبن��ان  ف��ي وقت األزم��ة ه��ذه، يهمنا 
الدف��اع  اس��تقرار وأم��ن لبن��ان، فه��و خ��ط 
األول ف��ي مكافح��ة اإلره��اب، وكان معط��اء 
جداً باس��تضافته ع��دداً كبيراً م��ن الالجئني 
الس��وريني، ولكن��ه أيض��اً بل��د يكاف��ح مث��ل 
والنم��و  االس��تقرار  عل��ى  للحف��اظ  أوروب��ا 
االقتص��ادي. لذلك هن��اك الكثير مم��ا ميكننا 
القيام به معاً في هذا اإلطار. وهذا هو السبب 
ال��ذي جعل االحت��اد األوروبي في الس��نوات 

األربع املاضي��ة يزيد املس��اعدة االقتصادية 
للبنان أربعة أضعاف. ونتوقع هذا العام ان 
تكون املس��اعدات أعلى عشر مرات مما كانت 

عليه في األوقات العادية«.

»المستقبل«: حلفاء حافظوا 
على التزاماتهم وآخرون لم يفوا

ثمنت كتل��ة »املس��تقبل« جه��ود وزارة 
الداخلي��ة والبلدي��ات واألجه��زة األمنية في 
االنتخابات البلدي��ة في بيروت والبقاع، »ما 
جع��ل العملي��ة االنتخابية جتري بسالس��ة 
وأمان«. ورحبت بالنتائج التي انتهت إليها، 
وخصوص��اً ف��ي بي��روت، وأس��فرت عن فوز 

كامل ل��»الئحة البيارتة«.
ورأت الكتل��ة ف��ي بي��ان أصدرت��ه عقب 
إمت��ام  مج��رد  »أّن  األس��بوعي  اجتماعه��ا 
العملية االنتخابية بداية من بيروت والبقاع 
شكل انتصارا للبنان ولنظامه الدميوقراطي 
وملبدأ التداول الس��لمي للسلطة، مّكنه من أن 
يس��تعيد جزءاً من حيويته ويثبت أنه نظام 

متميز في محيطه«.
واعتبرت أن فوز »الئحة البيارتة« التي 
دعمه��ا »تي��ار املس��تقبل«، بقي��ادة الرئي��س 
س��عد احلريري، ش��ّكل خطوة وطنية كبيرة 
عل��ى طريق تأكيد التمس��ك باتف��اق الطائف 
وتثبي��ت املناصفة وتدعيم العيش املش��ترك 
ب��ني املس��يحيني واملس��لمني بالفع��ل وليس 

بالقول فقط.
احللف��اء  »بع��ض  الكتل��ة  وش��كرت 
الذين ش��اركوا في تأليف الالئح��ة والتزموا 
االقتراع لها وحافظوا على التزاماتهم األدبية 
والسياسية«، آسفة »لكون البعض اآلخر لم 

يلتزم ما تعهد به في هذا الشأن«.

قزي: على الدولة التدخل 
إلنقاذ اإلعالم

اس��تقبل وزي��ر العم��ل س��جعان ق��زي 
وف��داً من مجل��س نقاب��ة احملررين برئاس��ة 
النقي��ب الي��اس ع��ون، وعرض مع��ه وضع 
الصحاف��ة واإلع��الم ف��ي لبنان، وم��ا يعاني 
من��ه الصحافي��ون واالعالمي��ون ف��ي ض��وء 
الصعوب��ات الت��ي متر به��ا مؤسس��اتهم، ما 
ينعكس س��لباً عل��ى أوض��اع العاملني فيها، 
عليه��م  التضيي��ق  أو  للص��رف  ويعرضه��م 

والتأخر في دفع رواتبهم املستحقة.
ومتنى مجلس النقابة على قزي املبادرة 
الى ايجاد صيغة تضمن انتساب الصحافيني 
واالعالميني املس��جلني في جدول النقابة الى 
الصندوق الوطني للضم��ان االجتماعي قبل 

بلوغهم السن القانونية وبعده.
ورد الوزي��ر ق��زي بالق��ول: صحي��ح أن 
هناك ازمة مالية ف��ي اإلعالم ناجتة من ازمة 

السوق والوضع االقتصادي.
وأكد ان على الدولة التدخل فوراً ألن من 
واجبه��ا إنقاذ االعالم، فما قيم��ة اي دولة من 
دون إع��الم. واش��اد قزي بال��دور الذي يقوم 
به وزي��ر اإلعالم رم��زي جريج الذي س��ارع 
ملعاجل��ة املوض��وع وطرح��ه ام��ام مجل��س 
الوزراء. وج��دد الدعوة الى انش��اء صندوق 
مش��ترك من الدول��ة والقطاع اخل��اص لدعم 
اإلع��الم، وقال: على الدولة اخ��ذ املبادرة في 
دع��وة املؤسس��ات االقتصادي��ة واملصرفية 

للمشاركة في هذا الصندوق.

»سوليدير« تخسر للمرة 
األولى في 2015

لم تنُج ش��ركة »سوليدير« من تداعيات 
الت��ردي االقتص��ادي ال��ذي يض��رب الب��الد 
عموم��اً والوس��ط التج��اري خصوص��اً مب��ا 
ميثله من وس��ط للعاصمة وساحة للتعبير 
السياس��ي، فج��اءت النتائ��ج املالي��ة للعام 
املنص��رم مخّيب��ة، إذ س��ّجلت للم��رة االولى 
من��ذ عقدين تقريباً خس��ائر بّررتها الش��ركة 
بأنها نتيجة »إحجام املس��تثمرين عن شراء 
العق��ارات في 2015 وإلغاء عقدين من عقود 
بيع األراض��ي احملققة في األعوام الس��ابقة، 
بعد تخلّف املستثمرين عن تسديد أقساطهم 
املس��تحّقة تعاقدياً وعدم التوافق على إعادة 
جدولتها، ما اضطّرها إل��ى اتخاذ اإلجراءات 
القانوني��ة«، كما ج��اء في بيان الش��ركة عن 
نتائجه��ا املالي��ة أم��س وفي��ه أنه��ا اضطرت 
إلى »عكس األرباح احملققة س��ابقاً من خالل 
تكوي��ن مؤونات مالي��ة احتياطية بقيمة 82 
مليون دوالر، متاشياً مع القوانني احملاسبية 

املعتمدة.
كذل��ك قامت إحترازي��اً بتكوين مؤونات 
مالي��ة إضافية مبثابة إحتياط عام حتّس��باً 
ألي تأخي��ر أو تخلّ��ف ف��ي تس��ديد س��ندات 

واستحقاقات مستقبلية من عقود أخرى«.

»الحوار الثنائي«: للتوافق 
على قانون االنتخاب

ف��ي أول لقاء لطاولة »احل��وار الثنائي« 
التحضي��رات  وانط��الق  ش��هر  نح��و  من��ذ 
لالنتخاب��ات البلدي��ة واالختياري��ة، دعا كل 
من »حزب الله« و»تيار املستقبل« الستكمال 
االنتخاب��ات البلدي��ة ف��ي محطاته��ا الباقية 

»في األجواء اإليجابية نفسها«.
وتوق��ف املجتمعون، بحس��ب املصادر، 
عن��د بع��ض التفاصي��ل املتعلق��ة مبجريات 
هذه االنتخابات، وجرى التش��ديد على إبقاء 
قن��وات التواصل القائم��ة ملعاجلة أي طارئ 
ميك��ن أن يحصل خالل احملط��ات االنتخابية 

املقبلة، خصوصاً في جبل لبنان واجلنوب.
فق��د انعقدت جلس��ة احل��وار ال� 28 بني 
»حزب الله« و»املس��تقبل«، في مقر الرئاسة 
الثاني��ة في ع��ني التين��ة، بحض��ور املعاون 
السياسي لألمني العام ل�»حزب الله« احلاج 
حسني اخلليل، والوزير حسني احلاج حسن، 
والنائب حس��ن فضل الله عن احلزب، ومدير 
مكتب الرئيس سعد احلريري نادر احلريري 
والوزير نهاد املشنوق والنائب سمير اجلسر 
ع��ن »تي��ار املس��تقبل«. كما حضر اجللس��ة 

الوزير علي حسن خليل.
وبعد اجللس��ة أع��رب املجتمعون على 
طاولة احلوار الثنائي »عن ارتياحهم إلجناز 
املرحل��ة األول��ى م��ن االنتخاب��ات البلدي��ة، 
وأكدوا استكمال هذه االنتخابات في األجواء 

اإليجابية نفسها التي سادتها«.

جعجع: االنتخابات 
البلدية انتصار كبير لنا

هّن��أ رئيس ح��زب »الق��وات اللبنانية« 
س��مير جعجع أهالي زحلة عل��ى »التظاهرة 
االنتخابية«، وأهالي القاع ورأس بعلبك على 
الت��ي خاضوها«،  »املع��ارك الدميوقراطي��ة 
االنتخاب��ات  حص��ول  »مج��رد  أن  معتب��راً 
البلدية انتصار كبير لن��ا رغم كل الظروف«. 
وش��دد عل��ى »ض��رورة االنته��اء م��ن ش��راء 
االصوات في االس��تحقاقات املقبل��ة«، داعياً 

القضاء الى اتخاذ االجراءات الالزمة.
كما هنأ »أهالي القاع ورأس بعلبك على 
املعارك الدميوقراطية التي خاضوها، ولكن 
بعد الي��وم عليهم أن يتحملوا مس��ؤولياتهم 
ألن الدول��ة مقصرة«، مش��يراً ال��ى أن »القاع 
ورأس بعلبك ش��هدتا اجراءات أمنية بحيث 
منع اجليش اإلرهابيني من االقتراب اليهما«. 

وجهة نظر

انتخابات بيروت: تعميق الشرخ الطائفي
بع���د اجلول���ة األولى من االنتخاب���ات البلدية واالختياري���ة، أقام خصوم 
الرئي���س س���عد احلري���ري وتي���ار املس���تقبل حلق���ات الدبك���ة ف���ي محافله���م 
السياس���ية ومنابره���م اإلعالمية احتفااًل بنتائج بلدي���ة بيروت التي حصدت 
مقاعده���ا كاف���ة الالئح���ة احلريري���ة دون ح���دوث أي خ���رق. وكان مبعث هذا 
االحتفال من قبل خصوم احلريري تواضع نس���بة املش���اركة االنتخابية التي 
لم تتجاوز حدود العش���رين باملئة، باإلضافة إلى النسبة املرتفعة التي نالتها 
الئحة »بيروت مدينتي« والتي المس���ت حدود الثالثني ألف صوت في الوقت 
ال���ذي جتاوزت فيه الالئحة املقابلة حدود اثنني وأربعني ألف صوت. وقد أراد 
خصوم احلريري اإلش���ارة من خالل هذه النتائج إلى صوابية مقولة اخلوف 
الت���ي مت ترويجه���ا حول���ه من قب���ل االنتخابات املش���ار إليها. فه���ل كانت هذه 

الدبكة صحيحة أم أنها انطوت على مبالغات شتى؟؟
 يعل���ل أنص���ار »تي���ار املس���تقبل« انخفاض نس���بة املش���اركة الش���عبية في 
االنتخابات بش���عور كاس���ح لدى البيارتة بأن النتيجة محسومة وأن ال حاجة 
للنزول إلى صناديق االقتراع في ظل ميزان للقوى مييل بوضوح إلى الرئيس 
احلري���ري وتيار املس���تقبل. ويضيف ه���ؤالء أن اخللل الذي حص���ل وأدى إلى 
انتف���اخ احلج���م االنتخابي لالئحة بي���روت مدينتي ه���و أن القواعد العونية 
صب���ت عند تلك الالئحة، وأن أجواء مس���يحية ال يس���تهان بها قد عّبرت عن 
امتعاضها من وقوف الرئيس سعد الدين احلريري إلى جانب املرشح النائب 
س���ليمان فرجني���ة في املوضوع الرئاس���ي، م���ا اعتبر تدخاًل عدوانيًا في ش���أن 
من ش���ؤون الس���احة املس���يحية اخلاصة، وأن هذه األجواء ق���د متددت لتصل 
إل���ى جس���م »الق���وات اللبناني���ة« مع ما يعنيه ه���ذا األمر م���ن تهديد حقيقي 
لالئح���ة البيارت���ة ف���ي املناطق واألحياء املس���يحية من بي���روت، خصوصًا في 
الدائرة األولى حيث الثقل املس���يحي الناخب واضح جدًا. ويتضح من خالل 
ذلك أن اخللل احلاصل قد وقع نتيجة اعتبارات سياس���ية وطائفية واضحة، 
وأن هذا اخللل لم يصل إلى الدائرة اإلسالمية السنّية في بيروت ووقف عند 
ح���دود التمايز الطائفي بني الدائرة األولى ذات األغلبية املس���يحية والدائرة 
الثالثة ذات األغلبية اإلسالمية السنّية، وأن احتساب احلّد األقصى ملا نالته 
الئحة »بيروت مدينتي« وما ناله مرشحو شربل نحاس مجتمعني ال يتجاوز 
ح���دود الثماني���ة والثالث���ني ألف صوت ف���ي مقابل اثنني وأربع���ني ألف صوت 
نالها املتأخرون في الئحة البيارتة. وهذا يؤكد أن ال خطر حقيقيًا كان يهدد 

الالئحة املدعومة من قبل الرئيس احلريري و»تيار املستقبل«. 
 وفي املالبسات الشارحة ملا حصل خالل تشكيل الئحة البيارتة، تبني أن 
س���مير جعج���ع رئيس حزب القوات اللبنانية أبل���غ الرئيس احلريري أنه غير 
ق���ادر على االنضمام إل���ى الالئحة االئتالفية في بي���روت دون انضمام »التيار 
الوطن���ي احل���ر« إلى هذه الالئحة، وان احلريري في األس���اس ل���م يكن بعيدًا 
ع���ن خيار الس���عي النضمام »التيار الوطني احلر« ال���ى الالئحة املدعومة من 
قبله. ويترتب على كل ذلك استنتاج واضح بأن الئحة »بيروت مدينتي« كانت 
ف���ي الدائ���رة االولى لبيروت متحالفة مع التيار الوطني احلر أو مع قطاعات 

واسعة من هذا التيار. 
 ان الق���راءة الدقيق���ة واملتأني���ة لنتائ���ج االنتخاب���ات البلدي���ة في بيروت 
تش���ير بوضوح إلى تعميق في الش���رخ الطائفي اإلس���المي - املس���يحي وهذا 
م���ا ال يدعو الى الس���عادة الوطنية أو ال���ى أي ابتهاج جدي، قبل احلديث عن 
تراجع ما في القوة الشعبية للحريري و»تيار املستقبل« الذي ميكن أن يكون 
حقيقي���ًا في ش���كل جزئ���ي ولكنه ج���اء مضخمًا ل���دى الذين عق���دوا حلقات 
الدبكة السياسية واإلعالمية شماتة ببيت الوسط وقريطم وكل ما له عالقة 

باحلريري واملستقبل.<
أمين حجازي

الجماعة تلتقي الرئيس ميقاتي

اس��تقبل الرئيس جنيب ميقاتي ف��ي مكتبه يوم االثن��ني املاضي وفداً 
من اجلماعة اإلس��المية، ضم األمني العام األس��تاذ عزام األيوبي، ورئيس 
املكتب السياس��ي األس��تاذ أس��عد هرموش، وقد جرى التداول في الش��أن 

السياسي العام.

لقطات لبنانية
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البلدي��ات. وعلى الرغم من أن أنق��رة هي عاصمة تركيا، فإن اس��تامبول هي 
املدين��ة األهم واألكب��ر، إذ يبلغ طولها 180 كلم، وقد تس��لمها أردوغان مدينة 
غير نظيفة، تس��يل رواس��ب الفحم احلجري في ش��وارعها وأزقتها، وينقطع 
التيار الكهربائي عنها خالل س��اعات الليل والنهار، ووسائل النقل العام فيها 
مزدحم��ة ومضطربة.. فب��دأ أردوغان بعنص��ر النظافة، وكان بع��د انتخابه 
رئيس��اً للبلدية عام 1994 يشارك عمال التنظيفات يوماً كل أسبوع، فيرتدي 
لباس عمال النظافة، ويش��ارك العمال عملهم طيلة النهار. وألغى اس��تعمال 
الفحم احلجري كوقود أو وس��يلة للتدفئة، وأحل مكانه غاز التدفئة املستورد 
من األقطار املجاورة. أما في رمضان فقد ابتكر أردوغان اجنازاً هاماً، فقد كان 
العم��ال واملوظفون يخرجون من مؤسس��اتهم ومعاملهم عند أذان املغرب، ال 
س��يما في فصل الش��تاء، وكانوا يتزاحمون في محطات املت��رو والنقل العام، 
فكانت البلدية تقيم على أبواب احملطات مراكز لتوزيع علب احلساء الساخن 
وقط��ع احلل��وى التي يتب��رع بها املوس��رون ليج��ري توزيعها عل��ى العمال 
وعابري الس��بيل، فيتناولون ذلك ويدعون لرئي��س البلدية بالتوفيق.. ومن 
هنا استطاع أردوغان أن يكون رئيس بلدية ناجحاً، ثم رئيس احتاد بلديات، 
ومنها إلى املجلس النيابي، فاحلكومة، ورئاسة اجلمهورية. وعلى الرغم من 
أن النظ��ام العلماني في تركي��ا كان يركز على أن العاصم��ة هي أنقرة، وفيها 
القص��ر اجلمهوري ورئاس��ة احلكومة واملجلس النياب��ي وقبر مصطفى كمال 
)أتاتورك( مؤس��س اجلمهورية، لكن اس��تامبول استعادت رصيدها، وباتت 
الي��وم ه��ي املدينة األبرز واألكبر، لي��س في تركيا وحدها، بل ف��ي دول القارة 

األوروبية.
بالع��ودة إل��ى انتخاباتن��ا البلدي��ة واالختياري��ة.. نتمنى أن ال تنش��غل 
القوائ��م والكت��ل البلدي��ة بالتزاح��م احلزبي والسياس��ي، وال بتق��اذف التهم 
بالفس��اد ونهب املال العام، مما بدأت تلوكه األفواه وتتقاذفه اللوائح حرصاً 
على أن يكون لها مكان في إدارة ش��ؤون البلد.. بل أن يباشر الفائزون عملهم 
في خدمة مواطنيهم وانعاش املؤسس��ات وإقامة مشاريع خلدمة مواطنيهم، 
وأن مي��ارس املعارضون الذين لم يس��تطيعوا الوصول إلى عضوية املجلس 
البل��دي دورهم الرقابي ان كانوا مؤهلني ألداء هذا الدور، وليس مجرد تقاذف 

االتهامات والشتائم.
وأم��ام اللبناني��ني ث��الث محط��ات قادم��ة إلج��راء االنتخاب��ات البلدي��ة 
واالختيارية، ال تقل أهمية عن العاصمة بيروت ومحافظة البقاع، وبإمكانهم 
أن يقف��وا عن��د النتائ��ج الت��ي أفرزته��ا انتخابات األح��د املاضي فيس��تفيدوا 
منه��ا، حت��ى ال يتك��رر ال��درس دون أن نتعلم منه ش��يئاً. وق��د أدرك اجلميع 
أن السياس��ة معشش��ة في كل ش��يء، على الرغم من أن اجلمي��ع يرددون أن 
البلديات خدماتية وبيئية وليس��ت سياس��ية. كما أن على اجلميع ان يدركوا 
أن الطائفية معشش��ة كذلك في حياتنا العامة، س��واء كان��ت نيابية أو بيئية 
أو بلدية، وان م��ا أفرزته انتخابات بيروت وزحل��ة وبعلبك جديرة بالتوقف 

عندها.. واأليام القادمة جديرة بأن تكون محل اختبار واختيار.{

على الرغ��م من أن قطاعاً كبيراً م��ن اللبنانيني يعتب��رون أن االنتخابات 
البلدية واالختيارية التي أجن��زت وزارة الداخلية مرحلتها األولى يوم األحد 
املاضي، كانت مجّرد »ملهاة« لص��رف أبصار الناس وعقولهم عن انتخابات 
أخ��رى أهم منها وأكث��ر إحلاحاً، هي االنتخابات الرئاس��ية التي انقضى على 
فواته��ا أكثر من س��نتني، واالنتخاب��ات النيابية التي كان يفت��رض اجراؤها 
ع��ام 2013، فمدد املجل��س النيابي واليت��ه مرتني.. رغم كل ذل��ك فإن إجراء 
االنتخاب��ات البلدية بسالس��ة وس��هولة وانضباط، يعتبر اجن��ازاً للحكومة 
اللبناني��ة، وللنظ��ام الذي ب��ات كثيرون من اللبنانيني يش��ككون بش��رعيته 
وقدرته على إدارة ش��ؤون البلد، بعد النكس��ات التي أصابته خالل السنوات 
املاضية، وأسلوب التعطيل الذي متارسه كتل نيابية عديدة، ملجرد عدم تالؤم 

االستحقاقات الدستورية مع مصاحلها احلزبية أو الشخصية الزعامية.
لك��ن، رغ��م كل ما س��بق، فإنه ليس بإم��كان أحد التنكر لس��المة االجناز 
الذي حققته احلكوم��ة اللبنانية، فاملجالس البلدية واالختيارية مؤسس��ات 
ذات أهمية عالية، تس��اهم في بناء املؤسسات األهلية، االجتماعية والثقافية 
واخلدمي��ة، إذا توفرت له��ا كفاءات عالية ومخلص��ة، ال تكتفي مبجرد التمتع 
بلق��ب »رئي��س بلدي��ة« أو حتى »مخت��ار« في أي م��ن احملافظ��ات أو املدن أو 
القرى اللبنانية. وإذا كانت صالحيات املجالس البلدية قد جرى اغتصابها أو 
االعتداء عليها من قبل احملافظ أو وزير الداخلية، فإن ذلك ميكن تصويبه كي 
تتمتع املجالس البلدية أو رؤس��اؤها مبا يعينهم عل��ى أداء مهماتهم املنوطة 

بهم والتي ينبغي ان يحاسبهم املواطنون على أدائهم فيها.
وهن��ا ال بّد م��ن التوقف عن��د مهمات املجال��س البلدية، س��واء في لبنان 
أو األقط��ار الدميقراطية األخرى، لندرك حجم املس��ؤوليات امللقاة على عاتق 
ه��ذه املجالس. فبي��روت -مثالً- مدينة كبيرة واس��عة األرجاء وهي عاصمة 
اجلمهوري��ة اللبناني��ة، ويصع��ب عل��ى مجلس بل��دي واحد إدارة ش��ؤونها 
واالهتم��ام بنظاف��ة ش��وارعها وانتظام حرك��ة التنقل فيها، فض��الً عن رعاية 
املؤسس��ات اخلدمية واالجتماعية والصحية. لذلك فإن ما يطالب به البعض 
م��ن تقس��يم بيروت بلدياً أم��ر جدير بالتوق��ف عنده وايالؤه ما يس��تحق من 
دراس��ة واهتمام. فاملدن الكبرى، فضالً عن العواصم، مقسمة بلدياً في معظم 
أقط��ار العال��م، ورئي��س البلدي��ة يتمتع بصالحي��ات وزير، وه��و يحمل لقب 
»عم��دة« في عدد م��ن األقطار، ومثال ذل��ك في لندن، حني انتخ��ب املواطنون 
البريطاني��ون من��ذ أيام عمدتهم املس��لم )الباكس��تاني األص��ل( صادق خان 
ألول مرة في تاريخ بريطانيا. وقد كان عمدة باريس وما يزال شخصية عامة 
تتمتع بوزن سياس��ي يؤهل ش��اغل هذا املوقع لتولي منصب وزاري أو حتى 

رئاسة احلكومة أو اجلمهورية.
أما املثال األبرز في الس��احة السياس��ية العاملية فه��و رئيس اجلمهورية 
التركي��ة طي��ب رج��ب أردوغ��ان، الذي وص��ل الى موقع��ه في رئاس��ة حزب 
العدال��ة والتنمي��ة ثم رئاس��ة احلكومة وص��والً الى رئاس��ة اجلمهورية، عن 
طري��ق عمل��ه كرئيس الحتاد بلديات مدينة اس��تامبول، الذي يضم عش��رات 

دروس االنتخابات
من بيروت والبقاع
إلى بقية المحافظات

وأفضل من الرئاسة األولى؟ وبالتالي ما املبرر بالنسبة 
إلى هؤالء لتأخير االنتخابات الرئاس��ية وتعطيل البلد 
والضيق��ة،  والش��خصية  اخلاص��ة  املصال��ح  س��وى 
وس��وى تقدمي مصالح دول االقليم على مصالح لبنان 

واللبنانيني؟!  
أما بالنس��بة إلى االنتخابات النيابية، فإن القوى 
السياس��ية املهيمن��ة على الدول��ة والبلد، تري��د قانوناً 
انتخابياً على مقاس��ها، ألنها تع��رف أن نصف املعركة 
االنتخابي��ة يكم��ن ف��ي قان��ون االنتخ��اب، ولذل��ك هي 
عّطل��ت االنتخابات في امل��رة األولى وم��ّددت للمجلس 
النياب��ي، أي لنفس��ها، ث��م عّطلت االنتخاب م��ّرة ثانية 
وم��ّددت لنفس��ها ايض��اً، وه��ي الي��وم تدي��ر معرك��ة 
»طواح��ني هواء« ح��ول اقتراح��ات ومش��اريع قوانني 
االنتخاب في املجلس النيابي. كل قوة سياسية وكتلة 
نيابية تري��د قانوناً لالنتخاب على مقاس��ها، وترفض 
أي قانون يؤّم��ن فعالً حقيقة التمثي��ل ويحفظ العيش 

املشترك بني اللبنانيني.  
الي��وم م��ن ب��ني س��بعة عش��ر اقتراحاً ومش��روع 
قان��ون انتخ��اب موج��ودة أم��ام هيئة مكت��ب املجلس 
النيابي، اختصرت اللجان النيابية املشتركة املوضوع 
بأربع��ة اقتراح��ات ومش��اريع قان��ون، واح��د يعتم��د 
النظام األكث��ري، وآخر يعتمد النظام النس��بي، وثالث 
يعتمد النظام املختلط بصيغتني، ورابع يعتمد الدائرة 
الفردي��ة، ولك��ن ال يبدو في األفق أن اللجان املش��تركة، 
وبعده��ا الهيئة العامة للمجلس النيابي س��تتمكن من 
إجناز االتف��اق على صيغ��ة قانون يرض��ي اجلميع أو 
األغلبي��ة، وإن كان��ت أغلبية القوى تتج��ه إلى املوافقة 
على القان��ون املختلط مع فارق في نظرة كل طرف إلى 
نس��بة ما ميك��ن اعتماده م��ن عدد النواب على اس��اس 
النس��بية، وما ميكن اعتماده على أساس االكثرية، وقد 

يكون القانون األكثر حظوظاً إذا سلمت النيات. 
امله��م في كل ذلك أن جتري االنتخابات الرئاس��ية 
أوالً، وم��ن ث��م االتف��اق عل��ى قان��ون انتخ��اب إلج��راء 
انتخاب��ات نيابي��ة، وإال ف��إن البل��د مع��ّرض ملزيد من 
الفس��اد واالف��الس واالنهيار عل��ى الصعد السياس��ية 
واالقتصادي��ة واالجتماعي��ة وحتى منظوم��ة املجتمع 

بشكل عام.{

السياسية أن تشارك في إجناح االنتخابات البلدية وال 
تس��مح لنفس��ها بإجراء االنتخابات الرئاسية، علماً أن 
الش��غور في منصب رئاس��ة اجلمهورية ه��و الذي وّلد 

ويوّلد االزمات األخرى كافة؟! 
احلقيق��ة هناك انفصام في ش��خصية الدولة وفي 
شخصية القوى السياسية على حد سواء، أو قل أغلبية 
ه��ذه الق��وى! واحلقيق��ة األخ��رى أن الدول��ة مخطوفة 
من ه��ذه القوى التي ال تريد س��وى مصاحلها اخلاصة 
والضيق��ة وال تنظر إل��ى مصالح املواطن��ني كمواطنني 
لبناني��ني، بل  كمكّونات طائفي��ة ومذهبية تصادر هذه 
القوى السياس��ية دورها وتزعم متثيلها! وهنا نس��أل: 
مل��اذا ال تتف��ق الق��وى السياس��ية على انتخ��اب رئيس 
للجمهوري��ة بالطريق��ة القانوني��ة والدس��تورية التي 
اقّرها الدس��تور؟ مل��اذا ال حتضر بعض الكت��ل النيابية 
إلى املجل��س النيابي ومتارس واجبها الدس��توري في 
انتخ��اب الرئيس كما حض��ر نوابها إلى أق��الم االقتراع 
في املدارس واقترعوا ملصلحة مرشحيهم إلى املجالس 
البلدي��ة؟ وهل املجال��س البلدي��ة، عل��ى أهميتها، أهم 

املكّون��ات  ب��ني  وس��جال 
والعائلي��ة،  السياس��ية 
ت��ارة م��ن خ��الل احلديث 
وإث��ارة  التوافق��ات  ع��ن 
وتارة  والقل��ق،  الهواجس 
أخ��رى من خ��الل احلديث 
عن معارك إمنائية وهمية 
ال يستفيد من خالصتها إال 
تلك الطبقة املتحّكمة بقرار 
البل��د، وهذا كل��ه - فعالً – 
استطاع أن يحرف الناس 
عن االهتمامات واملش��اكل 

واألزم��ات األخرى حتى احلياتية، فلم نعد نس��مع عن 
أي حت��رك عل��ى خلفي��ة أزم��ة النفاي��ات، وال الكهرباء، 
وال امل��اء، وال اخلدم��ات، وال الفس��اد، وال الصفقات، وال 
االتهامات التي كش��فت الطبقة السياس��ية نفسها بها، 
وال أي شيء من هذا القبيل. بتنا وكأن البلد بألف خير، 
وأن األمور »ماشية، والبلد ماشي« والعالم بألف خير. 
حتى أن احلديث عن الشغور في موقع الرئاسة األولى، 
وهو أم االزمات في لبنان، لم نعد نسمع عنه شيئاً، وال 
حت��ى التمديد للمجلس النيابي. بات كل حديث الناس 
انتخاب��ات بلدية، وتنمية، وخدم��ات، كل الناس تعلم 
أنها مرتبطة بش��كل أساسي وكبير بالطبقة السياسية 
والذين يش��غلون موقع القرار في البلد، وأن أي إصالح 
أو تغيير أو محاول��ة لالمناء ال بّد أن متّر من خالل هذه 

الطبقة، » وفهمكم كفاية ماذا يعني ذلك«.
إال أن الس��ؤال ال��ذي تب��ادر إل��ى ذه��ن كل مواطن 
لبنان��ي ه��و: كي��ف ميك��ن وزارة الداخلية وم��ن خلفها 
احلكوم��ة أن تنجح في إجراء االنتخاب��ات البلدية، وال 
تس��عى إلجراء االنتخابات النيابية؟ كيف ميكن القوى 

وائل جنم - كاتب وباحث
 ميك��ن الق��ول إن وزارة الداخلي��ة صدق��ت الق��ول 
وأجرت االنتخابات البلدية في اجلولة األولى وجنحت 
ف��ي إجنازها ف��ي أعق��د محافظت��ني، بي��روت، والبقاع 
ضمنه��ا بعلبك الهرم��ل، وهذا فعالً يع��ّد من االجنازات 
التي تس��جل للوزارة، وتالياً احلكومة، خاصة في ظل 
الشلل الذي يطبع احلياة السياسية والنيابية والعامة 
في لبنان، وه��و بالطبع يعطي أمالً متجدداً بأن الدولة 
ال تزال موجودة ومس��تمرة وميكن أن تفعل الكثير، وإن 
كانت الهيمنة واالستقواء وتهميش الدولة أيضاً ما زال 
قائماً وموجوداً ومستمراً في كثير من اجلوانب املتصلة 

بالسيادة والقرار واحلرية وما سوى ذلك. 
رمبا أرادت الطبقة السياس��ة، أو املتحكمون بقرار 
البل��د، وم��ن خلفهم املهيمن��ون على ق��رار الدولة، رمبا 
أراد هؤالء إلهاء الناس عن كثير من املش��اكل واالزمات 
املتراكم��ة واملركبة م��ن خالل فتح املعرك��ة االنتخابية 
ب��ني الفئات الش��عبية والق��وى السياس��ية والعائلية، 
وقد الحظنا أن اهتمام الناس انصّب بش��كل كامل خالل 
األس��ابيع األخيرة على االنتخاب��ات البلدية، فتحّولت 
الق��رى والبل��دات وامل��دن إل��ى س��احات نق��اش ونزال 

بعد نجاح الجولة األولى من االنتخابات البلدية

ما مبّرر عدم إجراء االنتخابات الرئاسية والنيابّية؟!

كلمة األمان

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت

www.al-aman.com

جلسة املجلس النيابي
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االنتخابات البلدية في بيروت.. هل تدفع القوى المسيحّية إلعادة حساباتها؟
م��ن  البلدي��ة  االنتخاب��ات  قط��ار  انطل��ق  وأخي��راً 
العاصم��ة بيروت والبق��اع، رغم كل احلم��الت اإلعالمية 
واملواقف السياس��ية التي كانت تش��كك في إمكان إجراء 
االنتخاب��ات البلدي��ة ف��ي موعده��ا والتي اس��تمرت في 
املراهن��ة عل��ى ح��دث أمن��ي أو موقف سياس��ي ميكن أن 
يؤدي إلى تعطيل إج��راء االنتخابات البلدية في بيروت 

والبقاع في اللحظات األخيرة.
ه��ذا اجل��و اإلعالمي والسياس��ي الذي س��بق إجراء 
االنتخاب��ات البلدي��ة، إن دل على ش��يء فإمن��ا يدل على 
وجود رغبة دفينة عند بعض القوى السياس��ية لتعطيل 
االنتخابات البلدية من أجل االستمرار في حالة املراوحة 
السياسية التي يغرق فيها لبنان، وال سيما في ما يتعلق 
بانتخاب��ات رئاس��ة اجلمهوري��ة، واالتفاق عل��ى قانون 

انتخابي عادل يضمن متثيالً حقيقياً لكل اللبنانيني.
لك��ن رغم كل ه��ذه األج��واء الس��لبية الت��ي يثيرها 
البع��ض، ج��رت االنتخاب��ات البلدي��ة واالختياري��ة في 
بي��روت والبقاع ونزل اللبنانيون ال��ى صناديق االقتراع 
وأدلوا بأصواتهم، وهو ما أثار امتعاض البعض، وأفرح 
ص��دور البع��ض اآلخر ال��ذي رأى ف��ي ه��ذه االنتخابات 
البلدي��ة واالختياري��ة دلي��الً عل��ى رغب��ة اللبنانيني في 
انته��اء حال��ة املراوحة السياس��ية التي يعيش��ها لبنان 
والتي تسبب الكثير من املشاكل السياسية واالقتصادية 

واألمنية التي ترهق كاهل اللبنانيني.
وبعد انته��اء املرحلة األولى من االنتخابات البلدية 
واالختيارية التي ج��رت في بيروت والبقاع، ما الدروس 
واملؤش��رات التي أعطتها هذه االنتخابات، وال س��يما في 

العاصمة بيروت؟
قبل احلديث عن نتائ��ج االنتخابات في بيروت وما 
تعني��ه ه��ذه النتائج عل��ى الصعيد السياس��ي، ال بّد من 
التوقف أوالً عند جملة معطيات أفرزتها هذه االنتخابات، 

ومنها:
- أوالً، ال يوجد ما مين��ع اجراء االنتخابات النيابية 
في بيروت والبقاع إذا توافرت الرغبة الصادقة في اجراء 

هذه االنتخابات.
فق��د ج��رت االنتخاب��ات البلدي��ة واالختياري��ة في 
بي��روت والبقاع بسالس��ة وبأج��واء دميوقراطية وبأقل 
قدر ممكن م��ن اخلروقات، وهذا يعن��ي ان العامل األمني 
الذي ُيتَخ��ذ ذريعة لتأجي��ل االنتخاب��ات النيابية عامل 
وهم��ي ال وج��ود له عل��ى أرض الواق��ع، فلم حت��دث أية 
حال��ة أمنية في بيروت، ولم يس��جل أي حدث أمني بارز 
ف��ي البقاع، وخصوصاً في بعلبك وعرس��ال ومضى يوم 
االنتخابات بهدوء وأمن واس��تقرار ولم يسجل إال حادث 
أمني بس��يط في زحلة، وبالتالي ميكن القول ان الذريعة 
األمنية التي يتخذها البعض س��بباً لتعطيل االنتخابات 
النيابية س��قطت بالضربة القاضية في بيروت والبقاع. 
وهنا ال بّد من تس��جيل الش��كر ل��كل الق��وى األمنية التي 

سهرت على اجراء االنتخابات. 
- ثانياً، أك��دت االنتخابات في بي��روت ان األحزاب 
والقوى السياسية ما زالت األقوى على الصعيد الشعبي، 
وه��و ما أفرزت��ه نتائ��ج االنتخابات حيث ف��ازت »الئحة 
البيارتة« املدعومة من تيار املستقبل واألحزاب بكاملها، 
وكذل��ك احلال في اللوائح االختياري��ة، ولم تنجح الئحة 
»بيروت مدينتي« املدعومة م��ن قوى املجتمع املدني في 
إح��داث أي خرق ف��ي »الئحة البيارتة« وه��و ما يؤكد ان 
ثقة أه��ل بيروت لم تتغي��ر جتاه تيار املس��تقبل والقوى 

السياس��ية املتحالفة مع��ه، رغم كل ما ج��رى في الفترة 
املاضية م��ن أحداث كانت كفيلة بتغيير املزاج الش��عبي 

ألهل بيروت.
أما في ما يتعلق بالنتائج التي أفرزتها االنتخابات، 
فال ب��ّد م��ن التوقف عن��د االنتخاب��ات في دائ��رة بيروت 
األولى حيث جمعت الئحة »بيروت مدينتي« نحو تسعة 
آالف ص��وت يحس��ب معظمه��م عل��ى مناص��ري »التيار 

الوطني احلر« و»القوات اللبنانية«، وهو ما ترك عالمات 
استفهام كبيرة حول أسباب هذا التصويت أوالً، وعجز أو 

باألحرى عدم التزام األحزاب املسيحية التحالف ثانياً.
وقد أش��ار الى ذلك صراحة الرئيس سعد احلريري 
في مع��رض تعليق��ه على نتائ��ج االنتخابات ف��ي دائرة 
بيروت األولى فقال: »هن��اك حلفاء التزموا معنا بالكامل 
وهناك حلفاء آخرون فتحوا خطوطاً حلس��اب مرش��حني 
من خارج الالئحة بشكل 
يه��دد  ان  ميك��ن  كان 
ال  أم��ر  وه��ذا  املناصف��ة، 
يش��رف العمل السياسي 

والعمل االنتخابي«.
السياسية  والقراءة 
العون��ي  التي��ار  ملوق��ف 
والق��وات اللبنانية تقول 
ان احلس��ابات الطائفي��ة 
ه��ي  كان��ت  واملناطقي��ة 
األس��اس في موقفهم من 
ل�»بي��روت  التصوي��ت 

مدينت��ي« ف��ي مواجه��ة »الئح��ة البيارتة« الت��ي رفعت 
ش��عار املناصفة في بيروت، وبالتالي فقد سقط حتالف 
القوات - عون وطنياً في االنتخابات البلدية في بيروت، 
وانح��از ال��ى الش��عارات واحلس��ابات الطائفي��ة عل��ى 
احلس��ابات الوطنية التي رفعها الرئيس سعد احلريري 

في بيروت.
ه��ذا الوضع »ال يش��رف العم��ل السياس��ي والعمل 
االنتخابي« كما قال الرئيس سعد احلريري، لكنه يكشف 
في الوقت نفسه عن تنامي الشعور الطائفي لدى فئة من 
اللبنانيني على حساب الشعور الوطني، وقد أكدت نتائج 
االنتخاب��ات البلدية في دائرة بيروت الثانية والثالثة ان 
الش��عور الوطن��ي هو األس��اس رغ��م الغ��ن الالحق في 
أهل الس��ّنة في بيروت الذي��ن كان في امكانه��م ان يأتوا 
مبجل��س بلدي من لون واحد، وهو ما يؤكد ان ما يس��مى 
»اخلوف املسيحي« أو »الشعور الطائفي« والذي تغذيه 
مواقف األحزاب املس��يحية هو الطاغي لدى املس��يحيني، 
وهو شعور ال مبرر له والدليل التزام أهل السّنة املناصفة 
في بيروت بعيداً عن كل احلسابات الطائفية واملذهبية.

باختص��ار، االنتخاب��ات البلدي��ة واالختياري��ة في 
بيروت جرس انذار للقوى املسيحية كي تعيد حساباتها 
الطائفية والوطنية، وإال فإنها سوف تتحمل الحقاً نتائج 
ذلك ف��ي االنتخابات النيابية القادمة. فهل تعي األحزاب 

املسيحية الدرس أم تسير بجمهورها إلى الهاوية؟{
بسام غنوم

م القوى الحزبّية.. واختراقات مدنية االنتخابات في البقاع: تقدُّ
كش��فت املرحل��ة األول��ى ف��ي االنتخاب��ات البلدية 
م��ن  العدي��د  ع��ن  وبي��روت  البق��اع  ف��ي  واالختياري��ة 
املؤشرات السياس��ية واحلزبية والشعبية، ما قد يكون 
ل��ه انعكاس��ات مباش��رة عل��ى املراح��ل الث��الث املقبلة 

لالنتخابات في جبل لبنان واجلنوب والشمال.
وقد ج��رت االنتخابات في ظروف أمني��ة إيجابية، 
لكن االقبال الضعيف في بيروت ترك انعكاسات سلبية 
لدى »تي��ار املس��تقبل« وحلفائ��ه، فيما ش��هدت مناطق 

البقاع تنافساً قوياً في العديد من املدن والبلدات.
وكان الالف��ت في انتخابات بي��روت النتائج املهمة 
التي حصلت عليها الئحة »بيروت مدينتي« في مواجهة 

»الئحة البيارتة« التي فازت بالكامل.
أما في البقاع، فقد حققت األحزاب املسيحية الثالثة 
)القوات اللبنانية والتيار الوطني احلر وحزب الكتائب( 
فوزاً مهماً في زحلة في مواجهة الئحتي الكتلة الشعبية 
)ميريام س��كاف( وآل فتوش وجنح حزب الله وحلفاؤه 
ف��ي حتقيق ف��وز مهم ف��ي العدي��د م��ن امل��دن والبلدات 

البقاعية.
كما كش��فت النتائ��ج عن فوز اللوائ��ح املدعومة من 
»الق��وات اللبناني��ة« في معظ��م البل��دات البقاعية ذات 

الغالبية املسيحية في منطقة البقاع الشمالي.
أما احل��زب التقدمي االش��تراكي فقد ك��رر فوزه في 
بل��دة راش��يا، في ح��ني ان التي��ارات املدني��ة في بعض 
املناط��ق البقاعي��ة حقق��ت حض��وراً جي��داً، س��واء عبر 

خوض االنتخابات أو الوصول إلى البلديات.
وكان��ت نتائج االنتخابات في بلدة عرس��ال إحدى 
البلدي��ة  املناهض��ة لرئي��س  الالئح��ة  املفاج��آت بف��وز 
الس��ابق علي احلجي��ري وبحصول إحدى النس��اء على 

أعلى األصوات.
فما هي أبرز النتائ��ج واملالحظات على االنتخابات 
البلدي��ة واالختيارية في البقاع وبي��روت؟ وكيف ميكن 
ان تنعك��س هذه النتائج على املراحل االنتخابية املقبلة 

وعلى الوضع السياسي العام في لبنان؟
نتائج االنتخابات بقاعاً

بداية ما أبرز نتائج االنتخابات البلدية واالختيارية 
ف��ي مختل��ف مناط��ق البق��اع وما ال��دالالت السياس��ية 

والشعبية لهذه النتائج؟
لقد ش��هدت بعض املدن والبل��دات البقاعية معارك 
انتخابية قاس��ية وال س��يما في زحل��ة وبعلبك وبريتال 
وراش��يا. وكان��ت املعرك��ة األقس��ى في زحل��ة بني ثالث 
لوائ��ح، األولى مدعومة من األحزاب املس��يحية )القوات 
الكتائ��ب  وح��زب  احل��ر  الوطن��ي  والتي��ار  اللبناني��ة 
اللبناني��ة(، والثانية مدعومة من الكتلة الش��عبية التي 
ترأس��ها ميريام س��كاف )زوجة النائب الس��ابق الراحل 
إيلي س��كاف(، والثالثة مدعومة م��ن آل فتوش )النائب 
نق��وال فت��وش وأخ��وه(، وكان الف��وز من نصي��ب الئحة 
األحزاب بعد حتالفها القوي، وحصلت هذه الالئحة على 
نحو عشرة آالف وخمسمئة صوت فيما حصلت الالئحة 
املدعوم��ة من آل س��كاف على 9 آالف ص��وت والئحة آل 
فت��وش عل��ى 7 آالف صوت، وه��ذا يؤكد ق��وة التحالف 

اجلديد بني القوات اللبنانية والتيار الوطني احلر.
أم��ا حزب الل��ه، فقد حق��ق بتحالفه م��ع حركة أمل 
وبقية القوى السياس��ية جناحاً مهماً في معظم البلدات 
واملدن التي خ��اض فيها االنتخابات، ما يؤكد اس��تمرار 
شعبيته القوية وتزايدها، وال سيما في بعلبك والهرمل، 
لك��ن الفوز املهم كان في بلدة بريتال التي تضم نحو 20 
أل��ف صوت حيث خاض��ت الالئحة املدعوم��ة من حزب 
الله املعركة ض��د الالئحة التي كان��ت مدعومة تاريخياً 
م��ن األم��ني العام الس��ابق حل��زب الله الش��يخ صبحي 
الطفيل��ي والتي اس��تمرت ف��ي العمل البل��دي طوال 18 

سنة سابقة.
وأما في مناطق البقاع الشمالي فقد جنحت »القوات 
اللبنانية« بالتحالف أحياناً مع التيار الوطني احلر في 
حتقيق جناحات مهمة في معظم البلدات، ما يؤكد القوة 

الشعبية للقوات ومتانة التحالف مع التيار.
لك��ن املفاجأة الالفت��ة كانت في بلدة عرس��ال التي 
ش��هدت انتخاب��ات بلدي��ة ممي��زة مبش��اركة فعالة من 
أبن��اء البلدي��ة ودون حصول أي��ة مش��كالت أمنية، وقد 
جنحت الالئحة املعارضة لرئيس البلدية الس��ابق علي 

احلجيري )املعروف باسم أبو عجينة(.
أما القوى املدنية ومؤسس��ات املجتم��ع املدني فقد 
خاض��ت االنتخاب��ات ف��ي بع��ض البل��دات حيث ش��كل 
الزمي��ل نصري الصايغ الئحة خاصة في بلدة مش��غرة 
ف��ازت  فيم��ا  ومواطن��ات«،  مواطن��ون  »حرك��ة  باس��م 
مرشحة احلركة غادة غامن في بلدة صغبني )في البقاع 

الغربي(.
وباالجم��ال ميكن الق��ول إن االنتخاب��ات في البقاع 

أكدت قوة األحزاب السياسية ودورها الفاعل في الواقع 
السياس��ي والش��عبي، رغم حض��ور العائ��الت والقوى 
التقليدي��ة في ه��ذه املناطق، أم��ا التيار املدن��ي فال يزال 

ضعيفاً في هذه املناطق.
االنعكاسات املستقبلية لالنتخابات

لك��ن م��ا ه��ي ال��دالالت واالنعكاس��ات املس��تقبلية 
لالنتخاب��ات البلدي��ة على املراح��ل االنتخابي��ة املقبلة 

وكذلك على صعيد الوضع السياسي العام في لبنان؟
حول هذه االنتخابات ميكن تسجيل النقاط اآلتية:

البلدي��ة  االنتخاب��ات  إج��راء  اثب��ت  لق��د  أوالً، 
واالختيارية في مرحلتها األولى دون أية مشكالت أمنية 
كبي��رة وبحصول تنافس انتخابي وسياس��ي وش��عبي 
كبير، ان ال مش��كلة أمني��ة بإجراء االنتخاب��ات النيابية 
وان��ه أصب��ح م��ن الض��روري االس��راع بإجن��از قانون 
االنتخاب��ات اجلدي��د متهيداً حلصول ه��ذه االنتخابات، 
م��ع ان بع��ض الق��وى السياس��ية واحلزبي��ة تعتبر أن 

األولوية إلجراء االنتخابات الرئاسية.
ثاني��اً، إن اعتماد النظ��ام األكثري ف��ي االنتخابات 
س��واء كان��ت بلدي��ة أو نيابية ي��ؤدي إلى اقص��اء قوى 
فاعلة في املجتمع، في حني ان اعتماد النس��بية يس��مح 

بتمثيل جميع القوى.
ثالثاً، لقد أكدت االنتخابات في مرحلتها األولى قوة 
التحالف��ات احلزبية، إن في بي��روت أو بعلبك أو زحلة، 
وم��ن الواضح أن القوى احلزبية ال تزال هي األقوى رغم 
ب��روز الق��وى املدني��ة وقدرتها عل��ى حتقي��ق اختراقات 
مهم��ة، ولك��ن التي��ارات املدني��ة حتت��اج إل��ى املزيد من 
التنظي��م والعمل وط��ول النفس كي حتق��ق نتائج أقوى 

في االنتخابات املقبلة.
رابع��اً، إن إج��راء االنتخابات قد يش��جع املواطنني 
على املش��اركة بفعالية في املراحل املقبلة بعد ان كشف 
تراج��ع نس��بة التصويت ف��ي بيروت عل��ى ضعف دور 
بع��ض القوى السياس��ية، كذلك ف��إن االهتمام اإلعالمي 
والسياسي واحلزبي باالنتخابات البلدية واالختيارية 
يؤك��د أهمية العودة الى خيار الناس لتجديد دور القوى 
السياسية أهمية احملاس��بة والنقد في العمل السياسي 

والشأن العام.
ف��ي  النس��ائية  املش��اركة  ضع��ف  رغ��م  خامس��اً، 
االنتخاب��ات ترش��يحاً وتصويت��اً، لك��ن ب��رزت بع��ض 
النتائ��ج املهم��ة على صعيد حضور النس��اء ف��ي عملية 

االنتخابات، وحققت بعض النساء نتائج مهمة.
وبانتظ��ار حص��ول املراح��ل املقبل��ة واالنتخاب��ات 
البلدي��ة واالختياري��ة ورغ��م كل املالحظ��ات الس��لبية 
واالنتقادات التي وجهت إلى األجهزة الرس��مية أو وزارة 
الداخلية أو بعض األحزاب، فإن حصول االنتخابات في 
موعدها وفي أجواء هادئة يش��كل انتص��اراً مهماً للبنان 
واللبنانيني، على أمل ان حتمل املرحلة املقبلة مؤش��رات 

إيجابية جديدة.{
قاسم قصير

األمين العام للجماعة اإلسالمية يستقبل
نائب رئيس حزب السعادة التركي

 اس��تقبل األم��ني الع��ام 
ف��ي  اإلس��المية  للجماع��ة 
ع��زام  األس��تاذ  لبن��ان، 
رئي��س  بحض��ور  األيوب��ي، 
دائرة التعبئ��ة في اجلماعة 
اإلس��المية، األس��تاذ سامي 
اخلطيب، نائب رئيس حزب 
الترك��ي األس��تاذ  الس��عادة 
حس��ن بتماز ، مهنئ��اً األمني 
العام بتوليه األمانة العامة 
للجماع��ة ف��ي لبن��ان، ناقالً 
إليه حتي��ات قي��ادة احلزب 

في أنقرة ومتنياتها له ولقيادة اجلماعة بالنجاح في حمل املشروع اإلسالمي مبا يخدم املجتمع اللبناني عامة.
 وتداول الطرفان شؤون املنطقة ودور تركيا احملوري في املنطقة ونصرة القضايا العربية واإلسالمية.
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الجماعة اإلسالمّية في صيدا تطلق ماكينتها االنتخابية للبلديات
حاش��داً  لق��اء  االس��المية  اجلماع��ة  نظم��ت 
ملاكينته��ا االنتخابي��ة مس��اء الس��بت 5/7/ ف��ي 
مركزه��ا بحض��ور رئي��س بلدي��ة صي��دا املهن��دس 
محم��د الس��عودي، وممث��ل النائب بهي��ة احلريري 
رئي��س جمعية جت��ار صيدا علي الش��ريف، رئيس 
جمعية املقاصد اخليرية االسالمية يوسف النقيب، 
رئي��س مجلس أمناء مؤسس��ات الهيئة اإلس��المية 
للرعاي��ة هاني أبو زينب، عضو املجلس اإلس��المي 
الش��رعي األعلى موفق الرواس، نائب رئيس بلدية 
صيدا إبراهيم البس��اط، وأعض��اء املجلس البلدي: 
املهن��دس عل��ي دال��ي بلط��ة، ن��زار احل��الق، عرب 
كلش، وفاء ش��عيب، املهندس محمد منذر أبو ظهر، 
الدكت��ور محمد حس��يب الب��زري، مط��اع مجذوب، 

حسن الشماس.
افتت��ح اللقاء بت��الوة من الق��رآن الكرمي، تبعها 

النشيد الوطني اللبناني.
ثم ألقى املسؤول السياسي للجماعة اإلسالمية 
في اجلنوب الدكتور بسام حمود كلمة عاد فيها الى 
األي��ام األولى م��ن انتخابات ع��ام 2010، حيث مت 
ا  طرح املهندس محمد السعودي كمرشح توافقي، ملمِ
سمعناه عنه من مزايا وصفات تؤهله لهذا املنصب 
رغم عدم معرفتنا الشخصية به، ألن هدفنا الوحيد 
هو مصلحة املدينة، وبعد جتربة س��ت سنوات من 
العمل البلدي تأكدنا انه الرجل املناس��ب في املكان 

املناس��ب عم��الً وق��والً، لذلك كن��ا أول م��ن طالبناه 
بالترش��ح مج��دداً واس��تكمال املش��اريع احليوية 

واإلمنائية والبيئية ملدينة صيدا.
الس��عودي رك��ز ف��ي كلمت��ه عل��ى اإلجن��ازات 
الت��ي حققها املجلس البلدي خالل الس��ت س��نوات 
املاضية، مفنداً الوعود التي وضعها املجلس وكيف 
مت حتقيقها. وش��كر أعضاء اجلماعة اإلسالمية في 
املجل��س البل��دي على دوره��م الري��ادي في إجناح 

عمل املجلس طوال الس��ت س��نوات القادمة. وأشاد 
بدعم اجلماعة اإلس��المية له في الس��نوات الس��ت 
املاضي��ة وفي الترش��ح لوالي��ة جديدة مذك��راً بأن 
اجلماع��ة كانت من أول املطالبني بترش��حي لوالية 

جديدة.
كلمة اجلماعة اإلس��المية ألقاها الش��يخ محمد 
عم��ار، ال��ذي أك��د ان اجلماع��ة تنش��د اخلي��ر ل��كل 
الناس، وهي عندما تش��ارك باالنتخاب��ات البلدية 
داعم��ة للرئي��س محم��د الس��عودي، فم��ن منطل��ق 
قناعتها بأنه وفريق العم��ل البلدي معه قادر بإذن 
الله على حتقي��ق األفضل للمدين��ة، وأبنائها، وهذا 
ما رأيناه خالل الفترة الس��ابقة. وختم بالقول: اننا 
في اجلماعة االسالمية اذا وعدنا وّفينا واذا التزمنا 

اّدينا، وقرار اجلماعة نلتزم به جميعنا.

استخالصات من نتائج
االنتخابات البلدية في بيروت

بقلم: أمين املصري

أقفل���ت صنادي���ق االقت���راع في محافظ���ة بيروت على نس���بة مش���اركة متدّني���ة بلغت %18، 
خالف���ت التوقع���ات وتركت رس���ائل سياس���ية واجتماعية عدي���دة، رغم التناف���س احملموم الذي 
ش���هدته العاصم���ة ب���ني الئحتني بلدّيتني أساس���يتني، ولوائح متناثرة هنا وهن���اك. وفي قراءة 

لنتائج االنتخابات البلدية في بيروت ميكن تسجيل اآلتي:
- ما زالت األحزاب هي صاحبة الكلمة الفصل في املجتمع اللبناني، وال سّيما في املدن.

- إذا كان���ت نس���بة التصوي���ت املتدّنية في بي���روت تعكس حالة عزوف الن���اس عن األحزاب 
والسياسيني، فقد بدا أن قرف الناس انسحب على البديل املطروح أيضًا.

- ل���م تنج���ح الئحة ما س���ّمي »املجتمع املدني« بكس���ب ثقة املواطن وإقناع���ه باالقتراع له، 
علم���ًا أن لديه���ا ميزة إضافية تتمثل في حتميل كل الفس���اد املوجود في مدينة بيروت لالئحة 

التي كانت تتولى شؤون العاصمة.
- عالم وسائل التواصل االجتماعي ال يعّبر عن الواقع، وال عن نصفه.. هو عالم افتراضي 

ال يبنى عليه شيء عملّي.
- لي���س كل م���ن اقترع لالئحة » بيروت مدينتي« مقتنعًا ببرنام���ج وكفاءة أعضاء الالئحة، 

لكن التصويت بني في معظمه على خصومة األحزاب السياسية، وال سّيما  تيار املستقبل.
- ف���ي املقاب���ل، م���ن اقترع ل�» الئح���ة البيارتة« لم يخت���ر برنامج الالئح���ة، وأزعم أن معظم 
املقترعني لم يطلع على برنامجها االنتخابي. االقتراع كان سياسيًا وحزبيًا بالدرجة األولى.

- الناخ���ب األكبر في االس���تحقاقات االنتخابية في لبنان هو ع���واّم الناس، وليس النخب 
املثقف���ة.. ومعل���وم أن خطاب اجلمه���ور العام له خصائص معينة تعتمد على اس���تثارة الغرائز 
والعواط���ف، ولي���س على البرنام���ج املقنع. وكما يقول علماء السياس���ة: إن جناحك في العمل 
السياس���ي يعتم���د عل���ى حس���ن خطاب���ك للجمه���ور وجذب���ه، ولي���س قائم���ًا عل���ى برنامج���ك 

السياسي.
- م���ا زال���ت تنقصنا نح���ن املجتم���ع اللبناني ثقافة املواطن���ة والتعايش م���ع اآلخر، حيث 
اكتش���فنا أنن���ا نحمل ف���ي دواخلنا ثقافة إقصاء اآلخر. هذا اإلقصاء نفس���ه ال���ذي ننكره على 

غيرنا من األنظمة أو القوى واألحزاب.
- يغي���ب ع���ن الكثير منا الفرق بني التحالف االنتخابي )القائم على مصلحة آنّية تنتهي 
بانته���اء الي���وم االنتخاب���ي( وب���ني التحال���ف السياس���ي )القائ���م على مش���تركات ف���ي البرامج 

السياسية( وبني التحالف االستراتيجي )القائم على تقاطع في الرؤية واألهداف العامة(.
- جنح���ت اجلماع���ة اإلس���المية في تعزيز حضورها وكس���ر حواجز »القل���ق« منها كفصيل 
إس���المي ل���دى الطوائ���ف األخرى.. لكن يبدو أن ه���ذا االنفتاح قابله تقصير ف���ي تواصلها مع 
مكّونات الس���احة اإلس���المية، التي كان لها سابقة تشكيل لوائح أخرى، وعدم اعتماد اخليارات 
السياسية للجماعة كما جرت العادة في االستحقاقات االنتخابية. وهذا ما يجب استدراكه.

- غياب ثقافة االختالف بني أبناء الساحة اإلسالمية، حيث أطلق البعض سيل اتهاماته 
للجماع���ة لس���بب عدم التزامها ما يراه ه���و، وهذا يضعنا في خانة واحدة م���ع أحزاب وتيارات 

أخرى، نّدعي أننا نتميز عنها بأخالقنا وقيمنا وأدب اختالفنا.
- احلض���ور االس���تعراضي الالف���ت لبع���ض املجموعات ف���ي الطرقات وعلى أب���واب مدارس 

االقتراع ال يعكس بالضرورة حجم هذه اجلهة انتخابيًا، جمعية املشاريع منوذجًا.{

نتائج االنتخابات البلدّية في البقاع

فوز جميع مرشحي الجماعة في بيروت

شاركت اجلماعة االسالمية في االنتخابات البلدية في عدد من القرى البقاعية، وحققت 
فوزاً في عدد من هذه البلدات، وجاءت نتائج مشاركتها على الشكل اآلتي:

- في »الال« فازت الالئحة املدعومة من اجلماعة، وفيها اثنان من اجلماعة.
- ف��ي جب جن��ني دعمت اجلماعة الئحة مش��كلة من العائالت، وقد ف��ازت الالئحة التي 

دعمتها اجلماعة )11 من 15(.
- في كفردينس دعمت اجلماعة الئحة ضمن العائالت، فازت وفيها أخ )نائب رئيس(.

- في الرفيد دعمت اجلماعة الئحة فازت كلّها بكاملها.
- في املنارة فاز أخ رشحته اجلماعة للمجلس البلدي.

- في كفريا جنح ثالثة من تسعة في الئحة مدعومة من اجلماعة، بينهم أحد اإلخوة.
- ف��ي الس��لطان يعق��وب خرق أح��د مرش��حي اجلماعة الالئح��ة املقابلة ضم��ن لوائح 

عائلّية.
- في بعلبك رّشحت اجلماعة أحد اإلخوة ملنصب مختار بشكل منفرد وقد فاز.

- في عرس��ال فازت الئحة يترأس��ها أخ مق��ّرب من اجلماعة )باس��ل احلجيري( مع 19 
عضواً آخرين.

للمجلس البلدي: املهندس مغير سنجابة
للمجلس االختياري: 

باسم احلوت )ميناء احلصن( - يوسف عيتاني )رأس بيروت( - غسان شهاب )رأس بيروت( 
- عبد الهادي العبيدي )املزرعة( - يوسف العمري )املصيطبة(

أقام��ت اجلماع��ة اإلس��المية في خلي��ة بلدة 
أعلن��ت  احتف��االً  اخل��روب،  إقلي��م  ف��ي  كترماي��ا 
خالل��ه والدة الئح��ة »مع��اً نبني« ملجل��س بلدية 
كترمايا، املدعومة من العائالت واحلزب التقدمي 
االش��تراكي، حضره رئيس مجلس محافظة جبل 
لبنان في اجلماعة املهندس محمد قداح، املسؤول 
السياس��ي للجماع��ة في جبل لبنان عمر س��راج، 
رئيس بلدية كترمايا بالل قاسم، ومسؤولون عن 
االش��تراكي واجلماعة، وحش��د من أبن��اء البلدة، 
وع��دد م��ن أعض��اء اللوائ��ح االنتخابي��ة األخرى 

املنافسة في كترمايا.
حت��دث ف��ي االحتفال إم��ام كترمايا الش��يخ 
أحمد ع��الء الدين، فأك��د ان »التصويت واالقتراع 
لي��س حرام��اً«، مش��دداً عل��ى أهمي��ة »اخلدم��ة 
االجتماعية في الدين اإلسالمي«، مباركاً »وصول 
أي فريق للبلدية والعمل على حتقيق احتياجات 

البلدة«.
ثم كانت كلمة لرئيس بلدية كترمايا السابق 
محم��د جني��ب حس��ن، فأش��ار إل��ى ان »اجله��ود 
كترماي��ا  ونه��وض  لتنمي��ة  كبي��رة  واحلاج��ات 
عل��ى مختل��ف الصع��د االقتصادي��ة والتجاري��ة 
وف��ق  واملعيش��ية،  واخلدماتي��ة  واالجتماعي��ة 
مخط��ط توجيهي يرس��م لتطوير وتعزي��ز مكانة 

كترمايا«.
بعده��ا أُعلن��ت أس��ماء الالئحة وه��م: محمد 
جنيب حس��ن، احم��د فوزي الس��ّيد أحم��د، خالد 
محمد قاس��م، خالد علي دغمان، خالد محمد عبد 
الرحي��م، جنيب أس��عد أب��و مرعي، محم��د وفيق 
عرابي، يونس ابراهيم، الشيخ أحمد أسامة عالء 
الدين، أحمد محمود الش��حيمي، وس��يلة محمود 
معط��ي، عمر توفيق طافش، أحم��د محمود عزيز، 

الياس أحمد علي، وعفيف أمني شاهني.

الجماعة أعلنت الئحة 
»معًا نبني« في كترمايا
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غارات بريف حلب.. والنظام يحشد قواته بالغوطة
ش��ن طي��ران النظ��ام احلرب��ي صب��اح األربعاء، 
غارات جديدة في مناط��ق بريف حلب اجلنوبي، بعد 
ي��وٍم واح��د من جت��دد الهجم��ات اجلوية عل��ى أحياٍء 
باملدين��ة وريفه��ا، بينما حش��دت قوات النظ��ام قواٍت 
وآلي��ات عس��كرية عل��ى أط��راف منطقة املرج، وس��ط 

الغوطة الشرقية لدمشق.
يأتي ذل��ك رغم إعالن روس��يا والواليات املتحدة 
عن متدي��د ما أس��متاه »نظام التهدئة« هن��اك، لثالثة 

أياٍم إضافية، بدءاً من ليل االثنني – الثالثاء. 
وأف��اد ناش��طون وش��هود عي��ان ف��ي حل��ب بأن 
الطي��ران احلربي الروس��ي ج��دد اس��تهدافه صباحاً 
لبل��دة خ��ان طوم��ان، الت��ي كان��ت فصائُل عس��كرية 
مقاتلة للنظام السوري، س��يطرت عليها يوم اجلمعة 
املاضي، بعد معارك استمرت لساعات، مع املليشيات 

األجنبية املتحالفة مع النظام.
وكان��ت ع��دة مناط��ق بريف��ي حل��ب اجلنوب��ي 
والغرب��ي، تعرض��ت لهجمات جوي��ة، بلغت نحو 75 
غارة، كما اس��تهدف الطيران احلربي حّيي القاطرجي 

وك��رم اجلب��ل الواقعني 
كم��ا  حل��ب،  مبدين��ة 
طائ��رات  اس��تهدفت 
الس��وري  النظ��ام 
املتفج��رة  بالبرامي��ل 
وحيان  عن��دان  بلدت��ي 
بري��ف حلب الش��مالي، 
مم��ا أس��فر ع��ن أضرار 

مادية.
ويأتي هذا القصف 
اجلوي والبري العنيف 
مح��اوالت  فش��ل  بع��د 
قوات النظام االس��وري 
الس��تعادة بل��دة خ��ان 

طوم��ان )15 كل��م جن��وب غربي حلب( التي تش��رف 
على طريق دمشق-حلب.

النص��رة  جبه��ة  تس��انده  الفت��ح  جي��ش  وكان 
ق��د س��يطر نهاي��ة األس��بوع املاض��ي على بل��دة خان 

طوم��ان وقتل وأس��ر م��ا ال يقل عن عش��رين عس��كرياً 
إيراني��اً،  وآخرين من حزب الله، فضالً عن عناصر من 

ميليشيات أجنبية وجنود نظاميني سوريني.
قتلى في إدلب

وبالتوازي مع اس��تهداف العديد من البلدات في 
ريف حل��ب، اس��تهدفت طائرة روس��ية ي��وم الثالثاء 
سوقاً شعبياً في بلدة بّنش بريف إدلب اجلنوبي، مما 
أس��فر عن مقتل 14 ش��خصاً -بينهم نس��اء وأطفال- 

وإصابة عشرات آخرين.
وتعرضت مدينة بنش لغارتني متتاليتني يفصل 
بينهم��ا أقل م��ن دقيقتني، أوقعت إصاب��ات عديدة في 
صفوف فرق اإلس��عاف والدفاع املدني أيضاً. وحتول 
العدي��د من القتلى إلى أش��الء بس��بب ش��دة االنفجار 

حي��ث اس��تهدف القص��ف الس��وق الرئيس��ي ومواقع 
استراتيجية أخرى في املدينة.

معارك حمص
وفي تطورات منفصلة، قالت وكالة أعماق التابعة 
لتنظي��م الدول��ة إن مقاتليه أس��قطوا طائ��رة مروحية 
تابع��ة للنظام الس��وري ق��رب منطقة حويس��يس في 

ريف حمص الشرقي.
وحتدث��ت الوكال��ة ع��ن تق��دم مقاتل��ي التنظي��م 
باجت��اه مطار »ت��ي. فور« العس��كري التاب��ع للقوات 
النظامي��ة الس��ورية بعد س��يطرتهم عل��ى حاجزين. 
وقال��ت إن عش��رين جندي��اً نظامي��اً س��ورياً قتلوا في 

املعارك الدائرة في محيط املطار.
وكان تنظي��م الدول��ة اإلس��المية هاج��م قبل أيام 
حقلي »ش��اعر« و»املهر« للنفط والغاز بريف حمص. 
وحتدث��ت مواقع موالية له عن اس��تيالء مقاتليه على 

آليات وأسلحة من احلقل األول.
م��ن جه��ة أخ��رى، أحبط��ت فصائل مس��لحة في 
املعارضة السورية ليل األربعاء، محاولة تقدٍم لقوات 
النظام في ريف حمص الشمالي، إذ أكد املتحدث باسم 
»مركز حمص اإلعالمي« أن مقاتلي الفصائل »أحبطوا 
محاوالت قوات األس��د للتسلل على جبهة حاجز زكبو 

احملرر في اجلبهة الغربية«.
كم��ا حتدث ع��ن »تفجير آلي��ة عس��كرية للنظام، 
وإفشال محاولة تسلل، على اجلبهة اجلنوبية مبدينة 
تلبيس��ة، وأن الث��وار في جيش التوحيد يس��تهدفون 
باملدافع والرشاش��ات الثقيلة ق��وات النظام املتمركزة 

مبعسكر ملوك«.
ولفتت املصادر إلى »ش��ن الطي��ران احلربي يوم 
الثالثاء أكثر من 12 غارة في مناطق وس��ط الغوطة« 
التي تس��عى قوات النظام للتقدم فيها، وسلخ مناطق 
القط��اع اجلنوبي وأبرزها زبدين ودير العصافير، عن 

مناطق سيطرة املعارضة شمالي الغوطة. {

العالم يحرق حلب.. وهو يتفّرج!
بقلم: حمزة اإلدلبي

تعتب��ر حلب من أكث��ر املناطق التي يطم��ح اجلميع بالس��يطرة عليها منذ بداية الث��ورة، وقد حاول 
النظام ذلك كثيراً وفشل، فاستعان أوالً بإيران وبعدها بروسيا، ولم يجد سبيالً إال بتهجير أهلها وقتل كل 

من يرفض اخلروج، كل ذلك بغطاء دولي يسمح له التصرف دون رقيب أو حسيب حتت ذرائع شتى.
ما حصل في حلب لم يكن بفعل نظام بش��ار األس��د وأزالمه فحس��ب، بل تدخلت في ذلك امليليشيات 
الطائفي��ة بغطاء روس��ي، بالتعاون مع الواليات املتح��دة، الراعي الثاني ملفاوض��ات جنيف وأمام أعني 
العالم بأجمعه، فالعالم مسؤول عن حرق حلب وتدميرها، واجلميع كان له دور في مجزرة حلب األخيرة 
وتدميرها وتهجير سكانها، كّل حسب دوره، وكل ذلك في سبيل إخماد نار الثورة السورية اليتيمة، وقتل 

أكبر عدد ممكن من السوريني.
لم يتحرك أحد أمام بش��اعة املش��هد الس��وري، كأن ما حصل في حلب بات مألوفاً أو أنه ال يس��تحق 
احلراك واحلزن، بل صمت اجلميع أمام ذلك، ومن أراد منهم احلديث فقد اس��تنكر وندد ورفض وعّبر عن 

قلقه وهو على كنبته، ولم يفّكر محاوالً التضامن أو التخفيف عن الشعب السوري املنهار واملخذول.
ما يؤلم أكثر من قتل الس��وريني هو ال مباالة العالم جتاه الش��عب السوري، خصوصاً تلك املنظمات 
وال��دول الت��ي ادع��ت زوراً وبهتاناً صداقة الش��عب الس��وري، فالنظام مي��ارس عمله الغاش��م في القتل 
والتدمي��ر، وذل��ك ال يخف��ى على أحد، ولك��ن ملاذا لم حت��اول أي من تلك ال��دول واجلمعي��ات التي تنادي 

باإلنسانية أن تتحرك ملساعدة الشعب السوري وإدخال املساعدات الغذائية والطبية إليه؟!!.
الهدنة التي رعتها روس��يا والوالي��ات املتحدة لم تكن إال غطاء إليقاف مواجه��ة النظام في مناطقه، 
وتشجيعه على االستمرار في قتل السوريني في مناطق أخرى.. وإال فلماذا لم تشمل الهدنة حلب!! وملاذا 
لم يتحرك رعاة الهدنة أمام اخلروقات التي يقوم بها النظام والروس!! حتى املس��اعدات التي وعدوا بها 
الش��عب الس��وري لم يس��محوا بإدخالها، واس��تمرت املجازر حتى خالل أيام الهدنة، ليتضح األمر بأنه 

متثيلية إلعادة إحياء نظام األسد.
ال ميك��ن اعتب��ار روس��يا ولو للحظة واح��دة أنها دول��ة راعية للمفاوض��ات أو داعم��ة للهدن واحلل 
السياس��ي، فه��ي أكثر خط��راً على الس��وريني من نظام األس��د، وهي من أه��م أطراف احل��رب ومن أوائل 

املشاركني فيها، وجميع نشاطاتها تخدم النظام وتزيد من محنة الشعب السوري ومعاناته.
فقد اس��تمرت املقاتالت الروس��ية مبس��اعدة النظ��ام في قصف املدارس واملستش��فيات واألس��واق 
الش��عبية والطواقم الطبية واملناطق السكنية وكل خدمات الشعب السوري، في محاولة لتفريغ املدينة 
من قاطنيها بعد رفضهم التنازل واخلروج منها، فما يجري في حلب منذ ما يقارب األس��بوعني هو عملية 

تهجير واضحة للسوريني باإلجبار وإخالء املدينة لتفريغها ملشروع التقسيم والتفتيت.
كل م��ا يج��ري يوّضح مدى التنس��يق املوجود م��ا بني روس��يا والواليات املتحدة، فاألولى مش��ارك 
رئيسي وفّعال في احلرب الدائرة وأكبر أعداء الشعب السوري، والثانية تّدعي اإلنسانية وحماية حقوق 
اإلنس��ان، وهي تس��كت عن جميع جرائم األس��د والقصف الروسي للشعب الس��وري، دون أدنى محاولة 

لوقف العنف أو منع النظام من االستمرار في القتل والتدمير.
تط��اول الغ��رب علينا، وبات يس��تهني بال��دم العرب��ي وال يأبه لس��يل الدماء اجلاري ف��ي األراضي 
الس��ورية، ب��ل أصبح منظر الدماء بالنس��بة إليهم ممتعاً فوّس��عوا الطريق لألس��د لزيادة أنه��ار الدماء، 

وضّيقوا السبل على الشعب السوري فتعددت أسباب وأشكال موته.
واحل��وار املزع��وم والهدن لم يع��د له مكان في الثورة الس��ورية، وم��ا الدفاع عن النف��س ومواجهة 
القات��ل إال املتاح الوحيد، ألن جميع تلك اخلطابات واملؤمترات ما هي إال إضاعة للوقت وزيادة في القتل، 
ولن يكون احلل إال من عند الله، ومن ثم بقوة وإميان الش��عب الس��وري الثائر الطامح حلريته.. وليخسأ 

اخلاسئون.{

»االئتالف السوري«: رفض أوباما للمنطقة اآلمنة 
أسهم في مجزرة »مخيم كمونة«

اعتب��ر »االئتالف الوطني لقوى الث��ورة واملعارضة 
الس��ورية«، أن رفض الرئي��س األمريكي، ب��اراك أوباما، 
إنش��اء منطقة آمنة في سوريا، أسهم في »املجزرة« التي 
ارتكبها نظام بشار األس��د،  بريف إدلب، شمالي سوريا، 

واستهدفت مخيماً للنازحني.
وقال االئتالف، في بيان نش��ره عبر موقعه الرسمي 
إن »املجزرة التي ارتكبها نظام األسد في )مخيم كمونة( 
للنازح��ني بري��ف إدل��ب؛ لم تك��ن لتحصل لو ل��م يرفض 
الرئيس األمريكي ب��اراك أوباما إقام��ة املنطقة اآلمنة في 

سوريا«.
واس��تنكر االئت��الف في بيان��ه، ما اعتب��ره »صمتاً« 
م��ن املجتمع الدول��ي عن »اإلب��ادة التي يرتكبه��ا النظام 
بحق املدنيني في س��وريا«، ورأى أن »هذا الصمت يعتبر 
ش��راكة مباش��رة في اجلرمية؛ ملا ميثله من ضوء أخضر 

ورخصة مفتوحة لقتل السوريني«.
وأكد أن »قصف مخيم النازحني، عقب إدانة مجلس 
األم��ن ملج��ازر حلب الت��ي ارتكبه��ا النظام؛ ميث��ل حتدياً 
صارخ��اً ل��إرادة الدولي��ة وضرباً بع��رض احلائط بكل 

قرارات الشرعية الدولية«.
وأض��اف االئتالف أن »هذا الس��لوك اإلجرامي يؤكد 
أن��ه ال ميك��ن احلديث عن أي مقاربة سياس��ية في ظل ما 
يرتكب��ه النظام وحلف��اؤه من إجرام مس��تمر، كما يبرهن 
أن��ه ال يوج��د ش��ريك ميتل��ك احل��د األدن��ى م��ن مقومات 
الش��راكة في إدارة العملية السياس��ية، وإمنا عبارة عن 
مجموعة تعمل على إدارة إرهاب دولة منظم«، حسب ما 

أورده البيان.
وُقتل أكث��ر من 27 مدنياً بينهم نس��اء وأطفال، بعد 
اس��تهداف طيران النظام السوري مخيم »كمونة« بريف 
إدلب بعدة غارات جوية، جنم عن هذا القصف اش��تعال 
الني��ران في الكثير من اخليام التي تؤوي مئات العائالت 

من النازحني.
ونق��ل البيان ع��ن عضو »االئت��الف الوطني«، أحمد 
رمضان، قوله إن »األطفال والنساء الذين قتلهم السفاح 
بش��ار األس��د في مخيم كمونة بريف إدلب، كان يفترض 
أن يكونوا في املنطقة اآلمنة التي رفض الرئيس األمريكي 

باراك أوباما إقامتها«. 
وتس��اءل رمضان عن س��بب رفض أوبام��ا حتويل 
ملف بش��ار األس��د إلى »احملكمة اجلنائية الدولية«، رغم 
أن األخي��ر »ارتكب جرائ��م حرب واضحة بح��ق األطفال 

والنساء«.
ورغ��م محاوالت أنق��رة املس��تمرة إلقناع واش��نطن 

بتبن��ي مقت��رح إنش��اء »منطقة آمنة« ش��مالي س��وريا، 
تش��مل حظراً للطي��ران فيها، تص��ّر األخيرة عل��ى أن هذا 

املقترح صعب التنفيذ، ويتطلب جهداً وأمواألً كثيرة.
ويوم االثنني املاضي، قال جوش إيرنست، املتحدث 
باس��م البيت األبيض، خ��الل املؤمتر الصحف��ي اليومي، 
ال��ذي عقده ف��ي واش��نطن، إن الرئيس أوبام��ا »لم يغّير 

آراءه بخصوص املنطقة اآلمنة«.
وأض��اف موضح��اً: »لق��د دع��ا البعض إلى إنش��اء 
منطق��ة حظر طيران أو مناطق آمنة داخل س��وريا، ميكن 
أن توفر م��الذاً آمن��اً للمواطنني الس��وريني، لكن الرئيس 
أوبام��ا ال يعتبر هذه املناط��ق بديالً عملياً مل��ا يحدث في 

سوريا حالياً«.
الهجوم على إدلب جرمية حرب

إلى ذل��ك أعرب األمني العام ل��ألمم املتحدة، بان كي 
مون، عن »الغضب الش��ديد« إزاء الهجوم الذي استهدف 
مخي��م »كمون��ة« للنازح��ني بالق��رب م��ن قري��ة س��رمدا 
مبحافظ��ة إدل��ب، ش��مالي س��وريا، معتب��راً أن الهجوم 

يشكل »جرمية حرب«.
وقال املتحدث الرسمي باسم األمني العام، استيفان 
دوغري��ك، ف��ي مؤمتر صحف��ي مبقر املنظم��ة الدولية في 
نيوي��ورك ي��وم اجلمع��ة: »ف��ي حال��ة التأكد م��ن أن هذا 
الهج��وم كان متعم��داً فإن األم��ني العام يعتب��ره جرمية 

حرب«.
وأضاف: »موقع املخيم كان معروفاً من فترة طويلة 
وم��ن الصعب علين��ا التصديق بأن ما ح��دث كان مجرد 
خط��أ. لقد طالب األمني العام م��راراً مجلس األمن الدولي 
بض��رورة إحال��ة العديد م��ن تلك احلوادث إل��ى احملكمة 

اجلنائية الدولية«.
وت��ال املتحدث الرس��مي بياناً عل��ى الصحفيني ذكر 
في��ه أن »ب��ان كي م��ون غضب بش��دة من الهج��وم على 

مخيم سرمدا املؤقت للنازحني في محافظة إدلب«.
وكرر األم��ني العام لألمم املتحدة ف��ي البيان دعوته 
ملجلس األمن »إلرس��ال رس��الة قوية إلى جميع األطراف 
املتحارب��ة بأن��ه س��تكون هن��اك عواق��ب وخيم��ة عل��ى 
االنتهاكات اجلس��يمة للقانون اإلنساني الدولي وحقوق 

اإلنسان«.
وح��ّث مجل��س األمن الدول��ي على »إحال��ة الوضع 
في س��وريا إلى احملكمة اجلنائية الدولي��ة« داعياً جميع 
ال��دول األعضاء إلى اتخ��اذ إجراءات جماعية وحاس��مة 

فوراً إلنهاء املأساة في سوريا«.{
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الجيش اإلسرائيلي يشّن غارات على غزة
 هنّية ُيؤكد: ال ُنريد حربًا جديدة ولن نسمح لالحتالل بفرض وقائعه على األرض

استشهدت املواطنة الفلسطينية زينة العمور )55 
عاماً( مس��اء يوم اخلمي��س 5/5 إثر قصف إس��رائيلي 
اس��تهدف أرضه��ا الزراعي��ة جن��وب قط��اع غ��زة، كم��ا 
أصيب اثنان آخران، في حني تش��هد املناطق احلدودية 
للقط��اع حالة من التوتر عقب تب��ادل القصف والغارات 
ب��ني املقاوم��ة الفلس��طينية وق��وات االحتالل ف��ي أكثر 
م��ن منطقة، في حني ش��ن الطيران احلربي اإلس��رائيلي 
سلس��لة غارات عل��ى مناطق مختلفة في القطاع أس��فر 

عن أضرار في األراضي الزراعية.
وأعلن اجليش اإلس��رائيلي عن رف��ع حالة التأهب 
العسكري في صفوف قواته على حدود قطاع غزة، على 

خلفية بوادر التصعيد الثنائي بني اجلانبني.
ويضاف هذا العدوان إلى سلسلة االنتهاكات التي 
متارس��ها قوات االحتالل منذ توقي��ع اتفاق التهدئة بني 
املقاوم��ة الفلس��طينية ودول��ة االحت��الل في الس��ادس 

والعشرين من آب 2014، برعاية مصرية.

كتائب »القسام« حتذر العدّو
ال��ذراع  القس��ام«  »كتائ��ب  توع��دت  جهته��ا  م��ن 
»حم��اس«،  اإلس��المية  املقاوم��ة  حلرك��ة  العس��كري 
االحت��الل اإلس��رائيلي ب��� »م��ا يس��وؤه«، في ح��ال قّرر 

تصعيد عدوانه العسكري 
ضد قطاع غزة.

وقال��ت الكتائ��ب ف��ي 
بيان عس��كري صدر عنها 
»إن الع��دّو ل��ن يج��د على 
أرض غ��زة إال م��ا عّودت��ه 
عليه غزة وهو ما يسوؤه، 
وكتائب القس��ام واملقاومة 
باملرص��اد«،  ل��ه  س��تكون 
االحت��الل  أن  وأوضح��ت 
قام الليلة املاضية بسحب 
قوات��ه البري��ة م��ن محيط 
قطاع غزة، لتعاود توغلها 
شرق مدينة رفح، قبل نش��ر صوٍر لنفٍق ادعى اكتشافه 
م��ن خ��الل منظومت��ه اجلدي��دة الت��ي يدعيه��ا، والت��ي 

يسميها القبة االلكترونية األرضية.
وج��اء في البي��ان، أن »كتائب القس��ام تعلن اليوم 
ألبناء ش��عبنا ولألط��راف اإلقليمية والدولي��ة وللعالم 
أجم��ع ب��أن النف��ق الذي يتح��دث عن��ه العدو ه��و ذات 
النف��ق الذي ُنفذت من خالله أولى عمليات اإلنزال خلف 
خط��وط العدو في معركة العص��ف املأكول؛ حني نفذت 
كتائب القسام عملية استطالٍع بالقوة بتاريخ 17 متوز 
2014، م��ا أدى يومها إلى اكتش��اف النفق، وقد ش��اهد 
العال��م أجم��ع قصف الع��دّو لفوهة النفق ف��ي حينه ثم 
تفجي��ره، فيم��ا قامت كتائب القس��ام بإغالق��ه، كما قام 
العدو بضخ مياه الصرف الصحي بداخله أكثر من مرة 

منذ ذلك الوقت«.
واتهم��ت الكتائب القيادة السياس��ية والعس��كرية 
وس��وق  املنطق��ة،  مصي��ر  ف��ي  ب�»التالع��ب  لالحت��الل 

األكاذيب )...(، ف��ي محاولة لتحقيق انتصاراٍت وهميٍة 
وكاذبة«.

وحّيت »كتائب القسام« أبناء الشعب الفلسطيني، 
مطمئنًة إياهم بأن »املقاوم��ة بخير وأنها تقف في وجه 

العدوان بصالبٍة وحكمة«.
وتعّه��دت بالث��أر واالنتق��ام لدماء الش��هيدة زينة 
العم��ور وبقي��ة الش��هداء، قائل��ًة »دم��اء أبناء الش��عب 

الفلسطيني لن تذهب سدى«.
هنّية: ال نريد حرباً.. ولكن

بدوره قال نائ��ب رئيس املكتب السياس��ي حلركة 
املقاوم��ة اإلس��المية »حم��اس«، إس��ماعيل هني��ة، إن 
حركت��ه »ال تري��د احل��رب، لكنه��ا ل��ن تس��مح بإنش��اء 
االحت��الل منطقة عازل��ة على حدود قط��اع غزة وفرض 

معادلته على األرض«.
وأضاف هنية خالل خطبة اجلمعة: »نحن ال ندعو 
إلى ح��رب جدي��دة، لكنن��ا لن نس��مح به��ذه التوغالت 
وف��رض الوقائع من طرف االحتالل واس��تمرار احلصار 

على قطاع غزة«.
وأش��ار إل��ى أن ح��دود قطاع غ��زة تعي��ش أحداث 
مواجهة م��ع االحتالل بتوغله داخل غ��زة 100 أو 150 
مت��راً، بحج��ة البحث ع��ن أنف��اق، الفتاً إل��ى أن حماس 
أرسلت رس��ائل متعددة عبر األطراف الوسيطة، مفادها 
»أن املقاومة لن تس��مح بف��رض معادل��ة جديدة داخل 

حدود القطاع«.
وش��دد هني��ة على أن املقاومة لن تس��مح بإنش��اء 
منطق��ة عازلة، مش��يراً إل��ى أن »ه��ذا األمر متف��ق عليه 
ف��ي تفاهمات وق��ف إطالق النار إبان ح��رب 2014، في 

العاصمة املصرية )القاهرة(«.
وتاب��ع: »الش��عب الفلس��طيني ومقاومت��ه تصدوا 
للتوغ��الت )...(، وبالرغ��م م��ن خروج ق��وات االحتالل 
من املناط��ق التي دخل��ت فيها، إال أن ه��ذا خرق واضح 

وفاضح للتفاهمات التي توسطت فيها مصر«.
وقال عضو املكتب السياسي للحركة، خليل احلّية 
»إن أي دخ��ول أو توغ��ل للع��دّو ف��ي أرضن��ا ل��ن يقبله 

شعبنا ولن تقبله املقاومة«.{

هل غزة على أعتاب
عدوان صهيوني جديد؟

بقلم: د. صالح النعامي

يتخ��ذ مس��ار املواجهة بني الكيان الصهيوني واملقاومة في غزة منح��ى خطيراً، وميكن أن يفضي إلى 
مواجه��ة جدي��دة، قد تعي��د لألذهان احلرب التي ش��نت على غزة خ��الل صيف 2014. وم��ن الواضح أن 
قرار إس��رائيل تدمير األنفاق مبجرد أن يتم الكش��ف عنها، ال س��يما في أعقاب زعم الصهاينة تطوير »حل 

تكنلوجي« يضمن الكشف عن األنفاق، يزيد من فرص إشعال فتيل مواجهة جديدة.
 فإسرائيل وضعت على سلم أولوياتها كشف وتدمير األنفاق، خاصة في أعقاب صدور تقرير مراقب 
الدولة الذي يحمل املستوى السياسي والعسكري املسؤولية عن الفشل في احلرب األخيرة. ومن الواضح 
أن إس��رائيل س��تعمل خالل تدمير األنفاق على جتاوز احلدود والتوغل ثم االنس��حاب بع��د انتهاء املهمة، 
وه��ذا ما تعتبره املقاومة جت��اوزاً التفاق التهدئة. وإزاء هذا الواقع، يفت��رض أن يكون هناك موقف لراعي 

اتفاق التهدئة الذي مت التوصل إليه في أعقاب انتهاء احلرب األخيرة، أال وهو نظام السيسي. 
وم��ن الواضح أن الرهان على أن يتخذ نظام السيس��ي مثل هذا املوقف في غير محله، على اعتبار أّن 
من املستحيل أن يعّبر هذا النظام عن أي موقف ميكن أن يدعم مواقف املقاومة في غزة، حتى عندما يتعلق 
األم��ر باتفاق رعاه. من الواضح أن إس��رائيل التي تبدو مصممة على التعام��ل مع األنفاق حتاول أن تقوم 

بذلك دون أن يقود األمر إلى مواجهة شاملة. 
من هنا، يتحدث الصهاينة عن تدخل العديد من األطراف اإلقليمية للتوسط بني اجلانبني ملنع اندالع 
املواجهة القادمة. لكن في املقابل ال يوجد ما يضمن أن تنجح هذه اجلهود في نزع فتيل املواجهة القادمة. 
إن خط��ر اندالع مواجهة ش��املة قائم، على الرغ��م من أنه من ناحية نظرية ال يوجد من األس��باب ما يدعو 
الكي��ان الصهيوني واملقاومة للدخول في مثل ه��ذه املواجهة. فصناع القرار في تل أبيب، الذين يخاطرون 
بالتصعيد، يعون متاماً أنه عندما تضع احلرب أوزارها في نهاية املواجهة القادمة فإن األمور ستعود إلى 

نفس الوضع الذي كانت عليه قبل احلرب. 
وال خ��الف ف��ي تل أبي��ب أن حتقي��ق نتائج اس��تراتيجية ألي��ة مواجهة جدي��دة ضد حرك��ة حماس 
يتطل��ب إع��ادة احت��الل القطاع وإس��قاط حكم احلرك��ة هناك. لك��ن، باس��تثناء وزير اخلارجية الس��ابق 
أفيغدور ليبرمان، ال يوجد سياس��ي صهيوني واحد معني بإعادة احتالل القطاع، على اعتبار أن مثل هذا 
الس��يناريو س��يورط الكيان الصهيوني في القطاع لفت��رة طويلة جداً، ويحّول االحتالل إلى املس��ؤول من 

ناحية سياسية وإغاثية عن القطاع أمام املجتمع الدولي.
 يعي ننت ياهو متاماً أنه ال توجد جهة ميكن أن تدير ش��ؤون قطاع غزة وتتحمل املس��ؤولية عنه في 
حال االعتداء على حكم حركة حماس، حيث إن كل الدالئل تشير إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عباس غير معني بأن يغامر بإعادة الس��لطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، خشية أال يتحول وجود السلطة 

في القطاع إلى مسّوغ لتحميله املسؤولية عما يجري فيه. 
ف��ي الوق��ت ذاته، فإن ش��ن مواجهة على القطاع حتى ل��و بدون إعادة احتالل القطاع س��تعني تكبيد 
اجليش واملس��توطنني خس��ائر كبي��رة، فضالً عن أن اجليش الصهيوني ألزم نفس��ه بإخالء املس��توطنني 
م��ن غالف غزة إلى عم��ق الكيان الصهيوني أثناء احلرب، وهو ما يرفضه املس��توطنون. وفي املقابل، فإن 

املقاومة أيضاً ال تبدو متحمسة للحرب، على الرغم من أنها مستعدة لها.
 وال حاجة لس��رد ما ميكن أن يحدث عندها، حيث س��يعيد الصهاينة نفس الكرة، وس��يعيثون دماراً 
ر، إلى جانب أنه لم يح��دث تغيير جوهري على  وخراب��اً في قطاع غ��زة، مع العلم أنه لم ُيَعد إعم��ار ما ُدمِّ
طابع البيئة اإلقليمية التي كانت س��ائدة أثناء حرب 2014، التي مكنت إسرائيل من مواصلة العدوان في 

ظروف مثالية.
ق��د تضطر احلكوم��ة الصهيونية التي حتبذ مواجه��ة تهديد األنفاق دون املخاط��رة باندالع مواجهة 
ش��املة، إلى اس��تخدام وس��ائل أقل فظاظة في محاوالتها لتحقي��ق أهدافها. فعلى س��بيل املثال، ميكن أن 
تهاجم تل أبيب األنفاق على فترات زمنية متباعدة وليس بش��كل متس��ارع وبدون تس��ليط األضواء على 

هذه احلرب.
عل��ى الرغم من عدم رغبة الطرفني في االجنرار ملواجهة ش��املة جدي��دة، إال أن الفعل وردة الفعل كما 
يح��دث حالياً يحمالن ف��ي طياتهما خطر تفجر حرب جديدة، وال س��يما أن الكثير من قادة اليمني ش��رعوا 
في غرس س��كاكينهم في ظهر ننت ياهو ويطالبون باس��تقالته في أعقاب صدور تقرير مر اقب الدولة الذي 
يحمله بعض املس��ؤولية عن الفش��ل في احلرب األخيرة. وليس من املس��تبعد أن تندل��ع مواجهة جديدة 

بفعل حرص ننت ياهو على التغطية على االنتقادات التي توجه إليه.
وفي ما يتعلق باملقاومة، فإن املبدأ الذي يجب أن يحكم س��لوكها هو القاعدة الذهبية القائلة: ال يكفي 

أن تكون محقاً بل يجب أن تكون حكيماً أيضاً.{

الشيخ رائد صالح يبدأ تنفيذ محكومّيته
في معتقل »بئر السبع« اإلسرائيلي

على غير ما توقع��ه االحتالل، 
»احلرك��ة  رئي��س  ح��ّول  فق��د 
اإلس��المية« في الداخل الفلسطيني 
الش��يخ رائد صالح، احلكم الصادر 
بحقه، والذي بدأ تنفيذه  يوم األحد 
لصاحل��ه،  دعاي��ة  إل��ى    ،)5/8(
معظ��م  أخب��اره  تناقل��ت  بعدم��ا 
وس��ائل االع��الم احمللي��ة والعربية 

والعاملية بشكل موّسع.
وكم��ا هو مخط��ط ل��ه، انطلق 
الش��يخ صالح في الس��اعة الثامنة 
صباح��اً م��ن خيمة »حظ��ر احلركة 

اإلسالمية« وس��ط مدينة أم الفحم شمال فلسطني احملتلة 
ع��ام 48، في موكب مهيب ضم املئات  من أنصار »احلركة 
اإلس��المية« ومن فلس��طينيي الداخ��ل  وقياداتهم ونواب 
ع��رب في برملان االحتالل »كنيس��ت«، باجتاه س��جن بئر 

السبع )جنوب فلسطني احملتلة عام 48(.
ويأت��ي تنفيذ احلك��م، بعد  ق��رار محكمة إس��رائيلية 
بس��جنه فعلياً ملدة تسعة أش��هر بتهمة »التحريض على 
العن��ف«، في اخلطب��ة املعروف��ة بخطب��ة »وادي اجلوز« 
التي ألقاها في القدس احملتلة في شباط عام 2007 ، التي 
تزامنت مع األشغال التي بدأت سلطات االحتالل بتنفيذها 
في »باب املغاربة«، ودعا فيها إلى حماية املسجد األقصى 
والدفاع عنه في وجه مخططات االحتالل التي تس��تهدف 

هدم املسجد وبناء ما يسمى الهيكل اليهودي.  
يذك��ر ان ق��رار احملكم��ة العليا اإلس��رائيلية بس��جن 
الش��يخ ص��الح ، ج��اء بع��د تصريح��ات رئي��س حكومة 
االحتالل بنيامني ننت ياهو خالل  جلس��ة سابقة مع وزراء 
احلكوم��ة، ادع��ى فيها ان الش��يخ ص��الح قنبل��ة موقوتة 
ويجب س��جنه فوراً، منتقداً وزارة القضاء لعدم التس��ريع 

بسجنه.
ونسبت النيابة العامة اإلسرائيلية إلى الشيخ صالح 
قول��ه في تلك اخلطبة التي ألقاه��ا في حي »وادي اجلوز« 
بالقدس يوم 16 ش��باط 2007، »املؤسس��ة اإلس��رائيلية 
تريد بناء الهيكل من أجل اس��تخدامه كبيت صالة لله، كم 
هي وقحة، وكم هي كاذبة، ال ميكن أن يتم بناء بيت صالة 
لله، ودماؤنا ما زالت على مالبس وأبواب وطعام وشراب 

جنراالت إرهابيني«. 
وف��ي تش��رين أول 2015 قض��ت احملكم��ة األخي��رة 
بحب��س ص��الح، ملدة أحد عش��ر ش��هراً، قبل أن يس��تأنف 
احلك��م في 25 كان��ون الثاني املاضي أم��ام محكمة العدل 
العلي��ا )أحكامها نهائي��ة(، التي أصدرت في 18  نيس��ان 

حكمها بتخفيف عقوبة حبس الشيخ إلى تسعة أشهر. 
وق��ال الش��يخ صالح ف��ي تعقيبه على قرار س��جنه: 
»حتى لو وضعت بالسجن، سنستمر في طريقنا بالدفاع 
عن املس��جد األقصى«، مش��دداً على أنه »ل��ن يتراجع ولن 

يستسلم« لتهديدات رئيس احلكومة اإلسرائيلية.
وف��ي بيان صحفي قب��ل أيام قال: »ما دام الس��جن ال 
ميك��ن له أن يس��جن إرادتي ع��ن نصرة القدس واملس��جد 
األقصى املباركني فلس��ت سجيناً، وما دام احلبس ال ميكن 
له أن يحبس همتي عن مواصلة نصرة شعبي الفلسطيني 
في الداخل الفلس��طيني وفي الضف��ة الغربية وغزة العزة 

وأرض الشتات فلست حبيساً)...(«. 
وقبي��ل تس��ليم نفس��ه وّدع الش��يخ ص��الح أنصاره 
ومؤّيديه على أبواب الس��جن وس��ط  تكبي��رات وهتافات 

نصرة لألقصى وللشيخ صالح. 
يذكر أن هذه ليس��ت املرة األول��ى التي يتعرض فيها 
الش��يخ ص��الح الذي يلقب بش��يخ  االقصى للس��جن، فقد 
أمضى الش��يخ صالح  نحو خمس س��نوات داخل سجون 
االحت��الل ، اذ اعتق��ل لفترات طويلة ف��ي الثمانينات، وفي 
بداية عام 2000، وعام 2009، وهذا العام،  واعتقل كثيراً 

لفترات قصيرة، أياماً أو ساعات. {
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بعد تصريح رئيس البرلمان..

عودة الصراع بين العلمانّية والدين في تركيا

مؤتمر استثنائي لحزب العدالة والتنمية في 22 أ يار

داود أوغلو: عدم الترشح لزعامة الحزب أهون علي من أن أخسر رفيق درب

الصراع بني العلمانية واإلسالم السياسي في تركيا 
ليس بجديد، فقد جتذر بعد تأس��يس اجلمهورية التركية 
ع��ام 1923 على يد مصطفى كم��ال أتاتورك، وأصبح من 
أه��م معال��م احلياة السياس��ية ف��ي البالد ط��وال العقود 

املاضية. 
الق��وى الت��ي تبن��ت العلماني��ة س��عت إل��ى اقتالع 
اإلس��الم من ذاك��رة األت��راك وهوي��ة تركيا، عبر سلس��لة 
إجراءات قس��رية حاولت من خالله��ا حتقيق هذا الهدف، 
ف��ي املقاب��ل ف��إن احلرك��ة اإلس��المية ظل��ت تق��اوم هذه 
اإلج��راءات وحتاول انتهاج اآللي��ات املمكنة للحفاظ على 

الهوية احلضارية والثقافية لتركيا.
ومع أن املؤسسة العس��كرية وقفت باملرصاد لذلك، 
وقامت بسلس��لة انقالبات عس��كرية باس��م احلفاظ على 
العلماني��ة؛ إال أن مرحل��ة م��ا بع��د تس��لم ح��زب العدالة 
والتنمي��ة احلكم في عام 2002 بدت مختلفة، حيث جنح 
احلزب في حتوي��ل خطواته التكتيكية إلى اس��تراتيجية 
أفض��ت إلى إع��ادة تأس��يس البني��ان السياس��ي للنظام 
ومؤسس��اته املؤث��رة، دون أن يعني ما س��بق انتهاء هذا 
الصراع الذي ظ��ل يتجدد كل مرة عل��ى وقع تصريح هنا 

أو موقف هناك. 
قنبلة قهرمان

وصف أح��د الباحث��ني املختص��ني بالش��أن التركي 
دعوة رئيس البرملان التركي إسماعيل قهرمان إلى دستور 
دين��ي لتركيا بالتصري��ح األخطر في تاري��خ اجلمهورية 

أوضح رئيس الوزراء التركي »أحمد داود أوغلو« 
أن��ه لن يترش��ح لزعامة ح��زب العدال��ة والتنمية في 
االجتم��اع االس��تثنائي املزم��ع عق��ده ف��ي 22 أي��ار، 
موضحاً أن خسارة زعامة حزب خير له من أن يخسر 

رفيق درب.
ج��اء ذلك في املؤمت��ر الصحفي ال��ذي عقده داود 
أوغلو بعيد اجتماع اللجنة التنفيذية املركزية، إذ قال: 
»هناك الكثير ممن يتس��اءل: لَم ال يترشح داود أوغلو 
لرئاسة احلزب على الرغم من كونه حقق فوزاً بنسبة 
عالي��ة في انتخابات 1 تش��رين الثاني.. أقول لهم: إن 
عدم ترش��حي لزعامة احلزب خير من أن أخسر رفيق 
درب، هناك مقولة الرفيق قبل الطريق، إن قضية حزب 
العدالة والتنمية ليست قضية حزب فقط، إمنا قضية 
تخص أمن واس��تقرار تركيا، وقرار عدم ترشحي كان 

من أجل وحدة ومتاسك احلزب«.
مصادر  وذك��رت 
م��ن احل��زب احلاك��م 
أن قرار ترش��ح أوغلو 
اجتم��اع  بع��د  ج��اء 
جمع��ه  حاس��م 
الترك��ي  والرئي��س 
رجب طي��ب أردوغان 
ي��وم األربع��اء. وجاء 
االجتماع الذي استمر 
من س��اعة إلى ساعة 
وس��ط  ونص��ف، 
ت��داول وس��ائل إعالم 
تواص��ل  وش��بكات 

التركية، ولعل سبب هذا الوصف هو أنه حتى الساعة لم 
يجرؤ أي ش��خص أو ح��زب أو منظمة على طرح مثل هذه 
الدع��وة، وعليه فقد فج��ر هذا التصري��ح ردود فعل قوية 
في املعس��كرين، على ش��كل إحياء للصراع التقليدي بني 

القوى العلمانية، والقوى اإلسالمية.
»الق��وى الت��ي تبن��ت العلمانية س��عت إل��ى اقتالع 
اإلس��الم من ذاك��رة األت��راك وهوي��ة تركيا، عبر سلس��لة 
إجراءات قس��رية حاولت من خالله��ا حتقيق هذا الهدف، 
ف��ي املقاب��ل ف��إن الق��وى اإلس��المية ظل��ت تق��اوم ه��ذه 
اإلج��راءات وحتاول انتهاج اآللي��ات املمكنة للحفاظ على 

الهوية احلضارية والثقافية لتركيا«
فقوى املعارض��ة ممثلة بحزب الش��عب اجلمهوري 
برئاس��ة كم��ال كليغدار أوغل��و، وحزب احلرك��ة القومية 
بزعام��ة دولت باهجل��ي، وحزب الش��عوب الدميقراطية 
هاجم��ت  جميعه��ا  دمي��رداش،  الدي��ن  ص��الح  بزعام��ة 
تصريح��ات قهرمان، وعّدته��ا مبثابة انق��الب ناعم على 
األس��س العلمانية للدول��ة التركية، واعتب��رت أن الهدف 
منه��ا إقامة دول��ة دينية تعبي��راً ع��ن أيديولوجية حزب 

العدالة والتنمية.
في املقابل، كان الفتاً التدخل الس��ريع للرئيس رجب 
طيب أردوغان وتنصله من تصريحات قهرمان عندما قال 
إن تصريح��ات قهرمان تعّبر عن رأيه الش��خصي وليس 
عن احلكومة وحزب العدال��ة والتنمية، وإن الدولة يجب 

أن تقف على مسافة واحدة من جميع العقائد الدينية.
وقد أعاد موقفه هذا التذكير بالتصريحات التي أدلى 
به��ا خ��الل زيارت��ه مصر 
ع��ام 2011 عندم��ا ق��ال: 
»في تركيا هناك دس��تور 
الدول��ة  تق��ف  علمان��ي، 
م��ن خالل��ه على مس��افة 
جمي��ع  م��ن  متس��اوية 
ال  والعلماني��ة  األدي��ان، 
تعن��ي اإلحل��اد بالتأكيد، 
وأنصح باعتماد دس��تور 
علمان��ي في مص��ر«، وقد 
فه��م يومه��ا م��ن تصريح 

اجتماع��ي إش��اعات تتعل��ق بخالفات ب��ني الزعيمني 
ومسؤولني كبار في احلزب.

وذكر مس��ؤولون في رئاس��ة احل��زب أن الرئيس 
ورئي��س ال��وزراء توص��ال إل��ى اتف��اق بش��أن املؤمتر 
االس��تثنائي ل��ن يترش��ح في��ه داود أوغل��و لرئاس��ة 

احلزب.
وأوضح داود أوغلو أنه لم يسَع في يوم من األيام 
لتولي منصب، فقال: »لم أسع في حياتي خلف منصب 
سياس��ي، والكل يش��هد أن املناصب التي توليتها منذ 
أن عملت مستش��اراً في احلزب إلى أن أصبحت وزيراً 
للخارجي��ة، وثم رئيس��اً للوزراء، ه��ي مناصب دعيت 
إل��ى توليها، ول��م أدخل احلي��اة السياس��ية إال عندما 
كان هن��اك حديث عن إغالق ح��زب العدالة والتنمية، 
وحاولت خالل تولي منصب رئاس��ة الوزراء أن أعمل 
بإخ��الص، وأن أق��وم بكل واجباتي الت��ي ميليها علي 

أردوغان أنه يريد تس��ويق النموذج التركي ملصر ما بعد 
الثورة، على أساس أنه وفق بني اإلسالم والعلمانية، وهو 
ما قوبل باس��تياء من قبل العديد من القوى اإلسالمية في 
مصر، مبا في ذلك جماعة اإلخوان املسلمني، التي طالبت 
حينه��ا أردوغ��ان بع��دم التدخل ف��ي الش��ؤون الداخلية 
املصرية، وأعلنت رفضها استيراد التجارب والنماذج من 

اخلارج.
الصراع على الهوية

ثمة من يعتقد أن دعوة قهرمان إلى دس��تور ديني لم 
تكن مجرد زلة لس��ان أو مجرد رأي ش��خصي، خاصة أن 
الرجل يعّد من مؤسس��ي حزب العدال��ة والتنمية، وعمل 
س��ابقاً في صفوف حزبي الرفاه والفضيل��ة، وإمنا كانت 
تعبي��راً عن جوهر سياس��ة وأيديولوجية ح��زب العدالة 
والتنمي��ة، بع��د أن انتقل م��ن موقع احل��زب احملافظ إلى 
موقع األس��لمة التدريجية للدول��ة واملجتمع، وميتلك كل 

أوراق القوة في الداخل.
فقد عمل احلزب طوال الس��نوات املاضية على إعادة 
الوج��ه اإلس��المي لهوي��ة البالد عب��ر خط��وات تكتيكية، 
كإع��ادة االعتب��ار الرتداء احلج��اب والتعلي��م الديني في 
امل��دارس واملعاهد، حي��ث تقول التقاري��ر إن عدد الطالب 
الذي��ن يرتادون هذه املدارس واملعاهد زاد بوتيرة كبيرة، 
إذ ارتفع عدد هؤالء من 50 ألفاً عندما تسلم حزب العدالة 
والتنمي��ة احلكم ع��ام 2002 إلى قرابة مليوني ش��خص 
عام 2014 حس��ب االحصائيات، وهو مؤشر ميكن البناء 

عليه في قضية األسلمة.
ولعل قادة حزب العدالة والتنمية يدركون حساسية 
ه��ذه القضي��ة املتعلق��ة بالهوي��ة احلضاري��ة والثقافية 
للبالد، إذ إن جميع االنقالبات العسكرية السابقة )انقالب 
ع��ام 1960-1971- 1980، وأخي��راً االنق��الب األبيض 
ضد حكومة جنم الدين أربكان عام 1997( وقعت باس��م 

احلفاظ على األسس العلمانية للدولة.
ولع��ل حلساس��ية التوقي��ت أهمي��ة خاص��ة، فهذه 
الدعوة جاءت على وقع حتري��ض من الصحافة الغربية 

هذا املنصب«.
وأش��ار داود أوغل��و إلى أن��ه لن يس��مح ألي كان 
ب��أن يش��كك ف��ي عالق��ة الصداق��ة الت��ي جتمع��ه مع 
الرئيس أردوغان، وفي هذا الس��ياق قال: »لن أس��مح 
ألح��د بأن يش��كك في عالقتي م��ع الرئي��س أردوغان، 
وكل من يتوقع أني س��أنطق بكلمة مس��يئة بحقه فهو 
مخطئ، فس��أبقى وفياً له، وهذا دي��ن برقبتي، فأنا لم 
أعم��ل خالل املرحل��ة الس��ابقة إال على تطبي��ق مقولة 
الرئيس أردوغان: »إن هذه املرحلة هي مرحلة رئيس 

اجلمهورية القوي، ومرحلة رئيس الوزراء القوي«.
ولف��ت داود أوغل��و االنتب��اه إلى أه��م االجنازات 
الت��ي ق��ام بها منذ أن تولى رئاس��ة ال��وزراء، بعد فوز 
احل��زب ف��ي انتخابات 1 تش��رين الثان��ي، قائالً: »لي 
الفخ��ر أن حكومتي لم تش��هد حالة اس��تقالة واحدة، 
عملنا عل��ى تنفيذ الوعود التي كان م��ن املقرر أن تنفذ 
خالل أربع س��نوات، في فترة ال تتجاوز ثالثة أش��هر، 
وباإلضاف��ة إلى ذلك قمنا بإصالح��ات، خصوصاً في 
ما يتعلق بالدستور املدني، فقد خطونا خطوات جادة 
ف��ي هذا املج��ال، وكذلك ف��ي ما يخص رفع التأش��يرة 
ع��ن املواطنني األتراك للدخول إل��ى االحتاد األوروبي، 

باإلضافة إلى غيرها من القضايا«.
وأش��ار داود أوغل��و إل��ى أن��ه س��يواصل كفاحه 
السياس��ي م��ن خ��الل اس��تمراره كنائب ف��ي العدالة 
والتنمي��ة حتى آخر حلظة من حيات��ه، مؤكداً أنه كان 
يتمنى إنهاء الس��نوات األربع لرئاس��ة الوزراء، إال أن 

الضروريات والظروف احلالية حالت دون ذلك«.
وتقدم داود أوغلو بالش��كر لشباب حزب العدالة 
والتنمية، مش��يداً بدور النس��اء أيضاً، وفي هذا اإلطار 

بإمكاني��ة حص��ول انق��الب عس��كري، واالدع��اء بأنه لن 
ي��ذرف أح��د الدموع عل��ى حك��م أردوغ��ان إذا حصل مثل 
هذا االنقالب، وكذلك عش��ية اإلعداد لدس��تور تركي جديد 
يلحظ االنتقال من النظام البرملاني إلى الرئاسي، وهو ما 
ترفضه قوى املعارض��ة التي ترى فيه مدخال حلكم الفرد 

واالستبداد.
ميكن القول إن جوهر استراتيجية حزب العدالة في 
املرحل��ة املقبلة ه��و أال تبقى العلمانية ف��ي املوقع املضاد 
لإس��الم، وإمنا ينبغي إعادة تعريف العلمانية وموقعها 
ودورها في الدس��تور والنظام والهوي��ة العامة للبالد، إذ 
لي��س م��ن املعق��ول أن تصادر احلري��ات والثقافة باس��م 
العلماني��ة، كما أنه ليس م��ن املعقول أن يبقى الدس��تور 
التركي -إلى جانب دس��تور كل من فرنس��ا وإيرلندا فقط 
في العالم- موصوفاً بالعلمانية في وقت ترى تركيا أنها 
الدولة اإلس��المية التي رفعت لواء اإلس��الم خالل القرون 

املاضية.
العضوية األوروبية

يش��كل اهتم��ام الصحاف��ة األوروبي��ة بتصريح��ات 
قهرم��ان مؤش��راً عل��ى حساس��ية العالق��ات األوروبي��ة 
التركية م��ن الناحي��ة احلضاري��ة والثقافي��ة، فأتاتورك 
كان ضب��ط إيق��اع القط��ار الترك��ي عل��ى وقع الس��ير في 
رك��ب أوروبا تطلعاً إلى »احلداث��ة والعصرنة« كما تقول 
القوى العلمانية، وعلى نهجه سارت احلكومات التركية 
املتتالي��ة التي توجت هذا املس��عى بطل��ب االنضمام إلى 
العضوية األوروبية دون أن يتحقق ذلك، رغم مررو قرابة 

نصف قرن على هذا املسعى.
بل ميكن القول إنه كلما مضى الزمن تتضح صعوبة 
قبول تركيا عضواً في االحتاد األوروبي ال ألسباب تتعلق 
باإلصالح��ات الدميقراطي��ة، وإمن��ا ألس��باب حضاري��ة 
وثقافي��ة عل��ى خلفية الهوي��ة احلضارية لالحت��اد، ومن 
الصعوبة إن لم يكن من املستحيل أن نتخيل أو نرى حزباً 
إس��المياً مثل ح��زب العدال��ة والتنمية يش��ارك من خالل 
املؤسس��ات األوروبية العليا في صياغ��ة هوية أوروبا ال 

سيما في ظل صعود اإلسالموفوبيا إلى الواجهة.
وم��ع أن رئيس جلن��ة صياغة الدس��تور ف��ي تركيا 
مصطف��ى ش��نتوب أعل��ن أن مس��ودة الدس��تور اجلدي��د 
احتفظ��ت مببدأ العلماني��ة، إال أنه من الواض��ح أن دعوة 
قهرم��ان إل��ى دس��تور دين��ي كان��ت تعبي��راً ع��ن صراع 
أيديولوج��ي في س��ياق معرك��ة تاريخية طويل��ة، فمثل 
هذه الدعوة لم تكن ممكنة قبل سنوات قليلة، حيث كانت 
كافية لوضع صاحبها في السجن إن لم يكن احلكم عليه 

باإلعدام.{

ق��ال: »ال زل��ت أذك��ر كي��ف كان��ت النس��اء يجتمع��ن 
حامالت مظالته��ن حتت املطر بانتظ��ار بدء احلمالت 
االنتخابية، فأتقدم بالشكر اجلزيل لهن، وكذلك أشكر 
ش��باب حزب العدالة والتنمية ألنهم هم األس��اس في 

استمرار مسيرة احلزب«.
وعقب داود أوغلو على ذكر السوريني وما فعلوه 
أثن��اء االنتخابات، إذ قال: »بعد الفوز في انتخابات 1 
تش��رين الثاني، وصلنا من األخوة الس��وريني قولهم: 
إن األت��راك أدل��وا بأصواتهم ف��ي صنادي��ق اإلقتراع، 
ولك��ن نح��ن أدلين��ا باصواتنا م��ن خالل رف��ع أيدينا 
إلى الس��ماء والدع��اء لكم، وقلت حينه��ا: إن قيمة هذا 
التصوي��ت ال تقل عن قيمة األص��وات التي مت وضعها 

في الصناديق لصالح احلزب«.
أردوغان يشكر داود أوغلو

وفي مع��رض تعليقه على توج��ه أوغلو ملغادرة 
منصب��ه، ق��ال أردوغ��ان: »باس��مي وباس��م الش��عب 
عل��ى  ال��وزراء،  لرئي��س  بالش��كر  أتوج��ه  الترك��ي 
اخلدمات التي قدمها طوال عش��رين شهراً من رئاسته 

للحكومة«.
وأع��رب أردوغ��ان ع��ن متنيات��ه م��ن الل��ه ب��أن 
يعود ق��رار داود أوغل��و باخلير على الب��الد، مبيناً أن 
»كل تغيي��ر يجل��ب معه حيوي��ة جدي��دة، وأؤمن بأن 
التغّير اجلاري في رئاس��تي ح��زب العدالة والتنمية، 

والوزراء، سيكون وسيلة لتحقيق ذلك«.
من جهته أعرب رئيس حزب الش��عب اجلمهوري 
كم��ال كليغدار أوغلو )زعيم أكبر األحزاب السياس��ية 
املعارضة في تركيا( عن أمله في أن يعود قرار رئيس 
ال��وزراء الترك��ي ح��ول إج��راء مؤمتر عام اس��تثنائي 

حلزب العدالة والتنمية، بالنفع للبالد.
وج��اءت تصريحات كليغ��دار أوغلو ه��ذه، أثناء 
مهاتفته لداود أوغلو عقب إعالن األخير عدم ترش��حه 
لرئاسة احلزب، وأوضحت مصادر في رئاسة الوزراء، 
أّن املكامل��ة التي ج��رت بني االثنني كان��ت قصيرة ولم 
يتطرقا إلى مس��ألة أخ��رى غير القرار املعل��ن من قمِبل 

داود أوغلو.{

بقلم: خورشيد دلي
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إذا أعدن��ا ق��راءة الس��يناريو ف��ي ضوء ه��ذه اخللفية تس��توقفنا 
املالحظات التالية:

التي  القرارات  وأصدر  الصحفيني  اجتماع  إلى  دعا  الذي  • أن 
أعلنت ه��و مجلس النقابة ال��ذي انتخبته اجلماع��ة الصحفية، ويعّد 
الس��لطة الش��رعية التي متث��ل الصحفي��ني، والتي تش��كلت من خالل 

االقتراع احلر.
خصوصاً  املجل��س  ق��رارات  أغضبته��ا  العميق��ة  الدول��ة  • أن 
م��ا تعل��ق منه��ا باملطالب��ة باإلقالة واالعت��ذار الرئاس��ي، األم��ر الذي 

اعتبرته جتاوزاً للخطوط احلمراء ووقوعاً في احملظور.
عقد  إلى  فتنادوا  املوالني،  الصحفيني  بع��ض  اخليط  • التق��ط 
اجتم��اع تبنته مؤسس��ة األه��رام التي تضم أكبر كتل��ة تصويتية بني 
الصحفيني. وف��ي االجتماع جرى التنديد باملجل��س املنتخب وأطلقت 

الدعوة لالنقالب عليه من خالل سحب الثقة منه.
»الضرورة«  فرضت��ه  االجتماع  ذل��ك  عقد  أن  أحده��م  • كت��ب 
وكان إش��ارة االنط��الق لتش��ويه املجل��س م��ن خ��الل التش��كيك ف��ي 

االنتماءات السياسية ألعضائه وفي شرعية لقاء النقابة.
التشويه،  حملة  تسويق  مهنة  اإلعالمية  األبواق  بعض  • تبنت 
ث��م ب��دأ بع��ض اإلعالمي��ني التروي��ج لالدع��اء ب��أن ق��رارات مجل��س 
النقاب��ة أث��ارت غضب الرأي الع��ام، وأن األغلبي��ة ال تؤيدها ليس في 

احمليط الصحفي فحسب ولكن في عموم الشارع املصري أيضاً.
نتيجة كل ذلك.. جرمية االقتحام نس��يت، والذين غضبوا لكرامة 
النقاب��ة أصبح��وا متهمني بالتطاول عل��ى املقامات العليا واس��تحقوا 
اإلدان��ة والعقاب. األس��وأ من ذلك أن املش��هد س��جل رس��وباً في مادة 
الدميقراطية، ألن بعضنا لم يعجبه أداء الس��لطة الش��رعية املنتخبة 
فقرر االنقالب عليها، ولم تطرح أي وس��يلة دميقراطية ملراجعة األداء 

أو تصويبه من خالل املجلس املنتخب.{

أخش��ى أن يطم��س اله��رج اإلعالم��ي معال��م أزم��ة الصحفي��ني 
املصري��ني، التي ب��دأت غضب��ة حتولت إل��ى وصمة وتهم��ة. وجوهر 
القص��ة أن اثنني م��ن الصحفي��ني اعتصما داخ��ل النقاب��ة احتماء بها 
م��ن مالحقة الش��رطة وقمعها، ظن��اً منهما أن للنقاب��ة حرمة ميكن أن 
توفر احلماية لهما. لكن الذي حدث أن الش��رطة حاصرت مقر النقابة 
واقتحمته وألقت القبض على االثن��ني. وألن االقتحام حصل ألول مرة 
ف��ي تاريخ النقاب��ة، فقد كان له وقع الصدمة عل��ى اجلميع، فضالً عن 
أنه اعتبر إهانة للنقابة وصفعة ملجلس��ها املنتخب ونقيب الصحفيني 

بوجه أخص.
رد الفع��ل املباش��ر متث��ل ف��ي دع��وة الصحفي��ني لالجتم��اع ف��ي 
نقابته��م للتعبير عن االحتجاج والغضب، وحني مت ذلك وتوافد ألوف 
الصحفي��ني عل��ى النقابة، ف��إن املجل��س املنتخب أصدر ع��دة قرارات 
ملواجه��ة املوقف، كان من بينها املطالبة بإقالة وزير الداخلية واعتذار 

الرئاسة للجماعة الصحفية عن العدوان الذي وقع على النقابة.
ق��رارات مجلس النقابة أزعجت الس��لطة وأغضبته��ا. وهي التي 
تعاملت مع النقابة على اعتبارها ساحة للتمرد، فحاصرتها وحشدت 
م��ن حولها رجاله��ا واحتياط��ى البلطجية الذي تس��تخدمه الداخلية 
لقم��ع وتأديب غير املرض��ي عنهم. في مواجهة ذلك حتركت الس��لطة 

على ثالثة محاور متثلت فيما يلي:
1- مت ترتيب اجتماع لصحفيي »املواالة« الذين استنكروا موقف 

مجلس النقابة ودعوا إلى سحب الثقة منه.
2- ش��نت بعض األق��الم واملناب��ر املوالية حملة لتش��ويه موقف 
املجل��س الذي قيل إنه اختطف النقابة وعمد على تسييس��ها، وأس��اء 
األدب ح��ني دع��ا إل��ى اإلقالة وطال��ب باالعت��ذار. وذه��ب البعض في 
التش��ويه إلى حد اعتبار م��ا جرى في اجتماع النقاب��ة كان »مؤامرة« 
قي��ل في البداية أن اإلخوان ضالعون فيها، ثم حني حدثت جرمية قتل 
رجال الشرطة الثمانية في حلوان، جرى الربط بني غضبة الصحفيني 

واحلادث اإلرهابي، واعتبر أحدهم أن ثمة خيطاً يربط بني االثنني.
3- جرى التشكيك في شرعية اجتماع الصحفيني والقرارات التي 
ص��درت عنه، فقي��ل إن احلاضرين كان��وا أقلّية وال ميثل��ون اجلماعة 
الصحفية. كما قيل إن الصحفيني تعرضوا خلدعة ألن بعض القرارات 
الت��ي أعلنت جرى دس��ها وإضافتها، في حني لم يك��ن متفقاً عليها في 

اجتماع مجلس النقابة.
وسط ذلك الهرج، مت جتاهل املوضوع األساسي املتمثل في اقتحام 
النقاب��ة وإلقاء القبض على الزميلني. كما نس��ي اجلميع أن الس��جون 
املصري��ة أصبحت حتتجز أكبر عدد غير مس��بوق من الصحفيني )29 
م��ن أعضاء النقابة و20 ألق��ي القبض عليهم أثناء ممارس��تهم للعمل 

الصحفي، في حني لم يستكملوا أوراق العضوية(.

حين ُهزمت الديمقراطية في نقابة الصحافة المصرية
بقلم: فهمي هويدي

النظام يتغابى على الجميع.. بعد حصار نقابة الصحافة
من األهمية مبكان أن ُيش��ار إلى أح��داٍث مفصليٍة 
كبرى، تتراكم على طريق املواجهة للنظام العس��كري 
البوليس��ي في مص��ر، خصوصاً أنه يتس��م بحالة من 
غطرس��ة القوة واالس��تبداد، مصحوب��ة بنوبات غباء 
ش��ديد يح��ّرك الغضب م��ن كل طريق، ويفق��د كل يوم 
وفي تآكل ليس باليس��ير، لتحالفات��ه التي تكونت في 
الثالث��ني من حزي��ران 2013، قبل انق��الب »3 متوز«، 
في أكبر وأقبح عمل من الثورة املضادة وأجهزة الدولة 
العميق��ة. قام��ت نقاب��ة األطب��اء بعمل جماع��ي مهم، 
كان حدث��اً نقابياً مؤثراً واحتجاجي��اً عظيماً، ثم كانت 
املظاه��رات عل��ى التنازل الس��افر عن جزيرت��ي تيران 
وصنافي��ر املصرّيتني، ف��ي 15 و25 نيس��ان املاضي، 
وفاج��أ هؤالء مبظاهرات كبيرة أم��ام نقابة الصحفيني 

في 15 أيار في إحياء لرمزية املكان. 
لس��لّم نقاب��ة الصحفي��ني رمزية في كس��ر حاجز 
اخل��وف م��ن النظ��ام، فف��وق درجات��ه ول��دت حرك��ة 

»كفاية« التي كانت أول مسمار في نعش نظام حسني 
مب��ارك. ف��ي كل أي��ام ث��ورة يناي��ر كان س��لّم النقاب��ة 
حاضراً، وحتى طوال األس��بوع املاضي فتحت النقابة 
أبوابه��ا للمحتج��ني، وش��كلت غرفة عملي��ات ملتابعة 
املظاهرات. وكانت قوات األمن قد أغلقت، مداخل شارع 
عبد اخلالق ث��روت املؤدي إلى نقابة الصحفيني، منعاً 
لوصول املتظاهرين إلى س��لم النقاب��ة، ذي الداللة في 
كسر حاجز اخلوف، منذ عصر الرئيس املخلوع حسني 

مبارك وصوالً إلى احلالي عبد الفتاح السيسي. 
فبع��د اقتحام غب��ّي، أغلقت قوات األم��ن املصرية 
جمي��ع الش��وارع املؤدي��ة إلى مق��ر نقاب��ة الصحفيني 
وس��ط القاه��رة، حي��ث يعتص��م صحفي��ون داخله��ا، 
مطالبني بإقالة وزير الداخلية، بعد اقتحام قوات األمن 
مقر النقاب��ة والقبض على اثنني م��ن الصحفيني فيها. 
ورفضت نقابة الصحفيني بياَن وزارة الداخلية بش��أن 
اقتح��ام ق��وات األمن مقّره��ا، وأعلن نقي��ب الصحفيني 
اعتصام��اً مفتوح��اً إلى حني 
العمومية  اجلمعي��ة  اجتماع 

التخاذ اإلجراءات املناسبة. 
نفس��ه،  الس��ياق  وف��ي 
أصدر صحفيون بياناً أعلنوا 
فيه الدخ��ول في اعتصام في 
مقر النقابة، وحّملوا السيسي 
املس��ؤولية عن اجلرمية غير 
املسبوقة، ووصفوا االقتحام 
عل��ى  غاش��م  اعت��داء  بأن��ه 
إليقافه��ا  الصحاف��ة،  حري��ة 
عن القي��ام بدورها في فضح 

جرائ��م النظ��ام م��ن قت��ل واعتق��ال وتعذي��ب، وطالب 
بي��ان الصحفيني بإقالة وزي��ر الداخلية، اللواء مجدي 
عب��د الغف��ار، باعتب��اره مس��ؤوالً عن تده��ور احلقوق 
واحلري��ات ف��ي البالد، وذك��ر أن مص��ر أصبحت ثاني 
دولة ف��ي حب��س الصحفيني ف��ي العالم ع��ام 2015، 
ودعا البي��ان إلى إطالق س��راح الصحفي��ني املعتقلني 
واحملبوس��ني ف��ي قضاي��ا رأي، وإقالة وزي��ر الداخلية 

ومحاسبة املسؤولني عن هذه اجلرائم. 
كان��ت نقاب��ة الصحفي��ني قد تقدم��ت، قب��ل أيام، 
بب��الغ للنائ��ب الع��ام ض��د وزارة الداخلي��ة، بتهم��ة 
اقتح��ام مقره��ا واعتق��ال الصحفيني خ��الل مظاهرات 
25 نيس��ان، مبناس��بة ذكرى حترير س��يناء، واعتقل 
األمن في املظاهرات 47 صحفياً، ثم أفرج الحقاً عن 38 
منه��م. ظل الصحفي��ون احملتجون على س��لم نقابتهم 
متظاهري��ن ومنّددي��ن بقم��ع الس��لطة له��م، واعتق��ال 
زمالئهم ف��ي املظاهرات التي ش��هدتها مصر في ذكرى 
حتري��ر س��يناء. تعبوا م��ن الهتاف��ات في ش��ارع عبد 
اخلال��ق ثروت ال��ذي أغلقته قوات الش��رطة، وال يصل 
صوته��م إل��ى أحد. حت��ّول الش��ارع الش��هير، وس��ط 
القاهرة، إل��ى ملعب لكرة القدم، حي��ث ُصدم الضباط 
س��يارات  بداخ��ل  اجلالس��ون  للش��ارع  ��رون  احملاصمِ
الك��رة،  متقاذف��ني  يج��رون  بالصحفي��ني  الش��رطة، 
مس��تغلني خلّو الش��ارع من الس��يارات وامل��اّرة بفعل 

احلصار، وبدأوا لعب كرة القدم. 
ق��ال أحدهم أردنا إيصال رس��الة بأن احلصار لم 
يكس��ر إرادتنا، وأن الشارع لنا، وس��يظل سلم النقابة 

حاضن��ًة لكل احل��ركات االحتجاجية. خش��ي ضباط 
الش��رطة واألم��ن الوطني م��ن حتطم زجاج س��يارات 
الش��رطة فأبعدوه��ا، كم��ا ي��روي الصحف��ي محم��ود 
النجار، »ثم ما لبثوا أن فتحوا الش��ارع من االجتاهني 
للمارة، لكي يوقفونا عن لعب الكرة«، معتبراً أن »الكرة 
فّكت احلصار، وهي فك��رة من بني أفكار خالقة كثيرة، 

لن يعدم الصحفيون ابتكارها إزاء سلطٍة غاشمة.
وفي اس��تعراٍض غبي للقوة، استعانت الداخلية 
مبجموعة من البلطجية، حملوهم في حافالٍت إلى مقر 
نقابة الصحفيني. الذين رّددوا هتافات ضد الصحفيني 
منه��ا: »ادبح يا سيس��ي«، بينم��ا منعت الق��وات غير 

حاملي بطاقة عضوية النقابة من املرور.
وجاء العنوان الرئيس��ي إلحدى الصحف، »القلم 
يحاصر الس��الح.. عمومية تاريخي��ة للصحفيني تقر 
18 قراراً ضد اقتح��ام الداخلية مقرها«. اإلصرار على 
طلب إقال��ة وزير الداخلية، تقدمي رئاس��ة اجلمهورية 
الصحفي��ني ع��ن جرمي��ة  اعت��ذاراً واضح��اً جلم��وع 
اقتحام بيت الصحفيني، وما أعقبها من مالحقة مقّرها 
وحص��اره. اإلفراج عن جميع الصحفيني احملبوس��ني 
في قضايا النش��ر، والعمل على إص��دار قوانني جتّرم 
االعت��داء عل��ى النقاب��ة، أو اقتحامها، وإص��دار قانون 
من��ع احلب��س ف��ي قضاي��ا النش��ر، ومنع نش��ر اس��م 
وزي��ر الداخلية، واالكتفاء بنش��ر صورته »نيغاتيف« 
فق��ط، وص��والً إلى من��ع نش��ر أخب��ار وزارة الداخلية 
حت��ى إقال��ة الوزير، رفع دع��وى قضائية ض��د وزارة 
الداخلية حملاس��بة املس��ؤولني ع��ن حص��ار النقابة، 
وتس��ويد الصفحات األولى ف��ي الصحف في عدد يوم 
األحد املقبل، وتثبيت »ش��ارات سوداء«، وعقد مؤمتر 
عام لبحث إضراب عام جلميع الصحفيني واس��تمرار 
االعتص��ام حت��ى الثالثاء املقب��ل، وتش��كيل جلنة من 
مجل��س النقاب��ة إلدارة األزمة. خالص��ة املعادلة بعد 
كل هذه املش��اهد: أمن غبّي وقيادة متغطرس��ة وثورة 

آتية.{ 

بقلم: سيف الدين عبد الفتاح )بتصرف(

الواقعة، ألنه طلب اس��تدعاء األشخاص الس��ابقني كمتهمني في القضية، 
ول��م يس��تدعوا حتى اآلن للتحقيق معه��م، وإمنا مت اس��تدعاؤه هو ليمثل 
كمتهم ف��ي القضية، وعّقب: »النياب��ة العامة حّولت القات��ل ملجني عليه، 

واملجني عليه إلى قاتل«.
وبعده��ا س��محت احملكم��ة لعضو مجلس الش��عب الس��ابق، عصام 
س��لطان، املعتقل بالقضية، باخلروج من قفص االتهام للحديث، فقال إنه 
ال يوج��د متهم ال يرى محكمته وال تس��معه، وإنه يحال بينه وبني احملكمة 

واحملامي، شاكياً للقاضي أنه لم يسمح لذويه ومحاميه بزيارته.
كم��ا أوضح أنه لم يتس��لم قرار إحال��ة حتى تنعق��د اخلصومة بينه 
وب��ني النيابة، وأنه ال يعرف رقم القضية وال اس��م القاضي الذي يحاكمه، 
مشيراً إلى أنه ال يجوز عقد أي جلسة ابتداء دون علمه، قبل أن يتسلم قرار 
اإلحالة وأوراق القضية، الفتاً إلى أن من حقه أن يختلي مبحاميه اخلاص 

به دون وجود أي فرد من الشرطة.
وخلت قائمة االتهام من رجال األمن واجليش، الذين أش��رفوا ونفذوا 
عملي��ة ف��ض االعتصام، الت��ي خلفت أكثر م��ن ألف قتيل، م��ن  املعتصمني 
املدنيني الس��لميني في أكبر مذبحة ش��هدها التاري��خ املعاصر. واقتصرت 

القائمة على قيادات جماعة اإلخوان املسجونني في مصر.{

وق��ال البلتاج��ي، إن ابنت��ه مجن��ّي عليها في ه��ذه القضي��ة، وُقتلت 
بالرص��اص ف��ي صدرها وفق��اً لتقرير الطب الش��رعي، وإن��ه ال يتهم أحداً 
م��ن ال� 739 معتقالً املتهم��ني في القضية، ولكنه يته��م كالً من عبد الفتاح 
السيس��ي، لكونه وزي��ر الدفاع في ذل��ك الوقت، 
ومحم��د إبراهي��م وزي��ر الداخلية آن��ذاك، بفض 
اعتصام رابعة بالقوة املسلحة، فضالً عن حازم 
البب��الوي رئيس الوزراء وقتها، واللواء أس��امة 
الصغير مدير أمن القاهرة، الذي أش��رف بنفسه 
على فض اعتصام رابعة بالقوة املسلحة، وقائد 
ش��رطة العمليات اخلاصة املس��ؤول عن كل من 

قتل في ذلك اليوم.
وق��رر أن��ه رف��ض التحقيق معه م��ن نيابة 
ش��رق القاه��رة بع��د عام��ني ونصف الع��ام من 

أّجلت محكمة جنايات القاهرة املصرية يوم الثالثاء، خامس جلسات 
القضية املعروفة إعالمي��ًا ب�»مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية«، التي 
يحاك��م فيها 739 م��ن رافضي االنقالب العس��كري، على خلفي��ة اتهامهم 

بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام 
رابع��ة العدوي��ة، لالعتراض ورفض 
االنق��الب العس��كري ال��ذي وق��ع في 
البالد في 3 متوز 2013، إلى جلس��ة 

17 أيار املقبل لفض أحراز القضية.
وس��محت احملكمة خالل جلسة 
الش��عب  مجل��س  لعض��و  الثالث��اء، 
الس��ابق د. محمد البلتاجي، املعتقل 
ف��ي القضي��ة، باخل��روج م��ن قف��ص 

االتهام للحديث إليها بشكل مباشر. 

مصر: د. البلتاجي يّتهم السيسي وإبراهيم والببالوي بقتل ابنته
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األمم المتحدة تعرض 
ميثاقًا لتسوية أزمة الهجرة

عرض��ت األمم املتح��دة إق��رار »ميث��اق 
عاملي« يهدف الى تس��وية أخطر أزمة هجرة 
من��ذ احل��رب العاملي��ة الثاني��ة، م��ن خ��الل 
التش��جيع عل��ى توزيع ما ال يق��ل عن 10 في 
املئ��ة م��ن املهاجري��ن عل��ى دول جدي��دة كل 

سنة.
ويه��دف هذا »امليث��اق العاملي لتقاس��م 
ع��ن  الع��بء  تخفي��ف  ال��ى  املس��ؤوليات« 
ال��دول النامية التي طاولته��ا األزمة بصورة 
الالجئ��ني  تدف��ق  م��ع  س��يما  وال  مباش��رة، 
الس��وريني الفاري��ن م��ن النزاع املس��تمر في 

بالدهم منذ أكثر من خمس سنوات.
وبل��غ ع��دد النازح��ني والالجئ��ني ف��ي 
العالم نحو 60 مليون ش��خص، حيث تدعو 
االمم املتح��دة ف��ي اقتراحه��ا ال��ى ايجاد حل 

ملصير الالجئني.
ملي��ون   19،6 الالجئ��ني  ع��دد  ويبل��غ 
األمم  خط��ة  وتن��ص  العال��م،  ف��ي  ش��خص 
املتح��دة على التف��اوض حول ظ��روف تكفل 
دول جدي��دة كل س��نة مبا ال يق��ل عن 10 في 

املئة منهم.

اتفاق على اإلفراج عن نصف 
المعتقلين في اليمن

اتفق وفدا احلكومة واحلوثيني اليمنيني 
ل��دى  عل��ى االف��راج ع��ن نص��ف املعتقل��ني 

الطرفني خالل 20 يوماً.
وأفادت مصادر في اجلانبني املشاركني 
ف��ي محادث��ات س��الم ترعاه��ا االمم املتحدة 
ف��ي الكويت ب��أن حكوم��ة الرئي��س عبد ربه 
منصور هادي املدع��وم من التحالف العربي 
ال��ذي تق��وده اململك��ة العربي��ة الس��عودية، 
للرئي��س  املوال��ني  وحلفاءه��م  واحلوثي��ني 
الس��ابق علي عبد الله صال��ح، توصلوا الى 
االتف��اق خ��الل اجتم��اع للجن��ة العمل حول 
املخطوفني واملعتقلني، وهي واحدة من ثالث 

جلان مشتركة من الطرفني.
وصّرح مانع املطري املستشار اإلعالمي 
لرئيس الوف��د احلكومي وزير اخلارجية عبد 
امللك املخالف��ي: »مت االتفاق خ��الل االجتماع 
عل��ى اطالق 50 في املئة من املختطفني خالل 

عشرين يوماً«.
وأك��د مصدر في وف��د احلوثيني حصول 
االتف��اق عل��ى اط��الق كل طرف نص��ف عدد 
املعتقل��ني لديه، موضحاً ان ما س��يجري هو 

»تبادل لألسرى«.

بوتين يرى أن أمام القوات 
السورية »الكثير من العمل« 

رأى الرئي��س الروس��ي فالدميير بوتني 
ف��ي اجتماع لق��ادة اجليش وش��ركات انتاج 
االس��لحة، انه ال يزال امام القوات الس��ورية 
»الكثير م��ن العمل الذي ينبغ��ي القيام به«، 
على رغم ان القوات الروسية ضربت أكثر من 

30 ألف هدف في البلد الذي متزقه احلرب.
وأق��ر كذل��ك ب��أن العملية الروس��ية في 
ال��ى  بالنس��بة  »مش��اكل«  كش��فت  س��وريا 
اجليش الروس��ي حتتاج الى التحقيق فيها. 
بي��د انه أضاف أن العملي��ة أظهرت بوضوح 
فاعلية األس��لحة الروس��ية وجودتها. وقال: 
»من��ذ بداي��ة العملية، قامت الق��وات اجلوية 
الروسية بأكثر من 10 آالف طلعة ضد البنى 
التحتية لإرهاب الدولي في سوريا، وشنت 
ع��دداً كبيراً م��ن الغارات اس��تهدفت أكثر من 

30 الف هدف«.

الروس��ية عل��ى  الغ��ارات  ان  وأوض��ح 
تنظيم »الدولة االسالمية« )داعش( و»جبهة 
النصرة« املرتبطة بتنظي��م »القاعدة« كانت 
»دقيق��ة وقوية وفعالة«، لكن »الوضع هناك 
معق��د وال يزال يتعني على اجليش الس��وري 
القي��ام بالكثي��ر«. والح��ظ أن »العملي��ة في 
سوريا كش��فت بعض املش��اكل والثغرات«، 
وأن »أكث��ر التحقيق��ات دقة يج��ب ان جتري 

في كل مسألة تثير مشاكل«.

أرقام مهولة عن السرطان 
في سوريا

تشير األرقام الصادرة عن وزارة الصحة 
إلى أن نسبة اإلصابة بأمراض السرطان في 
س��وريا قب��ل احلرب كان��ت ب��ني 63 إلى 75 
حال��ة لكل 100 ألف ش��خص. وتعتبر أورام 

الرئة واللوكيميا األكثر انتشاراً.
ويلفت التقرير الوطني األول للس��رطان 
إلى أن 80 في املئة من احلاالت يتم اكتشافها 
في وقت متأخ��ر للغاية، ما يعرقل احتماالت 
الش��فاء كثيراً، فيما تشير توقعات مستشفى 
»البيروني« اجلامعي إل��ى زيادة مّطردة في 
نس��ب اإلصاب��ة ب��ني 15 ال��ى 20 ف��ي املئة، 
بينم��ا تتوق��ع منظم��ة الصح��ة العاملي��ة أن 
تك��ون النس��بة 105 ح��االت ل��كل 100 ألف 

مريض.
ويتوجه يومياً ما ب��ني 800 إلى 1200 
مريض من مختلف أش��كال ودرجات األورام 
إل��ى مستش��فى »البيرون��ي«، غالبيته��م في 
منطق��ة امل��ّزة، وه��و رق��م قري��ب من نس��بة 
القادم��ني إل��ى مراك��ز األورام في مستش��فى 
اب��ن النفي��س في دمش��ق، م��ع اإلش��ارة إلى 
ارتفاع هذه النسب بعد استهداف مستشفى 
»الكن��دي« ف��ي حل��ب، املخص��ص ف��ي جزء 
من��ه حل��االت الس��رطان. وزاد الضغط على 
مستش��فى تش��رين اجلامع��ي ف��ي الالذقية 
بحكم حت��ول املدين��ة الصغيرة إل��ى محطة 

لعشرات آالف النازحني من حلب وإدلب.

دمشق: ضّخ ماليين الدوالرات 
الحتواء انخفاض الليرة

ق��رر مص��رف س��وريا املرك��زي، ض��خ 
مالي��ني الدوالرات في الس��وق بهدف احتواء 
أزمة ارتفاع سعر صرف الدوالر مقابل الليرة 
الس��ورية، الذي زاد بنس��بة 20 في املئة في 

يوم واحد.
وأعلن املصرف، في بيان نش��رته وكالة 
األنب��اء الس��ورية »س��انا«، »إلزام��ه جميع 
ش��ركات الصراف��ة ببي��ع املواطن��ني قطع��اً 
أجنبي��اً مباش��رة بس��عر 620 ليرة س��ورية 
مقابل ال��دوالر الواح��د م��ن دون تقاضي أي 
عم��والت« بعدم��ا كان ح��دد س��عر الص��رف 

الرسمي ب�513 ليرة.
ويأت��ي ه��ذا الق��رار بعد انخف��اض غير 
مسبوق في سعر صرف الليرة مقابل الدوالر 
في األس��بوع األخير، مع وصول سعر صرف 
ال��دوالر إل��ى 625 ليرة س��ورية في الس��وق 
الس��وداء. وفق��دت العملة الوطني��ة أكثر من 
92 في املئة من قيمتها بالنس��بة إلى الدوالر 
من��ذ ب��دء النزاع ف��ي ع��ام 2011، حيت كان 

الدوالر الواحد يوازي 48 ليرة سورية.

أردوغان: أوروبا مالذ آمن 
لإلرهابيين

طي��ب  رج��ب  الترك��ي  الرئي��س  ش��ن 
االحت��اد  عل��ى  قوي��اً  هجوم��اً  أردوغ��ان، 
االوروب��ي، بع��د أس��بوع م��ن تنح��ي رئيس 
وزرائ��ه أحم��د داود اوغلو الذي كان ممس��كاً 
بهذا املل��ف التفاوض��ي. وقال أردوغ��ان إنه 
يري��د م��ن »االحت��اد« إعف��اء مواطني��ه م��ن 
تأشيرات الدخول إلى فضاء »شنغن« بحلول 
تش��رين االول »عل��ى أبع��د تقدي��ر«، متهم��اً 
ال��دول األوروبية بأنها تش��كل »مالذات آمنة 
لألجنح��ة السياس��ية جلماع��ات إرهابية«، 
واصف��اً دع��وة أوروب��ا لتركي��ا إل��ى تغيي��ر 
ب�»الكوميدي��ا  اإلره��اب  ملكافح��ة  قوانينه��ا 

السوداء«.
وق��ال أردوغ��ان إن��ه »ف��ي م��ا يرتب��ط 
بالتأش��يرات، الوع��د ال��ذي قطع��وه يتعلق 

بش��هر تش��رين االول ه��ذه الس��نة«، معرب��اً 
عن أمل��ه »أن يف��وا بوعده��م وأن ينهوا هذه 
املسألة في تش��رين االول على أبعد تقدير«، 
ف��ي إش��ارة إل��ى التاري��خ ال��ذي مت حتديده 
خالل القم��ة التركية � األوروبية في تش��رين 
الثاني املاضي. وأش��ار إل��ى أن بالده »لم تر 
ش��يئاً« م��ن املس��اعدات املالية الت��ي وعدت 
أوروب��ا بتقدميه��ا لتركي��ا مقابل كب��ح تدفق 

الالجئني.
واتهم الرئيس التركي، الدول األوروبية 
بأنه��ا »م��الذات آمن��ة لألجنحة السياس��ية 
جلماع��ات إرهابي��ة«، واصفاً دع��وة أوروبا 
لتركيا إلى تغيي��ر قوانينها ملكافحة اإلرهاب 
»قب��ل  وأض��اف:  الس��وداء«.  ب�»الكوميدي��ا 
كل ش��يء، نتوق��ع أن تصل��ح دول االحت��اد 

األوروبي قوانينها التي تدعم اإلرهاب«.

»ريبوك« تستخّف بالعرب 
وتحتفي بـ»قيام إسرائيل«

العاملّي��ة  »ريب��وك«  مارك��ة  احتف��ت 
لألحذية واملالبس الرياضّية، بالذكرى ال�68 
الحتالل فلس��طني، م��ن خالل تصمي��م حذاٍء 
رياض��ّي جدي��د يجمع لون��ي علم إس��رائيل 
)أزرق وأبيض(، في استخفاف مريب بنكبة 
الفلس��طينيني، واستياء من حركة »املقاطعة 

.BDS »وسحب االستثمارات من إسرائيل
وقال املنّس��ق العام ل�»اللجنة الوطنية 
ملقاطع��ة إس��رائيل«، محم��ود نواجع��ه، إنَّ 
»تري��د  ه��ذا،  بقراره��ا  »ريب��وك«  »ش��ركة 
التغطية عل��ى جرائم االحتالل اإلس��رائيلّي، 
وحتاول طمس النكبة الفلسطينية وعذابات 
الش��عب الفلس��طيني نتيجة االحتالل، فهي 
متّجد ما تسّميه استقالل إسرائيل، وتتناسى 

ما نسّميه نحن النكبة«.
وكان��ت صحيف��ة »جروزاليم بوس��ت« 
اإلس��رائيلّية، كش��فت ع��ن تصمي��م ش��ركة 
»ريبوك« حل��ذاء رياضي »تكرمياً الحتفاالت 
إس��رائيل ملناس��بة مرور 68 عاماً على إعالن 

قيامها«.
ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي 
األراض��ي احملتل��ة،  ف��ي  لش��ركة »ريب��وك« 
موش��يه س��يناي، قوله إَنّ »احلذاء سيصدر 
مل��رة واحدة له��واة جمع األحذي��ة الرياضّية 

في إسرائيل والعالم«.

الشبكة السورية: 559 برمياًل 
متفجرًا خالل نيسان

حلق��وق  الس��ورية  »الش��بكة  أك��دت 
اإلنس��ان« أن نظ��ام األس��د لم يوق��ف قصفه 
بالبرامي��ل  باس��تخدام  واس��عة  ملناط��ق 
املتفجرة، بالرغم من اتفاق وقف إطالق النار 

في سوريا.
وقال��ت الش��بكة، ف��ي تقري��ر له��ا إنه��ا 
وثق��ت قيام الطيران املروح��ي التابع للنظام 
بإلقاء 559 برميالً متفجراً على مدن وبلدات 

سورية، خالل شهر نيسان املاضي.
البرامي��ل  تل��ك  أن  الش��بكة  وأضاف��ت 
س��ببت استش��هاد 24 مدنياً، بينهم 7 أطفال 
و3 س��يدات، وأحلقت أض��راراً بس��تة مراكز 
حيوية وهي 4 مراكز للدفاع املدني، ومسجد، 

ومدرسة.
ووف��ق التقري��ر ف��إن القان��ون الدول��ي 
اإلنس��اني يعتب��ر الهجم��ات العش��وائية أو 
املتعم��دة أو غي��ر املتناس��بة، هجم��ات غي��ر 
مش��روعة، وإن اعت��داء ق��وات النظ��ام عل��ى 
امل��دارس واملش��افي والكنائ��س واألفران هو 
اس��تخفاف صارخ بأدن��ى معايي��ر القانون 

الدولي اإلنساني.

لقطات سريعة

»صادق خان« أول مسلم
يفوز بمنصب »عمدة لندن«

مرة أخرى، تدخ��ل العاصمة البريطانية التاريخ، وه��ذه املرة من بوابة 
االنتصار للدميقراطية، بانتخاب مواطن مس��لم من أصول مهاجرة عمدة لها. 
فقد تّوج الناخبون احملامي والنائب والسياس��ي الشاب »صادق خان« عمدة 
للعاصمة لندن، ليكون بذلك أول مسلم يتولى هذا املنصب في تاريخ املدينة. 
فقد تقدم خان، مرشح احلزب العمالي، على منافسه احملافظ زاك غولدسميث 

بفارق 9.6%، بحسب املوقع الرسمي النتخابات العاصمة البريطانية.
صادق خ��ان، الذي هاج��رت عائلته من باكس��تان، ليق��ود والده حافلة 

في ش��وارع لندن، لم تنل منه 
والتش��ويه  التش��هير  حمالت 
مح��اوالت  وال  العنصري��ة، 
البغيض،  السياسي  االغتيال 
ومض��ى بثقة عالي��ة يخوض 
ي��ردد:  وه��و  االنتخاب��ات 
مس��لم«،  بأن��ي  فخ��ور  »أن��ا 
أن��ا بريطاني..  لندن��ي..  وأنا 
أصول��ي باكس��تانية.. أنا كل 
ه��ذا، واألعظ��م م��ن ذل��ك ه��و 
هذه املدين��ة التي نحترم فيها 
بعضن��ا  ونحتض��ن  بعضن��ا 
ونحتف��ي ببعضن��ا، هذه هي 

لندن العظيمة«.
 ول��د عمدة لن��دن اجلدي��د )صادق خ��ان( في لن��دن عام 1970 ألس��رة 
باكس��تانية مهاجرة، وكان والده يعمل سائق حافلة. وبعد أن أنهى دراسته 
اجلامعية ونال ش��هادة احلق��وق، عمل خ��ان محامياً متخصص��اً في قضايا 
حقوق اإلنس��ان، لك��ن اهتمامه حتّول بعد ذلك إلى القضايا السياس��ية. وفي 
ع��ام 2005 انتخب عض��واً في مجلس العموم عن حزب العمال، وش��غل بني 
عام��ي 2008-2010 منصب وزير دولة لش��ؤون اإلدارة الذاتي��ة والنقل في 
حكومة غ��وردن براون، ليترأس بعد ذلك حملة إيد ميليباند لرئاس��ة احلزب 

التي تكللت بالنجاح.
وال ميك��ن ألح��د احلديث ع��ن خان كما يقّدم هو نفس��ه، حي��ث كتب على 
موقع��ه اخلاص، أن��ه رجل عادي، من أس��رة بس��يطة، كان يعم��ل في مجال 
حقوق اإلنس��ان ملدة طويل��ة، وال يقضي وقت��ه كله في العمل السياس��ي، بل 
يحب الرياضة ومتضية الوقت مع العائلة، وهو مشجع عنيد لنادي ليفربول 

لكرة القدم.
ل��م تكن طري��ق خان نحو عمادة لندن س��هلة،  وكذلك لن تكون س��نواته 
األرب��ع املقبلة، حيث تنتظر الرجل ملفات س��اخنة ومس��تعجلة على رأس��ها 
اإلس��كان في لندن، وهي أزمة تعاني منها املدينة بقسوة في األعوام األخيرة. 
وهناك مش��اريع ضخم��ة في مجال تطوير وس��ائل النقل مبا ف��ي ذلك تطوير 
ش��بكات قطارات األنفاق ومس��تقبل مط��ار هيث��رو الدولي. كم��ا يواجه خان 

ملفات في مجال البيئة، واحلد من انتشار اجلرمية. 
غي��ر أن االس��تحقاق الذي يقف على مس��افة أس��ابيع من مكت��ب العمدة 
اجلدي��د، هو االس��تفتاء املزمع تنظيمه الش��هر املقبل حول بق��اء بريطانيا في 
االحت��اد األوروب��ي أو اخلروج منه، وق��د تعّهد خان خالل حملت��ه االنتخابية 
بالس��عي إلى إبقاء بريطانيا عض��واً في االحتاد األوروبي، لئال تخس��ر لندن 
مكانته��ا األوروبي��ة والعاملي��ة، كعاصم��ة للم��ال واألعمال واالس��تثمار احلر 

واآلمن.{

رام الله )فلسطني( - خدمة قدس برس
ش��هد اليوم ال��� 223 ل�»انتفاضة الق��دس«، اندالع مواجهات بني الش��بان 
الفلس��طينيني وقوات االحتالل اإلسرائيلي في 15 نقطة متاس بالضفة الغربية 

. والقدس احملتلتنينْ
وأف��اد تقري��ر ميداني، أصدرت��ه حركة املقاوم��ة اإلس��المية »حماس« في 
الضفة الغربي��ة يوم األربعاء، بأن املواجهات مع االحتالل أس��فرت عن إصابة 

عدد من املواطنني بحاالت اختناق، نتيجة استنشاق الغاز املسيل للدموع.
وأش��ار إل��ى أن املقاوم��ة الفلس��طينية أوقعت س��ت إصابات ف��ي صفوف 
االحت��الل بالقدس احملتلة وضواحيها، في عملية طعن وتفجير عبوات ناس��فة 

ورشق باحلجارة.
وأوضحت »حماس« أن املقاومة الفلس��طينية نفذت عملية طعن قرب بلدة 
»جبل املكبر« )جنوبي القدس احملتلة(، أدت إلى إصابة اثنتني من املستوطنات 

بجراح متفاوتة وانسحاب املنفذينْن.
وذكر التقرير، أن يوم الثالثاء شهد أيضاً تفجير »عبوة ناسفة« بالقرب من 
مدخل قرية حزما )شرقي القدس(، ما أدى إلى إصابة اثنني من جنود االحتالل 

)أحدهما ضابط( بجراح متوسطة إلى خطيرة، ومستوطنة ب�»الهلع«.
ورص��د تقري��ر »حم��اس« عملي��ات رش��ق تعّرضت له��ا مركب��ات وآليات 
االحتالل العس��كرية في قرية العيساوية )شرقي القدس(، ما أسفر عن إصابة 

أحد جنوده بجراح.
واندلع��ت مواجهات ف��ي نقطتي متاس مبدينة نابل��س، ونقطة في كل من 

بيت حلم، وقلقيلية.{

إصابة ستة إسرائيلّيين في مواجهات 
اليوم الـ 223 لالنتفاضة
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مظاهرات في مصر ترفع شعار »حق رابعة«

صحفّيو مصر يدعون للتصعيد ضد وزير الداخلية
تظاهر رافضو االنقالب العسكري في عدة محافظات 
مصرية في جمعة حملت ش��عار »حق رابعة لن ميوت«، 
وذلك قبل أيام من ذكرى مرور ألف يوم على مجزرة فض 

اعتصام رابعة العدوية
ففي محافظ��ة اجليزة خرجت ع��دة مظاهرات عقب 
صالة اجلمعة، طالب املش��اركون فيها بإسقاط االنقالب 
العس��كري، كما رفعوا ش��عارات رابعة وصوراً للرئيس 

محمد مرسي الذي يطالبون بعودته إلى منصبه.
وف��ي أحي��اء فيص��ل واله��رم وأكتوب��ر باحملافظ��ة 
املتاخمة للقاهرة رفع معارضون ش��ارات رابعة وصوراً 
لضحاي��ا ف��ض اعتصامي رابع��ة ونهضة مصر، وس��ط 
هتاف��ات منه��ا: »اوع��وا تكون��وا فاكرين��ا نس��ينا.. مهما 
الوقت يعّدي علينا، بيّنا وبينكم دم وتار )ثأر(.. والثورة 
ثورة أحرار«، في إشارة إلى انتقادات من جهات حقوقية 

تتعلق بعدم فتح حتقيق في أحداث فض االعتصامات.
وفي اإلس��كندرية خرجت مظاهرات عديدة لرافضي 
االنق��الب ف��ي مناطق مختلف��ة تطالب برحي��ل نظام عبد 
الفتاح السيس��ي، وعودة املس��ار الدميقراطي. كما طالب 
املتظاهرون باإلفراج عن املعتقلني، ومحاكمة املتس��ببني 

في قتل املتظاهرين واملعتصمني السلمّيني.
وش��هدت أحي��اء احلض��رة وس��يدي بش��ر والرم��ل 
باإلس��كندرية، وق��رى مبدينتي كف��ر ال��دوار والنوبارية 
مبحافظ��ة البحي��رة، وفي مدين��ة بلطي��م مبحافظة كفر 
الش��يخ، وقرى مبحافظات الشرقية والدقهلية واملنوفية 
ودمي��اط والفي��وم واملنيا، مس��يرات احتجاجية مماثلة، 
حمل املش��اركون فيها الفت��ات مطبوعاً عليها صور أعداد 

من ضحايا فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وي��وم األربعاء 11 أيار، حتل ذك��رى مرور ألف يوم 
عل��ى فض ق��وات اجليش والش��رطة العتصام��ي رابعة 

العدوية ونهضة مصر.
ودع��ا بيان ص��ادر ع��ن »التحال��ف الوطن��ي لدعم 
الشرعية ورفض االنقالب« املؤيد للرئيس املعزول محمد 
مرس��ي، إلى إحي��اء ذكرى م��رور »ألف ي��وم« على فض 
االعتصامني في أسبوع ينطلق يوم اجلمعة حتت عنوان 

»كفاية« وشعار »حق رابعة لن ميوت«.
حصار نقابة الصحافة

عل��ى صعي��د آخ��ر دع��ا مجل��س نقاب��ة الصحفيني 
املصري��ني إل��ى تبن��ي احتجاج��ات جدي��دة ض��د وزي��ر 
الداخلي��ة مجدي عبد الغف��ار، على خلفي��ة أزمة اقتحام 

األمن للنقابة، واالعتقاالت.

وق��ال املجل��س، 
عق��ب  بي��ان  ف��ي 
ي��وم  عق��ده  اجتم��اع 
ق��رر  إن��ه  اخلمي��س، 
مجموع��ات  تش��كيل 
الس��تمرار  عم��ل 
التواصل مع النقابات 
وممثل��ي  املهني��ة 
البرملاني��ة،  الكت��ل 
والنواب  والصحفيني 
إلى اجتماع ظهر يوم 
لت��دارس  الس��بت، 
س��بل تنفيذ ما قررته 

اجلمعية العمومية.
وقرر مجلس نقاب��ة الصحفيني أنه في حالة انعقاد 
دائ��م ملتابع��ة تنفيذ ق��رارات اجتم��اع أعض��اء اجلمعية 
العمومي��ة األربع��اء املاضي. كم��ا أدان احلص��ار األمني 

املف��روض عل��ى النقابة م��ن جميع اجلهات، واس��تغالل 
عش��رات البلطجية ملنع وصول الصحفي��ني ملقر نقابتهم 

خالل اجتماع اجلمعية العمومية.
وكان��ت النقاب��ة أعلن��ت األربعاء -خ��الل اجلمعية 

العمومي��ة الطارئة- ع��ن 18 مطلباً عل��ى خلفية األزمة، 
على رأسها املطالبة بإقالة وزير الداخلية ونشر صورته 
س��وداء )نيجات��ف(، واعت��ذار م��ن الرئيس عب��د الفتاح 
السيسي، واإلفراج عن الصحفيني احملبوسني في قضايا 

نشر.
وقررت اجلمعي��ة العمومية الطارئ��ة للنقابة خرق 
حظر النش��ر الذي أمر به النائ��ب العام في قضية اقتحام 
مقر النقابة. ومتس��كت مبطلب إقالة الوزير وحظر نش��ر 

أخباره.
واس��تجابة لقرارات اجلمعية، نشرت الصحف يوم 
اخلمي��س في صدر صفحاتها األولى صوراً غير محمضة 
)نيغاتي��ف( للوزي��ر، وطالب��ت باالعتذار عن ما س��موه 
استخدام البلطجية حلصار النقابة وإرهاب الصحفيني.

وفي شأن متصل، كشف أحد املشاركني في اجتماع 
نقاب��ة الصحفي��ني، أن الصحفي��ات تعّرض��ن للتح��رش 
اجلنس��ي الصريح باللفظ وباأليدي، من قبل قوات األمن 
التي حاصرت مقر النقاب��ة خالل االجتماع، كما تعرضن 

ملضايقات في أثناء الدخول واخلروج.
واندلع��ت قب��ل أي��ام أزم��ة ب��ني نقاب��ة الصحفيني 
والداخلي��ة عل��ى خلفية قيام ق��وات األم��ن باقتحام مقر 
النقاب��ة بالقاه��رة، واعتق��ال اثنني م��ن الصحفيني أثناء 
اعتصامهم��ا احتجاج��اً عل��ى املالحق��ات األمني��ة بح��ق 

الصحفيني في البالد.{

الشيخ  راشد الغنوشي في لقاء خاص:

حركة النهضة تتجه إلى فصل الدعوة عن السياسة والتفرغ للعمل السياسي
وشمولية الفكرة اإلسالمية ال تعني شمولية التنظيمات اإلسالمية

 تونس - أمين املصري
من يُزر املقر الرئيسي ل� حركة النهضة في العاصمة 
التونس��ية هذه األيام، يالحظ بش��كل واضح استغراق 
مؤسس��ات احلركة ف��ي التحضير ملؤمتره��ا العام الذي 
ينعق��د ف��ي 20 أيار اجل��اري، فلقاء تنظيمي موّس��ع في 
القاع��ة الس��فلية م��ع الش��يخ عبد الفت��اح  م��ورو نائب 
رئيس »النهضة«، واجتماعات تنظيمية متتالية للشيخ 
الغنوش��ي ف��ي مكتب��ه اخل��اص، تدف��ع فريق��ه اإلداري 
لالعت��ذار عن أّي لقاء ش��خصي. وقد يّس��ر الله أن ألتقي 
الشيخ راشد عند مدخل املقّر، وأطلب منه موعداً خاصاً، 

فكان اللقاء في منزله.
كان اجللوس إلى زعيم »مش��روع النهضة« فرصة 
الس��تقراء أجواء املؤمت��ر العام للحركة، فس��ألته ابتداًء 
عن أهداف املؤمتر، وأجاب بأنه »إلضفاء الش��رعية على 
مس��ائل جرت مناقشتها ملدة س��نتني، وانعقد خاللها ما 
يزي��د عل��ى 300 مؤمتر محلي، ص��درت عنها مقترحات 
ومخرج��ات، وننتظر من املؤمتر الع��ام املصادقة عليها، 
مث��ل تقيي��م التجرب��ة الس��ابقة، والعالق��ة ب��ني العم��ل 
السياسي والدعوي، والتشكيالت التنظيمية اجلديدة«.

ولعّل أكثر ما يشّد االنتباه في طروحات »النهضة« 
التي تنتظر إقرارها في املؤمتر العام، هو اجتاهها لفصل 
العمل السياس��ي عن الدعوي، حيث قال الش��يخ راشد: 

»نح��ن بص��دد التح��ّول إل��ى 
حزب يتفرغ للعمل السياسي، 
مبرجعي��ة  االحتف��اظ  م��ع 
ف��ي  ويتخص��ص  إس��المية، 
اإلص��الح انطالقاً م��ن الدولة، 
ويترك بقية املجاالت للمجتمع 

املدني ليعاجلها«.
أض��اف زعي��م النهض��ة: 
للسياسة،  احلزب  »س��يتفرغ 
والعم��ل الدع��وي ل��ه رجاله، 
التنظي��م،  ضم��ن  م��ن  لي��س 
الواح��دة  الفك��رة  فأصح��اب 

س��يتعاونون، كما الش��يوعيون يتعاونون مع النقابات 
الشيوعية، وهكذا. لكن ليس بشكل تنظيمي رسمي«.

وف��ي إش��ارة إل��ى تط��ور منه��ج العم��ل اإلس��المي 
ف��ي تون��س بعد ثورة الياس��مني فيها، ق��ال: »ال نريد أن 
منارس العمل السري، فنش��كل جمعيات ونديرها سراً، 
بل ستكون هناك جمعيات مستقلة لألعمال االجتماعية 
إخ��وة  عليه��ا  يق��وم  وغيره��ا،  والش��بابية  والدعوي��ة 
يستوعبون الفكرة اإلس��المية وميارسون عملهم بشكل 
متخصص، وال تكون للحزب السياسي وصاية عليها«.

وسألته: ما الذي دفعكم الى هذا التوجه؟

أج��اب: »نحن نش��أنا في تون��س حركة ش��مولية 
ككل احلركات اإلسالمية، والذي يحصل أننا كلما دخلنا 
في معركة مع الس��لطة، تضرب املؤسس��ات التابعة لنا 
ويضرب املسجد واحلركة الطالبية واجلمعية اخليرية، 
فنصبح بالًء على هذه املؤسس��ات اخلدمية. فلماذا نزّج 

بقطاعات العمل الدعوي في هذه املعركة؟«.
وم��ع تأكي��ده أن »اإلس��الم فك��رة ش��مولية للحياة 
وهذا جوهر الدعوة«، مستش��هداً باآلية الكرمية <قل إّن 
صالتي وُنس��كي ومحي��اَي ومماتي لل��ه رب العاملني>، 
أن  تعن��ي  ال  الواق��ع  ف��ي  »ممارس��تها  أن  ي��رى  لكن��ه 

التنظيمات اإلس��المية يجب أن تكون ش��مولية، فالفكرة 
ش��املة، لكن تنزيلها على األرض يكون من خالل شبكة 
واس��عة من اجلمعيات واألعم��ال الفردي��ة واجلماعية، 
املس��تقلة تنظيمياً. إن ش��مولية الفكرة ال تعني شمولية 

التنظيم«.
وأضاف ش��ارحاً أس��باب ه��ذا التوج��ه: »القانون 
التونس��ي فرض علينا الفصل بني املس��ائل االجتماعية 
والدعوية وبني السياس��ية، فال يحق حلزب سياسي أن 
يتكلم باس��م الدين، وال يحق حلزب سياسي أن متارس 

قيادته األعمال االجتماعية أو الرياضية أو الدعوية«.
ولدى سؤال الش��يخ الغنوشي عن تداعيات تفكيك 
الق��وة التنظيمي��ة حلركة النهض��ة التي جعلته��ا القوة 
املنظم��ة األول��ى في تون��س، أوضح أن »ه��ذه املنظومة 
س��يجمعها الفك��ر، مث��ل الفك��ر اليس��اري ال��ذي يجم��ع 
التي��ارات الفكرية الش��يوعية املتعددة، ب��دون أن يكون 
ذلك مقنناً. ويوم االنتخابات، اإلسالميون الذين يعملون 
في امليدان الدعوي واخليري واالجتماعي... لن ينتخبوا 

احلزب الشيوعي، سينتخبون اإلسالميني«.
وأكد الشيخ الغنوشي أن »وجود احلزب السياسي 
في الدولة يعطي اجلمعيات حقوقها ومينع اضطهادها، 
وهي بدورها تخ��دم احلزب لوجود تب��ادل مصالح بني 
املجتمع السياسي واملجتمع املدني، وبالتالي فكل حزب 

له جمعيات تنشر فكره، دون أن يكون ذلك نظامياً«.
ول��دى س��ؤاله عّم��ا إن كان��ت هذه وصف��ة خاصة 
لتونس نظ��راً لظروفها السياس��ية والقانونية، أو ميكن 
إس��قاطها على احل��ركات اإلس��المية في بقي��ة األقطار، 
أج��اب زعيم النهضة: »كل قطر له ظروفه، ولكن تقديرنا 
أن هذا ه��و الوضع األس��لم للدين وللسياس��ة في نفس 
الوق��ت«، مع تأكي��ده أنه عن��د النظر في اجته��اد معنّي، 
يج��ب النظر في أس��باب ه��ذا االجته��اد، وال ميكن األخذ 

بعموميته.{

مصر.. إحالة أوراق ستة متهمين في قضية »التخابر مع قطر« إلى المفتي

للمفتي.
وس��بق أن قض��ت محكم��ة جناي��ات القاه��رة ف��ي 
حزي��ران املاض��ي بإع��دام مرس��ي ف��ي قضي��ة »اقتحام 
الس��جون« الت��ي ج��رت أحداثها عق��ب ث��ورة يناير عام 
2011، بينما عاقبته بالس��جن املؤبد 25 عاماً في قضية 
»التخابر مع جه��ات ومنظمات أجنبية م��ن بينها حركة 

»حماس« و»حزب الله« اللبناني«.{

بينها مستندات سرية تضمنت بيانات 
حول القوات املس��لحة وأماكن متركزها 

والسياسات العامة للدولة«.
وقال��ت النيابة ف��ي حتقيقاتها، إن 
»اختالس التقارير كان بقصد تسليمها 
إل��ى جه��از املخاب��رات القط��ري وقناة 
وذل��ك  القطري��ة،  الفضائي��ة  اجلزي��رة 
بقص��د اإلض��رار مبرك��ز مص��ر احلربي 
والسياسي والدبلوماسي واالقتصادي 

ومبصاحلها القومية«.
إل��ى  املتهم��ني  النياب��ة  وأحال��ت 

اجلنايات ف��ي أيل��ول 2014، وبدأت احملكم��ة نظر أولى 
جلسات القضية في شباط 2015.

وبحس��ب ق��رار احملكم��ة، فإن مرس��ي وكذل��ك كبار 
معاوني��ه الذين يحاكم��ون إلى جانبه، وه��م: أحمد عبد 
العاطي مدير مكتبه، وأمني الصيرفي سكرتير سابق في 
رئاس��ة اجلمهورية، باإلضافة إل��ى كل من خالد رضوان 
وكرمي��ة الصيرف��ي، ليس��وا من ضم��ن احملال��ة أرواقهم 

ق��ّررت محكم��ة »جناي��ات القاه��رة« يوم الس��بت، 
إحالة أوراق س��تة متهمني في قضية »التخابر مع قطر«، 
إل��ى مفتي مصر الس��تطالع الرأي ف��ي إعدامهم، وحتديد 
جلس��ة ف��ي 18 حزي��ران املقب��ل للنطق باحلك��م عليهم، 
وعل��ى خمس��ة آخري��ن متهمني ف��ي القضية، م��ن بينهم 

محمد مرسي )أول رئيس مدني حكم البالد(.
وض��ّم ق��رار احملكمة أس��ماء كل م��ن؛ منت��ج األفالم 
الوثائقي��ة أحم��د عفيفي، ومضيف جوي بش��ركة »مصر 
للطي��ران« محمد كيالني، واملعيد بجامعة »مصر للعلوم 
والتكنولوجيا« أحمد إس��ماعيل، ومراسلة »شبكة رصد 
اإلعالمية« أس��ماء اخلطي��ب، ورئيس قط��اع األخبار في 
قناة »اجلزيرة« إبراهي��م محمد هالل، ومعّد البرمج فيها 

عالء عمر سبالن.
وتعود أحداث قضية التخابر مع قطر إلى فترة حكم 
الرئي��س مرس��ي، حيث تته��م النيابة املتهم��ني بارتكاب 
جرائ��م »اختالس تقارير صادرة ع��ن جهازي املخابرات 
العام��ة واحلربي��ة، والق��وات املس��لحة، وقط��اع األم��ن 
الوطن��ي بوزارة الداخلي��ة، وهيئة الرقاب��ة اإلدارية، من 
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ثمة من يخلط األوراق لتعقيد األزمة اليمنّية
األزم��ة اليمني��ة تتجه إل��ى أن تصبح أكث��ر تعقيداً 
وأش��به باألزمة الس��ورية، وهذا يعود في األساس إلى 
عدة عوامل أهمها: غموض املوقف الدولي من احلوثيني 
ومن مسار احلل السياسي، ومآالته مع ميل واضح إلى 

اإلبقاء على احلوثيني كقوة مؤثرة.
العام��ل الثان��ي يتمثل في اس��تمرار دولة اإلمارات 
العربي��ة املتح��دة، وهي الدول��ة الرئيس��ية الثانية في 
التحالف العربي، في توجيه مس��ار األزمة نحو أهدافها 
اخلاصة، وهي محاربة اإلخوان املسلمني الذين ميثلهم 
ضمن��اً ح��زب »التجم��ع اليمن��ي لإص��الح« الش��ريك 
الرئيس��ي للتحال��ف في مواجهة احلوثي��ني. إلى درجة 
أن وزير الش��ؤون اخلارجية اإلماراتي أنور قرقاش قال 
إن ب��الده وجدت أدل��ة قطعية تثبت وج��ود صالت بني 

القاعدة واإلصالح في حضرموت.

حترك اإلم��ارات ضد »القاعدة« ف��ي حضرموت لم 
يك��ن يراد من��ه التحرر م��ن الضغوط الغربي��ة، وتبديد 
االتهامات التي تقول إن تدخل التحالف أدى إلى تقوية 
نف��وذ القاعدة ف��ي اليم��ن، ب��ل أرادت اإلم��ارات من هذا 
التحرك التغطية كذلك على حربها احلقيقية التي تالقي 
مس��اندة أمريكية قوية، مع توافر أنب��اء ذات مصداقية 
ع��ن وصول وح��دات أمريكي��ة متخصصة ف��ي مكافحة 
اإلره��اب إل��ى كل م��ن امل��كال إل��ى اجلنوب الش��رقي من 

اليمن، وقاعدة العند في محافظة حلج بجنوب البالد.
ال يوجد أس��وأ من خلط األوراق الذي تدفع سورية 
اليوم ثمناً باهظاً لسياس��ات من هذا النوع، حيث جرى 
شيطنة القوى الوطنية التي تقاتل نظام األسد ووصمها 
باإلرهاب، من أجل إبقاء س��ورية تراوح في هذه احلالة 

املزرية من احلرب والدماء.
أن  م��ن  مخ��اوف  وثم��ة 
محاولة تعقي��د األزمة اليمنية 
اليم��ن  إبق��اء  إل��ى  ته��دف 
مس��تنقعاً تنش��غل ب��ه ق��وى 
إقليمي��ة مهم��ة كالس��عودية، 
حت��ى ال يتم التف��رغ للتعاطي 
بكف��اءة م��ع مأس��اة الش��عب 
السوري. إذ لم متر سوى أربعة 
أي��ام فق��ط عل��ى إنه��اء الوفد 
احلكومي تعليق مشاركته في 
مشاورات الكويت، حتى أعلن 
املبعوث األممي نفس��ه تعليق 

املشاورات املباشرة، احتجاجاً على االنسحاب املفاجئ 
لوفد االنقالبيني من اللجان الثالث التي تشكلت ملناقشة 

القضايا السياسية واألمنية واملعتقلني.
هذا يعني أن مش��اورات الكويت استنفدت مهمتها 
ما لم يكن ُيراد منها اس��تنفاد كاف��ة املبررات التي كانت 
تنف��ذ من خالله��ا التدخالت من جانب الق��وى الغربية، 
الت��ي ال ت��زال حت��ى اآلن ت��رى ف��ي احلوثي��ني ش��ريكاً 

سياسياً في اليمن.
اس��تغل االنقالبيون توقف طي��ران التحالف ألكثر 
م��ن أس��بوع ع��ن التحليق ف��ي س��ماء اليمن بن��اء على 
طل��ب من أمير دول��ة الكويت، في إعادة االنتش��ار ونقل 
األس��لحة والقي��ام بخروق��ات خطي��رة بينها اس��تمرار 
القصف العنيف على األحياء السكنية في تعز، وإطالق 
صواري��خ بعي��دة امل��دى عل��ى مناط��ق تس��يطر عليها 
احلكوم��ة ف��ي محافظة م��أرب، باإلضافة إل��ى هجمات 
عديدة على مواقع عسكرية وأخرى تابعة للمقاومة في 
عدد من اجلبهات، على نحو أبقى احلرب مش��تعلة كما 

كانت قبل سريان الهدنة.
ه��ذه اخلروق��ات اضطرت وف��د احلكوم��ة لتعليق 
مشاركته في املشاورات واستمر نحو ثالثة أيام يرفض 
الدخول في املشاورات املباشرة، ولم يعد إال بعد اعتماد 
صيغة تقضي بفصل املس��ار امليداني مب��ا يتضمنه من 
خروق��ات وجتاوزات، عن املش��اورات السياس��ية التي 

جتري في الكويت.

وكان ه��ذا مطلب احلوثيني وصالح، وقد فرحوا به 
جيداً، لك��ن يبدو أن هذه الفرحة لم ت��دم طويالً، فقد بدأ 
الطيران خالل اليومني املاضي��ني بالتحرك للتعامل مع 
هذه اخلروق��ات فيما بدأ اجليش بالتعام��ل ميدانياً مع 
ه��ذه اخلروقات، م��ا أوقع االنقالبيني ف��ي مأزق حقيقي 
ألن هذا التطور يعني مزيداً من اخلس��ائر العسكرية في 
امليدان والسياس��ية عبر املش��اورات، خصوصاً بعد أن 
كانوا قد قبلوا باالش��تراك في جل��ان العمل الثالث التي 
ُكلفت مبناقشة الترتيبات السياسية واألمنية وأوضاع 

املعتقلني.
وه��ذه اللج��ان هي ج��زء م��ن رؤي��ة األمم املتحدة 
للحل السياسي، الذي يبدو أنه جاء في ظاهره كصيغة 
توفيقي��ة بني رؤيتي احلكوم��ة واملتمردين.. قضت هذه 
الرؤي��ة بأن تتولى »هيئة وطنية« مهمة اإلش��راف على 
انس��حاب امليليشيا من املدن وتسلُّمنْ األسلحة منها، ولم 
يعرف حتى اآلن طبيعة هذه اللجنة، وكيف ستتصرف 
باألسلحة وأين ستحتفظ بها، وعما إذا كانت تتألف من 

ممثلني عن احلكومة واملتمردين أم ستكون مستقلة.
نظ��ر املوالون للحكوم��ة إلى هذه الهيئ��ة على أنها 
حتييٌد واضح للس��لطة الش��رعية، وانت��زاع إحدى أهم 
صالحياتها التي تضمنها قرار مجلس األمن رقم 2216. 
وم��ع ذل��ك لم تك��ن ه��ذه الرؤي��ة مناس��بة لالنقالبيني، 
فلجأوا إلى االنس��حاب من اللجان الث��الث، وهذا يعني 

بكل وضوح تعطيل مسار احلل السياسي.
ذه��ب احلوثي��ون وحليفه��م صال��ح إل��ى الكويت 
وفي نيته��م حتقيق أحد هدف��ني: األول حتييد التحالف 
ف��ي احلرب اليمنية، أو إفش��ال املش��اورات. لكن أي من 
الهدف��ني ل��م يتحقق بش��كل كامل حت��ى اللحظ��ة.. وما 
ن��راه اليوم هو محاوالت ال تخل��و من االنتهازية من قبل 
األط��راف املؤث��رة لإبقاء على مش��اورات الكويت حتى 

ولو في حالة موت سريري.{

بقلم: ياسني التميمي

داود أوغلو يفتتح مسجدًا عثمانيًا 
هدمه الصرب في البوسنة

اليمن.. الحوثّيون يرفضون رفع الحصار 
عاصم��ة عن »تعز« عل��ى  اآلالف  تدف��ق 

صرب البوس��نة »بانيا لوكا« يوم 
افتت��اح  إع��ادة  حلض��ور  الس��بت 
مس��جد فرح��ات باش��ا ال��ذي ُدمر 
أثناء حرب البوسنة والهرسك عام 
1993، في مراسم ينظر إليها على 
أنها تش��جع على التسامح الديني 

بني الطوائف واألعراق املختلفة.
ال��وزراء  رئي��س  وافتت��ح 
الترك��ي، أحمد داود أوغلو، مس��اء 
ي��وم الس��بت، مس��جد »فرهادية« 
وكال��ة  أع��ادت  ال��ذي  العثمان��ي، 

التعاون والتنسيق التركية »تيكا« إعماره.
وشارك في مراسم االفتتاح، عقيلة رئيس احلكومة، 
س��ارة داود أوغل��و، ونوابه يالتش��ني أقدوغ��ان، ولطفي 
أل��وان، ويل��درمي طغ��رل توركي��ش، فض��الً عن رئيس��ي 
»تيكا« س��ردار تش��ام، والش��ؤون الدينية التركية محمد 
غورماز، إلى جانب مش��اركة نحو عش��رة آالف ش��خص 

من دول البلقان.
وفي كلمة له في حفل أقيم بهذه املناسبة، شدد رئيس 
احلكومة التركية، على أن إعادة افتتاح املسجد، »حتمل 
رس��الة س��الم إلى املس��لمني، والطائفتني األرثوذكس��ية 
والكاثوليكية في البوسنة والهرسك، بل وللعالم برمته، 

وعلينا قراءة تلك الرسالة بشكل صحيح«.
وأض��اف داود أوغل��و، ف��ي مراس��م االفتت��اح الت��ي 
أُقيمت ف��ي مدينة »بنيالوكا«، ثاني أكبر املدن في البالد، 
أن »الذي��ن قصفوا )القوات الصربي��ة( فرهادية، قبل 23 
عاماً، ل��م يهدموا في احلقيقة مس��جداً فق��ط، إمنا هدموا 
بفعلتهم هذه الضمير اإلنس��اني، واليوم بإعادة أعمارنا 

له، نكون قد أعدنا بناء الضمير اإلنساني«.
ولفت إلى أن »البوس��نة والهرسك س��تكون متحدة 
ومتضامنة من خ��الل كافة الهويات الدينية التي تعيش 

فيها، من مسلمني ويهود وأرثوذكس وكاثوليك«.
واستطرد رئيس الوزراء قائالً: »هناك مدن قليلة في 
العالم مثل س��راييفو)عاصمة البوس��نة(، تضم مساجد 
وكنائ��س وُكنس جنباً إلى جنب، وإذا حافظت البوس��نة 

على هذا الطابع، فإن اإلنسانية ستبقى مُمّثلًة فيها«.
وتعه��د داود أوغل��و، بإع��ادة بالده إحي��اء كل إرث 
تاريخي مش��ترك مه��ّدم في البوس��نة والهرس��ك، قائالً:  
»اتعه��د باس��م الش��عب الترك��ي، ورئيس��ه، وحكومته، 
بإحي��اء م��ا ته��دم م��ن تراثن��ا التاريخ��ي املش��ترك ف��ي 

رفض مس��لحو جماعة »أنصار الله« )احلوثي(، 
وق��وات الرئيس الس��ابق عل��ي عبد الل��ه صالح، يوم 
الثالث��اء، فتح املعابر املغلقة، وفك احلصار عن مدينة 
تع��ز، وفقاً ملوج��ب اتفاق »جلنة اإلش��راف والتهدئة« 

فيها.
وأطل��ق احلوثي��ون الن��ار عل��ى رئي��س اللجن��ة 
احمللية، واملش��رفة على تنفيذ اتفاق وقف إطالق النار 
في املدينة، عبد الكرمي ش��يبان، رافضني بشكل قاطع 
رفع احلصار على املدنيني، جس��ب ما أفاد به مسؤول 

أمني رفيع.
وقال مدي��ر أمن محافظة تعز، العميد عبد الواحد 
س��رحان لألناض��ول، إن »ش��يبان وفريق��ه تعرضوا 
إلط��الق ن��ار ف��ي زي��د املوش��كي، م��ن قمِب��ل احلوثيني 
املتمركزي��ن بالق��رب م��ن املعب��ر الش��رقي، مضيفاً أن 

»احلادث لم يسفر عن سقوط ضحايا«.
وأض��اف أن احلوثي��ني مصمم��ون عل��ى حص��ار 
تعز، ضاربني بعرض احلائ��ط االتفاقات التي ُوقعت 
م��ع اللجنة اإلش��رافية، ف��ي الوقت الذي يس��تقدمون 
فيه العديد من اآلليات املس��لحة وتعزيزات عسكرية، 
مس��تغلني الهدنة. وأش��ار إلى أن »مش��كلة احلوثيني 
ف��ي أنهم يعتقدون أن رفع احلص��ار عن املدينة يعني 

خسارتهم عسكرياً«.
من جه��ة أخرى، ق��ال رئيس اللجنة عب��د الكرمي 
ش��يبان، في حديث للصحفيني إن »احلوثيني رفضوا 
بش��كل كام��ل فت��ح املعاب��ر ع��ن املدين��ة احملاصرة«. 
وأضاف: »الطرف اآلخر ما يزال يغلق اجلهة الشرقية 
والغربية للمدينة ويحاصرها، ومينع دخول املدنيني 
وامل��واد التمويني��ة والغذائي��ة والطبي��ة مب��ا في ذلك 

البوسنة، واستعادة قيمته التاريخية«.
وكان��ت القوات الصربية قد هدمت في 7 أيار 1993 
مس��جد »فرهادي��ة«، ال��ذي ش��يده »فرهاد باش��ا«، أحد 
مس��ؤولي الدولة العثمانية في البوسنة والهرسك، عام 

.1579
يذكر أن القوات الصربية ارتكبت العديد من املجازر 
بحق مسلمني، خالل ما عرف بفترة حرب البوسنة، التي 
بدأت عام 1992، وانتهت عام 1995 بعد توقيع اتفاقية 
دايت��ون، وس��ببت إب��ادة أكث��ر م��ن 300 ألف ش��خص، 

باعتراف األمم املتحدة.
وبعد مرور عش��رين عاماً على احلرب الطاحنة بني 
البوس��نيني املس��لمني والصرب األرثوذوك��س والكروات 
الكاثولي��ك ال ت��زال جمهوري��ة البوس��نة مقس��مة عل��ى 
أس��س عرقية، وبها مجموعات متنافس��ة تعرقل الوفاق 

واإلصالح املطلوبني لالنضمام إلى االحتاد األوروبي.
تاريخ املسجد

يرج��ع تاريخ املس��جد إلى القرن ال���16، وهو حتت 
حماي��ة منظمة األمم املتح��دة للتربية والعل��وم والثقافة 
العم��ارة  لف��ن  فري��داً  منوذج��اً  بوصف��ه  )اليونس��كو( 
العثماني��ة، وتع��رض للتدمي��ر قب��ل 23 عام��اً عل��ى يد 

الصرب، وحتول موقعه إلى ساحة النتظار السيارات.
وخالل االحتفال بوضع احلجر األساس في مشروع 
إع��ادة بناء املس��جد ع��ام 2001، هاج��م قوميون صرب 
الزائرين والش��خصيات العامة احلاضرة، فقتلوا مسلماً 

وأصابوا عشرات.
واس��تغرق احلص��ول عل��ى تراخي��ص إع��ادة بناء 
املس��جد، وعلى املال الالزم لذلك 15 عاماً، واس��تخدمت 
آالف القطع من أنقاض املبنى األصلي بعد انتش��الها من 

نهر فرباس، ومن موقع للنفايات.{

اسطوانات األكسجني.
وأوض��ح ش��يبان أن اللجن��ة احمللي��ة، اتفقت مع 
احلوثيني على فتح املعابر منذ 26 يوماً، وقال »اتفقنا 
مع ممثل��ي الطرف اآلخر محمد عبدالل��ه نايف، وعلي 
اجلني��د، واللجنة التابعة لهم، عل��ى أن نخرج للمنفذ 
الش��رقي والغربي ويكونوا في استقبالنا، لكن ذلك لم 
يحصل«، مش��يراً إلى أن »احلوثي��ني يختلقون في كل 

يوم أعذاراً جديدة«.
وقال ش��يبان: »لدينا استعداد أن نخرج كل يوم، 
تالفياً ألي��ة أعذار من أجل فك احلص��ار عن املدينة، أو 
حتى تبلغنا اللجنة اإلش��رافية الرئيس��ية في الكويت 

والسعودية بأن نتوقف على اخلروج«.
وكان من املقرر أن يتم فتح املعابر ، متهيداً إلحالل 
مساعي السالم، التي ترعاها األمم املتحدة بني أطراف 

النزاع اليمني، واملنعقدة في دولة الكويت.
ويتمس��ك احلوثي��ون وحزب صال��ح، بالبدء في 
مناقش��ة املس��ار السياس��ي الذي يفضي إلى تش��كيل 
حكومة توافق يكونون شركاء أساسيني فيها، ومن ثم 
االنطالق في مناقش��ة الترتيبات األمنية التي تناقش 
انس��حاب املليش��يات من املدن وتس��ليم السالح، لكن 

وفد احلكومة يتمسك مبناقشة األخير أوال.
ومنذ انطالقتها في 21 نيسان املاضي، بعد تأخر 
ثالثة أي��ام عن موعدها األصلي، لم حتقق مش��اورات 
الكوي��ت أي اختراق جوه��ري جلدار األزم��ة اليمنية، 
وكان االجن��از اليتيم هو االتفاق على تش��كيل اللجان 
الثالث )األمنية، السياس��ية، اإلنس��انية(، التي أوكل 
إليه��ا مناقش��ة النق��اط اخلم��س املنبثق��ة ع��ن القرار 

الدولي 2216.
اخلم��س  النق��اط  وتن��ص 
بالترتيب على: انسحاب احلوثيني 
الت��ي  امل��دن  م��ن  صال��ح  وق��وات 
س��يطرت عليها منذ الرب��ع األخير 
من العام 2014، وبينها العاصمة 
الثقيلة  األسلحة  وتسليم  صنعاء، 
للدول��ة، واس��تعادة مؤسس��اتها، 
احملتجزي��ن  مل��ف  ومعاجل��ة 
السياسيني واملختطفني واألسرى، 
والبح��ث ف��ي خط��وات اس��تئناف 

العملية السياسية.{
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قبسات نورانّية في زمن النكبة العربّية
من اللحظ��ة األولى النطالق احلركة االس��المية 
ف��ي أرض الكنان��ة س��نة 1928م، اعلن��ت اهدافه��ا: 
احل��ق الق��وة واحلري��ة، ورفع��ت ش��عار: الل��ه ربنا 
زعيمنا-  محمد  دستورنا-  ديننا– القرآن  –اإلسالم 
اجلهاد س��بيلنا– املوت في سبيل الله أسمى أمانينا. 
لق��د ح��رص الش��هيد حس��ن البن��ا على تربي��ة جيل 
قرآني جديد ال يخش��ى في الله لومة الئم، و ما هي اال 
فترة وجيزة من الزمن حت��ى عمت أنوار هذه الدعوة 
مس��احة واسعة من أقطار العرب واملسلمني، وانضم 

إليها نخبة من األخيار واألبرار.
لق��د ج��اءت دع��وة اإلخ��وان املس��لمني رداً على 
املكائ��د الغربية والصهيونية التي اس��قطت اخلالفة 
العثمانية ومزقت وحدة األمة، ثم اس��تعمرت بالدنا 

ونهبت ثرواتنا.
االحت��الل  املس��لمون  خط��ر  اإلخ��وان  أدرك 
البريطاني ملصر وفلسطني والعراق، وكانوا يحّذرون 
الناس من التحالف الش��يطاني بني بريطانيا والقوى 
الصهيوني��ة، ألن ه��ذا التحال��ف كان من��ذ مؤمتر بال 
يخط��ط م��ن أج��ل إقام��ة دولة صهي��ون عل��ى أرض 
فلس��طني. ولذل��ك عندما احتل��ت بريطانيا فلس��طني 
اليهودي��ة  الهج��رة  ملوج��ات  التس��هيالت  قدم��ت 
وس��اعدتهم في اغتصاب األرض وبناء املستوطنات 
وتألي��ف العصابات العس��كرية ومكنته��م من جميع 

مفاصل الدولة السياسية واالقتصادية واألمنية.

اقترب��ت  إذا  حت��ى 
فلس��طني  تس��ليم  حلظة 
لليهود، كانت العصابات 
جاه��زة  الصهيوني��ة 
من  الفلس��طينيني  لط��رد 
أرضهم. وملا أعلن اليهود 
قي��ام دولة اس��رائيل في 
أي��ار 1948م هب��ت   1 5
العربي��ة،  الش��عوب 
اجليوش  حتركت  حينها 
النقمة  لتمت��ص  العربية 
وتسلم فلسطني لألعداء.

الظ��روف  ه��ذه  ف��ي 
القاسية أخبر حس��ن البنا جامعة الدول العربية أنه 
على استعداد إلرسال عشرة آالف مجاهد كدفعة أولى 
للقتال ضد الغاصبني. وملا رفضت حكومة النقراشي 
ذلك دعا اإلخوان إلى مظاهرة كبرى خطب فيها رياض 
الصل��ح واألمير فيص��ل بن عبد العزي��ز وجميل مردم 
بك وإس��ماعيل األزهري، وحسن البنا، الذي أعلن عن 
اس��تعداد ش��باب اإلخوان للموت دفاعاً عن فلسطني 
احلبيب��ة. وبالرغم من مضايق��ات احلكومة املصرية 
فقد متكن االخ��وان من اجتياز احلواجز والدخول إلى 
س��احات القت��ال، وخاضوا مع��ارك مش��رفة في غزة 
ورفح وبئر السبع، كان أعظمها معركة التّبة 68 التي 
حفظت قط��اع غزة عربياً، معركة كفر ديروم واحتالل 

يد مردخاي.
وعندما حاصرت إس��رائيل اجلي��ش املصري في 
الفالوج��ة وكان جمال عبد الناصر م��ن أفراده، متكن 
اإلخوان من كس��ر احلصار بقي��ادة الضابط معروف 
احلض��ري. وف��ي ياف��ا كان االخوان يس��يطرون على 
معظم املرافق، ورغم فشل اجليوش العربية فقد حشد 

اإلخ��وان قواتهم من مصر واألردن وس��وريا والعراق 
وش��اركوا ببس��الة في معارك القدس واخلليل وبيت 
حلم وصور باهر ومارالي��اس ودافعوا عن تّبة اليمن 

وسقط منهم مئات الشهداء واجلرحى واألسرى.
لقد ب��رز م��ن اإلخ��وان قي��ادات أذهل��ت االنكليز 
والصهاينة، يأتي في طليعتهم الشيخ محمد فرغلي 
وأب��و الفت��وح شوش��ة وكام��ل الش��ريف ومم��دوح 
الصراي��رة وأحمد عب��د العزيز ومصطفى الس��باعي 

ومحمد زهير الشاويش وغيرهم.
لقد بث االخ��وان روح اجلهاد ف��ي األمة من أجل 
حترير فلس��طني م��ن البحر إلى النه��ر، لذلك حتركت 
القوى الدولية بالتعاون مع عمالئها ومت حل جماعة 
االخوان ف��ي نهاية عام 1948م، ثم اغتالوا الش��هيد 

حسن البنا في 11 شباط 1949م.
لقد س��جل االخ��وان صفحات من الق��وة و املجد 
على أرض فلس��طني زم��ن النكبة.. فهل تق��رأ أجيالنا 
النص��ر  درب  لتس��لك  املبارك��ة  االجن��ازات  ه��ذه 

والتمكني؟{

بقلم: الشيخ نزيه مطرجيداؤنـا و دواؤنـا

الِوفاق والِفراق
ما من ش���يٍء أَْفَس���د للمؤمنني م���ن أن يختلفوا في الدين، وأن يتَفّرق���وا حوَله ِعزين، وما 
م���ن َفضيل���ٍة أَعظم عند الله وأَعلى رتبًة في العبادات قاطبًة من إصالح ذات الَبنْي، فإّن فس���اد 

ين وقاِصمُة ظهور العاِبدين! ذاِت البني هي حاِلقُة الِدّ
وم���ن أَْظه���ر الدالئ���ل عل���ى ه���ذه الفضيلة أَن املس���لمني مل���ا َفرغوا م���ن معرك���ة »الُفرقان« 
عت نفوُسهم إلى الغنائم من اأَلموال واأَلنفال، وَتنافسوا على اقتسامها، وصار  ظاِفرين، وتطَلّ
كلُّ فري���ٍق ي���رى نفَس���ه أَحقَّ بها وأَْهَلها، كانت أول ِعَظٍة ربانّي���ٍة نزَل بها الروح األمني على قلب 
قوا الله رّبهم، وأن ُيْصِلحوا ذات بيِنِهم! يقول الله  سّيد املرسلني تأُمر الصحابَة الكراَم بأن يتَّ
قوا الله وأْصِلحوا ذاَت َبيِنكم  عّز وجل: }يس���ألوَنك عن األنفاِل ُقِل األنفاُل للِه والرس���وِل فاتَّ

وأَطيعوا اللَه وَرسوَلُه إن كنتم مؤمنني{ األنفال-1.
ِج امِلراء في مسائل  َتهم غارقني حتى اآلذان في اخَلْوض في جُلَ َتهم وعامَّ ترى الناس خاصَّ
ق  اخِلالف التي حتتدُم ناُرها، وَيْستِعُرِض راُمها حتى تكون سبَبًا في االختالِف املْذموم، والتفرُّ

ال�َمْشؤوم.
إّن الواق���ع البش���رّي ُيثب���ُت أّن���ه ال َيْحل���و لقاٌء من غير ِص���راع، وال يطيب ِخ���الٌف من دون 
لْغو واملراِء ِسَمٌة  اختالف وال تهَنُأ َمجالُس في َغيْبِة ُمْفِسٍد أو ُمشاِكس؛ ولكّن اإلعراَض عن الَّ
بارزٌة من س���مات عباد الرحمن، كما بنّي ذلك كتاُب الله في قوله: }والذين ال َيْش���َهدوَن الّزوَر 
���رون: لم يلتِفتوا إلى اّللغو ولم  وإذا َمّروا باّللْغِو َمّروا ِكرامًا{ الفرقان-72، أي كما يقول املفِسّ
ن���س... وِلَلِه  يش���اركوا أهَل���ه في���ه، بل صانوا األنُفَس ع���ن أن َيْلَحق بها ش���يٌء من ُغبار هذا الدَّ
َدرُّ عط���اء ب���ن أبي رباح حيث يق���ول: »أَُتنِك���روَن أَن َعليكم حاِفظني، ِكرام���ًا كاتبني، عن اليمني 
���مال َقعيد، ما يلِفُظ من قوٍل إال لديه رقيٌب َعتيد«؟ أما يْس���َتْحيي أََحُدكم إذا ُنِشَرت  وعن الشِّ

صحيفته التي أمالها َصْدَر َنهاِره، كان أكثر ما فيها ليس ِمن أَمِر ديِنِه وال ُدنياه؟
إن املغاالة في التفّرق واخلالف قد َغدت شهوًة َغَلبت على الِعباد فأْوَرثت األحقاَد، وأنَزَلت 
قاء والبالء، َفأِلَْهون الّذرائع واألسباب، َيجنُح املختلفون واملختِصمون من  في اأُلّمة ألواَن الَشّ
���َط في ِطباعه���م، وال اْعِتداَل في  الَصف���اء إل���ى الَعداء، ومن الوئام إلى اخلصام... قوٌم ال توسُّ

ْدُر أو الَقبر، وُمراُدهم الِوفاُق أو الفراق. ِمزاجهم: مأواُهم الصَّ
س���امح،  إنه قّلما َنْلقى في حياتنا جماعًة من الناس تضمُّ بني جوانِحها روَح التآلف والَتّ
بة األهواء، مختلفَة املش���ارب! أاَل يس���تقيُم أن نك���ون متحابني أَِخاّلء،  ب���ل جنُد كل فئٍة متش���عِّ

ِفق في كل َمسائل احلياة؟ هداء، وإن لم نتَّ يغِبُطنا األنبياء والشُّ
حيب وعملن���ا بالقاعدة الذهبية التي أطلقها اإلمام  نا لو َعَرجنا إلى الفضاء الرَّ م���ا َضرَّ
كبان، ونطق بها احلدث���ان، التي تقول: »نتع���اون في ما اتفقنا  الش���هيد التي س���ار بِذكِره���ا الرُّ

عليه، وَيْعُذر بعُضنا بعضًا في ما اختلفنا فيه!«
ب والَعن���اد وأن يحترم آراَء العباد في مس���ائِل  إن م���ن ش���أن من يعمُل به���ا أن َيْنُبذ التعصُّ

اخِلالف واإلجتهاد.
يجب على كل حكيم أن يكون َحِفّيًا بهذه القاعدة كما يقول الَعاّلمة القرضاوي، َحريصًا 

على اإللتزام بها نصًا وروحًا، وفكرًا وُسلوكًا.
ناُزع واالختالف، وطوبى للناصحني الذين  فوا أَس���فًا لأُلاّلف الذين َس���َقطوا في ِوهاد التَّ

قالوا كلمة احلّق وبالصدق َنَطقوا.<

بقلم: د. محمد شندب

»البرلمان العربي« يدعو إلرسال 
قوات حفظ سالم عربّية إلى سوريا

البرمل��ان  رئي��س  دع��ا 
العربي، أحم��د اجلروان، يوم 
االثن��ني، إل��ى إرس��ال »قوات 
إل��ى  عربي��ة«  س��الم  حف��ظ 
ح��وار  واس��تضافة  س��وريا، 
لبح��ث  س��وري،   - س��وري 

األزمة.
مؤمت��ر  ف��ي  ذل��ك  ج��اء 
صحفي في مقر جامعة الدول 
العربية بالقاهرة يوم االثنني، 
الش��ؤون  جلن��ة  عق��د  عق��ب 
اخلارجية والسياسية واألمن 

القومي للبرملان العربي، اجتماعاً طارئاً لبحث تطورات 
األوضاع في مدينة حلب السورية. 

وق��ال اجل��روان: »ندع��و إلى إرس��ال ق��وات حفظ 
س��الم عربية إلى س��وريا للمحافظة على الهدنة وتقدمي 

املساعدات وفك احلصار عن املدن السورية«.
وأضاف: »البرملان العربي جهة تشريعة ورقابية، 
ليس لديه قوات مس��لحة أو إمكان��ات مالية، ولكن لدينا 
صالحيات، ننقل نبض الش��ارع العربي، ونحن نرفض 
كل التدخ��الت األجنبية في س��وريا، ومن الدول الداعمة 

لإرهاب«. 
وكان��ت تقاري��ر أممية ق��د حتّدثت عن خ��رق قوات 
النظام الس��وري التفاق التهدئة ال��ذي دخل حّيز التنفيذ 
بإش��راف أممي في 27 ش��باط املاضي، ال��ذي اتفقت كل 
من روس��يا والواليات املتح��دة األمريكية أواخر الش��هر 
املاضي، على توسيعه ليشمل كالً من محافظتي الالذقية 
ودمش��ق، فيما ج��رى اس��تثناء حلب رغم االش��تباكات 

العنيفة فيها. 
وف��ي اخلام��س من أي��ار اجل��اري، مت اإلع��الن عن 
اتفاق روس��ي أمريكي بتوسيع االتفاق، ليشمل محافظة 
حلب أيًضاً، وهو االتف��اق الذي مت اختراقه، حيث ما زال 
القصف متواصالً مستهدفاً املدنيني واملنشآت الصحية.

 وفي السياق ذاته، دعا اجلروان، اجلامعة العربية 
ل�»النظ��ر ف��ي اس��تضافة دول��ة عربية حلوار الس��وري 
الس��وري، في ظل عق��م ب��األداء الدول��ي واإلجحاف من 
خ��الل تصريح��ات دولية ين��دى لها اجلبني م��ن جانب 
أمري��كا واألمم املتحدة، تعرب فيها عن أس��فها ملا يحدث 

بسوريا«.
وطال��ب ب�»توجه واضح من املجتم��ع الدولي على 
قدر املس��ؤولية، يعترف بالفش��ل ف��ي الوصول حلل في 
األزمة الس��ورية، ف��ي ظل اس��تنزاف املق��درات العربية 

والفشل الدولي«.
وأش��ار إلى أنه ال بّد من حتديد املتس��بب في إفشال 
مفاوضات جنيف، بش��أن األزمة الس��ورية، موضحاً أن 
»النظ��ام الس��وري ذه��ب وال يري��د حالً، في وق��ت كانت 

املعارضة ترى أي حّل«.
وكان��ت اجلول��ة الثالث��ة م��ن احملادث��ات الرامي��ة 
إليجاد حل سياس��ي للحرب في س��وريا انطلقت في 13 
نيس��ان املاض��ي، لكنها تأزم��ت بإعالن »الهيئ��ة العليا 
للمفاوض��ات« تعلي��ق مش��اركتها بها؛ بس��بب تصعيد 
ق��وات النظ��ام وحلفائ��ه للقت��ال، وعدم اتخ��اه خطوات 
على صعيد إطالق س��راح املعتقلني أو الس��ماح بدخول 

املساعدات.{

انتهاء اجتماع أصدقاء سوريا في باريس دون قرارات
انته��ى اجتم��اع أصدق��اء س��وريا ال��ذي احتضنته 
باري��س ي��وم الثالثاء املاضي وش��اركت في��ه املعارضة 
الس��ورية دون ق��رارات واضح��ة. وق��د بح��ث االجتماع 
التط��ورات األخيرة م��ع اس��تمرار خرق وق��ف العمليات 

العدائية في سوريا.
وض��م االجتم��اع كالً من الس��عودية وقط��ر وتركيا 
وفرنس��ا والواليات املتحدة وأملاني��ا وبريطانيا واألردن 
وإيطالي��ا. كما حضره رئيس الهيئ��ة العليا للمفاوضات 

للمعارضة السورية رياض حجاب.
وعقب االجتماع قال وزير اخلارجية الفرنسي جان 
مارك أيرولت، إن محادثات الس��الم السورية في جنيف 

يجب أن تستأنف »في أسرع وقت ممكن«.
وأضاف: »نعّبر عن رغبتنا بأن تستأنف املفاوضات 
في أس��رع وقت ممك��ن«، مطالب��اً ب�»ضمانات ملموس��ة 

للحفاظ على الهدنة« وإتاحة دخول املساعدة اإلنسانية 
إل��ى البالد. وركز الوزير الفرنس��ي على أن��ه يجب تنفيذ 
تعهد مش��ترك أعلنت��ه الواليات املتحدة وروس��يا بإلزام 
األطراف املتحاربة في الس��احة السورية بالتقيد باتفاق 

وقف إطالق النار.
وكش��ف خالل مؤمت��ر صحفي ع��ن عق��د محادثات 
األسبوع القادم في العاصمة النمساوية فيينا، من املقرر 

أن يحضرها النظام السوري وإيران.
االجتم��اع  خ��الل  الس��ورية  املعارض��ة  وطرح��ت 
طاول��ة  إل��ى  للع��ودة  الرئيس��ية  الثالث��ة  ش��روطها 
املفاوضات، وهي تثبيت هدنة حقيقية فوق كامل التراب 
السوري، وفتح ممرات إنسانية آمنة إليصال املساعدات 
للم��دن والق��رى احملاص��رة، باإلضاف��ة إل��ى فت��ح ملف 

السجناء واملعتقلني.{
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هيئة علماء المسلمين والجماعة اإلسالمية
في وقفة تضامنية مع اهالي حلب وقطاع غزة

الجماعة في طرابلس تلتقي الوزير أشرف ريفي

كزبر ينقل معاناة النازحين السوريين إلى المجتمع البريطاني

علم��اء  و»هيئ��ة  االس��المية«  »اجلماع��ة  نظم��ت 
املس��لمني« في لبنان، بعد صالة اجلمعة وقفة تضامنية 
مع الش��عبني الس��وري والفلسطيني حتت ش��عار »غزة 
العزة وحلب الش��هباء جرح واحد«، اس��تنكاراً ملا يجري 
في مدينة حلب، وكذلك تضامناً مع الش��عب الفلسطيني 
في قط��اع غزة ال��ذي يتعرض لالعت��داءات الصهيونية، 
وذلك عند س��احة الش��هداء في مدينة صيدا، مبش��اركة 
علم��اء ومش��ايخ وحش��د م��ن ابن��اء املدين��ة والنازحني 

السوريني.
ورفع املشاركون اعالم اجلماعة االسالمية والفتات 
تس��تنكر »املج��ازر بح��ق االطفال والنس��اء والع��ّزل في 
حل��ب«، وتطال��ب املجتم��ع الدول��ي »بالتدخ��ل الفوري 

لوقف املجازر والقصف«.
وألقى املس��ؤول السياس��ي ل�»اجلماعة اإلسالمية« 
في اجلنوب الدكتور بسام حمود كلمة اعتبر فيها ان »ما 

التقى املسؤول السياسي للجماعة اإلسالمية في 
طرابلس والش��مال االس��تاذ ايهاب نافع يرافقه عضو 
اللجن��ة السياس��ية محمود موس��ى، بالوزير أش��رف 
الريف��ي في منزل��ه، حيث ت��داول الطرفان في الش��أن 

لبى رئيس احتاد اجلمعيات االغاثية  ومس��ؤول 
مل��ف النازحني الس��وريني ف��ي بلدية صيدا االس��تاذ 
كام��ل كزبر دع��وة اللق��اء االس��المي املس��يحي الذي 
يعق��د بش��كل دوري في ش��مال لندن، وقد ش��ارك فيه  
بكلمٍة  ح��ول أوض��اع النازحني الس��وريني في لبنان 
وما يعانون��ه من جه��ة التعليم والطباب��ة واإلقامات 
موضح��اً ان اخطر ما ميكن ان ينتظر هذا الش��عب هو 

التجهيل واإلحباط.
ش��ارك ف��ي احل��وار كل م��ن مدي��ر دار الرعاي��ة 

يجري في حلب جرمية إنس��انية ف��وق الوصف«، داعياً 
»الذين تباكوا على ما جرى في فرنس��ا ونحن ندين ذلك، 
الى البكاء على ما يجري في حلب«، مشدداً على »ان غزة 
العزة ستبقى تقاوم االحتالل الصهيوني حتى تنتصر«.

وحت��دث ام��ام مس��جد الروض��ة الش��يخ عبدالل��ه 
البقري باس��م »هيئة علماء املس��لمني«، فدان املجازر في 
حلب، داعياً الى »امداد الصامدين بالس��الح«، متس��ائالً 
عن »الضمير العاملي الذي يش��اهد بأم العني سيل الدماء 

ويلتزم الصمت«.
الس��فارة  ام��ام  العش��رات  اعتص��م  بي��روت  وف��ي 
الروس��ية في االعتص��ام العلمائي الذي دع��ت إليه هيئة 
علماء املسلمني في لبنان استنكاراً للمجازر التي ترتكبها 
ق��وات الع��دوان الروس��ية ف��ي حل��ب وغيرها م��ن املدن 
الس��ورية، وملس��اندتها إجرام األس��د وتنديداً بالسكوت 

والتواطؤ الدولي.

السياس��ي الع��ام واالس��تحقاق البل��دي ف��ي مدينتي 
طرابلس وامليناء، وشدد الطرفان على ضرورة متثيل 
طرابلس وامليناء بأش��خاص أكفاء يس��تطيعون رفع 

الغن عن املدينة واملضي بها نحو االزدهار والتقدم.

االسالمية توفيق القاس��مي، والدكتور عادل صالحي 
من قيادات اجلالية الس��ورية، ومدير مسجد فنزبري، 
وب��ارك الس��يد محمد كزب��ر واألخ��ت نعيمة بن��ازواو 
منسقة العالقات بني املسلمات واملسيحيات في شمال 
لندن، وعن اجلانب املسيحي كل من األب ستيفن كولز 
رئيس كنيسة سانت تومس واألب دايفيد بيرد رئيس  
كنيس��ة تولين��نت باريش واألخت  بوليني نشاش��يبي 
منسقة النشاط  واألخت إليزابيت دونوهو عن كنيسة 

سانت ميليتيس الكاثولوكية. 

رأس قاس��م س��ليماني الذي جاء إلى حلب بع��د الهزمية لترمي��م معنويات 
قواته، ورمبا تعشش في عقل بشار )ليست كذلك كما يبدو في عقل بوتني(.
عل��ى أن اجلانب األهم لكل هذه القضية، وهو ال��ذي فرض حالة اإلنكار 
لوج��ود مقاتل��ني، ومن ثم التوع��د باالنتق��ام، واجتماع جلنة األم��ن القومي 
الس��تخالص الدروس، يتمثل في اخلوف من تأثير زي��ادة أعداد القتلى على 
هيمن��ة احملافظني عل��ى الوضع في الداخل اإليراني، وه��و ما تبدى في جدل 
بدأ يغزو مواقع التواصل، رغم الرقابة املشددة، ويتعلق بسؤال اجلدوى من 

هذا التوّرط في سوريا.
في الداخ��ل اإليراني متغيرات ال ميكن جتاهلها بح��ال، فالبرملان اليوم 
صار بأغلبية إصالحية، والش��ارع يأمل بتغيير في مس��ار حياته بعد اتفاق 
النووي، وال يبدو مستعداً ألن يواصل النزيف االقتصادي السابق، فضالً عن 
أن يضيف إليه نزيفاً بش��رياً، واحملافظون يخش��ون من غضب الشارع الذي 
ترجمت��ه االنتخابات، وقد يتطور الحقاً برعاية اإلصالحيني، من أجل تثبيت 
أقدامهم في عمق الس��لطة، عوض البقاء على هامش��ها كما كان احلال خالل 

السنوات األربع املاضية.
قبل أربع سنوات ونيف قلنا إن سوريا هي أفغانستان إيران، وظننا أن 
ذلك س��يبقى في اإلطار االقتصادي، مع تضحية بالشيعة العرب واألجانب، 
لكن املش��هد اليوم يبدو أكثر س��وءاً، فكم سيس��تغرق التورط قب��ل أن يدرك 
الق��ادة اإليرانيون أن عليه��م وقف النزيف، وجتّرع كأس الس��ّم، كما جتّرعه 

من سبقهم في احلرب العراقية اإليرانية؟ ال ندري.{

يحت��ار قادة إيران ف��ي الكيفية التي يردون من خالله��ا أو يعلقون على 
هزمي��ة خ��ان طومان املدّوي��ة، لكنهم يذهب��ون مذاهب ش��تى، وإن بلون من 
ألوان التنس��يق كما يب��دو. ما ينبغي أن يكون واضحاً ابت��داًء هو أن اإلعالن 
عن مقتل 13 ضابطاً إيرانياً في املعركة لم يكن اختياراً، بل هو واقع فرضته 
الضرورة، واتضح ذلك أكثر حني مت اإلعالن عن وجود س��تة ضباط أس��رى، 
وهو اإلعالن الذي لم يأت س��ريعاً أيضاً، بل جاء عقب نشر صور لهم من قبل 

فصائل مسلحة في حلب.
ال أح��د يتح��دث بطبيع��ة احل��ال ع��ن العناص��ر القادمة من إي��ران من 
الش��يعة األفغان، ومن املتطوعني اإليرانيني املدني��ني، فهؤالء ال يدخلون في 
احلس��ابات، كم��ا أن التعتيم على حجم اخلس��ائر يبقى جزءاً من السياس��ة 
املتبعة؛ م��ا كان ذلك ممكناً، لكن اإلعالن يغدو ضرورة حني يكون القتلى من 

الطبقة املهمة، والذين ال ميكن التكتم عليهم دون االصطدام بأهاليهم.
ف��ي التعاط��ي مع املس��ألة كان املس��ار األهم ه��و إنكار وج��ود مقاتلني 
إيرانيني في س��وريا، س��واء كان��وا من اجلي��ش أم احلرس، واإلص��رار على 

أنهم »مستش��ارون عس��كريون في محاربة اإلرهاب«، وفي التعليق يضيف 
عبد اللهيان، أن ظروف املعركة فرضت وجودهم في تلك األماكن ما ادى إلى 

مقتلهم!!
الالف��ت ف��ي حالة اإلنكار اجلدي��دة أنها جاءت بعد أس��ابيع من اإلعالن 
الرس��مي عن وص��ول اللواء 65 م��ن الق��وات اخلاصة إلى س��وريا، وبعدها 
كتائ��ب أخ��رى، األمر ال��ذي تغّي��ر بعد ذل��ك، فيما يب��دو أن قراراً عل��ى أعلى 

مستوى صدر بإنكار وجود مقاتلني، واإلصرار على مسالة املستشارين.
إل��ى جانب ذلك، تراوحت ردود الفعل الرس��مية اإليرانية بني هجاء من 
»اس��تغلوا الهدن��ة في الهج��وم على خان طوم��ان«، وبني التهدي��د والوعيد 
باس��تعادتها، وهو ما لن يغّير ش��يئاً ف��ي املوقف، ألن الكر والف��ر هو عنوان 
املعركة منذ أربع س��نوات. وهنا تبرز داللة مهمة لقصة خان طومان، تتمثل 
في إثباتها أن مقولة احلس��م العس��كري ال تعدو أن تكون وهماً يعش��ش في 

»خان طومان« تضرب عصبًا حساسًا في إيران
بقلم: ياسر الزعاترة

السلطات في بنغالدش تنفذ حكم اإلعدام بحق 
»مطيع الرحمن نظامي« زعيم الجماعة اإلسالمية

منذ ع��ام 2010، يتزعم »اجلماعة اإلس��المية« في 
بنغالديش منذ عام 2000، وكان وزيراً في حكومة 
حتالف ضمت إسالمّيني بني عامي 2001 و2006. 
وف��ي ش��باط 2013، حكمت »محكم��ة جرائم 
احل��رب الدولي��ة« ف��ي بنغ��الدش، بالس��جن مدى 
احلي��اة عل��ى نائ��ب األمني الع��ام حل��زب اجلماعة 
اإلس��المية في بنغ��الدش »عبد القادر م��ال«، ولدى 
إل��ى  للحك��م، حول��ت احملكم��ة احلك��م  اس��تئنافه 
اإلع��دام، ونفذت��ه الس��لطات ف��ي 12 كان��ون األول 
2013، ليصبح أول قادة اجلماعة اإلسالمية الذين 

ينفذ بحقهم حكم اإلعدام. 

مظاهرة أمام السفارة في أنقرة
تظاه��ر أعض��اء عدة منظم��ات مجتم��ع مدني 
تركي��ة، مس��اء الثالثاء، أم��ام الس��فارة البنغالية، 
في العاصم��ة أنق��رة، للتنديد بتنفيذ حك��م اإلعدام 
بح��ق »مطي��ع الرحم��ن نظام��ي« وأوض��ح رئيس 
ف��رع جمعية »ش��باب األناضول« في أنقرة حس��ن 
ق��ره مان، في كلم��ة له، أن قرار إع��دام نظامي »غير 
الضغ��ط  »سياس��ات  أن  إل��ى  مش��يراً  قانون��ي«، 
اجلماع��ة  تس��تهدف  الت��ي  والقم��ع،  والترهي��ب 

اإلسالمية، لن جتلب السالم إلى بنغالديش«.{

بنغ��الدش،  ف��ي  الس��لطات  نف��ذت 
يوم الثالث��اء، حكم اإلع��دام بحق »مطيع 
الرحمن نظامي« زعيم اجلماعة اإلسالمية 

في بنغالدش.
وأفاد »نقيب الرحم��ن« النجل األكبر 
لنظامي، أن مسؤولني في السجن املركزي 
في العاصم��ة البنغالي��ة دكا، اتصلوا به 

أوبلغوه أن حكم اإلعدام ُنفذ بوالده.
وكانت وسائل إعالم محلية بنغالية، 
ذكرت ف��ي وقت س��ابق يوم الثالث��اء، أن 
الس��لطات أرس��لت أمر تنفيذ حك��م إعدام 
»نظام��ي« إلى الس��جن املرك��زي في دكا، 

حيث كان يسجن. 
من جهته، أعلن وزير الداخلية البنغالي، أس��د 
الزمان خ��ان كمال، أن جمي��ع التحضيرات اكتملت 
لتنفي��ذ حكم اإلع��دام، كم��ا دعت الس��لطات بعض 
أفراد عائلة »نظامي« للحضور إلى الس��جن، حيث 

التقوا به. 
وأشار أن اآلالف من أنصار اجلماعة اإلسالمية 
يتظاه��رون في مدن البالد ض��د تنفيذ حكم اإلعدام، 
الفتاً إلى أن الس��لطات البنغالية ال تس��مح بتنظيم 
مظاهرات س��لمية في البالد، داعي��اً املتظاهرين إلى 

ضبط النفس. 
بنغ��الدش،  ف��ي  العلي��ا  احملكم��ة  ورفض��ت 
اخلمي��س املاضي، الطع��ن املقدم في حك��م اإلعدام 
الصادر بحق نظامي، في 29 تش��رين األول 2014، 
بتهم��ة ارتكاب »جرائم حرب«، فض��الً عن التعاون 
م��ع اجلي��ش الباكس��تاني خ��الل ح��رب اس��تقالل 

بنغالدش في عام 1971. 
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد 
أدان اجلمعة املاضية، قرار حكم اإلعدام بحق زعيم 

اجلماعة اإلسالمية في بنغالديش. 
يش��ار إل��ى أن نظام��ي )72 عاماً(، املس��جون 
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إخبارية.
- مع��رض البرام��ج الت�ل�فزيوني���ة واإلذاعي���ة، 
شاركت فيه الهيئات األعض�اء والشبكات التلفزيونية 
ووكاالت  اإلن�ت��اج  وش��ركات  اخلاص���ة  واإلذاعي��ة 
األنب��اء العربي��ة واحملطات األجنبي��ة الناطقة باللغة 
العربي��ة. كذل��ك أُقي��م مع��رض للتجهي��زات اإلذاعية 
والتلفزيونية احلديثة ضمن فعاليات الس��وق بهدف 
التعريف باملس��تجدات واالبتكارات في مجال التطور 

التكنولوجي.
وعلى هامش فعاليات املهرجان، قام ممثل إذاعة 
الفج��ر )أمين املصري( بزيارة مكت��ب قناة القدس في 
تونس، وقناة )TNN( التلفزيونية التونسية، ومقّر 
حركة النهضة التونس��ية حيث التقى رئيسها الشيخ 

راشد الغنوشي.

بالصالة براقاً يرفعنا كلما هبطت بنا الدنيا. كما تخلل 
اللقاء أناش��يد لفرقة جنى، ومت عرض ساليد ألناشيد 

من وحي املناسبة.

اإلس��المي واالطالع على أنش��طة اجلامعة، كما جرى 
توقيع مذكرة تفاهم مع اجلامعة ضمن برنامج موالنا 
لتب��ادل الطالب واحملاضرين ب��ني اجلامعات التركية 

والعربية.
وقد أب��رم أيضاً مذكرة تفاهم م��ع جامعة يلدرمي 

بايزيد للتعاون العلمي والثقافي وجامعة سرت.

في علم التربي��ة يقضي بعدم ال��زام أوالدهم بزمانهم 
وعاداته��م وتقاليده��م.. مش��يراً إلى أنن��ا إذا اردنا أن 
نغ��رس القيم في ابنائنا فيجب علينا أن نغرس��ها في 

أنفسنا..
واختتم احملاضرة بالس��ؤال الكبي��ر: كيف نربي 
أبناءن��ا ف��ي ه��ذا الزم��ن الصع��ب أخالقي��اً وتربوياً؟ 
وقد أفاض بعرض عديد األمثلة والش��واهد بأس��لوب 
مقنع ومشوِّق.. يستنتج منها الطرق السليمة لتربية 

األبناء حتى نضمن سيادتهم وسعادتهم.

يش��ار الى أن مدرسة االميان االسالمية )فريق فجر 
االب��داع جوني��ور( ف��از في البطول��ة الوطني��ة للروبوت 
التعليم��ي والبطول��ة العربي��ة املفتوحة للروب��وت لهذا 

العام. 
اإلمي��ان  مل��دارس   ... للبن��ان... لطرابل��س  مب��ارك 

اإلسالمية... هذا الفوز..

الفجر  إذاع��ة  ش��اركت 
العرب��ي  املهرج��ان  ف��ي 
ف��ي  والتلفزي��ون  لإذاع��ة 
عش��رة  الس��ابعة  دورت��ه 
ال��ذي ينظمه  ف��ي تون��س، 
سنوياً احتاد إذاعات الدول 

العربية.
وكان املهرج��ان ال��ذي 
انطلق ف��ي 2 أي��ار اجلاري 
مس��اء  أعمال��ه  اختت��م  ق��د 
اخلميس 5 أيار، وهو يهدف 

إلى تطوير اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني العربي ورفع 
مس��تواه، ورص��د االجتاه��ات املبتك��رة واجل��ادة في 

سبيل تنمية الطاقات اإلبداعية العربية.
اش��تمل املهرجان، الذي يعتبر أكبر جتّمع إذاعي 
وتلفزيون��ي ف��ي املنطق��ة العربي��ة، عل���ى الفع�اليات 

اآلتية:
مس��ابقة البرامج التلفزيونية واإلذاعية، ش��ارك 
فيها أكثر من 230 عمالً إذاعياً وتلفزيونياً من مختلف 
أنح��اء العال��م العرب��ي ف��ي مج��االت متنوع��ة. وق��د 
انحصرت جوائز مس��ابقة البرامج اإلذاعية باإلذاعات 
العربي��ة الرس��مية )الكوي��ت – قط��ر – البحري��ن – 
تونس(، فيما حصدت الزميلة »قناة القدس« جائزتني 

عن فئة البرامج التلفزيونية.
وقد أقيمت ورش��تا عمل، واحدة هندسية وأخرى 

أقامت جمعي��ة النجاة 
اإلقلي��م  ف��ي  االجتماعي��ة 
احتفاالً في برجا مبناس��بة 
ذك��رى اإلس��راء واملع��راج، 
لألخ��ت  كلم��ة  تخللت��ه 
الش��يخ  هن��ادي  الداعي��ة 
إلى  جنيب.. أش��ارت فيه��ا 
أن اإلس��راء يكس��بنا حال��ة 
ثراء عقائ��دي وتعلق باللّه 
ال��ذي ال تعج��زه األس��باب 
األرضي��ة، ويغنين��ا باللّ��ه 

وحده. 
واملعراج اليومي بالصالة يجعلنا على اس��تعداد 
دائم ملالقاة اللّه يوم نعرج قهراً باملوت؛ ونعّد ألنفسنا 

الطبي��ة  اجلمعي��ة  أقام��ت 
االس��المية ف��ي بي��روت )مرك��ز 
بالتع��اون  الطب��ي(  الري��ان 
 Integrated  م��ع   ش��ركة
 Pharma Solutions
وقائي��ة  حمل��ة   I.P.S
صحي��ة مجاني��ة للكش��ف ع��ن 
والدهني��ات  الكوليس��ترول 
 ، الثالثي��ة والس��كري والضغط 
وذلك ي��وم الس��بت 30 نيس��ان 
2016  م��ع معاين��ة مجانية من 

قبل الدكتور رشيد ياسني.

شارك نائب رئيس جامعة 
طرابلس الدكتور رأفت امليقاتي 
العرب��ي  الترك��ي  املؤمت��ر  ف��ي 
الثان��ي للتعلي��م العال��ي الذي 
اس��تضافته جامعة اس��طنبول 
بحض��ور نائب رئي��س الوزراء 
التركي ومش��اركة 200 رئيس 
جامع��ة عربي��ة وتركي��ة، كم��ا 
ش��اركت اجلامعة ف��ي معرض 
ألعمال  املصاحب��ة  اجلامع��ات 

املؤمتر.
وعلى هامش املؤمتر التقى الدكتور امليقاتي وزير 
التعلي��م الترك��ي نبي أفج��ي، ورئيس جامع��ة مدنية 
اس��طنبول الدكتور إحس��ان كرمان، حيث وقع مذكرة 

تفاهم مع اجلامعة.
إل��ى ذلك التقى رئيس جامع��ة صقاريا حيث قام 
بزيارة معهد دراسات الشرق األوسط ومركز االقتصاد 

جمعي��ة  اختتم��ت 
ف��ي  االجتماعي��ة  النج��اة 
صيدا أس��بوع إحياء ذكرى 
اإلس��راء واملعراج في بلدية 
صي��دا ي��وم األربع��اء في 4 

أيار.
ابتدأ اللق��اء بتالوة من 
سورة اإلسراء لألخت زينب 
باإلس��راء  وعرفت  فره��ود، 
ال��رواس،  جن��ى  األخ��ت 
محاض��رة  احلف��ل  وتخل��ل 

بعنوان »النبي محمد | واملسجد األقصى« ألقتها مسؤولة قسم الدعوة األستاذة هناء القصير.

ب��ّر  أس��بوع  ضم��ن 
ش��عار  وحت��ت  الوالدي��ن 
جن��ة«  »صحبتهم��ا 
وبحضور حش��د من أولياء 
املرحل��ة  وط��الب  األم��ور 
اس��تضافت  الثانوي��ة، 
– صي��دا  اإلمي��ان  ثانوي��ة 
التربوي  واخلبي��ر  الدكتور 
بس��ام الط��راس، حيث قدم 
عرضاً ملس��يرة العالقة بني 

اآلباء واألبناء. 
ب��دأت احملاض��رة مبقدم��ة من الش��يخ عب��د الله 
البق��ري، ليبدأ د. طراس موضوعه املش��ّوق بالتوجه 
بالش��كر ملدرس��ة اإلميان، مش��يداً بإدارتها الناضجة 
واملس��ؤولة، ث��م أثنى عل��ى النش��اط الترب��وي الذي  
تقوم به املدرسة، قائالً إننا مهما انفقنا من أوقات على 
التربية فلس��نا من اخلاس��رين، واإلنف��اق على ذلك ال 

يعتبر اسرافاً..
وخاطب األهل مؤك��داً أن دورهم يجب أن يتعدى 
النجاح ليصل إلى التفوق فاإلبداع.. مؤكداً أن االبداع 

فج��ر  فري��ق  حق��ق 
 Dawn اإلبداع جوني��ور 
 of innovation
ملدرس��ة  التابع   junior
املرك��ز  اإلمي��ان بطرابل��س 
األول في البطولة األوروبية 
 FLL املفتوح��ة للروب��وت
إسبانيا  في  أقيمت  التي   j
 « جائ��زة  عل��ى  فحص��ل 
النموذج األقوى واألفضل«.
فج��ر  فري��ق  ش��ارك 
االبداع جونيور في البطولة 

من خالل الفئة العمرية ست الى تسع سنوات اي احللقة 
األولى من التعليم األساسي.

موض��وع مش��روع فري��ق فج��ر االب��داع جوني��ور 
العام  لهذا   Dawn of innovation junior
كان ح��ول »ط��رح احلل��ول ملش��كلة أزم��ة النفاي��ات في 

العالم«.

إذاعة الفجر تشارك
في المهرجان العربي لإلذاعة والتلفزيون

جمعية النجاة في برجا تحتفل بذكرى اإلسراء

الجمعية الطبية تنظم حملة مجانية وقائية للكوليسترول

نشاطات جامعة طرابلس في تركيا جمعية النجاة في صيدا تحتفل بذكرى اإلسراء

محاضرة عرض لفّن التعامل مع األبناء

المركز األول لفريق فجر اإلبداع جونيور في 
البطولة األوروبية المفتوحة للروبوت في إسبانيا

أنشطة

الجمعية الطبية 
اإلسالمية في لبنان 

عضوًا في منظمة 
التعاون اإلسالمي 

اعلنت منظمة التعاون اإلس��المي 
في ختام القمة اإلس��المية التي عقدت 
في اسطنبول برعاية الرئيس التركي 
ف��ي دورته��ا  اردوغ��ان  رج��ب طي��ب 
اجلمعي��ة  اختي��ار  العش��رة  الثالث��ة 
الطبي��ة اإلس��المية في لبن��ان كعضو 

استشاري في املنظمة.
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دروس كثي���رة كش���فت عنه���ا نتائج االنتخاب���ات البلدية ملدينة بيروت. لس���ت في ص���دد تعدادها 
أو حتليله���ا بعدم���ا فاضت صفحات وس���ائل التواص���ل االجتماعي مبئ���ات التعليق���ات والتحليالت 
واملالحظ���ات والعب���ر. لكن بعضًا من هذه الدروس لم تكن مباش���رة وجتنبت وس���ائل اإلعالم التطرق 

إلي���ها، هذا الدرس عنوانه كلمتان »اخليار الثالث«. 
فالنتيجة »الباهتة« التي حققتها الئحة البيارتة التي هندس���ها الرئيس سعد احلريري وجمع 
فيها معظم القوى الرئيسية الفاعلة في بيروت، والتي فاز جميع أفرادها.. لم تأت فقط جراء عدم 
الت���زام ناخب���ي الدائرة األولى بالتصويت لالئحة البيارتة وصّوت���وا لصالح الئحة »بيروت مدينتي«، 
فهذه النتيجة كش���فت أيضًا عن ضجر ش���ريحة واس���عة من البيروتيني من سياس���ة اإلس���قاط التي 
تهبط عليهم عند كل استحقاق انتخابي، فتضرب عرض احلائط بتوجهاتهم وما يريدون وتسحق 
تطلعاته���م حت���ت ه���ذه احملادل. ف���ي املقاب���ل، إن حجم األص���وات الكبير نس���بيًا ال���ذي نالته الئحة 
»بيروت مدينتي« لم يأت -فقط- نتيجة تصويت أبناء الدائرة األولى لهذه الالئحة وإيصال رس���الة 
للرئيس سعد احلريري، إمنا كان كذلك معبرًا عن حجم االستياء والسأم من الوضع الراهن، ورغبة 

مستميتة بالتغيير، ولو كان دخواًل في نفق مجهول النهاية.
بعي���دًا ع���ن النتائ���ج والفائزين واخلاس���رين، أكدت نس���بة االقت���راع املتواضعة ف���ي االنتخابات 
ع���ن اتس���اع ش���ريحة الناقمني الذين ل���م يجدوا في املتنافس���ني دافع���ًا مقنعًا كي ينزل���وا إلى مراكز 
االقتراع، واختيارهم شريحة ترفض منطق االنقياد األعمى، وترفض اإلسقاط الذي مت في الئحة 
البيارت���ة، رغ���م الكف���اءات الكثي���رة ألعضائها. لكن املش���كلة كانت ف���ي إخراج ه���ذه الالئحة وفرضها 
على البيروتيني. في اجلهة املقابلة، لم تكن الالئحة الهجينة التي مت تش���كيلها تش���به أبناء بيروت 
وال متث���ل تطلعاته���م، رغم الش���عارات البراق���ة التي رفعتها، ورغ���م ادعاء أفرادها أنه���م غير منتمني 
ألح���زاب وأنه���م من املجتم���ع املدني، خاص���ة أن جتربة اللبنانيني م���ع »كذبة« املجتم���ع املدني باتت 
ممجوجة، ولم تعد تنطلي على اللبنانيني الذين أدركوا أنه ال يوجد في لبنان شيء اسمه »مجتمع 
مدني«، فكل من فش���ل في أن يكون ممثاًل في احلياة السياس���ية أطلق على نفس���ه »مجتمع مدني« 
ويتحرك حتت هذا املسمى، ولو كان يحمل أفكارًا وعقائد وينتمي ألحزاب بعينها. لكن طاملا أن هذه 
األح���زاب ل���م تنجح في احلص���ول على حصتها من جبنة الس���لطة، فهي حت���اول التلطي حتت راية 
املجتم���ع املدن���ي. ولعّل االتفاق الوحيد معها هو النقمة واالمتع���اض من الوضع الراهن، لكن ذلك 
لم يكن كافيًا كي تكون خيار البيروتيني املستائني. فكان اخليار هو البقاء في البيوت واالمتناع عن 
التصويت. فال هم يريدون االس���تمرار في التصويت للوائح التي تهبط عليهم من الس���ماء، وال هم 
يريدون التصويت للوائح ترفع عناوين براقة لكنهم ال يعرفون عنها ش���يئًا، ويخش���ون منحها الثقة 

في صناديق االقتراع، فتكون النتيجة أسوأ مما كان عليه احلال.
أزم���ة اللبناني���ني )ومنه���م البيروتيون( أن من يطرحون أنفس���هم لتمثيلهم والتحدث باس���مهم 
وحتقي���ق تطلعاته���م ال يحقق���ون احلد األدن���ى املطلوب، لك���ن البديل الذي ينش���ده اللبنانيون غير 
موجود. سئم اللبنانيون من الوضع الراهن، من روائح الفساد والنفايات، سئموا من طبقة سياسية 
عاج���زة، رائحته���ا أش���به برائح���ة الكفتة املنتهي���ة الصالحي���ة، التي »يضربه���ا« اجل���زار بالكثير من 
البهارات واملنّكهات كي يخفي رائحتها الكريهة. س���ئم اللبنانيون من طبقة سياس���ية ال تتذكرهم إال 

في املواسم االنتخابية، ال تهتم إال بتحقيق مصاحلها ولو جاءت على حساب ناخبيها. 
م���ن الظل���م أن يك���ون خي���ار اللبناني���ني محص���ورًا ب���ني يف���رض عليه���م خياراته، وب���ني آخرين 
ال يش���بهون إال أنفس���هم. أال يح���ق للبناني���ني أن يس���تعينوا بصدي���ق، أو أن يكون متاح���ًا لهم حذف 

اخليارين املتاحني، واعتماد خيار ثالث يكون شبيهًا بهم، ميثل تطلعاتهم.
ح���ني نتح���دث عن خي���ار ثالث، ال يعني ذلك تش���كيل الئح���ة ثالثة في االنتخاب���ات. فكي ينال 
اخلي���ار الثال���ث ثق���ة اللبناني���ني والبيروتيني يج���ب أن يكون هذا اخلي���ار عملية متراكمة مس���تمرة 
ومتواصل���ة. يثب���ت م���ن خالله���ا أنه أهل لني���ل ثقة البيروتي���ني، وأن هذا اخليار ال يه���دف للفوز في 

االنتخابات لينفرط بعدها، بل هو رؤية ومؤسسة مستمرة، سواء فاز في االنتخابات أو لم يفز.<

بقلم: أواب إبراهيم

البيارتة.. مدينتي.. والخيار الثالث!

كلمة طيبة

ليس من ح��دث مير في لبن��ان اال ويتضمن 
ف��ي حيثيات��ه مؤش��رات ودالئل وتك��ون لصالح 

فريق ما وسلبية لفريق آخر.
ومن يستعرض مجمل األحداث التي متر بها 
البالد فضالً عن املشاريع واملخططات التي تطلق 
هنا وهناك فإن املواطن اللبناني سيكتش��ف انها 
ليس��ت لصاحله ف��ي الدرجة األول��ى امنا لهدف 
تعزيز احلضور السياسي واحلزبي ألية وسيلة 

كانت.
وق��د أدرك اللبناني��ون ببس��اطة مث��الً عدم 
اقب��ال فري��ق م��ن اللبنانيني م��ن  جماع��ة 8 آذار 
على النزول إلى املجلس النيابي للمرة التاس��عة 
والثالثني النتخاب رئيس للجمهورية يقيناً منهم 
بأن��ه ل��ن يفوز مرش��حهم ميش��ال عون ل��ذا كان 
يعم��دون إلى تعطيل النص��اب بانتظار الظروف 
املناس��بة احمللي��ة واإلقليمي��ة الت��ي تضم��ن في 
رأيه��م فوز مرش��حهم العتيد وما علم��وا ورمبا ال 
يعلم��ون انه ليس هناك من امكانية دخوله قصر 
بعبدا األمر الذي يطيل االس��تحقاق الرئاسي إلى 

أشهر عدة.
البلدي��ة  االنتخاب��ات  اس��تحقاق  ويط��ل 
واالختياري��ة ليؤكد تهافت مزاع��م بعض القادة 
السياسيني بأن األجواء األمنية ال تسمح بإجراء 
هذه االنتخابات لتكش��ف جن��اح املرحلة األولى 
في انتخابات بيروت ومحافظتي البقاع وبعلبك 
الهرم��ل ان ال صح��ة له��ذه املزاعم الت��ي يطلقها 
فري��ق من اللبناني��ني البت��ة، وان الوضع األمني 
ال��ذي رع��اه اجلي��ش اللبنان��ي والق��وى األمنية 
أس��هم في جناح االستحقاق، ولعل بلدة عرسال 
خي��ر بره��ان عل��ى وضعه��ا املس��تقر والتزامها 
القوانني واألم��ن االجتماعي. ويؤكد للمراقبني ان 
اس��تحقاق انتخاب رئي��س للجمهورية يأتي في 
مقدم��ة االس��تحقاقات التي يترقبه��ا اللبنانيون 
ويك��ون ه��ذا األم��ر بداي��ة ع��ودة صحيح��ة إلى 
األج��واء امليثاقية والدس��تورية الذي حتث على 
انتخ��اب رئي��س للبالد قب��ل أي اس��تحقاق آخر، 
ومناقش��ة مش��اريع قوان��ني انتخاب��ات مقدم��ة 
م��ن عدد م��ن النواب رس��ت مؤخراً على خمس��ة 
مش��اريع قوانني وال يرى هؤالء احملللون إمكانية 
إجناز مش��روع قانون جامع واح��د أو اكثر يتفق 
علي��ه الن��واب وبالتال��ي ف��إن هن��اك ف��ي نهاية 
املطاف ع��ودة إلى قانون الس��تني وه��و ما يبدو 

على األرجح.
لقد استبش��ر اللبنانيون خيراً باس��تحقاق 
االنتخابات البلدية واالختيارية التي حتققت في 

نسبة كبيرة من الدميقراطية، ولوحظ االختالف 
الهادئ ب��ني اآلراء واملواق��ف والتكتالت والقوائم 
املختلفة وجنح وزير الداخلية نهاد املشنوق في 
إجناز املرحلة األولى، كما جنح املواطن اللبناني 
باثبات وعيه وحريته التي متسك بها في اختيار 

من ميثله في املجالس البلدية.
وقد اعتبر بعضه��م ان هذه االنتخابات هي 
»بروف��ا« متهيدية لالنتخابات النيابية ومؤش��ر 
بش��كل أو بآخر حلجم الكتل السياسية املختلفة 
عل��ى الرغ��م م��ن تش��ابك حتالف��ات واختالطها 
وتع��اون األح��زاب في دائ��رة م��ا، وتناحرها في 
دائرة أخ��رى، وهذا ال ميك��ن اعتباره مقياس��اً أو 
دالل��ة أكي��دة عل��ى خريط��ة نتائ��ج االنتخابات 

النيابية في ما لو حدثت اآلن.
املختلف��ة  السياس��ية  الق��درة  تخف��ي  وال 
اقرارها بنجاح الرئيس سعد احلريري في قيادة 
ه��ذا االس��تحقاق رغم تواطؤ بع��ض احللفاء مع 
الالئحة املضادة وتثبيته زعيماً لبيروت ومرجعاً 

سياسياً وطنياً بإقرار اخلصوم قبل األصدقاء.
لقد بينت املرحلة األولى من هذا االستحقاق 
م��دى أهمية املجال��س البلدية في تولي ش��ؤون 
املواطن��ني ورعاي��ة أحوالهم وجن��اح التحالفات 
املختلفة في تش��كيل الئحة موحدة متثل مختلف 
االنتم��اءات، وان��ه ال ب��ّد م��ن جتان��س وتع��اون 
ب��ني أعضاء الالئح��ة العتيدة التي س��تفوز بثقة 
املواط��ن بعي��داً ع��ن ضي��ق االنتماء السياس��ي 
واحلزب��ي بأن لهذه االنتخابات قراءة مختلفة أو 

شبه مغايرة الستحقاق نيابي.
يبق��ى ان نرى في طرابلس كم��ا نأمل مزيداً 
من الوعي واملشاركة في هذا االستحقاق  ويكون 
بل��دي  مبجل��س  جدي��راً  الطرابلس��ي  املواط��ن 
اخت��اره بنفس��ه وإن كث��رت اللوائ��ح وتع��ددت 

الترشيحات.
وما إعالن النائب الس��ابق مصباح األحدب 
ترش��حه لرئاس��ة املجلس البلدي ف��ي طرابلس 
وإع��الن اجلماعة اإلس��المية عن تش��كيل الئحة 
م��ن الهيئ��ات اإلس��المية كم��ا ص��رح املس��ؤول 
السياس��ي للجماع��ة أس��عد هرم��وش اال تأكي��د 
لدقة هذه املرحلة التي تختلف فيها األوراق فيما 
ال ت��زال األج��واء ضبابي��ة ويخرق صم��ت مقلق 
بالونات الترش��يح التي اطلقت حلرق أصحابها 
وإبق��اء الالئح��ة األولى ط��ي الكتمان م��ع اإلقرار 
بصعوبة تشكيل مثل هذه الالئحة لتباين الرؤى 
والتحالف��ات الت��ي ال ب��ّد ان تتض��ح ف��ي نهاي��ة 
املط��اف بالئح��ة يرض��ى عنه��ا جمي��ع األطراف 

االنتخابات البلدية واالختيارية
وماذا عن أم المعارك في طرابلس؟
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