
إنجاز لبناني.. في البرازيل
ه���ذا األس���بوع يس���جل لبنان رقم���ًا قياس���يًا في أن���ه أمضى س���نتني كاملتني ب���دون رئيس. 
وم���ع هذا فالش���ارع اللبناني يتحرك بانتظ���ام، واللبنانيون كلهم يحتكمون الى س���لطة الدولة، 
رمزيًا ورس���ميًا على األقل، وال يبدو في األفق أّي حل أو مخرج من األزمة املس���تحكمة، فاملرشح 
ال���ذي ال ش���ريك ل���ه م���ا زال ينتظ���ر دون ملل وال كل���ل، وحليف���ه الضامن له »ح���زب الله« يركب 
حصان���ه ملعلع���ًا: أن أّي كالم ف���ي الرئاس���ة ينبغي أن ميّر مبيش���ال عون، وإال فاألزمة مس���تمرة. 
لك���ن اللبناني���ني حققوا اجنازًا كبي���رًا في املقلب اآلخر من الكرة األرضي���ة، في البرازيل.. حيث 
يعيش ثمانية ماليني أو عشرة كما تقول بعض الروايات، ممن غادروا بلدهم لبنان أوائل القرن 
املاض���ي قب���ل أن يعل���ن لبنان دولة. واس���توطنوا البرازيل الت���ي حتكمها رئيس���ة منتخبة )ديلما 
روسيف(، لكنها تعاني اتهامات بالفساد املالي واإلداري، مما حمل مجلس النواب على تنحيتها 
ع���ن موقعها ليتول���ى نائب الرئيس بالوكالة )ميش���ال تامر( اللبناني األص���ل صالحيات رئيس 
اجلمهورية.. مما أثار عاصفة واس���عة في الس���احة السياس���ية حول أهليته لهذا املوقع، فهو قد 
انتخب نائبًا للرئيس إذا مات أو أقيل، بينما الرئيسة املنتخبة ما زالت متثل أمام القضاء.. فهل 

يتولى )ميشال( السلطة أم ينتظر احملاكمة؟! هذا ما يحتاج إلى فتوى من ميشال آخر.
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انتخابات إقليم الخّروب 
تفاوت في المنافسة وطبيعتها

اجتماع دولي 
بشأن سوريا
ال يتطرق

لمصير األسد

68 عامًا على النكبة
فلسطين ُتحيي الذكرى األليمة

خالد مشعل يدعو إلى
استراتيجّية مشتركة لحماية الثوابت

.. وهل الوقت مناسب لالنتقال إلى النظام الرئاسي في تركيا؟

هل يكون ما بعد االنتخابات البلدية 
كما كان ما قبلها؟
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االستحقاق البلدي في طرابلس.. إلى التوافق العادل أم إلى المحاصصة المرفوضة؟!

ركية لماذا يخرج ُمَفكِّر السياسة الخارجّية التُّ
مِن المشهد السياسي؟
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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(

سالمة: تطبيق القانون 
األميركي لمصلحة بلدنا

رد حاكللم مصرف لبنان رياض سللامة 
علللى املواقللف احملليللة املعارضللة لتطبيللق 
القانللون األميركي القاضللي مبكافحة متويل 
»حللزب الللله«، مشللدداً علللى أن »املوضللوع 
الذي نواجهلله جدي ويقتضي التعاطي معه 
مبسللؤولية ومهنيللة وضمن نطللاق القانون 
اللبنانللي، وهذا مللا نفعله من أجللل مصلحة 
اللبنانيللن  أجللل  ومللن  واقتصللاده،  لبنللان 
واّدخاراتهم، هذا هو نهجنا وسنبقى عليه«، 
الفتاً االنتباه إلى أنه »خال االجتماع األخير 
لهيئللة التحقيللق اخلاصللة، مّت التوافق على 
املبللادئ األساسللية التي سللنتابع مبوجبها 
ومن خللال هذه الهيئللة، تصرفات املصارف 
تعميللم  تطبيللق  بخصللوص  زبائنهللا  مللع 
أن  وكشللف   .»137 رقللم  لبنللان  مصللرف 
»إقللرار هللذه املبللادئ وحتويلها إلللى تعميم 
صللادر عن هيئللة التحقيق اخلاصة، سلليتم 
فللي أقللرب وقت، بعللد اسللتكمال الدراسللات 
القانونيللة محليللاً ودولياً«، كذلللك أعلن عزم 
»جلنللة الرقابة علللى املصارف علللى إصدار 
تعميم تطبيقي له صلة باحلسللابات املدينة 
التي توافق علللى إقفالها وكيفيللة معاجلتها 

حسابياً ومصرفياً«.

المصارف: تعاميم »المركزي« 
تحت سقف القانون

تطللرق وزيللر املللال علللي حسللن خليل 
ووفللد جمعيللة املصارف خللال لقللاء بينهما 
الى األوضاع املصرفية في ضوء املستجدات 
حيال تطبيق القانون األميركي جتاه »حزب 

الله«.
وقال رئيس اجلمعيللة جوزيف طربيه: 
إطللار  ضمللن  املاليللة  وزيللر  بزيللارة  »قمنللا 
املوضللوع الللذي يبحثلله هللو بالتكليللف من 
رئيللس احلكومة، وبناًء علللى طلب املداوالت 
التللي جللرت جلمعيللة املصللارف بالنسللبة 
إلللى التعاميللم الصادرة عن مصللرف لبنان. 
وزير املالية هو أكثللر الناس اطاعاً على هذا 

املوضوع«.
أما بالنسبة إلى التعاميم التي أصدرها 
حاكللم مصللرف لبنان وبدأ بعللض املصارف 
تطبيقها علللى أفراد وأقربللاء لل»حزب الله«، 
فقللال: بللدأت املصللارف بالتطبيللق، باعتبار 
أن هللذه التعاميم صللادرة حديثاً وهي حتت 
سللقف القانون الذي صدر، ونحن كلنا نعمل 
حتللت سلللطة الدولللة اللبنانية وبإشللرافها 
ومبوجللب القوانللن الصللادرة عللن املجلس 

النيابي.

الحريري: نحترم عون لكن 
فرنجية مرشحنا

أكد الرئيس سعد احلريري أنه ملس من 
لقائلله بالرئيس الفرنسللي فرانسللوا هوالند 
حرصاً من األخير على إنهاء الفراغ الرئاسي 

في لبنان.
وكان الرئيللس احلريللري قللد زار قصللر 
اإلليزيه الثاثللاء املاضي حيللث كان هوالند 
في استقباله عند مدخل القصر، وعقد هوالند 

معه اجتماعاً ثنائياً استمر قرابة الساعة.
بعللد اللقاء قللال احلريللري للصحافين 

إنلله بحللث مللع الرئيللس الفرنسللي »األمللور 
التي تهم لبنان واملنطقة، وال سلليما موضوع 
الفراغ الرئاسي ومدى تأثيره على االقتصاد 
اللبنانللي وعلللى طبيعللة عمللل مؤسسللات 
الدولة، وقد شللرحت له اخلطوات التي نقوم 

بها من أجل وضع حد لهذا الفراغ«.
ورداً علللى سللؤال في خصللوص الفراغ 
الرئاسللي، قللال احلريري: »مللن الواضح أن 
الرئيس الفرنسي حريص جداً على إنهاء هذا 
الفللراغ، ألن الوضع االقتصادي واالجتماعي 

في لبنان وصل إلى مراحل خطرة للغاية«.
ورداً علللى سللؤال، قللال احلريللري: »ال 
مشللكل لدي في اللقاء مع العماد عون، ولكن 
يجب أن نحدد هدف اللقاء. في النهاية نحن 
لدينللا مرشللح رئاسللي هللو النائب سللليمان 
فرجنيللة، ونكللّن باملقابللل للعمللاد عللون كل 
االحتللرام واحملبللة، وال بللّد مللن التوصل إلى 

انتخاب رئيس للجمهورية«.

السفير الفرنسي: ال مؤتمر 
دوليًا حول لبنان

نفى السفير الفرنسي في لبنان إميانويل 
بون »وجود أي مشللروع لعقللد مؤمتر دولي 
حول لبنللان«، موضحللاً أّن »ما نريللد العمل 
عليلله هو مللا أعلنه الرئيس فرانسللوا هوالند 
لللدى زيارتلله بيللروت، وهللو عقللد اجتمللاع 

ملجموعة الدعم الدولية للبنان«.
وأّكللد، بعللد زيارتلله وزيللر املللال علللي 
حسللن خليل،  »أّننا نعمل علللى عقد اجتماع 
ملجموعللة الدعللم الدولي مللن أجللل لبنان«، 
داعيللاً »األطراف اللبنانيللن إلى أن يتفاهموا 
على احلّل لألزمة، ومسؤولية أصدقاء لبنان 

هي مبساعدة لبنان«.
وشللّدد علللى أّنلله »يعللود للبنانين ان 
يجللدوا اتفاقللاً سياسللياً يضللع حللداً لألزمة 
السياسية واملؤسساتية في هذا البلد. وهذه 
مسللؤولية األحزاب اللبنانية، ونحن نحترم 
هذه املسللؤولية كما نحترم سلليادة لبنان«، 
متمنيللاً أن »نعمل مع القوى الدولية ومع كل 
من ميكنلله ان يسللاهم في تثبيت االسللتقرار 

واألمن واالزدهار لهذا البلد«.

المحكمة الخاصة تعّلق جلساتها 
للتثبت من وفاة بدر الدين

علقت غرفة الدرجة األولى لدى احملكمة 
املخصصللة  جلسللاتها  بلبنللان  اخلاصللة 
ملواصلللة االسللتماع الللى شللهود االدعاء في 
قضيللة الرئيللس رفيللق احلريري الللى موعد 
آخر يحللدد الحقاً، بانتظللار التحقق من وفاة 
مصطفللى بدر الدين كأحد املتهمن اخلمسللة 

ممن وردت اسماؤهم في القرار االتهامي.
مبداخلللة  جلسللتها  الغرفللة  اسللتهلت 
لرئيسللها القاضي دايفد راي وقللال فيها »إن 
الغرفللة قللرأت خال األيللام املاضيللة تقارير 
إعاميللة حتدثت عن اغتيللال املتهم مصطفى 
أمن بللدر الديللن  وأّول ما يجب فعله سللؤال 
ممثل مكتب املدعي العام، الذي كان قد أودع 
قراراً اتهامياً موحللداً، عن حقيقة الوضع في 

ما يتعلق بهذه األخبار«.
بللدوره، اعتبللر ممثللل االدعللاء احملامي 
غرمي كاميرون »أن هذه التقارير موثوق فيها 
من حيث الشللكل، في ما يتعلق بوفاة السيد 
بللدر ا لدين، وسلليكون لذلك تداعيللات  مهمة 
على القضيللة املعروضة أمامكللم  إن صّحت 
أهميللة   وبسللبب  التقاريللر،  هللذه  وتأكللدت 
التداعيات سللوف تطلللب الغرفللة، بالطبع، 
احلصللول على أدلة رسللمية حللول وفاة بدر 

الدين«.

»كتلة المستقبل«: »حزب الله« 
يعّرض النظام المصرفي للخطر

املوقللف  »املسللتقبل«  كتلللة  اسللتنكرت 
»الللذي صدر عللن الكتلللة النيابيللة لل»حزب 
الللله« والداعللي إلللى عللدم التللزام املصارف 

اللبنانيللة قواعد عمل النظللام املالي العاملي 
التللي تلتزمهللا جميع دول العالم املشللاركة 
في هللذا النظللام«، معتبللرًة أّن »حللزب الله 
ض األمن االقتصادي  مبوقفه هذا، امنا يعللرّ
واملالي للبنان واملواطنن اللبنانين، وكذلك 
أمللن االقتصللاد اللبناني ونظاملله املصرفي 

ومدخرات اللبنانين، للخطر الشديد«.
ونّوهللت، فللي بيان تللاه النائللب عمار 
حللوري عقللب اجتماعهللا برئاسللة الرئيس 
فؤاد السللنيورة، بل»األسلللوب الذي اعتمده 
مصللرف لبنللان وهيئللة التحقيللق اخلاصة 

لديه«.
كما دعت الكتللل النيابية الى »ضرورة 
املسللارعة، قبل أي شلليء آخر، الى انتخاب 
رئيس للجمهورية إلنهاء الشللغور الرئاسي 
املسللتمر بفعل سيطرة ساح حزب الله غير 
الشللرعي الداعم للموقللف التعطيلي للتيار 
الوطنللي احلر«، محذرة من »الضرر املتفاقم 
جراء اسللتمرار حللال التعطيل، ملللا لذلك من 
تداعيللات خطيللرة علللى البللاد وصورتهللا 
اللبنانيللن  وعلللى  ومسللتقبلها  ومكانتهللا 

واستقرارهم األمني واملعيشي«.

أبو فاعور: آخر أقدار 
اللبنانيين الموت ابتهاجًا

  رأى وزيللر الصحللة العاّمللة وائللل أبللو 
فاعور أنه »يبللدو أن آخر أقدار اللبنانين هو 
املللوت ابتهاجاً، فكلما خللرج بعض القيادات 
فللي مواقللف أو مؤمترات أو خطابللات، ُيكتب 
للبناني املللوت غبطة باخلطللاب التاريخي، 
وكلما فاز رئيس بلديللة ُيكتب للبناني املوت 
زهللواً بالظفر الكبيللر، وكلما ربللح مختار في 
حللي أو قريللة ُيكتللب للبنانللي املللوت فرحللاً 

بالنصر املبن«.
وتابع في بيان: »منذ ايام سللقط الفتى 
احمد ابراهيم ابن الستة عشر عاماً برصاص 
االبتهللاج في البقللاع ومنذ يومللن جنا ايضاً 
مللن رصاص همجية االبتهاج الطفل حسللن 
العزب وايضاً منذ ايام سقطت نازحة سورية 
برصاص االبتهاج الهمجي وطبعاً لم يلتفت 
إليهللا أو يتحللدث عنهللا أحللد وقبلهللم عدد ال 
ُيسللتهان بلله من الضحايللا والذي يبللدو انه 
سلليتكرر في أعراسللنا الهمجية الدميقراطية 

القادمة«.

وجهة نظر

مالحظات أولّية
على االنتخابات البلدية

انتهى النصف األول من االستحقاق البلدي واالختياري بإجراء االنتخابات 
ف���ي محافظت���ي بي���روت وجبل لبن���ان، باإلضافة إل���ى محافظتي البق���اع والهرمل 

اللتني شهدتا انتخابات بلدية حامية.
وفيم���ا تس���تعد محافظت���ا اجلن���وب والنبطي���ة وبعدهم���ا بأس���بوع محافظة 
الش���مال إلج���راء االنتخابات البلدي���ة واالختيارية، ال بّد م���ن التوقف عند بعض 

املالحظات التي شابت االنتخابات في بيروت والبقاع وجبل لبنان.
املالحظ���ة األول���ى ه���ي تناف���س األح����زاب والعائالت عل���ى املجال���س البلدية 

واملقاعد االختيارية.
وهذه النقطة بالذات يجدر التوقف عندها طوياًل ألن رؤس���اء األحزاب كانوا 
يرددون ان االستحقاق البلدي هو استحقاق عائلي وامنائي ال عالقة له بالسياسة 

واحلسابات السياسية، وال سيما في ما يتعلق باالنتخابات النيابية.
لك���ن واق���ع احلال كان غي���ر ذلك. بعد انتخاب���ات بلدية جوني���ة التي ال تزيد 
أصواته���ا على خمس���ة آالف صوت، والتي ش���اب عملية التصوي���ت فيها الكثير من 
التج���اوزات، وخصوصًا في ما يتعلق بش���راء األصوات »وعل���ى عينك يا تاجر« كما 
ظهر  في مختلف وس���ائل اإلعالم، خرج املتحدث باس���م تكتل »التغيير واإلصالح« 
الوزير السابق سليم جريصاتي ليقول ان فوز الالئحة املدعومة من التيار الوطني 
احلر هو »انتصار بكل املعايير واملفاهيم«. وأضاف أن »هذا االنتصار أثبت أن ميشال 
ع���ون ه���و األقوى في مكونه، وأن التيار الوطني احلر في املقدمة«. ودعا »الش���ركاء 

في الوطني الى أن يسمعوا كلمة الصوت احلق ويتفاعلوا معها«.
أم���ا املالحظ���ة الثاني���ة فهي انتخابي���ة وسياس���ية مرتبطة بتقدي���ر األحجام 

السياسية لبعض األحزاب واألشخاص.
ففي بلدية الشويفات، على سبيل املثال، التي يبلغ عدد ناخبيها ما يقارب 13 
ألف ناخب جرت انتخابات على وقع تنافس حزبي وطائفي بني الالئحة املدعومة 
م���ن النائب طالل ارس���الن، والئحة املجتمع املدن���ي املدعومة من احلزب التقدمي 
االشتراكي، ورغم اختراق الئحة ارسالن بثالثة مقاعد من الئحة املجتمع املدني، 
والدع���م الطائفي لالئحته من قبل املس���يحيني، والذي أدى إلى اس���تبعاد املرش���ح 
السني، خرج النائب طالل ارسالن ليقول ان املجتمع املدني »مجرد بالون منفوخ«، 
وان���ه يعج���ب كيف يح���اول البعض اعتب���اره أو أخذه في احلس���بان في احلس���ابات 
السياس���ية، م���ع العل���م أن النائ���ب طالل ارس���الن ينجح أو باألح���رى يحصل على 
مقع���ده النيابي في دائ���رة عاليه بعدما يترك النائب جنبالط له مقعدًا فارغًا في 
الالئح���ة النيابية التي يرش���حها احل���زب التقدمي االش���تراكي. املالحظة الثالثة 
واألخي���رة وه���ي ان كل األح���زاب بع���د املرحلتني األول���ى والثانية م���ن االنتخابات 
تعتق���د انه���ا ف���ازت في االس���تحقاق البل���دي واالختي���اري، وأن األم���ور بخير على 
الصعي���د الش���عبي، م���ع أن نتائ���ج االنتخاب���ات ال تؤكد ذلك حي���ث حصدت الئحة 
بي���روت مدينت���ي ف���ي بيروت م���ع اللوائح األخ���رى املنافس���ة ل�»الئح���ة البيارتة« ما 
يق���ارب ال�55٪ من أصوات الناخبني. أما ف���ي بعلبك التي تعد معقاًل ل�»حزب الله« 
فقد حازت الالئحة املنافسة للحزب أكثر من أربعني في املئة من أصوات الناخبني، 
وعند س���ؤال املعاون السياس���ي لألمني العام حلزب الله حسني اخلليل ملا لم يعقد 
مؤمترًا صحافيًا لتقومي نتائج انتخابات الضاحية اجلنوبية بوصفه مسؤواًل عن 

هذا امللف أجاب: »الرابحون واخلاسرون كلهم أهل املقاومة«.
هذه مالحظات أولية على املرحلتني األولى والثانية من االنتخابات البلدية 
واالختياري���ة، ولعله���ا الفت���ة لناحي���ة ما أفرزته ه���ذه االنتخابات حت���ى اآلن. فهل 
تستفيد األحزاب والقوى السياسية من هذه املالحظات، أم تضع رأسها في الرمال 

كالنعامة، وتستمر في جتاهل ما يريده اللبنانيون؟<
مهند عبد الله

الجماعة تلتقي الرئيس نجيب ميقاتي
قللام وفللد مللن اجلماعة 
رئيللس  برئاسللة  اإلسللامية 
املكتللب السياسللي )النائللب 
السللابق( أسللعد هرمللوش، 
مكتللب  مسللؤول  يرافقلله 
سللعيد  األسللتاذ  طرابلللس 
العويك، واملسؤول السياسي 
إيهاب  في طرابلس األسللتاذ 
نافللع، بزيارة دولللة الرئيس 
جنيللب ميقاتللي فللي منزللله 
بطرابلس، حيث اسللتعرض 

املجتمعللون تطللورات االنتخابللات البلديللة فللي طرابلللس 
والشللمال وأهمية مشللاركة كل أطياف املجتمع الطرابلسي 
في مشروع التوافق الذي يجري التداول فيه بن الفعاليات 

السياسللية واالجتماعيللة املختلفللة، وقللد نقل الوفللد رؤية 
اجلماعة حول االسللتحقاق البلدي العتيد وضرورة اعتماد 

أولوية اإلمناء الشامل عبر مشاركة اجلميع.

لقطات لبنانية
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كلمة
األمان

عّبرت املنسللقة اخلاصة لألمم املتحدة في لبنان سلليغريد كاغ عن ذلك حن 
د ومستقل، ونحن  قالت في حوار مفتوح مع أحد اإلعامين: »لبنان بلد سلليّ
نتعامللل مع راشللدين.. الزعماء اللبنانيللون يتخذون خياراتهللم، واملجتمع 
الدولي ميكنه أن يسللاند.. واللبنانيون يعرفون مللاذا يفعلون.. لكن للبنان 
بلللدان شللريكة لديها مصالح في اسللتقرار لبنللان وأمنلله..«، وتضيف: لكن 
لبنان بلد هش بصورة هائلة بسللبب التحديات التي يحملها، كذلك بسللبب 

قربه من سوريا وحدوده السائبة، وأن هناك حرباً رهيبة تدور قريباً منه.
واليوم، نأمل أن يجري استكمال اجراء االنتخابات البلدية واالختيارية 
في اجلنوب ثم في الشمال، وان يشكل االجناز االنتخابي محطة تقف عندها 
القوى السياسللية وتستفيد منها دروسللاً في التعاطي مع الشارع اللبناني، 
ألن جهوداً حثيثة بذلت في معظم املناطق من أجل اثبات وحدة الطائفة، كما 
وحللدة الائحة االنتخابيللة، اضافة إلى وحدة التوجه السياسللي.. كل ذلك 
شللكل ايقونة يطوف حولها الشارع املسلليحي بدفع من املكّونات األساسية 
لهذا الشللارع. وقد رأينا كيف كانت طبيعة املواجهللة في »جونية« عاصمة 
اجلبللل، وفي »جزين« عاصمة اجلنوب، وكلنا ننتظللر املعركة احلقيقية في 
صيللدا -وهي مركللز احملافظة- دون غبللار وال صرف أمللوال وال حمات في 
املسللاجد أو الكنائللس لدعم هللذه الائحة أو تلللك. كما أن بيللروت جتاوزت 
معركة االنتخابات دون انقسللام وال غبار انتخابللي. وقد تركزت املواجهات 
فللي »أم املعارك« هنللا أو هناك، من أجللل اثبات مشللروعية متثيل »الوطني 
احلر« للشارع املسلليحي )ورمبا للمسيحين في الشللرق( بزعامة اجلنرال 
ميشال عون، كي تستطيع جتاوز العقبات أمام انتخابه رئيساً للجمهورية.. 
سواء وقع ذلك بعد أشهر أو سنوات.. وإال فإن التمديد أو التعطيل هما اللذان 
يفرضان نفسلليهما، ليس على الشارع املسيحي، أو الوجود املسيحي فقط، 

بل على جميع اللبنانين.
وهنللا ال بّد من العودة إلى مرجعية لبنانيللة ملزمة، هي اتفاق الطائف، 
الذي يرسللم الطريق لتشللكيل »الهيئة العليللا إللغاء الطائفية السياسللية« 
برئاسللة رئيللس اجلمهوريللة، وهذا االجناز لللو حتقق لوفر علللى اللبنانين 
مشللاكل كثيللرة ال تللزال تسللتهلك مقدراتهللم وتدفللع بتجربتهم السياسللية 
الللى الللوراء بدالً من التقدم بها خطللوة إلى األمام. واألمل كبير في أن تشللكل 
اجلوالت االنتخابية دروسللًا يقف عندها جميع اللبنانين، ال سلليما الشارع 
املسلليحي في مختلللف املناطق اللبنانية، فيدرك اجلميللع أن الرئيس القوي 
-سللواء كان رئيسللاً للجمهورية أو الكتلة النيابية أو املجالس البلدية- هو 
الرئيللس األطهر يداً عن موجات الفسللاد التي جتتللاح البلد، واألحرص على 
املصلحللة الوطنية، واألقللدر على ان يكللون راعياً جلميع اللبنانين، سللواء 
كانوا مسلللمن أو مسلليحين، موارنة أو أرثوذكس، سللنة أو شلليعة، دروزاً 
أو علويللن. فهل نأمل بللأن تتيح لنللا االنتخابات البلدية فرصللة لتلقي هذا 

الدرس والتزام نتائجه؟!

جتللاوز لبنللان املرحلتللن األولللى والثانيللة مللن االنتخابللات البلديللة 
واالختياريللة بنجللاح، وأثبللت أن العائق أمام أي اسللتحقاق دسللتوري هو 
سياسللي حزبي وليس أمنيللاً. وبالتالي فقد برز على السللاحة اللبنانية من 
يستعيد التشكيك مبشروعية املجلس النيابي الذي مّدد لنفسه مرتن، وأننا 
ينبغي أن نباشللر فللي أول فرصة بإجراء االنتخابللات النيابية بعد التوافق 

على قانون عادل وعصري.
هللذا املنطق الذي يشلليعه من تسللببوا في تعطيللل إجللراء االنتخابات 
الرئاسية، والتمديد للمجلس النيابي بسبب تعذر االتفاق على قانون جديد 
لانتخابات.. هو مجّرد خطوات اسللتباقية على أي عملية دسللتورية ميكن 
اجراؤهللا في البلد، واالسللتمرار في سياسللة الفراغ الدسللتوري أطول فترة 
ممكنللة من حيللاة لبنللان واللبنانين. فمن يقللول ان األولوية هللي النتخاب 
املجلللس النيابللي، في حللن يجتمع هللذا املجلللس وتعقد جلانه املشللتركة 
لقاءاتها بدون حرج، ويدعو رئيسلله الى جلسللات عامة متعاقبة، سواء من 
أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية أو متابعة دراسة قوانن االنتخابات، 
التي بدأت بسللبعة عشللر مشللروعاً، وانتهت الللى أربعة مشللاريع.. قبل أن 
يبللادر النائللب ميشللال عون الى نشللر مقال )غير مسللبوق(، واجللراء حوار 
متلفز.. يسللترجع فيه مشروع قانون عفى عليه الزمن، وقد حمل يومها اسم 
»اللقاء األرثوذكسللي« واصفاً إياه بأنه أكثللر القوانن عدالة، وأنه أفضل من 
القانون النسللبي الذي يبشللر به حزب الله مع اعتبار لبنان دائرة انتخابية 
واحدة، والقانون األكثري الفردي الذي يبشر به حزب الكتائب.. فماذا يفعل 

»عون« إزاء حلفائه، سواء منهم السياسيون أو على الساحة املسيحية!!
واألغرب من كل ما سللبق هو عللودة عدد من النواب الى قانون السللتن 
السللّيئ السللمعة، مع أن كل الكتل النيابية كانت تدين هذا القانون وتسميه 
حينللاً قانللون غللازي كنعللان وحيناً آخللر قانون الدوحللة، مع أن االنقسللام 
الطائفللي في لبنللان يجعل من املسللتحيل اعتماد قانون نسللبي، أو القانون 
املختلللط، ورمبا األرثوذكسللي. كل ما في األمللر أن املجموعللة النيابية التي 
عطلت االنتخابات الرئاسللية والنيابية وتسعى لتعطيل كل شيء في البلد،  
وقد فاجأتها االنتخابات البلدية واالختيارية، والنتائج التي أسللفرت عنها، 
وعللدم وقللوع أي حادث أمنللي فيها.. ممللا يحتللم التحضير ألي اسللتحقاق 
دسللتوري مؤجللل، بذريعللة أن الوضع في البلللد ال يحتمللل، وأن التمديد أو 

التأجيل هما احلل الوحيد الستحقاقات الوضع اللبناني.
هذا االنطباع ليس لبنانياً وحسللب، بل شاع في معظم احملافل العربية 
والدوليللة. فاملراقبللون الذيللن كانوا يتهّيبللون إجراء االنتخابللات، تأكد لهم 
أن لبنان ليس دولة فاشلللة، وأن شللعبه قادر على ممارسللة االسللتحقاقات 
الدسللتورية، سللواء كانت بلدية أو حتللى نيابية، خاصللة أن انتخاباً ملقعد 
نيابي سللوف يجري يللوم األحد القادم في قضاء جزيللن، وأن أجواء املنطقة 
هادئة، وان هناك أربعة مرشللحن للمقعد النيابي الذي توفي صاحبه. وقد 

هل يكون ما بعد
االنتخابات البلدية
كما كان ما قبلها؟

فللي املرحلتن األولللى والثانية قد أكللد امكانية إجراء 
انتخابات نيابية في ظل استقرار الوضع األمني، لكن 
ال بّد من التأكيد ان املشللكلة األسللاس في عدم حصول 
االنتخابللات النيابيللة كان عللدم االتفاق علللى قانون 
انتخابللات جديللد واخلللاف الشللديد حللول القانون، 
ومللن ثللم أضيللف إلى ذلللك عللدم التوافق علللى اجراء 

االنتخابات الرئاسية.
وتتابع: إن املشكلة اليوم لم تعد املشكلة األمنية، 
بل فللي التوافق السياسللي على ترتيللب أوضاع البلد 
والتفاهللم على رؤية مشللتركة حول املرحلللة املقبلة، 
وأنه في حال عدم حصللول هذا االتفاق فإن اخلافات 
السياسللية قللد تللؤدي إلللى حصللول توتللرات أمنية، 
ألن بعللض القللوى السياسللية واحلزبيللة تعتبللر ان 
االسللتحقاق البلللدي ليللس للله مفاعيل سياسللية، بل 
هدفلله إمنائي، رغللم ان نتائجلله لها دالالت سياسللية 

وحزبية.
وفللي ضللوء هللذه املعطيللات تؤكللد املصللادر ان 
املطلللوب اليللوم، وال سلليما بعللد انتهللاء كل مراحللل 
االنتخابات البلدية، هو اإلسللراع في جلسللات احلوار 
للتفاهم علللى ملفي االنتخابات الرئاسللية والنيابية، 
ألن امللفللن مترابطللان، وال ميكللن اجللراء انتخابللات 
رئاسللية دون التفاهم على قانللون جديد لانتخابات 

النيابية.
وتتوقللع املصادر ان تللزداد التحللركات الداخلية 
واخلارجيللة من أجل اجللراء االسللتحقاقات املختلفة، 
واالختياريللة  البلديللة  االنتخابللات  إجللراء  وان 
بنجاح سيشللجع جميللع األطراف لتعزيللز حتركاتها 
ونشللاطاتها في كل االجتاهات، ألنه لم يعد هناك أية 
حجللة لتأجيل هذه االسللتحقاقات في ظللل التطورات 

املتسارعة في املنطقة.{
قاسم قصير

وجود للرئيس.
وعلللى هذا األسللاس يركز أصحللاب وجهة النظر 
الثانيللة علللى االسللراع في انتخللاب رئيللس جديد ما 
دامللت املنافسللة محصللورة بن عللدد من املرشللحن، 
وانه ال توجد موانع دون ذلك.. ومن ثم يجري االتفاق 
علللى تشللكيل حكومللة جديللدة ووضع قانللون جديد 
لانتخابات ومن ثم اجللراء االنتخابات وفتح صفحة 

سياسية جديدة في البلد.
أي اخليارات أفضل؟

لكللن أي اخليللارات أفضللل، وماذا سلليحصل في 
املرحلة املقبلة، وال سلليما بعللد انتهاء املراحل األخيرة 

من االنتخابات البلدية واالختيارية؟
تقول مصادر سياسية مطلعة : علينا بداية انتظار 
انتهللاء كل مراحللل االنتخابات البلديللة واالختيارية، 
وانتظار النتائج التي ستسللفر عنها هذه االنتخابات، 
خصوصاً على صعيد حتديد حجم القوى السياسللية 

واحلزبية.
وتضيف: قد يكون صحيحاً ان إجراء االنتخابات 

سللائدة في لبنان وقللت التمديد، وانه أشللار في قراره 
الللى انه فور انتفاء هذه األسللباب التللي متنع حصول 
االنتخابللات يجللب تقليللص واليللة املجلللس واجللراء 

االنتخابات النيابية.
ويضيللف هللؤالء أن حصول االنتخابللات البلدية 
واالختياريللة خللال املرحلتن األولللى والثانية بدون 
أية مشللكات أمنية، يؤكد امكانية اجللراء االنتخابات 
النيابيللة، مع العلم أن احلساسلليات واملشللاكل التي 
ميكن ان تنشأ عن االنتخابات البلدية أكثر حساسية، 
وهللي تتعلللق بللكل منطقللة وبلللدة وحللّي، وان هناك 
صراعللات عائليللة فللي هللذه االنتخابللات  إضافة إلى 

الصراعات احلزبية والسياسية.
كذلك يشّدد الداعون إلى حصول هذه االنتخابات 
علللى عللدم شللرعية التمديللد للمجلللس احلالللي، وان 
السللكوت عن التمديد كان بسبب األوضاع السياسية 
واألمنية التللي كانت قائمة في الباد خال السللنوات 

املاضية.
أمللا رافضو حصللول االنتخابللات النيابيللة فوراً 
والداعللون إلللى حصللول االنتخابللات الرئاسللية قبل 

ال  انلله   يؤكللدون  فإنهللم  النيابيللة، 
النيابيللة  االنتخابللات  اجللراء  ميكللن 
قبللل انتخللاب رئيللس جديللد ووضللع 
قانللون جديللد لانتخابللات، ألنلله في 
حللال حصول االنتخابات، سللواء وفق 
القانللون احلالللي أو أي قانللون جديد، 
فإن ذلك سيؤدي إلى استقالة احلكومة 
احلاليللة والعمل على تشللكيل حكومة 
استشللارات  يتطلللب  وهللذا  جديللدة، 
نيابية وتكليف شخصية جديدة، وكل 
ذلك يتطلللب وجود رئيس للجمهورية، 
وال ميكن تشللكيل حكومللة جديدة دون 

مللن  والثانيللة  األولللى  املرحلتللن  جنللاح  أدى   
االنتخابات البلدية واالختيارية إلى حتريك األوضاع 
املكثللف  احلديللث  واعللادة  لبنللان،  فللي  السياسللية 
حول االسللراع فللي إجللراء االنتخابللات الرئاسللية أو 
تقليللص مدة املجلس النيابي احلالللي، متهيداً إلجراء 
االنتخابات النيابية بعد انتفاء األسباب املوجبة التي 

أدت إلى التمديد للمجلس احلالي.
فمللا هللي األسللباب التللي أدت إلى حتريللك املياه 
السياسللية الراكللدة فللي لبنللان، وطرح االسللتعجال 
فللي إجراء االنتخابللات النيابيللة أو الرئاسللية؟ وإلى 
ماذا يسللتند أصحللاب كل موقف؟ وما هللي اخليارات 

احملتملة؟
بن النيابية والرئاسية؟

بداية إلللى ماذا يسللتند دعاة اإلسللراع في إجراء 
االنتخابللات النيابية؟ وفي املقابل ماذا يقول أصحاب 

الرأي اآلخر؟
اسللتند الدعاة إلى االسراع في اجراء االنتخابات 
النيابية ووقف العمل بقرار التمديد للمجلس احلالي، 
ان املجلس الدسللتوري اسللتند في رّده للطعون بقرار 
التمديللد إلللى األوضللاع األمنيللة املتوترة التللي كانت 

االستحقاق البلدي يحّرك المياه الراكدة: االنتخابات الرئاسية أم النيابية أواًل؟
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االستحقاق البلدي في طرابلس.. إلى التوافق العادل أم إلى المحاصصة المرفوضة؟!
وائل جنم – كاتب وباحث

االسللتحقاق االنتخابي البلدي املقرر في محافظتي 
الشمال وعكار يوم التاسع والعشرين من اجلاري بدأت 
تتظهر مامللح اليوم االنتخابي فيه، وشللكل التحالفات، 
ورمبللا النتائللج املتوقعة، ولعللّل أبرز مناطق هللذا اليوم 
االنتخابي مدينللة طرابلس، العاصمللة الثانية، وبعض 
املللدن والبلللدات األخرى فللي األقضية املختلفللة. وتكمن 
أهمية االسللتحقاق البلدي في مدينة طرابلس باعتبارها 
العاصمللة الثانيللة للبنللان، وباعتبللار وجللود مجموعة 
من النللواب والللوزراء مللن املدينللة، وباعتبللار التنافس 
القائللم بللن مرجعياتهللا السياسللية، إذ يتقاسللم النفوذ 
فيهللا كل من: »تيار العزم« الذي يترأسلله الرئيس جنيب 
ميقاتللي، و»تيللار املسللتقبل« الللذي يجمع بعللض نواب 
املدينللة، والوزيللر محمد الصفدي الذي ينشللط من خال 
بعللض املؤسسللات األهليللة، واجلماعة اإلسللامية التي 
لهللا تاريللخ عريق فللي املدينة فضللاً عللن حضورها من 
خال مؤسسللاتها كمدارس اإلميان، ومستشللفى الشفاء 
وغيرهللا من املؤسسللات األهليللة األخرى، وهنللاك ايضاً 
التيار اإلسامي بشكل عام، الذي يتوزع على شخصيات 
مسللتقلة، ومجموعات سلللفية، وهيئة العلماء املسلمن، 
وهنللاك أيضللاً املرجعيللة الدينيللة املتمثلة بللدار الفتوى 
واملفتي الشلليخ مالك الشعار، وقد برزت أخيراً شخصية 
الوزيللر اللللواء أشللرف ريفللي الللذي أخللذ مواقللف القللت 
استحسللان أهل املدينة، والمسللت همومهم وتطلعاتهم، 
فضاً عللن خدماتلله عندما كان مديللراً عاماً لقللوى األمن 
الداخلي، وهناك آل كرامي مبختلف بيوتهم، ولهم حيثية 
ال يسللتهان بها، وجميع هذه القللوى موجودة في املدينة 
ولها تأثيرها وحضورها، وهي مشللاركة أو ستشارك في 

االستحقاق االنتخابي بشكل من األشكال. 
املزاج العام الطرابلسللي كما في كل لبنان، وال سيما 
في السللاحة اإلسللامية، يجنح نحو التوافق بن القوى 
السياسللية لتجنيب املدينللة معركة كسللر عظم، خاصة 
في هذه املرحلة التي يشللهد فيها البلد اصطفافات حادة 
على خلفيات متعددة، إال أن هذه الرغبة عند أهل املدينة، 
ال تعنللي أبللداً العودة بهم إلى مربع احملاصصة السلليئة 
الصيت التي جنت على املدينة الويات، وعّطلت املجلس 
البلدي فترة طويلة من الزمن دفع ثمنها بشللكل أساسي 
أهللل املدينة. املزاج العام الطرابلسللي يريللد التوافق بن 
القللوى والشللخصيات املوجللودة واملؤثللرة، ولكن ليس 
على حسللاب العمللل واإلمناء واخلدمات. فقللد جّرب أهل 
طرابلللس احملاصصللة التي قللام عليها املجلللس البلدي 
احلالي، وكيف مت تعطيل العمل البلدي لفترة طويلة من 
الزمن، ثم كيف أُطيح الرئيس السابق نادر الغزال عندما 
توافقت القوى السياسللية في املدينة، ولذلك فهو يرفض 
منطللق احملاصصة الللذي جرى العمل به املرة السللابقة، 
ويريد مجلسللاً بلديللاً بالتوافللق على قاعللدة العدالة، أو 
التوافللق العللادل الللذي يرضللي كل األطللراف مللن جهة، 
ويكللون فيه أصحللاب الكفاءات الذين يخدمللون املدينة، 
ويحملللون هّمها،  ويرضللي قبل ذلك وبعللده أهل املدينة 

ويكون محل قبولهم وقناعتهم. 
لقللد بدأت منذ فترة املفاوضات واملباحثات بن عدد 
من أقطاب املدينة من أجللل اجناح أو إجناز هذا التوافق، 
وفي هذا السللياق جرى اللقاء فللي دارة رئيس احلكومة، 
متام سللام، بللن الرئيسللن السللابقن، جنيللب ميقاتي 
وسللعد احلريري، ورمبا جرت بلورة بعللض املقترحات 

التي شللّكلت أساساً النطاق عملية تشللكل الائحة التي 
ينبغللي أن تكللون توافقيللة. كذلك جرت عللدة لقاءات في 
املدينللة بن نوابهللا ووزرائها وشللخصياتها األساسللية 
والقللوى الرئيسللية، وكان البحث في التوافق املنشللود، 
إال أن القلللق هو في أن يتحّول التوافللق إلى مجرد عملية 
حتالفللات يحتللاج كل طرف فيها إلى غيللره لتأمن الفوز 
لنفسه، وهنا تكون عملية محاصصة جديدة على قاعدة 
حصة كل طرف أو شللخصية سياسللية مللن دون نظر أو 
اعتبللار ملصالللح أهللل املدينة، وقللد جرى نقللاش وجدل 
بعيللداً عللن اإلعللام بن القللوى الرئيسللية على تسللمية 

رئيللس البلدية، ومتسللك الرئيس ميقاتي مبرشللحه في 
مقابللل خيللارات أخللرى كانللت للمسللتقبل ولغيللره مللن 
الشللخصيات والقوى، وهو بالطبع ما جعل احلديث عن 
التوافق مجللرد »أكذوبة« وخدعة ألهللل املدينة، وللقوى 
السياسللية األخرى التللي عرض على كل منهللا أن تتمثل 
بعضو واحد في املدينة في وقت راحت القوى األساسية 
حتاول االستئثار والهيمنة على كامل املجلس البلدي من 
خال عدد األعضاء، وهو مللا رفضته القوى األخرى، وما 

متوقع أن يرفضه أهل املدينة على طريقتهم. 
لقد دعا الوزير اللواء أشللرف ريفللي أهل املدينة إلى 
ودعللا  احملاصصللة،  رفللض 
املجتمللع املدنللي إلللى تشللكل 
خلللوض  خاصللة  الئحللة 
االسللتحقاق االنتخابللي، فللي 
فيلله اجلماعللة  أعلنللت  وقللت 
االسللامية فللي املدينللة نيتها 
الشروع بالعمل لتشكيل نواة 
الئحللة غيللر مكتملللة وخوض 
على  االنتخابللي  االسللتحقاق 
هذا االسللاس، وحتللت عنوان 
أهللل طرابلس  العمللل خلدمة 

وتوفيللر كل مقومات احليللاة الكرمية لهم بعدما فشلللت 
املدينللة، واسللتأثرت مبواقللع  فللي  السياسللية  الطبقللة 
السلطة والقرار على مدى عقود من دون أن تقّدم للمدينة 
سوى الفتات القليل، في وقت كانت فيه محافظات أخرى 
على مسللتوى الوطن تنعم بكل أنواع املشاريع التنموية 
واخلدمية، فيما أهل طرابلس يعيشللون احلرمان، حتى 
غدت هذه املدينة العريقة أفقر مدن لبنان، فراح شللبانها 
وأهلها يعتلون أمواج البحر باجتاه بلدان االغتراب بحثاً 
عن لقمة عيش كرمية، فيما الطبقة السياسية التي تندفع 
اليوم في مشللاريع احملاصصة لم تقدم سللوى القليل من 
اخلدمللات التللي تبقي علللى أولئك البسللطاء الطيبن في 

قبضة تلك اآللة العجيبة التي تستأثر بكل شيء. 
كثيللرون يظنون أن املعركة في طرابلس محسللومة 
لتحالللف القوى التي شللرعت من جديد فللي محاصصة 
على حسللاب أهل املدينة، ولكن كثيريللن ايضاً يعتقدون 
أن بإمللكان أهللل املدينللة أن يغّيللروا املعادلللة مللن أجللل 
مسللتقبل أبنائهم، وقد رأينا كيف أن مدن ومناطق أخرى 
في االسللتحقاقات التي جرت بعثت برسائل ذات مغزى 
كبير لقللوى سياسللية أكثر عراقللة وحضللوراً وخدمات، 
وقالللت من خالها إننللا نرفض بعللد اآلن أن نكون مجرد 

رعايا، فإرادتنا حاضرة وقرارنا هو االختيار احلر.{

بعد مقتل بدر الدين والحصار المالي

حزب الله تحت المجهر
تلقللى حللزب الله في خال أسللبوع واحللد ضربتن 
قاسلليتن، األولى أمنيللة متثلت مبقتل القائد العسللكري 
للحللزب مصطفى بللدر الدين في دمشللق، بعمليللة أمنية 
غامضللة لم يسللتطع بيان حللزب الله الذي صللدر عقبها 
أن يقنع أحداً، سللواء فللي لبنان أو علللى صعيد األجهزة 
األمنيللة املهتمة. إذ اختصر حزب الللله عملية اغتيال بدر 
الدين بأنه »ناجم عن قصف مدفعي قامت به اجلماعات 
التكفيرية املوجودة فللي تلك املنطقة«، وهو ما نفته قوى 
املعارضللة السللورية وأكللده املرصللد السللوري حلقوق 
اإلنسللان الذي قال إنه لم يسللجل أي قصللف من مناطق 
املعارضللة باجتللاه املللكان الذي قتللل فيلله مصطفى بدر 

الدين.
أما الضربللة الثانية، فكانت مالية حيث بدأ مصرف 
 2297 القانللون  تطبيللق  اللبنانيللة  واملصللارف  لبنللان 
الصادر عللن الكونغللرس األميركي فللي 15 كانون األول 
2015 حللول »منللع التمويل الدولي حلللزب الله«، وذلك 
بعللد صدور املراسلليم التطبيقية لهذا القانللون الذي أثار 
حفيظة حزب الله الذي اعتبللر التزام املصارف اللبنانية 
للقانون األميركي حول منع متويل حزب الله هو مبثابة 
حرب إلغاء »ألنه يؤسللس حلرب إلغاء محلية يسهم في 
تأجيجها املصرف املركزي وعدد من املصارف، فضاً عن 
كللون االلتزام بلله مصادرة للسلليادة اللبنانيللة النقدية« 

حسب البيان الصادر عن كتلة الوفاء للمقاومة.

والسللؤال الذي يطرح نفسلله هو: كيف سلليتصرف 
حللزب الله جتللاه االجللراءات املالية بحقه فللي املصارف 
اللبنانيللة، وهل سلليعيد حسللاباته السللورية بعد مقتل 

قائده العسكري مصطفى بدر الدين في دمشق؟
البدايللة أوالً من عملية قتل القائد العسللكري حلزب 
الله مصطفى بدر الدين في دمشللق يوم اجلمعة املاضي 
في عملية أمنية لم تتضللح صورتها احلقيقية بعد، رغم 
اعللان حزب الله في بيان رسللمي أن »التحقيقات أثبتت 
لدينا أن االنفجار الذي استهدف أحد مراكزنا بالقرب من 
مطللار دمشللق الدولي، والللذي أدى إلى استشللهاد القائد 
السيد مصطفى بدر الدين، ناجم عن قصف مدفعي قامت 

به اجلماعات التكفيرية املوجودة في تلك املنطقة«.
وقد أثللار بيان حزب الللله حول العمليللة الكثير من 
التسللاؤالت بللدالً من تقدميلله اإلجابللات الشللافية حول 
العملية، وهو ما ترك انطباعاً بأن بيان حزب الله لم يقل 
احلقيقللة، بل قال ما ميكن أن يقال في ظل املعركة الدائرة 
في سللوريا التي يشترك في القتال فيها دفاعاً عن النظام 
السللوري، وحيث لم يعد احلزب قللادراً على ضبط إيقاع 
تورطه في الشأن السوري بعد الدخول املباشر للحرس 
الثوري اإليراني في املعارك وتلقيه خسائر بشرية كبيرة 
هو وامليليشلليات الشلليعية العراقية واألفغانية، وهو ما 
يجعل من تورط احلزب في الشللأن السوري قضية أكبر 
من قللرار داخلللي للحزب بالدفللاع عن النظام السللوري، 
حيث يظهر أن حللزب الله أصبح جزءاً من املنظومة التي 
تسللتخدمها إيران للدفاع عن مصاحلها في سللوريا أوالً، 
وعن بقاء النظام السوري ثانياً، وهو الذي اعتبره مرشد 
الثورة اإليرانية خامئني خطاً أحمر، وبالتالي ان سقوط 
مصطفللى بدر الدين في سللوريا هو جزء مللن الثمن الذي 
يجللب على احلللزب ان يدفعه، ولذلك سللارع حللزب الله 
الللى إعان نتيجة التحقيق في مقتل مصطفى بدر الدين، 
وفضللل اتهام »اجلماعللات التكفيرية« علللى اتهام العدّو 
اإلسللرائيلي أو املخابللرات األميركيللة حتللى ال يدخل في 
حسابات سياسية وعسكرية تتنافى واملصالح اإليرانية 
فللي املنطقة، خصوصاً بعللد االتفاق مع أميللركا والغرب 
على رفللع العقوبات عن إيران بعد توقيللع االتفاق حول 

املشروع النووي اإليراني.
أمللا بالنسللبة إلللى احلصللار األميركللي املالللي على 
حللزب الللله، الللذي دخللل حيللز التنفيللذ ابتللداًء مللن 15 
نيسللان املاضي، وذلللك تطبيقاً للقانللون 2297 الصادر 
عللن الكونغللرس األميركي حللول »منع التمويللل الدولي 
حلللزب الله«، فإن حزب الللله بعد قيام عدد من املصارف 
اللبنانية بإلغاء عشرات احلسابات ألعضاء ومناصرين 
فللي احلللزب، ومنهللم النائللب نللوار السللاحلي، رأى أنه 
يجللب القيام بحملة ترهيللب حلاكم مصللرف لبنان أوالً، 

وللمصللارف اللبنانية ثانياً، على أمل أن تعدل املصارف 
اللبنانيللة مللن اجراءاتهللا بحللق احلزب وحسللاباته في 

املصارف اللبنانية.
واخلطللوة األولللى التي قام بهللا حزب الللله في هذا 
االجتللاه، إثللارة املوضوع فللي االجتماع األخيللر ملجلس 
الوزراء، حيث طالب وزيرا احلزب محمد فنيش وحسللن 
احلاج حسللن، باتخاذ موقف صارم مللن مجلس الوزراء 
حيللال القرار األميركللي مباحقة أفراد »حللزب الله« عبر 
املصللارف اللبنانيللة والعاملية، واعتبرا انلله أمر خطير ال 

يجوز السكوت عنه.
إال ان مجلللس الللوزراء لللم يتجاوب مع هللذا الطلب 
واكتفى بتكليف الرئيس سام متابعة املوضوع مع وزير 
املالية علي حسللن خليللل وبالتعاون مللع حاكم مصرف 

لبنان رياض سامة.
ويبدو ان هذا املوقف الذي اتخذه مجلس الوزراء لم 
يعجب حزب الله، فقامت كتلللة الوفاء للمقاومة بإصدار 
بيللان اعتبللرت فيلله ان التعاميللم التللي أصدرهللا حاكم 
مصللرف لبنان ريللاض سللامة، وفقاً للقانللون األميركي 
»هللي انصيللاع غير مبللرر لسلللطات االنتللداب األميركي 
النقللدي على بادنللا... األمر الذي يعللرض الباد النهيار 
نقللدي خطيللر ولفوضللى عارمللة غيللر قابلللة لاحتواء« 
وأضافللت أنهللا ترفع الصللوت عالياً رفضاً لهللذا القانون 
»ألنه يؤسللس حلرب إلغاء محلية يسللهم فللي تأجيجها 

املصرف املركزي وعدد من املصارف«.
ورغللم أن حزب الله فضل التصعيد في موقفه جتاه 
حاكم مصرف لبنان واملصارف اللبنانية، إال أن املصارف 
اللبنانية رفضت هذه التهديللدات وقالت في بيان لها إن 
»التزام املصارف القوانن اللبنانية واملتطلبات الدولية، 
مبا فيها تطبيق العقوبات هو من املستلزمات الضرورية 
حلماية مصالح لبنان واحلفاظ على ثروة جميع أبنائه« 
وأكدت انها جزٌء ال يتجللزأ من النظام املالي الدولي، وهو 
مللا يفتح الباب علللى معركة مالية قاسللية مع املصارف 

اللبنانية والبنك املركزي.
باخلاصللة، ميكن القول إن حزب الله بعد سللنوات 
من التدخل العسكري في سللوريا يواجه حتديات أمنية 
وماليللة خطيرة وغير مسللبوقة، فهل يسللتطيع مواجهة 
هللذه التحديللات أم يغللرق أكثللر فأكثللر فللي املسللتنقع 

السوري؟{
بسام غنوم

المسؤول السياسي للجماعة
التقى النائبين محمد كبارة وسمير الجسر

وفي إطار املشاورات 
حللول  والتنسلليق 
البلللدي،  االسللتحقاق 
قللام وفللد مللن اجلماعلله 
اإلسللامية فللي طرابلس 
املسللؤول  برئاسللة 
السياسي األستاذ ايهاب 
النائللب  بزيللارة  نافللع 
محمد عبد اللطيف كبارة 
والوزير سللمير اجلسللر، 

حيللث جرى التباحث في موضوع بلدية طرابلس وما 
آلت إليه جهود التوافق املنشود.

عللرض نافللع لوجهللة نظللر اجلماعللة والهيئات 
االسللامية ومقاربتها لاسللتحقاق، وخاصة لناحية 
اختيار أعضاء املجلس البلدي من كفاءات املدينة دون 

العللودة إلى منطق احملاصصة، حيث يشللعر اجلميع 
بأنهم ممثلون في هللذا املجلس بدءاً من الرئيس، على 
ان تطلللق يد املجلس القادم في العمل. ومت االتفاق في 
ختام الزيارات على متابعة املشللاورات للوصول إلى 

أفضل صيغة تراعي مصلحة املدينة وأهلها.
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انتخابات إقليم الخّروب.. تفاوت في المنافسة وطبيعتها
شللهدت االنتخابات البلدية في بلللدات وقرى إقليم 
اخلروب مبحافظة جبل لبنان تفاوتاً في حّدة املنافسللة 
بللن بلدة وأخرى. ففيما شللهدت كل مللن برجا وكترمايا 
وشللحيم وداريا وعانللوت وحصروت منافسللة حامية، 
كانت األمور شللبه محسللومة بالنسللبة إلى النتائج في 
بلللدات بعاصير واجلّيللة والبرجن، وتفاوت املنافسللة 

أيضاً في بلدات إقليم اخلروب.
برجا أم املعارك

عللّودت برجا املراقبن حصول منافسللة حامية في 
كل االستحقاقات البلدية التي خاضتها، فمنذ عام 1998 
تخوض برجا منافسللة حامية بن الئحتن أساسيتن، 

وتشهد نسبة اقتراع عالية تتجاوز اخلمسن باملئة.
فللي انتخابللات األحد املاضللي فازت الئحللة »برجا 
جتمعنللا« املدعومللة مللن اجلماعللة اإلسللامية ورئيس 
البلديللة احلالللي املهنللدس نشللأت حميللة، وثلللة مللن 
املرشللحن، علللى أن تكون الرئاسللة مداورة بللن حمّية 
ومرشللح مللن اجلماعللة، وقللد فللازت الائحللة بخمسللة 
عشللر مقعداً من أصل ثمانية عشللر، فيما اخترقت الئحة 
االمنللاء والتغييللر املدعومة من احلزب االشللتراكي على 
رأسللها العميللد املتقاعللد حسللن سللعد الللذي كان أحللد 
الفائزيللن الثاثللة. وكان هناك أيضاً الئحللة غير مكتملة 
دعمها احلزب الشلليوعي باسم االمناء واالنتماء بعشرة 

أعضاء، لم حتقق أية خروق.
بلغت نسللبة املقترعن فللي برجا هذه املرة سللتن 

باملئة من أصل نحو خمسللة عشللر ألفاً وردت اسماؤهم 
فللي لوائللح الشللطب، علمللاً أن برجللا تضللم العديللد من 
العسللكرين، وانتظر األهالي حتى الساعة التاسعة من 
صبللاح اليللوم التالللي حتى انتهللى الفرز، ما يشللير إلى 
نسللبة االقتراع العالية، واجتاه عدد كبير من املقترعن 

إلى إعداد لوائح خاصة بهم.
وأبللرز ما شللهدته برجا هللو اليللوم التكرميي الذي 
نظم مبناسبة االنتخابات البلدية يوم الثاثاء، فحضره 
جميع املرشحن الفائزين من الائحتن، وبعض ممن لم 
يكتب له النجاح، ورغم جو املنافسللة احلاد لم يشهد أي 

حادث أمني يذكر.
شحيم.. نتيجة متقاربة

فللي انتخابات شللحيم كانللت اجلماعة قد سللحبت 
ترشلليح مرشللحيها األربعة، مع االسللتمرار باملشللاركة 
باالقتللراع فقط حفاظاً على السلللم األهلي كي ال تصطدم 
بالعائات، حيللث يتقدم الطابع العائلي على ما سللواه 

في شحيم كما جتري العادة.
ومللن حيللث النتائج جللاءت متقاربة، حيللث فازت 
ومسللتقلون  املدنللي  املجتمللع  يدعمهللا  التللي  الائحللة 
موزعون على العائات األساسللية في شللحيم بعشللرة 
مقاعللد على الائحة التي يدعمهللا النائب محمد احلجار 

التي حصلت على ثمانية مقاعد.
كترمايا.. منافسة ثاثية

شهدت بلدة كترمايا أيضاً معركة شرسة وضارية 
بن ثاث لوائح، األولى حتظى بدعم احلزب االشتراكي 

واجلماعة اإلسللامية وعائات، على أن تكون الرئاسللة 
مللداورة بللن االثنللن، وثانيللة برئاسللة رئيللس البلدية 
السللابق يحيى عاء الدين احملسوب على تيار املستقبل 
بالتحالف مع »سللرايا املقاومة«، والئحة ثالثة برئاسة 

الشيخ خالد ضاهر، وهو إسامي سلفي.
فازت الائحللة املدعومة من اجلماعة واالشللتراكي 
بثمانيللة مقاعللد أربعة لللكل منهما، فيمللا حصلت الئحة 

عاء الدين وسرايا املقاومة على ستة مقاعد.
العائلية سمة املنافسة

شهدت داريا منافسة بن الئحتن، واحدة مدعومة 
مللن رئيس البلدية محمد درويللش والثانية من األحزاب 
والعائللات بينها اجلماعة اإلسللامية بثاثة مرشللحن 

فازوا جميعاً لكن الائحة اخُترقت بثاثة مقاعد. 
فللي عانوت حيث املنافسللة عائلية صرفة  شللهدت 
تنافساً بن الئحتن، وفازت الئحة رئيس البلدية احلالي 

عواد عواد مع اختراق اثنن من الائحة املنافسة.
حصللروت شللهدت منافسللة كبيللرة بللن عائلتللي 
اخلطيللب وحسللن،  فيمللا ربح طللارق اخلطيللب رئيس 

البلدية املستقيل سابقاً.
بعاصير، البرجن، سبلن واجلية

جاءت االنتخابات في بعاصير توافقية، حيث فازت 
الئحة مكتملة من 12 عضواً برئاسة رئيس البلدية أمن 
رامز القعقور، تضم مسلليحين اثنن مبواجهة مستقلن 

لم يكتب لهم النجاح.
في البرجن فللازت الئحة امنللاء البرجن املدعومة 
مللن األحللزاب والعائات مللن 12 عضواً مللع خرق ملقعد 

واحد، فيما خاض ثمانية منفردين السباق.
وفي اجلية فازت الئحة وحللدة اجلية املدعومة من 
األحزاب والعائات، وتضم املسيحين واملسلمن كاملًة 
بخمسة عشللر عضواً، أمام الئحة مكونة من 11 مرشحاً 

شكلها قيادي في حزب الله مترد على قرار احلزب.
في سللبلن فازت الئحة رئيللس البلدية محمد خالد 
قوبللر بكامل أعضائها في االنتخابات البلدية املؤلفة من 

تسعة أعضاء.{
»اإلرشاد واإلصالح« تكّرم األمين العام السابق 

للجماعة اإلسالمية في لبنان
اخليريللة  واإلصللاح  اإلرشللاد  جمعيللة  كّرمللت 
اإلسللامية األمن العام السللابق للجماعة اإلسللامية 
في لبنان األسللتاذ ابراهيم املصري مساء اجلمعة 13 
أيللار 2016 فللي حفل حضره الشلليخ أحمللد درويش 
الكردي ممّثاً مفتي اجلمهورية اللبنانية الشلليخ عبد 
اللطيف دريللان، والنائب محمد قبانللي ممثاً الرئيس 
سللعد احلريري، والدكتور عبد الللرزاق قرحاني ممثاً 
الرئيللس جنيللب ميقاتللي، والدكتللور خالللد قبانللي، 
والدكتللور سللمير كبريت ممثاً األسللتاذ عبللد الرحيم 
مراد،  ورئيس جمعية الفتوة اإلسللامية الشلليخ زياد 
الصاحب وعدد من أعضاء املجلس الشرعي اإلسامي 
األعلللى ورؤسللاء اجلمعيللات، وممثلللون عن السلللك 

العسكري،  وثلّة من الشخصيات.
اسللتهّل احلفللل بالقللرآن الكللرمي، تللاه النشلليد 
الوطنللي اللبناني، وكلمة ترحيبية مللن عريف احلفل 
األسللتاذ علي طرطوسي. بعدها ألقى رئيس اجلمعية 
املهنللدس وسلليم املغربللل كلمللة أّكللد فيهللا أّن املكللّرم 
ُيعتبر في عصرنا من السللابقن األولللن، الذين عملوا 
وأّسسوا للدعوة اإلسامية في وقت لم يكن يعمل فيه 
أحد في هذا احلقل، مشلليراً إلى أّن من مّيزات عمله هو 
نقله ملفهللوم التدّيللن من الصفللة الفرديللة والتقليدية 
إلى مفهوم القضية ومشللروع احليللاة، كما أضاء على 
مواقللف ومحّطللات تاريخيللة هاّمة شللهدها املكّرم في 

حياته أّدت إلى إثراء إجنازاته وعطاءاته.
تللا ذلك عدة كلمات ركزت على مآثر املكّرم ألقاها 
كل مللن: عضللو املجلللس الشللرعي اإلسللامي األعلى 
األستاذ بشار شبارو، والدكتور عبد الرزاق القرحاني، 
والقاضي الشيخ أحمد درويش الكردي، أعقبها تقدمي 
الللدرع التكرميللي للمكّرم الذي ألقى بدوره كلمًة شللكر 
فيها جمعية اإلرشللاد واإلصاح علللى لفتتها الطّيبة، 
مشلليراً إلى أهمية العمل الدعوي واالجتماعي في بلد 

متنللوع مثل لبنللان، ألجل صياغة مشللروع إسللامي 
راٍق ومتكامل للمجتمللع اللبناني، مؤكداً على ضرورة 
التكامللل والتعاون بللن جميع العاملن في السللاحة 

اإلسامية.
دات جمعية  بعدها مّت تقدمي هدية رمزية من سلليّ
اإلرشللاد واإلصاح لزوجة املكّرم، الرئيسللة السللابقة 
جلمعية النجاة االجتماعية السلليدة سللميرة املصري 
مسلليرتها  خللال  عطاءاتهللا  علللى  تقديللر  كعربللون 
الدعويللة واالجتماعيللة، مع كلمة شللكر وتقدير ألقتها 
املسؤولة السابقة للعمل النسائي في جمعية اإلرشاد 
واإلصاح السلليدة ثناء قاطرجي، أضللاءت فيها على 
مراحل املسلليرة الدعوية احلافلة للسلليدة سميرة. ثّم 
قدمللت مفوضيللة بيروت في الكشللاف العربي شللارة 
التكرمي للمحتفى به. واختتم احلفل بتناول احللويات 

واملرطبات.

الئحة إنماء صيدا تنظم مهرجانًا حاشدًا بمشاركة 
الرئيس السنيورة والنائب الحريري والجماعة اإلسالمية

أسعد هرموش في مهرجان انتخابي في الضنّية

نظمللت الئحللة إمنللاء 
صيللدا برئاسللة املهنللدس 
أول  السللعودي  محمللد 
مهرجللان مركللزي حاشللد 
البسللتان  مبنطقللة  لهللا 
الكبيللر فللي مدينللة صيدا، 
فللؤاد  الرئيللس  مبشللاركة 
بهية  والنائللب  السللنيورة 
احلريللري واألمللن العللام 
لتيار املسللتقبل فللي لبنان 
األسللتاذ أحمللد احلريللري 
السياسللي  واملسللؤول 

للجماعة اإلسللامية فللي اجلنوب الدكتور بسللام حمود، 
وقيللادات وشللخصيات ورئيللس وأعضللاء الئحللة إمناء 
صيللدا وجمللع كبير من املواطنن وحشللود مللن الهيئات 

والقوى والعائات الداعمة لائحة.
تخلللل املهرجان هتافللات من أنصار الرئيس سللعد 
احلريللري والرئيس السللنيورة والنائللب بهية احلريري 
واجلماعللة اإلسللامية واملهنللدس السللعودي ولللكل من 
داعمللي الائحللة وتيللار املسللتقبل.. وتيار الدكتللور عبد 

املكتللب  رئيللس  شللدد 
اإلسامية  للجماعة  السياسللي 
النائب السللابق أسعد هرموش 
فللي مهرجان انتخابللي أقيم في 
ترتيللب  أهميللة  علللى  الضنيللة 
البيت املسلللم، ومن هذا املنطلق 
بارك اليللد البيضاء التي ميثلها 
رئيللس مجلللس الللوزراء متللام 
سللام بجمعه للرئيسللن سعد 
ميقاتللي،  وجنيللب  احلريللري 
حيث اعتبرها بللادرة خير على 
الصللف وجمع  طريللق توحيللد 

الكلمة مللن منطلق وطني ووحدوي بللن يدي ما يحصل 
فللي املنطقللة مللن متغيللرات. ومللن ناحيللة آخللرى وجه 
هرموش حتية شللكر لوزير الداخلية نهاد املشللنوق على 

الرحمن البزري.
وألقيللت خللال املهرجان كلمللات ترحيللب للدكتور 
مصطفى متبولللي، وكلمات للرئيس السللنيورة والنائب 
احلريللري والدكتللور حمود باسللم اجلماعة اإلسللامية، 
ورئيس الائحة املهندس محمد السللعودي.. ركزت على 
برنامج الائحة ودعوة املواطنن للتصويت واملشللاركة 
بكثافة في االنتخابات ليمارس كل إنسان حقه االنتخابي 

وإيصال ممثليه إلى املجلس البلدي.

ما قام به من اسللتحداث لعدد مللن املقاعد االختيارية في 
مختلف القللرى والبلدات الضناوية، األمر الذي ترك األثر 

الطيب بن األهالي وعلى مختلف األصعدة.

الئحة برجا
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68 عامًا على النكبة.. فلسطين ُتحيي الذكرى األليمة
إحيللاء  األحللد )5/15( فعاليللات  يللوم  تواصلللت 
الذكرى الثامنة والسللتن لنكبة الشعب الفلسطيني، في 
كل من الضفة احملتلة وقطاع غزة واألراضي احملتلة عام 

48 والشتات.
فقللد أطلقللت صفللارات اإلنللذار ملللدة 68 ثانيللة عند 
السللاعة الللل12 من ظهر يللوم األحللد، في مختلللف املدن 
الفلسللطينية، وذلك إيذاناً ببدء فعاليللات إحياء الذكرى 

الل68 للنكبة.
مسيرة العودة بنابلس

وشللارك املئللات في مدينللة نابلللس شللمال الضفة 
الغربيللة احملتلة اليوم األحد مبسلليرة العودة، وانطلقت 
املسلليرة مللن شللارع فيصللل تتقدمهللا سللفينة العللودة، 
وهي سللفينة رمزيللة يجرها حصللان، ويسللتقلها أطفال 
فلسللطينيون بالزي التقليدي، تعبيراً عن متسكهم بحق 

العودة إلى أرض آبائهم وأجدادهم.
ورفللع املشللاركون باملسلليرة األعللام الفلسللطينية 
واملفاتيح الرمزية وأسللماء القرى والبلدات الفلسللطينية 
التي هّجر أهلها قسرا عام 1948، ورددوا شعارات تعبر 

عن متسكهم بحق العودة ورفض التوطن.
وانتهت املسيرة مبهرجان حاشد في ميدان الشهداء 
نظمتلله اللجنللة الوطنيللة العليا إلحيللاء ذكللرى النكبة، 
تخلله عدد من الفقرات، منها ترداد َقَسللم العودة ورفض 

التوطن واملشاريع البديلة.
وفي كلمة للجنة الوطنية والفصائل واملؤسسللات، 
قال جهاد رمضان إن النكبة ستظل وصمة عار في جبن 
اإلنسللانية، وأنها جرائم حرب فاقت النازية، وأن الكيان 
وعصاباتلله اإلجرامية هو من يتحمل املسللؤولية عن كل 

قطرة دم سفكت منذ النكبة.
وشللدد رمضان علللى أن حللق العللودة والتعويض 
حسللب القللرار الدولي 194 ليس مّنة مللن أحد، وهو حق 
ال يسللقط بالتقادم. وحذر من سياسات األونروا الهادفة 
إلنهللاء خدماتهللا ملايللن الاجئللن بحيللث تتنصللل من 
التزاماتها القانونية والسياسية واألخاقية، معتبراً ذلك 

مّساً بحق الشعب الفلسطيني واستهدافاً لقضيته.
مسيرة حاشدة في غزة

وأحيللت القوى الوطنية واإلسللامية فللي غزة، يوم 
األحد )5/15( الذكرى 68 للنكبة الفلسطينية، مبسيرة 
حاشدة شارك فيها كل ألوان الطيف الفلسطيني، مؤّكدين 

حق العودة الذي ال يحق ألحد التنازل عنه.
انطلقت مسلليرة القوى من ميللدان اجلندي املجهول 
وسللط املدينة، إلى مقر األمم املتحدة غرب غزة، مطالبن 
العالللم بضللرورة إنصاف الشللعب الفلسللطيني ومنحه 

حقوقه التي كفلتها كل األعراف والقوانن الدولية.
وفي كلمتلله التي مّثل فيهللا الفصائللل الوطنية، أّكد 

رئيس دائرة شؤون الاجئن في منظمة التحرير وعضو 
اللجنة املركزية حلركة فتللح زكريا اآلغا، أّن حق العودة 
ثابت مهللّم من ثوابت الشللعب الفلسللطيني، وهو »محل 

إجماع كافة الفصائل الفلسطينية با استثناء«.
وأضللاف: »واهللم االحتللال الصهيوني إن ظللّن أّن 
الكبار ميوتون والصغار ينسللون«، مؤّكداً أّنه لن يضيع 
حللق خلفلله مطالب. وبللّن أّن الوحللدة الفلسللطينية هي 
أسللاس وحدة الوطن في مواجهة التعنت »اإلسرائيلي« 
واالسللتيطان املتصاعد، »وهي السللبيل الوحيد ملواجهة 
التحديللات واحلفللاظ على أهدافنللا املشللروعة بالعودة 

وحتقيق املصير«.
ودعا اآلغا إلى البدء الفوري بتنفيذ اتفاق املصاحلة 
القللوى  بتشللكيل حكومللة وحللدة وطنيللة تضللم كافللة 
والفصائللل الوطنيللة، داعياً إياهللا لتحمل مسللؤولياتها 
بالعمللل على إعادة اللحمة للشللعب الفلسللطيني وإنهاء 

االنقسام.
وقللال يوسللف الشللرافي، النائللب عن كتلللة حركة 
»حمللاس« البرملانية، في كلمة له على هامش املسلليرة: 

»إن حللق العللودة حق فللردي وجماعي ال ميكللن التنازل 
عنه، وال ميكن حتقيقه إال باملقاومة املسلّحة«.

وشللارك في املسلليرة، حركات فلسللطينية رئيسية 
ومنهللا، حركللة فتللح، وحركة حمللاس، وحركللة اجلهاد 
اإلسللامي، واجلبهللة الدميقراطيللة لتحريللر فلسللطن، 
واجلبهللة الشللعبية لتحرير فلسللطن، وحزب الشللعب 

الفلسطيني.
واستطاع أحد الشللبان رفع العلم الفلسطيني فوق 

السياج الفاصل بالقرب من موقع »نحل عوز«.
وتشهد تلك املنطقة احلدودية انتشاراً مكثفاً لقوات 
االحتال داخل السللياج احلدودي، وكذلللك تعزيز قوات 

االحتال على املواقع العسكرية.
ونشللرت قللوات االحتللال قناصللة لها فللوق التال 

الترابية التي أقامتها في تلك املنطقة.
قطار العودة في بيت حلم

الوطنيللة  والفصائللل  الفعاليللات  أعلنللت  كذلللك 
واإلسللامية في مدينة بيت حلم جنللوب الضفة احملتلة، 
انطاق فعاليات إحياء الذكرى الثامنة والسللتن للنكبة 
الفلسللطينية، حيللث انطلق »قطللار النكبة« الللذي جهزه 
ناشللطون فلسللطينيون بالتعللاون مع الشللبكة العاملية 
لاجئللن واملهجرين، مللن أمام مخيم الدهيشللة لاجئن 
جنوب املدينللة إلى مخيمللي عايدة والعزة شللمالها، في 

مسيرة حاشدة.{

»حماس« في ذكرى النكبة
مستمرون في المقاومة ولن نعترف بـ»إسرائيل«

أكدت حركة املقاومة اإلسللامية »حماس« مجدداً أنها لن تعترف بل»إسللرائيل« ولن تتنازل عن 
ذرة تراب من األرض، وأن الشللعب الفلسللطيني ومقاومته احلية سيظلون رأس احلربة في مشروع 

التحرير، كما ستظل األمة العربية واإلسامية عمقها االستراتيجي.
وقالللت احلركة فللي بيان لها في الذكللرى الثامنة والسللتن للنكبة: »في مثل هللذا اليوم خاض 
شللعبنا معركللة الدفاع عن أرضه وعللن وجوده وعن مقدسللاته، ودفع الثمن غالياً مللن دماء أبنائه، 
بللل دفع فوق هللذا الثمن أثماناً باهظة ما كان له أن يدفعها لو كانت العدالة شللعار العالم ولو كانت 
النخوة شللعار األمة، ولو كان باليد حيلة، فأُجبر شللعبنا على الرحيل عنوة من دياره، وتشللتت في 

مخيمات جلوء شاهدة على البؤس واملعاناة«.
وأضافللت: »لقد أدرك شللعبنا بوعيه العميق دائمللاً أبعاد املؤامرة واسللتطاع أن مييز بن احلق 
والباطل وبن القيادة املؤمنة والقيادة الزائفة؛ فالتف حول خيار الثوابت واملقاومة واسللتحضر كل 
تراثه احلضاري إلى وعيه، وتسلللح بالقيم والعقيدة، وواصل املسلليرة يقاتل ويجاهد، فوضع حداً 
لسياسللة التمدد الصهيونية، وكسللر هيبة اجلندي الذي ال ُيقهر، وحرر غللزة، وصمد في وجه ثاثة 

حروب شرسة، وانتفض في القدس والضفة، فبدأت عورة الكيان تنكشف أمام شعوب العالم«.
وناشللدت احلركة كل األنظمة العربية أن ترفع يدها عن الاجئن من أبناء الشعب الفلسطيني، 
وأن تكللرم وفادتهللم حتى يوم عودتهللم، وأن ال تضطرهم إلى املزيد من اللجوء والتشللرد في أصقاع 

الكون.
وتابعت حماس في بيانها: »شعبنا حّر واٍع ال يقبل اخليانة وال القمع، وكل من راهن على إذالله 
فشللل وعاد مهزوماً؛ لهذا ندعو كل املخلصن في حركة فتللح والفصائل أن يقفوا وقفة رجل واحد في 
وجه التنسلليق األمني مع االحتال، وفي وجه القمع واالعتقال السياسللي فللي الضفة الغربية، وأن 

يستجيبوا لليد املمدودة لهم باملصاحلة حتى نواصل مشروع املقاومة وحترير األرض واإلنسان«.
ودعللت كل الدول والشللعوب املؤمنللة باحلرية إلى عللزل االحتال والضغط علللى قيادته حتى 
توقف حصارها وعدوانها على غزة، وحتى توقف إعداماتها امليدانية بحق أهلنا في الضفة الغربية 

والقدس، وحتى تكف يدها عن أبناء شعبنا في األرض احملتلة عام 1948م.
وأضافللت احلركللة: »ليعلم اجلميللع أن الضغط يولد االنفجللار، فا تتركللوا الصهاينة يعبثون 

باستقرار املنطقة والعالم، ويدمرون قواعد األمن والسلم الدولي«.
وشللددت حماس على أن »املسجد األقصى والقدس آيات في كتابنا وجزء ال يتجزأ من عقيدتنا، 
وإن العبث بقدسللية املقدسات هو استعجال لوعد اآلخرة الذي كتب الله فيه الهزمية الساحقة على 

الصهاينة املجرمن«.{

خالد مشعل يدعو إلى استراتيجّية مشتركة 
لحماية الثوابت

دعللا رئيللس املكتللب السياسللي حلركللة املقاومة 
اإلسللامية حمللاس خالد مشللعل إلللى اسللتراتيجية 
وطنيللة فلسللطينية مشللتركة قائمللة علللى الثوابللت، 
)التمسللك بللاألرض وبالوحدة واملقاومللة(، وأكد حق 
الشللعب الفلسللطيني فللي حتريللر أرضه ومقدسللاته 

اإلسامية واملسيحية.
واعتبر مشعل في كلمة تلفزيونية، خال املؤمتر 
الوطنللي للحفللاظ علللى الثوابت بغللزة، فللي الذكرى 
الثامنللة والسللتن للنكبللة، يللوم السللبت، أن مقاومة 
االحتال حق مشروع وواجب وطني وديني، والطريق 

االستراتيجي لتحرير فلسطن.
الثوابت الفلسطينية

الثوابللت  عللن  باحلديللث  مشللعل  وأسللهب 
الفلسطينية، قائاً: »أهمها التمسك باألرض،  ففلسطن 
كلهللا أرضنللا ووطنللا، وهللي لنللا وليسللت لغيرنللا«، 
مبينللاً أّن الثابت الثاني هو التمسللك بوحدة الشللعب 
الفلسللطيني،  و»يترتب على الثابتن التمسك بوحدة 
األرض ووحدة الشللعب، وأّنه ال يحللق ألحد وال يصح 
أن يختزل قضية فلسللطن في جزء من األرض أو جزء 
من الشللعب«، مشللدداً على »أّنه ال شللرعية لاحتال 
واالستيطان، وتقادم الزمن ال مينح االحتال شرعية، 

وال اعتراف بهذه الشرعية املوهومة«. 
وشدد مشعل على أنه »ال دولة في غزة أو الضفة 
الغربيللة وحدهمللا«، ويجب إنهللاء االنقسللام وإجراء 
االنتخابللات، وأوضللح  أن التحديللات التللي تعصف 
بالقضية الفلسطينية تفرض علينا تغذية االنتفاضة 
وخيار املقاومة، مؤكداً أن حماس لن تعترف بشرعية 

االحتال.
ونللوه رئيللس املكتللب السياسللي حلمللاس، بأن 
الثابت الرابع »هو أّن فلسطن ليست أرضاً عادية، بل 
هي مقدسللة ومباركة لها جذور تاريخية وعمق ديني 

وحضللاري«، مؤّكداً أّنه ال يصح ألحللد أن يصادر حق 
هذا اجليل وال األجيال الاحقة«. 

رؤية حماس 
وجدد مشللعل تأكيد رؤية حركتلله حول الوضع 
العام الفلسطيني، مؤكداً أّن أبرزها ترسيخ واستعادة 
الوحدة الوطنية وإنهاء االنقسللام البائس الذي فرض 
علينا، وكذلك وحدة النظام السياسي في إطار السلطة 
ومنظمة التحرير، مبيناً أّن السلطة احلقيقية هي بعد 

حترير األرض وليس قبلها. 
وشللدد على ضرورة ترتيللب البيت الفلسللطيني 
ومرجعياتلله  مؤسسللاته  بنللاء  وإعللادة  الداخلللي، 
السياسللية على أسللس دميقراطية، وأضللاف: »نحن 

شركاء في املسؤولية«. 
ودعللا مشللعل اجلميللع إلللى العمللل معللاً، وفللق 
اسللتراتيجية وطنيللة مشللتركة قائمللة علللى ثوابللت 
شعبنا وحقوقه املشروعة، وخيار املقاومة، والتمسك 

بأرضنا وإدارة القرار وفق هذه الثوابت.{

415 مستوطنًا يقتحمون »األقصى«
 منذ بداية الشهر الجاري

القدس احملتلة- قدس برس
بلللغ عللدد املسللتوطنن املُقتحمن للمسللجد 
األقصللى املبللارك منللذ بداية شللهر أيللار اجلاري، 
)415( مسللتوطناً يهودياً. وأفادت وكالة »قدس 
برس« بأن 16 مستوطناً يهودياً اقتحموا باحات 
املسجد األقصى، صباح االثنن، عقب فتح شرطة 
االحتللال لبللاب املغاربللة اخلاضع لسلليطرتها، 
وتأمللن احلمايللة لهم مللن خال نشللر عناصرها 

والقوات اخلاصة في أرجاء املسجد.
اقتحمللوا  مسللتوطناً   )345( أن  وذكللرت 
املسللجد منللذ بداية الشللهر اجلللاري، إضافة إلى 
سللبعن مرشللداً يهودياً، حيث متللت اقتحاماتهم 

بقّوة السللاح وحماية الشللرطة »اإلسللرائيلية«. 
وأشللارت إلى أّن إجراءات االحتللال لم تتغير في 
التعامللل مللع دخللول املصلّن للمسللجد األقصى، 
حيث ما زالللت تفرض مصادرة عدد من البطاقات 
الشللخصية لبعضهللم، وإعطائهم بطاقللة ملّونة؛ 
وعللدم  املسللجد  مللن  خروجهللم  لضمللان  وذلللك 

االعتكاف والتصّدي للمستوطنن املُقتحمن.
وأضافللت أن املرابطللن في املسللجد األقصى 
يتوافدون بشللكل يومي منذ الصباح إلى املسجد، 
ُمحاولن التصّدي للمسللتوطنن مبا اسللتطاعوا، 
ويكّبللرون فللي وجوههللم رغللم ماحقة الشللرطة 

»اإلسرائيلية«.{
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اجتماع دولي بشأن سوريا ال يتطرق لمصير األسد
فشل وزراء خارجية القوى الكبرى خال اجتماع 
عقد يللوم الثاثاء بفيينا في االتفللاق على موعد جديد 
السللتئناف مباحثات السام في سللوريا، بينما أعلن 
وزيللر اخلارجيللة األميركللي جون كيللري األول من آب 
املقبل موعداً مبدئياً لبدء املرحلة االنتقالية في الباد.

وأعلللن وزيللر اخلارجية األملانللي، فرانللك فالتير 
شللتاينماير يللوم الثاثللاء، عللن عللزم القللوى الكبرى 
علللى زيللادة الدعم اإلنسللاني في سللورية، عبللر إلقاء 
املسللاعدات من اجلللو، فيما قللال نظيللره األميركي إن 

هناك اتفاقاً على جدول زمني لانتقال السياسي.
جللاء ذلك، خللال مؤمتر صحافي مشللترك، جمع 
الوزيللر األملاني بنظيريه الروسللي سلليرغي الفروف، 

واألميركي جون كيري.
وقال شللتاينماير إن املجتمعن بفيينا اتفقوا على 
إنزال مسللاعدات من اجلو لتحسن الوضع اإلنساني 
في سورية، فيما كشف كيري خال املؤمتر الصحافي، 
عللن اتفاق األطراف على وضع جللدول زمني لانتقال 

السياسي في سورية.
وقللال كيللري: »اتفقنللا علللى زيللادة املسللاعدات 
ووضع جدول زمني لانتقال السياسللي«، مشيراً إلى 
وجللود تعهد بالعمل على وقف شللامل إلطللاق النار، 
وإلللزام جميع األطللراف به، وهو األمر الللذي ركز عليه 
الفروف، قائاً إن على النظام السللوري االلتزام بتنفيذ 

قرارات مجلس األمن.
كيري أضاف أنه في حال منع وصول املساعدات 
اإلنسللانية، فللإن املجتمعللن اتفقوا على إقامة جسللر 

جوي إليصال املساعدات إلى املناطق احملتاجة.
وعقللد املجموعة الدولية لدعم سللوريا اجتماعها 
فللي فيينا تلبيللة لدعوة مبعوث األمم املتحدة سللتفان 
السللورية  املعارضللة  تعليللق  عقللب  ميسللتورا،  دي 

مشاركتها في جولة املفاوضات األخيرة.
وبحللث وزراء خارجيللة وممثلللون عللن 18 دولة 
معنية بالشأن السللوري تطورات العملية السياسية 
في سللوريا، وواقع إدخال املسللاعدات اإلنسللانية إلى 
املناطللق احملاصرة، وكيفية دعم اتفللاق وقف األعمال 

القتالية وتسريع االنتقال السياسي.
وقبيل اللقاء، عقد وزير اخلارجية األميركي جون 
كيللري اجتماعاً مع نظيره الروسللي سلليرغي الفروف 
مسللاء االثنن ، بينمللا التقى الفروف نظيللره اإليراني 

محمد جواد ظريف صباح الثاثاء.
فالتللر  فرانللك  األملانللي  اخلارجيللة  وزيللر  وقللال 
شللتاينماير إن احملادثللات تهللدف إلللى إعللادة وقللف 
إطللاق النللار فللي سللوريا وتوصيللل املسللاعدات إلى 
املناطللق احملاصرة، لتشللجيع املعارضة على العودة 

للمفاوضات في جنيف.

االنتقال السياسي
وتتعثللر املفاوضات بشللأن بند تسللريع االنتقال 
السياسللي، فخارطة طريق املفاوضن تقضي بإنشاء 

هيئة انتقالية سياسللية سللورية في األول من آب كما 
ينللص قللرار ملجلس األمللن الدولللي بهذا الشللأن، لكن 

مراقبن عدة يرون أن هذا املوعد غير واقعي.
وأكد مسللؤول كبير بوزارة اخلارجيللة األميركية 
للصحافين في فيينا أن »الهدف هو وجود إطار متفق 
عليلله مللن أجللل انتقال 

سياسي«.
وأضاف أن ائتاف 
السللورية  املعارضللة 
بدا أكثللر انفتاحللاً على 
التفللاوض، بينما  طرق 
لم ينخللرط فيهللا نظام 
دمشللق فعليللاً مللع أنه 
أنه يدعم  يؤكد رسللمياً 
إن  وقللال  املفاوضللات. 
بللكل  غائللب  »النظللام 
بسللاطة وأعتقد أن هذا 

هو لب الوضع«.
مللن جهتلله، قال مصللدر دبلوماسللي فرنسللي إن 
روسلليا وإيران تسللمحان للنظام فعليللاً بالبقاء على 
حاله وبعدم الدخول في مفاوضات، من خال دعمهما 

السياسي والعسكري واملالي له.
وكانللت ثاث جللوالت مللن احملادثات السللورية 
غيللر املباشللرة جللرت منللذ مطلع العللام اجلللاري في 
جنيللف دون أن حتقق أي تقللدم. وقد علقت آخر جولة 
في نيسللان بسبب اسللتئناف القتال في حلب )شمال 

سوريا(. 
اجلبير يدعو حللول بديلة 

مللن جانبلله أكللد وزيللر اخلارجيللة السللعودي، 
عللادل اجلبيللر، على هامللش اجتمللاع وزراء خارجية 
املجموعة الدولية حول سللورية، وجوب »التفكير في 
حلول بديلة« في حالة »عدم اسللتجابة بشللار األسد، 

ملتطلبات الهدنة«.
وكان وزير اخلارجية السللعودي، بحسب وكالة 
األنباء السعودية، قد عقد عدة لقاءات جانبية، لبحث 
املوضوع السللوري، مع نظرائه األميركي جون كيري، 
والروسي سلليرغي الفروف، والكندي ستيفان ديون، 
فضللاً عن وزير اخلارجية الفرنسللي، مللارك إيرولت، 

وآخرين.{

فللي األشللهر املاضية؛ عاكسللاً الشللروخ في االداء السياسللي والعسللكري 
وتراجع التنسلليق؛ عّبر عنهللا رفض االئتاف الشلليعي ألي محاولة لعقد 
لقاء ألقطاب البعث في باريس، عاكسللاً على األرجللح نفوذاً إيرانياً رافضاً 
أي ترتيب للبيت السّني في مقابل هواجس وشكوك من النوايا األمريكية، 
خصوصاً مللا يتعلق بإمكانية جنللاح الواليات املتحدة مللن ترتيب البيت 

السّني على خلفية اجلهود التي تبذلها واشنطن.
فصللراع النفوذ مع طهللران ترك آثاراً واضحة علللى األداء امليداني؛ ما 
مثللل ضغوطللاً متبادلة بن األطللراف اإلقليميللة والدولللة املتصارعة على 
السللاحة العراقية؛ ليأخذ شكل الفوضى وسياسة احلافة وعض األصابع 

التي أثارتها هجمات تنظيم الدولة مؤخراً.
احلالة السللورية ال تختلف كثيراً، فالفوضى هللي أحد األدوات املهمة 
إلدارة املشللهد السياسللي وتخليللق الضغللوط وإظهللار محدوديللة تأثيللر 
األطللراف املتصارعة واسللتعادة التللوازن واحتواء نفوذ القللوى اإلقليمية 
واحملليللة؛ بإظهللار عجزها عن املواجهللة أو التفرد في املشللهد حال تخلت 
األطللراف الدولية واإلقليميللة الراعية عن أدوارها؛ ليضعللف تأثير الغطاء 
اجلللوي الروسللي مبرزاً خروقاً مشللابهة ملللا حدث في بغللداد وفي توقيت 
متزامن.. تعرضت دمشللق لهجوم نوعي باغتيللال قيادي بارز من مقاتلي 
حللزب الله في مقابل انتكاسللات عسللكرية كبيللرة للنظام فللي حلب ودير 
الزور وتدمر، ولتجد طهران نفسللها وحدها في ميدان املعركة متخبطه في 
إدارتها وغارقة في الفوضى، مظهرة عجزاً كبيراً عن حتقيق أي من أهدافها 

العسكرية أو السياسية.
ال ميكللن الفصل بن تقللدم وتعرقل اجلهود السياسللية واملسللاومات 
القائمللة وبن الفوضللى التي باتت إحدى أدوات إدارة الصراع في سللوريا 
والعللراق إلرباك اخلصوم؛ إذ باتت الفوضى أهللم األدوات واكثرها فاعلية 
إلدارة الصراع السياسللي وتبادل الضغوط بن اخلصوم، بإيصال املشهد 
إلللى حافللة االنهيللار االفتراضية؛ ما يعنللي أن األزمة في سللوريا والعراق 
ال حتمللل صفة االسللتعجال لدى القللوى الدولية بذات القللدر الذي حتمله 
للقوى اإلقليمية واحمللية التي تبحث عن انتصارت سياسللية وعسللكرية 

مدوية تعزز نفوذها ومكانتها.{

منذ اشللهر تتفاعل الساحة السياسللية، تتضارب وتتقارب؛ تارة عبر 
مؤمتر جنيف 3 للمفاوضات السورية، وأخرى عبر اعادة ترسيم وهندسة 
املشللهد السياسللي عبر البرملان العراقي، وتشللكيل احلكومة واعادة بناء 
البيت السياسللي السللني وترميمه. فما بعد »داعش« والفوضى سينتهي 
الى فوضى وصدام اقليمي ودولي مباشر بدون ترتيبات سياسية مقبولة، 
وما إن تظهر معالم توافق اقليمي ودولي حتى تتبّدد وتتاشى لتعود حلقة 
العنف والفوضى املتجددة كإحدى أبرز األدوات إلدارة الصراع السياسللي 
احمللي واإلقليمي والدولي، مثيرة قدراً كبيراً من الفوضى واللغط لتضغط 
على اخلصوم على أمل اسللتعادة التوازن املختل، عاكسة حجم التضارب 
في األجنللدة والهواجس املتبادلة بن القوى احملليللة واإلقليمية والدولية 

املتصارعة.
فحراك الشللارع العراقللي ترافق مع حللراك برملاني اسللتهدف رئيس 
البرملان سللليم اجلبوري، ممثاً بالكتلة السنّية، في مقابل حراك ملواجهة 
»العبللادي« املقبللول لللدى الدوائللر الغربيللة واألمريكيللة كحللال صاحبه 
اجلبللوري؛ لتتجه البوصلة من محاسللبة احلقبة السللابقة الللى احلالية 
التللي تصدت مللف انهيار اجليللش العراقي في املوصللل، ليحتدم اخلاف 
حول شللكل احلكومة التي حتولت الى ميدان تصارع حتت مسمى حكومة 
التكنوقراط مبرجعيات حزبيللة. لكن الصراع احتدم ومت جتاوز اخلطوط 
احلمللراء باجتياح اتباع الصللدر للمنطقة اخلضراء واحتللدام الصراع في 
البيت الشلليعي، ما دفع لعقد لقاءات في بيروت برعاية حزب الله، لوقف 

حالة التأرجح والتذبذب القوية بن التوجهات األمريكية واإليرانية.
الصراع الدائر يخفي حتته تضارب األجندات والنفوذ، سواء األمريكي 
أو اإليراني أو التركي والعربي في السللاحة العراقية، ليعود تنظيم الدولة 

»داعللش« الى املشللهد بقللوة خصوصللاً بعد اجتيللاح املنطقللة اخلضراء، 
واالعان عن توافقات مناطقية بن احلشللد الشعبي والعشائر السنية في 
منطقللة الديوانية بالقرب مللن تكريت، لعودة املهجرين من السللنة، اتفاق 
علللى األرجللح كان موضعيللاً وليس ضمن اتفللاق عام أو توافللق كامل في 

البيت الشيعي؛ ما يهدد بإثارة مزيد من الشروخ احمللية واإلقليمية.
»داعللش« بللّددت كافللة األوهللام بإمكانية إحللداث خروق سياسللية 
وإنسللانية منفللردة هنللا أو هناك لتسللتولي على املشللهد، موصلللة األمور 
إلى وهم حافة االنهيار، موحية بإمكانية اعادة ترتيب وهندسللة الساحة 
باسللتحضار فاعلللن جدد إلى السللاحة السياسللية؛ ففي حلظة حاسللمة 
دخلللت عميقللاً في بغداد لتضللرب بعنف غيللر مفهوم اختراق ال يتناسللب 
مع طبيعللة املعركة الدائرة وحالة احلصار املفروضللة عليها في املوصل؛ 
موحيللة بانتقال املعركة مللن أروقة السياسللة والدبلوماسللية إلى ميدان 
احلللرب والقتللال، ومسللتعيدة أجللواء التللأزم امليداني قبل عامللن مهددة 
اجلهللود األمريكيللة في العراق بل مشللروعها لترتيب البيت السللني تارة، 
وتارة أخرى مربكة البيت الشيعي الذي يعيش صراعاً معلناً بن اقطابه؛ 
فاملساومات بلغت ذروتها، وإمكانية إثارة مزيد من الفوضى لفك وتركيب 
التحالفللات مللرة أخللرى باتت ممكنللة في ظللل الفوضللى القائمةاحملكومة 

بتواجد عسكري قوي، دولي وإقليمي ومحلي.
إدارة الصراع السياسي ومحاولة استعادة التوازن، وحتشيد القوى 
السياسللية على خلفية الصراع السياسللي.. باتت داعش جللزءاً منه على 
األرجح بطريقة أو بأخرى، فالطيران األمريكي لم تظهر فاعليته كما ظهرت 

العراق وسوريا.. الحلول السياسّية وإدارة الفوضى
بقلم: حازم عياد 

َمن وماذا يعّطل حّل األزمة السورية؟

لتسوية خافاتهما؟ وهل بلغنا مرحلًة يبطل فيها الواقع 
السللوري والدولي وثيقة جنيف والقرارات املرتبطة بها، 
ويجعلهللا غير قابلللة للتطبيللق، أم إنه يجّمدهللا، إلى أن 
تتفق الدولتان على حلول ملشللكاتهما، علماً أن واشنطن 
غيللر راغبة فللي احللول، وغير مسللتعجلة عليهللا، وأنها 
تدير عاقاتها مع روسلليا بطللرٍق تسللتنزفها اقتصادياً، 
وتوّرطها عسللكرياً، وميكللن أن تدفع بها إلللى صراٍع مع 
العاملللن العربللي واإلسللامي، ميكللن أن ينمللي نزعللات 

اإلرهاب داخلها، وقدرات اإلرهابين على مواجهتها. 
هللل أخذنا عجزنا عللن إقامة وضع ذاتي، من شللأن 
قياملله أن يحتللوي تبعّيتنا للخللارج أو يقّيدهللا، ومينع 
سللقوطنا في يد املنتفعن مبأسللاتنا إلللى مرحلة ما بعد 
الثللورة و»جنيللف« والقللرارات الدوليللة التللي تفّرعللت 
عنلله؟ في هذه احلالة، هل سللننتظر ونحللن نقتل إلى أن 
تسللوى خافات اجلبارين، ويأتللي دورنا في حل تنتجه 
تفاهماتهمللا؟ أال يجب أن نخشللى تسللوية أمورهما، من 

دون إعطائنا شيئاً مما نريده؟ 
هذه أسللئلٌة يجللب طرحها وبلورة إجابللات واقعية 
وعملية دقيقة عليها، إْن كنا مخلصن لشللعبنا، وراغبن 

في إيصاله حقاً إلى حريته.{

وثقافيٍة حتّوليللة، وصراعاٍت دينيٍة ومذهبية حاسللمة، 
وخياراٍت وطنيٍة وقوميٍة متضاربة، بينما تسوسها نظم 

متهالكة، ترفض أغلبية شعوبها طرائقها في احلكم.
ما معنى انفراد روسلليا وأميركا بشللكل احلل وقرار 
التفللاوض، وتقييد دور أوروبللا واملتصارعن اإلقليمين، 
وحرص أميركا على رفض أي تسللويٍة ملشللكات روسيا 
وملشللكاتها مع روسلليا؟ وملاذا ال يعتبللر أيٌّ منهما احلل 
السللوري موضوعللاً مسللتقاً عللن خافاتهمللا، ويجللب 
أن يحللل بعيللداً عنهللا، وعما يطالللب بلله كل منهما، وهو 
معلللوم بالنسللبة إلى روسلليا، وغامللض بالنسللبة إلى 
أميركا التي متارس سياساٍت، هدفها في املدى املتوسط 
إقامة تنسيق استراتيجي إسللرائيلي/إيراني بإشرافها، 
تنضبط به سلليطرتها على العرب إلى أمٍد طويل، ويضع 
مصيرهللم في يدهللا قوًة تدير، منذ خمسللة أعللوام، أزمة 
سورية واملنطقة، وتتحّكم بأحداثها، وتدفع بها منذ عام 
نحللو املجهول، ألن مشللروعها مفتوح على إعللادة إنتاج 
الدولة السللورية في سياٍق مغاير لنمطها احلالي، وعلى 
صراعاٍت إقليميٍة متد واشنطن مبزيٍد من أدوات الضغط 
على تركيللا وإيران، وتعللّزز قدرتها على توريط روسلليا 

واستنزافها. 
فللي أوضللاٍع كهللذه، هللل ينتظللر عاقللٌل أن تعتمللد 
الدولتللان وثيقللة جنيللف وقللرار مجلللس األمللن 2118، 

من مسلللّمات السياسة أن لتحقيق السام شروطاً، 
منهللا توازن قللوى يقنع أطرافلله باسللتحالة انتصار أيٍّ 
منهللا، وبللأن من األفضللل لها عقللد صفقٍة تنهللي أعمالها 
القتاليللة، وتفتللح صفحًة جديللدًة بينها، تؤسللس على 
حلللوٍل وسللط، تلبللي املشللترك بللن مطالبهللا. ومنهللا 
استسللام أحد أطللراف النللزاع، نتيجة تعّرضلله لهزائم 
متتابعللة، أو لهزميٍة فاصلة، ترغمه علللى قبول مطالب 

املنتصر وشروطه.
ال تتوافللر أيٌّ مللن احلالتللن فللي الصللراع الدائر في 
سللورية وعليها، لذلللك ُيرّجح أن ال تعرف بادنا سللاماً 
وشلليكاً، ال سلليما أن ما يناقش اليوم من مشللاريع حلول 
يتصللل بصراعللات أطللراٍف داخليللٍة وعربيللٍة وإقليميللٍة 
تتقاتللل بالنيابللة عن أميللركا وروسلليا، اللتللن يصعب 
توصلهما إلى تسللوياٍت خلافاتهما املعقدة عند مستوى 
الصللراع السللوري الراهن، غيللر القابل للحسللم من أحد 
أطرافه، ومسللتوى عاقات القوى الروسللية/ األميركية 
غيللر املتوازنة في املنطقللة وخارجها. في الوقت نفسلله، 
يسللتحيل أن تنللزل إحداهمللا هزائللم متتاليللة أو هزمية 
فاصلللة باألخرى، في منطقٍة تلتقللي عندها قارات ثاث، 
حتتوي على ثللرواٍت نفطيللة ومعدنية وزراعيللة هائلة، 
ومواقع اسللتراتيجية فريدة، وموارد واحتياطيات مالية 
ال مثيللل لهللا، ترّشللحها التطللورات لتفاعللاٍت حضاريٍة 

بقلم: ميشيل كيلو

دميستورا وكيري والفروف
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احتجاجات في بنغالديش على إعدام مطيع نظامي
نجل نظامي: اآلالف شاركوا بجنازة والدي.. والسلطات حاولت منعهم

شللهدت مدن ومقاطعات في بنغاديش حشللوداً 
ألنصار حللزب اجلماعة اإلسللامية وجناحها الطابي 
احتجاجللاً على إعدام زعيمهم والوزير السللابق مطيع 

الرحمن نظامي. 
اجلمعللة،  حتللى  االحتجاجللات  هللذه  اسللتمرت 
بينمللا ذكرت مصادر إعامية أن الشللرطة أطلقت النار 
علللى أعللداد كبيرة مللن الطلبللة الذيللن جتمعللوا ألداء 
صللاة الغائب على نظامللي، وحتولت صللاة الغائب 
إلى منطلللق لاحتجاج علللى إعدام الزعيللم املعارض 
لسلسلللة  الرافضللن  مللن  اآلالف  عشللرات  مبشللاركة 

اإلعدامات التي تنفذها حكومة حسينة واجد.
اجلماعللة  حللزب  أنصللار  مللن  اآلالف  وشللارك 
اإلسللامية في تشللييع جثمان زعيم اجلماعللة الوزير 
والبرملاني السللابق مطيع الرحمن نظامي، الذي أعدم 
الجماعة اإلسالميةشللنقاً بسللجن دكا املركزي، بينما اندلعللت مواجهات 

في لبنان تنعى نظامي
أصللدر رئيللس املكتللب السياسللي للجماعللة 
اإلسامية في لبنان األسللتاذ أسعد هرموش بياناً 
بعد اعدام أمير اجلماعة اإلسللامية في بنغادش 

جاء فيه:
بقلللوب مؤمنة مطمئنللة بقضاء الللله وقدره، 
أعللام  مللن  علمللاً  اإلسللامية  األمللة  الللى  ننعللى 
احلركة اإلسللامية في شللبه القللارة الهندية، أمير 
اجلماعة االسللامية في بنغللادش العالم املجاهد 
والوزيللر  والنائللب  واالقتصللادي،  والسياسللي، 
السللابق الشلليخ الشللهيد مطيع الرحمللن نظامي، 
الللذي قضللى علللى أيللدي جللاوزة القتللل واحلقد 
والكراهيللة فللي حكومللة بنغللادش الظاملة، حيث 
تعمل حاكمللة بنغادش على تصفيللة املعارضن 

السياسين أمام سمع وبصر العالم.
إن احلكللم اجلائللر واجلرميللة النكللراء بحللق 
الداعية االسللامي الكبير تدعونا مع كل املسلللمن 
واألحللرار فللي العالللم ومنظمللات حقوق االنسللان 
والهيئات الدولية واالنسللانية إلدانة هذه املذبحة 
املسللتمرة منذ فترة بحق االسامين واملعارضن، 
وتبرز بالتالي الوجه القبيح الرهاب السلطة بحق 

قوى اخلير واحملبة واالصاح في العالم.{

كلمة حب في رثاء الزعيم الراحل
مطيع الرحمن نظامي

عرفته ناشطاً في العمل املجتمعي، وعضواً في احتاد 
املنظمات الطابية العاملية ممثاً لطاب باده، ثم أسللتاذاً 
جامعيللاً، وعضللواً منتخباً فاعاً في برملللان بنغادش، ثم 
وزيللراً مشللاركاً في احلكم ملدة سللت سللنوات مللع احلزب 
القومي بقيادة السلليدة خالدة ضياء الديللن، ثم أميناً عاماً 
للجماعة اإلسللامية في بنغادش، ثم شللهيداً )بإذن الله( 
على حبل مشللنقة رئيسللة وزراء بنغللادش العلمانية في 
العاشللر مللن أيار 2016م وقللد بلغ الثانية والسللبعن من 
عمر مبارك فاعل يشهد عليه من عرفوه... سهاً مقباً على 
خدمللة دينه وباده وشللعبه بسلللمية ال يبلغها غير مؤمن 
بسللمو هدفه ويدعللو إليه با إفراط وال تفريط.. ثم شللهيداً 

جسوراً صلباً ال يلن عندما ارتقى مع حبل املشنقة ليلحق بركب من سبقوه على درب الشهادة.
 ال أدري كيللف أنعاك أخي الشللهيد وألم فقدك الذي فجر الدمع احملبوس فللي عينّي املريضتن ال 
يكفي لرثائك، وال رثاء إخوانك الذين سللبقوك على مقصلة نظام حكم بادك الذي يسيطر على شعبك 
باحلديللد والنللار، مخالفاً كل قواعد الدسللاتير والقوانن برعايللة إقليمية ودولية معتمللداً على نطقه 

بكبيرتن مقابل الشهادتن اللتن تظان الناس برحمة الله )ال إله إال الله محمد رسول الله(.
الكبيرة األولى:  التي تدخل نظام حكم بادك في حماية املنظومة الدولية، وهي ما أعلنته رئيسة 
الوزراء بأن بنغادش لم تعد دولة إسامية بل دولة علمانية، متجاهلة لتاريخ داٍم انفصل به شعب 

بنغادش عن الهند وما زالت آثاره السلبية من دماء وتشريد وهدم ملقومات مدنية ودينية قائمة.
الكبيرة الثانية: هي حرب النظام على كل من ينتمي إلى اإلسللامي الوسللطي الذي يحرص على 
السلللمية في عمله كما يحرص على استقالية فكره وعدم رضوخه لهيمنة أي قوة أخرى، فيحرم من 

تدعمه هذه املنظومة الدولية من ذريعة استخدام العنف ضده ليواصل بهذه الذريعة أرهابه.
رحمك الله أخي الشللهيد ورحم كل إخوانك.. من سللبقوك.. ومن هم ما زالللوا على الطريق وعلى 
قائمللة حكم فاسللد بغيض.. لم يبّدلوا ولللم يغيروا خدمة لدينهم وبلدهم وشللعبهم. وال حول وال قوة 

إال بالله.{ 

أخوك إبراهيم منير
نائب املرشد العام جلماعة اإلخوان املسلمن

عشرات القتلى بتفجيرات بغداد والجيش يتقدم باألنبار
قالللت مصللادر أمنيللة عراقيللة إن أكثر من سللبعن 
شللخصاً قتلللوا وجللرح نحللو 140  يللوم الثاثللاء فللي 
سلسلللة تفجيرات ضربت مناطق متفرقة ببغداد، بينما 
استعادت القوات العراقية حّي االنتصار مبدينة الرطبة 
)غربي الباد( بعللد اقتحامها اخلطوط الدفاعية لتنظيم 

الدولة اإلسامية.
وذكرت مصادر في الشللرطة العراقية وأخرى طبية 
أن 72 شخصاً -على األقل- قتلوا وأصيب أكثر من 140 
آخرين في ثاثة تفجيرات ببغداد يوم الثاثاء، استمراراً 
ألعنف موجة هجمات تشهدها العاصمة منذ بداية العام 

احلالي.
وتبنى تنظيم الدولة تفجيراً »انتحارياً« أسللقط 38 
قتياً وأكثر من سللبعن جريحاً في سللوق بحي الشعب 
ذي األغلبيللة الشلليعية، بينمللا انفجللرت سلليارة ملغمة 
بحللّي مدينللة الصدر )شللرقي بغداد( قتلت 28 شللخصاً 
على األقل، وأصابت 57 آخرين، وانفجرت سيارة ملغمة 

أخللرى بحي الرشلليد )جنوب بغداد(، ممللا أودى بحياة 
سللتة وإصابللة 21، ولللم تعلللن أي جهة املسللؤولية عن 

الهجومن األخيرين.
بغللداد  عمليللات  قيللادة  باسللم  متحللدث  وصللرح 
للتلفزيون الرسمي بأن املهاجم بحي الشعب فجر حزاماً 
ناسللفاً باإلضافة إلى قنبلة، وأضاف أن حتقيقات أولية 

كشفت أن امرأة نفذت الهجوم االنتحاري.
وقال مكتب رئيس الللوزراء العراقي حيدر العبادي 
-فللي بيان للله- إن العبادي أمر باعتقال املسللؤول الذي 
يتولى قيادة األمن بحي الشعب عقب الهجوم، ولم يقدم 

البيان سبباً لاعتقال.
من جهة أخرى، قال الزعيم الشلليعي مقتدى الصدر 
-في بيللان عبر موقعلله الرسللمي- إن التفجيللرات التي 
تطللاول املللدن وتزعزع أمللن املواطنللن دليل علللى عجز 
احلكومللة عللن توفير األمللن بعللد أن سللرقت كل خيرات 

العراقين، على حد قوله.{

بللن أنصللار اجلماعللة والشللرطة البنغالية فللي أكثر 
مللن مدينة، ودعللت اجلماعة إلضراب وطنللي عام يوم 

اخلميس.
من جانبلله أكللد »جنيب الرحمللن« النجللل األكبر 
لزعيم اجلماعة اإلسامية في بنغاديش أن السلطات 
البنغالية حاولت منع اجلماهير من املشاركة في صاة 
اجلنللازة علللى والده، وقللال »جنيب« فللي تصريحات 
نقلتهللا عنلله وكالللة »األناضللول«، إن املسللؤولن في 
السللجن املركزي بالعاصمللة البنغالية دكا، سللمحوا 
له بلقاء والده للمرة األخيرة قبيل اإلعدام، مشلليراً إلى 
أن األخير دعا جميع أفراد العائلة إلى التحلي بالصبر 
والسلوان، وقال لهم: »إننا سنجتمع معاً في اجلنة إن 

شاء الله«.
وأوضح »جنيللب« أن صاة اجلنللازة على والده 
أن  مضيفللاً  صباحللاً،  السللابعة  السللاعة  فللي  جللرت 
»مسللؤولي احلكومة كانللوا يريللدون أداء الصاة قبل 
الشللروق، إال أنهم  لم يتمكنوا من الوصول إلى املنطقة 

في الوقت احملدد«.
ولفللت إلى أن جميع أفللراد العائلة حتلوا بالثبات 
حيللال اإلعدام، قائللاً: »نحن نعتقد أن هللذا األمر ليس 
نهايللة العالم، لذلللك نؤمن بأننا سللنحقق النجاح من 
خال التحلي بالصبر والسلوان«، منتقداً التزام الدول 
اإلسللامية السللكوت حيال قرار اإلعدام بحق الشلليخ 

نظامي.
كما عبر جنللل زعيم اجلماعة اإلسللامية الراحل، 
عللن امتنانه للرئيللس التركللي رجب طيللب أردوغان، 
حيللال االهتمام الوثيللق بعائلة نظامي، قائللاً: »نحن 

ممتنون مللن موقف الرئيللس أردوغان جتللاه اإلعدام، 
إنلله يقف دائماً إلى جانب النللاس املعرضن للظلم في 

أنحاء العالم، ونحن رأينا هذا األمر مرات عديدة«.
بللدوره أصللدر األمن العللام للجماعة اإلسللامية 
بالنيابة الدكتور شفيق الرحمن يوم اخلميس12 أيار 
2016 بيانللاً أدان فيلله بشللدة قيام الشللرطة باعتقال 
العشرات من منسللوبي ونشللطاء اجلماعة اإلسامية 
بطريقللة غيللر شللرعية وغيللر قانونية مللن املظاهرات 
السلللمية الغاضبة التي خرجت في أنحاء متفرقة من 
الباد، خال اإلضراب العللام الذي دعت إليه اجلماعة 
احلكومللة  قتللل  علللى  احتجاجللاً  وذلللك  اإلسللامية، 
بطريقللة مخططللة لها مسللبقاً أميللر اجلماعة الشلليخ 
مطيع الرحمن نظامي، مضيفاً أن منسللوبي ونشللطاء 
اجلماعة اإلسللامية إلللى جنب مع املواطنن شللاركوا 
فللي املسلليرات واملظاهللرات السلللمية الغاضبللة التي 
خرجللت في جميللع أنحاء الباد معبريللن عن غضبهم 
لقتل احلكومة أميرهم وقائدهم احملبوب الشيخ مطيع 

الرحمن نظامي.

مظاهرات في تركيا تندد بإعدام »نظامي« 
وأردوغان يدين »صمت« العالم

 شهدت مدن تركية 
خرجللت  مظاهللرات 
عقللب صللاة اجلمعللة، 
»مطيع  بإعللدام  منللددة 
أمير  نظامللي«،  الرحمن 
اجلماعة اإلسللامية في 
الثاثللاء  بنغاديللش، 

املاضي.
إزمير،  مدينللة  ففي 
أدى  تركيللا،  غربللي 
املصلللون صاة الغائب 
»نظامللي«،  روح  علللى 

وأكللدوا عدم وجود أي أسللاس قانوني لقللرار إعدامه. 
وعقللب الصاة جتمللع املواطنون في سللاحة كوناق، 
ورفعوا عدداً من الشعارات التي تدين عمليات اإلعدام 

املتكررة في بنغاديش. 
وفللي بورصللة، نظللم أعضللاء جمعيللة »شللباب 
األناضللول« تظاهرات في سللاحات مختلفة باملدينة، 
أكدوا فيهللا رفضهم لكافة »االجراءات التعسللفية ضد 

اإلسام واملسلمن« في بنغاديش. 
وتظاهر كذلللك، أعضللاء جمعية »محبللو النبي« 
عقب أدائهللم صاة الغائب، أكد فيهللا رئيس اجلمعية 
عدنان ألنيتش أن العالم شهد مذبحة جديدة أضيفت 

إلى سلسلة املذابح بحق املسلمن. 
وفي غللازي عنتاب، خرجت مظاهللرة دعت إليها 
جمعية »شباب األناضول«، أكد فيها رئيس اجلمعية 
بالواليللة أوزجان فيدان فللي كلمته، أنهللم »ضد كافة 
السياسات التي تهدف إلى إشاعة النزاعات والفوضى 
وسللفك الدماء«، كما شهدت الوالية إقامة صاة غائب 

على روح نظامي. 

الرئيس أردوغان يدين..
مللن جهتلله أدان الرئيللس التركللي رجللب طيللب 
أردوغان صمللت العالم جتاه تنفيذ حكم اإلعدام بحق 
مطيللع الرحمن نظامي، زعيم اجلماعة اإلسللامية في 

بنغاديش.
وقللال معقباً على إعدام »مطيع« فللي كلمة ألقاها 
أمام حشللد من املواطنن خال مراسم افتتاح عدد من 
املشاريع اخلدمية، في والية قوجة إيلي، شمال غربي 
البللاد، إن هللذا احلادث لللو وقع فللي الللدول الغربية 
ألقامللوا الدنيللا، لكن ألن املعللدوم هنا زعيم مسلللم لم 

ينبسوا ببنت شفة.
وأضللاف: »الذين ينتقللدون تركيا يومياً بسللبب 
صللدور أحكام قضاء، رغم عللدم وجود عقوبة لإلعدام 
بهللا، وملللا تقوم به مللن علميللات أمنية ضللد اإلرهاب، 
يغضللون الطللرف ويصمللون السللمع عن تنفيللذ حكم 
اإلعدام األخير في بنغاديللش«، واصفاً ذلك بل»غياب 

الضمير، وعدم اإلنصاف، والرياء«.{
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ما الذي دفع نسبة من الناخبن إلى تغيير آرائهم والتصويت لصالح 
حزب العدالة والتنمية؟ مما ال شللك فيه أن السللبب األول الذي دفع هؤالء 
الناخبللن إلللى إعللادة تقييللم خياراتهللم هو الشللعور بخطر محللدق يهدد 
أمللن تركيا واسللتقرارها، واخلوف من أزمة سياسللية قد تللؤدي إلى أزمة 

اقتصادية وتدهور مستوى معيشة املواطنن.
املخاوف التي غيرت آراء نسللبة من الناخبللن وجعلت حزب العدالة 
والتنمية يفوز في االنتخابات األخيرة بنسللبة عالية من أصوات الناخبن 
لللم يكن يتوقعهللا أحد، ما زالت قائمة، وما زال هناك احتمال لعودة شللبح 
احلكومللات االئتافية أو وقوع أزمة سياسللية بسللبب تصللادم بن رئيس 
اجلمهوريللة املنتخب ورئيللس الوزراء لوجللود تداخل فللي صاحياتهما. 
وخير دليل على ذلك تنحي داود أوغلو من رئاسللة الوزراء ورئاسللة حزب 
العدالللة والتنمية على خلفية خافات بينه وبللن أردوغان. وقد يأتي في 
املسللتقبل رئيس جمهورية أو رئيس وزراء ال يحرص على اسللتقرار الباد 
كما حللرص أردوغان وداود أوغلو، فيسللبب تفجر أزمللة اقتصادية كبيرة 
كالتللي تفجللرت عللام 2001، بعد وقوع مشللادة كامية حللادة بن رئيس 
اجلمهورية أحمد جندت سلليزر ورئيس الوزراء بولنت أجاويد في اجتماع 

مجلس األمن القومي.
نائب رئيللس الكتلللة البرملانية حلللزب العدالة والتنمية، نللور الدين 
جانيكلللي، صللرح بأن احلزب سلليقِدّم إلللى البرملان التركللي في منتصف 
حزيللران القللادم حزمللة من التعديللات الدسللتورية حتتوي علللى تغيير 
أربع أو خمس مواد، ملنح رئيس اجلمهورية صاحية تولي رئاسللة حزب 
سياسللي. وقد يشللكل هللذا التعديل - إن مّر مللن البرملان - حاً إلشللكالية 
الرأسللن، وخطوة هامة نحو االنتقال إلى النظام الرئاسي. وإن بذل حزب 
العدالللة والتنميللة جهداً كافياً لشللرح مدى ضللرورة االنتقال إلللى النظام 
الرئاسللي لضمللان أمللن تركيا واسللتقرارها، فلللن يجد صعوبة فللي إقناع 
أكثللر من نصف الناخبللن بالتصويت لصالح التعديات الدسللتورية في 

االستفتاء الشعبي.{

قرار التنحي املفاجئ الذي اتخذه رئيس الوزراء التركي ورئيس حزب 
العدالللة والتنمية أحمد داود أوغلو، على خلفية خافات بينه وبن رئيس 
اجلمهوريللة التركي رجللب طيب أردوغللان، أَدّى إلى جتللدد النقاش حول 
ضرورة االنتقال من النظام البرملاني إلى النظام الرئاسي أو شبه الرئاسي، 

وأعاد املوضوع مرة أخرى إلى رأس قائمة األخبار والتحليات.
يرى بعللض احملللللن أن الوقت غير مناسللب لطرح موضللوع تغيير 
الدسللتور واالنتقال إلى النظام الرئاسي، بحجة أن الشعب التركي رفض 
في االنتخابات األخيرة حتقيق »حلم أردوغان« ولم يفِوّض حزب العدالة 

والتنمية تغيير الدستور أو وضع دستور جديد.
مترير التعديل الدسللتوري من البرملللان التركي ليصادق عليه رئيس 
اجلمهوريللة دون عرضه على االسللتفتاء الشللعبي بحاجللة إلى تصويت 
367 نائبللاً على األقل، مللن أصل 550 نائباً لصالللح التعديل. وأما عرض 
التعديل الدسللتوري على االسللتفتاء الشللعبي فيكفي للله أن يصّوت 330 

نائبا لصالح التعديل. 
حللزب العدالة والتنمية لم يحصل على عدد من مقاعد البرملان ميكنه 
من تعديل الدسللتور، ال في االنتخابات البرملانية التي أجريت في السابع 
مللن  حزيللران 2015 وال في االنتخابات املبكرة التللي أجريت في األول من  
تشللرين الثاني 2015، وميلك حاليللاً 317 مقعداً في البرملللان، إال أن ذلك 
ال يعني أن الشللعب التركي رفض تعديل الدسللتور نهائياً. ومن املؤكد أن 
الناخبن لم يفّوضوا حزب العدالة والتنمية لتغيير الدستور وحده، إال أن 
بإمكانه أن يغيره من خال التحالف مع أحد األحزاب السياسللية األخرى 

املتمثلة في البرملان، أو بدعم 13 نائباً من نواب تلك األحزاب.
اسللتطاعات الللرأي األخيللرة تشللير إلللى أن شللعبية حللزب العدالة 
والتنميللة تفللوق حاليللاً الل52 باملائللة، كما أنها تشللير إلى تأييللد أكثر من 
 »A&G« نصف الشللعب التركي لتغيير الدستور. ويقول صاحب شركة
للدراسللات، عللادل غول، إن نسللبة التأييد الشللعبي لانتقال إلللى النظام 
الرئاسللي قد تصللل إلى 60 باملائللة.. علماً بأن غول هللو الوحيد الذي كان 
يقللول قبل االنتخابات األخيرة، إن نسللبة األصوات التي سلليحصل عليها 
حزب العدالة والتنمية تفوق 47 باملائة، فيما كانت االستطاعات األخرى 

تشير إلى حوالى 43 باملائة.
حللزب العدالة والتنمية حصل في االنتخابات البرملانية التي أجريت 
في السابع من حزيران املاضي على 40.87 باملائة من أصوات الناخبن، 
و258 مقعللدا فللي البرملللان، ولللم يتمكن من تشللكيل احلكومللة وحده، ثم 
أجريت االنتخابات املبكرة بعد حوالى خمسللة أشهر، فحصل على أغلبية 
مريحللة لتشللكيل احلكومة وحده بعد فللوزه مبا يقارب اخلمسللن باملائة 
من األصللوات و317 مقعداً فللي البرملان، ما يعني أن نسللبة من الناخبن 
تغيرت آراؤهم فقللرروا التصويت لصالح حزب العدالللة والتنمية، بعدما 
خَيّمت على تركيا خال تلك األشهر اخلمسة ضبابية سياسية أعادت إلى 
أذهان الناخبن حقبة احلكومات االئتافية التي شهدت فيها الباد أزمات 

سياسية واقتصادية ال أحد في تركيا يريد أن يعيشها مرة أخرى.

هل الوقت مناسب لالنتقال إلى النظام الرئاسي في تركيا؟
بقلم: إسماعيل ياشا

ركية مِن المشهد السياسي؟ لماذا يخرج ُمَفكِّر السياسة الخارجّية التُّ
رامي اجلندي - ترك برس

عانللت تركيللا فللي الفتللرة ما قبللل مجلليء حزب 
انعكللس  سياسللي  تدهللور  مللن  والتنميللة  العدالللة 
علللى غالبيللة مناحي احليللاة فيها وبخاصللة األمنية 
واالقتصاديللة؛ وميكن الرجوع إلى تأريخ هذه احِلَقب 
التي تعتبر عامة سوداء في التاريخ التركي؛ وهو أمر 
ميكن تلخيصه فللي نظام احلكم الللذي كان متبعاً في 
اجلمهورية التركية ما بعد تأسيسها على يد مصطفى 
كمللال أتاتللورك؛ ممللا أوصلها فللي أحيان كثيللرة إلى 
عدم قللدرة احلزب الفائز في االنتخابات على تشللكيل 
حكومة ائتافية بسللبب مناكفات األحزاب السياسية 
األخللرى فللي البرملللان؛ التي يرجللع السللبب فيها إلى 

اختاف األيديولوجيا لألحزاب جميعها.
كما أن ثمة عاماً آخر يضاف إلى تعقيدات املشهد 
السياسللي التركي آنذاك؛ املتمثل فللي كثرة االنقابات 
العسكرية على احلكومات التي بلغت أربعة انقابات، 
كان آخرها االنقاب األبيض على حكومة البروفسللور 

جنم الدين أربكان عام 1997 )1(.
االسللتراتيجي  املوقللع  فللإن  أعمللق؛  وبإطالللة 
للجمهورية التركية التي تقع في قارتن، 3% منها يقع 
في حدود أوروبا بينما 97% في قارة آسلليا؛ وتاريخياً 
تعتبللر وريثة أكبر امبراطورية حكمت أجزاء واسللعة 
مللن العالللم طيلة أربعللة عقود مللن الزمللان؛ يجبرها 
على مجابهة املشللاكل اخلارجية، وبخاصة تلك التي 
حتيط بحدودها التي تنعكس على اجلبهة الداخلية؛ 
وهو أمر يتطلب حكمة قيادية في إدارة الدولة؛ وعقلية 
حاسللمة وجريئللة في اتخللاذ القرارت دون تللردد، مع 

إدراكها حلجم املخاطر التي حتدق بها.
منذ تأسلليس حللزب العدالللة والتنميللة، وتوليه 
مقاليللد احلكم فللي تركيا عللام 2002 وبدئه املسلليرة 
الدميقراطية واإلصاحية، كانت شللخصية مؤسللس 
احلللزب )رجللب طيب أردوغللان( هي األقللوى من بن 
كافللة املؤسسللن اآلخريللن؛ وهللو أحد األسللباب التي 
منحللت احلزب حيللاة بعللد أخللرى برغللم التهديدات 
التي أحاطت به، ومنها حتييد قوة العسللكر وتدخلهم 
باحليللاة السياسللية بعللد قانللون املهمللات الداخلية 
للجيللش التركي الذي صدر عللام 1935، حيث نصت 
املللادة الرابعة والثاثون منلله على أن وظيفة اجليش 
هللي حمايللة وصللون الوطللن التركللي واجلمهوريللة 
العسللكر  قللادة  كان  التقنللن  وبهللذا  )2(؛  التركيللة 
الكماليللون يتدخلون في العملية السياسللية حلماية 

وإنقاذ مبادئ اجلمهورية التركية.
كمللا أن أحللد التهديللدات التللي واجهللت احلللزب 
هي جماعة فتح الله غولن، التي شللكلت كياناً سللرياً 
موازياً للدولة الرسمية، دون التقّيد بسياسات الدولة 
العامللة وقوانينها املعمول بها بعد حتالف دام تسللع 

سللنوات مللع العدالللة والتنميللة؛ لتتحالللف سللراً مع 
الدولللة العميقللة املعادية حلللزب العدالللة والتنمية؛ 
ممللا دفع رئيللس الوزراء آنللذاك رجب طيللب أردوغان 
إلى شللن حرب ال هوادة فيها على اجلماعة وتصنيفها 

باإلرهابية في وثيقة األمن الوطني التركية )3(.
وكان أحللد أهللداف احلللزب، وبالتحديللد رجللب 
طيللب أردوغان، هللو تغيير نظام احلكللم في تركيا من 
النظام البرملاني إلى النظام الرئاسي، نظراً لتهديدات 
وتعقيللدات املشللهد التركللي السللابق، وهللذا مللا منح 
الرئيس أردوغان الحقاً السير بقوة بعد أول انتخابات 
رئاسية، مت على إثرها فوز أردوغان مبنصب الرئاسة 
ألول مرة منذ تأسلليس اجلمهورية التركية )4(، وهو 
ما مت اعتباره مبثابة استفتاء شعبي حول عدم رفض 

التحول إلى النظام الرئاسي.
لكن ثمللة مرحلة جديدة أخذت في التبلور أشللار 
إليها رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو في كلمته التي 
أعلن فيها أن احلزب سيتوجه إلى عقد مؤمتر عام غير 
عادي برئاسته في الثاني والعشرين من أيار احلالي، 
يتبعه انتخابللات الختيار رئيس جديد للحزب؛ وذلك 
بعد وصوله مع الرئيللس أردوغان إلى نهاية الطريق 
املسدود، حيث لم يعد باإلمكان قيادة احلزب والدولة 
برأسن، في ظل ما يعصف بها من أزمات مستعصية 
تصيللب البللاد بعض شللررها؛ تتطلللب رئيسللاً قوياً 

ورئيس وزراء قوي على حدٍّ سواء.
لم تكن عملية سللحب بعللض الصاحيات من يد 
رئيللس احلللزب أحمللد داوود أوغلو، املتعلقللة بتعين 
رؤسللاء فروع حزب العدالة والتنميللة في احملافظات 
بواسللطة تعديل أقرته الهيئة املركزية لقيادة احلزب 
بدايللة اختللاف الرؤية لللدى الرجلن، بل سللبق ذلك 
أحداث منها صراع اللوائح بينهما في اختيار مرشحي 

االنتخابات البرملانية األخيرة، حيث كانت من اختيار 
وترشلليح رئيس احلزب، عن تلك التي سبقتها وكانت 
من اختيار الرئيس نفسلله، وصلت لنسللبة 70% وهو 

أمر مت اعتباره صراع نفوذ بن َجَناَحْن.
لكللن احلللدث اآلخللر فللي االختللاف متثللل فللي 
االزدواجيللة والثنائيللة في إدارة الدولللة؛ حيث ينص 
الدسللتور التركللي على أن تقللوم احلكومة بالسلللطة 
التنفيذية، بينما تقوم الرئاسللة بالدور الرقابي.. لكن 

بشللكل واسللع يتيح لهللا التصديق أو عللدم التصديق 
علللى قوانن البرملللان، وهو ما أَزّم الوضع السياسللي 
لدى احلكومات السابقة لقدوم العدالة والتنمية، وهو 
أحد أهم األسللباب الدافعللة بقوة للتحللول إلى النظام 

الرئاسي.
لكللن خللروج تركيا من هللذا املأزق لللن يتحقق إال 
بتعديلهللا للدسللتور مبا يتعلللق بنظام احلكللم فيها، 
وهي املعركة القادمة التي اسللتعد لهللا أردوغان وبدأ 

بتنفيذها.
من األهمية مبكان القول إن الشللخصية القيادية 
القوية التللي يتمتع بها الرئيس أردوغللان التي جدال 
فيها لدى املواطن التركي، شللكلت عامللاً حامياً ليس 
فقللط للحزب وقياداتلله من تغّول العسللكر وانقابات 
جماعللة غولن مع الدولة العميقة، بللل وللدولة أيضاً، 
وكانت من أسللباب حتقيق جناحات كبيرة، سياسية 
واقتصادية وأمنية داخلياً وخارجياً؛ لم تكن لتتحقق 
لللوال ُمَفِكّر السياسللة اخلارجية التركيللة أحمد داوود 
أوغلللو الللذي رسللم املسللار، والللذي يبللدو أن املرحلة 
القادمة َتَشللَبَّعت َتْنِظْيَراً وحللان وقت تنفيذ النظريات 

لتأمن مستقبل اجلمهورية برؤية عام 2023.{

----------------
)1(  مقال: االنقابات العسللكرية في تركيا.. عقود من 

الدم والظلم والتدهور االقتصادي، موقع تركيا بوست
)2(  مقللال: العسللكر والسياسللة فللي تركيللا »2-1«، 

موقع ساسة بوست
)3( مقللال: ملاذا اسللتقال أحمللد داوود أوغلللو، محمود 

عثمان في ترك برس
)4( مقللال: تركيا مللن االنقابات إلى التداول السلللمي 

للسلطة؛ اجلزيرة نت

زعيم تتار القرم: موسكو تتصرف معنا
مثل حكومة السوفييت عام 1944

اخللاء اجلزيللرة مللن شللعبها 
التتاري، مشيراً إلى احتجازها 
بينهللم  القللرم،  تتللار  مللن   18
اإلعللداد لهجمللات  14 بتهمللة 
إرهابيللة، الفتللاً إلللى احتمللال 
توسلليع القائمللة خللال األيام 

املقبلة.
تشللوباروف  وأشللار 
إلللى أن روسلليا حتاول رسللم 
القللرم  عللن  مختلفللة  صللورة 
أن  مضيفللاً  أوروبللا،  خلللداع 
»إدارة االحتال في القرم تسللعى جاهدة إلظهار أن 
مللا تقوم بلله ليس ضد شللعب التتار، بل يسللتهدف 
اإلرهابين«، مؤكللداً أن »الهدف هو تطهير القرم من 

التتار كما فعلت إدارة جوزيف ستالن«.{

قال رئيللس املجلس القومي 
لتتار القرم، النائللب في البرملان 
تشللوباروف  رفعللت  األوكرانللي 
»احلكومللة  إن  االثنللن،  يللوم 
الروسللية تتصرف مثل نظيرتها 
السللوفياتية التللي نفللت شللعب 

تتار القرم عام 1944«.
جاء ذلك خال ندوة شللارك 
فيها تشللوباروف، حتللت عنوان 
»نتائج نفي التتار من القرم عام 
االحتال عام  1944، وتهديدات 

2014«، وتناول خالها التطورات األخيرة في شبه 
جزيرة القرم.

وأوضللح تشللوباروف، أن احلكومة الروسللية 
عقب احتالها لشللبه جزيللرة القرم، بللدأت بعملية 

أحمد داوود اوغلو.. واردوغان
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السعودية: سجن مصري 
لتأييده اإلخوان المسلمين

قضت احملكمة اجلزائية املتخصصة في 
العاصمة السللعودية الرياض، بسجن ُمقيم 
مصللري أربع سللنوات، بعللد إدانتلله بتأييد 
جماعللة اإلخللوان املسلللمن احملظللورة فللي 

السعودية، وفق صحيفة عكاظ.
أدانللت  وقالللت الصحيفللة إن احملكمللة 
املتهللم املصري بتأييد اجلماعة املُدرجة على 
قائمللة التنظيمات اإلرهابية في السللعودية، 
وأصدرت ضده حكماً بالسجن أربع سنوات، 
وتغرميه مببلغ خمسة آالف ريال سعودي، 

وبإبعاده عن الباد بعد قضاء العقوبة.
وأوردت الصحيفللة أن احلكللم يقضللي 
مبنللع مللن دخللول البللاد مسللتقباً إال مبللا 

»تقضي به تعليمات احلج والعمرة«.

هوالند يعلن إرجاء مؤتمر 
باريس حول الشرق األوسط

أعلن الرئيس الفرنسللي فرنسوا هوالند 
أن املؤمتللر الدولي الللذي كان من املقرر عقده 
في باريس في 30 أيار حملاولة إحياء عملية 
السام اإلسللرائيلية الفلسللطينية أرجئ إلى 
الصيللف. وقللال هوالند إلذاعللة »أوروبا-1« 
الثاثاء 17  أيار إن وزير اخلارجية األمريكي 
جللون كيللري ال ميكنه احلضور فللي 30  أيار 
لذلك مت تأخير املؤمتر. وسلليعقد في الصيف 

وهذه املبادرة ضرورية.
مللن  جللزءاً  املؤمتللر  عقللد  فكللرة  وتعللد 
املبللادرة الفرنسللية إلنعاش تسللوية النزاع 
الفلسطيني-اإلسللرائيلي، ويفترض أن يعقد 
لتحريللك  اخلارجيللة  وزراء  مسللتوى  علللى 
املفاوضللات املتوقفللة منذ عامللن، في غياب 
اإلسللرائيلين والفلسطينين، ومبشاركة 20 

دولة واالحتاد األوروبي واألمم املتحدة.
وأكللد هوالند ضللرورة أن تتولللى باده 
»مبللادرة قويللة« فللي اجلهللود الراميللة إلى 
تسللوية النزاع الشرق أوسطي. وحذر من أن 
البديل الوحيد لهذه اجلهود هو استمرار بناء 
املستوطنات اإلسرائيلية واستمرار الهجمات 

الفلسطينية.

االحتالل يعتقل نائبًا 
لـ»حماس« في الضفة

اعتقل جيش االحتللال االثنن املاضي، 
نائبللاً فللي املجلس التشللريعي الفلسللطيني 
 11 الللى  اضافللة  »حمللاس«،  حركللة  عللن 
فلسللطينياً آخريللن، بحسللب مللا ذكللر نادي 
األسير الفلسطيني، وذلك بعد يوم من إعان 
رئيس الوزراء الفلسللطيني في رام الله رامي 
احلمدالللله اسللتمرار التنسلليق بن السلللطة 

الفلسطينية واسرائيل في الضفة الغربية.
وذكللر النللادي ان اجليللش االسللرائيلي 
اعتقللل النائب عبللد اجلابر الفقهللاء، وهو من 
بلللدة سللنجل فللي شللمال الضفللة الغربيللة، 
تعللرف  لللم  فلسللطينياً،   11 الللى  اضافللة 
فللي  االعتقللاالت  وحصلللت  انتماءاتهللم. 
العيسللوية قللرب القللدس واخلليللل جنللوب 
الضفللة الغربيللة احملتلللة ورام الللله. وكان 
الفقهللاء اعتقل اكثر من مرة وخضع لاعتقال 
االداري، بسللبب حظر اسللرائيل عمللل »كتلة 

االصاح والتغيير« التابعة لل»حماس«.
وحتتجز اسللرائيل في سللجونها سبعة 
نواب، هم أربعة من حركة »حماس«، وثاثة 
مللن حركة »فتح« و»اجلبهة الشللعبية«، من 
ضمنهم األمن العام للجبهة الشللعبية احمد 

سعدات.

الرئيس الرواندي: لن نمنع 
البشير من حضور القمة

قللال الرئيللس الروانللدي بللول كاغامي 
للصحفيللن إنلله لن يقبللض على البشللير أو 
مينعه من احلضور ملؤمتر القمة األفريقية في 
متوز املقبل في العاصمة كيجالي ألن املؤمتر 
من تنظيم االحتاد األفريقي، وهو يحق له أن 
يدعو من يشلاء، والسودان عضو في االحتاد 
األفريقللي، وال ميلك صاحية التدخل في تلك 
الدعللوات. أمللا موضللوع مطالبللات احملكمة 
اجلنائية فهو شللأن آخر يهتم به آخرون و ال 
يدخللل في دائللرة اهتماماته، في إشللارة منه 
إلللى عللدم توقيللع رواندا علللى ميثللاق روما 
الذي أنشلاء احملكمة اجلنائية الدولية ويلزم 

األعضاء بتسليم املشتبه بهم.

أردوغان: سنتحرك لحماية 
كيليس

طيللب  رجللب  التركللي  الرئيللس  أعلللن 
اردوغللان، أن تركيللا سللتأخذ علللى عاتقهللا 
كيليللس  بلللدة  علللى  للهجمللات  التصللدي 
احلدودية مع سوريا، إذا لم تتلق أي مساعدة 
من اخلارج، في مؤشر على أن أنقرة قد تكون 
على اسللتعداد للتحرك ضد تنظيم »داعش« 

مبفردها.
وقللال اردوغللان، خال اجتمللاع وزاري 
دولي في اسطنبول: »سللنتغلب على الدولة 
اإلسامية. سللنحل هذه املسألة بأنفسنا، إذا 
لم نحصل على مساعدة ملنع هذه الصواريخ 

من ضرب كيليس«.
علللى  تقللع  التللي  كيليللس  وتعرضللت 
اجلانللب اآلخللر مللن منطقللة يسلليطر عليهللا 
»داعللش« مللن سللوريا لهجمللات صاروخية 
ويقللول  األخيللرة.  األسللابيع  فللي  متكللررة 
مسللؤولون أتراك إن أنقللرة بحاجة ملزيد من 
املسللاعدة من التحالف الذي تقوده الواليات 

املتحدة حلماية حدودها.

ساركوزي: خروج بريطانيا 
وانضمام تركيا هما األسوأ

السللابق  الفرنسللي  الرئيللس  اعتبللر 
نيكللوال سللاركوزي، ان أسللوأ مللا ميكن ان 
يحصللل لاحتللاد األوروبللي »هللو خروج 
بريطانيا منه وانضمام تركيا اليه«، داعياً 
الللى اتفاقية جديدة »على فرنسللا املبادرة 

بها اعتباراً من صيف 2017«.
وصللرح سللاركوزي فللي مقابلللة مع 
صحيفة »لوموند« بأن »األسوأ هو مغادرة 
بريطانيا )بركزيت( وانضمام تركيا، بهذا 

نكون ارتكبنا كل األخطاء املمكنة«.
أخرجللت  سللواء  »لكللن  وأضللاف: 
بريطانيللا ام ال، يترتب فللي جميع األحوال 
اجراء اعادة تأسلليس في العمق للمشروع 
األوروبللي، وذلللك مبوجللب اتفاقيللة علللى 
فرنسللا املبللادرة بهللا اعتبللاراً مللن صيف 

.»2017
ان  االعتقللاد  اخلطللأ  »مللن  وأضللاف: 
تركيا قادرة على ادارة وحل هذه املشللاكل 
بشللكل دائللم. فهل ميكللن أوروبللا الثقة في 
سلللطة تركيللة تتجلله تدريجاً نحللو نظام 
متسلللط؟ انللا أرفللض ذلللك«، معتبللراً ان 
)للمواطنللن  الدخللول  تأشلليرات  الغللاء 
األتراك( خيار »يفتقر الى املسللؤولية« في 
»املنللاخ األمني احلالللي«، وان اسللتئناف 
مفاوضللات االنضمام التركللي الى االحتاد 
»غير مفهوم«، »نظراً الى توجه السلللطات 

التركية على صعيد احلريات العامة«.

طرابلس ترّحب باستعداد 
الدول الكبرى لتسليحها

رحبللت حكومللة الوفللاق الوطنللي فللي 
ليبيللا بتأييللد مجموعللة الللدول الداعمللة لها 
رفللع احلظر عن تسللليحها، معتبللرة ان ذلك 
سيشللكل ركيللزة لبنللاء جيللش موحللد، فيما 
اسللتنكرت القوات املوالية لسلللطات الشرق 

حصر التسليح بحكومة طرابلس.
وقللال نائللب رئيللس احلكومللة الليبيللة 
املؤسسللات  »انهللارت  الكونللي:  موسللى 
احلكوميللة بانهيللار املؤسسللة العسللكرية، 
لذلللك همنا االول هللو توحيد هذه املؤسسللة 
واعادة بنائها. ومن دون تسللليح ال نستطيع 

ان نحقق ذلك«.
عللن  احلظللر  رفللع  تأييللد  ان  وأضللاف 
التسليح يشكل »ركيزة لبناء اجليش القوي 
الللذي نريللده، اجليللش القادر علللى محاربة 
والتنظيمللات  اإلسللامية  الدولللة  تنظيللم 
اإلرهابيللة االخللرى، وسلليتم جتهيز اجليش 
بشللكل يليق به... نتطلع الى احلصول على 
كل أنللواع األسلللحة، اخلفيفللة واملتوسللطة 
والثقيلللة، لكن األولويللة بالنسللبة إلينا هي 

ساح الطيران«.

أزمة في تنسيقية االئتالف 
التونسي الحاكم

احلللر  الوطنللي  االحتللاد  حللزب  أعلللن 
التونسللي تعليللق مشللاركته في تنسلليقية 
األحللزاب املشللاركة في احلكومة التونسللية 
وفي مختلللف اللجللان املنبثقة منهللا، معبراً 
عللن رفضلله ملللا سللماه اإلخللال بااللتزامات 
األخاقية من جانب حزب نداء تونس. وقال 
فللي بيللان إن املكتب السياسللي للحللزب قرر 
تعليق املشللاركة فللي التنسلليقية إلى »حن 
اسللتبيان املوقللف الرسللمي للقيللادات بنداء 

تونس«.
واسللتنكر االحتاد الوطني احلر بشللدة 
»إخللال الكتلة النيابية حلركللة نداء تونس 
بتعهللدات والتزامللات قيادتها الرسللمية في 
إطار تنسيقية األحزاب احلاكمة، بعدم قبول 
تنقللل النللواب املسللتقيلن فللي إطللار أحزاب 
االئتللاف«، متهمللاً ما سللماها أطرافللاً مؤثرة 
مللن خللارج القيللادة الرسللمية لنللداء تونس 
باالنخللراط فللي مؤامللرة إلضعللاف االحتاد 

الوطني احلر واستهدافه.
وجللاء هللذا املوقف بعللد أن اسللتقطبت 
الكتلللة البرملانيللة حلركة نللداء تونس ثاثة 
نللواب من كتلللة االحتاد الوطنللي احلر، وهو 
مللا رأت فيه بعض األطللراف من كا احلزبن 
مساسلللاً بروح التحالف القائم بينهما سواء 
فللي االنتخابات الرئاسللية التللي فتحت باب 
قصللر قرطاج للباجللي قائد السبسللي أو في 
االئتللاف احلاكللم أو فللي العمل التشللريعي 

داخل مجلس نواب الشعب.

البابا: للمسلمة
 حق ارتداء الحجاب

 دافع البابللا عن حق املرأة املسلللمة في 
ارتللداء احلجللاب، وعللن حللق املسلليحي في 
ارتداء الصليب، معتبراً ذلك حرية شخصية. 
وقال البابللا الذي كان يتحللدث لصحيفة )ال 
الرجللال  إن  الفرنسللية  الكاثوليكيللة  كللروا( 
والنسللاء أحللرار في إظهللار عقيدتهللم، »فإذا 
رغبللت املرأة املسلللمة فللي ارتللداء احلجاب، 

يجب أن تكون قادرة على ذلك«.
وأضاف أن للمسلليحي احلللق كذلك في 
ارتداء الصليللب إذا أراد، »فالناس ينبغي أن 
يكونوا أحراراً في التعبير عن معتقداتهم في 

جوهرها وليس هامشها«.
ورداً علللى سللؤال عمللا إذا كان اخلللوف 
من اسللتقبال املهاجرين إلى أوروبا مرده في 
جزء منه إلى اخلوف من اإلسام، وما إذا كان 
يعتبر هذا اخلوف للله ما يبرره؛ أجاب قائاً: 
»ال أظن أن ثمة خوفاً اآلن من اإلسام، بل من 
داعش )تنظيم الدولة اإلسللامية( ومن فكرة 

الفتح املستمدة جزئياً من اإلسام«.
وأضاف: »صحيح أن فكللرة الفتوحات 
متأصلللة فللي جوهللر اإلسللام، لكللن ميكللن 
تفسلليرها بنفللس فكللرة الغللزو الللواردة في 

نهاية إجنيل ماثيو

لقطات سريعة

قراءة للواقع الفلسطيني
في الذكرى الثامنة والستين للنكبة

بقلم: رأفت مرة
متللّر ذكللرى النكبة هللذا العام في ظللل واقع فلسللطيني صعللب، مرتبط 
باألحداث اإلقليمية والتطورات الدولية. وتزداد الصعوبة مع تراجع االهتمام 
بالقضية الفلسطينية، واستمرار اخلاف السياسي الفلسطيني الداخلي، دون 
تقّدم املصاحلة، مع استمرار سياسة اإلرهاب واحلصار اإلسرائيلي، واشتداد 
الهجمة على القدس واملسجد األقصى، بالتزامن مع مشاريع إسرائيلية لضّم 
أجزاء من الضفة الغربية، واسللتهداف الفلسللطينين في املناطق احملتلة عام 

1948م، ومواصلة سياسة القتل واالغتيال والتهويد.
وترافللق األزمللات الفلسللطينية الداخلية أزمللات، ال بل كوارث إنسللانية 
واجتماعية ومصيرية، يعيش فيها الاجئون الفلسللطينيون بسوريا ولبنان 

واألردن، في ظل أحداث تهّدد مصيرهم وحياتهم.
فللي ظل هللذا الواقللع املؤلم، هناك مؤشللرات علللى امتاك الفلسللطينين 
مجموعللة مللن عناصللر القللوة، التي جتعل مللن املمكللن جتللاوز مجموعة من 

األزمات التي سبقها ذكرها.
مللع الواقللع السياسللي الصعب في املنطقللة وكل أحللداث العنف، حافظ 
الفلسللطينيون علللى قضيتهم وعلى مسللارها الصحيللح، وزاد اهتمامهم بها، 
ورفضللوا إشللراكهم في احملاور اإلقليمية التي تشللكلت. وبنللاء عليه، انتفض 
الشعب الفلسطيني في وجه االحتال، وواجه التهويد واالعتداء على القدس 
واألقصللى، ونّفللذ عمليللات طعللن ودهللس، وجللاءت »انتفاضة القللدس« في 
وقت سياسللي مهم، أعللادت فيه الروح للقضية، وأكدت امتاك الفلسللطينين 
قرارهم، وأظهروا بسالة كبيرة في التصدي لاحتال، وكسر شوكته في أكثر 

من مكان.
وفي هذه املدة برز التطللور بأعمال املقاومة في غزة والضفة، عنصر قوة 
وأداة ردع أساسللية، وهللذا ما عللّزز املوقف الفلسللطيني، وشللّكل درع حماية 
للمطالب واحلقوق الفلسللطينية، وهو ما ظهر واضحللاً في عجز االحتال عن 
كسر إرادة االنتفاضة بالقدس والضفة، أو تسجيل أهداف سياسية وعسكرية 
في قطاع غللزة ومحيطه، وبذلت حكومة االحتال جهوداً كبيرة في احلالتن، 

لكنها لم حتقق األهداف املطلوبة.
ومّثللل متّسللك حركة حماس برؤيتها السياسللية املقاِومة فللي هذا الزمن 
عنصللر قوة خلّطها، فيما كانت احلكومة اإلسللرائيلية ترفض شللروط عباس 
للتسوية، وهو يواصل التنسيق األمني، وترفض التجاوب مع شروطه تسلم 
مناطللق )أ( و)ب(، وظلّت محللاوالت عباس لفتح نوافللذ جديدة للمفاوضات 

مجّرد أمنيات تعطلت أمام مجلس األمن.
وال ميكن أن ننكر املكاسللب التي حتققت لاحتال في السللنوات األخيرة 

بفعل األزمات في سوريا ومصر ولبنان، واالنخراط في الصراع الداخلي.
لكن في احلالة الفلسللطينية بقيت سياسة احملافظة على الذات والهدف 
هللي الغالبة، واسللتطاع الفلسللطينيون التأقلللم معها، لكن نشللأت لاحتال 
أزمللات جديدة مثل: املقاطعللة العاملية، واالنتقاد القوي لسياسللاته، خاصة 

االستيطانية.
اليوم، في ذكرى النكبة، ال تزال هناك فرص لتعزيز الوضع الفلسطيني، 
أهمهللا: دعللم انتفاضللة القدس، واسللتمرار تعزيز موقللع املقاومللة وقدراتها، 
والسللعي إلللى فللّك احلصللار عن غللزة، وإنهللاء اخلللاف الفلسللطيني، ودعم 

الاجئن في سوريا ولبنان، والثبات أمام املطالب اإلسرائيلية.
الفرصللة متاحة أمام رأي شللجاع ال بّد أن يبدأ بإطاق حوار فلسللطيني 

شامل ومسؤول يضم اجلميع، فلسطن أحوج ما تكون إليه.{

وجللد وفد لألزهر الشللريف، شللارك بندوة علمية في السللنغال نفسلله في 
وضع ال يحسللد عليه عندما سأله علماء سنغاليون عن سبب دعم شيخ األزهر 

لانقاب على الرئيس محمد مرسي.
وكان العلماء السللنغاليون يشلليرون إلى شلليخ األزهر أحمللد الطيب حن 
وقللف بجوار الفريللق عبد الفتاح السيسللي حن أعلن عزل اجليللش أول رئيس 

مدني منتخب في الثالث من متوز 2013.
ووضللع بعللض العلمللاء السللنغالين املشللاركن بالنللدوة علمللاء األزهر 
الشللريف املشللاركن في حرج شللديد بسبب سؤالهم عن سللبب مساعدة شيخ 

األزهر في االنقاب على الرئيس املنتخب دميقراطياً.
وقللال أحللد العلماء: »هنللاك انقللاب، والذيللن قامللوا باالنقاب قيللل إنهم 
مسلللمون، وأكبر مؤسسللة دينية أيدت هذا االنقاب، األمر الذي يدعونا ملعرفة 

مفهوم االنقاب في اإلسام«.
وتسللاءل عالم سللنغالي آخر عما وصفه بصمت األزهر عللن أحداث ميدان 
رابعللة العدويللة، وإحراق املسللاجد واعتقللال العديد من الفتيللات وخاصة من 
طالبات األزهللر، وتعرض بعضهّن لاغتصاب وفق تقارير حقوقية. واسللتنكر 
العاِلم نفي اعتقال السلطات املصرية مئات من طاب األزهر، قابله شيخ األزهر 

بالصمت ولم يحرك ساكناً.
ُيذكللر أن الفريللق السيسللي كان محاطاً حلظللة إعان عللزل الرئيس محمد 
مرسللي بكل من شلليخ األزهر وبابا الكنيسة األرثوذكسللية تواضروس الثالث 

وغيرهما.{

علماء سنغاليون ُيحرجون وفد األزهر 
بسبب دعم االنقالب
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هل ستفرض تركيا منطقة آمنة في الشمال السوري؟

التحالف العربي يسلك خط »الّدرونز« في اليمن

لن يهدأ بال املسؤولن األتراك حتى يتحقق مطلبهم 
في إنشللاء منطقة آمنة في الشمال السللوري، ألنها باتت 
تشللكل ضرورة ملحللة لألمن القومي التركللي، بعد تزايد 
تعرض بعض مناطق تركيا اجلنوبية للقصف، وسقوط 
املزيللد مللن القذائللف، وخاصللة علللى مدينللة »كيليس« 

احلدودية مع سوريا.
وزادت فللي األيام القليلة املاضيللة حّدة تصريحات 
املسؤولن األتراك حول ضرورة إقامتها، مع دفع اجليش 
التركي مبزيد من التعزيزات إلللى املناطق احلدودية مع 
سللوريا، وذلك بعد تنامي ضغوط داخليللة، ومظاهرات 
شللعبية، تطالب بالتحرك لوقف هذا القصف الذي أودى 
بحياة عشللرة مواطنن أتراكاً وسللبعة الجئن سورين، 

وعشرات اجلرحى، منذ بداية نيسان املاضي.
جديد املنطقة اآلمنة

لعللل اجلديد في عللزم القيللادة التركية علللى إقامة 
منطقللة آمنللة، يرجللع إلللى ضللرورات داخليللة، تتعلللق 
باألمللن التركي، وعوامل خارجية، جسللدتها تصريحات 
املستشللارة األملانية أنغيا ميركل خال زيارتها األخيرة 
مخيمات الاجئن السللورين في تركيا، التي أيدت فيها 
للمللرة الثانيللة خال أقل من شللهرين إقامللة منطقة آمنة 
فللي سللوريا، بعد أن أعلنللت تأييدها في شللباط املاضي 

شلليئاً فشلليئاً تّتضللح مامللُح احلللرب الدائللرة 
فللي اليمللن، وتتضح أهدافهللا النهائية، فهللذه احلرب 
يبللدو أنها تسللتهدف أطرافللاً بعينها، ليس مللن بينها 
احلوثيون، خصوصاً بعد أن أصبحت تعز احملاصرة 
إلللى  بالنسللبة  خطللورة  األكثللر  الهللدف  ومقاومتهللا 

التحالف.
طللوال احلرب التي جتللاوزت العللام، كانت ُتنفذ 
هجمللات جويللة خطيللرة، أهدافها اخلطللوط األمامية 
للمقاومللة، وأحياناً معسللكراُت اجليش الوطني، هذه 
الهجمللات كانت توصللف بأنهللا خاطئللة، وُتقيد ضد 

مجهول.
هللذا املجهللول بللات سللافراً اليللوم، ويتبجح في 
حتديللد أهدافلله في هذه احلللرب، إذ لم تعللد تلك التي 
كنللا نعرفهللا وهي إعللادة الشللرعية إلى البللاد وطرد 
امليليشلليا مللن املللدن وجتريدهللا مللن سللاحها، بللل 
استئصال املقاومة احملسوبة على »اإلصاح« واخلط 
الوطنللي فللي احلركللة السلللفية، وكاهما شللكل عماَد 
املقاومة وطليعَتها، وصاحب أهم اإلجنازات امليدانية 

التي حتققت طوال الفترة املاضية.
خللط  معركتلله  فللي  العربللي  التحالللف  يسلللك 
»الدرونز« وهي الطائللرات األمريكية دون طيار، التي 
حصدت وحتصد العشللرات من األبريللاء على هامش 
استهدافها ملشللتبه بهم محتملن باالنتماء إلى تنظيم 
القاعللدة، وفقللاً للتصنيللف األمريكللي. وهللو تطور في 
مجرى املعركللة، يدفع بالتدخل العسللكري للتحالف 
إلللى أن يصبح عمللاً ال أخاقياً، بل جللزءاً من املعركة 

ضد ما تسميه أمريكا بل»اإلرهاب«. 
فالتعزيزات العسللكرية تتجاهللل أكثر اجلبهات 
سخونة وصلة باحلسم العسكري، الذي ُيفترض أنه 
يحقللق أهداف التحالف العربي الللذي جاء لتحقيقها، 

إقامللة منطقللة حظر طيران في الشللمال السللوري، بغية 
توفيللر مللكان آمن الحتضللان الاجئن السللورين الذين 
تدفقوا مبئات اآلالف إلى دول االحتاد األوروبي، وخاصة 

أملانيا.
وال شللك في أن ميركل أعادت طرح موضوع املنطقة 
اآلمنللة مع الرئيس األميركي بللاراك أوباما، خال زيارته 
األخيرة الوداعية ألملانيللا، وهو أمر أحرج األخير وجعله 

يبرر موقفه الرافض لفكرة إقامة منطقة آمنة. 
ولم يجد أوباما غير القول بأن األمر اخلاص بإقامة 
منطقللة آمنة فللي أراض سللورية، ال يتعلللق »باعتراض 
أيديولوجي« من جهته، وأنه ال عاقة لألمر بعدم رغبته 
»في تقدمي املسللاعدة وحماية عدد كبير من األشخاص«، 
وأرجللع األمر إلللى »ظللروف عملية بشللأن كيفية حتقيق 

ذلك«. 
الرئيللس  وظهللر أن مسللّوغات جديللدة العتللراض 
األميركي على املنطقة اآلمنة، طرحها في عدد من األسئلة 
بخصوصها، تللدور حول البلد الذي ميكنلله »وضع عدد 
كبير من القوات البرية داخل سللوريا«. في حن أن تركيا 
لللم تطالللب بإرسللال قللوات برية إلى الشللمال السللوري 
لفللرض املنطقة اآلمنللة، ورمبا أقنع املستشللارة األملانية 
بضللرورة إدخال تعديات علللى مطلبها، من خال إدراج 
املنطقللة اآلمنة على أجندة مفاوضات جنيف3 بن وفدي 

استناداً إلى الطلب املقدم إليه من الرئيس اليمني عبد 
ربه منصور هادي.

هللذه التعزيللزات تتجه إلللى املكا وإلللى أرخبيل 
سللقطرى، اللذين لم ُيسللجا فيهما أُيّ نشللاط إرهابي 
اجلغرافيللة  الطبيعللُة  تسللمُح  وال  اإلطللاق،  علللى 
االنعزاليللة لهذا األرخبيل الواقللع في احمليط  الهندي، 
بنشللاط كهذا للقاعدة أو لغيرها، باإلضافة إلى وجود 
لواء مشاة بحري وقوات عسكرية كافية في األرخبيل 

للتعامل مع أي خلية إرهابية محتملة.
كانللت الواليللات املتحللدة األمريكيللة منللذ أواخر 
التسللعينيات قللد أوعزت إلللى املخلوع علللي عبد الله 
صالح بإنشللاء مطار في سقطرى، يصل طول مدّرجه 
إلللى ثاثة آالف متللر، ليصبح أطول مللدّرج مقام على 
األراضللي اليمنية، وكان ذلللك على ما يبللدو جزءاً من 
خطللة تأهيل سللقطرى لتصبللح مركز دعم لوجسللتي 
للتحالللف الدولي املوجود في خليللج عدن، وقد تعزز 

النظام واملعارضة، على أمل التوصل إلى اتفاق سياسي 
حولهللا، ميكنه توفير مللاذات آمنة لاجئن السللورين، 
ويريح أملانيا وأوروبا من تبعات أزمة اللجوء التي باتت 
تشللكل عبئاً ثقياً على االحتاد األوروبي، وتهدد وحدته، 
وبالتالللي حتللّول الطللرح األملاني إلللى مشللروع توافقي 
يسللتوجب موافقة مختلف الاعبن اإلقليمين في األزمة 

السورية، وهو أمر صعب التحقق، بل ومستبعد جداً.
غيللر أن وزيللر اخلارجيللة التركي، مولللود جاويش 
الهللدف األساسللي لبللاده، »هللو أن  أوغلللو، اعتبللر أن 
نطهر املنطقللة املمتدة حتى منبج، التللي يبلغ طولها 98 
كيلومتراً من عناصر تنظيم الدولة اإلسللامية )داعش(، 
وعندمللا يتللم حتقيق هللذا األمر تكللون املنطقللة اآلمنة قد 

فرضت نفسها«.
ويبدو من تصريحات القادة األتراك أن فكرة املنطقة 
اآلمنللة التللي طاملا نادت بهللا تركيا ما زالللت حّية وقابلة 
للتطبيللق، وأن العديللد من قللادة العالم مقتنللع بالفكرة، 
لكللن ال توجد إرادة سياسللية لتنفيذها، بالرغللم من أنها 
باتت تعني لدى تركيا، أن تكون منطقة خالية من تنظيم 
الدولللة )داعش( ومللن قوات حزب االحتللاد الدميقراطي 
الكللردي فللي سللوريا )PYD(، الللذي تعتبللره الللذراع 
السللوري حلزب العمال الكردستاني )PKK(، املصنف 
إرهابيللاً فللي تركيللا، وأن تكللون مخصصللة للنازحللن 

والاجئن السورين واألغراض اإلنسانية.
وال شللك فللي أن اإلدارة األميركية ال تريللد االنخراط 
عسللكرياً في األزمة السورية، وأوكلت املهمة إلى روسيا، 
وتذرعللت مبختلف احلجج لتبرر اعتراضها على املنطقة 
اآلمنللة، حيث يذهللب بعللض املسللؤولن األميركين إلى 
القللول بأن إنشللاء منطقة آمنة في الشللمال السللوري قد 
يشللعل فتيللل حللرب إقليميللة، ويفضللي إلللى مواجهات 
مباشللرة بللن دول املنطقللة، وهللو مللا تسللعى مختلللف 
األطللراف، لتجنللب حدوثلله بأي ثمللن، وبكل صللورة من 

الصور.
وبالتالي تخشللى اإلدارة األميركية فللي حالة إقامة 

هللذا االعتقللاد بالزيارة التللي قام بها وفللد من مجلس 
الشلليوخ األمريكللي برئاسللة جللون ماكللن ألرخبيللل 

سقطرى عام 2009.
االنتشللار الافت للمدّرعللات القادمة من اإلمارات 
فللي أرخبيل سللقطرى، ومثلها في حضرموت، مؤشللر 
على أن ثمة إعادة حتديللد واضحة خلريطة األهداف، 
وهللي أهللداف أمريكية في املقللام األول، مضللاٌف إليها 
أهداف إقليمية خطيرة تتعلق بإعادة تشللطير اليمن، 
احليللاة  لتجريللف  أخاقيللة  ال  عمليللة  فللي  واملضللّي 
السياسللية في اليمن، بالقتللل واالعتقاالت واحلصار، 
مبللا ميهد إلعللادة انتقاء الشللركاء السياسللين الذين 
تتفللق مامحهم مع الطبقللة السياسللية املهترئة التي 

ورثت السلطة في مصر.
إننا بللإزاء أولويات جديللدة وصادمة، جتعل من 

منطقة آمنة ما بن إعزاز وجرابلس من حدوث اشتباك أو 
احتكاك مللا بن قوات حزب االحتاد الدميقراطي والقوات 
التركية، وهي متيل في الوقت احلالي إلى حليفها الكردي 
اجلديد في سوريا، وتتحالف معه في سياق حربها على 
تنظيم الدولة، وذلك على حساب حليفها القدمي في حلف 
شللمال األطلسللي )الناتللو(، وحتاجللج أن حتالفهللا مع 
احلزب الكردي هو فقط من أجللل محاربة تنظيم الدولة، 

وليس مع أجل حتقيق أهدافه االنفصالية في سوريا.
تطور هام

العامللل الللذي ميثللل تطللوراً هامللاً علللى املسللتوى 
العسللكري، هو موافقة الواليات املتحللدة األميركية على 
نشر منظومة »هاميارس«، )HIMARS(، وميكن هذه 
املنظومة حمل سللتة صواريخ أو صللاروخ تكتيكي واحد 
برأس مضاد للللدروع، أو رأس يحمل قنابل عنقودية، أو 
رأس انفجاري تقليدي. ويصللل مداها إلى 90 كيلومتراً، 
فللي حللن أن املدفعيللة التركيللة مداهللا ال يتجللاوز 40 

كيلومتراً.
يخطللط املسللؤولون األتللراك إلقامة منطقللة خالية 
من تنظيللم الدولة، بعمق 18 كيلومتللراً، وعرض ثمانية 
كيلومتللرات، بللن منطقتللي جرابلس وإعللزاز، باالعتماد 
على هللذه الصواريخ، التي ميكنها ضرب مواقع التنظيم 
بدقة أكبر، إلى جانب تقدمي دعم جوي وبري عبر احلدود 
التركية للمعارضة السورية املعتدلة، التي ستتقدم عبر 

البر.
ويبقللى أن الغايللة التركيللة مللن املنطقللة اآلمنة هي 
إبعاد احتمال قيام كيان كردي في شللمال سللوريا، ميتد 
من القامشلللي وصوالً إلى عفرين، فضللاً عن إبعاد خطر 
تنظيللم داعش عن احلللدود التركيللة، إضافة إلللى إعادة 
الاجئللن السللورين فللي تركيا إليهللا، ومللا يترتب على 
ذلك مللن توفير ماذ أمن للمعارضة السللورية، بشللقيها 

السياسي والعسكري.
وفللي مطلق األحوال، هناك تصميللم تركي على دعم 
عملية عسللكرية محدودة في الشللمال السللوري، إلبعاد 
تنظيللم الدولللة »داعللش« عللن حدودهللا، ومنع سللقوط 
القذائللف داخل أراضيها، وتتطلب تلك العملية مشللاركة 
وحدات خاصللة تركية محدودة، فيما يكللون عمادها من 
فصائللل املعارضة السللورية املعتدلة، وسللتتولى تركيا 
إسللنادها بالصواريللخ واملدفعية والطيران، بالتنسلليق 
مع قوات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الذي تقوده 

الواليات املتحدة.{

التدخل العسكري للتحالف في اليمن عماً غير أخاقي 
وال يقيم اعتباراً للمبللادئ التي حكمت هذا التدخل وال 
للمرجعيللات الضامنللة لوحدة اليمللن وصيانة ترابه 
الوطنللي، وحفللظ أمنلله واسللتقراره، خصوصللاً بعد 
أعمللال التهجيللر القسللري التللي مارسللتها عصابات 
احلللراك اجلنوبي في عدن ضللد محافظة مجاورة هي 
تعللز، حتت غطللاء مكافحللة اإلرهاب، بينما تشللير كل 
الدالئل إلى أن هذه اإلجراءات تأتي في سللياق مخطط 
مللدروس النفصال اجلنوب. قد تكللون اإلمارات قادرة 
على حتقيقه اآلن، لكنها لن تستطيع أن تفرض حدود 
الدولللة التي سللتنفصل، وال ميكن التنبللؤ بالتداعيات 

احملتملة ملغامرة خطيرة كهذه.
كنللا نعلللم أن التحالللف العربي ليس فيلله دولة 
واحللدة دميقراطيللة أو أن فللي مخططهللا تطوير نظام 
دميقراطللي، فضاً عن دعم نظام دميقراطي في اليمن. 
ولكننا كشعب تضرر من االنقاب، أكبرنا في التحالف 
العربي، تدخللله الذي كان يفترض أن يعيد السلللطة 
الشللرعية إلى الوطن، ويعيللد جميع اليمنين في خط 

التسوية السياسية.
ومع ذلللك، إذا أصر التحالف علللى جتريد تدخله 
من هللذا الرداء األخاقللي، فإن ذلك ال يعني سللوى أن 
التحالف نفسلله، بات مجرد عصى غليظة في سللياق 
مؤامللرة علللى شللعب فقير، وهذا الشللعب لللن يتحمل 
طويللاً تبعللات الغدر الللذي يللكاد ينتهي إليلله تدخل 

التحالف العربي أو بعض أطرافه.
لقد ُخذل اليمنيون من السلللطة الشرعية، منذ أن 
تواطللأت هذه السلللطة مع مجموعة مسلللحة طائفية 
للت الطرف عللن تقدمها نحللو صنعللاء، وفّرطت  وغَضّ
مبللا كان لديها من قللوة ضاربة، وقللادرة على حماية 

مشروع الدولة الوطنية.
لكللن الرهان ال يزال معقوداً علللى الكتلة الوطنية 
الصلبللة، التللي ميتلك أعضاؤهللا رؤية بشللأن الدولة 
اليمنيللة املدنيللة احلديثللة، وبإمكانهللم أن يتجمعللوا 
ويسللتجمعوا قواهللم، ويقوموا بتشللكيل تكتل وطني 
واسللع الطيللف، ليشللكل الواجهللة السياسللية خللال 
ذراعلله  املقاومللة  تكللون  أن  علللى  املقبلللة،  املرحلللة 

العسكرية، بأي إمكانية عسكرية متاحة.{

بقلم: عمر كوش

بقلم: ياسني التميمي
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اجتماع فيّينا حول ليبيا يدعم حكومة الوفاق ويحّذر »من يعرقل عملها«

الحرائق في مصر تنتقل بين المحافظات
استغالل حكومي وتشكيك شعبي

خلللص اجتماع فيينللا الوزاري الدولللي حول ليبيا، 
يوم االثنللن، إلى دعم حكومللة الوفاق التللي انبثقت عن 
مؤمتر الصخيرات في املغرب قبل 6 أشهر برعاية أممية، 
فيما حللذر املجتمعون بفللرض عقوبات علللى من يعرقل 

عمل هذه احلكومة.
جاء ذلللك في مؤمتر صحفي عقللده وزير اخلارجية 
األمريكللي جللون كيللري، مللع نظيللره اإليطالللي باولللو 
جينتيلونللي، ورئيس حكومللة الوفاق فايز السللراج في 

فيينا، في ختام االجتماع الوزاري.
وقللال كيللري، خللال املؤمتللر الصحفللي إن »ليبيللا 
ليسللت بحاجة حلكومة جديدة، فهناك حكومة الوفاق«، 
داعيللاً مجلس النواب في طبرق، شللرقي الباد، إلى دعم 
هذه احلكومة، محللذراً »األطراف التللي تعرقل عملها من 

عقوبات تفرض عليها«.
وبّن أن »املجتمع الدولي سيعمل على دعم احلكومة 
في مواجهة خطر داعش والتنظيمات اإلرهابية، وسلليتم 
دراسللة طلب حكومة الوفاق، بتزويدها بالسللاح لقتال 

التنظيم اإلرهابي«.
وتللا كيللري سللت نقللاط توافقللت األطللراف عليها، 
وهي أن »املجتمع الدولللي يطالب بتقدمي مجلس النواب 
)بطبرق( الدعم إلى احلكومة، ويجب أن تعمل احلكومة 
علللى قتللال داعللش، كما يجللب علللى مجلس النللواب أن 
يصوت لصالح حكومة التوافق، واملجتمع الدولي ميكن 

أن يساعد في حتقيق ذلك«.
وشللدد علللى أن »املجتمللع الدولي يرغللب بحكومة 
وحللدة تعمل ملكافحة داعللش، ويجب أن يدعللم املجتمع 

شهدت محافظات مصر، خاصة العاصمة القاهرة، 
عشللرات احلرائق في األيام القليللة املاضية، خلفت عدداً 
من الضحايا، وتسللببت في خسائر مالية تقدر مبليارات 

اجلنيهات.
وتنوعللت تلللك احلرائللق بللن البنايللات السللكنية 
التجاريللة  واملخللازن  واحملللال  واملصانللع  والقطللارات 

واملنشآت السياحية، وصوالً إلى املوانئ البحرية.
منطقللة  شللهدته  مللا  احلللوادث  هللذه  أكبللر  وكان 
»الرويعللي« التجاريللة بالقللرب مللن ميللدان العتبة، في 
السللاعات األولللى من صبللاح االثنن 5/9، حيث أسللفر 

احلكومللة  دخللول  الدولللي 
كذلللك  اخلدمللات،  لتقللدمي 
يجب تسللريع املسللاعدات، 
فضاً عن أن املجتمع الدولي 
للحصول  احلكومة  سيدعم 
على الساح حملاربة داعش 

واملجموعات األخرى«.
أن  كيللري،  وأكللد 
يقللف  الدولللي  »املجتمللع 
الصخيرات  اتفللاق  ويدعللم 
)أقللر فللي 17 كانللون األول 
أمميللة(،  برعايللة  املاضللي 
لتحقيق األمن والسللام في 

البللاد«. وحذر كيري، »من يقف في وجه عملية السللام 
فللي ليبيللا، بأنه سلليتعرض لعقوبات، ورئيللس حكومة 
الوفللاق فايللر السللراج يللود القبللول باملصاحلللة، وحل 

املشاكل بدل الفتنة«.
وبن أن »رسالة باده واملجتمع الدولي، هي تقدمي 
الدعم والعمل بشللكل جللاد عبر األمم املتحللدة للحكومة، 
مللن أجل ووضللع ترتيبات جديللدة، بأن تركللز احلكومة 
عملها في طرابلس، واإلشللراف وتوجيه مؤسسة النفط، 

واملصرف الوطني«.
وفللي نفللس اإلطللار، أفللاد كيللري، بللأن »اخليارات 
املطلوبللة لرسللم صياغللة جديللدة لليبيا، هي بللن أيدي 
قادتها املوجودة هنا، وهم سلليقومون بدعمنا، وسللنقوم 

مبا علينا لدعمهم«.

احلريللق الذي التهللم أكثر من 280 محاً ومخزناً وشللقة 
سللكنية عن مصرع ثاثة أشللخاص وإصابة قرابة املئة، 
وخلللف خسللائر ماليللة مت تقديرهللا بنحللو 400 مليون 

جنيه، وتشريد املئات من البائعن.
وبعده بساعات قليلة، اشتعلت النيران في عشرات 
احملال التجارية في منطقة الغورية التجارية القريبة من 

منطقة احلسن األثرية، وسببت خسائر مادية فادحة.
ووقع حريللق آخر في الغورية بالقاهللرة الفاطمية، 
يوم األربعاء، ولكنه كان أقل حجماً، وأسللفر عن احتراق 
عللدد من احملللات التجارية، قللدرت خسللائره بنحو 50 

وحول رفع حظر التسللليح، قال كيري: »لدينا طلب 
بذلللك، وعلينا أن نناقشلله فللي األمم املتحدة، وسللنقيس 
داعللش،  لقتللال  املطلوبللة  املشللروعة  األسلللحة  حجللم 
بالتنسلليق مع كل الدول، من أجل أن نفعل ما بوسللعنا، 
واجلميع يدعم احلكومة الشرعية التي حتارب اإلرهاب، 
ومن حقهللا احلصول على األسلللحة الازمللة، وأال تكون 

ضحية اإلرهاب، ونعمل لذلك بتدريج وحذر«.
وشللدد على أنهم »مسللتعدون لتلبية طلب حكومة 
الوفاق الوطني باألسلللحة وتقللدمي التدريبات الازمة«، 
غيللر أنه نفى »وجللود أي طلللب بالتدخل العسللكري، أو 
وجللود نّية لللدى الواليللات املتحدة بذلك، ألنها ال تشللعر 
بخطللر علللى أمنها القومللي حالياً، حيث إن بللاده تؤمن 

بإمكانيات ليبيا لدحر اإلرهاب«.

مليون جنيه، ولكن دون وقوع إصابات بشرية.
وبعللد ظهللر يوم اخلميس، نشللب حريللق جديد في 
بعللض املكاتللب مببنللى محافظللة القاهللرة، ومت الدفللع 
بسلليارات اإلطفاء للسيطرة على النيران التى امتدت إلى 

الدور الرابع. 
وكانللت القاهللرة واحملافظللات شللهدت فللي األيللام 
الثاثللة املاضيللة مللا يقللرب مللن 20 حريقللاً. وفللي كل 
احلللاالت كان الفاعللل إما مجهوالً، أو مسللاً كهربائياً وفق 
الرواية الرسللمية، فيما أكدت روايات شللهود العيان أنها 
مدّبللرة، وبفعل فاعل؛ من أجل إخاء املنطقة من البائعن 
واحملات، وتسللليمها ملطور عقللاري، خاصة وأن منطقة 
العتبة تعد أحد أشللهر املراكز التجارية الشللعبية، وتقع 

وسط القاهرة.
استغال حكومي 

مللن جهتها كشللفت احلكومللة املصرية عللن مخطط 
لنقللل 21 منطقللة جتاريللة، يعمللل بهللا عشللرات اآلالف 
من  الفقراء البسللطاء، إلى خارج محيط وسللط القاهرة، 
فللي اسللتغال واضح ملوجللة احلرائق التللي اندلعت في 
اآلونة األخيرة، بعدد من تلك املناطق، بدعوى أنها تفتقر 
لوسائل األمان الصناعي، وأنها باتت تسبب خطراً بالغاً 

على حياة قاطنيها.
وأبدى نشللطاء علللى مواقللع التواصللل االجتماعي 
دهشللتهم مللن أن محافظة القاهرة لم تنتظللر حتى إطفاء 
احلرائق، سواء في سوق الرويعي بالعتبة )أكبر أسواق 
اجلملة بالقاهللرة( وما تاه من حريللق مبنطقة الغورية 
بحي األزهر، ثم حريق »الدرب األحمر« يوم اخلميس؛ إذ 

أعلنت مخططها لنقل تلك املناطق.
واتهللم محافللظ القاهرة، جللال السللعيد، أصحاب 
العقللارات في العتبللة بأنهم ارتكبوا مخالفات جسلليمة، 

وأكد أنه قد تتم محاسبتهم جنائياً.

من ناحيتلله، قللال جينتيلوني: »أعتقللد أن اجتماع 
اليللوم الذي ضم عدداً كبيراً من وزراء اخلارجية، يعكس 
الدعللم الكبيللر للمجلللس الرئاسللي وحلكومللة التوافللق 
الوطني، والكل يعلم أن اسللتقرار ليبيا هو الرد األساسي 

ملا نواجهه من مخاطر«.
وأفللاد بأن »االسللتقرار هو األسللاس، وفيلله نحارب 
اإلرهاب، ونسللتطيع حل مشللكلة الهجرة، ونطور املوارد 
املتوفرة في ليبيا، وندعم قرار تأسيس احلرس الرئاسي، 
وإعطاء شللرعية انتقالية للوزراء، إلى أن يتم أداء اليمن 

الرسمي، وبهذا الدعم نحقق عدة أهداف«.
وحول تلك األهداف، قال: »أهمها وأسرعها هو تقدمي 
املساعدات اإلنسانية للمستشفيات بكل الباد، وال بّد من 
بللدء التعاون في تنمية ليبيا، والتعاون في مجال األمن، 
لتحقيللق إمكانية ليبية ملكافحللة اإلرهاب، ولتحقيق ذلك 
يجللب القيام بخطوات شللمولية، وكل مللن يقاتل داعش، 
مبا فيهم )خليفة( حفتر، يجب أن يكون بسلطة احلكومة 

واملجتمع الدولي الذي يدعمها«.
أمللا السللراج، فدعللا »مجلللس النللواب إلللى حتمللل 
املختنللق  لتجللاوز  اسللتحقاقاته،  مسللؤوليته، ويتابللع 
السياسللي«، طالللب »الللدول اإلقليمية إلللى الدعم جهود 
احلكومة«، مبيناً أن حكومللة الوفاق »طلبت رفع احلظر 
عن التسللليح ملكافحة داعش، وجتهيز احلرس الرئاسي 
الللذي شللكله حلمايللة احلكومللة، وهللو ليس بديللاً عن 

اجليش والشرطة، للوصول للهدف وهو املصاحلة«.
وأكللد أن أمامهم حتدياً هو مكافحة »داعش«، وأنهم 
أسسللوا غللرف عمليللات خاصللة، فيمللا يسللعون لغرفة 
مشللتركة، داعياً املجتللع الدولي ملسللاعدتهم في تدريب 

وجتهيز قواتهم.
وفي وقت سابق، بدأ في العاصمة النمساوية فيينا، 
االجتماع الدولي الللوزاري حول ليبيللا، برعاية أمريكية 
إيطالية، ومبشللاركة الدول الفاعلة، ملناقشة سبل متكن 

حكومة الوفاق الوطني.{

حرائق مفتعلة
ومللن جهتهم، أكللد عدد مللن الباعللة والتجار صحة 
احلديث بأن تلك احلرائق متعمدة، وأن احلكومة متورطة 
فيها، كي يسللارع الباعة باالنتقال منها، وكي يتم بيعها 
مبليللارات اجلنيهللات إلللى رجال أعمللال، ومسللتثمرين 

نافذين.
وبحسللب تقاريللر إعامية أعادت محافظللة القاهرة 
النظر من جديد في وضع احملات واملخازن غير املرخصة 
والباعة اجلائلن مبنطقللة العتبة بعدما التهمت النيران 

شارع يوسف جنيب، والشوارع املؤدية إليه.
وصرح نائب محافظ القاهرة للمنطقتن الشللمالية 
والغربيللة، اللللواء محمللد أمين عبللد التواب، بأن وسللط 
القاهللرة يضم العديد من املهن التي لها عاقة باألقمشللة 
واألخشللاب، التي تكللون أكثللر ُعرضة حلللدوث حوادث 
شللبيهة ملللا حللدث مبنطقللة الرويعللي بالعتبللة بحللّي 
املوسللكي، مشلليراً إلى أن احملافظة تللدرس نقل مثل هذه 
املناطللق التجاريللة إلللى أماكللن بديلة أكثللر أمنللاً، منعاً 

حلدوث كارثة جديدة، وفق قوله.
حريق بوزارة الداخلية

يوم األحللد، اندلع حريق في الطابللق الرابع مببنى 
العاقات اإلنسللانية بوزارة الداخلية، وقال مصدر أمني 

إنه ال توجد خسائر في األرواح.
من ناحيللة أخرى، شللب حريق فللي أتوبيس ركاب 
تابع لشللركة مصللر للطيللران، مبطللار القاهللرة الدولي، 
للمرة الثانية خال 24 ساعة. وقد مت إخماد النيران قبل 
امتدادها جلسللم األتوبيللس، بعد توجه قللوات احلماية 
املدنية للموقع. وتعتبر هللذه الواقعة هي الثانية مبطار 
القاهرة خال 24 سللاعة، بعد تعرض أتوبيس حلريق، 
خال نقللله مجموعة من الركاب إلى رحلللة طيران النيل 

املتوجهة ملدينة تبوك.{

صحيفة إيطالية تطلق منصة إلكترونية
لجمع شهادات حول »التعذيب في مصر«

أطلقت صحيفة »اسبريسو« اإليطالية، يوم االثنن، 
منصللة إلكترونيللة منبثقة مللن موقعها الرسللمي، حتمل 
اسللم »ريجينيلكللس« بثللاث لغللات )عربيللة وإيطالية 
وإجنليزية(، جلمع شللهادات حول التعذيب وانتهاكات 

حقوق اإلنسان في مصر. 
وكانت تقارير غربية عدة، اتهمت الداخلية املصرية 
بل»التللورط« في قتل الباحث اإليطالللي جوليو ريجيني، 
الذي عثر على جثته قرب العاصمة املصرية في شللباط 
املاضي، وهللو ما دفع منظمات ومراكز حقوقية وإعامية 
محليللة ودوليللة، لتدشللن حمللات للتعريللف بقضيللة 
ريجيني، واملختفن قسللرياً وانتهاكات حقوق اإلنسللان 
مبصر.  وقالت الصحيفة عبر موقعها الرسمي، إن »موت 
جوليو ريجيني غير مقبللول، للطريقة التي مت بها، وغير 
مقبللول للعنف املسلللم بلله على يللد احلكومللة املصرية، 
وغيللر مقبللول للروايللات الكاذبللة ومحللاوالت التضليل 

املخروقة«. 
وكانت رئاسللة الوزراء اإليطالية قللد أعلنت في 11  
أيار اجلاري، تعين السللفير جامباولو كانتيني، سللفيراً 
جديداً لدى مصر، عقب اسللتدعاء سللفيرها ماوريتسلليو 

ماسللاري مللن القاهللرة فللي 8  نيسللان املاضللي »إلجراء 
مشللاورات«، عقب تطللورات التحقيق فللي قضية مصرع 

ريجيني.
وفي 4 نيسللان املاضي، نشللرت صحيفة كورييري 
دي ال سللييرا اإليطالية، حتت عنوان »اختفوا في مصر.. 
ريجينللي،  لوجلله  »كللوالج«  رسللم  وآخريللن«،  جوليللو 

مستخدمة 533 صورة للمختفن قسرياً في مصر.
ووفللق السللفارة االيطالية في القاهرة، فإن الشللاب 
جوليللو ريجينللي، البالغ مللن العمللر 28 عامللاً، كان في 
القاهللرة منذ أيلول املاضي، لتحضيللر أطروحة دكتوراه 
حللول االقتصللاد املصللري، واختفللى مسللاء 25  كانللون 
الثانللي املاضي في حللّي الدقي مبحافظللة اجليزة، حيث 

كان لديه موعد مع أحد املصرين.
وتاحق مصر عدة تقاريللر حقوقية محلية ودولية، 
عللن عللدد مللن االنتهللاكات، أبرزهللا االختفللاء القسللري 
والتعذيللب، واملنللع من السللفر، فيمللا ترفض السلللطات 
املصرية وجللود هذه االنتهاكات، وتقول إنها »شللائعات 
لتشللويه مصر التي تلتللزم بالقانون والدسللتور«، وفق 

بيان سابق لوزارة اخلارجية املصرية.{
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بعد تكّدس المعتقلين بسجون مصر.. »عايز أتنّفس« حملة إلنقاذهم
»عايللز أتنفللس«.. هذا املطلللب البسلليط الذي قد 
ال يفكللر أحللد منا فللي يوم مللن األيللام أن يطلبلله؛ ألنه 
بطبيعللة احلللال حتصيل حاصللل، حتول إلللى حملة 
عاملية بخمس لغات، تطالب بتحسن األوضاع داخل 
املعتقللات في مصللر، فأقل األمللور العادية لإلنسللان 
محروم منها السللجناء السياسلليون فللي مصر، حتى 

التنفس.
وأطلق ناشللطون مصريون هللذه احلملة لل»إنقاذ 
املعتقلن« من املوت جراء موجة احلر الشللديدة التي 
تضرب الباد حالياً، وأدت موجة شبيهة بها العامن 

املاضين لوفيات بالسجون املصرية.
والقت احلملة التي حملت عنوان »أنقذوا معتقلي 
مصر مللن املللوت خنقللاً«، رواجللاً كبيللراً علللى مواقع 
التواصل االجتماعي. وقالت احلملة: »في حن يعاني 
العديد من احلللرارة املرتفعة.. احلللر يلقي بناره على 
من هم في سللجون الدولة املصرية، حيث يتكدسللون 

كأكوام من اللحم في زنازينهم الضيقة«.
وترجم بيان احلملة اإلنسللانية إلنقاذ السللجناء 
السياسين في مصر، إلى أربع لغات بخاف العربية، 
وهي اإلجنليزيللة والفرنسللية واإليطاليللة واألملانية. 
ومت إطاق هاشللتاغ )وسللم(، علللى موقللع التواصل 
االجتماعللي »تويتر«، حتللت عنوان »عايللز أتنفس«، 

مسجون مخنوق.
ظروف مأساوية

»فللي احلللر دا، واحنا فللي املعتقل.. جسللمنا كله 
شاالت عرق.. وكنا بنقسللم نفسنا مجموعات تهوية 
بالفللوط واملايات! ورغم كده كان كل شللوّية حّد يقع 
مغمى عليه من ضيق التنفللس، ونطلع جنري نخبط 
على باب الزنزانة عشان يفتحوا يطلعوه ياخد نفس. 

أول مللا رّوحت قالولي 
الزنزانللة دي مات فيها 
مللن  كللده  قبللل  ثاثللة 
اللي  الفترة  احلر، وفي 
قضيتها مات واحد في 
الزنزانة اللي جنبنا!«.

هللذا مللا يشللرحه 
أحللد  جمللال،  عمللرو 
السللابقن  املعتقلللن 
عن الظروف املأساوية 
معتقلو  يعيشللها  التي 
يتكدس  حيللث  مصللر، 
غللرف  فللي  العشللرات 
حتتمللل  صغيللرة 
نصللف  وضعهللا  فللي 

املوجودين فيها، بحسب ما يقول املعتقلون وذووهم.
تنقل احلملة عللن معتقلن أفرج عنهللم أن »نظام 
سجون الدولة املصرية يكدس املعتقلن في الزنازين 
-كنوع من تأديب سللجناء الرأي خاصللة- فالزنزانة 
التي تتسع لعشرين شخصاً، يوضع فيها ضعف هذا 

الرقم، حتى يصبح التنفس أمراً شبه مستحيل«.
وأوضحللت أنلله »فللي بعللض الزنازيللن ال توجد 
أي تهوية، سللوى شللباك صغير في سللطح الزنزانة، 
ال يرحللم املعتقلللن الذين يأخللذون دورهم فللي النوم 
أو الوقللوف؛ بسللبب التكدس«، مشلليرين إلى أن »قلة 

التهوية تتسبب في أزمات صدرية ألغلبهم«.
وأكللدت احلملة أن العديد مللن املنظمات »حاولت 
املساعدة بجلب املراوح للزنازين، إال أن إدارة السجن 

ال تسمح بدخولها بانتظام، وإمنا بحسب هواها«.
أهالي املعتقلن

ال تقتصللر املعانللاة على املعتقلن داخل السللجن 
فقللط، فرحلة العللذاب متتد إلللى خارجه، إلللى أهالي 
وذوي املسللاجن، الذين قد يجلسون لساعات طويلة 
في احلر الشللديد، على أمل اللقللاء بأبنائهم، وغالباً ما 

يضيع أملهم أدراج الرياح.
ليللس األمللل ما يضيللع فقللط، بللل األرواح أيضاً، 
حيللث توفللي والللد معتقل فللي سللجن بللرج العقرب، 
»نتيجللة الزحام واالختناق واالنتظللار لفترات طويلة 

في الشمس أثناء الزيارة«.
وأعلللن عن وفاة املسللن عبد العزيللز عبد العاطي 
السللريحي، والد املعتقل محمللود، املعتقل في القضية 
املعروفللة إعاميللاً بل»عسللكرية 507«، أثنللاء زيللارة 

جنله بسجن برج العرب.
يذكر أن منظمللة »هيومان رايتس ووتش« قدرت 
عدد الذين قتلوا منذ تولي السيسللي السلطة بحوالي 
1150 شخصاً، واعتقال أربعن ألف شخص، مشيرة 
إلللى أن 23 صحافياً يقبعون في السللجون املصرية، 

وهو رقم يلي عدد املعتقلن في الصن.{

بقلم: أحمد مريسي

غزة، إال أن ماحظتي األساسللية أن العمل العربي املشللترك الذي ال وجود 
له سياسللياً واقتصادياً عجز أن يثبت حضوره على املسللتوى اإلنساني. 
فالللدول غابت متاماً عن املجللال اإلغاثي. أما منظمللات املجتمع املدنى في 
العالم العربي، إذا وجدت، فإن نشللاطها يخضع للحسللابات السياسللية 
أكثر من خضوعه لاعتبارات اإلنسللانية. وكانللت نتيجة ذلك أن التعامل 
مع املليوني فلسطيني احملاصرين في غزة أصبح محكوماً بطبيعة عاقة 
األنظمة مع حركة حماس، أما في حالتي سوريا واليمن فإن ضلوع بعض 
األنظمة العربية في الصراعللات الدائرة فيها أثر على أولوياتها، فضاً عن 

أن أداءها كان من بن أسباب األزمة.
اخلاصة أن العرب بأنظمتهللم وجامعاتهم وهيئاتهم اإلغاثية وقفوا 
جميعللاً موقف املتفرجللن إزاء »النكبة« اجلديدة التللي متثلت في عذابات 
أهللل غللزة ومجاعللات املاين فللي اليمللن، وسللوريا، وكانللت نتيجة ذلك 
أن الللدول الغربيللة، واملنظمللات الدولية التللي باتت متسللك اآلن مبفاتيح 
احلل السياسللي للصراعللات الراهنة، صارت هي املرشللحة للنهوض مبا 
هللو إغاثي وإنسللاني، حتى بللدا كأن العالم العربي حتللول إلى عبء على 

املجتمع الدولى.
ياحقنا الشللعور باخلجل حن نطالع التسللابق املثير واملدهش بن 
الدول العربية على عقد صفقات شللراء السللاح من الللدول الغربية، وهو 
التسللابق الذي تهدر فيلله مليارات الدوالرات، ومللن املفارقات أنه في حن 
تتباهللي بعض دولنا بتقللدمي ترتيبها فللي مضمار القوة العسللكرية، فإن 
اجلميللع يعرفون أنه إذا جللّد اجلد فإن تلك الدول سللتعتمد في الدفاع عن 
نفسللها على احلماية الغربية والقواعد العسكرية األجنبية املنتشرة على 

أراضيها.
ال أرى أفقللاً فللي األجللل املنظور حلل مشللكات املعذبللن واجلياع في 
العالللم العربي. التي هللي من ثمار بللؤس أوضاعنا السياسللية املتردية. 
وهذا التشللخيص إذا صح فإنه يدعونللا إلى تصحيح أوضاعنا أوالً إذا كنا 
جادين في القضاء على تلك املشللكات، األمر الللذي يضعنا أمام حتّد أكبر 
وأكثر تعقيداً، ويعني في الوقت ذاته أن انتظارنا سلليطول بحيث يازمنا 

الشعور باخلجل واحلزن إلى أن ياتي الله بفرج من عنده.{

يتللوارى املرء خجاً حن يقللرأ أن بلجيكا أعلنت عللن اعتزامها الدعوة 
إلللى عقد مؤمتر لدعم غزة إنسللانياً واقتصادياً. اخلبر أعلنه وزير خارجية 
بلجيللكا »ديدييه رينديرس« في مؤمتللر صحفي عقده يوم 10 أيار احلالي 
أثناء زيارته حلي الشللجاعية الذي نال أكبر قدر من التدمير أثناء العدوان 
اإلسللرائيلي على القطاع في صيف عللام 2014. لم يكن اإلعان عن الدعوة 
للمؤمتللر السللبب الوحيد للخجللل، ألن الرجل ذكللر معلومة أخللرى رفعت 
منسللوبه، حن قال إن املشللاركن في املؤمتر سلليكونون خليطللاً من رجال 
األعمال الفلسطينين واألوروبين واإلسللرائيلين. وإذ يفترض أن يصيبنا 
ذلللك بالدهشللة ألول وهلللة، ألن العللرب لم يذكللروا ضمن احلضللور، إال أن 
تدهور مكانة القضية الفلسللطينية ضمن أولويات األجندات العربية خال 
السللنوات األخيرة قلب أوضاعاً كثيرة، في ظلهللا أصبح الامعقول معقوالً 

وصار العبث واقعاً ملموساً.
يتضاعف شللعورنا باخلجل الذي ميتزج باحلللزن حن نقرأ أن ثاثة 
أطفللال أشللقاء احترقللوا وهللم نيللام في غزة بسللبب اشللتعال النيللران في 
حجرتهم جراء اسللتخدام الشللموع في اإلضللاءة للتغلب علللى أزمة التيار 
الكهربائي في القطاع الناشللئة عن شللح الوقود. الثاثللة من عائلة الهندى 
هم يسرى )3 سنوات( ورهف )عامان( وتامر سبعة أشهر. وهم من سكان 
مخّيم الشللاطئ الشللمالي الواقع غرب مدينة غزة. وهم ليسوا أول ضحايا 
كارثة أزمة الكهرباء، ألن مأسللاة عائلة ضهير التي تسللكن حي الشجاعية 
أكبر، ذلك أن بيت األسرة احترق بكامله األمر الذي أدى إلى موت األب حازم 
وزوجتلله سللمر وأطفالهم األربعللة، الذيللن تراوحت أعمارهم بن شللهرين 

وسبع سنوات.
ال يفارقنا الشعور باخلجل حن تصدمنا تصريحات املديرة التنفيذية 

لبرنامللج الغذاء العاملي ارناين كوزين عن أعداد اجلياع في العالم العربي 
إذ نشللرت صحيفة »الشللرق األوسللط« في 10 /5 حواراً معهللا ذكرت فيه 
أنه خللال العللام األخير أصبح فللي اليمن ثاثللة ماين شللخص يعانون 
من اجلوع بسللبب احلرب الدائرة هناك. فضاً عللن أن كثيرين من اليمنين 
بحاجة إلى مسللاعدات غذائية، مبا يعني أن كل أربعة مينين بينهم ثاثة 
أصبحوا يعانللون من الفقر.. إلى جانب هؤالء فثمة ثمانية ماين سللوري 

يحتاجون إلى مساعدات غذائية.
أدري أن الصللورة تبدو أكثر قتامة إذا طالعناها من زوايا أخرى، إذ قد 
يقول قائل إن اجلياع والذين يعانون من الفقر حالهم أفضل من الذين قتلوا 
في احلللروب األهلية والتفجيللرات أو من نظائرهم الذيللن غرقوا في عرض 
البحللر هرباً من اجلحيم ولللم تعرف أعدادهم بعد، وهللذه نقطة صحيحة، 
إال أن حزننللا علللى الضحايللا الذين فقللدوا حياتهم ال ينبغي للله أن يصرف 
انتباهنا عللن ملف الذين يعانللون من اجلوع ومرشللحون للموت البطيء، 
ذلللك أنلله إذا لم يكللن مبقدورنا أن نفعل شلليئاً للذيللن فقللدوا حياتهم، ولنا 
أعذارنا في ذلك ألسللباب مفهومللة، إال أننا )كمصرين( نسللتطيع أن نفعل 
الكثيللر إلغاثللة احملاصرين في غزة، أو الذين يعانللون من اجلوع في اليمن 
وسللوريا، وال عذر لنا إذا تقاعسللنا في النهوض بهللذا الواجب. وما الدعوة 
التللي أطلقها وزيللر اخلارجية البلجيكللي إال منوذج لبعض مللا ميكن فعله 

للدفاع عن إنسانية أهل غزة، أو إلغاثة ضحايا اجلوع في اليمن وسوريا.
أدري أن السللعودية تبللذل جهداً إغاثيللاً في اليمن، حيللث قرأت أنهم 
اعتمدوا لذلك 142 مليون دوالر، كما أن قطر لها نشاطها اإلغاثي في قطاع 

خجل بال حدود إزاء مجاعات العالم العربي
بقلم: فهمي هويدي

فرصللة حقيقية لتحقيق السللام في ظل وجللود عدة مبللادرات إقليمية 
ودولية أهمها مبادرة السام العربية واملبادرة الفرنسية للسام.

وأعلنللت فرنسللا عزمها على عقللد اجتماع يوم الثاثن من الشللهر 
اجلللاري فللي باريس مبشللاركة عدد مللن الللدول، ليس بينها فلسللطن 
وإسللرائيل، لبحث عقد مؤمتر دولي للسام في النصف الثاني من العام 

اجلاري، إال أنها أعلنت في وقت الحق تأجيله.
إلى ذلك رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس احلكومة 
اإلسللرائيلية بنيامللن ننت ياهللو بإعان الرئيللس املصري عبللد الفتاح 
السيسللي استعداده لبذل كل جهد مسللتطاع من أجل التقدم في حتقيق 

السام بن إسرائيل والفلسطينين وباقي شعوب املنطقة.

ننت ياهو: مستعدون للتعاون
وقللال نتنياهو إنه يكن االحترام والتقدير للرئيس السيسللي، وإنه 
اسللتمد الشللجاعة من تصريحاته واسللتعداده للعمل مللن أجل حتقيق 

السام واألمن في املنطقة، حسب تعبيره.
وأعلللن نللنت ياهو أن إسللرائيل مسللتعدة للتعاون مللع مصر ودول 
عربيللة أخرى من أجل التقدم في عملية السللام وحتقيق االسللتقرار في 

املنطقة.  
من جهته، رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس مبوقف وجهود 

الرئيس املصري من أجل حتقيق السام وبناء الدولة الفلسطينية.{

مع بعض حل هذه املسألة وإيجاد أمل للفلسطينين وأمان لإلسرائيلين 
سللتكتب صفحة أخرى جديدة ميكن أن تزيد عما مت إجنازه من معاهدة 

السام )بن مصر وإسرائيل(«.
ودعا الرئيس املصري الفلسللطينين إلى توحيللد صفوفهم في ظل 
اخلافات القائمة بن حركة التحرير 
الوطنللي الفلسللطينية )فتللح( التي 
يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود 
عبللاس، وحركة املقاومة اإلسللامية 

)حماس( التي تدير قطاع غزة.
وأعرب السيسللي عن اسللتعداد 
بللاده للعب دور الوسللاطة بن تلك 
الفصائل، مشدداً على أن ذلك ال ينبع 
مللن سللعيها للبحث عللن دور ريادي 
»لكنهللا مسللتعدة لبللذل كل اجلهود 
هنللاك  أن  مؤكللداً  املشللكلة«،  حلللل 

قللال الرئيس املصري عبد الفتاح السيسللي إن إيجللاد حل للقضية 
الفلسللطينية سلليحقق سللاماً أكثر دفئاً مع إسللرائيل، مؤكللداً أن هناك 
فرصللة حقيقية لتحقيق السللام في ظل وجللود عدة مبللادرات إقليمية 

ودولية.
وأضاف السيسي خال افتتاح 
اخلاصللة  املشللروعات  مللن  عللدد 
بالكهرباء في محافظة أسلليوط يوم 
الثاثللاء أن »هنللاك مبللادرة عربيللة 
وفرنسللية وجهللوداً أميركية وجلنة 
حللل  إلللى  جميعللاً  تهللدف  رباعيللة 
فللي  ونحللن  الفلسللطينية،  القضيللة 
مصللر مسللتعدون لبللذل كل اجلهود 
التللي تسللاعد فللي إيجللاد حللل لهذه 

املشكلة«.
وتابع: »لو قدرنا كلنا أن نحقق 

السيسي: فرصة حقيقية للسالم بين فلسطين و»إسرائيل«
نتن ياهو وعباس يرحبان بالتصريحات

السيسي وعباس
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السعودية تنفي منع اإليرانّيين من أداء الحج والعمرة
استنكرت دول مجلس التعاون اخلليجي، احملاوالت 
احلللج،  فريضللة  »تسللييس«  إلللى  الهادفللة  اإليرانيللة 

واستغالها لإلساءة إلى اململكة العربية السعودية.
وقللال األمللن العام ملجلللس التعللاون اخلليج، عبد 
اللطيف الزياني، إن دول املجلس »تستنكر« موقف إيران 
»الرامللي إلى تسللييس فريضللة احلج، من خللال وضع 
العراقيل أمام التوصل التفاق نهائي ينظم قيام احلجاج 

اإليرانين بأداء احلج للموسم القادم«.
وبحسب وكالة األنباء السعودية الرسمية، أضاف 
الزيانللي أن »دول مجلللس التعللاون تدعللو املسللؤولن 
اإليرانيللن إلى أن يدركوا أن فريضة احلج فريضة دينية 
مقّدسللة لدى جميع املسلمن، وال ينبغي ربطها باملواقف 

واخلافات السياسية بن الدول«.
وبللّن أن دول اخلليللج »تطالللب اجلهللات املختصة 

في إيران بالتعاون مع اجلهات الرسمية في السعودية، 
املسللؤولة عن تنظيم موسللم احلج، حتى يتاح للحجاج 
اإليرانين أداء فريضتهم باطمئنان وسللام مع أشقائهم 

من مسلمي العالم«.
وعّبللر الزيانللي عللن تقديللر دول املجلللس، والعالم 
اإلسللامي للجهللود الكبيللرة والتسللهيات التللي تقدمها 
احلكومة السعودية من أجل رعاية احلجاج واملعتمرين 
واجبهللا  مللن  انطاقللاً  املقدسللة،  لألماكللن  والزائريللن 

ومسؤوليتها في خدمة احلرمن الشريفن. 
نفي سعودي

وقللد نفللت وزارة احلللج والعمللرة فللي السللعودية، 
يللوم اخلميللس 5/12، منعهللا اإليرانين مللن أداء احلج 
والعمللرة، وأكللدت أن طهللران هللي مللن متنللع مواطنيها 
مللن أداء العمللرة، وهي من رفضت التوقيللع على محضر 
االتفللاق إلنهللاء ترتيبات موسللم 

احلج القادم.
وقالت وزارة احلج والعمرة 
في بيللان نشللرته وكالللة األنباء 
السعودية إنها »ال متنع أي مسلم 
من القدوم إلى األراضي املقدسللة 
وممارسة شللعائره الدينية طاملا 
كان ذلك في إطللار التزام األنظمة 
لشللؤون  املنظمللة  والتعليمللات 

احلج«.
وشددت على أن »السعودية 
قيللادة وحكومللة وشللعباً ترحب 

بكافللة احلجللاج واملعتمرين والللزوار من مختلللف بقاع 
العالم ومن مختلف جنسياتهم وانتماءاتهم املذهبية« .

وأوضحللت الوزارة أنها »في كل عللام توجه الدعوة 
إلى جميع املسؤولن عن شؤون احلج في الدول العربية 
واإلسللامية والدول ذات األقليات اإلسامية، للقدوم إلى 
اململكللة لبحللث ومناقشللة ترتيبللات ومتطلبات شللؤون 
حجاجهم، حيث يصل عدد هذه الدول إلى أكثر من )78( 

دولة ، ومن بن هذه الدول إيران«.
وأشللار البيللان إلللى دعللوة رئيللس منظمللة احلللج 
والزيللارة اإليرانية سللعيد أوحللدي، للقدوم إلللى اململكة 
لبحث ومناقشللة ترتيبات شللؤون ومتطلبات حجاجهم 

القادمن ألداء مناسك احلج لهذا العام 1437هل.
ولفتللت الوزارة إلللى أنها التقت بوفد شللؤون احلج 
في إيران الذي قدم برئاسللة أوحدي قبل نحو شللهر، ومت 
خال اللقاء بحث كافة األمور املتعلقة بالزيارة وشللؤون 

احلج اإليراني.
وبينللت أن »وفللد شللؤون احلللج اإليرانللي رفللض 
التوقيللع علللى محضر االتفللاق إلنهاء ترتيبللات حج هذا 
العللام 1437هللل، معلللاً ذلللك برغبتلله في عرضلله على 

مرجعيتهم في إيران«.

وأضافللت وزارة احلللج السللعودية أن الوفللد أبدى 
»إصراراً شللديداً على تلبية مطالبه« ومن بينها أن مُتنح 
التأشيرات حلجاجهم من داخل إيران، و»تضمن فقرات 
في احملضر تسللمح بإقامللة دعاء كميل ومراسللم البراءة 
ونشرة زائر، وهذه التجمعات تعيق حركة بقية احلجيج 

من دول العالم اإلسامي«.
وأوضللح البيان أن الوفد اإليراني غادر  السللعودية 
يللوم 19 نيسللان املاضللي، دون التوقيللع علللى محضللر 

االتفاق لترتيبات حجاجهم لهذا العام 1437هل.
ونوهت وزارة احلج والعمرة إلى أنها أوضحت للوفد 
اإليرانللي بأنه في مللا يتعلق مبنح التأشلليرات للحجاج 
اإليرانين، فإن باإلمكان احلصول على تأشلليرات احلج 
إلكترونياً من خال إدخال بيانات حجاجهم باسللتخدام 

النظام االلكتروني املوحد حلجاج اخلارج.
وفي ما يتعلق بتوقف قدوم املعتمرين اإليرانين من 
داخل إيران، قال البيان إن »وزارة احلج والعمرة تود أن 
تنوه بأن السلللطات في اململكة لم متنع مطلقاً املعتمرين 
اإليرانيللن من القدوم، وأن املنع حللدث من قبل احلكومة 
اإليرانيللة، إذ يتخذون ذلك وسلليلة من وسللائل الضغط 

املتعددة على حكومة اململكة العربية السعودية«.
كافللة  سللّخرت  »السللعودية  أن  الللوزارة  وأكللدت 
اإلمكانات املادية والبشللرية خلدمة ضيوف الرحمن من 
احلجللاج واملعتمريللن والزوار لضمان أمنهم وسللامتهم 
وراحتهم خال أدائهم مناسللك احلج والعمللرة ، وأن من 

قرر منع مواطنيه من هذا احلق«.{

بقلم: الشيخ نزيه مطرجيداؤنـا و دواؤنـا

ِحم وَقْطُعها ِصلُة الرَّ
س،  ِحم حقٌّ ثابت ُمقَدّ ِعظون بها قليل؛ إّن ح���َقّ الَرّ الواِعظ���ون ِبِصلة األرح���ام كثير وال�ُمَتّ
ق���ٌة بَع���رش الله ومس���تجيرة برحمته، ال تفتُأ تدع���و: »َمن وصلني وصل���ه الله، وَمن  فه���ي ُمعلَّ

قطعني قطعه الله« متفق عليه.
إن الرح���م ُش���جنٌة م���ن الرحم���ن، متداخل���ٌة بعضه���ا ف���ي بع���ض كتداُخل عروق الّش���جر 
ال�ُمشتبكة، ال يحلُّ لذي رحٍم أن يقطع منها ِعرقًا، فإن القاطع ُيقطع والواصل يوَصل. لقد 
ِحم فقالت: يا  نة أن الله تعالى َخَلق اخَلْلق، حتى إذا فرغ منهم قامت الرَّ جاء في صحيح السُّ
ربِّ هذا ُمقام العاِئِذ بك من القطيعة! قال نعم! أما ترَضني أن أِصَل َمن وَصلِك وأن أقطَع َمن 
قطعك؟ قالت: بلى، قال: »فذلك لِك«، ثم قال الرسول ]: »واقرأوا إن شئتم: »فَهل َعسْيُتم إن 
هم وأعمى  عوا أرحامك���م، أولئك الذين لَعَنهم اللُه وأصمَّ يت���م أن ُتفس���دوا في األرض وُتقطِّ تولَّ

أبصارهم« محمد: 23-22.
ِحم صاحِلها وظاملها فضيلٌة للصاحلني وجُنعٌة للرائدين، لم يتحقق  إن اإلحسان إلى الرَّ
كماله���ا ألح���د س���وى للنبي ]، ثم للورثة بحس���ب س���هاِمهم من املي���راث النبوّي، فإن رس���ول 
الل���ه ] لّب���ى داعي الله تعال���ى في قوله: }ُخِذ الَعْف���َو وْأُمر بالُعرِف وأَع���ِرْض عن اجلاهلني{ 
لت-34. لقد نادى َعشيرته يومًا وقال لهم:  األعراف-199، وقال: }ِاْدَفع باّلتي هي أحسُن{ فِصّ
ها بِباللها«  »أَنِقذوا أنُفسكم من النار فإني ال أملك لكم من الله شيئًا، غير أن لكم َرِحمًا سأُبلُّ

رواه مسلم، مقررًا أن لهم جميعًا َرِحمًا حتى الذين ليسوا له بأولياء.
إن أتباَع الَهدي القرآنّي والنبوّي هم أحقُّ الناِس قاطبًة بأن يحفظوا حقوَق ِصلة الرحم، 
ُتهم أعظم شأنًا من سائر األمم،  وُينصفوها من أنفسهم، وَيْبُلغوا في ذلك أرقى الدرجات، فُأَمّ
ٌة ُمقتصدٌة وكثيٌر منهم س���اَء ما َيْعَملون{ املائدة- فإن أمم أهل الكتاب التي َس���َلفت }منُهم ُأمَّ

66، فق���د جع���ل الل���ه تعالى أعل���ى مقاماتهم االقتص���اد، أما أمة اإلس���الم فاالقتصاد أوس���ُط 
مقاماتهم، وجعل اللُه لهم فوق ذلك ُرتَبة السابقني: }وِمْنُهم سابٌق باخليراِت بإذن الله ذلَك 

ُهو الَفْضُل الكبير{ فاطر-32.
عم. ُعْج  ر الله ما هم في���ه من الس���عادة والِنّ ���روا م���ا بأنفس���هم فغَيّ إال أن عاّم���ة الن���اس غيَّ
ِحم، فعملوا  بَطْرِفك نحو العوائل واألقرباء، والعشائر واألولياء، جتْد أنهم قد خانوا أمانة الَرّ
عل���ى قطعه���ا وَفص���ِم ُعراها، ومتزيق حُلَمتها وَس���جاها، واتخذوا ألنفس���هم قلوب���ًا أْصَلَب من 
خ���ر(، وأخالق���ًا ما النحطاطها من ق���رار، وصار جاهُلهم ي���رى األقارب عقارب،  اجَلْلَم���د )الَصّ
واأَلعم���ام أْس���قام، واأَلخواَل أْهوال.. وهك���ذا أصبح األقرباء بعضهم لبعٍض عدّو إاّل َمن ش���اء 

الله من األتقياء.
قد تس���تحيل قطيعة األرحام عداوًة، وعداوُة األقارب صعبٌة مؤمِلة، ورمبا دامت كحرِب َبكٍر 
وَتْغِلب ابَني وائل، وَعْبَس وُذبيان ابني َبغيض، واأَلوَس واخَلْزَرج ابني َقْيلة... ولعل الس���بب في 
ذل���ك أن كل واح���د من األقارب يكره أن يفوقه قريُبه، فيقُع التحاُس���د وتطغى األنانّية، ويحلُّ 

النفور ويدبُّ فيهم داُء األمم من قبلهم!
ٌص يقعد لهم بأْطُرِقهم، فيأتيهم من بني أيديهم وِمن َخلِفهم، وعن  والشيطان قائٌم ُمتَربِّ

أميانهم وعن شمائلهم، ويسعى للتفريق بني األزواج واألقرباء واألخاّلء!
غم من أنه َيِصُلهم ويقطعونه،  ش���كا صحابٌيّ إلى رس���ول الله ] قطيعَة قرابٍة له على الرَّ
وُيحِس���ن إليهم وُيس���يئوَن إليه، وَيحُلُم عنهم ويجهلون عليه! فقال له الرس���ول ]: »لئن كنَت 
ُهم ال�َمّل، وال يزال معك م���ن الله ظهيٌر عليهم ما ُدمَت على ذلك« رواه  ا ُتِس���فُّ كم���ا ُقلَت فكأمنَّ
، وهذا تش���بيٌه لن���وِع الُعقوبة التي س���تنزل بهم يوم  م���اد احلارَّ مس���لم، أي كأمن���ا ُتطِعُمه���م الرَّ
القيامة جزاء قطيعتهم ِلَرحِمه! فليس الواصُل بال�ُمكافئ الذي يصل َمن َوَصله وَيقَطُع َمن 

قطعه، ولكن الواصل هو الذي إذا ُقِطَعت َرِحُمه َوَصلها!
فإذا أحَببَت أن َيبُس���َط الله لك في ِرزقك، وَينس���أ لك في أثرك، وُيْربي لك ثواَب عمِلك، 

َفِصْل َرِحَمك!<

االجتهاد في شعبان
سبيل الفوز في رمضان

من نعم الله تعالى على عباده املؤمنن أنه جعل لهم في أيام الدهر مواسللم عبادة، كلما انتهى موسم 
أردفه آخر حتى ال يخلو الزمن من وقت مفضل للعبادة، ومن هذه املواسللم شللهر شعبان الذي هو نفحة من 
نفحات الله ال ينبغي للمسلللم أن يضيعها، وقد كانت للنبي | مع هذا الشللهر أحللوال: فقد روى البخاري 
ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: »ما رأيت رسول الله | استكمل صيام شهر قط إال رمضان، وما 
رأيته في شهر أكثر صياماً منه في شعبان«. زاد البخلاري: »كلان يصلوم شلعبلان كللله«. وملسلللم: »..كان 
يصوم شللعبان إال قلياً«. وعن عائشللة رضي الله عنها قالت: »كان أحب الشللهور إلى رسللول الله | أن 
يصومه شعبان، ثم يصله برمضان«. رواه أبو داود وهو صحيح. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: »ما 
رأيت رسللول الله | يصوم شهرين متتابعن إال شعبان ورمضان« رواه النسائي والترمذي وقال حديث 
حسللن، وكذلك رواه أبو داود ولفظه: »لم يكن النبي | يصوم من السللنة شهراً تاماً إال شعبان، كان يصله 

برمضان«، وصححهما الشيخ األلباني.
فهذه جملة من األحاديث واآلثار تدل على أن رسول الله | كان يعظم شهر شعبان ويكثر من الصيام 
فيلله، فقيل إنلله كان يصومه كلَّلله أو كان يصومه إال قلياً، وهللذا األخير هو الذي رجحه جمللع من العلماء؛ 
منهم: عبد الله بن املبارك وغيره، أن رسللول الله | لم يسللتكمل صيام شللعبان، وإمنا كان يصوم أكثره. 
وهللذا هو األقللرب للصواب ألحاديث رويت عن عائشللة وغيرها، وكما في الصحيحن عللن ابن عباس قال: 
»ما صام رسللول الله | شللهراً كاماً غير رمضان«. واملقصود أن رسللول الله | كان يكثر من الصيام في 
شللعبان، وما ذاك إال لفضيلة هذا الشللهر وعظم ثواب الصيام فيه، ويدل عليه مللا رواه الترمذي من حديث 

أنس قال: »سئل رسول الله |: أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: شعبان تعظيماً لرمضان«.
صيام شعبان ملاذا؟!

وأما األسباب التي دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كثرة الصيام في شعبان فيبّينها حديث 
أسللامة بن زيد الذي رواه أحمد والنسللائي أن أسامة قال للنبي |: »ولم أرك تصوم في شهر ما تصوم في 
شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بن رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه األعمال إلى رب العاملن 

عّز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم«. حسنه األلباني.
ويقع شللعبان بن شللهرين جليلن هما رجب وهو شللهر حللرام، ورمضان وهو شللهر الصيام، فيهتم 
النللاس بهذيللن الشللهرين ويغفلون عن شللعبان، فأحللَبّ أن يكثر من ذكر الللله وطاعته عنللد غفلة الناس؛ 
ألن العبللادة وقللت الغفلة محبوبة إلى الله؛ كما روى مسلللم عن معقل بن يسللار رضي الللله عنه، قال |: 

.» »العبادة في الهرج كهجرة إلَيّ
ولذلللك كانت صاة الليل أفضللل النوافل مطلقاً: »أفضل الصاة بعد املكتوبللة صاة الليل«، ألنه وقت 
غفلللة يكون النللاس فيه نائمن. ولذلك أيضاً كان ذكر الله عند دخول السللوق عليه أجللر كبير كما جاء عن 

النبي |. 
خفاء الطاعة

أهللل الغفلللة في غفلتهم ال يلتفتون ملللن يطيع الله وال غيره، ومعلوم أنه كلمللا كان العمل أخفى وأبعد 
عن عيون الناس، كان أحب إلى الله وأدعى إلى اإلخاص، وفضل عمل السر على عمل العلن كفضل صدقة 
السر على صدقة العانية. وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم ال ظل إال ظله: »ورجل تصّدق 
بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم شللماله ما تنفق ميينه«. وقد كان السلللف يحبون سللتر أعمالهم ويجتهدون 
فللي إخفائهللا، ويعملون على أن ال يطلللع عليها أحد؛ فكان أحدهم إذا صام أدهللن وتطيب حتى ال يرى عليه 

أثر الصيام.
أقللول والعلم عند ربي: كذلك يسللتحب لإلنسللان أن يعّود نفسلله على كثرة صللاة النوافل، ويحاول 
اإلطالة فيها ما اسللتطاع حتى ال يتململ من التراويح ويسللتثقلها، بل يكثللر النوافل في رمضان، فإن أجور 

العبادات فيه تضاعف على ما سواه لشرف الزمان.{
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بعد تللاوة القرآن الكرمي، افتتح احلفل املسللؤول 
السياسللي للجماعللة في بيللروت األخ عمللر املصري، 
مرحباً باحلضور الذين غصت بهم قاعة مركز الدعوة 

اإلسامية.
كلمللة احلفل كانت لألسللتاذ مصطفى خير، وبعد 
ذلك تناوب علللى الكام األخت رانيا القوزي، منسللقة 
األخوات مع املاكينة االنتخابية، وكلمة باسم الفائزين 

ألقاها االستاذ مغير سنجابة.
بعد ذلك جرى تكرمي أعضاء املاكينة االنتخابية، 
ووزعت عليهم شللعارات تقدير وهدايا رمزية، عربون 

وفاء وعرفان على جهودهم الكرمية.
وختم احلفل بتوزيع احللوى على احلضور.

العيش املشللترك والشللراكة الوطنية، مع احملافظة على 
حقوق جميع السللكان فللي املنطقة«. وأضللاف: »تربطنا 
عاقللات جيدة مع رئيللس بلدية عبللرا واملجلس البلدي، 
ونحللن نتابللع معلله شللجون وهمللوم ومطالب السللكان 
لتحسن ظروف العيش وتأمن كافة اخلدمات الهلنا في 
عبرا«. ودعا »أبناء صيدا املقيمن في عبرا الى املشللاركة 
الكثيفة في االنتخابات املقبلة الختيار من يرونه األنسب 

خلدمة املدينة وأبنائها«.

   بعللد ذلللك اسللتمع احلضللور إلللى إلقللاء الطللاب 
والطالبللات الذيللن فللازوا بالتصفيللة النهائيللة وعددهم 
)60( طالبللاً وطالبللة، مللن صفللوف الرابللع واخلامللس 
والسللادس األساسللي. ووزعت امليداليات على الفائزين 
في جللو احتفالي، فيما كان الفائزون يللردد بعد القصائد 

بشكل جماعي.

إسامية على املمرضات، باإلضافة إلى باقة ورد إلى كل 
مركز ومستشفى، كعربون تقدير واحترام.

بتعريللف اإلسللام بأنلله دين سللام وعللدل ال إرهاب 
أو ترهيللب، ومللن الضللروري أن نعللرف عدّونللا كللي 
نتمكللن من محاربته. ثم اسللتفاضت في احلديث عن 
شللمائل النبي | وضرورة االقتداء بأخاقه الكرمية 
وسللنته في كل أمورنللا وعاقاتنا مللع اآلخرين حتى 
نوصل أحسللن صورة للمسلللمن وغيرهم عن ديننا 

احلنيف«.
اختتمللت احملاضللرة بتوقيللع الكتللاب وتوزيعه 

على احلاضرات.

مناهج تربوية وبرامللج طموحة وطرق تدريس تفاعلية 
متطللورة، علللى أيللدي معلمللن ومعلمللات يشللهد لهللم 

بالكفاءة«.
بدورهللا مديللرة مدرسللة اإلميللان األسللتاذة »رندة 
الزعبللي« شللكرت جمعيللة التربية اإلسللامية املشللرفة 
على معاهد ومللدارس اإلميان، متمنية النجاح والتوفيق 
للطلبللة اخلريجللن واخلريجللات، داعية إياهللم ليكونوا 

شامة بن أقرانهم.
تخلللل احلفللل تكللرمي جمعيللة التربيللة اإلسللامية 
للمحامللي األسللتاذ »محمللود الدندشللي« من مؤسسللي 
جمعيللة التربيللة اإلسللامية، وقللد ألقللى نائللب رئيللس 
اجلمعيللة الدكتللور »وليللد الولي« كلمة حتللدث فيها عن 
األسللتاذ »محمللود« أحللد بناة مللدارس اإلميللان وأعمدة 
جمعيللة التربية اإلسللامية. كمللا تخلل احلفللل أوبريت 
قدمهللا الطللاب اخلريجللون وتكللرمي للطلبللة احلافظن 
لكتاب الللله وفريق الروبوت جونيور. وفي اخلتام جرى 
توزيع الشللهادات علللى الطلبة اخلريجللن وإقامة حفل 

كوكتيل على شرفهم.    

بعللد أن خاضللت اجلماعللة اإلسللامية املعركللة 
االنتخابية في محافظة بيروت، التي أسفرت نتائجها 
عللن فللوز مرشللحها املهنللدس مغيللر سللنجابة ضمن 
حتالللف مع الئحللة البيارتللة للمجلس البلللدي، وفوز 
خمسة مرشحن للمجالس االختيارية، أقامت املاكينة 
االنتخابيللة للجماعللة اإلسللامية فللي بيللروت  حفللاً 
تكرمييللاً ألفراد وأعضاء احلملللة االنتخابية، بحضور 
األمن العام السابق األسللتاذ إبراهيم املصري ونائب 
األمن العام األسللتاذ مصطفى خيللر، وقيادة اجلماعة 
اإلسللامية فللي بيللروت، فضللاً عللن مشللاركة عضو 
املجلس البلللدي الفائز واألعضللاء الفائزين للمجالس 

االختيارية وبعض وجهاء األحياء البيروتية.

»اجلماعللة  أقامللت 
اإلسللامية« لقللاء صباحيللاً 
حضللور  فللي  عبللرا،  فللي 
فللي  السياسللي  املسللؤول 
بسللام  الدكتللور  اجلنللوب 
منطقللة  ومسللؤول  حمللود، 
عبرا سللعد الديللن عرنوص، 
العارفللي  خالللد  والشلليخ 
والشلليخ علللي السللبع أعن 
وعضللو اللجنللة السياسللية 
وكللوادر  الزعتللري،  محمللد 

مللن اجلماعة مبشللاركة اعضاء بلدية صيدا املرشللحن: 
حسللن الشللماس، مطاع مجذوب، كامل كزبللر، املهندس 
علي دالللي بلطة، الدكتللور محمد حسلليب البزري، عرب 
كلش، املهندس محمد البابا، املهندس مصطفى حجازي، 

املهندس محمود شريتح ومحمد قبرصلي.
وقال حمللود خال اللقاء: »اننا فللي اجلماعة نعتبر 
منطقللة عبللرا امتللداداً طبيعيللاً ملدينللة صيللدا، جغرافياً 
ودميغرافياً، ولها ولسللكانها حق علينا لتكريس معاني 

   إننا نؤمن بأن التعليم 
الذاتللي هللو النللوع األهم في 
عللن  التعليميللة...  املسلليرة 
القللدرات  تكتشللف  طريقلله 
الرعايللة  لتلقللى  الواعللدة 
الازمللة لتصل إلللى االقتدار 
الكامللل في اإللقاء الشللعري 
أو في فللن اخلطابة. من أجل 
ذلللك مَتّ تكللرمي الفائزيللن في 
حفللل ختامللي كبيللر حضره 
املشللرف التربللوي د. خليللل 

معتوق وأفراد الهيئة التعليمية، إضافة إلى حشللد الفت 
من األهالي الكرام.

بللدأ االحتفللال بتللاوة من القللرآن الكرمي، فالنشلليد 
الوطنللي اللبنانللي فكلمات مللن عريفة االحتفللال املعلمة 
دانيا عجرم، نوهللت فيها باكتمال جماليللة اللغة في فن 

إلقائها شعراً ونثراً.

املمرض  مبناسللبة يوم 
العاملللي، أقللام قسللم العمللل 
جمعيللة  فللي  االجتماعللي 
فللي  االجتماعيللة  النجللاة 
اإلقليم جولة في مستشفيات 
املستشللفى  اإلقليللم: 
املركللزي، سللبلن احلكومي، 
عثمللان، شللحيم احلكومللي، 
مسللتوصف اجليش، ومركز 
وزارة الشللؤون االجتماعية، 
اجلمعيللة  ومسللتوصف 

االجتماعيللة، ومسللتوصف جمعيللة الوعللي واملواسللاة 
اخليريللة، حيث جللرى توزيللع أقراص مدمجة ألناشلليد 

نظمت جمعية النجللاة االجتماعية في الدريب/
عكار محاضرة وتوقيع كتاب للداعية »منال األيوبي« 
بعنللوان »هذا هو ديني«. اسللتهل احلفل بتاوة آيات 
من القرآن الكرمي، ثم ألقت مسؤولة جمعية النجاة في 
الدريب »ها سليمان« كلمة رحبت فيها باحلاضرات 
وعّرفللت بجمعيللة النجللاة االجتماعيللة وأهدافها، ثم 
جالت على مؤلفات الداعيللة »منال األيوبي« وعّرفت 

بها.
محاضرتهللا  »األيوبللي«  الداعيللة  اسللتهلت 

صدر حديثاً عن مؤسسللة الدراسات الفلسطينية 
كتاب:  »نكبة وبقاء: حكاية فلسطينين ظلّوا في حيفا واجلليل« 

)1948 – 1956( تأليف: عادل مّناع
تنفض الدراسللة الغبار عن حقبة تأسيسللية في 
تاريللخ الفلسللطينين الذين بقللوا في حيفللا واجلليل 
بعد النكبة )1948-1956(. وتسمح  بسرد حكايات 
إنسللانية وشللخصية للمهّمشللن، مغايللرة للروايات 
التاريخيللة النخبوية. فأسللباب وحيثيللات البقاء في 
فلسللطن بعد سللنة 1948 ظلت ضبابية قلما سلللط 
املؤرخللون األضللواء عليهللا. وهللذه الدراسللة تسلللط 
األضواء على بعض حاالت »عدم الطرد« من الناصرة 
وأغلبيللة قللرى ناحيتهللا، والقللرى الدرزيللة وغيرها. 
ويشللمل البحللث حكايللات مللن لللم يطللردوا، وآخرين 
اقتلعللوا ثم عادوا إلللى وطنهم. ويوثق لصللراع البقاء 
وحيثياتلله منذ النكبة حتى حرب السللويس ومذبحة 
كفر قاسللم اعتماداً على منشللورات ومخطوطات قلما 
عاينها الباحثون. وال يهمل البحث الوثيقة الشللفوية 
من خللال مقابات أجريللت مع من عايشللوا األحداث 

وكانوا شهود عيان عليها.

اإلميان  مدرسللة  نظمت 
اإلسامية – فرع طرابلس – 
تخريج  مائة وأربعن طالباً 
وطالبة من الدفعة السابعة 
والثاثن من طاب الشهادة 
الدراسللي  للعللام  الثانويللة 
برعايللة    2016  –  2015
والشللمال  طرابلللس  مفتللي 
الدكتور مالك الشللعار ممثاً 
بأمن الفتوى الشلليخ محمد 
امام، ومشاركة كل من النائب 

السابق أسللعد هرموش، الوزير السللابق عمر مسقاوي، 
النائللب سللمير اجلسللر ممثللاً بالعميللد كمللال حلواني، 
األسللتاذ عبللد الرحمللن الذهللب رئيللس جمعيللة التربية 
اإلسامية في الشمال، وأعضاء املجلس اإلداري والهيئة 
العامة في اجلمعية، مدير مدارس االميان األسللتاذ وائل 
شلق، الهيئتن اإلدارية والتعليمية، إضافة الى فعاليات 

تربوية واجتماعية وحشد من أهالي الطلبة اخلريجن.
بعللد تللاوة مللن القللرآن الكللرمي والنشلليد الوطني 
اللبناني، ألقى الشلليخ »محمد إمللام«  كلمة راعي احلفل 
قللال فيهللا: »مللدارس اإلميللان اإلسللامية التللي خّرجت 
األجيال، هللي محضن اإلميان والقيللم واألخاق و العلم، 
وهي من املؤسسللات التربوية التللي تضرب جذورها في 

تاريخ مدينة طرابلس والشمال«.
بدوره رئيس جمعية التربية اإلسللامية )األسللتاذ 
عبللد الرحمللن الذهب( قللال: »سللتبقى جمعيللة التربية 
اإلسللامية ومللدارس اإلميان محاضللن طاهللرة ألبنائنا 
وبناتنا، تنشللر الوعي بينهم، متعهللداً بأن تبقى مدراس 
االميللان صروحللاً علميللة متميللزة مواكبة للتطللور وفق 

لقاء للجماعة ومرشحي الئحة إنماء صيدا في عبراتكريم الماكينة االنتخابّية للجماعة اإلسالمية في بيروت

مهرجان الشعر وفّن الخطابة في ثانوية اإليمان - صيدا

يوم الممّرض العالمي في اإلقليم

جمعية النجاة في عكار تقيم محاضرة »هذا هو ديني«

»نكبة وبقاء: حكاية فلسطينّيين ظّلوا في حيفا والجليل«

مدرسة اإليمان - طرابلس  تخّرج مائة وأربعين 
طالبًا وطالبة من طالب الشهادة الثانوية

أنشطة
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رغ���م الغبار ال���ذي تثيره نتائج االنتخابات البلدية والتناف���س اجلارية في لبنان، لكنها لم 
تنجح في حجب التس���اؤالت التي ما زالت تبحث عن أجوبة لها حول مقتل القيادي في حزب 
الل���ه مصطف���ى بدر الدين. فللمرة األول���ى في تاريخ احلزب تكون الرواي���ة التي يقدمها للرأي 
العام غير مقنعة. عدم االقتناع هذا ال يقتصر على املراقبني ووس���ائل اإلعالم وخصوم احلزب، 

بل امتد إلى البيئة احمليطة باحلزب ورمبا صفوفه التنظيمية.
املعلوم���ات الت���ي قدمها ح���زب الله للعال���م حول مقتل مصطف���ى بدر الدين ت���كاد تطابق 
املعلوم���ات )م���ن حي���ث الك���م( التي قدمها ح���ول مقتل عماد مغنّي���ة عام 2008. يومه���ا، العالم 
كله س���ّلم بصدق الرواية ولم ُتطرح أية أس���ئلة، ألن الرواية كانت منطقية ومقنعة س���واء أكانت 
صحيح���ة أم ال. رغم أن الهالة األس���طورية التي كانت حتيط بش���خصية عم���اد مغنية أكبر من 
تل���ك الت���ي أحاطت مبصطفى بدر الدين. ورغم أن اغتي���ال مغنية وقع في قلب املنطقة اآلمنة 
بدمش���ق ف���ي ع���ز القبض���ة احلديدي���ة الس���ورية، فقد ص���دق العالم م���ا قدمه ح���زب الله حول 
احلادث. في املقابل، اس���تهداف بدر الدين حصل في ظل اضطرابات تش���هدها مختلف املناطق 
الس���ورية، وانفالت أمني وعس���كري كامل، رغم ذلك، غّص الكثيرون برواية القصف املدفعي من 

»اجلماعات التكفيرية« ولم يتمكنوا من بلعها.
في إطار القرائن التي قدمها السيد حسن نصر الله األمني العام حلزب الله ملواجهة اتهام 
احملكم���ة الدولية اخلاصة حلزب���ه باغتيال الرئيس رفيق احلريري، اس���تهجن نصر الله حصر 
االته���ام بالنظام الس���وري أو بحزب الله، وتس���اءل ملاذا ال يكون الكي���ان الصهيوني ضمن الئحة 
االته���ام طامل���ا أن نتائ���ج االغتيال ج���اءت في مصلحة الكيان. االس���تهجان نفس���ه يحق للعالم 
أجم���ع أن يش���عر به اليوم، إزاء رواية حص���ر اتهام اجلماعات التكفيرية باس���تهداف بدر الدين، 
خاصة أن هذا االتهام مت إطالقه قبل مرور 24 س���اعة على احلادث رغم الغموض الكبير الذي 
رافقه. ألم يخطر ببال عاقل أنه حتى على فرض التس���ليم بأن االس���تهداف جاء نتيجة قصف 
مدفع���ي مص���دره منطقة تقع حتت س���يطرة أحد فصائل املعارضة، ألم يك���ن من املنطقي ترك 
الباب مواربًا أمام إمكانية اختراق العدّو اإلس���رائيلي أو غيره من أجهزة االس���تخبارات الغربية 
له���ذا الفصي���ل لتنفيذ هذه العملية؟ فالس���يرة الذاتية ملصطفى بدر الدي���ن، تقود إلى أن دواًل 

كثيرة ما زالت فواتيرها لم تسدد مع بدر الدين ولها مصلحة في استهدافه.
خط���ورة الرواية الت���ي قدمها حزب الله حول مقتل مصطفى ب���در الدين تتعلق بجانبني: 
اجلان���ب األول م���رّده أن اته���ام احلزب كان باجتاه »اجلماعات التكفيرية«؟! دون أن يحدد اس���مًا 
مح���ددًا للجه���ة التي توصلت إليها حتقيقاته على  أنها اجلهة التي تقف وراء ما حصل. علمًا 
أن أق���رب منطق���ة م���ن مكان احلادث يس���يطر عليه���ا جيش اإلس���الم، فلماذا امتن���ع حزب الله 
ع���ن تس���مية الفصيل الذي يتهمه، وفتح الباب أمام تس���مية »اجلماع���ات التكفيرية«. أال يكون 
بذلك يريد اس���تغالل احلادث ملنح حربه اخلاطئة في س���وريا بعدًا جديدًا حتت عنوان االنتقام 
ملقت���ل بدر الدين على مختلف األراضي الس���ورية، ورمبا في بالد أخرى حتت عنوان اجلماعات 
التكفيري���ة؟ اخلط���ورة الثانية، هي أن العالم كان حتى ما قبل احلادث يس���لم بجميع الروايات 
الت���ي يقدمه���ا ح���زب الله واليدّقق بصحته���ا، فالعالم كله ص���دق اغتيال عم���اد مغنية رغم أن 
أحدًا لم يشاهد جثته ولم جتر السلطات املعنية أي فحص للجثمان أو حتى فحص للحمض 
النووي. واألمر نفسه حصل في جميع العمليات األمنية األخرى التي استهدفت كوادر احلزب، 
لكن عدم منطقية الرواية هذه املرة، جّرأت البعض لطرح فرضيات لم تكن تطرح في الس���ابق، 
فم���اذا ل���و أن ب���در الدي���ن ل���م يقت���ل، وأن كل ما قيل ه���و إلبعاده ع���ن اتهام احملكم���ة الدولية له 
باملش���اركة ف���ي اغتي���ال الرئي���س احلريري؟ م���اذا لو أن النظام الس���وري هو الذي يق���ف وراء ما 
حصل؟ ماذا لو أن تفجيرًا داخليًا هو الذي أدى.. ماذا.. ماذا.. التش���كيك لم يعد يقتصر على 

هذه احلادثة، بل امتد إلى جميع الروايات السابقة والالحقة.
يفاخ���ر األمني العام حل���زب الله دائمًا بأن االحتالل اإلس���رائيلي يصدق ما يقوله ويكّذب 
ما تقوله قيادة هذا االحتالل، ما أخش���اه هو أن يتغّير هذا الواقع، ويصبح التش���كيك بروايات 

احلزب ليس من االحتالل فقط، بل من جمهور احلزب نفسه.<

بقلم: أواب إبراهيم

رواية الحزب.. وخطورتها!

كلمة طيبة

لم متللّر طرابلس مبثل هللذا االحباط الذي 
يبدو جلياً على معظم املواطنن الذين ملوا سوء 
تعاطللي السياسللين والفاعليات فللي املدينة، 
مع االسللتحقاق البلللدي وتأكيد الطرابلسللين 
على يأسللهم من امكانية تشللكيل مجلس بلدي 
متقدم ومتطور وميثل شللرائح املدينة املختلفة 
ويكون متحرراً من االنتماء السياسللي الضيق، 
يضللع نصللب عينيلله مصلحللة طرابلللس فللي 
الدرجللة االولللى ويعمل علللى حتقيللق مطالب 
املدينللة ويكون مبثابة حكومللة مصغرة يتمتع 
بصاحيات واسعة منحها له قانون البلديات، 
الللذي أعطاه مطلق احلريللة لتفعيل دوره وهذا 
ما تخلت عنه املجالس البلدية السابقة، وتلهى 
أعضاؤها بخافات ونكايات أطاحت بفاعليته، 
وأضرت بسمعته ورمته طريح الشلل النصفي 
الللذي أحال هللذا املجلللس واملجالس السللابقة 
رهينللة لللدى السياسللين، مّمللا كّبللل نشللاطه 
وطموحاته فلم يقدر على اصدار مواقف تسجل 
له اجنازات مشهودة ليس على صعيد النظافة 
وحسللب، بللل أن تنقللل هللذه املدينللة مللن الظل 
والبيات الشتوي إلى مدينة مميزة على صعيد 
السياحة وماحقة مطالبها املتنوعة وبخاصة 
تلكللم التي أملت فيها طرابلللس ووعدت بها من 
قبل سياسللين في املدينة وخارجها النتشللال 
مناطق التبانة والقبة واملنكوبن والسويقة من 
الوضع املتردي، وتعمل على أعمارها بالهبات 
التللي مت التصريللح عنهللا ولللم تتللم ماحقتها، 
ونخشللى أن تكللون قد تبخللرت لتبقللى املدينة 
أسلليرة مجلس بلدي يسللّير االعمال الروتينية 
ولم يطمح الى حتقيق ثورة وانقاب جريء في 
ممارسللاته املتواضعللة، ولنا فللي مدينة جبيل 
خير مثال على دور مجلسللها البلدي في تطوير 
مدينته وجعلها املدينة السللياحية االولى على 

ساحل البحر املتوسط.
نعم هللذا يعيللق مجلس بلديللة طرابلس 
عن استنفار اجلهود احمللية والدعم اخلارجي 
والدولللي لتحويللل هللذا املجلللس مللن مجللرد 
اجتماعللات غيللر مجديللة سللئم منهللا أهالللي 
طرابلللس، وبخاصللة عندمللا أطاحللت غالبية 
أعضاء املجلس برئيسلله الدكتور نادر الغزال 
علللى الرغم من أن هذا املجلس جرى تشللكيله 
املدينللة ونوابهللا،  بللن سياسلليي  بالتوافللق 
حيث فشلللت هذه الائحة املوحدة في انتشال 
أضافللت  بللل  التعيسللة  حالهللا  مللن  املدينللة 
مأسللاة جديدة الى مآسللي املدينة وعطلت أي 
امكانيللة لتحقيللق انتفاضللة فللي صاحياتها 
الواسللعة التللي تخلت عنها وتركللت طرابلس 

علللى هامش املدن اللبنانيللة، فيما يفترض أن 
تستفيد من امكانيات املدينة وتسخر عاقاتها 
اخلارجية السللتقدام قللروض وهبات متنحها 
الللدول العربية والبنوك العربية واإلسللامية 
والدوليللة وعللدد مللن الللدول االوروبيللة وفي 
مقدمتهللا اسللبانيا فرنسللا وايطاليللا وتركيللا 
والتي لللن تتأخر فللي دعم مشللاريع طرابلس 
املدروسللة، ومللا ذلك بعسللير ولكللن املجالس 
البلدية احلالية والسللابقة فشلت في حتضير 
املناطللق  بإعمللار  ُتعنللى  مدروسللة  ملفللات 
املنكوبللة وإكمللال مشللروع االرث الثقافللي في 
هذه املدينة التي تئن من حالتها املؤسفة دون 
أي متابعة جدية السللتكماله، دون أن ننسللى 
افتتاح خان العسللكر بعد ترميملله في انتظار 
مشللاريع تتحقق من هذا املرفللق األثري الهام، 
ومنها تخصيص غرف الطبقللة األولى ملتحف 
الشللمع، ُتخصص كل غرفة من غرفه لسبعن 
كعادة طرابلسللية قدمية اسوة مبتحف جبيل 
ومتحللف موسللى املعمللاري، وجعللل محات 
الطبقللة األرضيللة مركللزاً للحللرف التقليديللة 
فضللاً عن مكتبللة خاصللة بأنواع الدراسللات 
واملؤلفللات التاريخيللة عن طرابلللس وطباعة 
الصور التراثيللة وغيرها مللن املقترحات التي 

تهّم السياح والزائرين.
هللذه األمنيللات ليسللت صعبللة التحقيللق 
فيما لو صفت النوايللا وأخلص املجلس البلدي 
لهللذه املدينة املنسللية، وعلى املجلللس البلدي 
العتيللد أن يضع نصب عينيه مضاعفة اجلهود 
باسللتيعاب املهمات املسللتجدة التللي ترفع من 
شللأن طربلللس وتعيد إليهللا أصالتهللا ودورها 

وسمعتها.
هللذه املطالب األساسللية ينبغللي أن تكون 
الشغل الشاغل ملن يحيكون القوائم االنتخابية 
طرابلللس  همللوم  أعينهللم  نصللب  ويضعللون 
ومصلحتها، ويقدمون املبادرات الضخمة التي 
تستحقها طرابلس وتتطلع إليها مع كل مجلس 
بلدي يجللب أن يتخلى أعضاؤه عللن املهاترات 
والغرق في تفصيات تشللل قدرة املجلس على 
حتويل املدينة إلى ورشللة عمللل على األصعدة 
كافة، وتتعاطى مع املجتمع املدني من جمعيات 
أهلية وطاب جامعات وثانويات جتذبهم إلى 
تشللكيل جلان دعم ومسللاندة حتقق التواصل 
بن أهالللي طرابلللس وتوحد الرغبة فللي انقاذ 
مدينتهم من االحتراب الذي نلمحه في تشللكيل 
اللوائح التي على ما يبدو لن ترضي طموحات 

الطرابلسين وال األسماء املتداولة.{
عبد القادر االسمر

متى تستعيد طرابلس بلدّيتها؟
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