
متى يأتي الفرج الرئاسي؟
أوشكت االنتخابات البلدية واالختيارية على االنتهاء، فقد جرت في أربع محافظات دون 
أن تطلق رصاصة واحدة، اللهم إال رصاص االبتهاج.. وس���وف يعقد املجلس النيابي اجتماعه 
األربع���ن دون اكتم���ال النصاب النتخاب رئيس للجمهورية.. بدع���وى أن املجلس النيابي فاقد 
للش���رعية، وأن���ه ال ب���ّد م���ن إج���راء االنتخاب���ات النيابي���ة أواًل، وبعده���ا.. وعند توف���ر التمثيل 
الصحيح، ال س���يما للش���ارع املس���يحي، ميكن انتخاب رئيس اجلمهورية. لكن اإلشكالية األكبر 
لة )بكس���ر الطاء املش���ّددة( ل���م توافق بعد عل���ى قانون عصري  ه���ي أن الق���وى السياس���ية املعطِّ
لالنتخاب���ات، ويقف أحد ركنيها )حزب الله( على ضفة احلداثة والليبرالية فيطالب باعتماد 
النس���بّية وأن يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة، بينما يقف الركن الثاني )التغيير واالصالح( 
ف���ي أقص���ى الضفة األخرى، فيعي���د طرح قانون اللقاء األرثوذكس���ي، مّدعيًا أن���ه وحده »يؤّمن 
املناصفة الفعلية الكاملة«. يضاف إلى ذلك ان كاّلً من املرشَحن للرئاسة هو من أبناء تي ار 8 
آذار، وتربطهما بكال الركنن مصالح والتزامات معروفة.. وبعد كل ذلك يريدون من اللبنانين 
أن يصدقوا انهما ال يعطالن االنتخابات الرئاس���ية والنيابية، واحلياة السياس���ية.. وال يريدان 

ان يسمحا بوصول الرئيس الثاني عشر إلى قصر بعبدا، ليكون عندنا رئيس للجمهورية.
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قراءة في نتائج انتخابات 
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النهضة التونسّية تختتم مؤتمرها
بتأكيد فصل السياسي عن الدعوي

النظام يقصف حلب
والمعارضة تستهدف مقّراته في حمص

قتلى تفجيرات طرطوس وجبلة في ارتفاع 
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»حركة النهضة« بعد مؤتمرها
إســالمّية أم مــاذا؟!

االنتقال إلى النظام الرئاسي من أولويات الحكومة الجديدة
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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(

»المستقبل« و»الجماعة« 
يدعوان لوأد الفتنة

بي��ان  ف��ي  املس��تقبل«  »تي��ار  أدان 
»اجلرمي��ة اخلطي��رة الت��ي ذه��ب ضحيتها 
الش��اب البريء حس��ن محم��د احلجيري«، 
مشيراً إلى أن هذه »اجلرمية املستنكرة التي 
أزهق��ت روح هذا الش��اب الب��ريء، فقط ألنه 
ابن ش��قيق من يتهمه البعض باملساهمة في 
خطف العس��كرين، هي انتقام بشع، ال يعيد 
اجلنود الش��هداء إلى أهلهم، وهي نذير شؤم 
يعيد النفخ في رماد الفتنة، مبا يخدم أهداف 
املجموعات اإلرهابية، املسؤولة أوالً وأخيراً، 

عن جرمية خطف جنودنا وقتل بعضهم«.
السياس��ية  املرجعي��ات  التي��ار  ودع��ا 
والديني��ة إلى »التدخل الس��ريع الس��تدراك 
التداعي��ات اخلطي��رة لهذه اجلرمي��ة، ودرء 
الفتن��ة، كم��ا يهيب بأه��ل احل��ل والربط في 
عرس��ال واللب��وة وجوارهم��ا املس��ارعة إلى 
احتواء ما حصل، والعمل على تغليب منطق 
احلكم��ة على عقلية الثأر، والتمس��ك مبنطق 

الدولة ومؤسساتها«.
من جهتها، طالبت »اجلماعة اإلسالمية« 
ف��ي البق��اع ف��ي بي��ان، »الدول��ة اللبناني��ة 
مبالحقة وتوقيف املجرم ومحاكمته بأس��رع 
وقت ممكن«، مشددة على ضرورة »استكمال 
معاجل��ة مل��ف العس��كرين الذي��ن م��ا زالوا 

مخطوفن، وإعادتهم إلى ذويهم«.

تغطية 100% ألدوية
أربعة أمراض مستعصية

أك��د وزي��ر العمل س��جعان ق��زي أنه مّت 
االتفاق بعد العرض الذي قّدمه وزير الصحة 
وائل أبو فاعور في جلسة استثنائية ملجلس 

إدارة الضمان االجتماعي، أمس، ما يأتي:
أوالً: زيادة مساهمة الضمان االجتماعي 
لألم��راض املس��تعصية اآلتي��ة: الس��رطان، 
التصلّب اللويحي، الضغط الرئوي والتلّيف 

الرئوي من 95 إلى 100 في املئة.
ثاني��اً: إقام��ة قن��اة تواصل ب��ن وزارة 
لالتف��اق  االجتماع��ي  والضم��ان  الصح��ة 
عل��ى كيفية ض��م األدوية التي تف��وق قيمتها 
640 الف لي��رة لبناني��ة إلى الفئ��ة املتعلقة 
باألم��راض األربع��ة لتصب��ح تغطيته��ا مئة 
ف��ي املئ��ة. وهذا األم��ر يع��ود لالتف��اق الذي 
س��يحصل م��ن خالل اخللي��ة التي س��تؤلف 

وتقّدم تقريرها في 24 حزيران.
ثالث��اً: مّت االتف��اق على إج��راء مناقصة 
واحدة لألدوية املشار إليها آنفاً بن الضمان 
ووزارة الصح��ة لتك��ون كلفة أس��عار الدواء 

على الضمان ذاتها على وزارة الصحة.

منطق الثأر يقتل
 حسين الحجيري

عند الس��اعة احلادية عش��رة والّنصف 
م��ن صب��اح الثالثاء املاض��ي، ُفق��د االّتصال 
بالّشاب حسن محّمد احلجيري )18 عاماً(. 
بع��د أقّل من نصف س��اعة، أُعل��ن خطفه من 
مكاٍن قريٍب من مرجة رأس العن في بعلبك. 
لم مي��ّر وقٌت طوي��ل، حّتى ضّج نب��أ العثور 
على جّثت��ه بالقرب من جّبان��ة طليا بالقرب 

من مدفن اجلندّي الّشهيد محّمد حمّية.
في جسد ابن شقيق مصطفى احلجيري، 

امللّقب ب�»أبو طاقية«، عثر الّطبيب الّش��رعّي 
عل��ى أكثر م��ن أربعن رصاص��ة في مختلف 
أنحاء جسده مصدُرها أكثر من سالٍح حربّي. 
ومن على منبر الوسائل اإلعالمّية، أعلن والد 
الّش��هيد حمي��ة، معروف حمّية، مس��ؤولّيته 

عن اجلرمية.
متنّق��الً عبر الوس��ائل اإلعالمي��ّة، أعلن 
حمّية تبّنيه جلرمي��ة القتل: »قتلُت ابن أخي 
أبو طاقّية وانتقم��ُت ملقتل ابني«، قال حمّية. 
وعل��ى الّرغم من تأكي��ده عدم الّتع��ّدي على 

املظلومن، توّعد بقتل اآلباء واألبناء.
ُبعيد تنفيذ اجلرمية، استنفرت عرسال، 
فيما بدأ اجليش القيام بعملّيات دهٍم لبعض 
املن��ازل في طاري��ا بحثاً عن مع��روف حمّية 
الذي ال يزال متوارياً ع��ن األنظار. وقد أحاط 
آل حمّية مبنزل املطلوب، مانعن اجليش من 

الّتقّدم.

»المستقبل«: القانون المختلط 
هو األكثر واقعية 

أدان��ت كتلة »املس��تقبل« قت��ل اجلندي 
محم��د حمي��ة، معب��رة ع��ن »تعاطفه��ا م��ع 
اجليش ومع عائلة الش��هيد، وطلبها مالحقة 
بع��د  الص��ادر  بيانه��ا  ف��ي  ورأت  القتل��ة«. 
اجتماعها برئاس��ة الرئيس فؤاد الس��نيورة 
أن »مس��ؤولية مالحقة املجرمن تقع حصراً 
على عاتق الدول��ة، وواجبها االقتصاص من 
قتلة الش��هيد وكذلك من قتلة الش��هيد محمد 

احلجيري«.
وكررت الكتلة دعوتها القوى السياسية 
على اختالف اجتاهاتها للتوجه الى انتخاب 
تعطي��ل  اس��تمرار  »أّن  واعتب��رت  رئي��س. 
االنتخاب من حزب الله والتيار الوطني احلر 
مستعيناً بقوة السالح اخلارج عن الشرعية، 
يشكل جرمية كبرى مستمرة بحق لبنان مبا 

ينعكس سلباً وبشكل كارثي على البالد«.
النيابي��ة  اللج��ان  بع��ودة  ورحب��ت 
املشتركة الى العمل على إنتاج قانون جديد 
لالنتخ��اب، معتب��رة أّن »القان��ون املختل��ط 
ب��ن النظامن النس��بي واألكثري ه��و األكثر 
واقعيًة ومتثيالً«. وجددت متسكها باالتفاق 
املوَقّع مع القوات اللبنانية واحلزب التقدمي 
االش��تراكي، »وال��ذي يعتبر مبثابة تس��وية 

معقولة تعبر عن أقصى املمكن«.

»التغيير واإلصالح« يتمّسك 
بـ»القانون األرثوذكسي« 

أعلن تكتل »التغيير واإلصالح« متسكه 
مبوقف��ه الثابت ف��ي املطالبة بقان��ون اللقاء 
األرثوذكس��ي، الذي أثبت أنه األكثر جتسيداً 
للمناصف��ة الفعلي��ة الكامل��ة«. وأكد ان س��د 

جنة لن يتوقف مهما كلف األمر.
عقد التكتل اجتماعه األسبوعي برئاسة 
النائ��ب العماد ميش��ال ع��ون ف��ي دارته في 

الرابية، وبحث في التطورات الراهنة.
»التي��ار  رئي��س  ت��ال  االجتم��اع  عق��ب 
الوطني احل��ر« وزير اخلارجي��ة واملغتربن 
جب��ران باس��يل مق��ررات التكت��ل، فأك��د »ان 
انتخ��اب أمل أب��و زي��د نائباً ع��ن جزين، في 
معركة كاس��حة، يؤكد مرة جدي��دة احلاجة 

إلى االنتخابات النيابية الفورية«. 

المصارف لـ»حزب الله«: 
نلتزم قرار سالمة

حت��ت التهدي��د بإحال��ة املخالفن على 
الهيئ��ة املصرفية العلي��ا، رضخت املصارف 
لآللي��ة الت��ي اقترحه��ا حاكم مص��رف لبنان 
ري��اض س��المة لتطبي��ق القان��ون األميركي 
املتعل��ق مبكافح��ة متويل حزب الل��ه دولياً. 
ثّبت س��المة ه��ذه اآللي��ة ف��ي اجتماعيه مع 
مجلس إدارة جمعي��ة املصارف ومع وفد من 
حزب الل��ه، وهو سيش��رحها الي��وم لكل من 
رئيس احلكومة متام س��الم ووزير املال علي 

حسن خليل.

املصرفي��ة  الهيئ��ة  ُتص��در  أن  يتوق��ع 
العلي��ا غ��داً »إعالم��اً« يطوي صفح��ة األزمة 
بن املصارف وحزب الله. »اإلعالم« سيكون 
ترجم��ة عملي��ة للبي��ان الذي أص��دره حاكم 
مصرف لبنان رياض سالمة الثالثاء املاضي 
من باريس، والذي كان محور لقاءين عقدهما 
مع كل م��ن مجلس إدارة جمعي��ة املصارف، 
وم��ع وفد من ح��زب الله ضّم الوزير حس��ن 
احلاج حس��ن والنائب علي في��اض والنائب 

السابق أمن شّري.

جنبالط: محور إيران - 
سوريا يعرقل الرئاسة 

يحيي لبن��ان الذكرى الثانية للش��غور 
في س��دة رئاس��ة اجلمهورية وسط مناخات 
ال تبش��ر بانتخاب رئيس حتت قبة البرملان، 
وال س��يما مع تصاعد الدع��وة الى انتخابات 
نيابي��ة مبكرة تس��بق الرئاس��ية، وقد انضم 
رئي��س »اللق��اء الدميوقراط��ي« النائب وليد 
جنبالط إلى مؤيدي هذا االقتراح بشرط إبقاء 
قانون الستن وقال في حديث ل�»النهار« إن 
إيراني��ة«،  الرئاس��ية  االنتخاب��ات  »عرقل��ة 
داعياً املرشحن العماد ميشال عون والنائب 
سليمان فرجنية إلى »مراجعة« حتى لو أدى 

األمر بهما الى االنسحاب وانتخاب ثالث.
عن  وماذا  س��ؤال،  عل��ى  رداً  ■ وق��ال 

السعودية وتدخلها في االستحقاق ؟
- قبل أن نصل الى الس��عودية وايران، 
هناك املرش��حان س��ليمان فرجنية وميشال 
ع��ون وهم��ا م��ن اخل��ط نفس��ه. وه��ذا يؤكد 
وجهة النظ��ر الروس��ية. والس��ؤال املطروح 
ملاذا هذا اخلط أو احملور الس��وري- اإليراني 
ال يريد رئيساً؟ بكل سهولة في إمكان روسيا 
وإي��ران القيام بتس��وية ملصلح��ة عون على 
حساب فرجنية، أو العكس، من أجل االتيان 

برئيس.
يتحملون  الداخل  في  األفرق��اء  ■ لكن 
املس��ؤولية األول��ى عن ه��ذا التعطي��ل وعدم 

القدرة على انتخاب رئيس؟
- أن��ا أحم��ل املس��ؤولية له��ذا احمل��ور) 
إيران - سوريا( وعدم حضور النواب يؤدي 
إلى عدم اكتمال النص��اب. ما زلنا نراوح في 

املكان نفسه منذ سنتن.

وجهة نظر

بلدّيات الرئاسة الفارغة
د له والبرلمان الممدَّ

االنتخاب���ات البلدي���ة واالختياري���ة الت���ي حصل���ت في األس���ابيع الثالثة 
املاضي���ة خاضتها القوى السياس���ية الرئيس���ية ف���ي البلد في اط���ار التمهيد 
لالس���تحقاقات القادمة التي يتقدمها االس���تحقاق الرئاس���ي الضائع ويليه 

االستحقاق النيابي املفترض اجراؤه في ربيع العام املقبل. 
وبات اجلميع يعلم أن االستحقاق األول عالق على خطوط التوتر العالي 
ف���ي املنطق���ة بعد أن ارتضى اجلمع األكبر من الساس���ة اللبنانين أن يخضع 
االس���تحقاق الرئاس���ي لالعتب���ارات السياس���ية اخلارجي���ة. أما االس���تحقاق 
االنتخابي النيابي، فإنه عالق في أتون البحث عن القانون االنتخابي املالئم 
للمصالح املتناقضة للقوى السياس���ية والطائفي���ة املختلفة، وهذا ما يجعل 

الوصول الى هذا القانون مهمة مستحيلة.
   وتبدو هذه االس���تحالة قائمة في ظل غياب املعيار األساس���ي الس���ليم 
ال���ذي ينبغ���ي أن يعتم���د في اطار البحث ع���ن قانون انتخاب���ي أمثل، أال وهو 
»صح���ة التمثي���ل« بداًل من البحث ع���ن »التوازن في التمثي���ل النيابي« الذي 
يخف���ي في طياته جملة املصالح الطائفية واحلزبية والسياس���ية املتداخلة. 
ويخشى  العديد من الساسة والقادة الذين كانوا يفبركون عمليات التمديد 
للمجل���س النيابي احلالي م���ن أن اجراء االنتخابات البلدية واالختيارية لن 
يبق���ي حج���ة ألنصار التمدي���د للمجلس النيابي احلالي، فض���اًل عن الطعن 
بامل���دة الباقي���ة م���ن عمر املجلس النياب���ي احلالي التي يجب أن تس���قط بعد 
سقوط األسباب التي دعت الى عدم اجراء االنتخابات النيابية في مواعيدها 

احملددة. 
ويب���رز هنا اإلش���كال الذي يطرح���ه وزير الداخلية نهاد املش���نوق، القائل 
بع���دم منطقي���ة حصول االنتخاب���ات النيابية قبل االنتخابات الرئاس���ية، في 
الوق���ت الذي يأمل فيه العماد ميش���ال عون اجراء االنتخاب���ات النيابية قبل 
االنتخابات الرئاس���ية بتعديل ميزان القوى داخل املجلس النيابي ملصلحته، 

ما قد يفسح في املجال أمام وصوله الى قصر بعبدا. 
ال يبدو أن هناك مستجدات كبيرة أو مهمة في ميزان القوى الذي ظهر 
ف���ي اجل���والت االنتخابية البلدية الثالث، خصوصًا في الس���احة اإلس���المية 
حي���ث حافظ���ت معظم القوى على أحجامها الس���ابقة م���ع تعديالت طفيفة 
ملصلح���ة ه���ذه الق���وة أو تلك، وهذا م���ا ينطبق على »تيار املس���تقبل« واحلزب 
التقدمي االش���تراكي وحركة أمل وحزب الله واجلماعة اإلس���المية... أما في 
الساحة املسيحية، فإن اجلديد هو املترتب على »اتفاق معراب« حيث القوات 
اللبناني���ة حتالف���ت في مناطق كثي���رة مع التيار الوطني احل���ر، وعجزت عن 
ترجم���ة ه���ذا التحالف ف���ي مناطق أخرى. وجاء هذا املس���تجد على حس���اب 
العالقة مع حلفاء سابقن مثل دوري شمعون في الشوف وتيار املستقبل في 
بيروت، وبطرس حرب في البترون. وقد أكدت االنتخابات البلدية األخيرة أن 
ميش���ال عون وس���مير جعجع مصران على اس���تكمال ما ُأعلن في معراب في 

الثامن عشر من كانون الثاني املاضي أيًا تكن الصعوبات.
س���تنتهي االنتخاب���ات البلدي���ة واالختيارية بعد أي���ام، وينتهي كل فريق 
سياس���ي وطائف���ي وحزبي م���ن جتمي���ع أوراقه الرابح���ة واخلاس���رة على حد 
س���واء، اال أن اإلحراج س���يكون كبيرًا لدى الساس���ة والقادة في اطار احلديث 
عن االس���تحقاق الرئاس���ي التائه وعن االس���تحقاق النيابي الذي يبحث عن 
مس���تقر ل���ه في أجن���دات التمدي���د اخلائب، حت���ى تصبح صورة البل���د وكأنه 
مخل���وق عجائب���ي مش���وه وق���د س���نحت الفرص���ة إلج���راء انتخاب���ات بلدي���ة 
واختيارية وبقيت األبواب موصدة في وجه االنتخابات الرئاسية واالنتخابات 

النيابية.<
أمين حجازي

الرئيس محمد السعودي يزور الجماعة اإلسالمية ويشكرها
زار رئي��س بلدية صي��دا املهندس 
اجلماع��ة  مرك��ز  الس��عودي  محم��د 
اإلس��المية، ف��ي زي��ارة ش��كر وتأكي��د 
وكان  البل��دي.  العم��ل  ف��ي  للش��راكة 
التنظيم��ي  املس��ؤول  اس��تقباله  ف��ي 
الش��يخ مصطفى احلريري، واملسؤول 
السياس��ي للجماع��ة ف��ي اجلن��وب د. 
بسام حمود، ورئيس اللجنة االنتخابية 
أحمد اجلردلي، وعضو املجلس البلدي 

حسن الشماس، والقيادي في اجلماعة محمود بديع.
وقال الس��عودي: زيارتنا اليوم لالخوة ف��ي اجلماعة هي 
لش��كرهم عل��ى دعمه��م لالئح��ة االمناء الت��ي هم ش��ركاء فيها، 
كما أش��كرهم على الدور الذي مّيز حركته��م وحضورهم ما قبل 
االنتخابات وأثناءها، وخاصة دور املاكينة االنتخابية احلرفّي 
واملنظم. وقد كانت اجلماعة وما زالت من الداعمن األساس��ين 

للبلدي��ة احلالية وس��يكونون كذلك في الفت��رة القادمة لنحقق 
وإياهم البرنامج االمنائي اجلديد خلدمة صيدا وأبنائها.

بدوره رحب د. بسام حمود برئيس البلدية، مباركاً لصيدا 
جناح الئحت��ه ألنها وجدت م��ن أجل صيدا وامنائه��ا وخدمتها 
وازدهاره��ا. وجدد التزام اجلماعة العم��ل ضمن الفريق البلدي 

إلجناح كل املشاريع التي تخدم املدينة وأبناءها.

لقطات لبنانية
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العالقات وتنسيقها بن البلدين، بصرف النظر عن أي اعتبار آخر..
ولعل الش��يخ راش��د الغنوش��ي )أم��ن عام حرك��ة النهض��ة املنتخب( 
تلقى الرس��الة الغربي��ة واس��توعبها، فالدوائ��ر الغربية تقول انها تس��عى 
إل��ى اقامة أنظمة دميقراطية ف��ي العاملن العربي واإلس��المي، لكنها ال تقبل 
»أي دميقراطي��ة« كم��ا قال أحده��م بصراحة ألحد املس��ؤولن اإلس��المين. 
فالدميقراطية ذات املرجعية اإلسالمية غير مقبولة، والغرب -مع امتداداته 
العربي��ة- ال ميكن أن يس��لم أو يوافق عل��ى وصول أية حركة إس��المية إلى 
احلكم. وهذا ما فعله في مصر وفي تونس نفس��ها. فقد حققت حركة النهضة 
كتل��ة نيابية عددها 68 نائباً في االنتخابات التش��ريعية، وحقق حزب نداء 
تون��س 86 نائب��اً، وتع��اون احلزبان ف��ي احلكومة. لكن حزب ن��داء تونس 
انش��ق بعد أش��هر، وخرج منه 32 نائب��اً، وباتت حركة النهض��ة هي الكتلة 
النيابي��ة األكب��ر، ومع ذل��ك فهي لم تطال��ب بحقها في تش��كيل احلكومة، بل 
تابعت قبولها بعدد ضيئل من احلقائب الوزارية غير ذات األهمية، سياس��ياً 
وإدارياً.. ملاذا؟ رمبا ألنها اس��توعبت الدرس الذي أودى باحلركة اإلسالمية 

في مصر حن وصلت الى قمة السلطة، عن طريق صناديق االنتخاب.
وهن��ا أود التوق��ف في عدة أس��طر عند مقول��ة متك��ررة يطرحها بعض 
املراقب��ن، س��واء كان ذل��ك بدوافع بريئ��ة أو خبيث��ة، فقد صّم��ت آذاننا من 
معزوف��ة مش��روخة يكررها ه��ؤالء، تق��ول بأن عل��ى احلركة اإلس��المية أن 
تراجع جتربتها السياسية، وأن زمان ما يسمى »اإلسالم السياسي« قد أذن 
باألفول.. ومع أن هذا املس��مى غير سليم وغير مقبول، ألنه ليس هناك إسالم 
سياس��ي وإسالم غير سياس��ي، ففي القرآن الكرمي عدد كبير من اآليات التي 
تتحدث عن احلكم، وفي سيرة النبي وخلفائه الراشدين الكثير من املمارسات 
واألحكام السياس��ية.. فاحلركة اإلس��المية من واجبها مراجعة مس��يرتها، 
س��واء في مصر أو تونس أو فلس��طن، لكن صفحات احلركة اإلسالمية تبدو 
ناصع��ة إذا وضعت إلى جانب القوى السياس��ية األخ��رى، قومية أو بعثية 
أو غي��ر ذل��ك، دون أن يطالبها أح��د باملراجعة. فاحلركة اإلس��المية وصلت 
إلى الس��لطة عبر صناديق االقت��راع، وإذا كانت التجرب��ة املصرية هي محل 
النظر فليس فيها ما يضير، خاصة أن احلركة اإلسالمية وصلت إلى السلطة 
عب��ر خمس جوالت انتخابية، وق��د جرى اقصاؤها عن الس��لطة عبر انقالب 
عس��كري وليس انتخابات أو استفتاء، وقد أكدت عدالتها وسلمّيتها رغم كل 
م��ا تعّرض��ت له من اضطهاد، وس��جون النظام ومعتقالت��ه تغص بأكثر من 

خمسن ألف معتقل سياسي، معظمهم من اإلسالمين.
وبالع��ودة إل��ى احلال��ة التونس��ية، ال مبّرر للق��ول بأن حرك��ة النهضة 
تخلت عن هويتها اإلس��المية، أو أنها نأت بنفس��ها ع��ن انتمائها إلى احلركة 
اإلس��المية، ذلك ألن احلركة -ف��ي تونس وغيرها- تتحرك ف��ي حقل ألغام، 
وهي حتاول جهدها احملافظة على أبنائها بعيداً عن الس��جون واملعتقالت.. 

وهذا ما يسأل عنه أصحاب القرار.. في املستوى العربي أو العاملي.{

ترك��ز معظم وس��ائل اإلع��الم العربية هذه األي��ام اهتمامه��ا على حدث 
تونس��ي عادي، ه��و انعقاد املؤمتر العاش��ر حلركة النهضة التونس��ية، مبا 
ف��ي ذلك انتخاب مجلس ش��ورى جديد للحركة، وأمن عام جديد هو راش��د 
الغنوش��ي، وإجراء بعض التعديالت في منهجية احلرك��ة.. ذلك أن املؤمتر 
ينعقد ألول مرة بشكل علني على األراضي التونسية، بعد عودة رموز احلركة 
من الشتات، ورفع احلظر الذي فرضه النظامان السياسيان السابقان، نظام 

بورقيبة ونظام ابن علي.
ولع��ل من ح��ق املراقب��ن أن يرك��زوا اهتمامهم عل��ى هذا احل��دث، بعد 
أن تالش��ت التي��ارات الفكري��ة والسياس��ية العربية، س��واء كانت يس��ارية 
أو ميينية، ولم يبق في الس��احة العربية س��وى التيارات اإلس��المية، وكان 
ه��ذا واضحاً بعد ثورات الربي��ع العربي، ليس في تون��س وحدها وامنا في 
كل األقطار العربية، فقد أثبتت االنتخابات النيابية فيها أن التيار اإلس��المي 
ه��و الوحيد الذي اس��تطاع الصم��ود، وأن تك��ون له مؤسس��اته ومؤمتراته 
وانتخابات��ه احلّرة.. لكن ما يثير العجب هو تركي��ز املراقبن اهتمامهم على 
اجن��از حققته حركة النهضة، هو فصل الش��أن السياس��ي ع��ن الدعوي في 
مسار احلركة ومؤسساتها وبرنامجها، كأن هذا التوجه أمر غير مسبوق وال 
مقبول في مس��ارات احلركة اإلس��المية وفي معظم أقطاره��ا، دون أن يعتبر 

أحد هذا الفصل خروجاً عن مسار احلركة ومبدئّيتها.
ففي املغرب مثالً، كانت هناك جمعية التوحيد واإلصالح برئاسة محمد 
احلمداوي، وقد انتخب بعده عبد الرحيم الشيخي، إلى جانب حزب العدالة 
والتنمية الذي يتولى احلكم منذ س��نوات برئاس��ة عبد اإلله بن كيران. وفي 
األردن، هناك جماعة اإلخوان املس��لمن الى جانب »جبهة العمل اإلسالمي« 
الت��ي مت��ارس العم��ل السياس��ي. وفي مص��ر جرى إع��الن ح��زب »احلرية 
والعدال��ة« إل��ى جان��ب جماع��ة اإلخ��وان املس��لمن. وف��ي الس��ودان حزب 
املؤمتر الوطن��ي احلاكم إلى جانب عدد من التنظيمات اإلس��المية.. وهذا ما 
فعلته احلركة اإلس��المية في فلس��طن حن أعلنت حركة املقاومة اإلسالمية 

)حماس( عام 1987، وما فعله اإلخوان املسلمون في سوريا.. وغيرهم.
واحلرك��ة اإلس��المية التونس��ية، أعن��ي حركة النهض��ة، لم تعل��ن أبداً 
تخليه��ا عن هويتها اإلس��المية، وأمامه��ا خيارات متعددة ف��ي هذا املضمار، 
س��واء بتكامل الش��أنن الدعوي والسياس��ي داخل اطار احلركة، أو بانشاء 
كي��ان جدي��د منفصل ميارس م��ن خالله عدد م��ن رجاالتها الش��أن الدعوي 
والتربوي، مبا ال يعطل املس��ار السياس��ي للحركة. أما االشكالية التي أشار 
إليها البعض عن عدم مش��اركة رموز اإلخوان املس��لمن ف��ي مصر أو غيرها 
في جلس��ات املؤمتر، فذلك ما متارسه معظم التيارات اإلسالمية هذه األيام، 
خروج��اً من احلرج الذي ميكن أن تقع فيه لو فعلت ذلك. وهذا ما فعله حزب 
املؤمتر الوطني في السودان في آخر مؤمتر له.. إذ جلأ إلى ما هو أبعد، حن 
تبادل الرئيس عمر البشير الزيارات مع عبد الفتاح السيسي، وجرى تطبيع 

»حركة النهضة«
بعد مؤتمرها العاشر
إسالمّية أم ماذا؟!

ه��و بإيجاد حل سياس��ي للصراع في س��وريا. واألمن 
العام وأنا ش��خصياً، نود منك��م تأكيد هذا األمر، أننا لم 
نطلب في أي وقت تس��وية دائمة أو جتنيس السورين 
النازحن أو الفلس��طينين في لبنان«، وأضافت مؤكدة 
أن »التقري��ر عامل��ي، وه��و ع��ام بطبيع��ة، وال يتوج��ه 
إل��ى لبن��ان بأي ش��كل أو طريقة، وال يتح��دث عن أزمة 

النازحن السورين بشكل خاص«.
ورغ��م التوضيحات الدولية التي تولتها املنس��قة 
كاغ،  س��يغريد  لبن��ان  ف��ي  املتح��دة  ل��ألمم  اخلاص��ة 
وموق��ف الس��فير األميرك��ي ريتش��ارد جونز ال��ذي أكد 
رف��ض الواليات املتح��دة ملوضوع توطن الس��ورين، 
ورغ��م املواق��ف الصريح��ة والواضحة الت��ي عبر عنها 
الرئيس س��الم حول املوضوع في مجلس الوزراء وفي 
كل لقاءاته مع املس��ؤولن الدولين في لبنان واخلارج 
وآخرها ف��ي مؤمتر القمة العاملية للعمل اإلنس��اني في 
اس��طنبول حي��ث أكد في كلمت��ه في املؤمت��ر »ان لبنان 
لي��س بلداً لتوطن اآلخرين على أرضه«، فإن مسلس��ل 
احلدي��ث ع��ن فزاع��ة التوطن��ي م��ا زال مس��تمراً بقوة 
وبالعناوين الطائفية واملذهبية التي يجري استغاللها 
ف��ي الص��راع السياس��ي الدائر ف��ي البلد ح��ول قانون 
االنتخاب وحول االس��تحقاق الرئاس��ي، وه��و ما يؤكد 
ان فزاع��ة التوطن��ي التي جرى اس��تغاللها س��ابقاً في 
أيام احل��رب األهلية اللبنانية في عام 1975 واملتعلقة 
بالالجئ��ن الفلس��طينين، والت��ي يج��ري اس��تغاللها 
حالياً بخصوص النازحن الس��ورين إل��ى لبنان امنا 
هي وس��يلة سياس��ية وطائفية ال أكثر وال أقل لتحقيق 
مكاس��ب سياس��ية على حس��اب باقي اللبنانين، وقد 
أكد رئي��س احلزب التقدم��ي االش��تراكي وليد جنبالط 
أن »ال خط��ر توطن في لبنان ونس��تطيع تنظيم األمور 
بانتظ��ار احلل السياس��ي، وال داعي ملواق��ف عنصرية 

ضد الشعب السوري«.
باختصار ال خطر توطن في لبنان وال من يحزنون، 
لكن بعض اللبنانين الغارقن في حساباتهم الطائفية 
والسياس��ية، يس��تغلون فزاعة التوطن لشد العصب 
املس��يحي حولهم ال أكث��ر وال أقل. فهل ي��درك هؤالء ان 

اإلثارة الطائفية واملذهبية سيف ذو حدين؟{
بسام غنوم

الس��وري إلى لبنان، قب��ل توجيه االتهام��ات الطائفية 
واملذهبي��ة التي يح��رص عليها الوزير جبران باس��يل 
والتيار الوطني احلر إلى أهل السّنة في لبنان على انهم 
يقبلون بشكل أو بآخر بتوطن الالجئن السورين في 

لبنان، ألن ذلك ُيساهم في زيادة تعداد أهل السّنة.
هذا املوقف الطائفي واملذهب��ي الذي يحرص على 
اثارته بصورة دائة ومتكررة مبناسبة أو بغير مناسبة 
الوزير جبران باسيل، أثار انزعاج الرئيس سالم كثيراً 
في اجللسة األخيرة ملجلس الوزراء التي أثار فيها وزير 
اخلارجي��ة جبران باس��يل موضوع توط��ن الالجئن 
الس��ورين في لبنان من باب التقرير الصادر عن األمن 
الع��ام ل��ألمم املتح��دة ب��ان كي م��ون ح��ول: »التعامل 
مع التح��ركات الكبي��رة لالجئن واملهاجري��ن« واملعد 
للمناقش��ة ف��ي املؤمتر الدولي الذي س��يعقد في ش��هر 
أيل��ول املقبل، والذي يط��اول ربع مليار الج��ئ أو نازح 
في مختلف مناطق العالم وال يتطرق بصورة مباش��رة 
إلى موضوع الالجئن الس��ورين في لبنان، وقد أكدت 
املنس��قة اخلاص��ة ل��ألمم املتحدة ف��ي لبنان س��يغريد 
كاغ للوزي��ر جب��ران باس��يل »ان موق��ف األمم املتحدة 
واضح ولن يتغير. واحلل لوضع النازحن الس��ورين 

العالية للعمل اإلنساني 
الذي عقد في اس��طنبول 
املاض��ي،  األس��بوع 
ينس��جم  موق��ف  وه��و 
اللبنانين،  إجم��اع  م��ع 
ويقط��ع الط��رق على كل 
اس��تغالل  يح��اول  م��ن 
توط��ن  موض��وع 
الس��ورين  الالجئ��ن 
طائفي��اً  لبن��ان  ف��ي 
إط��ار  وف��ي  ومذهبي��اً، 
السياس��ي،  االس��تغالل 

وخصوص��اً في ظ��ل الدوامة السياس��ية الت��ي يعاني 
منه��ا لبن��ان واللبنانيي��ون، املرتبط��ة باالتف��اق عل��ى 
قانون لالنتخاب��ات النيابية وعلى اجناز االس��تحقاق 
الرئاس��ية ال��ذي أصب��ح رهين��ة احلس��ابات الطائفية 

للبعض وااللتزامات اإلقليمية للبعض اآلخر.
والس��ؤال الذي يطرح نفس��ه هو: ه��ل هناك خطر 
فعل��ي للتوط��ن، أم ان األم��ر مج��رد فقاع��ة سياس��ية 
وطائفي��ة يجري اس��تخدامها ف��ي الصراع السياس��ي 

حول قانون االنتخابات واالستحقاق الرئاسي؟
قصة التوطن في لبنان قصة طويلة وهي انطلقت 
م��ع ن��زوح األخ��وة الفلس��طينين إل��ى لبنان ف��ي عام 
1948 بعد تهجرهم من فلسطن على أيدي العصابات 
الصهيوني��ة، ووصل��ت اآلن إل��ى موض��وع الالجئ��ن 
الس��ورين الفارين من جحيم املعارك في س��وريا إلتي 
تش��ارك فيها حزب الله إعالمياً وسياس��ياً وعس��كرياً، 
ويتحمل املس��ؤولية املباش��رة عن نزوح عشرات آالف 
الس��ورين إلى لبنان، وخصوصاً م��ن مناطق القصير 
والزبداني وريفي دمش��ق وحمص على وجه التحديد، 
وبالتالي يجب أن ُيس��أل حزب الله أوالً وهو املمثل في 
احلكومة اللبنانية عن مسؤوليته في موضوع النزوح 

في خضم االنتخابات البلدية واالختيارية اجلارية 
حالي��اً ف��ي لبن��ان، انش��غل الوس��ط السياس��ي مبلف 
التوط��ن الذي أث��اره وزي��ر اخلارجية جبران باس��يل 
مج��دداً في مجلس الوزراء بناًء على تقرير األمن العام 
ل��ألمم املتحدة بان كي مون، الذي أعده في 21 نيس��ان 
املاضي، في إطار التحضير لالجتماع الدولي في ش��هر 
أيل��ول املقب��ل ح��ول »التعامل م��ع التح��ركات الكبيرة 
لالجئن واملهاجرين«. وقد تبلغت اخلارجية اللبنانية 
مضمون التقرير في 9 أيار اجلاري ورأت ان فيه بعض 
النقاط التي تش��كل ثغرة ميكن الولوج منها وتفسيرها 
على أنها مقدمة لتوطن الالجئن السورين في لبنان.
والالف��ت في األم��ر أن الوزير باس��يل تعم��د إثارة 
املوض��وع في مجلس ال��وزراء بطريقة فيه��ا الكثير من 
اإلث��ارة الطائفي��ة، وهو م��ا أثار اس��تياء رئيس مجلس 
الوزراء متام س��الم الذي أبدى انزعاجه من كل اإلثارة 
الت��ي تراف��ق كل ملف يط��رح، مبا يخضع��ه للمزايدات 
ويخرجه ع��ن إطاره املوضوعي، وال س��يما في امللفات 

الدقيقة واحلساسة مثل موضوع التوطن.
وإذا كان رف��ض التوطن محلَّ إجماع لبناني، وإن 
كان م��ن منطلقات مختلفة بحس��ب اخللفي��ة الطائفية 
واملذهبي��ة للبناني��ن، فإن الرئيس س��الم أع��اد تأكيد 
املوق��ف اللبناني الراف��ض للتوطن أم��ام مؤمتر القمة 

فّزاعة التوطين.. بين الحسابات السياسّية واالستغالل الطائفي

كلمة األمان

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت

www.al-aman.com

الرئيس سالم في مؤمتر استامبول
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دبلوماسّيون غربّيون يسألون: كيف نجري انتخابات رئاسّية
وإلى أين تتجه األوضاع في سوريا .. وماذا عن دور حزب الله؟

خالل لقاء عقد مع عدد من الدبلوماس��ين الغربين 
إح��دى  ف��ي  والس��وري  اللبنان��ي  بالش��أنن  املعني��ن 
العواصم األوروبية، طرح هؤالء الدبلوماسيون عدداً من 
األس��ئلة عن األوضاع والتطورات السياس��ية وامليدانية 
في لبن��ان وس��وريا، وتركزت األس��ئلة واالستفس��ارات 
على موضوع االنتخابات الرئاسية، والوسائل املناسبة 
لدف��ع األطراف اللبنانية من أجل االس��راع في إجراء هذه 
االنتخاب��ات، وإلى اي��ن تتجه األوضاع في س��وريا على 
الصعد السياسية والعسكرية؟ وما هو الدور املستقبلي 
حلزب الله في لبنان وسوريا في املرحلة املقبلة، ال سيما 
بعد التط��ورات األخيرة وإعالن األم��ن العام حلزب الله 
السيد حسن نصر الله عن زيادة دور احلزب في الصراع 

السوري؟
فم��ا هي خلفية األس��ئلة واإلش��كاالت التي يطرحها 
الدبلوماس��يون الغربي��ون ح��ول التط��ورات ف��ي لبنان 
وس��وريا واملنطقة؟ وكي��ف ينظر هؤالء الدبلوماس��يون 

إلى مستقبل األوضاع في لبنان واملنطقة؟
خلفية األسئلة واإلشكاالت

خالل اللقاء احلواري مع الدبلوماس��ين الغربين، 
الغرب��ي ف��ي ه��ذه املرحل��ة  أن االهتم��ام  ب��دا واضح��اً 
يترك��ز عل��ى التطورات في س��وريا وانعكاس��ها على كل 
األوضاع في املنطقة، م��ع ابداء بعض االهتمام بالوضع 
اللبنان��ي من خالل البحث عن كيفية ايجاد حلول لألزمة 
السياس��ية القائم��ة، وخصوصاً االنتخابات الرئاس��ية، 
اضافة إلى التركيز على حماية االس��تقرار األمني في ظل 
تصاع��د املخاوف من تده��ور األوضاع ف��ي دول املنطقة 

وإمكانية انعكاس ذلك على الوضع اللبناني.
حرص الدبلومس��يون الغربيون على طرح اس��ئلة 
مباش��رة حول األزمة الرئاسية واألس��باب التي أّدت إلى 
عدم حصول ه��ذه االنتخابات، رغ��م أن التنافس اصبح 
اليوم محصوراً بن مرشحن محسوبن على قوى 8 آذار 
وعلى صلة قوية بحزب الله. وأما املوضوع الثاني فتركز 
على دور حزب الله في س��وريا واالنعكاسات املستقبلية 
له��ذا الدور، ال س��يما بعد اعالن الس��يد حس��ن نصرالله 
ارس��ال املزيد من املقاتلن إلى س��وريا بعد اغتيال القائد 

مصطفى بدر الدين قرب مطار دمشق.
ل��م يقتنع الدبلوماس��يون بأن حزب الل��ه غير قادر 
عل��ى التش��جيع عل��ى إج��راء انتخاب��ات رئاس��ية، وان 
العقدة األساس��ية تكم��ن في موقف العماد ميش��ال عون 
وع��دم اس��تعداده لالنس��حاب ملصلحة املرش��ح النائب 
س��ليمان فرجنية، وإن كانوا أبدوا اهتماماً بالطرح الذي 
تقدم به مؤخراً الرئيس نبيه بري باجراء تسوية شاملة 
تش��مل االنتخابات الرئاس��ية واالنتخاب��ات النيابية أو 
تقصير مدة املجلس احلالي، كما استس��فروا بشكل مركز 
حول االقتراح بإجراء االنتخابات الرئاسية ملدة عامن أو 

ثالثة متهيداً حلصول حل متكامل لألزمة.
الس��تمرار  ارتياحه��م  الدبلوماس��يون  أب��دى  وق��د 
وإج��راء  لبن��ان  ف��ي  والسياس��ي  األمن��ي  االس��تقرار 
االنتخابات البلدية رغم كل املشاكل التي يواجهها لبنان 

واللبنانيون في هذه املرحلة.
األوضاع في لبنان واملنطقة

لك��ن كي��ف ينظ��ر الدبلوماس��يون الغربي��ون ال��ى 

مس��تقبل األوض��اع ف��ي لبن��ان واملنطق��ة، في ظل فش��ل 
التس��ويات السياسية في س��وريا واليمن والعراق؟ وما 
ه��ي احللول املمكن��ة لهذه األزم��ات، وما ه��و دور القوى 

الدولية واإلقليمية في هذه احللول؟
يعتبر الدبلوماس��يون ان األزمة في س��وريا هي لب 
األزم��ات في املنطقة، وانه بس��بب اس��تمرار ه��ذه األزمة 

تعي��ش املنطقة ف��ي حالة اضط��راب، وه��م يعتبرون ان 
النظ��ام الس��وري غي��ر جاد ف��ي الوص��ول الى تس��وية 

سياسية وتقدمي تنازالت حقيقية لقوى املعارضة.
ويتس��اءل الدبلوماس��يون: من هي الق��وى والدول 
الت��ي ميك��ن ان تف��رض عل��ى النظ��ام الس��وري وق��وى 
املعارضة الوصول الى تس��وية نهائي��ة، والوصول إلى 

وق��ف نهائي إلط��الق النار؟ وم��ا هو دور إيران وروس��يا 
وحزب الله وتركيا والسعودية وأميركا في كل ما يجري 

في املنطقة.
يب��دي الدبلوماس��يون اهتماماً بتط��ور الصراع بن 
اي��ران والس��عودية، وانع��كاس ه��ذا الص��راع عل��ى كل 
االزم��ات في دول املنطق��ة، وال يعترض��ون على ضرورة 
ان تب��ذل ال��دول الكبرى املزي��د من اجله��ود لدفع هاتن 
الدولتن وبقي��ة دول املنطقة باجتاه الوصول الى حلول 
سياس��ية ملختلف األزم��ات، ألن هذا ه��و الطريق الوحيد 

واالسرع النهاء هذه االزمات.
لك��ن اخلالص��ة املعبرة من خ��الل اللقاء م��ع هؤالء 
الدبلوماس��ين أن حجم األس��ئلة واالستفس��ارات لديهم 
اكثر بكثير م��ن األجوبة اجلاهزة، وأن��ه ليس هناك لدى 
الدول الغربية رؤية واحدة ومش��تركة من أجل الوصول 
إل��ى حل��ول لألزمات ف��ي املنطقة، رغ��م ازدي��اد املخاطر 
على هذه الدول بس��بب انتشار التطرف واإلرهاب وأزمة 

الالجئن من دول املنطقة والهاربن إلى الغرب.
وف��ي نهاية اللقاء م��ع هؤالء الدبلوماس��ين، يصل 
املراق��ب ال��ى نتيجة أن أزم��ات املنطقة قد تس��تمر لوقت 
طوي��ل، وانه الجلول جاهزة حالي��اً، وأنه حتى الوصول 
إل��ى هذه احللول سيس��قط املزيد من الضحايا وس��تدمر 
بالدنا وسنخسر املزيد من الثروات، إلى ان نقتنع جميعاً 
ب��أن احلل الوحيد ه��و بأيدينا نحن  م��ن خالل الوصول 
إلى تفاهم وحتقيق التس��ويات السياس��ية. فهل من يقرأ 

ويسمع؟{
قاسم قصير

قراءة في نتائج انتخابات الجنوب والنبطّية
بداية تغّير ملموس في المزاج الشعبي العام!

 وائل جنم - كاتب وباحث
األح��د الثاني والعش��رين من أيار ج��رت اجلولة 
الثالث��ة م��ن االنتخاب��ات البلدي��ة واالختياري��ة ف��ي 
محافظت��ي لبن��ان اجلنوب��ي والنبطي��ة، ومعل��وم أن 
هات��ن احملافظت��ن تعدان املعق��ل األساس��ي لكل من 
حزب الله وحركة أمل، إذ يشّكل املواطنون الشيعة ما 
نسبته 70% تقريباً من سكان احملافظتن، فيما يستأثر 
الفصيالن املذكوران بالتمثيل الش��يعي على مستوى 
الندوة النيابية، ويحتكران التمثيل السياسي للشيعة 
على مستوى الوطن. كذلك يسّجل حضور قوي والفت 
لتيار املس��تقبل واجلماعة اإلسالمية في كل من صيدا 
والعرق��وب، وللتيار الوطني احل��ّر والقوات اللبنانية 

في جزين وقضائها.  
االنتخاب��ات البلدي��ة الت��ي ج��رت ي��وم الثان��ي 
والعش��رين م��ن أي��ار، والت��ي وصلت نس��بة االقتراع 
فيه��ا إل��ى 48.7% في احملافظت��ن أظه��رت مجموعة 
م��ن الدالئل التي ال ميكن القف��ز فوقها أو جتاهلها ألنها 
تعتبر مبثابة مؤش��رات على تغّي��ر ملحوظ في املزاج 
الش��عبي العام قياساً على نس��ب االقتراع في الدورة 
السابقة في عام 2010، وعلى النتائج التي متّخضت 

عنها.
ف��ي الدالل��ة األول��ى أظهرت نس��ب االقت��راع أنها 
كان��ت في عام 2010 أكثر م��ن 52% في مجمل أقضية 
احملافظتن، في حن أنها تراجعت في عام 2016 إلى 

48.7% ، وكان الفت��اً أن نس��ب املش��اركة املرتفعة في 
العام 2016 كانت في األقضية ذات األغلبية املسيحية 
والسنية والدرزية، في حن أنها تراجعت في األقضية 
ذات األغلبية الش��يعية، وهو ما يعني أن عزوفاً، بقدر 
معن، سّجل في تلك األقضية كنوع من االعتراض على 
السياسات واللوائح التوافقية التي شكلت بن حركة 
أمل وحزب الله، وقد وجد املعترضون فرصة للتعبير 
ع��ن ذلك من خالل هذا العزوف على الرغم من الدعاية 
التي اعتمدت، واألموال التي صرفت. كما سّجل تراجع 
نس��بة االقت��راع في مدينة صي��دا، العتب��ارات يتعلق 
بعضه��ا بالتراخي في املعركة االنتخابية حيث كانت 
النتيجة محس��ومة س��لفاً لتحالف »تيار املستقبل« - 
»اجلماعة اإلسالمية«، وكذلك لغياب الناخب املغترب 

الذي كان يشارك دائماً في االستحقاقات االنتخابية.
في الدالل��ة الثانية أظه��رت املعرك��ة االنتخابية 
وجوداً وتنافس��اً كبيراً مع اللوائح التي كانت مشّكلة 
ومدعومة من مس��تقلن ومن اليس��ار اللبناني بش��كل 
ع��ام، وقد ش��هدت بعض البل��دات اجلنوبي��ة الكبرى 
مع��ارك انتخابي��ة ح��ادة بوجه حتالف أم��ل - حزب 
الل��ه، واس��تطاعت اللوائ��ح التي تش��ّكلت من احلزب 
الش��يوعي،  العم��ل  ومنظم��ة  اللبنان��ي،  الش��يوعي 
ويس��ارين س��ابقن من اخت��راق لوائح أم��ل – حزب 
الل��ه في الكثير م��ن البلدات اجلنوبي��ة، ووصل حجم 
االختراق في بع��ض البلدات إلى حدود نصف أعضاء 
املجالس البلدي��ة، كما جرى في بلدتي كفرمان وحوال 

وغيرهما من البلدات.
ف��ي الدالل��ة الثالثة، أظه��رت املعرك��ة االنتخابية 
حض��وراً قوي��اً للمس��تقلن، والعائ��الت، واملعترضن 
عل��ى قياداتهم ضمن التحالف الثنائي الش��يعي، وهنا 
تب��رز الكثير م��ن البلدات التي ش��ّكل فيها محس��وبون 
عل��ى حزب الل��ه وحرك��ة أمل لوائ��ح انتخابي��ة خالفاً 
لتوجه��ات القي��ادة احلزبي��ة، بل وفي مواجه��ة لوائح 
ه��ذه القيادة، وقد اس��تطاع بعض هؤالء تس��جيل فوز 
كاس��ح على لوائح احلزب واحلركة كما جرى في بلدة 
دي��ر انطار اجلنوبية حيث فازت الئحة محس��وبة على 
قيادي س��ابق في حزب الله على الالئحة املدعومة من 
احل��زب واحلرك��ة، وق��د أّدى ذلك إلى اش��تباك مس��لح 
تدّخل اجليش على اثره حلسم املوقف. وكذلك ما جرى 
في بلدة جوّي��ا اجلنوبية حيث فازت الالئحة املدعومة 
من ش��خصيات كانت على صل��ة باحلركة واحلزب في 
مواجه��ة الالئحة التوافقي��ة، وقد تكرر هذا املش��هد في 
عش��رات البلدات اجلنوبية. وقد كش��ف هذا املشهد عن 
حجم االعتراض على الثنائي الش��يعي وسياس��ته في 
اجلن��وب، هذا م��ع العل��م أن معظم اخلدم��ات في هذه 
املناط��ق محتك��رة م��ن قبل ه��ذا الثنائي على مس��توى 

الدول��ة، فضالً عن حصرية الس��الح ال��ذي متتلكه هذه 
الثنائية حتت مسّمى »املقاومة«.

كذلك ظهر حضور املستقلن في قضاء حاصبيا في 
البلدات الدرزية والس��ّنية على حد س��واء، حيث كانت 

املعركة عائلية في هذه البلدات أكثر منها سياسية.
أما إذا ذهبنا إلى قراءة األرقام التي حملتها النتائج 
فإننا س��نرى أن فارق األصوات ف��ي البلديات التي فاز 
فيه��ا التحالف الثنائي الش��يعي في مواجه��ة اللوائح 
األخ��رى كان ضئيالً ول��م يكن هناك اكتس��اح كبير كما 
كان يج��ري من قب��ل، وقد أظهرت هذه االرق��ام تراجعاً 
ملحوظاً في ش��عبية احلزب واحلركة على حد س��واء، 
خاص��ة أن التحالف كان يجمع االثن��ن معاً في لوائح 
مش��تركة. ولو افترضن��ا أن املعرك��ة االنتخابية كانت 
س��تجري على أساس كل من أمل وحزب الله في لوائح 
منفردة ومس��تقلة عن اآلخر كما كان يجري من قبل في 
ال��دورات الس��ابقة، لكان م��ن املؤكد أن دور املس��تقلن 
واليس��ارين والعائ��الت واملعترضن على سياس��ات 
احلزب واحلركة س��يظهر أكثر جالء وق��وة وتأثيراً مما 

ظهر عليه في هذا االستحقاق.
اليس��ارين  حص��ول  االرق��ام  أظه��رت  وق��د  ه��ذا 
واملس��تقلن في البلدات الش��يعية على أرقام نافس��ت 
وناه��زت االرقام الت��ي حصلت عليها اللوائح املش��كلة 

من قبل أمل وحزب الله.
ولم يك��ن األمر مختلفاً في س��ائر البل��دات والقرى 
اجلنوبي��ة األخرى باس��تثناء مدينة صي��دا حيث كان 
ف��ارق األرق��ام ب��ن الالئحة الفائ��زة واللوائ��ح األخرى 
كبي��راً، بينم��ا كان��ت االرق��ام في معظ��م البل��دات التي 
ش��هدت تنافس��اً انتخابي��اً كما ف��ي جزي��ن وحاصبيا 

متقاربة.
متّخض��ت  الت��ي  النتائ��ج  أن  الق��ول  خالص��ة 
عنه��ا االنتخابات البلدي��ة واالختياري��ة في اجلنوب 
والنبطي��ة أظهرت مبا ال يدع مجاالً للش��ك أن ش��عبية 
ح��زب الل��ه تراجعت عّما كان��ت عليه س��ابقاً، وإن لم 
تص��ل إلى املرحل��ة التي يتأث��ر بها وينتق��ل معها إلى 
اخلس��ارة، إال أنها أش��ارت بش��كل واضح ال لبس فيه 
إلى حجم االعتراض الش��يعي املتنامي على سياس��ة 
احل��زب املتبع��ة، ال س��يما بع��د تورط��ه بالقت��ال إلى 
جان��ب النظام الس��وري، والت��ي من املرّج��ح أن تنمو 
وتكبر في حال اس��تمر احلزب بهذه السياس��ة، حتى 
في املناطق التي يكّن فيها الناس للحزب التقدير على 
اجنازه حترير جنوب لبنان من االحتالل االس��رائيلي 
عام 2000. كما تظهر خالصة هذه النتائج عودة منو 
التيارات اليس��ارية في الكثير م��ن املناطق اجلنوبية، 
فض��الً عن ع��ودة ال��روح العائلي��ة الت��ي كان لها دور 

وتأثير كبير في االستحقاق االنتخابي األخير.{

د. الحوت: الحفاظ على المنظومة الدستورية 
يقتضي الذهاب النتخاب الرئيس أواًل

عل��ق النائب الدكت��ور عماد احلوت على مبادرة رئي��س املجلس النيابي نبيه بري عل��ى طاولة احلوار، 
مؤكداً أن احملافظة على املنظومة الدستورية في لبنان تقتضي الذهاب أوالً إلى انتخاب رئيس للجمهورية.

 وأوضح احلوت في حديث ل�»إذاعة الفجر« أن إجراء االنتخابات النيابية قبل الرئاس��ية يعني الذهاب 
إلى املجهول، مش��يراً إلى أن انتخاب رئي��س للجمهورية يضمن في حال انتخاب مجلس نيابي جديد، إجراء 
استش��ارات وتش��كيل حكومة جدي��دة. وتابع احلوت: »أما أن ننتخب مجلس��اً نيابياً ونح��ّول احلكومة إلى 
مس��تقيلة حتت مبرر احلصول على تعهدات من القوى السياس��ية بانتخاب رئيس فيعني القفز باملجهول«، 

مذكراً بأن الثقة باتت مفقودة بعد تراجع حزب الله في السابق عن إعالن بعبدا.
 ورأى احل��وت أن ط��رح الرئي��س ب��ري أتى ف��ي »حلظة ملتبس��ة« مش��يراً إلى مس��ار يج��ب أن تأخذه 
املش��اورات بعن االعتبار حول قانون االنتخاب، متس��ائالً عّما إذا يعني طرح بري التراجع عن النسبية بن 
ي��دي نتائ��ج االنتخابات البلدية التي كش��فت عورات مختلف القوى السياس��ية في املناط��ق، معتبراً أن من 
يستطيع الوصول إلى حل متكامل وفق طرح السلة ميكنه الوصول إلى قانون انتخاب جديد. وشدد احلوت 
عل��ى أن اجلميع معني برفض توطن الالجئن الس��ورين في حال طرحه جدياً، لكنه أش��ار إلى أن املطروح 
هو مجرد تأمن متطلبات حياتهم وتنظيم شؤونهم، آسفاً الستثمار هكذا قضية إنسانية من قبل البعض في 

السياسة ملجرد حشد األصوات على أبواب االنتخابات.

الرئيس بري يستقبل وزير اخلارجية الفرنسي
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الجماعة تدعم لوائح في الجنوب.. واإلنجاز الكبير في صيدا
ش��هدت محافظتا اجلنوب والنبطي��ة إجناز املرحلة 
الثالث��ة من االنتخاب��ات البلدي��ة واالختيارية يوم االحد 
2016/5/22، وق��د ش��اركت اجلماع��ة اإلس��المية في 
هذا االس��تحقاق كما ش��اركت في انتخاب��ات احملافظات 

اللبنانية السابقة.
ففي مدينة صيدا ش��اركت اجلماعة )ضمن حتالف 
م��ع تيار املس��تقبل( بدع��م الالئحة التي ترأس��ها رئيس 
البلدية املهندس محمد الس��عودي، بثالثة مرشحن عن 
اجلماعة وقد فازت هذه الالئحة بكامل أعضائها وبفارق 

كبير عن اللوائح األخرى املنافسة.
وف��ي منطق��ة العرقوب دعم��ت اجلماع��ة الئحة في 
بلدة كفرش��وبا فازت بجميع أعضائها، كما دعمت الئحة 

أخرى في بلدة كفرحمام فاز 11 عضواً من 12 فيها.
وف��ي بل��دة الظهي��رة دعم��ت اجلماع��ة الئح��ة م��ن 

العائالت وفاز ثالثة إخوة فيها.
وف��ي بل��دة يارين فاز أح��د مرش��حي اجلماعة على 

لوائح العائالت.
أما في إقليم التفاح فقد ف��از ملنصب »مختار« اثنان 
من مرش��حي اجلماعة في كل من قري��ة »طبايا« و»عرب 
اجلل«. وفي عدد من البلدات والقرى اجلنوبية ش��اركت 
اجلماعة عائالت القرى سواء في الترشيحات البلدية أو 

االختيارية.
اجلماعة اإلسالمية
وانتخابات صيدا

اع��ادت االنتخاب��ات البلدية في مدين��ة صيدا الثقة 
بنه��ج اإلمناء ال��ذي ميثله املهن��دس محمد الس��عودي، 
مدعوماً من تفاهم سياس��ي وإمنائي ق��وي بن اجلماعة 
اإلس��المية وتي��ار املس��تقبل اضاف��ة ال��ى الدكت��ور عبد 

الرحمن البزري.
وكان للجماعة اإلس��المية دور الفت على املس��توى 
اللوجس��تي واإلعالم��ي واملتابع��ة الدقيقة م��ن املاكينه 
االنتخابية التابعة لها. كما كان الفتاً احلضور السياسي 
ملس��ؤوليها، الذي��ن قاموا بجوالت عدي��دة على صناديق 

االقتراع ملتابعة سير العملية االنتخابية.
وقال املس��ؤول السياس��ي للجماعة اإلس��المية في 
اجلن��وب الدكتور بس��ام حم��ود بع��د اإلدالء  بصوته في 
ثانوي��ة اإلميان في صيدا: »ما نش��اهده اليوم في مدينة 
صيدا ع��رس انتخابي دميقراط��ي، يتنافس فيه اجلميع 
على حتقيق االفضل للمدين��ة واهلها، داعياً أبناء املدينة  
للمش��اركة في العملي��ة االنتخابية وممارس��ة حقهم في 
اختيار األفض��ل للمجلس البل��دي واملقاع��د اإلختيارية، 
ألننا كعائل��ة صيداوية كبيرة حريص��ون بكافة أطيافنا 
على مصلحة املدينة وتقدمها، ويوم االثنن نبارك للفائز 

أياً كان«.

الوقفة التضامنّية مع شيخ األقصى الشيخ رائد صالح
بدعوة من اللجنة الدائمة لنصرة القدس وفلسطين

لب��ت هيئ��ة علماء املس��لمن دع��وة اللجن��ة الدائمة 
لنصرة القدس وفلسطن لوقفة علمائية تضمانية نصرة 
لش��يخ األقصى املجاهد رائ��د صالح وإخوانه األس��رى، 
وذل��ك يوم األربع��اء بقاعة مرك��ز الدعوة اإلس��المية في 
بيروت، بحضور النائ��ب الدكتور عماد احلوت وعدد من 
العلم��اء. وقد ألقى كلمة الهيئة الش��يخ يوس��ف القادري 

وجاء فيها:
نصرة العمالق الرمز الش��يخ رائد ص��الح تأتي من 
هيئة علماء املسلمن انسجاماً مع الواجب الشرعي جتاه 

قضايا أمتنا الكبرى وجوانب القدوة في شخصيته:
1-خدم��ة املجتم��ع: مث��ل تولي��ه رئاس��ة بلدية أم 
الفحم بنجاح متصاعد ثالث دورات، اس��تقال قبل انتهاء 

واليته الثالثة ليتفرغ حلراسة األقصى.
2- خدمة املس��جد األقصى وحش��د الطاقات ضمن 
مش��روع لقضية؛ مثل ترميمة املصل��ى املرواني في قصة 
خيالية عاونه بها قرابة 120 ألف مس��لم في أس��بوعن، 
وتنظيم الرباط فيه بقوافل املرابطن، ومصاطب العلم... 
ومثل كش��ف األنفاق واحلفريات حت��ت األقصى وعاونه 

على ذلك مهندسون بطلعات جوية..

3- البوصلة القرآنية: مثل وقفته املبكرة الصريحة 
م��ع الش��عب الس��وري ض��د إج��رام النظ��ام وحلفائ��ه 
املتاجري��ن بفلس��طن، ف��ي املهرج��ان ال��ذي نظم��ه ف��ي 
فلس��طن احملتلة، ومثل تقدمي جائزت��ه املالية كاملة لله، 
نصفن؛ أحدهما إلى أطفال س��ورية، والثاني لتأس��يس 

وقف األمة.

4- جهاد االبتس��امة: فهو سالح يستخدمه إلغاظ�ة 
اليه���ود احملتل���ن عم��الً بق���ول الل��ه تعال����ى: <...ذِلَك 
ُه��ْم اَل ُيِصيُبُه��ْم َظَمأٌ َواَل َنَصٌب َواَل َمْخَمَصٌة ِفي َس��ِبيِل  ِبأََنّ
اللَّ��ِه َواَل َيَطُئوَن َمْوِطئاً َيِغيُظ اْلُكَفّ��اَر َواَل َيَناُلوَن ِمْن َعُدٍوّ 
ْي��اًل إاَِلّ ُكِت��َب َلُهم ِب��ِه َعَمٌل َصاِل��ٌح إَِنّ اللَّ��َه اَل ُيِضيُع أَْجَر  َنّ
ِْسِنن>. ونسأل الله أن يكرمنا قريباً بتحرير الشيخ  احمْلُ

وأن يبّشرنا بالنصر.
بدوره ألقى الدكت��ور النائب عماد احلوت كلمة جاء 
فيه��ا:  إن الص��راع بن احل��ق والباطل ص��راع وجودي، 
وطريق احلرية والكرام��ة والنصر محفوفة بالتضحيات 
واملصاعب، وإن الش��يخ رائد صالح وإخوانه على أرض 
فلس��طن يس��ّطرون مالحم الصمود والتح��دي والثبات 
من أجل القدس واملقدس��ات. وأض��اف: لقد أراد اإلحتالل 
الصهيوني من خالل محاكمة الشيخ رائد صالح محاكمة 
الطفل الفلس��طيني املرابط واملرأة الفلس��طينية الصامدة 
والشباب الفلسطيني املجاهد، وأن يحاكم الشعوب التي 
انتفضت نصرًة لألقصى املبارك، ولكن رأس الشيخ رائد 
صالح املرفوع، واعتزازه باالنتماء لقضية حترير املسجد 
األقصى وفلسطن أوقدت هّمة الشباب الفلسطيني الذي 
يصّر على أفشال كل محاوالت االحتالل في فرض تقسيم 

زماني أو مكاني على األقصى املبارك.
وختم: نؤك��د أن أمل األمة معقود على املقاومة التي 

هي حق طبيعي للشعب الفلسطيني،  نعاهدكم على:
أرض  من  واحد  بشبٍر  للصهاينة  نعترف  ال  − أن 

فلسطن..
فلسطن. في  املجاهدين  دعم  في  نستمر  − وأن 

مواقعهم  م��ن  وغزة  الضف��ة  أه��ل  نثّب��ت  − وأن 
والضغط لرفع احلصار عنهم.

مع  واملواجهة  الصمود  ثقافة  بنشر  نقوم  − وأن 
الع��دّو، ال ثقاف��ة اإلستس��الم واخل��وف، وفض��ح كل من 
تآم��ر على قضية فلس��طن وقضية املس��جد األقصى من 

قوًى سياسيٍة وأنظمة.{

اعالن الئحة »ببنين أحلى« لالنتخابات البلدية

أعلن��ت في بلدة ببنن عكار، الئح��ة »ببنن أحلى«، 
لالنتخابات البلدية في ببنن- العبدة، يترأسها الرئيس 
احلالي للبلدية الدكتور كفاح الكسار، وذلك في مهرجان 
احتفالي حاش��د أقامه املجلس البلدي في س��احة البلدة 

الرئيسية.
بع��د آي الذك��ر احلكي��م والنش��يد الوطن��ي وكلم��ة 
للمخت��ار زاهر الكس��ار، ألقى جورج فرح كلم��ة نّوه فيها  
ب�»جه��ود الدكتور الكس��ار ف��ي الفترة الس��ابقة«، مؤكداً 

»دعم الئحة ببنن أحلى«، متمنياً لها التوفيق.
وألقى الدكتور الكس��ار كلمة دع��ا فيها إلى »الوحدة 
ورص الص��ف ف��ي خدم��ة البل��دة«، وق��ال: »كل أهال��ي 

ببنن هم أهلنا، ونح��ن نتنافس خلدمة أهلنا، ومن يفوز 
سنبارك له. في اخلتام، لقد عملنا ما استطعنا في الفترة 
الس��ابقة، ونح��ن مس��تمرون إن أراد أهلن��ا وج��ددوا لنا 

الثقة«.
ثم أعلن أسماء املرشحن، وعددهم 21، وهم: كفاح 
الكس��ار رئيس��اً، محمد حس��ن، نهاد س��لمى، علي ديب 
أويظة، أبو الهدى السبسبي، مصطفى القاسم، إسماعيل 
احلس��ن، عبد الرحيم إبراهيم، خال��د برغل، علي طالب، 
عزام نابلس��ي، هش��ام خالد، عمر صوفان، بسام خلف، 
دباح احلاج، معن قاسم، عبد الفتاح سعد الدين، محمود 

جوهر، عمر السراج، بسام رشيدي، وحسان قدور.{

وقد جاءت النتائج حس��ب التوقعات حيث اظهرت 
ان االحج��ام السياس��ية ف��ي مدين��ة صي��دا ل��م تتغّي��ر، 
وكانت نس��بة االقتراع عالية نس��بياً، حيث المس��ت 45 

باملئ��ة، ولكنه��ا اظه��رت عدة مالحظ��ات ميك��ن التوقف 
عنده��ا، أهمها: الفارق الكبير في االصوات بن الالئحتن 
األساس��يتن، حيث ح��ازت الئح��ة »امناء صي��دا« التي 
يرأس��ها املهن��دس محمد الس��عودي  حوال��ى 54 باملئة 
م��ن أصوات املقترعن، الذين وص��ل عددهم الى اكثر من 
27000 مقت��رع، والف��ارق بن الفائز األخي��ر في الالئحة 
واخلاس��ر األول في الئح��ة »صوت الن��اس« بلغ 5521 

صوتاً.
وقد حصلت الئحة »صوت الناس« برئاسة املهندس 
بالل ش��عبان على حوال��ى 31 باملئة م��ن األصوات فيما 
حصل��ت الئح��ة »احرار صي��دا« برئاس��ة الدكت��ور علي 
الش��يخ عمار عل��ى حوال��ى 10 باملئة من األص��وات، اما 

املستقلون فحصلوا على حوالى 2 باملئة.
ورغم احلماوة االنتخابية في عاصمة اجلنوب، فإن 
االنتخابات مرت بس��الم، ولم حتصل أي إشكالية، وذلك 
يس��جل للقوى السياسية املتنافسة والقوى األمنية التي 

واكبت عملية االقتراع.
وقد اظهرت املاكينة االنتخابية للجماعة االسالمية 
دقتها العالية وس��رعتها في اعالن النتائ��ج اثناء عملية 
الفرز، اضافة الى نش��اطها املميز خ��الل اليوم االنتخابي 

واألسابيع التي سبقت االنتخابات.

الجماعة اإلسالمية تبارك لصيدا والصيداوّيين
االثن��ن يوم آخر... هذا ما قالته اجلماعة اإلس��المية قب��ل صدور نتائج االنتخاب��ات البلدية التي 
ف��ازت فيها الئحة إمناء صيدا املدعومة من اجلماعة اإلس��المية وتيار املس��تقبل والدكتور عبد الرحمن 

البزري. 
واليوم، إذ تبارك اجلماعة لصيدا وأبنائها فوز الئحة اإلمناء تؤكد األمور التالية:

أوالً: نوج��ه التحي��ة ألبناء صي��دا على هذا اإلجن��از الدميقراطي التنافس��ي الذي ترجم��وا فيه ما 
يتمتعون به من قيم وروح رياضية في التنافس الذي لم يتخلله ما يعكره.

ثاني��اً: أثب��ت أبناء املدينة حرصهم على إمناء مدينتهم بعيداً عن كل احلس��ابات السياس��ية التي 
أرادت حتويل هذا االستحقاق عن وجهته احلقيقية.

ثالثاً: نعتبر أن بلدية صيدا هي لكل الصيداوين، وهذا ما ترجمه الرئيس محمد الس��عودي خالل 
الفترة السابقة وما نحرص عليه في الوالية اجلديدة للبلدية القادمة.

رابع��اً: ندع��و جمي��ع الصيداوين إلى االلتف��اف حول بلديتهم من أجل اس��تكمال مس��يرة إمنائها 
وحتقيق املش��اريع اخلدماتية والتطويرية خلدم��ة صيدا وأبنائها التي تضمنه��ا البرنامج االنتخابي 

اجلديد.
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النظام يقصف حلب.. والمعارضة تستهدف مقّراته في حمص
فصائل المعارضة تتفق وتمنع االحتكام للسالح

ش��ن طيران النظام الس��وري أكثر من عش��ر غارات 
عل��ى مناط��ق ع��دة بري��ف حل��ب، ف��ي ح��ن اس��تهدفت 
املعارض��ة املس��لحة مق��رات املخاب��رات اجلوي��ة بريف 
حمص، وس��ط دع��وات للتهدئ��ة وااللت��زام باتفاق وقف 

األعمال القتالية.
وقال ناش��طون إن طائ��رات تابعة للنظ��ام وأخرى 
روس��ية ش��نت 12 غارة جوية على ريفي حلب الشمالي 
والغربي، ثمان منها استهدف مدينة كفر حمرة، وغارتان 
على كفر بسن وعندان في ريف  حلب الشمالي، وغارتان 
جويتان عل��ى منطقتي خان العس��ل وكفرناه��ا بالريف 

الغربي.
في غضون ذلك، قالت حركة حترير حمص التابعة 
للمعارضة املس��لحة عبر موقعها الرسمي إنها نفذت من 
خ��الل الوحدات اخلاصة التابعة قصفاً بالكاتيوش��ا في 
عم��ق النظ��ام على مق��رات املخاب��رات اجلوية ف��ي قرية 
الناع��م بريف حمص. وأضاف��ت حركة حترير حمص أن 
القص��ف جاء بعد انقض��اء املهلة التي أعطته��ا الفصائل 

التابعة للمعارض��ة إللزام النظام وق��ف أعماله القتالية 
عل��ى داري��ا والغوطة الش��رقية في ريف دمش��ق. وبثت 
احلركة ش��ريطاً مصوراً يظهر بعض عناصرها يجهزون 

صواريخ من أجل استهداف مقرات النظام.
وأفاد املركز اإلعالمي في داريا أن املدينة اس��تهدفت 
منتصف الليل بالعديد من صواريخ أرض أرض شديدة 
التدمير، بالتزامن مع محاولة تسلل من قبل قوات النظام 
عبر اجلبهة اجلنوبية التي ش��هدت اشتباكات مع قوات 

املعارضة.
وفي ريف إدلب، قصفت املعارضة املس��لحة مواقع 
ق��وات النظام ف��ي بلدتي الفوعة وكفري��ا رداً على انتهاك 

النظام التفاق الهدنة.
وق��ال مص��در في حرك��ة أح��رار الش��ام إن أكثر من 
خمس��ن عنصراً من قوات النظام قتلوا في اشتباكات في 

منطقة احلدادة بجبل األكراد بريف الالذقية.
وكان تنظي��م الدولة أعلن مس��ؤوليته عن سلس��لة 
التفجيرات التي ضربت طرطوس )على الساحل السوري 

غربي البالد( ومدينة جبلة بريف الالذقية )شمال غرب( 
صباح االثنن، وأسفرت عن مقتل العشرات.

فصائل املعارضة
وقع قائ��دا جيش اإلس��الم وفيلق الرحمن بس��وريا 
الش��رقية،  الغوط��ة  ف��ي  حتركاتهم��ا  لتنظي��م  وثيق��ة 
وتضمن��ت مب��ادئ أبرزه��ا وق��ُف إط��الق الن��ار وحترمي 
االحتكام للسالح وإطالق سراح املعتقلن وفتح الطرقات 

أمام املدنين.
وضمن��ت الوثيق��ة كذلك اعتب��ار الغوطة الش��رقية 
وحدّة جغرافية وسكانية غير قابلة للتقسيم إلى مناطق 
نف��وذ، واالحت��كام ف��ي قضاي��ا االغتي��االت والدم��اء إلى 

محكمة يتم التوافق عليها وااللتزام بتنفيذ أحكامها.
كم��ا نصت الوثيق��ة على االلتزام بالتنس��يق الكامل 
والتع��اون املش��ترك حلماي��ة اجلبه��ات، ووض��ع كاف��ة 
النق��اط اخلالفية في ورقة عم��ل، وترتيب أولويات احلل 

ضمن جدول زمني.
وكان��ت الغوطة الش��رقية ش��هدت ح��وادث اقتتال 
بن فصائل في املعارضة الس��ورية املسلحة، وأعلن في 
مطلع مايو/أيار اجلاري عن تشكيل قوة لفض النزاعات 
وتف��ادي س��فك الدم��اء وجتن��ب الصراع��ات اجلانبي��ة 

والتركيز على قتال النظام وتنظيم الدولة اإلسالمية.
وُنق��ل عن القيادي في جيش اإلس��الم محمد علوش 
الق��ول إن الصراع��ات ب��ن فصائ��ل املعارضة املس��لحة 
س��تكون كارثية على الثورة، وإنه ينبغي عدم الس��ماح 

بتوسعها.
وف��ي اآلونة األخي��رة، خرجت مظاه��رات في بلدات 
بالغوطة الش��رقية تطالب بوقف االقتتال بن الفصائل. 
واس��تغلت ق��وات النظ��ام هذا االقتت��ال ملهاجم��ة مواقع 
للمعارض��ة املس��لحة، خاص��ة ف��ي منطقة املرج ش��رق 

دمشق.{

فه��ي تالق��ي الالدول��ة األس��دية، بال دول��ة إرهاب فوض��وي، تخ��دم النظام 
الذي دّرب قس��ماً كبيراً من قياداتها، وس��اعدها باملال والس��الح، لتقاتل من 
يقاتلونها من الثوار، وتنش��ر قدراً من اإلرهاب يس��اوي، أو يفوق، ما ينشره 
النظ��ام، مع بق��اء الهدف واحداً في احلالتن: ش��عب س��ورية، حامل الثورة 

والدولة والشرعية ومادتها. 
بالتمزق والفراغ من جهة، وباالمتالء املخابراتي الرسمي واإلرهابي من 
جهٍة مقابل��ة، يصير البدء في بناء الدولة الوطنية الس��ورية حتمياً، بقيادة 
هيئٍة عام��ٍة، تعمل إلنهاء متزق الصف املعارض وفوضى الالدولة: أس��ديًة 
كان��ت أم إرهابية، وإلخراج س��ورية من مأزٍق عصيٍب، ينح��در بها إلى مهاو 
تفتيتية، ستطيح فرص إعادة إنتاج الدولة، أية دولة، وسيدفع شعبها ثمنها 
الف��ادح، بينما ينمو، بالتكامل مع الس��رطان األس��دي الس��لطوي في القمة، 
سرطان أسدي إرهابي في القاعدة، بدأت تنشئته قبل الثورة، وتسارع منّوه 
معها، وشرع يؤتي ثماره، ويلبي الغرض منه بعدها، كما نشاهد اليوم، في 
االغتي��االت التي تس��تهدف اجليش احلر والقوى الدميقراطي��ة، وفي اعتماد 
مبدأ التكفير أساس��اً إللغاء أية مواطنة، أو حقوق، أو مشتركات وقيم وطنية 

أو إنسانية. 
ثّمة اليوم خطان رئيسان في سورية: واحد يقوده النظام، بن مساراته 
نس��ق إرهابي يرعاه قتلة محترفون، ميّكنون النظام م��ن وضع العالم أمام 
أح��د خيارين: القبول به نظام��اً علمانياً مزعوماً، أو الس��ماح بوصول نظام 
جهادي/إرهاب��ي، يعادي العالم إلى الس��لطة. وخط آخ��ر غامض املالمح، 
ال ب��ّد أن يفض��ي إلى قيام دول��ٍة متثل الش��عب، وتعبر عن إرادت��ه، يجب أن 
تقوده هيئة عامة، أو يتواله مجلس مفوضن، يعمل بإشرافها، ويحلها محل 
الالدولة األسدية، والدولة اإلرهاب الفوضوي، فال يبقى من خياٍر أمامها غير 

أن يفاضل بينها وبن إرهاب الالدولة األسدي/األصولي املتكامل. 
يتوق��ف عل��ى إجناز هذه املهمة بقاء س��ورية وطن ش��عب ح��ّر، ودولًة 
سيدًة ومس��تقلة. لذلك، ال مفّر من وضع أسسها، والقيام بها بأقصى قدر من 
التفان��ي واجلّدي��ة، وإال أكلتنا الفوض��ى، وقتلنا اإلره��اب، واختنقت ثورتنا 

حتت وطأتهما، مثلما بدأنا نرى ونالحظ في أكثر من مكان.{

.. والدول��ة التي أعنيها هي دولة الثورة الس��ورية، وليس��ت دولة بيت 
األس��د الت��ي لم تكن دولًة في أٍيّ من أيام حكمها األس��ود. أعن��ي دولة الثورة 
الغائبة إلى اآلن، مع أن غيابها يعني افتقار الش��عب السوري إلى مؤسسات 
س��يادية، ووج��ود نقٍص جوه��رٍي في كيانيت��ه اخلاصة، باعتب��اره اجلهة 
احلامل��ة للدول��ة واملجّس��دة ش��رعيتها، وكذل��ك الوطني��ة الت��ي جتعل من 
مؤسس��ات الث��ورة تعبيراً ش��رعياً وقانونياً ع��ن واقٍع، الش��عب فيه مصدر 
السلطات والسيادة، وصاحب إرادٍة جامعٍة ال تقوم دولة في غيابها، والدليل 
م��ا نراه من ال دولة بيت األس��د التي ألغت نفس��ها وش��رعيتها بإلغاء مصدر 
الس��يادة ومنبع الشرعية: شعب سورية. كما فقدت أي متثيٍل وطنٍيّ جامع، 
وما يكمن وراءه، وينبثق عنه من إرادٍة حرٍة ومستقلة، وأحلت محلهما إرادة 
عصابة مركزية عليا، تفرعت إلى عصاباٍت دنيا، نشرتها في كل مكان، جّسد 
وجوده��ا حج��م ومنط اخت��راق العصابة العلي��ا للمجتمع، وم��دى حتّكمها 
مبقدرات��ه، وقدرته��ا عل��ى منعه م��ن إقامة دولته الش��رعية التي ل��ن يكتمل 
جن��اح الثورة في غيابه��ا. واآلن، وقد قضم��ت الثورة منذ قيامه��ا عصاباٍت 
أس��دية عديدة، وألغت وجودها منطقًة بعد أخرى، وقّوضت بش��دة س��لطة 
)وقدرات( عصابتها العليا، يغدو قيام الدولة الس��ورية احلرة والسيدة أمراً 

حتمياً، يرتبط بإجنازه سقوط النظام برمته. 
م��ا ال��ذي يجعل قي��ام الدول��ة ضرورياً الي��وم، على صعي��د تعبيراتها 
السياسية واملؤسسية؟ ثّمة ظواهر عديدة تفرض قيامها، تتظاهر اليوم في 

حاجتن بارزتن:
� احلاج��ة إلى وضع ح��ّد لتمّزق املعارضة، وعجزه��ا عن قيادة احلراك 
الث��وري، ب��إرادٍة موح��دٍة تضبط��ه، وتوجه��ه بفاعلية وجن��اح، نحو هدفه 

الرئيس: احلرية، مع ما يترتب على أوضاعها الراهنة من خالفاٍت مستشريٍة، 
ال تني تتفاقم، وتنتقل من فوق إلى حتت: من أحزابها ومؤسساتها املتناحرة 
إلى الش��ارع الثائر، حي��ث تتحول خالفاته��ا وتناقضاتها إل��ى ما تتموضع 
في��ه وتعطل انتصاره، بحؤولها دون توحي��د إرادته. يعني متزق املعارضة 
بالضرورة عجزها عن تأدية دور إيجابي، متماسك وواضح، لصالح الثورة 
والش��عب، وغيابه��ا عن س��احة العمل الث��وري الع��ام، مع م��ا يترتب على 
ذلك من فراٍغ تقوم الس��لطة مبلئ��ه، وتفيد منه في اس��تعادة حضورها لدى 
فئ��اٍت اجتماعيٍة وقطاعاٍت وطني��ٍة، عارضتها في بداي��ة الثورة، لكن متزق 
املعارض��ة وضعفها زعزعا موقفها م��ن املآل النهائي للح��راك الثوري، على 
الرغ��م م��ن أن احلرية كان��ت خيارها، مثلم��ا كانت رغبتها ف��ي الدميقراطية 

واضحًة عند معظم من ينتمون إليها. 
ب��روز قوى وتي��ارات أصولية وإرهابي��ة تعادي مبدأ الدول��ة وفكرتها، 
وترفض احلرية كمبدأ، وتنش��ر قدراً من الفوضى في ص��ف الثوار، والعنف 
ضد الثائرين يأخذ س��ورية إلى خراٍب ش��امٍل، هو نقيض ما يريده ش��عبها 
ويناض��ل من أجله. نش��رت ه��ذه القوى قدراً م��ن اإلرهاب ف��ي املناطق التي 
تنش��ط فيها، أو تس��يطر عليها، دمر حياة س��كانها، وكيف ال يدمرها إن كان 
بعضها قطع أصابع شباٍن شوهدوا يدخنون السجائر، بذريعة أن التدخن 
من الكبائ��ر، فالتبغ لم يكن معروف��اً أيام البعثة النبوية الش��ريفة. وللعلم، 
ينص��رف جه��د ه��ذه الق��وى إل��ى مقاتلة اجلي��ش احل��ر، واغتي��ال ضباطه 
وعناصره، وإلى وضع يدها على املمتلكات العامة، ونهب الثروات الوطنية، 

مخاطر غياب الدولة في سوريا.. إلى االستبداد واإلرهاب
بقلم: ميشيل كيلو

قتلى تفجيرات طرطوس وجبلة في ارتفاع 
وموسكو تدعو إلى هدنة في داريا

ارتفع عدد ضحاي��ا التفجيرات 
غير املسبوقة التي استهدفت مدينتي 
جبل��ة وطرط��وس الس��احليتن في 
سوريا إلى 154 قتيالً و300 جريح، 
وفق آخ��ر حصيلة أعلن عنها املرصد 
الس��وري حلق��وق اإلنس��ان القريب 
من املعارضة الس��ورية يوم الثالثاء 

املاضي.
وق��ال مدي��ر املرصد رام��ي عبد 
الرحمن: »احلصيلة قد ترتفع مجدداً 
نتيجة وج��ود أكثر م��ن 300 جريح 
بعضهم في حاالت خطرة«. ومن بن 

القتلى وغالبيتهم مدني��ون، ثمانية أطفال وأربعة أطباء 
وممرضن فضالً عن طالب جامعات.

مواق��ع  ف��ي  اإلس��المية«  »الدول��ة  تنظي��م  وأعل��ن 
للتواصل االجتماعي التابعة له مسؤوليته عن الهجمات 
رغ��م عدم وجود معل��ن له في احملافظت��ن، بينما اتهمت 
دمش��ق تنظيم »أحرار الش��ام« بالوق��وف خلفها، متهمة 
الس��عودية وقط��ر وتركي��ا باعتباره��ا ال��دول الداعم��ة 
للفصائ��ل اإلس��المية ب�»دع��م اإلره��اب«. وقال��ت وزارة 

اخلارجية إن »هذه التفجيرات اإلرهابية تشكل تصعيداً 
خطيراً من قبل أنظمة احلقد والتطرف في كل من الرياض 

وأنقرة والدوحة«.
وبقي��ت محافظتا الالذقية وطرطوس الس��احليتان 
ذات الغالبي��ة العلوي��ة مبنأى ع��ن الن��زاع الدامي الذي 
تش��هده البالد منذ منتصف آذار 2011، وتس��بب مبقتل 
أكث��ر من 270 أل��ف ش��خص. ويقتصر وج��ود الفصائل 

املقاتلة واإلسالمية في الالذقية على ريفها الشمالي.{

مقتل أكثر من 150 شخصًا في سبعة تفجيرات لداعش 
بجبلة وطرطوس غرب سوريا

تبنى تنظيم »داعش« سلسلة تفجيرات استهدفت، 
صب��اح االثنن، مدينت��ي جبلة وطرطوس الس��احليتن 
غ��رب س��وريا، م��ا أدى إلى س��قوط أكثر م��ن 150 قتيالً  
وعشرات اجلرحى، وفق ما أفاد املرصد السوري حلقوق 

اإلنسان.
إن  الرحم��ن،  عب��د  رام��ي  املرص��د،  مدي��ر  وق��ال 
»التفجي��رات الس��بعة أدت إل��ى مقت��ل 48 ش��خصاً ف��ي 
طرط��وس و53 آخري��ن في جبل��ة )جن��وب الالذقية(«، 
حيث استهدفت أربعة تفجيرات مدينة طرطوس، وثالثة 

تفجيرات مدينة جبلة.
وأش��ار إلى أن التفجيرات هذه »غير مس��بوقة« في 

كل م��ن جبل��ة وطرطوس، »حتى إن املدينتن لم تش��هدا 
انفجارات بهذا الشكل منذ الثمانينات«.

كم��ا أوضح عبدالرحم��ن أن »اثنن م��ن االنفجارات 
الت��ي هزت مدينة جبلة ناجم��ة عن تفجير عربة مفخخة 
بالقرب م��ن موقف للس��يارات في املدين��ة، تبعه تفجير 
رجل نفس��ه بحزام ناس��ف داخ��ل املوق��ف، بالتزامن مع 
تفجير رجلن نفس��يهما عند مديرية الكهرباء في املدينة 

وقرب مدخل اإلسعاف بأحد مشافي املدينة«.
وأكدت مص��ادر من طرط��وس أن االنتح��اري الذي 
فجر نفس��ه في مش��فى جبلة في محافظ��ة الالذقية كان 
يس��اعد بنق��ل اجلرح��ى م��ن التفجي��ر األول ف��ي الكراج 
اجلدي��د ف��ي مدين��ة جبل��ة، وعن��د 
وصوله إلى داخل غرفة اإلس��عاف 
فج��ر نفس��ه داخل املش��فى، ما أدى 
إل��ى س��قوط ع��دد كبير م��ن القتلى 
واجلرح��ى، إضاف��ة إل��ى ع��دد من 

الكادر الطبي.
الالذقي��ة  محافظت��ا  وبقي��ت 
وطرطوس الساحليتان مبنأى عن 
الن��زاع الدامي الذي تش��هده البالد 
من��ذ منتصف آذار 2011، وتس��بب 
مبقتل أكثر من 270 ألف ش��خص. 
ويقتصر وجود الفصائل املقاتلة في 

الالذقية على ريفها الشمالي.{
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مفاوضات التسوية ومبادرات في الوقت الضائع
الرج��وع إل��ى م��ا يس��مى  »املفاوض��ات الس��لمية« 
م��ع االحت��الل اإلس��رائيلي في ظ��ل ميزان ق��وى مختلف 
لصاحله، وفي ضوء انقس��ام فلس��طيني أسود ومدمر ال 
ميكن��ه أن يس��فر عن أية نتيج��ة لصالح حقوق ش��عبنا 
الوطني��ة، فاألقوى هو الذي يفرض ش��روطه واألضعف 
إم��ا ان يرض��خ او يس��تكن ويق��دم التن��ازالت، واالفضل 
له ان يقل��ع عنها، واقصد هنا الطرف الفلس��طيني، الذي 
خاض مس��يرة عشرين سنة من املفاوضات العقيمة ولم 

يحصل على احلد االدنى من احلقوق الفلسطينية.
فالره��ان عل��ى املفاوض��ات واحللول الس��لمية مع 
االحت��الل وبرعاي��ة حصرية أميركي��ة لن يج��دي نفعاً، 
وه��و رهان خاس��ر بكل املعايي��ر واملقايي��س، وقلنا أكثر 
م��ن م��رة وحذرنا م��راراً وتكراراً م��ن عبثي��ة املفاوضات 
ومن ي��روج ويصفق لها، وقد أثبت��ت املعطيات والوقائع 
صحة م��ا ذهبن��ا الي��ه، فالرعاي��ة احلصري��ة األميركية 
للمفاوض��ات والتعوي��ل عليه��ا كان خاطئاً من��ذ البداية 
فم��ن املع��روف للقاصي والدان��ي انحياز أمي��ركا األعمى 
)إلس��رائيل(، وكيله��ا مبكيالن في التعام��ل مع القضية 

الفلسطينية وس��بل حلها، ألن االدارة االمريكية -كراعية 
عملية الس��الم- ال تلتزم بالنزاه��ة والعدالة في مواقفها 
في املفاوض��ات ولم تلعب دوراً حيادي��اً في حل القضية 
الفلس��طينية، وكل ما تفعله ه��و ادارة الصراع من زاوية 
»ملء الفراغ« ليس إال، وهي السياس��ة التي اتبعتها بعد 
خل��ّو ط��رف حلفائه��ا متمثالً ف��ي االس��تعمار االجنليزي 
حقب��ة  ف��ي  األوس��ط  الش��رق  منطق��ة  م��ن  والفرنس��ي 

اخلمسينات من القرن املاضي. 
كي��ف بن��ا ان نراه��ن عل��ى أمري��كا وه��ي احللي��ف 
احلص��ري )إلس��رائيل( والداعم��ة األولى له��ا اقتصادياً 
وسياس��ياً وتداف��ع عنه��ا ف��ي املناب��ر الدولي��ة وتش��هر 
الفيت��و في وجه اجلمي��ع ملنع توجيه أي��ة إدانة لها على 
ممارساتها وانتهاكاتها ضد االنسان واألرض واملمتلكات 
واملقدس��ات الفلس��طينية؟ كي��ف بن��ا أن نثق مب��ن يزّود 
)إس��رائيل( بكافة احتياجاتها العس��كرية لتقتل اطفالنا 
وتدم��ر بيوتن��ا وتفرض علين��ا احلصار اخلان��ق وتهّود 
مقدس��اتنا وتص��ادر أراضين��ا؟ ال ميكنه��ا ب��أي حال من 
األحوال ان تكون منصفة حلقوقنا وتطلعات ش��عبنا في 

احلرية واالس��تقالل، وإنهاء االحتالل اجلاثم على أرضنا 
وصدورنا.

تس��تغل س��لطات االحت��الل االس��رائيلية احملاب��اة 
األمريكية من جانب، واالنقس��ام الفلس��طيني واألوضاع 
العربي��ة الداخلية، وانش��غال العال��م مبحاربة اإلرهاب 
م��ن جانب آخ��ر لتنفيذ سياس��تها ف��ي الضم والتوس��ع 
والتهويد وبناء املزيد من املس��توطنات، وإقامة اجلدران 
العازل��ة وهدم املن��ازل ومحاص��رة الق��دس وقطاع غزة 
والتضيي��ق عل��ى املواطن��ن ف��ي س��بل العي��ش، إلرغام 
املواطنن على الهجرة خاصة في مدينة القدس ملصادرة 
املزي��د م��ن األراضي الفلس��طينية، ولصالح االس��تيطان 
ال��ذي تضاع��ف مئات امل��رات ان لم نق��ل آالف املرات منذ 
اتفاقي��ة اوس��لو )املش��ؤومة(، وال يزال التهوي��د ماضياً 

في الطريق الس��ريع، ومحاوالت تقسيم املسجد األقصى 
مكاني��اً قائمة بع��د تقس��يمه زمانياً، واس��فله احلفريات 

واالنفاق التي تهدد وجوده.
فإذا كان ه��ذا هو نه��ج اإلدارة األمريكية، إذن ما هو 
املنتظر من املرش��حن للرئاس��ة األمريكي��ة؟! وإذا كانت 
اإلدارة األمريكي��ة احلالي��ة كم��ا ه��ي الس��ابقة والقادمة 
متواطئ��ة م��ع دول��ة االحت��الل ال تلزمه��ا بالتراج��ع عن 
مش��اريعها االس��تيطانية التوس��عية والتهويدي��ة، بعد 
أن تراج��ع الرئي��س أوبام��ا نفس��ه ف��ي وقت س��ابق عن 
مطلبه هذا، فكيف بنا كعرب عامة وفلس��طينين خاصة 
أن جن��دد الثقة م��ع اإلدارة األمريكي��ة؟ وإن أي طرح اآلن 
إلدارة الرئي��س أوبام��ا س��يكون ف��ارغ املضم��ون ف��ي ما 
يس��مى ب�»الوق��ت الضائع« ملا تبق��ى من واليت��ه، مثلما 
فش��ل الرئي��س األس��بق كلينتون ف��ي آخر أيام رئاس��ته 
لتحقيق السالم مبا عرف مبفاوضات »كامب ديفيد« عام 

2000م وقد وصف آنذاك »برجل السالم«.
فاألمم املتح��دة واملجتمع الدولي اللذان س��اهما في 
إقام��ة دول��ة االحت��الل عليها تقع مس��ؤولية إل��زام هذه 
الدول��ة باالمتث��ال لقراراته��ا وإدانة ممارس��اتها ووضع 
جدول زمني محدد إلنهاء االحتالل وحتقيق حل الدولتن 
بعد فش��ل خيار املفاوض��ات، وقبل إعادة مل��ف القضية 
أو  املتح��دة،  ل��ألمم  الفلس��طينية 
قبول املبادرة الفرنس��ية وغيرها، 
اعتق��د أنه أصب��ح م��ن الضروري 
والواجب الوطني إنهاء االنقس��ام 
املدم��ر واألس��ود، لكي نذه��ب الى 
موح��د،  وطن��ي  مبوق��ف  العال��م 
وطني��ة  عم��ل  وباس��تراتيجية 
تس��اهم في حتقيق أهداف شعبنا 
الوطنية في العودة وتقرير املصير 
وإقامة الدولة املستقلة وعاصمتها 

القدس الشريف.{

بقلم: د. أمين أبو ناهية

»محمد القيق« حرًا
ثالثّية الفرح تغيظ المحتل

املركز الفلسطيني لإلعالم
كان��ت عي��ون اجلماهي��ر ومحبيه 
ت��ذرف دم��وع الف��رح، وه��م ينظ��رون 
إلي��ه وه��و يحتض��ن أطفال��ه، ووال��ده 
وزوجت��ه وإخوان��ه. أطّل محم��د القيق 
عل��ى اجلماهير احملتش��دة ملوحاً بيده 
حملّبي��ه ومناصريه م��ن أنصار احلركة 
اإلسالمية الفلسطينية وأنصار احلرية، 
كانت الش��وارع تضج بالسيارات التي 

أضاءت أضواءها وأطلقت صافراتها.
فرح��ة محم��د باإلف��راج عن��ه م��ن 
سجون االحتالل، بعد معركة اإلضراب 
عن الطعام التي استمرت ثالثة شهور، 

وفرحة ذويه وش��عبه، تش��كل ثالثية أغاظ��ت االحتالل، 
وي��دل عل��ى ذلك هاجس االحت��الل من تل��ك الفرحة حن 
أقدم على اإلخالل مبكان اإلفراج املعتاد )معبر الظاهرية 

باخلليل(، واإلفراج عنه بالقرب من مفترق الفوار.
كسر هيبة »الشاباك«

أكد األس��ير احملرر محمد القيق، أن اإلفراج عنه كسر 
هيبة الش��اباك الصهيون��ي الذي يدفع باجت��اه مالحقة 
الش��عب الفلس��طيني، ومص��ادرة رأي��ه وموقف��ه. وقال 
القي��ق: »كنت عل��ى قناع��ة بأنني س��أنتصر مهم��ا طال 
اإلض��راب، وإن لم يتحقق ذلك فالنتيج��ة األخرى أعظم؛ 

إنها الشهادة«.
»كان محقق��و الش��اباك الصهيون��ي يدرك��ون أن��ي 
ج��اّد في إضرابي وصمودي، وحاول��وا تركي وحدي في 
منتص��ف إضرابي وحولي بعض الطعام والش��راب ظًنّا 
منه��م أني قد أتناول خلس��ة بعض الطع��ام.. كاميراتهم 
اخلفي��ة أك��دت لهم أني ج��اٌد جداً في صب��ري وصمودي 

وإضرابي«، يقول األسير احملرر.
يتابع القي��ق، أن االمتناع عن أخ��ذ املدعمات أحبط 
الش��اباك وإدارة الس��جون، وأش��عرهم أنهم أمام معركة 

حقيقية، وليس مناورة مطلبية.
»االنتصار حتقق«

فيحاء ش��لش )زوجة األس��ير القيق( كانت في قّمة 
الف��رح، وه��ي بن النس��وة تنظر إل��ى هذا الف��ارس الذي 

ترّجل، والذي كادت تفقده بن حلظة وأخرى.
تقدمت بن اجلماهير وهي تستقبل زوجها وتعانقه 
ب��كل رباط��ة جأش وثق��ة، ث��م تعود إل��ى ال��وراء لتكمل 
رس��التها كعادته��ا أي��ام املعرك��ة؛ فتدل��ي بالعدي��د من 
التصريح��ات ل��وكاالت األنب��اء والفضائي��ات واحملطات 

اإلذاعية.
تق��ول، وهي حتتض��ن طفلها: »إنني الي��وم في قمة 
الس��عادة وأنا أس��تقبل زوجي ال��ذي أدار معركته بعزم 
وإصرار، رغم أني كنت خائفة جداً عليه، وكان يساورني 
هاجس بن حلظة وأخرى وخاصة عندما أس��مع جرس 

الهاتف رمبا يكون خبر استشهاد محمد«.

وأضاف��ت الصحفّي��ة ش��لش: »الي��وم وأن��ا أراق��ب 
وأشاهد محمداً أمامي وهو يلّوح للجماهير وقد استقبلته 
واحتضنته، أدركت أن االنتصار حتقق، وأن محمداً انتزع 

حريته من براثن العدو«.
الش��يخ أحم��د القي��ق، والد محم��د، يق��ول، إنه فرح 
باستقبال جنله محمد حياً بعد أن أشرف على الشهادة، 
ولكن��ه أش��ار أن��ه ل��ن تكتم��ل فرحت��ه إال بحري��ة باق��ي 
األسرى. ووجه الشيخ القيق التحية والشكر إلى الشعب 
الفلسطيني »الذي أبلى وفاًء، ووقف إلى جانب محمد في 

معركته«.
وفاء للحركة األسيرة

النائب محمد مطلق أبو جحيش��ة، أش��ار إلى أن هذا 
االس��تقبال املمّيز لألس��ير القي��ق يعكس الوف��اء للحركة 
األس��يرة. وقال: »لقد متكن األس��ير محمد القيق بأمعائه 
اخلاوية أن يكس��ر قيده، وأن يقهر س��جانه، وأن يرس��م 
معادل��ة جديدة في مواجهة االعتقال اإلداري الظالم، كما 
متكن أيضاً من توحيد الش��ارع الفلسطيني حول قضيته 

العادلة«.
وع��ّد القي��ادي ف��ي اجلبهة الش��عبية )عب��د العليم 
دعنا( أن اإلفراج عن األس��ير محمد القيق يشكل انتصاراً 

للحركة األسيرة التي حتتاج منا الكثير.
وأض��اف دعن��ا: »لقد متكن األس��ير القيق من كس��ر 
حاجز الصمت وتفعيل قضية األس��رى أمام السياس��ين 
الذين أهملوها ولم يعطوها أدنى اهتمام في سياساتهم.. 
فج��اء إض��راب األس��ير القي��ق وزمالئه اآلخرين ليش��كل 
إش��راقة جديدة في قضيتهم، وإب��رازاً لها في ظل الصمت 

السياسي«.
انتصار خليار املقاومة

أم��ا األس��ير احمل��رر والقي��ادي ف��ي حرك��ة اجله��اد 
اإلس��المي، خض��ر عدن��ان، فيق��ول، إن انتص��ار القي��ق 
يع��ّد انتص��اراً خلي��ار املقاوم��ة الق��ادر عل��ى مواجه��ة 
االحت��الل ومخططات��ه.  وتاب��ع: »إن حري��ة القيق تأتي 
رفض��اً لالحت��الل، وكس��راً لهيبة املؤسس��ة العس��كرية 

الصهيونية«.{

»حماس« مستعدة للتعاطي بإيجابّية
مع الجهود المصرية إلتمام المصالحة الفلسطينية

نفت حركة املقاومة اإلسالمية »حماس«، أن تكون قد تلقت أي دعوة رسمية من القاهرة للمشاركة في 
حوار مع حركة »فتح« إلنهاء االنقسام واجناز املصاحلة.

وأكد مس��ؤول العالقات العربية في حركة »حماس« أس��امة حمدان، في تصريحات خاصة ل�»قدس 
ب��رس«، ترحيب »حماس« بجهود القاهرة إلنهاء االنقس��ام، واس��تعداد احلركة لتلبي��ة دعوة القاهرة من 
أجل وضع حّد لالنقس��ام الفلس��طيني، وق��ال: »حتى اآلن لم نس��تلم أي دعوة رس��مية أو مبادرة مصرية 

واضحة املعالم بشأن إمتام املصاحلة الفلسطينية«.
وأضاف: »بالتأكيد ال ميكن ألي فلسطيني إال أن يرحب بأي جهد من أجل لّم الشمل الفلسطيني وإنهاء 
معاناة الش��عب الفلس��طيني، من أجل مواجهة حتّديات االحتالل ووضع حد حلصار هو األطول من نوعه 

ضد الشعب الفلسطيني«.
وأشار حمدان، على هامش مشاركته في فعاليات املؤمتر العاشر حلركة »النهضة« التونسية، إلى أن 
»املطلوب في أي مبادرة جديدة، أن تتضمن ضمانات لتنفيذ ما يتم االتفاق بشأنه، ذلك أن رئيس السلطة 

محمود عباس، ال يلتزم بتنفيذ ما يتم االتفاق بشأنه، و بذلك حتّول إلى عقبة كأداء أمام املصاحلة«.
وذكر حمدان، أن »الرئيس عباس لم يس��تخدم صالحياته للدعوة الجتماع اإلطار القيادي لالجتماع، 
وال للدع��وة إلى االنتخابات التش��ريعية والرئاس��ية، كما أن��ه لم يّفعل املجلس التش��ريعي، وهذه كلها مت 

االتفاق بشأنها في حوارات املصاحلة، وتنفيذها يبقى بيد الرئيس«.
وكانت مصادر إعالمية مصرية وعربية كشفت النقاب عن أن القيادة املصرية أبلغت وفد حركة اجلهاد 
اإلسالمي )الذي اجتمع مع مسؤولن أمنين مصرين قبل أيام( بأنها دعت حركتي »فتح« و»حماس« إلى 

استئناف جهود املصاحلة من خالل عقد اجتماع بينهما قبل شهر رمضان املقبل.
وكانت العاصمة القطرية الدوحة قد اس��تضافت جوالت من احل��وار بن حركتي »فتح« و«حماس«، 
قالت مصادر بأنها متكنت من الوصول إلى قواسم مشتركة في أغلب القضايا اخلالفية، وأنه لم يعد هناك 

مانع أمام الذهاب إلى اجتماع اإلطار القيادي والبدء بترتيب االجراءات للذهاب إلى االنتخابات.{

»الليكود« و»إسرائيل بيتنا« يتوصالن التفاٍق 
يقضي بتولي »ليبرمان« حقيبة الدفاع

توص��ل حزب��ا »الليك��ود« احلاك��م، و»إس��رائيل 
بيتن��ا« اليميني، إلى اتفاق يضمن تولي رئيس األخير 
»افغ��دور ليبرمان« وزي��ر اخلارجية الس��ابق حقيبة 
الدفاع، خلفاً ملوش��يه يعالون الذي اس��تقال في وقت 

سابق. 
وقالت اإلذاعة اإلس��رائيلية صب��اح األربعاء، إنه 
»مت ف��ي وقت متأخر من الليل��ة املاضية، التوصل إلى 
اتفاق حول انضمام حزب إسرائيل بيتنا، إلى االئتالف 

احلكومي، يتولى مبوجبه ليبرمان حقيبة الدفاع«. 
وأضافت أن »توقي��ع االتفاق، من املنتظر أن يتم، 
في الكنيست، ليطرح على النواب ملعاينته خالل أربع 
وعش��رين س��اعة«. وأش��ارت اإلذاعة إلى أن »رئيس 
حزب )إس��رائيل بيتنا(، ليبرمان، وعضوة الكنيس��ت 
س��وفا الندفي��ر، س��يؤديان تصري��ح ال��والء، االثن��ن 

الق��ادم، ليتول��ى ليبرم��ان حقيب��ة الدف��اع ف��ي اليوم 
التالي، والندفير حقيبة وزارة استيعاب املهاجرين«. 
وأوضح��ت أنه »مت التوصل ال��ى التفاهمات بهذا 
الش��ان خالل اجتماع عقد ف��ي مكتب رئاس��ة الوزراء 
بالق��دس، وجم��ع ن��ن ياه��و ووزي��ر املالية موش��يه 

كحلون، ورئيس حزب اسرائيل بيتنا، ليبرمان«. 
وينص االتفاق أيضاً على رصد »مليار وأربعمائة 
مليون ش��يكل، م��ا ي��وازي نح��و 361 ملي��ون دوالر، 
لتموي��ل االصالح��ات ف��ي معاش��ات التقاع��د جلميع 

املستحقن وليس لقطاعات معينة، بحسب املصدر.
وجاءت اس��تقالة يعالون، بع��د أن ذكرت تقارير 
إس��رائيلية أن »نن ياه��و عرض حقيب��ة الدفاع على 
افيغ��دور ليبرم��ان، لينض��م إل��ى االئت��الف احلكومي 

الذي يقوده نن ياهو«.{
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حركة النهضة التونسّية تعقد مؤتمرها العاشر
الرئيس التونسي: مشاركتي في مؤتمر النهضة تقديرًا لجهودها في المصالحة الوطنية

افتتحت حركة النهضة التونسية مؤمترها العاشر 
بحض��ور الرئي��س التونس��ي الباج��ي قائ��د السبس��ي 
ومش��اركة نحو ألفي عضو من أنص��ار احلركة النتخاب 
ثلثي أعضاء مجلس الشورى ) الذي يضم 150 عضواً(، 
وإع��ادة انتخ��اب رئي��س جدي��د للحرك��ة. وكان راش��د 
الغنوشي قد انتخب رئيس��اً للحركة في مؤمترها األخير 

عام 2012.
واملؤمتر املس��تمر على مدى ثالثة أي��ام يتطرق إلى 
عدد من القضايا، بينها تقومي مس��ار احلركة منذ نشأتها 
حتى اآلن، ال س��يما جتربتها في احلكم، س��واء تلك التي 
خاضته��ا ب��ن عام��ي 2011 و2013 أو مش��اركتها في 
االئت��الف الرباع��ي ال��ذي يحكم الب��الد من��ذ االنتخابات 

املاضية.
كما يناقش نحو 1200 مش��ارك قضية فصل العمل 
السياس��ي عن العمل الدعوي داخل احلركة، إضافة إلى 

اختيار القيادة اجلديدة للسنوات األربع املقبلة.
ووفقاً للقان��ون الداخلي للحزب ف��إن املؤمتر العام 
هو أعلى س��لطة في احلركة، وقد عقدت النهضة تس��عة 
مؤمت��رات )منه��ا ثماني��ة قب��ل 2011 ف��ي تون��س وفي 

اخلارج( ومؤمترها التاسع عام 2012 علناً. 
راشد الغنوشي

وق��ال رئي��س حركة »النهضة« التونس��ية الش��يخ 
راش��د الغنوشي، مس��اء يوم اجلمعة، إن حزبه حريص 
عل��ى »النأي بالدين ع��ن املعارك السياس��ية«. جاء ذلك 
في كلمة ألقاها »الغنوشي« أمام مؤمتر حركة »النهضة« 
العاش��ر، وأض��اف أن »التخصص الوظيف��ي ليس قراراً 
بل ج��اء تتويجاً للمس��ار السياس��ي، والتط��ور، وبحكم 

الدس��تور«. وكان »الغنوش��ي« قد أعلن ف��ي تصريحات 
صحفية قبل أسبوعن، أن حركته بدأت تتحّول تدريجياً 

إلى »حزب سياسي«. 
وفي كلمته أمام مؤمتر حركته، أفاد: »نقول ملن يظهر 
الع��داوة للنهض��ة، إن التوافق يتس��ع للجميع ونعترف 
بأخطائنا، وننظر لتاريخنا. نح��ن حركة تتطور«. وعبر 
عن دعم حزبه حلكومة رئيس الوزراء التونسي، احلبيب 
الصيد في حربه��ا ضد اإلرهاب، قائالً: »النهضة تس��اند 
الدول��ة ف��ي حربها ض��د الدواعش، وتونس س��تهزمهم. 

تونس عصّية على اإلرهاب«.
وق��ال »الغنوش��ي«، إن »حرك��ة النهض��ة ملتزم��ة 
مبحارب��ة الفس��اد، ودعوتنا للمصاحلة ليس��ت تبييضاً 

للفس��اد، ونح��ن نل��ح عل��ى التمييز ب��ن رج��ال األعمال 
الفاسدين والشرفاء«. 

كما جدد دعوة حزبه ملصاحلة وطنية شاملة، قائالً: 
»هي مش��روع وطني يرنو للمستقبل، واملصاحلة ليست 
صفق��ة حت��ت الطاولة بل ه��ي رؤي��ة ش��املة للتوحيد، 

وليس للتقسيم«.
الرئيس التونسي

م��ن جهت��ه ق��ال الرئي��س التونس��ي الباج��ي قائد 

السبس��ي إن مش��اركته ف��ي انط��الق املؤمت��ر العاش��ر 
للنهض��ة، تأتي كتقدير منه جلهود احلركة في املصاحلة 

الوطنية.
»أري��د ان أصارحك��م، ت��رّددت قبل املج��يء ألنه من 
موقعي كرئي��س دولة يجب أن أبقى على نفس املس��افة 
من كل االحزاب، وتونس فيها 204 أ حزاب، ولكن بالرغم 
من ذلك أتي��ت ملؤمتر حركة النهضة تقدي��راً مني جلهود 
احل��زب ف��ي دع��م املصاحل��ة الوطني��ة ومش��اركتها في 

احلكومة«. 
وتابع السبسي »أحيي راشد الغنوشي على املسار 
ال��ذي اتخذناه لتش��ريك كل التونس��ين دون اقصاء من 
اج��ل تون��س«، و»حض��وري ي��دل عل��ى ان التونس��ين 
يستطيعون حس��ن إدارة االختالفات بينهم وفق دستور 
لدول��ة مدني��ة ولش��عب مس��لم ولي��س من خيار س��وى 

ذلك«. 
وأثنى الرئيس التونسي على » النهضة التي عرفت 
تطوراً برئاسة الغنوش��ي الذي أقر انتقال احلزب للعمل 
املدن��ي والقطع م��ع اجلانب الدع��وي، النهضة أصبحت 
حزب��اً مدني��اً قلب��اً وقالب��اً، وان اإلس��الم ال يتناقض مع 

الدميقراطية« . 
عبد الفتاح مورو

ب��دوره، أكد نائب رئيس حركة النهضة، عبد الفتاح 
م��ورو، ف��ي كلمت��ه، أن »حض��ور الباجي كرم��ز للوحدة 
الوطني��ة وحري��ص على مصلحة ش��عب تون��س وحدة 
صماء ال تنقسم، وال تقسمنا انتماءات وال انتخابات نحن 
نعمل ألجل هذا الوطن العظيم ... تونس قبل النهضة«. 

واعتب��ر م��ورو أن حض��ور الباج��ي دع��م للح��وار 
الوطن��ي، ويج��ب ان تبق��ى تونس مجتمع��ة، ونحن في 
اجتم��اع نهض��ة أصيل��ة متج��ددة، وقررن��ا ان نتج��دد 

وجنابه عصرنا..«.{

النهضة التونسّية تختتم مؤتمرها
بتأكيد فصل السياسي عن الدعوي

احلركة، معتب��راً أنها اس��تطاعت حتديث فكرها مبا 
يتماشى وحاجات التونسين اليومية.

ووع��د الغنوش��ي بب��ذل املزي��د م��ن اجلهد في 
اإلص��الح والتطوي��ر، مش��يراً إل��ى أن النهضة كانت 
س��باقة في حتديث فكره��ا، وترس��يخ الدميقراطية 

واملراجعة املستمرة ألدائها. 
وقال الغنوش��ي، إن املؤمتر كان عرساً حقيقياً، 
وجنح جناح��ًا باهراً، مبيناً أن��ه مت ألول مرة اعتماد 
طريقة التصويت اإللكتروني في تونس. وأوضح أّن 
»النهضة كانت سباقة في تأصيل فكرة الدميقراطية 
وفي النقد الذاتي وقبول املراجعة املس��تمرة، معتبراً 

أنه ال وجود ملقدس إال الله«.
ووّثقت العدس��ات ف��ي ختام املؤمت��ر؛ حلظات 
مؤث��رة فوق منّص��ة املؤمتر، جمعت ب��ن أبرز ثالثة 
قيادي��ن للحرك��ة أس��الوا الكثي��ر م��ن احلب��ر خالل 
األش��هر املاضية، وخاصة خالل فت��رة املؤمتر، وهم 
زعي��م احلرك��ة راش��د الغنوش��ي، والقيادي��ان عبد 
احلمي��د اجلالصي وعبد اللطي��ف املّكي، حيث اعتبر 

مراقبون هذه اللحظات إعالن تفاهم بن هؤالء.
يذكر أن احلركة، أعلنت القائمة الكاملة ألعضاء 
مجلس الش��ورى املنتخب��ن في املؤمتر، م��ن بينهم 
وزراء سابقون ونواب وقياديون بارزون، كما جرى 
إعادة انتخاب أغل��ب القيادات الب��ارزة في احلركة، 
عبداملجي��د  الهارون��ي،  عبدالك��رمي  بينه��م:  وم��ن 
النج��ار، عبداللطي��ف املك��ي، فتحي العي��ادي، علي 
العري��ض، س��مير ديل��و، محرزي��ة العبي��دي، ن��ور 
الدي��ن البحيري، عب��د احلميد اجلالص��ي، الصادق 
شورو، رضا السعيدي، نور الدين العرباوي، محمد 
محسن السوداني، حبيب اللوز، عماد احلامي، راشد 

الغنوشي، وغيرهم.{

حركة  اختتم��ت 
التونس��ية  النهض��ة 
العاش��ر  مؤمتره��ا 
أج��واء  وس��ط 
ردد  احتفالي��ة، 
املؤمت��رون  خالله��ا 
الوطن��ي،  النش��يد 
على  ال��ورود  وألقيت 
بدا  فيما  احلاضرين، 
متأث��راً  الغنوش���ي 
حلظ��ة اإلع��الن ع��ن 

فوزه برئاسة احلركة مجدداً وبأغلبية مريحة.
وخل��ص املؤمت��ر إلى إع��الن التخص��ص داخل 
النش��اط  وت��رك  السياس��ي،  العم��ل  ف��ي  احلرك��ة 
الدعوي للمنظمات املدني��ة، فيما أعيد انتخاب زعيم 
»النهضة« راشد الغنوشي على رأس احلركة ب�800 
صوت من أصل 1058، فيما حصل الرئيس السابق 
ملجلس الش��ورى فتحي العّيادي عل��ى 229 صوتاً، 

وحصل القيادي محمد العكروت على 29 صوتاً.
وجنح الغنوش��ي في فرض انتخابه مباش��رة 
م��ن املؤمتر الع��ام خالفاً ملا كان س��ائداً م��ن قبل في 
النظام الداخلي للحركة، ح��ن كان الرئيس ينتخب 
من مجلس الش��ورى. ويع��د هذا االنتخاب املباش��ر 
توس��يعاً لصالحيات الغنوش��ي و»حصانة« له إلى 

حن انعقاد املؤمتر القادم بعد أربع سنوات.
وف��ي مس��ودة بيانه��ا اخلتام��ي، أك��دت حركة 
النهض��ة أنه��ا انطلقت م��ن تقييم جتربته��ا املاضية 
للتعبي��ر ع��ن إميانها بالنق��د الذاتي، وأن مس��يرتها 
القائم��ة عل��ى اإلصالح والتطوي��ر أّهلته��ا اليوم ألن 
تك��ون حزباً وطني��اً يعمل من أج��ل مصلحة تونس، 

وفقاً ملا ورد في البيان.
وعّبر الغنوش��ي في اختتام أعم��ال املؤمتر عن 
التزامه بأن تتركز أنش��طة احلركة ح��ول اهتمامات 
املواطن التونس��ي اليومي��ة، واالنتقال م��ن الصراع 
على الهوية إلى االهتمام مبش��اغل الناس، مس��جالً 
جن��اح املؤمت��ر خاصة ف��ي تناوله أله��م قضية بن 
املؤمترين، وهي إدارة املش��روع اإلس��المي والتمييز 

بن النشاطات السياسية والدعوية للحركة.
ول��م يخف زعيم حركة النهضة التونس��ية، في 
كلمته، وجود مشكالت وأوقات ساخنة ومحاسبات 
في أش��غال املؤمت��ر، مبيناً أن التقييم ج��زء من عمل 

العراق.. مسؤول محلي يّتهم »الحشد الشعبي« 
بقصف الفلوجة عشوائيًا

س��جلت مع��ارك الفلوج��ة ض��د تنظي��م »الدولة 
اإلس��المية« )داعش(، تطورات عس��كرية وسياس��ية 
جديدة، متّثلت أبرزها بارتفاع أعداد الضحايا املدنين 
ج��راء القص��ف الصاروخ��ي الذي تش��ّنه مليش��يات 
»احلش��د الش��عبي«، والتدّخ��ل األميرك��ي بن��اًء على 
مناش��دات لقيادات سياسية س��نّية طالبت بالضغط 
على احلكوم��ة لوقف »انته��اكات وجرائم مليش��يات 
احلشد في محيط الفلوجة جتاه املدنين الهاربن من 
داع��ش، وعمليات قصف عش��وائية بالصواريخ على 
قرى تس��ببت بسقوط ضحايا«، وفقاً ملا أكده مسؤول 

رفيع في حكومة األنبار غرب العراق.
وفيما قال وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي إن 
معركة الفلوجة تس��ير وفق ما خط��ط له، وإن القوات 
العراقي��ة حتقق تقدماً س��ريعاً وكبي��راً، مضيفاً خالل 
زيارته مواقع بأطراف الفلوجة أن اجليش ومليشيات 
احلش��د الش��عبي متالحم��ان في ه��ذه املعرك��ة التي 
وصفه��ا باملهم��ة ج��داً واملفصلي��ة، فإن املع��ارك على 
األرض ب��دت بن كّر وفر في محاورها األربعة، وس��ط 
جن��اح واضح للتنظيم في عملي��ات املناورة والتحرك 
في تضاري��س وجغرافيا غير س��هلة خبرها ألكثر من 
30 شهراً، هي فترة سيطرته على املدينة الواقعة إلى 

الغرب من بغداد.
في املقابل ش��هد احملور الش��رقي تقّدم��اً للجيش 
على حس��اب التنظيم الذي بدا أضع��ف من أن يصمد 
ف��ي مناط��ق مفتوح��ة ال يتوفر فيه��ا أي غط��اء نباتي 
أو عمران��ي. وف��ي جن��وب الفلوجة، وحتدي��داً منطقة 
واملليش��يات  اجلي��ش  اس��تخدم  الفلوج��ة،  عامري��ة 
حرب املياه من خالل إكمال إغراق مس��احات واس��عة 
م��ن املنطقة عب��ر فتح رافد صغير من الف��رات إلى تلك 

املناطق.
اتهام احلشد الشعبي

إل��ى ذلك أفاد مس��ؤول محل��ي مبحافظ��ة األنبار 
العراقي��ة )غ��رب(، أن »احلش��د الش��عبي، املكون في 
الغال��ب م��ن مقاتلن ش��يعة، قصفوا مدين��ة الفلوجة 
بص��ورة عش��وائية، ف��ي خض��م احلمل��ة العس��كرية 

اجلارية الستعادة املدينة من تنظيم داعش«.
وق��ال راج��ع ب��ركات، عض��و اللجن��ة األمنية في 
مجل��س احملافظ��ة، إن »عناص��ر احلش��د الش��عبي، 

قاموا بعمليات قصف عش��وائية على مدينة الفلوجة 
بواسطة الصواريخ، وأس��فر عن وقوع خسائر مادية 

وبشرية بن املدنين باملدينة«.
وطال��ب راج��ع، رئيس ال��وزراء العراق��ي، حيدر 
العبادي ب�»إبعاد عناصر احلشد الشعبي عن عمليات 
حتري��ر الفلوجة حل��ن إنهاء املهم��ة«، مطالب��اً، قادة 
احلش��د الش��عبي، باس��تنكار التصريح��ات الطائفية 

التي أطلقها عناصر احلشد بحق الفلوجة وأهلها«.
ال ممرات آمنة للسكان

عل��ى الصعي��د الدولي ح��ذر املجل��س النرويجي 
لالجئ��ن من املخاط��ر التي حتدق ب��آالف املدنين في 
مدينة الفلوجة العراقية مع بدء العمليات العس��كرية 
فيها، في حن أكد شهود عيان أنه ال توجد ممرات آمنة 
ميكن للسكان اخلروج عبرها. وعبر املجلس عن قلقه 
م��ن عدم وج��ود طرق خ��روج آمنة للمدني��ن، مضيفاً 
أن إغ��الق الطرق أمامهم اس��تمر حتى ليلة أمس حيث 
ل��م يس��جل خ��روج أي عائالت م��ن املدين��ة. وأوضح 
املجل��س النرويج��ي لالجئ��ن أن نح��و خمس��ن ألف 
ش��خص ما زال��وا محاصرين داخل الفلوج��ة منذ بدء 

الهجوم أمس األول.
خ��ارج  معس��كراً  يدي��ر  -ال��ذي  املجل��س  وق��ال 
الفلوج��ة- إن ثمان��ن عائلة فقط متكن��ت من مغادرة 
املدين��ة قبل بدء العمليات العس��كرية. ويقدر املجلس 
أع��داد العائ��الت التي س��تنزح داخ��ل الفلوجة بنحو 
سبعة آالف في حال استمرار املواجهات وإغالق طرق 

اخلروج اآلمن.
من جهت��ه قال رئي��س جلنة املفاوض��ات ألهالي 
الفلوجة الش��يخ مصطفى الطربول��ي إن القصف على 
املدينة مستمر منذ أيام، الفتاً إلى أن صواريخ إيرانية 
اس��تخدمت فيه ألول مرة. وأضاف أن أربعة مس��اجد 
هدم��ت وأن عش��رات البي��وت س��قطت عل��ى رؤوس 
س��اكنيها، مؤك��داً أن جمي��ع القتلى واجلرح��ى الذين 
س��قطوا خالل القصف ه��م من املدني��ن، وأكثرهم من 

األطفال والنساء.
وأوضح الطربولي أنه ال أحد من س��كان الفلوجة 
يستطيع اخلروج منها، وأنهم محاصرون في بيوتهم 
بس��بب ش��دة القصف عل��ى املدينة، ونف��ى وجود أية 

ممرات آمنة ميكن للسكان اخلروج عبرها.{

الرئيس الباجي بن الغنوشي ومورو
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»يلدريم« عقب انتخابه رئيسًا لـ»العدالة والتنمية« التركي:
سنواصل السير قدمًا نحو تحقيق أهداف تركيا

أوغلو: نوّدع المناصب وال نتخلى عن عهودنا ومبادئنا وقضّيتنا
انتخب حزب العدالة والتنمية احلاكم في تركيا »بن 
علي يلدرمي« رئيس��اً جديداً له بعد فوزه في االنتخابات 
الداخلي��ة التي جرت ف��ي أنقرة وحصل ف��ي إطار مؤمتر 
عام استثنائي للحزب، على أصوات 1405 مندوبن في 

احلزب، من أصل 1411 شاركوا في االنتخاب.
وأصبح يلدرمي الرئيس الثالث للحزب بعد الرئيس 
املؤس��س، رجب طيب أردوغ��ان، ورئيس ال��وزراء أحمد 
داود أوغل��و. وتعه��د رئي��س ح��زب العدال��ة والتنمي��ة 
اجلديد، في املؤمتر االس��تثنائي للحزب ب�»عدم خذالن« 

من انتخبوه لرئاسة احلزب احلاكم.
جاء ذلك ف��ي كلمة ألقاها يلدرمي عق��ب انتخابه من 
قبل املؤمت��ر العام »للعدال��ة والتنمية«، رئيس��اً له، قال 
فيها: »لن أس��مح بسقوط الراية املقدسة التي وّليتموني 

إياها بانتخابي رئيساً حلزب العدالة والتنمية«.
وأوض��ح »يل��درمي« أن��ه يفخ��ر بأنه من مؤسس��ي 
حزب العدالة والتنمية، مشيراً إلى أن هذا األمر من شأنه 
أن يضاع��ف م��ن مس��ؤولياته جتاه احلزب، فق��ال: »من 
دواع��ي الفخر ل��دي أنني من املؤسس��ن األوائل للحزب، 

وهذا الشيء يضاعف من مسؤولياتي جتاهه«.
- شعبنا هو من حتدى اإلرهاب واألالعيب الداخلية 

واخلارجية، وأفشل كل محاوالت النيل من وحدتنا.
- ح��زب العدالة والتنمية رفع كلمة املرحوم عدنان 
مندريس أن الش��عب ه��و مصدر الدميقراطي��ة، ونترحم 
عل��ى جنم الدين أرب��كان وعلى تورك��وت  أوزيل، والذين 

ساروا في طريق التقدم ل�تركيا.
- حزبن��ا تبن��ى اآلداب والتربي��ة التي علمن��ا أياها 

مشايخنا األوائل، ونحن منتد لتاريخ عريق.

- أعلنها من هنا أننا لن ننهي العمليات العس��كرية 
واألمنية حت��ى نطهر تركيا م��ن اإلرهابين ونقضي على 
املخاط��ر الت��ي ته��دد أمنن��ا. لق��د ح��اول البع��ض تنفيذ 
محاولة انقالبية لكن ش��عبنا لقنهم درساً وصفعهم على 

وجوههم عبر صناديق االقتراع.
- تركي��ا حتت��اج لدس��تور جدي��د وحتت��اج لنظام 
رئاس��ي ق��وي، ورئي��س اجلمهوري��ة اليوم هو ش��خص 
منتخ��ب من قبل املالين.. علين��ا أن ننهي عدم الوضوح 
ف��ي نظامن��ا وأن نضمن النظام الرئاس��ي في دس��تورنا 

اجلديد.
- حزبن��ا هو ح��زب املس��تضعفن وحزب الش��عب 
الترك��ي بكاف��ة أطيافه، وس��نعمل ألجل حتقي��ق أهدافنا 
لعام 2023، وتقدم بن علي يلدرم بالش��كر لسلفه »داود 
أوغلو« باس��م احلزب والش��عب، وفي هذا الس��ياق قال: 

»أتقدم باس��م احلزب والش��عب بالش��كر اجلزيل للسيد 
»أحمد داود أوغلو« على اخلدمات التي قدمها للبالد«.

وش��كر »يلدرم« كل من اقترح اسمه لزعامة احلزب، 
مؤك��داً أن ح��زب العدالة والتنمي��ة حزب قضي��ة، واعداً 
بأنه سيبذل كل ما بوسعه من أجل حتقيق مستقبل زاهر 

للبالد.
وق��ّدم رئي��س احل��زب اجلدي��د )النائ��ب ع��ن والية 
إزمي��ر(، ش��كره لألعضاء الذي��ن قدموا م��ن كل الواليات 
التركي��ة، وم��ن بل��دان أخ��رى، حلض��ور املؤمت��ر الع��ام 
االس��تثناني للحزب، والعاملن على إع��داده، فيما وّجه 
ش��كراً خاص��اً لل��ذراع النس��وية للح��زب، وخصوص��اً 

العامالت في البلدات واألقضية.
وأنه��ى املرش��ح اجلدي��د خطاب��ه مؤك��داً أن تركي��ا 
ستتخلص من اإلرهاب بشكل نهائي، فقال: »قبل توجهي 
إلى ديار بكر أريد أن أقول شيئاً: إننا سنعمل على تطهير 
تركيا بأكملها من اإلرهاب، لتحقيق االس��تقرار، س��نعمل 
على تخلي��ص تركيا من وي��الت اإلرهاب، أس��أل الله أن 

يوفقنا للسير نحو مستقبل مشرق«.
أردوغان 

من جهته قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، 
إن »صلت��ي العاطفي��ة بأعضاء حزب العدال��ة والتنمية 
)احلاك��م( باقية ومس��تمرة، حت��ى وإن انقطعت صلتي 

القانونية باحلزب منذ أدائي اليمن الدس��تورية رئيس��اً 
للبالد«.

جاء ذلك في رس��الة بعث به��ا أردوغان إلى املؤمتر 
العام االس��تثنائي الثاني ل�»العدال��ة والتنمية«، وأعرب 
عن ثقته في أّن »املرحلة القادمة س��تكون وس��يلة إلزالة 
التض��ارب احلاصل في التعاون بن رئاس��ة اجلمهورية 
والكوادر السياس��ية، بش��أن محاولة إيجاد نظام إداري 
جدي��د وتغيي��ر الدس��تور احلال��ي«، في إش��ارة منه إلى 

تغيير نظام احلكم في البالد، من برملاني إلى رئاسي.
وع��ن املؤمت��ر االس��تثنائي للح��زب احلاك��م، ق��ال 
أردوغ��ان: »اعتب��ره من أه��م مظاهر النضج السياس��ي 
ف��ي تاريخنا املعاصر، وأمتنى أّن يتكلل بالنجاح«. وأّكد 
أّن »هناك مس��ؤوليات كبيرة س��تقع على عاتق الرئيس 
اجلدي��د املزم��ع انتخاب��ه لرئاس��ة العدال��ة والتنمي��ة، 
بخص��وص حتقي��ق األه��داف املنش��ودة لع��ام 2023، 
وجت��اوز األزم��ات اإلقليمي��ة والدولية الراهنة«. وش��كر 
أردوغان ف��ي ختام رس��الته، رئيس ال��وزراء أحمد داود 
أوغل��و، على ما بذله من جهود خلدم��ة البالد خالل فترة 

توليه رئاسة احلزب والوزراء طوال 21 شهراً.
داود أوغلو

ب��دوره ق��ال رئي��س ال��وزراء الترك��ي، رئيس حزب 
»العدال��ة والتنمي��ة«، أحم��د داود أوغل��و: »نح��ن نوّدع 
املناصب، لكننا ال نتخلى عن عهودنا ومبادئنا وقضيتنا، 

وال نسعى وراء أجندات مؤقتة وإمنا فضائل دائمة«.
ج��اء ذلك، في كلم��ة وداعية، ألقاها رئي��س الوزراء 
أم��ام املؤمت��ر، وأك��د أن حكومت��ه »ظلّت وفّي��ة لوعودها 
منذ استالمها املهام، في تش��رين الثاني 2015، وحملت 
األمانة على أكتافها بكل فخر، وحافظت على وحدة حزب 

العدالة والتنمية بجميع أركانه«.
ولفت إل��ى أن حكومته واجهت أكب��ر خطر لإلرهاب 
ف��ي تاريخ الب��الد، وقّدمت مكافحة فّعال��ة وناجحة ضد 
املنظمات اإلرهابية وعلى رأسها »بي كا كا«، و»داعش«، 

التي استهدفت الناس وأراقت دماءهم.
وشّدد على أن »العدالة والتنمية لم يكن يوماً حزب 
فصيل أو زم��رة معّينة، ولن يكون كذل��ك إطالقاً، بل كان 
دائماً حزباً للشعب بكافة أطيافه، وحزب تركيا بكاملها، 

وسيواصل طريقه على هذا النحو إلى ما ال نهاية«.
إلى ذلك قبل الرئي��س التركي رجب طيب أردوغان، 
اس��تقالة مجلس ال��وزراء، التي قدمها رئي��س احلكومة، 
أحمد داود أوغلو. عقب ساعات من اختيار حزب العدالة 

والتنمية رئيسه اجلديد.
العدال��ة  رئي��س ح��زب  الترك��ي،  الرئي��س  وكلّ��ف 
والتنمي��ة اجلدي��د، ب��ن علي يل��درمي، تش��كيل احلكومة 

التركية ال� 65 للبالد.{

بن علي يلدرم »اليد الُيمنى ألردوغان«

املؤمتر العام إلعالن اس��م زعيم احلزب اجلديد، نزل 
أردوغان وداود أوغلو معاً م��ن الطابق العلوي نحو 

اجلماهير.
ظ��ل  حلكومت��ه  أوغل��و  داود  تأس��يس  وبع��د 
يلدرم ف��ي منصبه وزيراً للمواص��الت، إال أنه عندما 
تأسس��ت احلكومة املؤقت��ة قبل إج��راء انتخابات 1 
تش��رين الثاني بش��هرين، وبعد فوز ح��زب العدالة 
والتنمي��ة في االنتخابات عاد إلى منصبه، وهذا يدل 
على رغب��ة أردوغان في إبقاء رجل��ه األول قريباً من 

األعمال احلكومية السياسية واالقتصادية.
ساهمت املش��اريع االس��تثمارية التي اقترحها 
يلدرم في القطاع الصناع��ي واالقتصادي والصحي 
والتعليم��ي ومش��اريع قط��اع النق��ل، مث��ل القط��ار 
السريع، ومش��روع مرمراي، وتقوية البنية التحتية 
لإلنترنت، وتطوير خدمات ش��ركة اخلطوط اجلوية 
التركية، وتأس��يس الكثير من الطرق السريعة وغير 
ذلك م��ن املش��اريع.. في رفع نس��بة أص��وات حزب 

العدالة والتنمية على مدار 12 عاماً.
وكان وف��اؤه ألردوغان وصداقته القدمية معه، 
وجناحات��ه الباهرة في أكثر م��ن مجال، من العوامل 
الت��ي جعلت��ه يوصف بأن��ه اليد الُيمن��ى ألردوغان، 
كم��ا ذكرت صحيفة وط��ن املقربة من ح��زب العدالة 
والتنمية مطلع األس��بوع املاضي أن »بن علي االسم 

األول املرشح لقيادة احلكومة«.{

اب��ن علي يل��درم، وزير املواصالت ف��ي حكومة 
ح��زب العدالة والتنمي��ة منذ تولي احلزب الس��لطة 
ع��ام 2002 حتى اآلن، باس��تثناء فت��رة بن 2013 
و2015. يقت��رن اس��مه باس��م أردوغان ف��ي جميع 
املناس��بات واألزم��ات، ويؤّك��د الكثي��ر م��ن املقّربن 
لعملي��ة اتخ��اذ الق��رار داخ��ل احلزب أن »ب��ن علي« 
إح��دى أه��م الش��خصيات التي يث��ق به��ا أردوغان 
ويش��اركها في اتخ��اذ الق��رارات اخلاص��ة باحلزب 

وخططه املستقبلية.

اللقاء األول
تع��رف يلدرم إل��ى أردوغان عندم��ا كان األخير 
رئيس��اً لبلدي��ة إس��طنبول، حي��ث عم��ل يل��درم مع 
أردوغ��ان مباش��رًة ومتكن��ا مع��اً م��ن إجن��از الكثير 
م��ن املش��اريع، وتنام��ت الصداق��ة املش��تركة حتى 
أعلن أدوغان تأس��يس حزب العدال��ة والتنمية عام 
2001، وكان يل��درم أحد مؤسس��ي احلزب، وواحداً 
من املجموع��ة التي ما زالت محافظ��ة على وجودها 

وكيانها القوي داخل إطار احلزب.

سباق على قيادة احلزب
منذ تأسيس حزب العدالة والتنمية حتى الشهر 
املاض��ي، لم تظه��ر على الس��طح أي أزمة سياس��ية 
تتعل��ق بزعامة احل��زب، إذ انُتخب أردوغ��ان زعيماً 
للح��زب أرب��ع مرات متتالي��ة دون ظه��ور أي خالف 
بينه وبن أي اس��م آخ��ر، وحتى عندم��ا ُعقد املؤمتر 
اخلام��س، بتاريخ 21 آب 2015 النتخ��اب بديل له 
بعد تولي��ه رئاس��ة اجلمهورية، لم يب��رز أي خالف 
علني، على الرغم من تأكيد بعض املقربن من أروقة 
احلزب أن البع��ض اقترح بولن��ت أرينج، والبعض 
اآلخر اقترح عب��د الله ُغل، ولكن أردوغان كان مصراً 
على بن علي يلدرم، واس��تمر إصراره حتى التاس��ع 
عش��ر م��ن آب ح��ن مت اقت��راح اس��م داود أوغلو ذي 
اخللفية السياسية األكادميية العريقة، فوافق عليه 

أردوغان، لكنه أبقى على يلدرم كبديل.
كان يل��درم خي��اراً ثابت��اً خلالف��ة أردوغان في 
رئاس��ة احل��زب ورئاس��ة ال��وزراء، ولك��ن مت إعالن 
اس��م أحمد داود أوغلو في االجتماع الذي عقد إلعالن 
خليف��ة أردوغ��ان وغ��اب عنه يل��درم، وعندم��ا ُعقد 

رئيس الوزراء التركي يعلن التشكيلة الوزارية الجديدة:
االنتقال إلى النظام الرئاسي من أولويات الحكومة الجديدة

ال��وزراء التركي،  أعلن رئي��س 
بن علي يلدرمي، يوم الثالثاء، أسماء 
التش��كيلة الوزاري��ة اجلديدة، عقب 
مصادق��ة رئي��س اجلمهورية رجب 

طيب أردوغان عليها.
وعقد يلدرمي، مؤمت��راً صحفياً 
بالعاصم��ة  الرئاس��ي  القص��ر  ف��ي 
أنق��رة، ظه��ر الثالث��اء، أعل��ن فيه��ا 
تشكيل احلكومة ال� 65 للجمهورية 
التركي��ة. و ق��ال يل��درمي إّن »إعداد 
دس��تور جديد يتضمن االنتقال إلى 

النظام الرئاس��ي في احلكم، يعّد م��ن أولويات احلكومة 
اجلديدة«.

جاء ذل��ك، خالل خطاب عرض في��ه يلدرمي برنامج 
احلكومة اخلامس��ة والس��تن في مق��ر البرمل��ان التركي 
»األح��زاب  أن  يل��درمي  وأض��اف  أنق��رة.  بالعاصم��ة 
السياس��ية الس��ابقة وعدت الش��عب التركي م��رات عّدة 
بإعداد دس��تور جدي��د، وكانت ه��ذه الوعود حب��راً على 
ورق، أم��ا ح��زب العدال��ة والتنمية فوضع هذه املس��ألة 
-ومن ضمنه��ا االنتقال إلى النظام الرئاس��ي- في قائمة 
أولويات��ه، وس��تكون هذه اخلط��وة م��ن أولوياتنا خالل 

الدورة التشريعية السادسة والعشرين للبرملان«.
ودعا يلدرمي األحزاب السياس��ية ف��ي البرملان، إلى 
التعاون م��ع العدالة والتنمية من أجل إصدار الدس��تور 

اجلديد، واصفاً ذلك ب�»املسؤولية التاريخية«.
حكومت��ه  أّن  الترك��ي،  ال��وزراء  رئي��س  وأوض��ح 
ستس��عى إلى رفع مستوى معيش��ة املواطنن، وإحلاق 
الب��الد بركب ال��دول املتقدمة، كما س��تعمل عل��ى تطوير 
النظ��ام التعليم��ي والقضائي، وذل��ك اعتم��اداً على مبدأ 

»أَحِي اإلنسان لكي حتيا الدولة«.
وتاب��ع: »سنس��عى إلى الدخ��ول بن قائم��ة الدول 
ذات الدخل املرتفع، وسنس��عى إلى زيادة إمكانات النمو 
في البالد، وس��نقوم بإتاحة املزيد م��ن فرص العمل أمام 
الش��باب، وذلك عن طريق تسريع االستثمارات وخاصة 
في جنوب وش��رق البالد، وبهذه الوسيلة سننقذ شبابنا 

من الوقوع في شباك املنظمة )بي كا كا( اإلرهابية«.
كم��ا لف��ت يل��درمي إل��ى أّن حكومت��ه س��تعمل عل��ى 
توسيع نطاق احلريات واحترام حقوق اإلنسان، مشيراً 
إل��ى أّن »تعدد األعراق واألدي��ان والثقافات داخل البالد، 

ينعكس إيجاباً على تركيا«.
وبخص��وص اخلدم��ات االجتماعي��ة واملؤسس��ات 
اخليري��ة، أوض��ح يل��درمي أّنهم س��يعملون عل��ى زيادة 
التنس��يق والتعاون بن هذه اجلمعيات، واعداً العائالت 

الفقيرة بتقدمي خدمة اإلنترنت لهم مجاناً.
أما بالنسبة للسياسة اخلارجية، فقد احتفظ مولود 
جاوي��ش أوغلو مبقع��ده فيها، مما يؤش��ر إلى اس��تمرار 

النهج السابق.{
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اليونان: إخالء هادئ لمخيم 
ايدوميني لالجئين

بدأت الش��رطة اليونانية بهدوء، عملية 
إخالء مخي��م ايدوميني للمهاجري��ن، الواقع 
عل��ى احل��دود املقدوني��ة - اليوناني��ة حيث 
يتك��دس من��ذ ثالث��ة أش��هر حوال��ى 8400 

شخص في ظروف صعبة.
وأشار مصدر في الشرطة إلى أن حوالى 
700 ش��رطي وطواف��ة يش��اركون ف��ي هذه 
العملية. وأوضحت ممثلة ملنظمة »أطباء بال 
حدود« في املكان أن العملية »منظمة بش��كل 

جيد جداً« وأنها جتري بهدوء.
ولم يس��مح لوس��ائل اإلعالم، باستثناء 
التلفزي��ون الع��ام اليوناني ووكال��ة األنباء 
اليونانية الرس��مية، بالوص��ول إلى املخيم، 
الن الش��رطة أغلق��ت الطري��ق أمامه��م عل��ى 

مسافة ثالثة كيلومترات من املكان.
وقال املتحدث باسم الشرطة يورغوس 
كيريتس��يس إن »العملي��ة جت��ري بوتي��رة 
الض��روري  م��ن  ولي��س  وبه��دوء،  بطيئ��ة 
اس��تخدام الق��وة«، معتب��راً أن العملي��ة »قد 

تستغرق أسبوعاً«.

»أحرونوت«: السيسي يحّضر 
لقمة مع عباس ونتن ياهو

ذك��رت صحيفة »يديع��وت أحرونوت« 
اإلسرائيلية، أمس، أن القاهرة تقود اتصاالت 
ديبلوماسية لعقد لقاء ثالثي يجمع الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس والرئيس املصري 
عب��د الفت��اح السيس��ي م��ع رئيس ال��وزراء 
اإلسرائيلي بنيامن نن ياهو، وذلك بالتزامن 
مع اجلهود التي تقودها فرنس��ا لعقد مؤمتر 

دولي للسالم في باريس.
وقال��ت الصحيفة إن القاه��رة تعمل من 
وراء الكوالي��س على مبادرتها اخلاصة، وأن 
األيام املاضية ش��هدت جهوداً ديبلوماس��ية 
مهم��ة ف��ي ه��ذا اإلط��ار، للتحضي��ر لقمة نن 
ياه��و – السيس��ي – عب��اس، وأن الرئي��س 
املصري الذي يرغب بلعب دور الوس��يط بن 
عباس ونن ياهو يخطط لعقد القمة الثالثية 

في العاصمة املصرية.

السودان يوّقع اتفاقًا مع 
الصين لبناء محطة نووية

وقع السودان بروتوكوالً »مبدئياً« مع 
شركة صينية عامة لبناء اول محطة نووية 
لتوليد الكهرباء في هذا البلد االفريقي، على 

ما اعلن مسؤول في احلكومة السودانية.
 ووقع��ت وزارة الكهرب��اء الس��ودانية 
م��ع املؤسس��ة الصيني��ة الوطني��ة للطاقة 
النووي��ة مذك��رة تفاه��م لبن��اء مفاع��الت 
نووية ستساهم في توليد الكهرباء في هذا 

البلد.
وقال املتح��دث باس��م وزارة الكهرباء 
محمد عبد الرحي��م جاويش لفرانس برس 
إن »االتفاق يس��هل للس��ودان بن��اء محطة 

للطاقة النووية لالستخدامات السلمية«.
 2012 ع��ام  ابل��غ  الس��ودان  وكان 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه يعتزم 
اس��تخدام تقني��ة الطاق��ة النووي��ة لتوليد 
الكهرب��اء، مش��يراً ال��ى زي��ادة الطلب على 

الكهرباء في ظل التزايد السكاني.
واالتفاق املوقع مع املؤسسة الصينية 
اعقب زيارة قام بها الرئيس السوداني عمر 
البشير للصن العام املاضي ووقع خاللها 
اتفاقاً للتعاون االستراتيجي بن اخلرطوم 

وبكن.

فالس يغادر »إسرائيل« 
خالي الوفاض

ل��م يتمكن »صدي��ق اس��رائيل«، رئيس 
ال��وزراء الفرنس��ي مانويل فال��س، من إقناع 
تل أبيب بجدوى مؤمتر الس��الم الذي تنظمه 
باريس، وعاد إلى العاصمة الفرنس��ية أمس 
خالي الوفاض، إال من املوافقة الفلس��طينية، 
وتصميم بالده على االس��تمرار ف��ي املبادرة 
الت��ي أجهضه��ا اإلس��رائيليون قب��ل أن تبدأ، 
ليعلن أن موعد املؤمت��ر التمهيدي صامٌد في 

الثالث من حزيران.
لألراض��ي  زيارت��ه  فال��س  واختت��م 
احملتل��ة، بلق��اء نظي��ره الفلس��طيني رام��ي 
احلمدالل��ه، ال��ذي اعتبر أن اقت��راح نتنياهو 
حول املفاوضات املباش��رة ما هو إال تشتيت 
وإبع��اد للمبادرة الفرنس��ية التي ترحب رام 

الله بها.
الس��لطة  »الت��زام  احلمدالل��ه  وأك��د 
الفلسطينية املش��روع الفرنسي لعقد مؤمتر 
دولي للسالم«، وذلك بعدما كان نن ياهو قد 
رفض االقتراح الفرنس��ي مقترحاً في املقابل 
إجراء محادث��ات ثنائية مع رئيس الس��لطة 
الفلس��طينية محم��ود عب��اس ف��ي العاصمة 

الفرنسية.

طالبان األفغانية تؤكد 
مقتل زعيمها المال منصور

أعلنت حرك��ة طالب��ان األفغانية، مقتل 
زعيمها املال منص��ور، بعد 3 أيام من ترجيح 
واش��نطن اس��تهدافه بغ��ارة ش��نتها طائ��رة 
أميركية بدون طيار مستهدفة زعيم احلركة.
متحدث باس��م حركة طالبان األفغانية 
الضرب��ة  ف��ي  قت��ل  احلرك��ة  زعي��م  أن  أك��د 
األميركية، وأعلن��ت طالبان تعين املال هيبة 

الله أخوند زاده، خلفاً للمال منصور.
وهب��ة الل��ه ه��و رئي��س س��ابق ملجلس 

القضاء في طالبان وكان نائباً ملنصور.
وق��ال املتح��دث ذبي��ح الل��ه مجاهد في 
البي��ان إن س��راج الدين حقان��ي واملال محمد 
يعقوب -ابن زعيم احلركة االسبق املال محمد 

عمر- عينا نائبن لزعيم طالبان اجلديد.
وقال��ت احلرك��ة ف��ي البي��ان إن »هيبة 
الل��ه اخون��د زاده عن قائ��داً جدي��داً لإلمارة 
اإلس��المية )التابع��ة لطالب��ان( بع��د اتفاق 
باإلجماع في مجلس الشورى، وتعهد جميع 
أعض��اء املجلس الوالء له«، مؤك��دة أن »املال 
اخت��ر منص��ور استش��هد بقصف م��ن طائرة 

أميركية بدون طيار«.

»إسرائيل« توقف تسليم 
جثامين الشهداء المقدسيين

أص��در وزير األمن الداخلي االس��رائيلي 
جلع��اد اردان أم��راً بوق��ف تس��ليم جثام��ن 
الشهداء املقدس��ين التي حتتجزها سلطات 
االحت��الل من��ذ أش��هر، بحس��ب م��ا أعلن��ت 
املتحدثة باس��م الش��رطة اإلس��رائيلية لوبا 

السمري.
وقال��ت الس��مري إن اردان اتخ��ذ قراره 
بعد ب��ث موق��ع »واي نت« لتس��جيل فيديو 
جلنازة الش��هيد عالء اب��و جمل في حي جبل 
املكب��ر، والت��ي تضّمن��ت عل��ى ح��د تعبي��ره 
الت��ي  للش��روط واملطال��ب  »نقض��اً وخرق��اً 
فرضته��ا الش��رطة وااللتزام��ات والتعهدات 
التي أبدتها عائلت��ه وخالفتها بإقامة جنازة 

حاشدة«.
وأضاف��ت الس��مري أن الوزي��ر »رأى أن 
اجلنازة تضمنت إط��الق هتافات حتريضية 

ب��كل  مش��جعة لإلره��اب، وه��ي مرفوض��ة 
املقاييس واملعايير«.

وكان��ت احملكم��ة االس��رائيلية العليا قد 
دعت في اخلامس من اي��ار احلالي احلكومة 
الش��هداء  جثام��ن  بإع��ادة  الس��ماح  ال��ى 
الفلس��طينين الذين استش��هدوا خالل تنفيذ 
عملي��ات ضد ق��وات االحتالل ومس��توطنيه 

قبل شهر رمضان.

إيران: جنتي رئيسًا لمجلس 
خبراء القيادة

ف��ي  القي��ادة  خب��راء  مجل��س  انتخ��ب 
الثالث��اء  اخلامس��ة  دورت��ه  ف��ي  طه��ران، 
املاض��ي، آي��ة الل��ه احملاف��ظ املُتش��ّدد أحمد 
جنتي )90 عاماً( رئيس��اً له. ويضّم مجلس 
خب��راء القي��ادة، الهيئة الواس��عة النفوذ في 
النظ��ام اإليران��ي، رجال دي��ن ُمكلّفن تعين 
املُرش��د األعلى واإلش��راف على عمله وصوالً 
إلى إقالته.ويلعب هذا املجلس، الذي انُتخب 
باالقتراع العام في 26 ش��باط املاضي، دوراً 
أساس��ياً نظراً إلى سّن املرشد األعلى احلالي 
علي خامنئي )76 عاماً(. وحصل جنتي على 
أصوات 51 من أعض��اء املجلس ال�88 الذين 
صّوتوا، فيما حصل كل م��ن آية الله ابراهيم 
أمين��ي وآية الله محمود هاش��مي ش��هرودي 

على 21 و13 صوتاً على التوالي.
وُتع��ّزز ه��ذه االنتخابات موق��ع جنتي 
الذي يترأس أيضاً مجلس صيانة الدس��تور 
املُكلّف اإلش��راف على االنتخاب��ات، والتثّبت 
م��ن مطابق��ة القوان��ن الت��ي ُيقّره��ا البرملان 

للدستور ولتعاليم اإلسالم.

رئيس الطائفة اليهودية في »جربة«: 
تونس أكثر أمنًا من »إسرائيل«

ف��ي  اليهودي��ة  الطائف��ة  رئي��س  ق��ال 
مدينة جربة التونس��ية، بيريز الطرابلس��ي، 
إن »تون��س أكث��ر أمناً م��ن إس��رائيل«، داعياً 
س��لطات الب��الد إلى تس��هيل إج��راءات منح 
تأش��يرة دخول الب��الد ل�»احلج��اج« اليهود 

إلى »كنيس الغريبة«، جنوبي البالد.
ويزور مئ��ات اليه��ود جزي��رة »جربة« 
التابع��ة حملافظ��ة مدن��ن، جنوب��ي تون��س 
سنوياً للمشاركة في موسم احلج اليهودي، 
إلى كني��س الغريبة، الذي ل��ه مكانة خاصة 
عن��د اليه��ود، باعتباره أق��دم معب��د لهم في 

شمالي أفريقيا. 
وأضاف الطرابلس��ي، ف��ي تعقيبه على 
حتذيرات إس��رائيل لرعاياها من الس��فر إلى 
تونس: »دأبت إس��رائيل منذ 5 س��نوات على 
التحذير من الس��فر إلى تونس، خالل موسم 
حج الغريبة، ولكن احلجاج اليهود يأتون«. 
وتابع: »نوج��ه دعوة للحجاج ألن يأتوا هذا 
الع��ام ألننا نثق باألمن، تونس أكثر أماناً من 

إسرائيل، وليس لنا أي تخوفات«.
اإلره��اب  »مكافح��ة  هيئ��ة  وأوص��ت 
اإلسرائيلية«،  اإلسرائيلين بعدم السفر الى 

تونس، نهاية الشهر اجلاري.

أنقرة تلّوح بالتراجع
عن التزاماتها مع أوروبا

ال ي��زال التوت��ر يخي��م عل��ى العالق��ات 
التركية األوروبية فى ض��وء أزمة الالجئن، 
وفى الوقت الذى تل��وح فيه أنقرة بن احلن 
واآلخ��ر بتعليق كاف��ة اتفاقاتها م��ع االحتاد 
األوروبي فى حال عدم الت��زام تبني املطالب 
القان��ون  عل��ى  اوروب��ا  تتحف��ظ  التركي��ة، 
الترك��ي ملكافح��ة اإلرهاب، وتصر بروكس��ل 
عل��ى تعديله بش��كل يتناس��ب م��ع املعايير 

األوروبية.
للرئي��س  مستش��ار  ح��ذر  جانب��ه  م��ن 
الترك��ي رجب طي��ب أردوغان، م��ن أن أنقرة 
قد تعل��ق تطبيق كافة اتفاقاته��ا مع االحتاد 
األوروبي بس��بب »املعايي��ر املزدوجة« التي 

تعتمدها بروكسل لدى التعامل مع تركيا.
ونقلت وس��ائل إعالم تركي��ة عن يجيت 
للرئي��س  االقتص��ادي  املستش��ار  بول��وت 
التركي قول��ه: »إذا بقيت األمور كما هي اآلن، 
فمن غير املس��تبعد أن تراجع تركيا عالقاتها 

مع االحتاد االوروبي«.

لقطات سريعة

»النهضة« من اإلسالم السياسي
إلى الديمقراطية اإلسالمية

بقلم: بسام ناصر
ف��ي مقابلت��ه األخيرة م��ع صحيف��ة اللوموند الفرنس��ية، ق��ال رئيس حركة 
النهضة التونس��ية، الشيخ راشد الغنوشي في س��ياق إجابته عن أسباب حتّول 
حركت��ه إلى حزب سياس��ي: »لم يعد هناك أّي مبرر لوجود إس��الم سياس��ي في 
تونس«، وأضاف أن »مفهوم اإلس��الم السياسي مت تش��ويهه بسبب التطرف من 

طرف تنظيمي القاعدة والدولة«.
وبجرأة بالغة أكد الغنوش��ي طبيعة املس��ار اجلديد حلركته بقوله »نخرج 
م��ن اإلس��الم السياس��ي لندخ��ل ف��ي الدميقراطي��ة اإلس��المية، فنحن مس��لمون 

دميقراطيون، ولم نعد ندعو إلى اإلسالم السياسي«.
م��ن يتابع توجهات حرك��ة النهضة احلالية، يدرك أن ثم��ة حتوالت جذرية 
جتتاح احلركة من داخلها، ويقف من خالل تصريحات رئيسها صاحب احلضور 
الطاغي في توجيه دفتها وضبط مسيرتها، على أن ثمة قفزات نوعية تنتقل معها 

احلركة من مرحلة سابقة إلى مراحل الحقة فكراً وحركة.
م��ن الواض��ح ج��داً أن من��وذج التجربة التركي��ة بزعام��ة الرئي��س التركي 
أردوغان، جتربة ملهمة حلركة النهضة في حتوالتها ورسم سياساتها ومساراتها 
اجلدي��دة، وعنوان تلك التحوالت والسياس��ات اجلديدة هو ما عبر عنه رئيس��ها 

بقوله »نخرج من اإلسالم السياسي لندخل في الدميقراطية اإلسالمية..«.
التحول من »اإلس��الم السياس��ي« – بصرف النظر عن دق��ة املصطلح ومدى 
تعبيره عن احلالة – إلى الدميقراطية اإلسالمية، يتطلب تفكيك املنظومة الفكرية 
احلاكم��ة واملوجهة، واالنعت��اق من تلك التص��ورات احملددة لطبيعة املس��ارات، 
واالنتقال إلى نس��ق آخر في التفكير والتدبير، يتقاطع مع النس��ق السابق، متاماً 
كم��ا حدث مع أردوغان حن فارق ش��يخه وأس��تاذه جنم الدي��ن أربكان، واختط 
لنفس��ه ومجموعته مس��اراً جدي��داً، كان له حضوره وفاعليت��ه وجناحاته في ما 

بعد.
طبيع��ة التح��والت الت��ي اجترحته��ا حرك��ة النهض��ة تتماش��ى متام��اً مع 
تنظيرات الش��يخ راشد الغنوشي السابقة، فالرجل من بداياته أعلن عن اختياره 
احل��ر للمس��ار الدميقراط��ي، وصرح م��راراً وتك��راراً قبول��ه بالدميقراطية كخيار 
استراتيجي بال قيود وال شروط، مع قبوله التام بنتائج ذلك اخليار ومآالته مهما 

كانت، وعن أي وجه أسفرت.
الغنوشي على خالف كثير من اإلسالمين لم يضع في تأصيالته التنظيرية 
أي قيود على الدميقراطية، وترك لها حتديد مساراتها ونتائجها بال أغالل تفرض 
عليها من خارجها، ما يعني أن قناعته الفكرية بالدميقراطية كخيار اس��تراتيجي 
قناع��ة جازم��ة، م��ا يعني التح��رر من عقلية االس��تئثار بالس��لطة، واس��تغاللها 
ألغ��راض أيديولوجي��ة، يتوس��ل بها إل��ى ف��رض األفكار وال��رؤى بس��يف القوة 

والسلطة.
وف��ي هذا الس��ياق أوض��ح الغنوش��ي رؤيت��ه لطبيعة النش��اط السياس��ي 
والنشاط الديني، فهو بكل وضوح وصراحة أكد »ضرورة التمييز بن النشاطن، 
فاملس��جد ليس مكاناً للنش��اط السياسي، املس��جد هو مكان يتجمع فيه العموم، 
وليس من املعقول اس��تعماله بهدف استغالله في أنش��طة حلزب واحد، نريد أن 

يكون الدين أداة توحد التونسين وليس سبباً في تفرقهم«.
وأضاف: »ال نريد أن يكون إمام مسجد ما قائداً سياسياً، بل ال نريد أن يكون 
حت��ى عضواً ف��ي أي حزب كان، نريد حزب��اً يتناول املش��كالت اليومية، ويناقش 
حي��اة األس��ر واألش��خاص، ال حزباً نتح��دث فيه إلى هؤالء األش��خاص واألس��ر 

والعائالت عن اآلخرة وعن اجلنة..«.
إق��دام حركة النهض��ة على فص��ل الديني عن السياس��ي، ال يتعل��ق باجلذر 
الفك��ري للقضية م��ن حيث التصور اإلس��المي بش��موله لكل منهما، ب��ل يتمحور 
حول فصل الصالحيات واملمارس��ات، ألن الذين يدمجون بينهما هم في احملصلة 
النهائي��ة من جنس البش��ر الذي��ن يعتريهم ما يعتري البش��ر، وليس��وا أصحاب 

مسالك طهورية في ممارساتهم السياسية.
تبق��ى جتربة حرك��ة النهضة ف��ي توجهاتها ومس��اراتها اجلدي��دة، جتربة 
جديدة تشق طريقها رغم كل احملاذير واالعتراضات واالتهامات، فهل سيكتب لها 

النجاح كسابقتها في تركيا؟ قادم األيام سيقدم اإلجابة.{

أكد االئتالف الوطني الس��وري املعارض، مس��اء يوم األح��د، دعمه الكامل 
للقرار الذي اتخذته الفصائل العس��كرية املس��لحة بخص��وص وقف العمليات 
العدائية، واعتبار العملية السياس��ية في مهب الريح، في وقت جدد فيه منسق 

هيئة التفاوض، رياض حجاب، انتقاداته للدور الروسي في سورية.
وق��ال االئت��الف إنه يش��ارك فصائ��ل املعارضة املس��لحة موقفه��ا، ويدعم 
مطالبه��ا بش��كل كام��ل، محمالً مس��ؤولية انهي��ار االتفاق لنظام بش��ار األس��د 
وحلفائ��ه »الذين انتهك��وا االتفاق، وس��عوا خلرقه بكل وس��يلة ممكنة دون أن 

يترتب على ذلك أي موقف دولي جاد«.
وأوض��ح االئتالف، أن املجتمع الدولي »فش��ل في حتمل مس��ؤوليته جتاه 
توفير آليات مناسبة لتطبيق قرارات الش��رعية الدولية، فتحول اتفاق التهدئة 

إلى غطاء الستمرار اجلرائم، كما بات واضحاً للجميع.
وكانت فصائل املعارضة املس��لحة أعلنت،  أنها تفكر جّدياً في االنسحاب، 
بش��كل كامل، من العملية السياس��ية التي وصفتها بأنه��ا »عقيمة«. واعتبرت 
أن اتفاق وقف األعمال العدائية الذي مت إعالنه قبل نهاية ش��هر ش��باط املاضي 

أصبح بحكم املنهار متاماً. {

االئتالف السوري يعلن دعمه
 موقف المعارضة المسلحة
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متظاهرون عراقيون يقتحمون المنطقة الخضراء.. وإعالن حالة اإلنذار القصوى
متكن مئ��ات املتظاهرين العراقين من ذوي ضحايا 
تفجيرات بغداد، وأنصار زعيم »التيار الصدري« مقتدى 
الصدر، يوم اجلمعة، من اقتحام املنطقة اخلضراء وسط 
بغ��داد، بعد أن تصدت قوات األمن العراقية لهم وأحلقت 
إصاب��ات في صفوفهم. وأك��دت الق��وات العراقية إغالق 
جميع مداخ��ل العاصمة العراقية، وإع��الن حالة اإلنذار 
القصوى. وذكر مصدر في قيادة عمليات اجليش ببغداد 
أن الق��وات العراقي��ة اضطرت الس��تخدام الغاز املس��يل 
للدم��وع، وخراطيم املياه، وإطالق العي��ارات النارية في 
اله��واء، ملن��ع املتظاهرين الذي��ن حاولوا الس��يطرة على 
مرك��ز ش��رطة الصاحلية، الواق��ع عند املدخل الش��مالي 

للمنطقة اخلضراء.
إل��ى ذلك، أش��ار العقي��د بالش��رطة االحتادية فالح 
املوس��وي، إلى أن القوات العراقي��ة أغلقت جميع مداخل 
العاصم��ة العراقي��ة، وأعلن��ت حال��ة اإلن��ذار القص��وى 
ف��ي بغ��داد، مؤك��داً وص��ول تعزي��زات عس��كرية كبيرة 

ومروحيات إلى املنطقة اخلضراء.
وف��ي س��ياق متص��ل، ق��ال عض��و اللجن��ة املنظمة 
للتظاهرات جاس��م الالمي، إن أكثر من عش��رين متظاهراً 
أصيبوا، نتيجة اشتباكهم مع القوات العراقية، مؤكداً أن 
قوة مكافحة الش��غب، قابلت التظاهرات السلمية بالغاز 

املسيل للدموع، وإطالق العيارات النارية في الهواء.  
وكان املتظاه��رون ق��د متكن��وا م��ن جت��اوز نق��اط 
األس��منتية،  واحلواج��ز  الش��ائكة  واألس��الك  التفتي��ش 
وعبور جسر اجلمهورية باجتاه املنطقة اخلضراء وسط 

بغداد.
وأوض��ح مص��در ف��ي وزارة الداخلي��ة العراقية أن 
املتظاهرين الذين جتمعوا منذ صباح اجلمعة في ساحة 
التحري��ر، رّددوا هتاف��ات معادي��ة للحكوم��ة العراقية، 

و»طالب��وا بإقالة القي��ادات األمنية املقصرة، واملتس��ببة 
باخلروق��ات األمنية الت��ي ضربت العاصم��ة العراقية« 
خ��الل األيام املاضي��ة، مؤكداً أن مئ��ات احملتجن متكنوا 
من جت��اوز احلواج��ز التي وضعته��ا الق��وات العراقية، 

وعبور جسر اجلمهورية باجتاه املنطقة اخلضراء.
وكش��ف املصدر عن وصول أعداد كبيرة من اجليش 
العراقي والش��رطة االحتادي��ة، وقوة مكافحة الش��غب، 
والفرق��ة اخلاص��ة بحماية املنطقة اخلض��راء إلى مدخل 
املنطق��ة احلكومية، ملنع املتظاهرين من تكرار س��يناريو 
اقتحامه��ا ال��ذي ح��دث مطلع الش��هر احلالي، وتس��بب 
بتخري��ب مبنى البرملان، مش��يراً إلى اس��تخدام خراطيم 
املي��اه والغ��از املس��يل للدم��وع لثن��ي املتظاهري��ن ع��ن 

االقتراب من بوابات املنطقة اخلضراء.
إل��ى ذلك، ح��ذر خطي��ب جمع��ة النج��ف )180 كم 
جن��وب بغ��داد(، ص��در الدي��ن القباجني، من اس��تغالل 
التفجي��رات األخيرة لإلطاحة بجهات سياس��ية معينة، 
معتبراً خالل اخلطبة أن هذه التفجيرات، جاءت رداً على 

انتصارات القوات العراقية في عدد من املناطق.
ودع��ا اخلطيب إلى احل��ذر من توظي��ف التفجيرات 
الدامية، التي ش��هدتها بغداد ومحافظات أخرى لتحقيق 
خط��ط األع��داء، مؤك��داً وج��ود أع��داد كافية م��ن القوات 

األمنية حلماية العاصمة.
واقتح��م املئ��ات من أنص��ار »التيار الص��دري«، في 
وقت س��ابق، املنطقة اخلضراء، ومتكنوا من دخول مبنى 
البرملان العراقي وتخريب محتوياته، ما تسبب بتعطيل 
جلس��ات البرمل��ان، وانقس��امات ب��ن الكتل السياس��ية 

املكونة ملجلس النواب العراقي.
 العبادي يحّذر والصدر يدعم 

إل��ى ذل��ك ح��ذر رئي��س احلكوم��ة العراقي��ة حيدر 
»م��ا  أن  م��ن  العب��ادي 
اقتح��ام  م��ن  ح��دث 
م��ن  الدول��ة  ملؤسس��ات 
والعبث  املتظاهري��ن  قبل 
ميك��ن  ال  الع��ام  بامل��ال 
الته��اون  أو  ب��ه  القب��ول 
م��ع مرتكبي��ه«، وق��ال إن 
ته��دف  األح��داث  ه��ذه 
إل��ى التأثي��ر عل��ى زخ��م 
حتققها  التي  االنتصارات 
القوات األمنية ضد تنظيم 

الدول��ة. وأض��اف أن هذه األح��داث لن تنال م��ن عزمية 
الق��وات األمني��ة، ولن يتم الته��اون مع مرتكبيه��ا. وإننا 
نب��ذل أقصى جه��د لتج��اوز التحديات الصعب��ة والقيام 

بإصالحات ومعاجلات شاملة يحاول هؤالء عرقلتها«.

وتابع العبادي »جندد الدعوة ألبناء شعبنا للحذر 
واليقظ��ة مم��ن يس��عون إل��ى إث��ارة الفوض��ى لتحقي��ق 
مطامحهم«، مؤكداً أن الفوضى لن تكون لصالح الشعب 

والوطن.
وتأتي حركة االحتجاجات تضامناً مع أنصار زعيم 
التي��ار الصدري مقت��دى الصدر، الذين اقتحم��وا املنطقة 
اخلضراء وس��ط بغداد. وق��د ندد املتظاه��رون بالتدخل 
اإليران��ي ف��ي الب��الد، وباملليش��يات الت��ي ترف��ع األعالم 

اإليرانية داخل احملافظات العراقية.{

جتعل األزم��ة اليمنية مرة أخرى رهينة ألنصاف حلول خطيرة، س��تجعل 
منها ملف��اً مفتوحاً على أزمات أكثر تعقيداً وعل��ى جولة عنف أكثر دموية، 

وتداعيات أكثر خطورة على األمن اإلقليمي والدولي.
ال أح��د مبق��دوره أن يّدع��ي فه��م ما ي��دور ف��ي الكويت، رغ��م وضوح 
التصريحات الصادرة عن اجلانب احلكومي حول أسباب تعثر املفاوضات 
وحول جدول األعمال الذي يريد االنقالبيون فرضه على املش��اورات، وإلى 
أن يتحقق شيء ملموس ذو قيمة، ستبقى هذه املشاورات ومآالتها في إطار 

التصورات والتوقعات الذهنية املجردة.
ينبغي أن ينصرف ذهن املراق��ب إلى التطورات امليدانية، فاملواجهات 
العس��كرية ازدادت اش��تعاالً وتصاع��دت حدتها، وأصبح��ت الهدنة مجرد 

اسم فقط ال أثر لها في معظم جبهات القتال.
هناك حتشيد تقوم به املليشيا في مختلف اجلبهات، تقابله استعدادات 
م��ن جانب اجلي��ش الوطني، وهن��اك مواجهات واش��تباكات تترتب عليها 
تغيي��رات ف��ي الوقائع امليدان��ي، وهناك تدف��ق للتعزيزات العس��كرية من 
اململك��ة إلى اليمن، وهذا التحول اخلطير في امليدان العس��كري، يحمل على 
االعتقاد بأن احلرب إن لم تكن هي الس��بيل الوحيد للحس��م فإنها س��تؤثر 

حتماً في قناعات طرفي املشاورات.
ال أحد يستطيع التكهن مبا يخبئه التحالف العربي بشأن تقرير مصير 
األزمة في اليمن، وإلى أي مدى ميكن للحل العسكري أن ُيعيد فرض نفسه 
كخيار ضروري من أجل التغلب على املظاهر اخلطيرة لألزمة اليمنية. إال أن 
منطق العقل وما يصدر عن بعض املصادر املوثوقة يؤكدان أن الس��عودية 
لن تس��مح بوجود تهديد على حدودها اسمه ميليشيا احلوثي، تقوم بدور 

يشبه دور حزب الله في لبنان.
ميكن البناء على هذه القناعات، في اإلبقاء على بصيص أمل بإمكانية 
حل األزمة اليمنية دون خس��ائر مس��تقبلية قد يتعرض له��ا اليمنيون، وإال 
ف��إن ترحيل األزمة باإلبقاء على أس��بابها، لن ُيبق��ي الكارثة محصورة في 
اجلغرافيا اليمنية بل سيجعل أثرها عابراً للحدود وهذا ما تعيه السعودية 

جيداً.
ال ميك��ن إذاً فه��م ال��دور املش��بوه لبع��ض الدبلوماس��ين الغربي��ن 
املوجودي��ن ف��ي الكويت، إال أن��ه يأتي في س��ياق احلرص عل��ى إبقاء دور 
امليليشيا، مدججاً بالس��الح وباحلالة العصبوية واملذهبية ذاتها، في بلد 

ال يحتمل كل هذا العناء.{

الغرب ليس ليبرالياً في اليمن وال في سورية، إنه مجرد قاتل محترف 
وغرب��ي متعصب، ويجتّر تاريخاً من الص��راع العقائدي واحلضاري. كان 
اليمن على وشك إجناز منوذجه األهم في املنطقة لالنتقال السياسي، وكاد 
أن يعط��ي انطباعاً ب��أن الثورة من أجل التغيير ليس��ت جائحة، بل ظاهرة 
إنسانية حضارية، وتستدعيها الضرورة، عندما يستنفد الناس كل حيلهم 
إلص��الح النظ��ام السياس��ي، واحلص��ول عل��ى منظومة حكم رش��يدة عبر 

احلوار مع األنظمة احلاكمة.
لكن اليمنين شعروا باخلذالن من جانب الغرب الذي طاملا استعرض 
مهارات��ه خالل الس��نوات الس��ابقة للربي��ع العربي في تس��ويق منوذجه 
للدميقراطية الليبرالية، الذي أراده وصفة سحرية لتجاوز عثرات األنظمة 
ومش��اكل املنطق��ة وحتدياته��ا االقتصادي��ة واألمنية، مس��تغالً استش��راء 

ظاهرة اإلرهاب التي حشد لها كل اإلمكانيات.
لق��د تآمر الغرب على ثورة التغيير ف��ي اليمن، وضحى باإلجناز األهم 
الذي كاد أن يتحقق، وهو التح��ول الدميقراطي عبر الوفاق واحلوار، الذي 

ارتضاه اليمنيون حالً هجيناً بن الثورة واإلرادة السياسية.
الي��وم يعاود هذا الغرب تنفيذ خطته في االلتفاف على املكاس��ب التي 
حتققت للسلطة الش��رعية وللطيف الواسع من الشعب اليمني، الذي يريد 
اس��تعادة دولته واس��تئناف عملية االنتقال السياس��ي وصوالً إلى مرحلة 

الدولة االحتادية املتعددة األقاليم.
يريد حتقيق ذلك عبر تبني مقترح ممثلي امليليشيا االنقالبية، القاضي 
بتش��كيل حكوم��ة ش��راكة قب��ل أي خط��وة أخرى، مب��ا فيها خط��وات بناء 
الثق��ة. ال يريدون حل األزمة اليمنية على قاعدة اس��تعادة الدولة وحتقيق 
الشراكة والعدالة واإلنصاف واالنتقال احلقيقي واآلمن نحو مرحلة الدولة 

االحتادية، بل يريدون إبقاء اليمن رهينة الصراعات املستقبلية.
يجب أاّل نسمح لالنتهازية األوروبية واألمريكية املفضوحة بأن تستمر 
في تس��ويق حلوله��ا اخلاصة على أزم��ة ال يكتوي بنارها س��وى اليمنين 

وجيرانه��م.. فه��ذه احللول هي التي أفس��دت عملي��ة االنتقال السياس��ي، 
وأشعلت احلرائق في كل مدن اليمن وقراه، وشردت املالين ووضعتهم في 

دائرة الفقر والعوز وفي دائرة االتهام أيضاً.
دعون��ا نكون واضح��ن إزاء هذه االنتهازي��ة، ونقول له��ا إن مواجهة 
اإلرهاب بحس��ب التوصيف األمريكي والغربي، ليس��ت هي املعركة األولى 
للش��عب اليمني، وال يجب أن تسبق معركة اس��تعادة الدولة، وال ميكن أن 

نحارب اإلرهاب ثم نقوم بعد ذلك بتصميم الدولة التي نريد.
إن الغ��رب يح��اول أن يبق��ي اليمنين وقود معركت��ه اخلاصة، بغض 
النظر عن اخلس��ائر الهائلة التي يدفعها هذا الش��عب من حياته ومقدراته، 

إنها معركة تفتقر إلى العدالة وإلى األخالق في املقام األول.
ما نراه من موقف للحكومة حتى اآلن، يبدو قوياً، وأعتقد أن هذا املوقف 
القوي لن يس��مح بتمرير مخطط إسقاط الشرعية باألدوات السياسية كما 

تخطط لذلك إيران بتنسيق واضح من القوى الغربية.
وله��ذا ال أعتق��د أن مش��اورات الكويت س��وف تنجح، وقد يأتي ش��هر 
رمضان املبارك وهي تراوح مكانها، واألرجح أنها ستنفّض دون حتقيق أي 
جناح، ودون أن يعلن أي فش��ل أيضاً، أي قد يتم التوافق على اإلبقاء عليها 
مفتوحة، أو على األقل إبقاء اس��تعداد األطراف على خوض جولة أخرى قد 

تكون في الكويت نفسها وقد تكون في عاصمة عربية أخرى.
وقد كش��ف عض��و في الوف��د احلكوم��ي في املش��اورات، ع��ن إمكانية 
اس��تئناف املش��اورات في العاصمة الس��عودية الرياض، وهذا يؤشر إلى 
وج��ود طبخ��ة موازي��ة ال تتوافر معلوم��ات بش��أنها حت��ى اآلن، لكنها لن 

تتجاوز الثوابت التي يتمسك بها التحالف واحلكومة.
لكن إن حدث ورضخ التحالف للضغوط الغربية بشأن ضرورة إبقاء 
الباب مفتوحاً لدور ما للحوثين في اليمن، فإن صفقة كهذه من ش��أنها أن 

توجهات الغربّيين في اليمن.. غيرها في أقطارهم
بقلم: ياسن التميمي

معركة فاصلة في الفلوجة:
تقّدم بطيء وال سقف زمنيًا

تخوض الق��وات العراقية واملليش��يات الداعمة لها 
منذ االثنن املاضي معارك ضد تنظيم الدولة اإلس��المية 
بالفلوج��ة غرب��ي بغداد، كم��ا قصفت األحياء الس��كنية، 
مما أدى إلى س��قوط مدنين بينهم نس��اء وأطفال، وسط 
حتش��يد عسكري وإعالمي عراقي غير مسبوق، وحضور 
قي��ادات عس��كرية وسياس��ية وديني��ة لرف��ع معنويات 
املقاتل��ن الذي��ن بل��غ تعدادهم ثالث��ن ألفاً م��ن اجليش 
والشرطة واملليشيات، وس��ط مصير مجهول لنحو مائة 
أل��ف مدن��ي داخ��ل الفلوجة ُقطع��ت عنهم أغلب وس��ائل 

التواصل.
وتس��تمر معارك الفلوجة وس��ط قت��ال محتدم على 
أطرافه��ا األربع��ة، وقص��ٍف ج��ّوي كثي��ف لس��الح اجلو 
األميرك��ي والعراقي وصواريخ املليش��يات، التي أوقعت 
عش��رات الضحايا م��ن املدنين، ف��ي الوقت ال��ذي أّكدت 
مص��ادر عراقي��ة وص��ول قائد »فيل��ق الق��دس« اإليراني 
قاس��م س��ليماني إلى مش��ارف املدينة الش��رقية ولقاءه 
ق��ادة وعناصر املليش��يات، األم��ر الذي اعتبرت��ه قيادات 
إس��المية تط��وراً كبيراً من جه��ة، ونكثاً لرئي��س الوزراء 
حي��در العب��ادي بوع��وده ف��ي جع��ل املعرك��ة عراقية ال 

مشاركة للمليشيات أو اإليرانين فيها.
وأّك��دت مص��ادر محلي��ة، أّن األهال��ي توّجه��وا إلى 
منافذ قالت احلكومة إنها خصصتها للس��كان ملغادرتها، 
من خالل منش��ورات ألقتها في سماء املدينة لكن لم تعثر 
عليها، في حن لم يكن اخلط الهاتفي )195( فعاالً لتلقي 

اتصاالت السكان كما وعدت احلكومة.
وتفاوتت املعارك بن اش��تباكات باألسلحة الثقيلة 
واملتوس��طة وقذائف الهاون، وسط وقوع قتلى وجرحى 
م��ن الطرفن، فيم��ا أش��ارت مصادر ف��ي بغ��داد، إلى أن 
فاتورة اليوم األول من املع��ارك كانت أكثر من مائة قتيل 

وجريح في صفوف اجليش واملليشيات.
بالتزام��ن مع اس��تمرار املعارك، وص��ل قائد »فيلق 
الق��دس« ف��ي احل��رس الث��وري اإليران��ي إلى مش��ارف 
الفلوج��ة الش��رقية، واس��تقّر ف��ي قاع��دة املزرع��ة التي 
كانت منتجعاً س��ياحياً قبل االحتالل، حتتوي على قصر 
للرئيس السابق صدام حسن. ووفقاً ملصادر عراقية فإن 
سليماني أشرف على سير املعارك، فيما نشرت ميليشيا 
»أبو الفضل العباس« صوراً لس��ليماني وهو يجتمع مع 

قادة املليشيات املتواجدة مبحيط املدينة.
إلى ذلك قالت مصادر عس��كرية وعشائرية إن نحو 
س��تن مقاتالً إيرانياً، مجهزين بأس��لحة حديثة، وصلوا 

يوم االثنن إلى أطراف الفلوجة.
في املقابل، وصفت هيئة علماء املسلمن في العراق 
هجوم الق��وات العراقية وامليليش��يات املوالي��ة لها على 
الفلوجة بأن��ه »عدوان يعك��س ال��روح االنتقامية لقوى 

الشر«.
واعتبرت الهيئة ف��ي بيان لها أن »احلملة احملمومة 
عل��ى الفلوجة وأهله��ا ترمي إلى صنع نص��ر وهمي ولو 

على حساب أرواح املدنين بحجة محاربة اإلرهاب«.
س��ليماني  وص��ول  أن  س��نية  قي��ادات  واعتب��رت 
ومشاركة املليشيات وأفراد احلرس الثوري مبثابة نكث 
العبادي بوعوده. وقال عضو »جبهة احلراك الش��عبي« 
العراقي، محم��د عبد الله، إّن وصول س��ليماني يؤّكد أن 
العبادي ال كلمة وال عهد له ونكث بوعده السابق، معتبراً 
أّن »فات��ورة االنتهاكات س��ترتفع، كم��ا أن وجوده يعني 

تأزماً طائفياً جديداً بالعراق«.
بدوره، قال الش��يخ فدع��م العيس��اوي، أحد زعماء 
عش��ائر األنبار؛ إّن »املليش��يات ج��اءت لتنتقم ال لتحرير 

الفلوجة«، على حد وصفه.{
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تداعيات »الطائرة المصرية المفقودة«.. صلوات ومظاهرات وعمليات بحث
ش��هدت محافظ��ات مصري��ة يوم اجلمع��ة املاضي 
صلوات غائب، على ضحاي��ا الطائرة املصرية املنكوبة، 
الت��ي س��قطت ف��ي البح��ر املتوس��ط، خ��الل رحلتها من 
باريس إلى القاه��رة، بخالف مظاهرات مناهضة حّملت 
النظام املصري مس��ؤولية ما تعتبره »كوارث مس��تمرة 
بالب��الد«، وس��ط اس��تمرار عملي��ات البحث ع��ن حطام 

وأشالء الضحايا.
وش��هدت مس��اجد بالقاه��رة صل��وات غائ��ب على 
ضحاي��ا الطائرة املنكوبة، كان أبرزها في مس��جد النور 
بوس��ط العاصمة املصرية، ومس��جد أب��ي بكر الصديق 
بحي مصر اجلديدة حيث أدى مئات العاملن فى شركة 
مصر للطي��ران واملضيفن اجلوين ص��الة الغائب على 

زمالئهم من ضحايا الطائرة. 
وتكررت صل��وات الغائب في عدد م��ن احملافظات، 

بينها الغربية واملنوفية واإلسكندرية. 
وأف��ادت مصادر بأن ع��دداً من أهالي أس��ر ضحايا 
الطائ��رة ب��دأوا مغ��ادرة مط��ار القاه��رة، عائدي��ن إل��ى 
منازله��م، وذل��ك بع��د لقائه��م مس��ؤولي ش��ركة مص��ر 

للطي��ران لبدء مراس��م إقامة العزاء لذويه��م، فيما فضل 
عدد منهم االستمرار في املطار ملتابعة آخر التطورات.

وش��هدت اجلي��زة غرب��ي العاصم��ة، ومحافظ��ات 
اإلس��كندرية واملنوفية والبحيرة، والش��رقية والدقهلية 

وكفر الش��يخ، ودمياط، واملنيا وبني س��ويف مظاهرات 
مناهض��ة للنظ��ام املص��ري، خرجت ف��ي أحي��اء وقرى 
وطرق عامة س��ريعة، رفعت الفتات أغلبها حتت عنوان 

»ارحل«.
وكان التحال��ف الوطن��ي لدع��م الش��رعية ورفض 
االنقالب )املؤيد حملمد مرس��ي أول رئيس مدني منتخب 
دميقراطياً مبص��ر(، قد دعا ألس��بوع احتجاجي ينطلق 
اجلمعة  حتت عنوان ارحل، رداً على ما اعتبروه كوارث 
عديدة تلح��ق مبصر في ظل النظ��ام احلالي وحكومته، 

دون توق��ف، وآخرها س��قوط الطائرة وارتفاع األس��عار 
وانخفاض اجلنيه املصري.  

وبحس��ب بيان ش��ركة مص��ر للطي��ران احلكومية،  
قال مصدر مسؤول بالش��ركة ذاتها، إن القوات املسلحة 
والبحرية متكنت من انتش��ال املزيد م��ن حطام الطائرة 
وبعض من متعلقات الركاب واألشالء واحلقائب ومقاعد 

الطائرة، وال يزال البحث جارياً.
وفي وقت س��ابق، نشر املتحدث العسكرى، العميد 
محمد س��مير فيديو جدي��داً، يتضمن بثاً حي��اً من موقع 
سقوط الطائرة، يتضمن اجلهود املبذولة فى البحث عن 

الطائرة املفقودة.
وأعل��ن اجليش املص��ري، في وقت س��ابق اجلمعة 
»أن الطائ��رات والقط��ع البحرية املصرية املش��اركة في 
البحث عن الطائ��رة املفقودة، متكنت صباحاً من العثور 
عل��ى بعض املتعلقات اخلاصة بال��ركاب، وكذلك أجزاء 
من حطام الطائرة، في منطقة تبعد 290 كيلومتراً شمال 

اإلسكندرية«. 
وكانت الس��لطات املصرية وأعلن��ت يوم اخلميس، 
اختفاء طائرة ش��ركة »مصر للطيران« اململوكة للدولة، 
خ��الل رحلتها من باريس إلى القاه��رة، بعد وقت قصير 
من مغادرتها املجال اجل��وي اليوناني، وبعد دقائق من 

دخولها املجال اجلوي املصري.
وتستمر عمليات البحث عن الطائرة طراز »إيرباص 
وبريطاني��ة،  مصري��ة،  ق��وات  مبش��اركة   ،»320 إي��ه 
ويوناني��ة، وفرنس��ية، وإيطالي��ة، وقبرصية، بحس��ب 

وزارة الدفاع املصرية.
وكان على م��ن الطائرة 66 ش��خصاً؛ هم 56 راكباً 
بينه��م طف��ل ورضيعان، وطاقم من س��بعة أش��خاص، 
إضافة إلى ثالثة أفراد أمن، بحسب »مصر للطيران«.{

محكمة مصرية تستطلع رأي المفتي
في إعدام سبعة معارضين

قررت محكمة مصرية يوم األحد، إحالة أوراق 
س��بعة من معارضي الس��لطات ملفتي اجلمهورية، 
ألخذ الرأي الش��رعي في إعدامهم، التهامهم بأعمال 

عنف، وفق مصدر قضائي.
وأش��ار املصدر ذاته إل��ى »أن محكمة جنايات 
القاهرة، ق��ررت، اليوم األحد، إحالة أوراق س��بعة 
من معارضي السلطة غيابياً إلى مفتي اجلمهورية 
الس��تطالع رأيه الش��رعي، على خلفية اتهامهم في 
قضية أحداث عن��ف مبنطق��ة العمرانية مبحافظة 
اجلي��زة، التي وقعت في 8 تش��رين الثاني 2013، 
كما ح��ددت احملكمة جلس��ة ي��وم 17 مت��وز املقبل 
للنط��ق باحلك��م عل��ى متهم��ن آخري��ن بالقضي��ة 

ذاتها«.
وقال مص��در قانوني، لألناض��ول، »إن إحالة 
أوراق املتهم��ن للمفت��ي خط��وة أولي��ة إلعدامه��م، 
حيث يعتبر رأي املفتي استشارياً للمحكمة وليس 

إلزامي��اً«. وأن��ه »إذا مت القب��ض عل��ى املتهم��ن، أو 
قام��وا بتس��ليم أنفس��هم للمحكم��ة، س��تتم إع��ادة 

إجراءات احملاكمة من جديد«.
ووجهت النياب��ة العامة إلى املتهمن »قيامهم 
ف��ي يوم 8 تش��رين الثان��ي 2013 باالش��تراك مع 
آخري��ن  في جتمه��ر وتظاه��ر مبنطق��ة العمرانية، 
وقطع الطرق، وحيازة أسلحة نارية وذخائر حّية، 
وارتكاب جرائم االعت��داء على النفس واملال العام، 
ومنها قتل طفل عمداً، والش��روع في قتل آخرين من 
املواطنن، وقيامهم بإتالف امل��ال العام، والتلويح 

بالعنف والبلطجة«.
وف��ي س��ياق آخ��ر، قض��ت محكم��ة جناي��ات 
القاهرة بسجن أحد عشر معارضاً )غيابياً( بينهم 
طفل، ملدد تراوحت بن 15 عاماً واملؤبد )25 عاماً(، 
وذل��ك التهامه��م في أح��داث عنف وقع��ت مبنطقة 

»الطالبية« مبحافظة اجليزة عام 2014.{

تحالف دعم الشرعّية بمصر
 يدعو ألسبوع »ارحل يا فاشل«

دع��ا التحال��ف الوطن��ي لدعم الش��رعية ورفض 
االنقالب جميع املصرين إلى االنضمام إلى األس��بوع 
الراب��ع من موجت��ه الثوري��ة »اِرحل« ابت��داًء من يوم 
اجلمعة املقبل في أس��بوع ث��وري جديد، حتت عنوان 

»اِرحل يا فاشل«.
وق��ال التحال��ف الوطني لدعم الش��رعية ورفض 
االنقالب، في بيان نش��ره يوم اخلمي��س: »هذا واجب 
الوقت الذي يجب أن ينتبه له كل حّر مبصر، فالفش��ل 
املس��تمر في الوطن يتحمله السيسي ومن معه، سواء 
احلرائ��ق أو اختف��اء واختط��اف الطائ��رات، أو انهيار 
س��معة الس��ياحة والطي��ران واالقتص��اد، فض��الً عن 

الغالء املستشري«.
واس��تطرد قائ��الً: »ال مي��ّر أس��بوع في مص��ر، إال 
والسيس��ي الفاش��ل وكل أجهزته االنقالبي��ة تؤكد أن 
الوطن مير مبراحل فش��ل غير مس��بوقة، فمصر باتت 
أقل أمن��اً وأكثر خوفاً وأش��د فقراً وك��وارث من حرائق 
واختفاء واختطاف واس��تهداف طائرات، إلى استمرار 
انهي��ار االقتصاد وارتفاع أس��عار أدوية ومواد غذائية 
تله��ب ظهور الغالب��ة، وجزر تباع وس��ّد إثيوبي يهّدد 

أمننا املائي، وسيناء املهجرة املخطوفة«.
وأكد حتالف دعم الش��رعية أنه ف��ي الوقت الذي 
يتاب��ع فيه ب��كل اهتم��ام تط��ورات الطائ��رة املصرية 
املنكوبة، ويعزي أس��ر الضحايا، ويرفض أي ش��ماتة 
أو تبري��ر أو تهرب من املس��ؤولية، يؤك��د أن »حكومة 
السيس��ي ه��ي املس��ؤولة عم��ا يج��ري في الب��الد من 
ه��ذا التده��ور وذاك الفش��ل، وال بديل إل زاحته��ا فوراً، 
وال ميكن القب��ول بأي تبرير لهذا الفش��ل الذي يالحق 
الوطن في العهد األس��ود..«. وها هو يسعى ملخاطبة 
احملتل��ن الصهاين��ة مباش��رة تقرباً وتزلف��اً، ويداعب 

أحالمهم في اس��تقرار وأمن لهم مقاب��ل بعض الفتات 
ألصحاب األرض الفلسطينين«.

وق��ال إن »السيس��ي يتدخ��ل في مؤام��رة جديدة 
ظاهرها دعم الس��الم املزعوم، وباطنها مساس خطير 
بحقوق سيناء املهجرة وفلسطن احملاصرة، وحديثه 
في الصعيد الفقير عن س��الم مزع��وم، هو إلهاء جديد 
ع��ن معان��اة اجلن��وب املتده��ور، ومصري��ة جزيرتي 
تي��ران وصنافي��ر، وجتاهل لغ��الء األس��عار، وخراب 
البيوت، وس��جن الش��باب وزيادة املعتقل��ن، وزيادة 

أسعار أدوية الفقراء«.
ووجه رس��الة إلى الش��عب املصري قائ��الً: »أيها 
املصريون وكل األحرار في املؤسسات، نحن ال ندعوكم 
لهدم دولة اعترف اخلائن السيس��ي بأنها شبه دولة، 
وال ندعوكم لتخريب أو عن��ف، إمنا ندعوكم أن تفيقوا 

سريعاً لتستعيدوا دولتكم مصر العظيمة«.
وتابع: »كل التحية لعشرات اآلالف من املعتقلن 
في ه��ذا الصي��ف احل��ارق، وأحدثهم معتقل��و جمعة 
املش��بوهة،  األخي��رة  لالتفاقي��ة  الرافض��ون  األرض، 
والذي��ن نتضام��ن معهم ونثم��ن صموده��م، ونحيي 
إضرابه��م، وكل املج��د لرافض��ي التطبيع م��ع الكيان 
الصهيون��ي مهم��ا كان الثم��ن، وكل الع��زة والش��رف 
للمدافع��ن عن حق��وق الغالب��ة والعم��ال واملزارعن 

واملوظفن وكل أصحاب املهن املتضررة مبصر«.
واختت��م بقول��ه: »ال وق��ت للخالفات، وال س��بيل 
للنص��ر إال ش��راكة تتطلع ملس��تقبل قري��ب، تبنى فيه 
مصر، برؤية ق��ادرة على اإلجناز والتحدي والصمود، 
وحتقي��ق املطالب الش��عبية، التي تنحاز إل��ى اإلرادة 
واحلقوق املش��روعة، دون تفريط أو عوائق، وتقولون 

متى هو؟ قل عسى أن يكون قريباً«.{

اتفاق بين األزهر والفاتيكان 
على عقد مؤتمر دولي للسالم بين األديان

القاهرة - قدس برس
باب��ا  م��ن  كل  اتف��ق 
فرانس��يس،  الفاتي��كان 
أحم��د  األزه��ر  وش��يخ 
الطي��ب، عل��ى عق��د مؤمتر 
األديان،  دولي للسالم بن 
في أعقاب أول زيارة يقوم 
بها األخير إل��ى الفاتيكان، 
إثر إنهاء قطيعة اس��تمرت 
م��دة خم��س س��نوات بن 

اجلانبن.
»إذاع��ة  وبحس��ب 
الفاتيكان«، قال مدير »دار 

الصحاف��ة« التابعة للفاتيكان، فدريكو لومباردي، إن 
اجلانب��ن بحثا »مس��ألة االلتزام املش��ترك ملس��ؤولي 
ومؤمن��ي الديانات الكبرى لصالح الس��الم في العالم 
ونبذ العنف واإلرهاب، فضالً عن أوضاع املس��يحين 
في إط��ار الصراعات والتوترات في الش��رق األوس��ط 

ومسألة حمايتهم«.
فيما قال��ت مصادر باألزه��ر، إن اله��دف من وراء 
زي��ارة الطي��ب للفاتي��كان، ه��و »تصوي��ب املفاهي��م 
املغلوطة التي دلستها اجلماعات اإلرهابية املتطرفة، 
ونشر ثقافة احلوار والسالم والتعايش بن الشعوب 

واملجتمعات«.
وتوقع��ت املص��ادر أن يوجه ش��يخ األزهر دعوة 
لباب��ا الفاتي��كان لزيارة مص��ر »في أقرب وق��ت«، كما 

س��يتم اإلع��الن رس��مياً عن ع��ودة احلوار ب��ن األزهر 
والفاتيكان، بعد قطيعة استمرت نحو خمس سنوات، 
إث��ر تصريح��ات »مس��يئة لإلس��الم« أدل��ى به��ا بابا 

الفاتيكان السابق بندكتس السادس عشر.
وتصاعد التوت��ر عقب تدخل الفاتيكان ومطالبته 
مصر بحماية املسحين في اعقاب انفجار أمام كنيسة 
القديسن مبحافظة اإلسكندرية خالل احتفاالت رأس 
السنة عام 2011، جرى اتهام وزير الداخلية السابق 
حبيب العادلي بتدبيره، ما أثار غضب االزهر الذي رد 

رافضا تدخل الفاتيكان في شؤون مصر.
ومت اإلع��الن رس��مياً عن عودة احلوار اإلس��المي 
املسيحي، مرة أخرى بعد قطيعتن، األولى من 2006 

إلى 2008، والثانية من 2011 إلى 2016.{
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بقلم: الشيخ نزيه مطرجيداؤنـا و دواؤنـا

ُة واأَلمانة الُقَوّ
إن إدراك الُع����ال وبل����وغ املجد َمطلٌب عزيز من مطالب العبد وُأمنيٌة غاليٌة من أمنياته، ولكن 
ن في ذلك يطلبون الش����يَء قب����ل أوانه، وَيُروُمون َجْنَي الثمر قب����ل نضوجه! لقد كُثَر  أكث����ر احلاملمِ
الية، ويتهافتون على بلوغ عروش����ها حتى »َهُزلت واس����تاَمها  عامة والومِ الذي����ن يتس����ابقون إلى الزَّ

عامة!«. عامة من افتَخر بالزَّ سون«، وصاروا يستحقون ما ُيقال فيهم: »أحَمُق من الَنّ ال�ُمفلمِ
ح����ن يحمل����ون األمان����ة عل����ى متونه����م، ويأكل����ون النار في  ع����ون م����ن ه����ؤالء الطاممِ وال�ُمخادمِ
مًا على  عية، لذا كان إص����الُح الراعي ُمقدَّ بطونه����م! إن كَلّ مس����ؤوٍل راٍع، وكُل راٍع قائ����ٌد وق����دوٌة للرَّ
ين والدنيا إذا َصَلحوا صلح الناس، وإذا فس����دوا فس����َد الناس؛ يقول  ة، فإن ُوالَة الدِّ عَيّ إصالح الرَّ

الشاعر:
وأحباُر َسوٍء وُرهبانها يَن إال امللوُك  وهل أفسد الدِّ   

س����رى وزينته وجواهره على عمر بن اخلطاب رضي الله عنه قال: إن  َس����يفمِ كمِ َم الناُس بمِ ملا قدمِ
وا ه����ذا ل����َذُوو أمانة، فقال له علٌيّ رضي الله عنه: يا أمي����ر املؤمنن! إنك َعَفْفَت فَعّفوا،  أقوام����ًا أَدّ
ية إلى األمام ما أّدى اإلمام إلى الله، فإن  ولو َرَتْعَت لرَتُعوا! وقال عمر في موقف آخر: الّرعيُة مؤدِّ

رتع اإلمام رتعوا، واملَثُل الّسائر في ذلك يقول: »الّناُس على دين ملوكهم«.
ُة واألمانة، وإن اجتماع الق����وة واألمانة في الناس قليل! وفي  إن ل����كل والي����ٍة ُركنن هما: الُقوَّ

قة«! ّ ر وَعْجَز الثمِ ذلك يقول عمر: »اللهم أشكو إليك َجَلد الفاجمِ
إن األمانة في األخالق واألعمال ش����رط واجب، وَضْرَبُة الزب في ُكلِّ واٍل وقائد! وقد ورد عن 
يَن  أنس رضي الله عنه أنه قال: ما َخَطَبنا رسول الله ] إال قال: »ال إميان ملن ال أمانة له، وال دمِ
ملن ال َعْهد له«، وورد في احلديث: »أشدُّ شيء في دين الله األمانة! إنه ال دين ملن ال أمانة له، وال 

صالة له وال زكاة له« أخرجه البزار.
ضت من قلوبهم،  َعت األمانة منهم وُقبمِ َدت الوظائف الُكبرى أو ما دونها إلى الذين ُنزمِ إذا ُأْسنمِ

تنٌة وفساٌد كبير! ت في األرض فمِ ت املعايير، وحلَّ اْضطربت احلياة، واخَتلَّ
َعت األمانُة فانتظر الساعة! قال  سأل رجل رسول الله ]: متى تقوم الساعة؟ فقال: إذا ُضيِّ

د األمر لغير أهله فانتظر الساعة« أخرجه البخاري. وكيف إضاعُتها؟ قال: إذا ُوسِّ
ُة فهي ق����وة الكفاءة في العلم واملعرفة، وفي االختص����اص الذي تقتضيه كُلّ والية  وأم����ا الُقوَّ
ت أهليته  ����ح يوس����ف عليه الس����الم نفَس����ه لَتوّلي والية الَتموين في مصر، لم ُيثبمِ بحس����بها. ملا َرَشّ
فظ وهي األمانة، وبقّوته  لهذه الوزارة بالتقوى والصالح فَحْس����ب، بل دَلّ عليها بقدرته على احلمِ
رة والكفاءة، وقد جاء ذلك، في قول الله تعالى: }قال اْجَعلني على خزائنمِ  في العلم وهي ال�َمقدمِ
األرضمِ إني َحفيٌظ َعليم{ سورة يوسف-55. وملا رأت ابنة العبد الصالح ُشعيب ما ظهر عليه من 
ْرُه إنَّ خيَر َمن اس����تأجْرَت القويُّ األمن{  القوة اجلس����دية واألمانة قالت ألبيها: }يا أبتمِ اس����تأجمِ

القصص-36.
����ردًا، فقد  انعقد ال����رأي على وج����وب اجتماعهما في كل من  كن����ن تالُزم����ًا ُمطَّ إن لهذي����ن الرُّ
ض.. ومن وّل����ى رجاًل ملودة أو قرابة وه����و يجد من هو أصلح  يتوّل����ى ش����أنًا عام����ًا ال ُيخالف����ه ُمْعترمِ

للمسلمن منه فقد خاَن اللَه ورسوَله واملسلمن.
ف����اري، فقال يا رس����ول الله أال  ����ر وهو أبو ذرِّ الغمِ ����َب رج����ٌل م����ن كبار الصحاب����ة يومًا أن ُيَؤمَّ َرغمِ
لني؟ فضَرب الرسوُل ] على منكب أبي ذر وقال: »يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها  تستعممِ

ها وأّدى الذي عليه فيها«! أخرجه مسلم. زٌي وندامة.. إال َمن أخذها بحقِّ يوَم القيامة خمِ
ت اخلضراء أصدَق لهج����ًة منه لم َيصُلح له أن يتولى  ت الغبراُء، وال أظلَّ فه����ذا ال����ذي ما أقَلّ
نه من حتقيق ُركن القوة، فماذا نحن قائلون في هذا الزمان  واليًة أو يتبّوأ إمارة ألن ضعفه لم مُيكِّ

شهواتهم وعبيدًا لساداتهم؟!< ُة الذين يستشرفون للمناصب أْسَرى لمِ الذي أصبح فيه عامَّ

رمضان.. الضيف المعّلم.. فلنحسن استقباله
إك��رام الضي��ف ع��ادة عربي��ة أصيل��ة ال يهجرها إال 
الن��اس، وقد جاء اإلس��الم مؤك��داً عليها ورافعاً ش��أنها، 
مة عقلية ال تتخلف إال عند من ال عقل  وإجالل املعلم مس��َلّ
له، وللعلم وأهله احتفاء كبير وظهور بارز في النصوص 
الشرعية املقدسة، وفي تراث أمتنا اخلالد. والشأن أعظم 
مع ضيٍف يعطي ويضاعف وال يأخذ أو يستوهب، واألمر 
آك��د مع معلم صادق يربي ويعلم في كل حلظة، وال يكتم 
أو يغير من احلق شيئاً. وشهر رمضان األغر ضيف كرمي 
عزيز يحُلّ على املسلمن مرة كل سنة، وال يفارقهم إال وقد 
علمهم ما يس��تفيد منه كل من كان له قلب أو ألقى السمع 

وهو شهيد.
والضي��ف عن��د الكرم��اء ُيتلق��ى وُيس��تقبل س��اعة 
حضوره باحلفاوة والبش��ر والس��عادة، وبكل ما يرغبه 
الضيف ويحب��ه، وأما املعلم فيس��تفاد من علم��ه وآثاره 
ويقتب��س من أدب��ه وإش��راقاته، وحقي��ق بنا أال نس��يء 
للمعل��م باالنصراف عنه إلى متع زائل��ة ولذائذ متحولة، 
ألننا حينها سنخس��ر مرتن: فوات العلم، وضياع العمر 

بالسفاسف.
ومن تقدير الضيف واملعل��م أال يعمل أحد بحضرته 
م��ا يك��ره أو م��ا يس��وءه، والعج��ب يتوالى من أن��اٍس ال 
حتل��و لهم املعاص��ي إال في رمضان، وي��زداد العجب من 
فئام يتمالؤون على إفس��اد فرحة قدوم الضيف وصرف 
املضيف��ن واملتعلم��ن ع��ن علوم��ه وفيوض��ه ونفحاته، 

غير أن فضل الله بعب��اده ورحمته بهم اقتضت أال يكون 
ارتف��اع أو احتج��اب، ونض��رع إل��ى الرحم��ن الرحيم أال 

يحرمنا بركة هذا املوسم وخيريته.
ومن العل��وم الرمضانية اجلليل��ة: تغيير العادات، 
وليس أضعف من إنس��ان تأس��ره ع��ادة، وال أصعب من 
حياة تس��ير على من��ط واحد فقط. وفي تغيي��ر العادات 
تكييف على العيش م��ع أكثر من حال، دون اإلدمان على 
حال��ة واحدة طوال العمر، من غي��ر صعوبة االنفكاك عن 

بعض املرفهات.
ومن خيرات رمضان بعد كس��ر الع��ادات: االنتصار 
على الش��هوات، فللبطن والفرج واللس��ان والعن واألذن 
ش��هوات قد يعتق��د صاحبه��ا أن ال خالص منه��ا، فيأتي 
واألكذوب��ة  الش��يطانية  احليل��ة  ه��ذه  مفن��داً  رمض��ان 
النفس��ية، ويقول للناس: ها قد صبرمت س��اعات وأياماً، 

فمتى تقلعون عما حرم الله؟!
وال تنكس��ر العادة وتخف دواعي الش��هوة إال بصبر 
جميل، والصبر قيمة إيجابية ال س��لبية، وقوة ال ضعف، 
وعمل ال نكوص، وكم نحن بحاجة لتعلم الصبر وفنونه 
وطول النَفس، واالنتظار حتى نصبر على تقومي أنفس��نا 
وننتظر نضوج مشاريعنا على نار هادئة! وينتسب جزء 

من بالء األمة ملن لم يصبر فاستعجل!
وإذا ما حل األضياف في مكان كانوا س��بباً في إزالة 
الش��حناء والتواص��ل ب��ن املتقاطعن وجت��اور الفرقاء، 

ورمب��ا تبادل��وا األحادي��ث الوّدي��ة، فلم��اذا ال جنعل من 
هذا املوس��م فرصة إلزالة ما بنفوس��نا من إحن وخالفات 
على مس��توى األف��راد والتجمعات وال��دول؟! ومن أحق 
الناس باالس��تفادة من هذه الفرصة من املعتنن بالعمل 

اإلسالمي؟
ووج��ود العلم��اء واملعلم��ن س��انحة ثمين��ة لب��دء 
املش��اريع أو استحيائها، فتحظى مبباركتهم وتسديدهم 
وجم��ع كلمة الن��اس عليها، وكم من مش��روع توقف بعد 
قيام��ه أو تأخر ب��دؤه! وفي رمضان مزّي��ة جتعل الناس 
يقبلون على اخلير تأييداً واتباعاً ودعماً معنوياً ومادياً.

وإذا حضر العلماء في مكان فخير ما يتدارس ويتلى 
كت��اب الله العزيز املنزل على محمد، وقد درجت تس��مية 
رمضان بش��هر القرآن والت��الوة، ففي التراوي��ح والقيام 
ق��رآن يتلى، وف��ي املس��اجد والبيوت وكل مكان ش��ريف 
يحرص املس��لمون على قراءة كتاب ربهم استش��فاًء من 
امل��رض واس��تزادة من اإلمي��ان، وال غرو فرمضان ش��هر 
القرآن، فيه نزل وفيه تدارس��ه األمين��ان: محمد وجبريل 
)عليهم��ا الس��الم(. ولي��ت كل واح��د من��ا يلت��زم بختمة 
شهرية كأثٍر مبارك، وذكرى حسنة لهذا املوسم امليمون.

وح��ن يهم املعل��م بالرحيل يحرص نبه��اء الطالب 
عل��ى االلتص��اق به حت��ى ال يفوتهم منه حلظ��ة ليظفروا 

من��ه بعلم غزير وفضل كبير، خاصة إذا كان املعلم يزداد 
عطاؤه بالتقادم. وهكذا هذا الشهر األجلَّ فال تزيده األيام 
إال روحانية، وبعض الناس يجتهد أول األيام حتى يكاد 
أن ينقطع، وينقطع آخر األي��ام ورمبا فّرط في الفرائض، 
م��ع أن أواخ��ر رمض��ان خير م��ن أوائله، ويكف��ي األواخر 
شرفاً ليلة القدر التي حتتاج إلى استقبال خاص وترقب 

متقن، بلّغنا الله قيامها على الوجه املقبول.
وق��د بلين��ا -والبالء ي��زداد- بأقوام ينتس��بون إلى 
ديننا ولغتنا وبالد املسلمن، عقدوا عزمهم على تنغيص 
الفرح��ة بهذا الضي��ف الكرمي، وتقليل االس��تفادة من هذا 
املعلم اجلليل، مبهازل فّنية ساقطة يجتمع فيها الفحش 
والك��ذب واالفت��راء والتماج��ن،  وليس م��ن وقت ينجس 
في��ه فض��اء اإلعالم في بالد املس��لمن مثل م��ا يكون أيام 
رمضان؛ ليقوم ش��ياطن اإلنس مق��ام إخوانهم من مردة 

اجلن والشياطن.
وال يف��وت التأكي��د عل��ى أن رمض��ان فرص��ة ألهله 
ومكّرمي��ه وطالب��ه لينفضوا عن أنفس��هم غبار كل مخذل 
ومرج��ف، وينطلق��وا ف��ي أرض الل��ه الواس��عة وفضائه 
الرح��ب لتعلي��م اخللق ودع��وة الن��اس إلى الل��ه والدار 
اآلخرة؛ ففي النفوس إقب��ال وفي األرواح تآلف، وإن كان 
الن��داء لباغ��ي اخلير لنفس��ه م��رة واحدة فه��و للعاملن 
لدينهم ألف مرة؛ فحَيّهال إلى ميدان لو أحس��نا استغالله 
مل��ا بقينا في ذيل األمم علماً وحضارة، وملا اس��تولى على 
وس��ائلنا أس��افلنا، وملا كان ديننا ونبين��ا -عليه الصالة 
والس��الم- وكت��اب ربن��ا وأبناؤن��ا كألً مباح��اً لكف��ار ال 
يخاف��ون العاقبة، ولنجعل من رمض��ان بداية االنطالقة 
الكبرى ملجٍد عريض وعزة عظمى؛ فرمضان شهر النصرة 

على النفس وعلى األعداء.{

بقلم: أحمد العساف

بقلم: عادل احملالوي

لماذا نجّدد التوبة قبل رمضان؟
ألن األص��ل في املؤمن جتدي��د التوبة في كل وقت 
وآن، قدوته في ذلك رس��ول الله |، فقد كان يستغفر 

ربه ويتوب إليه في اليوم أكثر من مئة مرة.
جن��دد التوبة قبل رمضان ألن التوبة َمنزلة علّية 
م��ن بلغها فقد بلغ اخلير كل��ه، يقول ابن القّيم -رحمه 
الل��ه- عن التوب��ة: »وه��ي أول منازل الس��ائرين إلى 
ربهم وأوس��طها وآخرها«، فهي ليست منزلة العصاة 
املجرمن بل هي منزلة األنبياء املصطفن، قال تعالى: 
<وعص��ى آدم رب��ه فغوى ثم اجتباه رب��ه فتاب عليه 
وه��دى> فهي منزل��ة عزيزة م��ن بلغها بلغ الس��ؤدد 
واخلير والرفعة وتهيئ أن يك��ون عبداً صاحلاً منيباً،  

وهؤالء هم أهل جنة الرضوان.
 جن��دد التوبة قبل رمضان ألننا نرى من أنفس��نا 
ومن غيرن��ا احلرمان من اخلير في ش��هر رمضان، فال 
جّد في العبادة، وال اجتهاد في القيام، وال صرف وقت 
للتالوة، وال يد تبذل اخلير واملعروف.. فُحرمنا خيرات 
بسبب عيشنا في ظلمات الذنوب، فتجديد التوبة قبل 
رمض��ان أصبح أمراً الزم��اً حتى ال ُنح��رم الطاعة فيه 

فنخسر خسارة ال تعدلها خسارة.
جندد التوبة في رمضان وفي كل آن، ألن الذنوب 
جراحات - ورب ج��رح أصاب مقتل. كثير منا يعصي 
ربه وال ي��رى أثر ذنبه ومعصيت��ه، ويتعجب من هذا! 
وم��ا عل��م املس��كن أن حرمانه م��ن أثر الطاع��ة أعظم 

عقوبة يعاقب بها.
 جن��دد التوبة قب��ل رمض��ان ألن القلوب قس��ت، 
واألفئ��دة تصلّب��ت وكأنه��ا ق��ّدت م��ن صخ��ر، فال هي 
تخش��ع عن��د الت��الوة، وال العي��ون تدمع عند س��ماع 
ق��وارع اآلي��ات، تدخل املس��جد اجلامع والق��ارئ يقرأ 
فال تش��عر بهمس من خش��وع، وال ترى بكاء للعيون، 

فحرّي بالنف��وس أن جتّدد التوبة قب��ل رمضان حتى 
تلن القلوب وتفوز مبرضاة الله.

 جندد التوبة قبل رمض��ان ألننا نرى املوت ينزل 
بالناس في كل حلظة، ونش��اهد يد املنون تخطف هذا 
وتطرح ذاك. تردي التي قد استعدت لعرسها، لكنه قد 
س��بق قضاء الله بانتقالها للدار اآلخرة واحلكم عليها 
باملوت. فه��ذه املوعظة -أعني موعظة املوت- ينبغي 
أن تك��ون حامل��ة لنا للمس��ارعة إل��ى التوب��ة، وأن ال 
نس��تجيب لطول األم��ل ال��ذي ُتكّذبه الوقائ��ع أمامنا، 

فالوحى الوحي، والنجا النجا قبل حلول املوت بنا.
 جن��دد التوب��ة قبل رمضان ألن الف��ن قد أحاطت 
بن��ا من كل م��كان. قتل هن��ا، وهالك هن��اك، وليس ثم 
جن��اة إال باللجوء إلى الرحم��ن قبل أن يحل بنا ما حل 
بغيرن��ا فال نس��تطيع س��اعتها فعل طاع��ة، وال منلك 

وقتها دفع مصيبة.
للعامل��ن،  وهداي��ة  ل��ألرض   ن��ور  ي��ا  رمض��ان 

واخلاسر من ُحرم خيره وخيراتها.
ووع��ده  الل��ه  بلق��اء  مؤم��ن  ي��ا  رمض��ان  أدرك 

ووعيده.
أدركي رمضان أيتها املؤمنة، قبل خروجه وتفلت 
فرص��ة الطاع��ة فيه، )وم��ا يدرينا لعل��ه آخر رمضان 

نلقاه(.
اللهم يا رحيماً بالعباد، ويا لطيفاً باخللق، وفقنا 

للتوبة النصوح وخذ بأيدينا ملا يرضيك عنا.
الله��م هذه نواصينا اخلاطئة ب��ن يديك، فألهمنا 

رشدنا وارحمنا بطاعتك.{
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هل العرب أمام سايكس - بيكو جديدة؟
عل��ى األقل لي��س اآلن.. ولكن البديل قد يكون أس��وأ، 
كأن تس��ود املنطقة مناذج الدولة الهشة والفاشلة وحتى 
منوذج أش��باه الدول، إن ل��م ينتصر العرب ألنفس��هم في 
الوقت املناسب، ويتجنبوا مصيراً كهذا.. ولكن كيف ميكن 

ذلك؟ 
يصادف هذا العام الذكرى الس��نوية املئة لتفاهمات 
س��ايكس بيكو الس��رية التي متت ف��ي 16 أيار 1916 بن 
الدبلوماسي الفرنسي فرانس��وا جورج بيكو والبريطاني 
مارك سايكس، على تقاسم تركة اإلمبراطورية العثمانية 
وبالتحدي��د ف��ي منطقة اله��الل اخلصيب. ثم م��ا لبثت أن 
توجت ه��ذه التفاهمات باتفاقيات دولية رس��مية مبؤمتر 

سان رميو عام 1920. 
ال سايكس بيكو جديدة

ومع ت��ردي األوض��اع العربية ف��ي الوق��ت احلالي، 
ي��راود العديد من املهتمن تخّوف مش��روع -رمبا بس��بب 

انع��دام الثق��ة في الق��ودى الدولي��ة- بأن تقس��يماً جديداً 
لع��دد من الدول العربية يلوح ف��ي األفق، ورغم ذلك هناك 
العديد من العوامل التي ال تؤيد سيناريو التقسيم وإعادة 
رس��م احلدود أو ما ميكن تسميته س��ايكس بيكو جديدة، 

أهمها:
أوالً: طبيع��ة النظ��ام الدول��ي؛ إذ مع حال��ة الفوضى 
التي تس��وده والتحول في موازين الق��وى الدولية، هناك 
صعوبة ش��ديدة في اتفاق هذه القوى على قضية شائكة 

جداً مثل إعادة ترسيم احلدود. 
لقد حكم العالقات الدولية بعد انتهاء احلرب العاملية 
الثاني��ة عام 1945 نظام دولي ق��ام على ثنائية قطبية ما 
لبث��ت أن حتولت إلى أحادية قطبي��ة بعد انهيار املنظومة 
الس��وفياتية عام 1990، حيث أصبحت الواليات املتحدة 
القوة الرئيسية الوحيدة القادرة على إعادة تشكيل النظام 
الدول��ي، واحلس��م في قضاي��ا مثل إعادة ترس��يم احلدود 

وح��ل النزاع��ات الدولية املس��تعصية، كما في البوس��نة 
وكوسوفو وتيمور الشرقية وغيرها الكثير. 

ولك��ن بعد أحداث أيلول 2001 والغزو األميركي لكل 
من أفغانس��تان والع��راق، دخ��ل النظام الدول��ي منعطفاً 
ل��م يخرج منه حت��ى هذه اللحظ��ة؛ حيث س��يطرت حالة 
م��ن الفوض��ى على النظ��ام الدولي جلأت ف��ي ظلها الدول 
الكبرى خاصة إلى تصفية حس��اباتها مع غرمياتها، دون 
االس��تناد لش��رعية دولية، ودون وجود مقرر ش��رعي في 
حال اخلالفات التي شهدتها الس��احة الدولية، كما فعلت 
أمي��ركا مع أفغانس��تان والع��راق وهاييتي، وروس��يا مع 

جورجيا وأوستيا اجلنوبية وأكرانيا.
انقس��مت آراء احمللل��ن السياس��ين، حي��ث يج��ادل 
العدي��د منهم ب��أن الواليات املتحدة م��ا زالت حتافظ على 
وضعها ضمن نظ��ام أحادي القطبي��ة، بينما يرى آخرون 
أن النظ��ام الدول��ي انتقل فع��الً إلى نظام متع��دد األقطاب 

والقوى، وأن أميركا ليست سوى إحدى تلك القوى.
باحملصل��ة النهائية فإن غياب االس��تقرار في النظام 
الدول��ي يجعل م��ن الصعوب��ة مب��كان للق��وى املكونة له 
التوصل إلى سايكس بيكو جديدة مقارنة بالنظام الدولي 
الذي س��اد عام 1916، وس��ان رمي��و1920 الذي اجنلت 
فيه حالة التح��ول في النظام الدول��ي، وخرجت مبوجبه 
بريطانيا وفرنسا كدول منتصرة قوية ومستعدة لتقاسم 
التركة العثمانية، تعترف كل قوة منها بقوة الطرف اآلخر 
وحتت��رم مناطق نف��وذه؛ األم��ر الذي س��اعد على جلوس 
ممثل��ي الدولت��ن لتقاس��م مناط��ق النفوذ عل��ى اخلارطة 

وباملسطرة والقلم.
ثاني��اً: يختل��ف الوق��ت الراهن عم��ا كان عليه احلال 
عام 1916 بوجود العبن أساسين وفاعلن على األرض، 
تش��كلوا على أس��س طائفي��ة وإثنية وسياس��ية وحزبية 
وأيديولوجي��ة، ومن غي��ر املمكن للقوى الدولي��ة أن تقوم 
بإع��ادة ترس��يم احلدود باتفاقية س��ايكس بيك��و جديدة 
دون التنس��يق املباشر مع هذه القوى، وهو أمر غير ممكن 
ف��ي الكثير من احل��االت نظ��راً الختالف أجنداته��ا وحالة 

العداء غير املسبوق في ما بينها وغير ذلك من األسباب.
فهناك تنظيم الدول��ة، والتنظيمات الكردية املتعددة 
ف��ي الع��راق وس��وريا، وميليش��يات احلش��د الش��عبي، 
وجبه��ة النص��رة والقاع��دة، والقبائل املتع��ددة في اليمن 
وليبيا وغير ذلك من القوى، ومن ش��به املس��تحيل اجلمع 
بن هذه التنظيمات على طاولة واحدة س��وية مع الطرف 
الدولي لالتفاق على ش��كل احلدود اجلدي��دة. وفي الوقت 

ذاته من املس��تبعد أن تس��تطيع هذه القوى احمللية إعادة 
ترسيم احلدود بنفس��ها ومبعزل عن التوافق الدولي على 

احلدود اجلديدة.
إن الس��احة الدولي��ة مليئ��ة باألمثل��ة الفاش��لة ملثل 
هذه احملاوالت؛ فهناك ش��مال قبرص التي انفصلت بدعم 
تركي عام 1974، ولم تس��تطع نقل ه��ذا االنفصال خطوة 
واحدة إلى األم��ام باجتاه إقامة دولة معت��رف بها دولياً، 
وه��ي تفاوض اآلن من جديد من أج��ل العودة إلى الوحدة 
مع قبرص اليونانية. كذلك هناك إقليم ناغورني كاراباخ 
ال��ذي انفصل ع��ن أذربيجان على 1994 ولم يس��تطع هو 

اآلخر ترجمة ذلك لدولة معترف بها دولياً.
عام��ل آخ��ر يعمل ض��د التقس��يم هو موق��ف األنظمة 
العربي��ة الرس��مية، التي تخش��ى أن ينتقل تقس��يم دولة 
م��ا مثل س��وريا إل��ى حاالت أخ��رى قد يكون م��ن الصعب 

جتنبها.
بدائل أكثر خطورة

على أية ح��ال، إن البدائل لس��ايكس بيكو جديدة قد 
تكون أكثر خطورة على املس��تقبل العربي، أولها التقسيم 
بحكم الواقع، بحيث يصبح لدينا بهذه احلالة ما يس��مى 
بالدول��ة الفاش��لة، وه��ذا النم��ط يه��دد دوالً مثل س��وريا 
واليمن وليبي��ا والعراق، ويحدث هذا النوع من التقس��يم 
عندم��ا تطول فت��رة االنفص��ال ويتحول املؤق��ت إلى دائم، 

وتعجز القوى احمللية والدولية عن تغيير الواقع.
التقس��يم اجلغراف��ي الن��اجت من احل��روب يصاحبه 
تش��كل هويات واقتصادي��ات جديدة، تصبح ف��ي ما بعد 
عائقاً أمام الوحدة الوطني��ة للدولة. اخلطورة بهذا النوع 
من التقس��يم إن حصل سيتم على أسس طائفية أو عرقية 
أو قبلي��ة أو غيره��ا، بحيث تصبح الدولة مقس��مة بنيوياً 
على أرض الواقع، ولكنها تبقى دولة بالش��كل فقط فاقدة 

ألهم مكون لها وهو املتمثل باحتكار القوة. 
النمط الثالث هو ما يس��ميه أستاذ العلوم السياسية 
روبرت جاكس��ون، ال��ذي درس نش��وء الدول ف��ي العالم 
الثال��ث بعد احلرب العاملية الثانية )أش��باه الدول( وهي 
الت��ي تف��رض حكوماتها الس��يطرة على حدوده��ا ولكنها 
تفتقد القدرة التش��غيلية للدولة وتعتمد على املس��اعدات 
الت��ي تأتيه��ا من املجموع��ة الدولية مثل مص��ر في الوقت 

احلالي على سبيل املثال ال احلصر.
املس��تفيد الوحيد من إعادة التقس��يم أو فشل الدولة 
العربية هو »إسرائيل« التي تعني جتزئة الدول بالنسبة 
إليها إقامة دول على أس��س طائفية وعرقية مختلفة تنشأ 
معه��ا وتخرجه��ا م��ن عزلته��ا، باإلضاف��ة إل��ى أن تفكيك 
الدول الكبرى مثل سوريا تضعفها إستراتيجيا أمام دولة 

االحتالل.
والفيدرالي��ة  التقس��يم  أن  يع��وا  أن  الع��رب  عل��ى 
والالمركزية والدولة الهش��ة وش��به الدولة ليس��ت أقداراً 
محّتم��ة على الدولة العربية، بل هن��اك الكثير من احللول 
الت��ي تخلق دول��ة صلبة ق��ادرة ليس فقط عل��ى مواجهة 
ب��ل  والقبلي��ة،  والعرقي��ة  الطائفي��ة  االنتم��اءات  تش��تت 
املخططات اخلارجية سواء 
كان ذلك بس��ايكس بيكو أو 

سان رميو جديدين.
احلل��ول موجودة بن 
درء  وبإمكانه��م  أيديه��م 
ته��دد  الت��ي  املخاط��ر  كل 
وأهمه��ا  الدول��ة،  حيوي��ة 
إنش��اء دولة املواطنة التي 
تق��وم عل��ى عق��د اجتماعي 
جدي��د يتضم��ن إصالحات 
سياس��ية واس��عة وليست 

جتميلية.{

بقلم: إبراهيم فريحات

بزي��ارة الوزي��ر الس��ابق فيص��ل كرام��ي، حيث بحث 
املجتمع��ون ف��ي االس��تحقاق البل��دي. وكان��ت اآلراء 
متفقة عل��ى أهمية التعاون والتنس��يق إلظهار الوجه 

احلقيقي الدميوقراطي للفيحاء طرابلس.

ق��ام وفد من اجلماعة اإلس��المية برئاس��ة رئيس 
املكت��ب السياس��ي  أس��عد هرم��وش، ض��م املرش��ح 
لرئاس��ة بلدي��ة البداوي األس��تاذ س��عيد العويك، مع 
املس��ؤول السياسي في طرابلس األستاذ إيهاب نافع، 

الجماعة تلتقي الوزير السابق فيصل كرامي

الجماعة اإلسالمية في البقاع: الدولة مطالبة 
بتوقيف المجرم ومحاكمته من أجل وأد الفتنة على مدى الشهور واألسابيع املاضية، ُبذلت جهود مضنية من أجل تطويق ومعاجلة بعد مقتل المواطن وسام بليق في بيروت

كل امللف��ات الت��ي واكب��ت أحداث عرس��ال وما ترتب عليه��ا من جرائم خطف العس��كرين  
وقتله��م، ولكننا الي��وم تفاجأنا باجلرمية املروع��ة املتمثلة بخطف وقتل املغدور حس��ن 

محمد احلجيري.
 في هذا الصدد يهمنا تأكيد التالي:

 - إن م��ا حص��ل اليوم من عملي��ة خطف وقتل للمغدور حس��ن محم��د احلجيري هو 
جرمية بكل املقاييس، وعمل مدان وغير مبرر.

  - نطالب الدولة اللبنانية مبالحقة وتوقيف املجرم ومحاكمته بأسرع وقت ممكن .
 - نؤكد ضرورة استكمال معاجلة ملف العسكرين الذين ما زالوا مخطوفن واعادتهم 

الى ذويهم.
 - كل القوى اللبنانية مطالبة اليوم وأكثر من أي وقت مضى بأن تبذل كل اجلهود من 
أجل وأد الفتنة وعدم الس��ماح ألحد بأن يس��ّعر نارها، من أجل تقويض ما تبقى من هيكل 

الدولة ألهداف ال تخدم مصلحة لبنان وال اللبنانين.

تعليق��اً عل��ى حادثة مقت��ل املواطن وس��ام بليق ادلى املس��ؤول السياس��ي للجماعة 
اإلسالمية في بيروت عمر املصري بالتصريح التالي:

- نتوجه إلى عائلة املغدور ومحبيه بخالص العزاء س��ائلن املولى عز وجل الرحمة 
للفقيد والصبر والسلوان لعائلته وأحبابه.

- تس��تنكر اجلماعة اإلسالمية هذه اجلرمية النكراء، فهي ليست احلادثة األولى التي 
يذهب ضحيتها أبرياء نتيجة الفلتان األمني وانتش��ار السالح بأيدي املستهترين بأرواح 

املواطنن.
- ندعو الدولة اللبنانية بأجهزتها األمنية والقضائية إلجراء حتقيق ش��فاف وسريع 
لكشف مالبسات احلادثة وظروفها، خاصة بعد أن جرى تداول معلومات تفضي إلى انها 

جرمية موصوفة.
- ندعو املرجعيات الدينية إلصدار الفتاوى احملرمة لظاهرة إطالق الرصاص ابتهاجاً 

أو أثناء التشييع أو مواكبة خلطابات الزعماء والسياسين.

هرموش تعقيبًا على انتخابات بلدية ومخاتير صيدا
تعقيب��اً عل��ى نتائ��ج إنتخاب��ات مدين��ة صي��دا، 
وإع��الن فوز الئح��ة إمناء صي��دا أدلى رئي��س املكتب 
السياس��ي للجماع��ة اإلس��المية ف��ي لبن��ان النائ��ب 

السابق أسعد هرموش بالتصريح التالي:
ستبقى صيدا، عاصمة اجلنوب، عاصمة اجلهاد 
واملقاوم��ة، خ��رزة زرقاء معلقة على جب��ن هذا البحر 

االبيض املتوسط.
س������تبقى راي��ة صيدا، مرفوع��ة، تطرزها صور 
أعالمها الك��ب����ار الرئي����س الش��هيد رفيق احلريري، 
والشيخ املجاهد محرم عارفي.. ودماء شهداء »قوات 
الفج��ر« وفي مقدمتهم الش��هيد جمال حب��ال وإخوانه 

األبرار.
صحيح أن إجنازات وجناح��ات املجلس البلدي 
الس��ابق )الذي يرأس��ه األخ الصديق واحلليف محمد 
الس��عودي(، كان��ت خي��ارات إمنائي��ة ناجح��ة، لكن 
الصحيح أن ناس صيدا كانوا مع تلك الوقفة الواحدة 
واملوحدة التي اس��تطاعت تأكي��د أهمية ترتيب البيت 

الس��ني ووحدته الوطنية، بعيداً عن كل أشكال التفرد 
واالستئثار، وهذا ما ملس��ناه يوم االنتخاب في وجوه 
الناس خالل جوالتنا على أقالم االقتراع ولقاءاتنا مع 

قيادات صيدا وفعاليتها السياسية.
ه��ذا الف��وز الكبير يدعون��ا جميعاً ال��ى املزيد من 
التمس��ك بخياراتن��ا السياس��ية الت��ي تق��َدم مصلحة 
اجلماعة عل��ى مصلحة الفرد، ويبره��ن على صوابية 
موقفن��ا وموقعن��ا، ويدف��ع باجت��اه توظي��ف ذلك في 
املزيد من املش��اركة السياسية على كافة الصعد، ال ان 

تكون محطة عابرة تنتهي بانتهاء االنتخابات.
نبارك لصيدا ونبارك لقيادة اجلماعة في اجلنوب 
ولكل إخواننا وأخواتن��ا وللماكينة االنتخابية، الذين 
عملوا ليل نه��ار على صناعة هذا الف��وز، والذين ردوا 
وأصح��اب  املش��ككن  كل  عل��ى  االقت��راع  بصنادي��ق 
الش��عارات واملش��اريع اخلاصة، وفق مقولة »يد الله 
مع اجلماع��ة« <َواللَّ��ُه َغاِل��ٌب َعلَى أَْم��ِرِه َوَلِك��نَّ أَْكَثَر 

النَّاِس ال َيْعلَُموَن>.
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الطالب والطالبات مسلحن بالعلم واألخالق.
بعد ذل��ك مّت تكرمي احملجبات له��ذا العام وتقدمي 
دروع تذكارية، فيما حصل حفظ��ة القرآن الكرمي على 
ش��هادات تش��يد بجهودهم، إضافة إل��ى تكرميهم من 
قبل مش��روع الش��فيع.. ومّت تكرمي جميع الفائزين من 

قبل مفتي صيدا الذي قدم لهم اجلوائز املختلفة.
وفي اخلتام أبدع املنش��د عمر الزهوري في تقدمي 
وصلة إنشادية برفقة فرقة الكورال املدرسية، تضمنت 

بعض املدائح للنبي وأهمية صفاته الكرمية.

احلق سبحانه وتعالى بأفعالهم وأقوالهم.
 ث��م الق��ى املدير الع��ام للثانوية كلمة ج��اء فيها: 
»إن رحلة اإلس��راء واملعراج كانت مكرمة إلهية للنبي 
املصطفى وتثبيتاً له بعد اإلمعان في أذيته والتضييق 
عليه وعلى دعوته«. شاجباً صمت العالم عن احلرب 
الكونية على س��وريا واإلمعان في تدمير حلب وإبادة 

شعبها املستضعف.
تخل��ل االحتف��االت فق��رات إنش��ادية وع��روض 

مصورة من وحي السيرة العطرة.

ح��ال جتهز فيه الروح لالس��تمداد من طاقات رمضان 
اإلميانية، وذلك عبر برنامج تعبدي تصلح به النفس 

وتستمر  طوال العام.

ف��ي ختام احلف��ل ُوزِّع��ت الهداي��ا التقديري��ة للطالب 
وللمدرس��ات مبش��اركة مس��ؤولة العم��ل االجتماعي 
في جمعي��ة النجاة االجتماعية األخ��ت زهرة زنتوت، 
وختم احلفل بوصلة إنشادية من املنشد الصاعد األخ 

أحمد رحمة، وتوزيع احللوى على احلاضرات.

تش��جيع الالجئ��ن الس��ورين عل��ى التب��رع بال��دم 
واملس��اهمة في حل مش��كلة نقص وح��دات الدم التي 
يعان��ي منه��ا بنك ال��دم الذي يش��رف علي��ه الصليب 
األحم��ر اللبنان��ي، وكب��ادرة مل��ّد جس��ور التكافل بن 
املجتمع��ن، الالج��ئ واملضي��ف، حي��ث س��يتم خالل 
احلمل��ة جمع تبرع��ات الدم م��ن نحو خمس��ن الجئاً 

سورياً من سكان قرية العودة ومحيطها.

وس��ط حش��د الف��ت م��ن 
وبحض��ور  الط��الب،  أهال��ي 
وتربوي��ة  اجتماعي��ة  وج��وه 
املجل��س  رئي��س  يتقدمه��م 
أب��و  ه��الل  الدكت��ور  اإلداري 
الدكتور  زينب ومدير املدرسة 
صالح معتوق، والس��فير عبد 
واحلاج��ة  الصل��ح،  املول��ى 
س��عاد الصل��ح، ومدي��ر وقف 
الرحمة اخليري السيد أشرف 
بكري، وعدد من مدراء مدارس 

صي��دا وأعض��اء الهيئ��ة التعليمي��ة، أقام��ت مدارس 
اإلميان حفلها الديني الس��نوي بعن��وان »نفحات من 

وحي السماء«.
افتتح االحتفال بتقدمي من الشيخ الدكتور محمد 
ضاهر، فتالوة من القرآن الكرمي للسيد عمر الزهوري، 
فكلمة مفتي صور وأقضيتها الش��يخ س��ليم سوسان، 
الت��ي أثن��ى فيها عل��ى مدارس اإلمي��ان الس��باقة إلى 
االهتم��ام بجميع املناس��بات الديني��ة والوطنية، كما 
ن��ّوه مبا تبذل��ه مدارس اإلمي��ان في تنش��ئة جيل من 

نظم��ت ثانوي��ة اإلصالح 
اإلس��المية سلس��لة احتفاالت 
مبناس��بة  حاش��دة  طالبي��ة 
واملع��راج،  اإلس��راء  ذك��رى 
وقد ج��رى االحتف��ال املركزي 
املتوس��طة  املرحلتن  لط��الب 
والثانوي��ة ي��وم الثالث��اء في 
مس��رح  ف��ي   5/3 رج��ب   27
الش��يخ  بحض��ور  اإلص��الح 
محمد رش��يد امليقات��ي رئيس 
اجلمعية، نائب رئيس جامعة 

طرابلس األستاذ الدكتور رأفت امليقاتي، واملدير العام 
للثانوية وأفراد الهيئتن اإلدارية والتعليمية وحش��د 

طالبي.
اس��تهل االحتف��ال بتالوة م��ن القرآن الك��رمي، ثم 
ألق��ت الطالبة سوس��ن الزهر كلمة الط��الب، بعد ذلك 
ألق��ى الطالب مؤم��ن قبوط قصيدة ش��عرية من وحي 
املناس��بة، ثم ألق��ى الدكتور رأفت امليقاتي كلمة ش��دد 
فيه��ا على أهمي��ة هذه الذك��رى، وضرورة أن يس��ري 
شبابنا من املعاصي ن�حو الطاعات، وأن يعرجوا إلى 

النجاة  جمعية  أقامت 
اإلقلي��م   ف��ي  االجتماعي��ة 
ي��وم اخلميس ف��ي 5/19 
الدعوة  /2016 في مرك��ز 
اإلس��المية - ش��حيم دورة 
بعن��وان »ح��الوة الق��رب« 
غزال��ة  الداعي��ة  قدمته��ا  
احلج��ار اس��تعداداً لش��هر 
رمض��ان املب��ارك، حتدثت 
فيه��ا ع��ن وج��وب معرفة 
اللّه، فكلما ازدادت معرفتنا 

باللّه ازدادت اخلش��ية منه واخلشوع له، ومن ثم فهم 
النفس ومراجعتها وتقويتها فكرياً ونفسياً وسلوكياً.. 
للوصول إلى النجاح مع الذات والعالقات لترتقي إلى 

نظم��ت جمعي��ة النجاة 
إيالت/عكار  االجتماعية في 
ذك��رى  مبناس��بة  نش��اطاًَ 

اإلسراء واملعراج.
كلمة من وحي املناسبة 
لألخت وحيدة زكريا حتدثت 
فيه��ا ع��ن احملطات الت��ي مّر 
بها النبي | أثن��اء رحلته، 
والعبر التي نأخذها منه في 
حياتن��ا اليومية«. كما تخلل 
النش��اط كلمة لألخت »منال 

األيوبي«.
ثم كانت فقرات إنشادية وإلقاء قصائد لألطفال ورقصات ل�ِ»زهرات إيالت«.

قدم��ت جمعي��ة النج��اة االجتماعي��ة ف��ي البقاع 
كسوة جديدة للعائالت اللبنانية املستورة، وعائالت 
من اهلنا النازحن الس��ورين الى البقاع، أس��تفاد من 
املش��روع حوال��ي 200 عائل��ة لبناني��ة وس��ورية في 

بلدتي برالياس وكامد اللوز. 

اللجن��ة  أقام��ت 
الدعوية في جمعية النجاة 
االجتماعي��ة احتف��االً ي��وم 
االثنن ف��ي 2016/3/28 
في مس��جد باب الس��راي، 
تك��رمي  مبناس��بة  وذل��ك 
طالبه��ا ف��ي دورة حتفيظ 
القرآن الك��رمي، وتكرمي ثلة 
الفاضالت في  أمهاتن��ا  من 
ال��درس الع��ام ال��ذي يقام 
كل  املس��جد  ف��ي  صباح��اً 

يوم اثن��ن في متام الس��اعة العاش��رة. قدمت احلفل 
األخ��ت منال اجلعفي��ل، وكلمة احلف��ل للداعية األخت 
رش��ا الظريف. تخلل احلفل أناشيد وتالوة من بعض 
الطالب وحركات تعبيرية على أنغام أناشيد إسالمية 
ومش��اهد متثيلية جتدد س��نناً منس��ية للرسول |. 

أقام ن��ادي »صبايا« 
النج��اة  جمعي��ة  ف��ي 
بي��روت   - االجتماعي��ة 
ثانوي��ة  م��ع  بالتع��اون 
النموذجي��ة  اإلمي��ان 
محاض��رة  الظري��ف،   -
لطالبات القس��م الثانوي 
»اإلس��راء  بعن��وان 
ي��وم  وذل��ك  واملع��راج«، 
 ،2016/5/3 الثالث��اء 

تكلم��ت ف��ي احملاض��رة األخ��ت زين��ب اخلطي��ب ع��ن 
تفاصيل رحلة اإلس��راء واملع��راج ومعانيها اإلميانية 

والتربوية.
كم��ا أق��ام ن��ادي »صباي��ا« ف��ي جمعي��ة النجاة 
االجتماعي��ة - بي��روت بالتعاون م��ع ثانوية اإلميان 

بالتع��اون م��ع الصلي��ب األحمر اللبنان��ي، ينظم 
احتاد اجلمعي��ات اإلغاثية والتنموية في لبنان حملة 
للتب��رع بال��دم حت��ت عنوان »نح��ن لبع��ض«، وذلك 
ف��ي قرية الع��ودة النموذجي��ة املنتجة في ب��ر الياس 
الالجئن  جتمعات  أكبر  إحدى  ُتعّد  التي  – البقاع، 

السورين في لبنان.
وتأت��ي ه��ذه املش��اركة م��ن »اإلغاثي��ة« به��دف 

مدارس اإليمان تقيم حفلها الديني السنوي

ثانوية اإلصالح تحتفل بذكرى اإلسراء والمعراج

»حالوة القرب« دورة في اإلقليم 

حفل اإلسراء والمعراج في إيالت/عكار

جمعية النجاة تنفذ 
مشروع كسوة جديدة 

تكريم طالب الدورة القرآنية في صيدا

جمعية النجاة في صيدا تطلق أعمالها الخيرية

مدرسة اإليمان وجمعية النجاة في بيروت 
تحتفالن باإلسراء والمعراج

»نحن لبعض«... حملة للتبرع بالدم بالتعاون 
بين »اإلغاثية« والصليب األحمر اللبناني

أنشطة

النموذجي��ة )الب��رج( محاض��رة لطالب��ات القس��من 
املتوسط والثانوي بعنوان »اإلسراء واملعراج«، وذلك 
يوم اخلمي��س الواق��ع في��ه 2016/5/5 وقد حتدث 
احملاض��ر الش��يخ أحمد العم��ري عن تفاصي��ل رحلة 

اإلسراء واملعراج ومعانيها اإلميانية والتربوية.

النج��اة  جمعي��ة  ف��ي  اخلي��ري  القس��م  أق��ام 
االجتماعي��ة - صيدا ي��وم االثنن ف��ي 2016/5/2 
عصرونية مبناسبة إنطالقة باكورة أعمالها اخليرية 
للعام 2016.  تخللها كلمة ملس��ؤولة العمل اخليري 
في صي��دا احلاجة زه��رة زنتوت، وفقرات إنش��ادية 
متنوع��ة للمنش��دين أمج��د ه��واش وأحم��د رحم��ة، 
ومعرض أش��غال يدوية ومنتوجات بيتية من صنع 

األخوات في جمعية النجاة االجتماعية - العرقوب.
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 حت���ى كتاب���ة ه���ذه الس���طور ل���م يكن قد ص���در أي موق���ف أو تصري���ح -علي���ه القيمة- من 
املس���ؤولن حول جرمية القتل البش���عة التي ارتكبها »معروف حمّية« بحق »حس���ن احلجيري« 
ف���ي البق���اع انتقام���ًا ملقت���ل ابنه )محمد(. ه���ذا الصمت يأتي رغ���م التبعات اخلطي���رة التي قد 
تخلفها هذه اجلرمية وما قد تؤديه إلى فتنة سنّية شيعية أو فتنة عشائرية في املنطقة. حتى 
األجهزة األمنية صّبت اهتمامها على محاصرة تداعيات اجلرمية واكتفت مبداهمة سينمائية 
ملن���زل القات���ل، كأنه���ا كانت تتوقع أن يكون بانتظارها في منزله. ف���ي حن أن جرائم أقل أهمية 
بكثي���ر تنج���ح األجهزة األمني���ة بإلقاء القب���ض على الفاعل خالل وقت قياس���ي. لك���ن عذرًا.. 
الفاع���ل ه���ذه املرة له حيثّي���ة خاصة، فهو ينتمي لعش���يرة كبيرة، ورمبا ي���ؤدي توقيفه القتحام 
ثكنات األجهزة األمنية أو االعتداء على عناصرها، كما أنه مغطى سياسيًا من حزب أقوى من 
الدول���ة، وبالتال���ي من غير املس���موح االقتراب منه قبل أن يس���مح احلزب. ع���الوة على كل ذلك، 
ف���إن القات���ل كان يهدف من ارت���كاب جرميته االنتقام من الذين قتلوا ابن���ه. صحيح أن القتيل 
العالقة له باجلرمية، وصحيح أيضًا أن أقرباء القتيل كذلك العالقة لهم، لكن مبا أن الس���يد 
حس���ن نصرالله اتهم من وصفهم »اجلماع���ات التكفيرية« بقتل مصطفى بدر الدين، فقد بات 
بإمكان معروف حمّية وعشيرته أن يقتلوا من يشاؤون بداعي االنتقام البنهم. القاتل لم يكتف 
باإلق���رار بارت���كاب جرميته، ب���ل توعد بارتكاب املزيد من جرائم القت���ل، كل ذلك حصل في نقل 
تلفزيوني مباش���ر. وهذا يؤكد أن األجهزة األمنية هي التي التريد إلقاء القبض على الفاعل، 
ألن جه���دًا تقني���ًا بس���يطًا كان كفياًل بكش���ف املصدر الذي يتحدث منه القات���ل، لكنها لم تفعل 

ألنها ال تريد أن تفعل.
نعود ألصل احلكاية، الشهيد املظلوم حسن احلجيري هو ابن شقيق مصطفى احلجيري 
)أبو طاقية( الذي كان له دور أساس���ي في جناح عملية تبادل العس���كرين بن الدولة اللبنانية 
وجبه���ة النص���رة. ورغم التش���ويه الذي أحي���ط به فإن عددًا من املس���ؤولن توجهوا له بالش���كر 
عل���ى اجله���ود الت���ي بذلها إلمت���ام عملية التب���ادل. أضع���ف اإلمي���ان، كان بإمكانه أن يش���ترط 
إلغ���اء مذك���رات التوقي���ف الصادرة بحقه م���ن القضاء إلمتام عملي���ة التبادل، لكن���ه لم يفعل. 
األم���ر اآلخ���ر، هو أنه لم يتوفر أي دليل أو قرينة أو حتى مجرد ش���ائعة تفيد بعالقة تربط بن  
مصطف���ى احلجي���ري ومقتل ابن القاتل، بل إن احلجيري أك���د مرارًا أنه العالقة له باختطاف 
عناص���ر اجلي���ش اللبناني )وكان من بينه���م ابن القاتل(، بل إنه لم يش���اهدهم، ألن اخلاطفن 
نقلوهم مباشرة إلى منطقة اجلرود بخالف عناصر قوى األمن الداخلي الذين مت احتجازهم 

في عرسال.
لنتغاَض عن كل ذلك، ولنفترض أن مصطفى احلجيري أقّر فعاًل بأنه قتل محمد حمّية، 
م���ا عالق���ة ابن ش���قيقه ال���ذي يبلغ من العم���ر 18 عامًا؟ ما ذنب���ه أن يتم إف���راغ 36 رصاصة في 
جسده، وأن يتم رميه بالطريقة التي وجد عليها؟ تبعًا ألي منطق عشائري أو ديني أو أخالقي 
أو إنس���اني أو قانوني يحصل ذلك؟ وملاذا خرس���ت األلس���ن على هذه اجلرمية البش���عة، وملاذا لم 
نس���مع اس���تنكارًا من الذين صّموا آذاننا صبح مس���اء بس���رد اجلرائم التي ترتكبها التنظيمات 
اإلرهابي���ة؟ م���ا هو موقف اجلهة الت���ي ينتمي إليها القاتل ويفاخر بتأيي���ده لها ويفدي حياته 
كرامة س���يدها؟ أليس املجرم معروف حمية من الذين وصفهم »الس���يد« بأنهم  أش���رف الناس 

وأكرم الناس وأطهر الناس؟!.
بعض من أعمى الله أبصارهم يبّررون اجلرمية البش���عة، ويقولون إن الوالد مكلوم مبقتل 
ول���ده ويري���د الثأر ل���ه، وإن الثأر أعم���ى، وإن... هل ينطبق املنطق نفس���ه إذا أق���دم والد القتيل 

حسن احلجيري على الثأر البنه وقتل أحد أبناء آل حمية مرة أخرى؟
أي غابة تلك التي نعيش على أرضها، أي دين يتبع هؤالء، أي أخالق تس���مح لهم بارتكاب 
ما يرتكبون ويفاخرون بجرائمهم، أي منطق عش���ائري مجنون هو الذي يبرر لهم القتل بهذه 

الطريقة الظاملة والبشعة؟!
هل تتساءلون بعد كل هذا الظلم ملاذا يلتحق البعض بتنظيم داعش؟!.<

بقلم: أواب إبراهيم

حين يكون المجرم من »أشرف الناس«!

كلمة طيبة

تتميز املرحلة الرابع��ة من االنتخابات 
بع��د  جت��ري  الت��ي  واالختياري��ة  البلدي��ة 
غ��د األح��د ف��ي محافظت��ي الش��مال وعكار، 
وخاصة ف��ي طرابل��س العاصم��ة الثانية، 
بحم��اوة ملحوظة بن ث��الث لوائح مكتملة 
تتنافس على تولي املجلس البلدي لألعوام 

الستة املقبلة.
ويتس��اءل الطرابلس��يون عن مؤهالت 
الذي��ن  اللوائ��ح  ه��ذه  أعض��اء  معظ��م 
سيتس��لمون مقادير هذه املدين��ة وأحوالها 

ومطالبها ومشاريعها املؤجلة والالحقة.
ولق��د تش��كلت الالئحة األول��ى بتوافق 
متي��زت  والت��ي  ونوابه��ا  املدين��ة  ساس��ة 
بخلوه��ا م��ن أعضاء س��ابقن ف��ي املجلس 
البلدي احلالي، إال أنه��ا تتميز أيضاً بخلطة 
عجائبي��ة م��ن مرش��حن مغموري��ن عل��ى 
صعيد العمل االجتماعي وبخاصة رئيس��ه 
ال��ذي ل��م تش��هد ل��ه طرابل��س أي جولة أو 
حضور بارز في ميدان النشاط املطلبي، بل 
وغياب صورته عن املشهد الطرابلسي الذي 
طبع املدين��ة بتحركات ومطالبات بحقوقها 

املهدورة على أكثر من صعيد.
وكذل��ك األمر نفس��ه مع معظ��م أعضاء 
الالئحة األولى الذين برزت أس��ماؤهم فجأة 
ب��دون مقدم��ات لتطفو على الس��طح وليس 

لهم أي سجل نضالي يكتب لهم.
على أن الالئحة الثانية ليس��ت بأفضل 
حاالً وهي التي يترأسها عضو بلدي مزمن لم 
يعرف عنه أنه واظب على حضور جلس��ات 
املجلس، فكان في معظم أيامه غائباً بداعي 
السفر، واألمر نفس��ه مع معظم أعضاء هذه 
الالئحة الطارئ��ن على العم��ل االجتماعي. 
وك��ذا األم��ر مع الئح��ة ثالث��ة يطم��ح نائب 

سابق إلى  ترؤس بلدية املدينة.
ويذك��ر أهال��ي املدين��ة مصي��ر التوافق 
الس��ابق الذي أفرز املجل��س البلدي احلالي 
وما اعتراه من مناكفات أطاحت رئيسه بعد 
أن حتولت جلس��اته إلى اتهام��ات متبادلة 
عطل��ت عمله، مم��ا أدى ال��ى نع��ي التوافق 

اله��ش، دون أن نتجاه��ل نس��بة االقت��راع 
الضئيل��ة التي تنم عن قناعة الطرابلس��ين 

بها.
ويؤك��د العارف��ون أن نس��بة االقت��راع 
ستكون هي نفسها في االستحقاق احلالي، 
وأن غالبي��ة املقترع��ن سيش��كلون الئح��ة 
خاص��ة مخت��ارة م��ن اللوائح الثالث��ة التي 
ستش��هد خروقات متبادل��ة تدل على رفض 
األهالي الالئحة املعلبة، وسيتشكل مجلس 
بلدي جدي��د يضم أعض��اء متنوعن يبثون 
احليوي��ة والتج��دد ف��ي جلس��ات املجل��س 
العتي��د وميثلون ضمي��ر املدين��ة ورقابتها 
علي��ه، وال يعني بالتأكيد أنهم س��يعرقلون 

نشاطاته أو جلساته.
ومهما قي��ل ع��ن برنامج عم��ل اللوائح 
الث��الث ف��إن االم��ور مرهون��ة مب��دى تفرغ 
أعض��اء املجل��س املنتظ��ر ملالحق��ة البرامج 
املطروح��ة ف��ي بيانه��م االنتخاب��ي والت��ي 
تضع هذا املجلس أمام مس��ؤولياته ودوره 
ف��ي حتقي��ق ما حتلم ب��ه املدينة، وال س��يما 
أن املادت��ن 49 و50 م��ن قان��ون املجال��س 
البلدي��ة تتحدث��ان عن مروحة واس��عة من 
الصالحي��ات الت��ي تتيح للمجل��س البلدي 
حري��ة التح��رك والتعوي��ض ع��ن تقصي��ر 

املجالس البلدية السابقة.
إننا وفي مناسبة عيد التحرير من العدّو 
االس��رائيلي لنؤكد أهمية حترير أنفسنا من 
احلجر عل��ى عقولنا ومواقفن��ا وآرائنا، ولن 
يتخلى الطرابلس��يون وكذا االمر نفس��ه في 
بلدي��ة امليناء وس��ائر م��دن وبل��دات وقرى 
الش��مال ع��ن تش��كيل لوائح خاص��ة تثبت 
حت��رر الناخبن م��ن إم��الءات وضغوطات 
ناخ��ب-  -أي  للناخ��ب  وحتق��ق  مختلف��ة 
كرامت��ه وحريته في تش��كيل ه��ذه الالئحة 
املخت��ارة م��ن قناعات الن��اس وطموحاتهم 
وع��دم ارتهانه��م لص��وت غيره��م، دون ان 
يعني ذلك بالطبع أي خصومة سياسية مع 

أحد. وإنها ملسؤولية كبرى لو يعلمون.{
عبد القادر االسمر

ثالث لوائح تتنافس في طرابلس
واألهالي يشكلون لوائحهم الخاصة

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