
الدور التركي في المنطقة
على الرغم من أن تركيا ليست دولة عربية، وال تربطها حدود مشتركة مع معظم الدول 
العربية.. إال أن األحداث التي وقعت فيها شّدت اهتمام كل العالم العربي، ال سيما في لبنان 
وس���وريا وفلسطني. فاألزمة الس���ورية التي مضى على انطالق شراراتها خمس سنوات ونّيف، 
تش���ّكل تركي���ا حديقته���ا اخللفية، وهي تؤوي قرابة ثالثة ماليني س���وري، تقدم لهم املخيمات 
والغذاء والكس���اء، كما تس���تضيف معظم فصائل املعارضة الس���ورية ال سيما املجلس الوطني 
واالئتالف املعارض. وقد اغتنم طيران النظام الس���وري ومعه الروس���ي واملليش���يات الطائفية 
فرصة انش���غال تركيا مبا أصاب مؤسس���اتها السياسية والعس���كرية، ليوّجه غاراته اجلوية إلى 
مدن الش���مال الس���وري ومخيم���ات املدنيني النازحني، ف���ي غياب الرقابة التي كانت متارس���ها 
تركي���ا عب���ر احلدود، مما أوقع مئات القتلى واملصابني. قطاع غزة كذلك كان موعودًا بحمالت 
إغاثة ومس���اعدات انس���انية، فضاًل ع���ن بواخر تزّوده بالطاقة الكهربائي���ة بعد انقطاعها عنه، 
وض���ع احملاص���رون فيه أيديهم عل���ى قلوبهم إذا ما وقعت تركيا حتت حكم العس���كر والوصاية 
األمريكية من جديد. لكن الله سّلم، وأثبت الشعب التركي أن دوره في املنطقة لن ينتهي، وأن 

تركيا التي مارست دورًا أبويًا عبر التاريخ.. سوف تستأنفه وحتافظ عليه بإذن الله.

سياسيــّة أسبوعيـّـة جامعـــة AL-AMAN1000
ليرة

16
صفحة

كتائب »القسام« تضع أسئلة مبهمة 
حول الجنود المفقودين في غزة

نحو 300 قتيل بغارات مستمّرة 
في سوريا

عشرات القتلى بصواريخ بالستّية 
ضربت أحياء في حلب

العدد 1221 - ال�س�نة الرابعة والعشرون - اجل�م�ع�ة 17 ش��وال 1437 ه�� - 22 متوز  2016 م

أردوغان: الشعب والشرطة والجيش وقفوا وقفة تاريخّية ضد محاولة االنقالب

حمالت المقاطعة تهدد االقتصاد اإلسرائيلي 
بخسائر جديدة

تفاصيل كشف خطة االنقالب الفاشل في تركيا



األمـان - العــدد 1221 - 22 تـمـوز  2016م2

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(

األحمد: سالم مرتاح 
لخطواتنا التنسيقية

تاب��ع عض��و اللجن��ة املركزي��ة حلركة 
»فت��ح« ع��زام األحم��د املوج��ود ف��ي لبن��ان 
لقاءاته مع املسؤولني اللبنانيني على خلفية 
اخلط��وات اجلاري��ة لتعزي��ز ام��ن املخيمات 
الفلس��طينية ووح��دة الق��وى الفلس��طينية. 
والتق��ى رئيس احلكومة متام س��ام وس��مع 
منه »ارتياحه الى اخلط��وات التي قامت بها 
منظمة التحرير وكل القوى الفلسط��ينية من 
أجل التزام األمن والهدوء بالتنس��يق الكامل 
مع احلكومة واملؤسس��ات األمني��ة اللبنانية 

وفي مقدمها اجليش«.
ان��ه ناق��ش م��ع س��ام  وق��ال األحم��د 
»األوضاع السياس��ية التي مت��ر بها القضية 
الفلسطينية بعد تقرير اللجنة الرباعية الذي 
رفضته القيادة الفلسطينية وعملت على منع 
تبنيه من مجلس االمن وضرورة التركيز في 
هذه املرحلة على التحرك السياسي الواسع 
بعد انعقاد مؤمتر بارئيس من اجل التحضير 
لعق��د مؤمتر دولي إلحياء عملية الس��ام في 

املنطقة«.

سالم: بلدنا آمن حتى اآلن 
ونحن متضامنون

أم��ل رئي��س احلكوم��ة اللبناني��ة متام 
س��ام »أن تتمك��ن احلكوم��ة ف��ي الش��هرين 
املقبلني من إجناز موازن��ة 2017 بعد غياب 
عش��ر س��نوات«، م��ن دون أن ينف��ي »وجود 
عقب��ات ولكن آمل أن ُتذل��ل لنتمكن من إجناز 
املزيد م��ن التحصني للوط��ن«. وأمل »اتخاذ 
الق��رارات الصائبة في ملف النف��ط والغاز«، 
مش��دداً عل��ى »أنن��ا ف��ي لبن��ان حت��ى اآلن 
متماسكون ومتضامنون ومحصنون وبلدنا 
بأمن وأمان، وإن ش��اء الله يس��تمر في ذلك. 
ولكن املطل��وب معاجلة ملفات أساس��ية في 

البلد«.
وتوقف س��ام في كلمة له من الس��راي 
الكبيرة خال رعايت��ه االحتفال الذي أقامته 
وزارة الصح��ة ملناس��بة »إط��اق التغطي��ة 
االستشفائية الش��املة للمسنني في لبنان«، 
عند جلس��ة مجلس ال��وزراء األخي��رة، وقال 
إن��ه ملس »رمبا وللمرة األول��ى أن هناك وعياً 
وإدراكاً ومس��ؤولية عن��د جميع ال��وزراء في 
»أن  مؤك��داً   ، باملوازن��ة«  يتعل��ق  موض��وع 
املدخ��ل األس��اس ملعاجلة اخللل ف��ي جميع 

امللفات هو في انتخاب رئيس للجمهورية«.

عسيري لـ»حزب الله«:
 كفوا عن تشويه الحقائق

طالب س��فير اململكة العربية السعودية 
ل��دى لبنان عل��ي بن عواض عس��يري »كبار 
مس��ؤولي ح��زب الل��ه بالك��ف ع��ن اعتم��اد 
أسلوب التعمية وتشويه احلقائق«، وحض 
اللبنانيني على »املسارعة الى إراحة وطنهم 
عب��ر إنه��اء األزم��ة السياس��ية الت��ي تكبله، 
بدءاً بانتخ��اب رئي��س للجمهورية، ووضع 
حد ملهاترات اجلهة السياس��ية التي تخطف 

لبنان، وتعيق انتخاب الرئيس«.
ورّد عس��يري خال مأدبة عشاء أقامها 
»مجل��س العم��ل واالس��تثمار اللبنان��ي ف��ي 
س��يزونز«  »ف��ور  فن��دق  ف��ي  الس��عودية« 

الس��عودية  اتهم��وا  الذي��ن  لتكرمي��ه، عل��ى 
ف��ي  اجلمهوري��ة  رئي��س  انتخ��اب  بعرقل��ة 
لبن��ان، بالق��ول: »آلي��ت عل��ى نفس��ي ع��دم 
التط��رق إل��ى الش��أن السياس��ي وإل��ى ملف 
رئاس��ة اجلمهوري��ة ال��ذي هو ش��أن لبناني 
أن��ه ال  إال  داخل��ي ويج��ب أن يبق��ى كذل��ك، 
ميكنني أن أجتاهل املواقف التي صدرت عن 
كبار مسؤولي حزب الله خال األيام األخيرة 
والت��ي اتهم��ت اململكة بأنها تعرق��ل انتخاب 

رئيس للجمهورية«. 

فنيش: نحن نقرر في لبنان
تعليقاً على الس��جال املستجد في شان 
االنتخاب��ات الرئاس��ية ج��دد وزي��ر الدول��ة 
لش��ؤون مجلس النواب محمد فنيش تأكيده 
ان »ح��زب الل��ه« م��ا زال عند موقف��ه الداعم 
لترش��يح رئيس »تكتل التغيي��ر واالصاح« 
النائ��ب ميش��ال ع��ون لرئاس��ة اجلمهورية، 
واذا ارادوا معاجل��ة ازمة الش��غور فليذهبوا 

الى الرابية ويتحاوروا معه«.
ودع��ا في تصري��ح ال��ى وكال��ة االنباء 
املركزية »تيار املستقبل« الى »انتخاب عون 
لرئاس��ة اجلمهورية، ورئيس ح��زب القوات 
اللبنانية س��مير جعجع ال��ى »إقناع« حليفه 
بالسير بعون«، كذلك، دعا السفير السعودي 
الى »الكّف عن التدخل في الشؤون اللبنانية 
االس��تحقاق،  ع��ن  يده��ا  ب��اده  ترف��ع  وان 
وعنده��ا لنَر ان كانوا س��ُيحرجوننا في مدى 

»جّديتنا« باالستمرار في دعمنا لعون«.
وش��دد على ان »من حقنا تأييد ترشيح 
عون للرئاس��ة، وم��ن حقنا الدس��توري عدم 
تي��اراً  ان  ن��رى  عندم��ا  النص��اب  »تأم��ني« 
سياسياً )»تيار املس��تقبل«( ينسجم موقفه 
الرئاسي مع موقف السعودية«، موضحاً ان 
»عاقتن��ا بإيران ال تخفى عل��ى احد ونفتخر 
به��ا، النها س��اعدتنا ف��ي مواجهة اس��رائيل 
وحتري��ر ارضن��ا، لكن ف��ي ما خّص الش��أن 
الداخل��ي فنح��ن اصحاب الق��رار على عكس 

قوى سياسية اخرى تنتظر من ُيقرر عنها«.

التغطية االستشفائّية الشاملة 
للمسّنين بدءًا من أيلول 

بدءاً من أيلول املقبل س��يتمكن املسّنون 
في لبن��ان من االف��ادة من مش��روع التغطية 
الصحية الشاملة الذي أطلقته وزارة الصحة 
من الس��رايا، والذي اعتب��ره رئيس احلكومة 
مت��ام س��ام مش��روعاً طموح��اً عل��ى أمل أن 
»يس��تكمل في كل املجاالت الصحية األخرى 
واأله��م الصحة السياس��ية ف��ي البلد، وهذه 
أيض��اً حتتاج إلى جه��ود نوعية وجبارة في 
ظل الوضع املأس��وي الذي يعيشه العالم«. 
وعل��ى رغ��م الهواجس الت��ي أطلقها البعض 
وحتدي��داً وزي��ر امل��ال علي حس��ن خليل من 
ام��كان اس��تغال ه��ذا املش��روع، أك��د وزي��ر 
الصحة وائل أبو فاعور انه واٍع لهذا األمر من 
خال ضوابط وضعتها ملنع هذا االستغال. 
وهذه الضوابط س��تتم من خ��ال آلية قبول 
س��يبدأ   admission criteria
تطبيقه��ا ف��ي املستش��فيات، إذ م��ن واج��ب 
العاملني في هذه اآللية، التمييز بني احلاالت 
املستش��فيات  إل��ى  تدخ��ل  أن  يج��ب  الت��ي 

واحلاالت التي ال حتتاج إلى ذلك«.

بو صعب: ال إلغاء
 لشهادة البريفيه

  نف��ى وزي��ر التربي��ة والتعلي��م العالي 
الي��اس بو صعب ف��ي تصريح بع��د زيارته 
لل��روم  وتوابعه��ا  بي��روت  متروبولي��ت 
االرثوذك��س املط��ران الي��اس ع��وده، الغ��اء 
ش��هادة البريفيه. وق��ال: »حتدثنا مبوضوع 
اجلامعة املنوي إنشاؤها، وأملي كبير أن يتم 
إجناز هذا املل��ف كاماً في وزارة التربية قبل 
نهاية ش��هر آب لعرضه على مجلس الوزراء 
ألن هناك حاجة ماس��ة إلنشاء هذه اجلامعة 
في بيروت، خاص��ًة ان املطران الياس عوده 

سيكون قّيماً عليها«.
ورداً على س��ؤال عن صح��ة املعلومات 
املتداول��ة عل��ى مواقع التواص��ل االجتماعي 
حول إلغاء ش��هادة البريفيه، لفت بو صعب 
الى أنه »إذا صدر شيء في اجلريدة الرسمية 
أو ف��ي وس��ائل إعامية مس��ؤولة يك��ون لي 

موقف«.

الذهبي: سالم يريد التمّعن 
في درس ملف النفط

أعل��ن رئيس هيئة إدارة قط��اع البترول 
وسام الذهبي أن رئيس احلكومة متام سام 
يري��د أن يأخذ وقته ف��ي درس هذا املوضوع 
م��ن جوانب��ه كافة، ألن هناك بع��ض املبادئ 
األساس��ية يريد الع��ودة إليها واالستفس��ار 
عنه��ا. وق��ال: »هن��اك حت��ٍدّ كبير في الش��ق 
التقني مللف النف��ط، وبالتالي لكون الرئيس 
سام رئيساً للجنة الوزارية املوجلة متابعة 
املوض��وع، فس��يعود إل��ى درس ماحظ��ات 
بع��ض ال��وزارات عل��ى املوض��وع، علم��اً أن 
هيئ��ة إدارة قطاع البترول أجن��زت الرّد على 

تلك املاحظات«.

الدجاج الفاسد: 
من البركة إلى المستهلك!

على وقع تزايد حاالت التس��مم الغذائي 
بفعل تناول أطعمة فاس��دة، علم ان اجلهات 
ضبط��ت  الزراع��ة  وزارة  ف��ي  املختص��ة 
مؤخراً أطنان��اً من الدجاج الفاس��د، املنتهية 
الصاحية، في أحد املستودعات الكبرى في 

منطقة سن الفيل، قبل تسربها الى السوق.
وفي املعلومات ان احد التجار اس��تورد 
40 طن��اً م��ن الدج��اج املجل��د والفاس��د م��ن 
بص��دد  وكان  وس��وريا،  وتركي��ا  أوكراني��ا 
تذوي��ب اجللي��د، عبر وضع كمي��ات الدجاج 
ف��ي بركة مي��اه، ومن ث��م بيعها الحق��اً على 

أساس انها طازجة.
وعلم أن التاجر املذكور جلأ، بعد تدخل 
مراجع سياس��ية، ال��ى وزارة الزراعة طالباً 
لفلفة امللف، وواعداً بع��دم تكرار فعلته، لكن 
وزي��ر الزراع��ة أكرم ش��هيب أص��ر على ختم 
املس��تودع بالش��مع األحمر وأح��ال صاحبه 

على النيابة العامة للتحقيق معه!

وجهة نظر

الذهبي والفضي والبرونزي
في عالقات جنبالط

أط���ل الزعي���م تيمور وليد جنبالط من وزارة املهجرين على الس���احة 
السياس���ية اللبناني���ة حام���اًل مفاتيح إح���دى كنائس بريح  ليس���لمها مع 
وزي���رة املهجري���ن أليس ش���بطيني إل���ى املط���ران كيوان. حص���ل ذلك بعد 
ي���وم واح���د من زيارة قام به���ا النائب وليد جنب���الط لبكركي والتقى فيها 
البطريرك املاروني بش���ارة الراعي حتت عنوان الذكرى الس���نوية ملصاحلة 
اجلب���ل الت���ي جرت قبل نحو خمس���ة عش���ر عامًا بني البطري���رك املاروني 
الس���ابق نص���ر الله صفي���ر والنائب جنبالط. ما يوح���ي أن رئيس احلزب 
التقدم���ي االش���تراكي يول���ي العالق���ة م���ع املس���يحيني عموم���ًا واملوارن���ة 

خصوصًا أهمية بالغة في هذه املرحلة على وجه التحديد. 
وق���د جدد جنب���الط في بكرك���ي موقفه الس���ابق غي���ر املعترض على 
انتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية حتت عنوان أن سد الفراغ 
الرئاس���ي، واجناز تسوية على هذا الصعيد أهم من حتديد اسم الرئيس، 
وف���ي رس���الة ايجابية موجه���ة إلى العماد ميش���ال عون و»التي���ار الوطني 
احل���ر« وإلى »القوات اللبنانية« املرتبطة بع���ون من خالل »تفاهم معراب« 
الذي أعلن في الشهر األول من العام احلالي. وبذلك يستكمل جنبالط 
خطوات���ه االيجابي���ة نح���و قطاع واس���ع من املس���يحيني عبر مؤسس���تهم 
الكنسية، ومن طريق الغزل مع التحالف العوني - القواتي. وقد يتساءل 
البع���ض ع���ن س���ر ه���ذه االندفاع���ة اجلنبالطية في ه���ذه املرحل���ة األكثر 

حساسية من تاريخ لبنان واملنطقة.
ي���درك س���يد قصر املختارة أن معظم الصراع���ات التي اتخذت طابعًا 
طائفي���ًا ف���ي الق���رون الثالث���ة األخي���رة كان���ت تت���م عل���ى س���احة اجلب���ل 
اللبنان���ي الذي يض���م مكونني رئيس���يني، أحدهما مارون���ي واآلخر درزي، 
وأن التدخ���الت األجنبي���ة الت���ي كانت حتصل ف���ي جبل لبن���ان تعمد إلى 
اس���تغالل هذا االضطراب الطائفي أميا اس���تغالل. ويطمح جنبالط في 
تطلعات���ه اآلني���ة إلى أكث���ر من جتنب أخط���اء املاضي وص���واًل إلى تأمني 
أكبر قدر ممكن من الفاعلية السياس���ية على الس���احة اللبنانية للجانب 
الدرزي وللفريق السياس���ي الذي يتزعمه )احلزب التقدمي االشتراكي(. 
يعمد جنبالط إلى هذه اخلطوات وهو يدرك أن فراغًا اقليميًا قد حصل 
في رعاية الوضع اللبناني منذ أن أشتعلت األزمة السورية، و أن الدورين 
اإليراني والسعودي لم يتمكنا من احللول محل الدور السوري في لبنان. 
وأن االحتدام املذهبي السّني - الشيعي )املؤسف( في املنطقة ومن ثم في 
لبنان قد عطل من الفعالية السياسية  اإلسالمية  على املستوى احمللي، 
وه���و احت���دام بال���كاد ينج���ح أطراف���ه احملليون ف���ي احل���ؤول دون انتقال 
احلري���ق الهائل املش���تعل ف���ي املنطقة إل���ى الداخل اللبنان���ي. وهذه كلها 
معطي���ات تدفع وليد جنبالط نح���و لعب دور لبناني خالص منفتح على 
كل األطي���اف اللبناني���ة املزدحم���ة... وقد يصح الق���ول إن عالقات الرجل 
م���ع الرئي���س نبيه بري ذهبية، وأن عالقاته مع تيار املس���تقبل فضية، وأن 
عالقات���ه م���ع اجلانب املس���يحي ب���كل ش���رائحة برونزية ينبغ���ي تطويرها 
والس���ير به���ا إل���ى األمام، وه���ذا ما يقوم ب���ه حاليًا ولي���د جنبالط وجنله 
الزعيم تيمور الذي يتدرج في تسلم زمام املبادرة في القيادة احلزبية وفي 
الزعامة العائلية على حد س���واء. أم���ا تصنيف عالقة جنبالط مع حزب 
الل���ه وح���زب الكتائب وتيار املردة وآخرين فلنتركها إلى مناس���بة أخرى... 

علمًا أنها عالقات تتحرك في الفضاء اإليجابي من حيث املبدأ.< 
أمين حجازي

الجماعة في الجنوب تستقبل العميد خضر حمود
السياسي  املس��ؤول  استقبل 
للجماعة اإلس��امية في اجلنوب 
الدكت��ور بس��ام حم��ود ف��ي مركز 
اجلماع��ة في صي��دا رئي��س فرع 
مخاب��رات اجلي��ش اللبنان��ي في 
اجلن��وب العمي��د خض��ر حم��ود، 
مخاب��رات  مكت��ب  مدي��ر  يرافق��ه 
صيدا العمي��د ممدوح صعب، في 
زيارة تهنئة بعي��د الفطر املبارك، 

وكانت مناس��بة للت��داول باألوض��اع األمنية ف��ي اجلنوب 
عامة وصيدا بش��كل خاص، وذلك بحض��ور عضو املجلس 
البلدي حس��ن الش��ماس وعضوي اللجنة السياسية محمد 

الزعتري وأحمد احلبال.
جرى خ��ال اللقاء التأكيد أن اإلخ��ال باألمن مرفوض 

من قبل اجلميع، ألن أمن وس��امة صيدا وأبنائها ُمقدم على 
كل احلسابات السياسية، وأن القوى األمنية املختلفة وعلى 
رأس��ها اجليش اللبناني س��تقوم مبا ميلي��ه عليها الواجب 
ف��ي مواجهة أي إخ��ال باألمن وماحق��ة كل اخلارجني عن 

القانون حتى توقيفهم وحتويلهم إلى القضاء املختص.

لقطات لبنانية
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كلمة
األمان

معه��م إال أنهم فصيل إس��امي، ال ميكنه حتريك عش��رات اجلنراالت ومئات 
كبار ضباط اجليش والوحدات العسكرية، كما يستبعد إلى حّد كبير قصف 
مجلس النواب في س��بع غارات، وال دهس الناس في الش��وارع بالدبابات، 
أو التحك��م بالطلع��ات اجلوي��ة ف��ي قاعدة اجنيرل��ك التابعة حللف ش��مال 

األطلسي..
مع��روف أن فتح الله غول��ن غادر تركيا منذ الع��ام 1999 وأقام بوالية 
بنس��لفانيا في الوالي��ات املتح��دة، ليتابع من هناك مدارس��ه ومؤسس��اته 
اإلعامية املنتش��رة ف��ي كل أنحاء العالم، وكلها ذات طابع دعوي إس��امي. 
ولي��س ممكناً ملثل هذه املؤسس��ات أن ت��دار برجل واحد وعق��ل واحد، مهما 
بلغت كفاءته وقدراته، وفي هذه احلال ليس مستبعداً أن يستعني بكفاءات 
أمريكي��ة أو تركي��ة أو غيره��ا، خاص��ة بعد أن ت��وزع إرث مجموع��ة »طلبة 
النور« أو »النورس��ّيني« احلركة التي أطلقها »سعيد النورسي« الذي توفي 
ع��ام 1960، وبات��ت موزعة على مختل��ف التوجهات اإلس��امية في تركيا. 
وم��ن هنا فإن رج��اً طاعناً في الس��ن )قارب الثمانني( تنس��ب إلي��ه أو الى 
مؤسس��اته ممارس��ات أو ارتكاب��ات ال يعرفها، ب��دءاً من موقف��ه الذي أعلنه 
منذ س��نوات ضد اسطول احلرية التركي وعلى رأسه سفينة »مافي مرمرة« 
الت��ي كانت حتمل مواد اغاثية وغذائية الى قطاع غزة، وس��قط في العدوان 
اإلس��رائيلي على السفينة تسعة شهداء، توفي عاشرهم الذي كان جريحاً.. 
ليدل��ي غولن بتصريحات من بنس��لفانيا يدين فيها تصّرف الش��باب الذين 
كان��وا على منت الس��فينة، ويقول ان واجبه��م كان يحتم عليه��م طلب اإلذن 
من إس��رائيل قبل التوجه الى غزة. فمن كان يش��ير على فتح الله غولن ومن 
كان يدير حراكه السياس��ي ليس مس��تبعداً أن يزج به ف��ي عملية انقابية، 
ليس ضد ح��زب العدالة والتنمية وحده، بل ضد جميع القوى السياس��ية، 

والشعب التركي كله.
كان بديهي��اً أن يتعاطف املس��لمون في كل مكان مع انتفاضة الش��عب 
الترك��ي ضد االنقاب العس��كري، وقد أثبت��ت االنتفاضة م��رة ثانية وثالثة 
أن اإلس��ام هو دين احلرية والكرامة.. وأن اإلساميني الذين يخوضون منذ 
سنوات مواجهات مكشوفة مع االنقابات العسكرية واألنظمة االستبدادية، 
س��واء حقق��وا نصراً معج��اً أو مؤج��اً في ه��ذه املواجهات.. ه��م األحرص 
على احلرية والكرامة والدميقراطية، وأن ش��عوبهم س��وف تكون وفّية لهم 

وملبادئهم وأهدافهم.
أما املس��ار اإلس��امي الذي بات في مقدم��ة تطلعات الش��عب التركي.. 
وأم��ا ح��زب العدالة والتنمية ال��ذي يقود هذا املس��ار في تركي��ا.. فهو يدفع 
الثمن غالياً في الوقوف ضد عودة االستبداد واحلكم العسكري الى الساحة 
التركية. ونسأل الله ان ال يكلفه ذلك مزيداً من الدماء، سواء كانت من املواالة 
أو املعارضة، خاصة عند احلديث عن صراع محتمل بني توجهات إس��امية 

تركية.. بصرف النظر أين يكون احلق، هنا أو هناك.{
رئيس التحرير

لم يألف العالم، ال س��يما العال��م العربي، أن يج��ري اإلعان عن حركة 
انقابي��ة تش��ارك فيها مختلف أجه��زة الدولة واجليوش النظامية وس��اح 
الطيران وقاعدة اجنيرلك التابعة حللف شمال األطلسي.. ثم يجري اإلعان 
بعد ذلك بساعات أن االنقاب فاشل، ويظهر رئيس اجلمهورية وهو يخاطب 
شعبه عبر وسائل التواصل االجتماعي والهواتف النقالة، مطالباً اجلماهير 
بالن��زول إل��ى الش��وارع ومواجهة الق��وات العس��كرية، كما طال��ب األجهزة 

األمنية مبواجهة الدبابات والدفاع عن احلرية والدميقراطية حتى املوت..
وقد اس��تجاب الش��عب التركي لن��داء الرئيس، وتدفق��ت اجلماهير إلى 
الش��وارع والس��احات العامة، وس��اندت قوى األمن ف��ي مواجهتها للمدافع 
واألس��لحة الثقيلة، مما تسبب في مصرع العشرات حتت جنازير الدبابات، 
إلى أن اس��تعاد الشعب املبادرة، وأبطل البيان االنقابي رقم واحد، مما آذن 

بعودة الشرعية وتواري االنقابيني في جحورهم.
ليس��ت القضي��ة رصي��د الرئي��س أردوغ��ان الش��عبي واالنتخابي، وال 
خطابه السياس��ي الذي واكب به حراك اجلماهير في الش��وارع والساحات، 
وامن��ا حرص ه��ذه اجلماهي��ر، علمانية كانت أم إس��امية، على أن تس��ترد 
قراره��ا وحريته��ا وكرامته��ا، خاص��ة بع��د أن تش��اركت األح��زاب التركية 
الرئيسية األربعة في رفض االنقاب ودعم الشرعية، مع أن اخلاف الفكري 
والسياس��ي القائم بينها أكبر م��ن أي مصلحة عابرة.. وبهذا أثبت الش��عب 
التركي نضجه الفكري والسياس��ي، وأنه يس��تحق أن يكون في طليعة دول 
االحتاد األوروبي ومجموعة الدول العشرين التي تتولى تركيا ريادتها لهذا 

العام.
ل��م تكن العملي��ة االنقابية في تركيا مجرد دباب��ات أو طائرات حتركت 
وجرى اإلعان عن االنقاب، حتى وال مجرد وقوع خطأ تكتيكي بتقدمي موعد 
التحرك االنقابي س��ت س��اعات الى األمام أو الى ال��وراء، حتى وال القصف 
اجلوي الذي تعّرض له املجلس النيابي في س��بع غارات، وال قصف الفندق 
الذي كان ين��زل فيه الرئيس.. كل ذلك كان ميكن جت��اوزه لوال أن اجلماهير 
نزلت لياً الى الش��وارع، ومألت الساحات وهي حتمل العلم الوطني وليس 
ص��ورة ه��ذا الزعي��م أو ذاك، واس��تطاعت تعطي��ل تق��دم الدباب��ات واق��اع 
الطائ��رات.. يضاف ال��ى كل ذلك ن��زول رئيس اجلمهوري��ة ورئيس مجلس 
ال��وزراء )ب��ن علي يل��درم( ورئي��س اجلمهورية الس��ابق )عبد الل��ه غول( 
والرئيس الس��ابق )أحمد داود أوغلو(، اضافة إلى رؤساء أحزاب املعارضة 
الرئيس��ية.. ليقف كل هؤالء ضد احلركة االنقابي��ة، ويؤدوا صاة اجلنازة 
على الش��هداء، مدنيني أو من قوى األمن، الذين وقفوا ضد توس��ع الوحدات 

العسكرية في بسط سيطرتها على مؤسسات الدولة.
لكن، يبقى السؤال: من كان وراء هذا األسبوع الطويل الذي سقط خاله 
مئ��ات القتلى، واعتق��ل اآلالف من كب��ار املوظفني، مدنيني وعس��كريني ومن 
خطط ومّول هذا االنقاب اخلطي��ر؟! يوجه البعض أصابع االتهام إلى فتح 
الل��ه غولن، أو ما يس��مى »النظام املوازي«، وهؤالء رغم اخلاف السياس��ي 

االنقالبيون في تركيا
والحراك الشعبي
للحرية والكرامة

عن احلرية والدميقراطية وقيم االنس��ان وما س��واها من 
تل��ك املف��ردات، راح يتحدث ع��ن اقتاع للنظ��ام وضرب 

لبنيته، وراح يهلل لعودة العسكر إلى السلطة.
ف��ي املقل��ب اآلخ��ر ل��م تك��ن األم��ور بحال��ة أفض��ل. 
فأدعي��اء املمانع��ة واملقاوم��ة ل��م ينتظ��روا ول��و حلظات 
إلع��ان احتفالهم بس��حق االنقاب للحي��اة الدميقراطية 
في تركيا، وأساس��اً هؤالء ال يعرفون معنى للدميقراطية 
واحلرية احلقيقية، وال يؤمنون بها. هؤالء أنسوا العيش 
ف��ي ظ��ل االنظمة املس��تبدة التي ال تعرف الحت��رام حرية 
وكرامة االنس��ان معنى، وبالتالي ال معنى ملساءلتهم عن 
ه��ذه النقط��ة. لكن الافت ف��ي املوضوع أنه��م يعلون من 
ش��أن قضية فلس��طني، ويتخذون منها ش��عاراً ينشدونه 
ف��ي كل تصرفاته��م ومواقفهم، ولكنهم لألس��ف نس��وا أن 
جناح االنقاب، على الرغم من ماحظاتهم على أردوغان 

وحكومته وحزبه، لن يكون في مصلحة فلسطني. 
احلقيق��ة أن محاول��ة االنقاب العس��كري في تركيا 
كش��فت الكثير من الوجوه على حقيقتها، وكشفت العديد 
من النّيات املبّيتة، ولكن األهم أنها كش��فت حجم املؤامرة 
والتخطي��ط الذي يعمل له أعداء أمتن��ا لهذه املنطقة، وقد 
جل��أوا إلى إعط��اء الض��وء االخضر لقي��ادات في اجليش 
لانق��اب عل��ى الدميقراطية ألنهم أدركوا جي��داً أن تركيا 
بوضعها احلالي وسياس��ة حكومتها باتت صخرة قوية 
بوجه مش��اريعهم التي يريدونه��ا للمنطقة، ولكن يا ليت 

قومي يعلمون.{

االنس��ان، وهنا يب��رز التري��ث األمريكي في إص��دار بيان 
يرفض االنق��اب ويعلن تأيي��د احلكوم��ة املنتخبة حتى 
جاء الصورة بش��كل نهائي لصالح الش��عب واحلكومة، 
بل على العكس من ذلك ُنس��ب إلى السفارة األمريكية في 
أنقرة وصفها ملا يجري في تلك الليلة بأنها ثورة يقوم بها 

االتراك.
وف��ي مقابل ع��دم احلماس��ة االمريكية س��ّجل أيضاً 
ترّيث روسي في التنديد باالنقاب بانتظار جاء الصورة 
بش��كل نهائي، كما س��ّجل غي��اب موقف واضح وس��ريع 
م��ن معظ��م ال��دول األوروبي��ة الت��ي طامل��ا تتغّن��ى بقيم 
الدميقراطي��ة واحلري��ة وحقوق االنس��ان، وطامل��ا كانت 
تضع فيت��و على دخول تركيا إلى نادي االحتاد األوروبي 

بالنظر إلى تاريخ االنقابات العسكرية. 
ف��ي كي��ان االحت��ال االس��رائيلي ل��م تك��ن الصورة 
مختلفة، بل على العكس كان هناك انتظار لنجاح االنقاب 
وقد صرح بع��ض االعاميني الصهاينة عن حلظة انتظار 
ف��ي الكيان االس��رائيلي إلعان جناح االنق��اب لاحتفال 

باملناسبة. 
عل��ى مس��توى ال��دول العربي��ة كان أول م��ن هلّ��ل 
لانقاب في تركيا س��لطة االنقاب ف��ي مصر التي ذهبت 
صحافتها ووس��ائل إعامها املوّجهة إلى حدود التعاطي 
م��ع االنق��اب على أن��ه قد جنح وق��د أطي��ح أردوغان من 
الس��لطة في صورة حاولت أن تعكس ش��ماتة بالش��عب 
الترك��ي، وكذل��ك حصل في املناط��ق التي يس��يطر عليها 
النظام السوري من سوريا حيث أرغم النظام الناس على 

االحتفال املبكر بنجاح االنقاب.
أما في لبنان، فلم يكن املشهد مختلفاً كثيراً، فقد هلّل 
بعض أدعياء الدميقراطية واحلرية وحقوق االنسان من 
السياس��يني واملنظم��ات واألحزاب لانقاب العس��كري، 
وتناس��وا أن العس��كر هن��اك يطي��ح بجزمته القي��م التي 
ين��ادون به��ا وينتقدون غيره��م ألجلها، حت��ى أن بعض 
الذي��ن كانوا يصّدعون رؤوس��نا صباح مس��اء باحلديث 

يس��تعيدون األمل بإمكانية إفش��ال االنقاب، ولكن األهم 
اآلن أن ه��ذه احملاول��ة االنقابية كش��فت وجوه��اً كثيرة 
على حقيقتها، س��واء ف��ي الداخل، أو في اخلارج، س��واء 
م��ن األصدق��اء أو من اخلص��وم واألعداء للدول��ة التركية 
والش��عب التركي، وحل��زب العدالة والتنمي��ة وحكومته 

ورئيسه.
عل��ى مس��توى الداخ��ل الترك��ي كش��فت احملاول��ة 
قي��ادات في اجليش والش��رطة والقضاء وحتى من رجال 
االعم��ال والتعليم وقفوا إلى جان��ب االنقاب وخططوا له 
وحاولوا تنفيذه، ومن بني هؤالء جنراالت برتب عليا وفي 
مواقع حساس��ة بينه��ا من هم بالقرب م��ن أردوغان ذاته 
)س��كرتيره العس��كري(، في مقابل قيادات أخرى رفضت 
االنق��اب وكان��ت إلى جانب املس��ار الدميقراط��ي للباد، 
وفي طليعة هؤالء،  رئيس االركان، وقائد اجليش التركي 
األول، فضاً عن عدد  آخر من الضباط من رتب عليا أيضاً. 
وأظه��رت محاول��ة االنق��اب أن جه��از الش��رطة التركية 
متماس��ك ويقف إل��ى جانب احلكوم��ة، وكذلك بالنس��بة 
إل��ى جهاز االس��تخبارات العام��ة والق��وات اخلاصة. أما 
القض��اء فقد ظه��ر أن عدداً غي��ر قليل من القض��اة متورط 
مبحاول��ة االنق��اب بطريق��ة من الط��رق، وهو ما فّس��ره 
حجم التوقيفات التي طاولت جهاز القضاء. فيما أظهرت 
وس��ائل االعام التركية أنها حّرة بفضل مس��احة احلرية 
والدميقراطية التي أرس��اها حكم حزب العدالة والتنمية 
عل��ى مدى س��نوات م��ن احلك��م. أم��ا الاعب األب��رز على 
مس��توى الداخل، فقد كان الش��عب الذي انصه��ر بكليته 

وعلى اختاف توجهاته في التصّدي حملاولة االنقاب. 
أم��ا عل��ى مس��توى اخل��ارج، فق��د كانت الص��ورة ال 
تق��ل أهمية عن الداخل، وكش��فت محاول��ة االنقاب وجه 

االصدقاء من االعداء واخلصوم. 
فعلى املستوى الدولي تريثت معظم دول العالم في 
رفض االنقاب والتنديد باالجهاز على املسار الدميقراطي، 
خاص��ة تلك الدول الت��ي تتش��دق بالدميقراطية وحقوق 

 وائل جنم - كاتب وباحث
ثقيلة ومحرجة م��ّرت الدقائق واللحظات األولى من 
ليل اجلمعة الفائت في املدن التركية، ال سيما في العاصمة 
أنقرة ومدينة اسطنبول، بعد تفّشي نبأ محاولة االنقاب 
الفاش��ل التي حاول القيام بها عدد من ضباط اجليش من 
رت��ب مختلفة وبتنس��يق قّل نظي��ره على مس��توى دولة 
كبي��رة مثل تركي��ا. اللحظ��ات األول��ى حملاول��ة االنقاب 
اعط��ت انطباع��اً عام��اً، خاصة خ��ارج تركي��ا، أن األمور 
حس��مت ملصلحة القوى االنقابية ف��ي ظل حملة إعامية 
كبيرة تولت ذلك، حتى س��اد نوع م��ن االحباط العام في 
صف��وف كل القوى التّواقة إلى اخلاص من حكم عس��كر، 
والداعمة لثورات الشعوب العربية، واملراهنة على الدور 
الترك��ي في حماية ما بق��ي لها من قاع ف��ي معركتها من 
أجل اس��تعادة حقوقها وحريتها وإرس��اء نوع من املسار 
الدميقراط��ي ف��ي مجتمعاته��ا وبلدانه��ا. ولك��ن ظه��ور 
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على شاشة إحدى 
القن��وات التلفزيوني��ة عب��ر تطبيق »فيس ت��امي« وطلبه 
من الش��عب التركي التص��ّدي لهذه احملاول��ة االنقابية، 
وظهور رئي��س وزرائه عبر اتصال هاتفي مع قناة أخرى، 
وطلبه من الش��رطة وضع حد حملاول��ة االنقاب، ومن ثم 
اندفاع الناس في الشارع بأعداد كبيرة وغفيرة للتصّدي 
حملاولة االنقاب، جعل املراهنني على تركيا الدميقراطية 

تركيا .. االنقالب الذي كشف ما وراء وجوه األصدقاء والخصوم!

كلمة األمان

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت

www.al-aman.com
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ملف النفط والغاز.. هل يحمل الحل لمشاكل لبنان السياسّية واالقتصادية؟
أخ��ذ النق��اش ف��ي املوض��وع املال��ي وم��ا يرتب��ط 
به م��ن إق��رار ملوازنة ع��ام 2016 ومل��ف النف��ط والغاز 
ص��دارة االهتمامات السياس��ية، بعدم��ات أدرك اجلميع 
أن امللف��ات السياس��ية األخرى، وال س��يما تل��ك املتعلقة 
مبلف االس��تحقاق الرئاس��ي وقانون االنتخاب، ال مجال 
للوصول إل��ى تفاهمات أو تس��ويات بش��أنها في الوقت 
احلاضر، أوالً بس��بب متس��ك كل ط��رف مبواقفه من هذه 
امللفات، وثانياً ألن معاجلة هذه امللفات مرتبط بالوضع 
ف��ي املنطقة، وال س��يما بالوضع في س��وريا حيث األمور 
م��ا زالت تراوح مكانها، وحيث بلغ ت��ورط حزب الله في 

القتال إلى جانب النظام السوري مداه األقصى.
واالهتم��ام بالوض��ع االقتص��ادي واملال��ي للدول��ة 
اللبناني��ة له أس��باب ع��دة منه��ا أن األزم��ة االقتصادية 
ب��دأت ترخي بثقلها على عامة اللبنانيني ومن كل الفئات 
حيث تعاني كل القطاع��ات االقتصادية من حالة الركود 
والتراج��ع ال��ذي وص��ل إل��ى أكثر م��ن 25 ف��ي املئة في 

مختلف القطاعات.
وهن��اك أيضاً العقوب��ات األميركية عل��ى حزب الله 
واألش��خاص واجلهات املرتبطني به، وقد تركت تأثيرها 
املباش��ر ف��ي القط��اع املصرف��ي وف��ي تصني��ف لبن��ان 
االنتخاب��ي الذي انخف��ض إلى -B، وهو م��ا دفع بعض 
املص��ارف إل��ى حماية أنفس��ها عبر تش��ديد اإلج��راءات 
املالية بالنسبة إلى املتعاملني معها خوفاً من أن تطاولها 

العقوبات األميركية.
وباإلضاف��ة إل��ى النقطت��ني الس��ابقتني ب��رزت إلى 
الس��طح قضية اخلاف مع دول اخلليج العربي بس��بب 
مواق��ف حزب الله من الس��عودية ودول اخلليج، وهو ما 
انعكس سلباً على واقع املساعدات اخلليجية إلى لبنان، 
وعلى عاقة لبنان مع دول اخلليج سياسياً واقتصادياً، 
وهو ما أدى إلى تراجع أعداد السياح اخلليجيني القادمني 
إلى لبن��ان، وإلى تهديد مصال��ح اللبنانيني العاملني في 

السعودية ودول اخلليج العربي.
كل هذه األس��باب وغيرها دفع��ت الرئيس بري إلى 
إعادة حتريك مل��ف الغاز والنفط في لبنان. فهل يش��كل 
مل��ف الغاز والنف��ط املدخل الصحيح ملعاجلة مش��كات 
لبنان السياسية واالقتصادية، أم أن احلسابات الطائفية 

والسياسية سوف تفعل فعلها كما في امللفات األخرى؟
َل  في البداية ميكن القول إن مل��ف الغاز والنفط ُحوِّ
إل��ى قضي��ة وطنية بامتي��از، وكم��ا قال الرئيس س��ام: 
»فه��ذه ث��روة طبيعي��ة وطنية حتت��اج ق��درة وجهوزية 
عالية فنياً وتقنياً وإدارياً ومالياً خلوضها بخطى ثابتة، 

وبرؤية واضحة وليس مجتزأة«.
هذه الرؤية مللف النفط والغ��از تفترض أن القضية 
وطني��ة ويجب أن تكون بعيدة عن املس��اومات الطائفية 

واملذهبية.
لكن ما جرى بعد لقاء بري وباس��يل قبل أس��بوعني 
وإعانهما أنهما اتفقا على امللف النفطي أثار التس��اؤالت، 
إن ل��م نقل الريبة والش��ك، ف��ي نف��وس اللبنانيني عامة 

ورئيس احلكومة متام سام خاصة.
تن��اوال  والوزي��ر جب��ران باس��يل  ب��ري  فالرئي��س 
املوض��وع النفط��ي م��ن الناحي��ة الفني��ة والتقنية حيث 
اتفقا عل��ى إنهاء اخلاف بينهما حول البلوكات النفطية، 
فج��رى التواف��ق على تل��زمي البل��وكات العش��رة والبدء 
أوالً بالعم��ل في البلوكات اجلنوبية بعد أن كان باس��يل 
يطالب بتلزمي بلوكات الش��مال أوالً، إذ ال مشكات حولها 

مع العدّو اإلسرائيلي.
والافت أن هذا التواف��ق املفاجئ على الغاز والنفط 

بني بري وباس��يل، جاء ف��ي أعقاب احلديث ع��ن ارتفاع 
حظوظ العماد عون الرئاس��ية، وأن الس��عودية وأميركا 
واالحت��اد األوروب��ي ال متان��ع ف��ي انتخاب عون رئيس��اً 
اخلط��وات  ي��درس  احلري��ري  س��عد  وأن  للجمهوري��ة، 
الازمة لتمرير هذا االس��تحقاق، سواء عبر تبني ترشيح 
عون أو عبر عدم املشاركة في جلسة االنتخاب، وفي كلتا 
احلالتني يتسلم العماد عون منصب رئاسة اجلمهورية.

ه��ذه األج��واء السياس��ية الت��ي أش��اعتها أوس��اط 
العماد عون والتي ترافقت مع اتفاق بري - باسيل حول 
مل��ف الغ��از والنفط دفعت الرئيس س��ام إل��ى القول إن 
»األمر ليس طرح مربعات )بلوكات(، بل له أبعاد أخرى 
وله مس��ار متكامل يس��تلزم رؤى وق��راراً واضحني، وأنا 

أحاول أن أستكمل كل املعطيات حوله«.
ولذلك فضل الرئيس سام التريث في دعوة اللجنة 
اخلاص��ة  الوزاري��ة 
مبلف النفط قبل معرفة 
خلفي��ات كل م��ا ج��رى 
بني ب��ري وباس��يل من 
كل النواحي السياسية 
واالقتصادية والطائفية 
واملذهبي��ة. ألن قضي��ة 
الغ��از والنف��ط ليس��ت 
شأناً خاصاً بني فئة من 
ذل��ك  وألن  اللبناني��ني، 
إذا مت س��وف تك��ون له 

تداعيات خطيرة على مستوى عاقة اللبنانيني بعضهم 
ببع��ض، وعل��ى العي��ش املش��ترك، بحي��ث -كم��ا يقول 
البع��ض -من األفض��ل ان يبقى الغاز والنف��ط في باطن 
األرض م��ن أن يؤدي اس��تخراجه إل��ى قت��ال اللبنانيني 

وجر لبنان إلى اخلراب.
ه��ذه الرؤي��ة السياس��ية له��ا م��ا يبررها سياس��ياً 

واقتصادياً، ومثال دولة فنزويا أفضل مثال على ذلك.
الكب��رى  النفطي��ة  ال��دول  م��ن  فنزوي��ا  فدول��ة 
واألساسس��ية في منظمة الدول املنتج��ة للنفط »أوبك«، 
ورغ��م ذل��ك تعاني فنزويا م��ن أزمة اقتصادي��ة خانقة، 
وم��ن حال��ة فلت��ان أمني كبي��رة ج��داً رغم وج��ود النفط 
والغ��از بكمي��ات كبي��رة، والس��بب في ذلك ه��و اخلاف 
السياس��ي الكبي��ر ب��ني الس��لطة واملعارض��ة من��ذ أي��ام 
الرئيس الس��ابق هوغو تش��افيز، وقد امت��د هذا اخلاف 
إل��ى خليفته احلالي نيكوالس م��ادورو، وتدخلت أميركا 
في ه��ذا اخلاف السياس��ي بني اللبناني��ني بدون وجود 
الغ��از والنف��ط، أوصلنا إل��ى العجز عن انتخ��اب رئيس 

للجمهورية.
فهل يس��تطيع الغاز والنفط حل مش��اكل اللبنانيني 
ف��ي ظ��ل إص��رار البع��ض عل��ى ربط لبن��ان مبا يس��مى 
»مح��ور املمانعة«، أم أن ذلك س��يحول لبن��ان إلى دولة 

فاشلة مثل فنزويا؟{
بسام غنوم

التحضيرات النعقاد مؤتمره العام مستمرة:

هل يخرج تّيار المستقبل من أزمته؟
يواصل »تيار املستقبل« حتضيراته لعقد مؤمتره 
العام في شهر تشرين األول املقبل، وذلك بناء على القرار 
الذي اتخذه زعيم احلزب الرئيس س��عد احلريري بعد 
االنتكاس��ات التي تعرض لها التي��ار خال االنتخابات 

البلدية واالختيارية في أيار املاضي.
وتتمح��ور التحضيرات والنقاش��ات ف��ي مجاالت 

عديدة ومنها:
أوالً: الرؤي��ة السياس��ية للتيار، وم��ا هي األهداف 
التي يجب التركيز عليها ف��ي املرحلة املقبلة، والقواعد 

التي يجب االلتزام بها.
ثاني��اً: الوض��ع التنظيمي من خال إع��ادة هيكلة 
التيار واختي��ار قيادات جديدة تتول��ى مختلف املهام، 
مع اعتماد قاعدة االنتخابات الختيار املواقع األساسية 

بدل اللجوء إلى التعيني.
ثالث��اً: اخلط��اب اإل عام��ي ووض��ع املؤسس��ات 
اإلعامي��ة للتيار التي تش��هد تراجعاً كبي��راً في دورها 
وأدائها، س��واء بسبب األزمة املالية أو نظراً إلى ضعف 

الطاقات والكوادر.
رابعاً: عاقات التيار اخلارجية، س��واء مع الدول 
الغربي��ة،  ال��دول  أو  الس��عودية،  س��يما  وال  العربي��ة 
وكيفي��ة التوفي��ق ب��ني دور التي��ار الداخل��ي وعاقاته 

ومواقفه اخلارجية.
خامس��اً: األزمة املالية الت��ي يواجهها زعيم التيار 
الشيخ س��عد احلريري والتي انعكست سلباً على أداء 

التيار االنتخابي والسياسي واخلدماتي.
سادس��اً: االنش��قاقات واخلاف��ات داخ��ل التيار،  
إضاف��ة إلى احلديث عن وج��ود تباينات داخ��ل التيار 

وكتلة املستقبل النيابية.
س��ابعاً: الدع��وات واحلم��ات الت��ي ب��رزت عل��ى 

مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي والتي تدعو إل��ى رحيل 
بع��ض القي��ادات والك��وادر، إضاف��ة الى ب��روز بعض 
املواق��ف املتش��ددة جت��اه بع��ض العاملني ف��ي التيار 
ومؤسساته، بس��بب مواقفهم العقائدية أو السياسية. 
فإل��ى أين س��تؤدي هذه النقاش��ات واحل��وارات داخل 
تيار املستقبل؟ وما هي األسباب احلقيقية لألزمة التي 
يواجهه��ا تيار املس��تقبل اليوم؟ وهل س��ينجح املؤمتر 
القادم للتيار بإعادة تعزيز دوره الش��عبي والسياسي 

واإلعالمي؟
أين تكمن قوة التيار؟

من أج��ل معرف��ة األس��باب احلقيقية لألزم��ة التي 
يعاني منه��ا التيار يجب العودة قلياً إلى الظروف التي 
أس��همت في ب��روز التيار وقوته، وال س��يما بع��د اغتيال 
الرئي��س رفي��ق احلري��ري ف��ي 14 ش��باط 2005. فمن 
املع��روف أن الرئي��س احلري��ري )األب( لم يك��ن يرغب 
في إنش��اء حزب سياس��ي أو تيار منظم بل كان يحرص 
عل��ى العمل ف��ي إطار ش��عبي مفت��وح، بأقل ق��در ممكن 
من األط��ر التنظيمية، وإن كان يركز كثي��راً على املاكينة 
االنتخابي��ة للتيار مع إنش��اء عدد كبير من املؤسس��ات 
التربوي��ة واملهني��ة واالجتماعية والت��ي كانت تتواصل 
مع أنصار التيار. كذلك اس��تفاد الرئيس رفيق احلريري 
من امكانات��ه املالية الكبيرة ودوره السياس��ي الداخلي 
واخلارجي وموقعه في الس��لطة فكان ل��ه دور فاعل في 

احلياة السياسية اللبنانية.
لكن بعد اغتيال الرئيس رفي��ق احلريري تعاظمت 

شعبية التيار وتوسعت وذلك لألسباب اآلتية:
1- حال��ة التعاط��ف الكبيرة الت��ي أحاطت بعائلة 
الرئي��س رفي��ق احلريري والش��عور الكبي��ر باملظلومية 
بس��بب طريقة االغتيال، إضافة إلى الدع��م الكبير الذي 

برز بعد االغتيال داخلياً وخارجياً.
2- االمكان��ات املالي��ة الكبي��رة الت��ي صرفت على 
مناص��ري التي��ار ومؤيدي��ه، ان من قبل عائل��ة الرئيس 

احلريري أو القوى اخلارجية.
3- جن��اح التيار وحلفائه بتحقيق االنتصار الكبير 
في انتخابات عام 2005 واإلمس��اك بالسلطة من خال 
التحال��ف الرباع��ي م��ع احل��زب التقدم��ي االش��تراكي 

وحركة أمل وحزب الله.
4- الشعارات السياس��ية التي رفعها التيار طوال 
السنوات املاضية، إن على صعيد معرفة حقيقة اغتيال 
الرئي��س احلريري أو مواجهة النظ��ام األمني اللبناني - 

السوري أو مواجهة حزب الله وساحه.
5- احلال��ة املذهبي��ة الت��ي انتش��رت وازدادت في 
لت التي��ار إلى القوة األبرز  الس��نوات املاضية والتي حوَّ
على صعيد الس��احة الس��ّنية في لبنان، في ظل تراجع 

بقية القوى السياسية واحلزبية.
ومن خ��ال اس��تعراض هذه األس��باب األساس��ية 
لق��وة التي��ار وانتش��اره، ميك��ن معرف��ة األس��باب التي 
أدت إل��ى تراج��ع التيار اليوم، إن بس��بب تغير الظروف 

السياس��ية أو األزمة املالية أو غياب املشروع السياسي 
املتكام��ل، وكذلك تراجع التيار عن الش��عارات التي كان 
يرفعه��ا وكانت تش��كل نقطة قوة له، إضاف��ة إلى غياب 
الش��يخ س��عد احلريري عن لبنان لعدة سنوات، ما أدى 

إلى بروز مواقع قوة داخل التيار.
املؤمتر العام واخلروج من األزمة

لكن هل ُيسهم انعقاد املؤمتر العام لتيار املستقبل 
في شهر تشرين األول املقبل في اخراج التيار من أزمته 

السياسية والتنظيمية والشعبية؟
يعوِّل الكثي��رون من كوادر التي��ار وأنصاره على 
انعق��اد املؤمتر الع��ام للتيار إلعادة تفعي��ل دور التيار 
واس��تعادة حض��وره الش��عبي، ومن أجل ذل��ك أطلق 
بع��ض هؤالء حم��ات إعامي��ة على مواق��ع التواصل 
االجتماع��ي يطالب��ون فيه��ا برحي��ل بع��ض القي��دات 

رين منهم. واملسؤولني ومحاسبة املقصِّ
لكن من خال العودة إلى األس��باب التي أس��همت 
في بروز ق��وة التيار وانتش��اره، يس��تطيع املراقب ان 
يلحظ ان املش��كلة ليس��ت في الهيكليات التنظيمية أو 
بدور املس��ؤولني والقيادات، لكن املش��كلة األساس��ية 
تكمن في املش��روع السياس��ي للتيار والشعارات التي 
رفعها س��ابقاً أو يرفعه��ا اليوم، وثانياً ف��ي اإلمكانات 
املالي��ة واخلدمات التي يقدِّمها التي��ار ألنصاره والتي 

تراجعت كثيراً في السنوات األخيرة.
وف��ي ضوء ه��ذه املعطي��ات، ف��إن املؤمت��ر العام 
اجلديد ال يس��تطيع انق��اذ التيار من أزمت��ه إذا لم جتر 
مراجعة املش��روع السياسي بشكل كامل ووضع رؤية 
جدي��دة وأهداف جديدة تتناس��ب م��ع املتغيرات التي 

حصلت طوال السنوات العضر األخيرة.
احلري��ري  رفي��ق  الرئي��س  اغتي��ال  فقضي��ة 
ومظلوميته لم تعد تثير أو حترك اجلماهير، والصراع 
مع ح��زب الله أو مواجه��ة النظام الس��وري لم يعودا 
م��ن أولوي��ات الن��اس، وحتري��ك العواط��ف املذهبية 
ل��م تعد مل��كاً لتيار املس��تقبل في ظل ب��روز احلركات 
املتطرف��ة التي تلع��ب دوراً أكثر إث��ارة وحيوية. إذن، 
تي��ار املس��تقبل بحاجة الى إع��ادة حتديد مش��روعه 
السياس��ي الذي يريد العمل على أساس��ه في املرحلة 
املقبل��ة، وف��ي ض��وء ه��ذا املش��روع يح��دد حتالفاته 

وخياراته ومواقفه.
وأم��ا البني��ة التنظيمي��ة واختي��ار املس��ؤولني أو 
انتخابه��م والهيكليات التي س��تعتمد وإع��ادة تفعيل 
الوسائل اإلعامية، فإن كل ذلك ميكن ان يلعب دوراً في 
إعادة تنظيم وضع التيار وتفعيل حضوره، لكن األهم 
هو املشروع السياسي واالمكانات املالية التي يجب ان 
توضع خلدمة هذا املشروع، وإذا لم يحدد هذا املشروع 
ولم تتوافر اإلمكانات الكافية فإن دور التيار سيتراجع 
ولن تنف��ع معه كل احمل��اوالت والعملي��ات التجميلية 

التي مت العمل إلجرائها في املرحلة املقبلة.{
قاسم قصير

الجماعة اإلسالمية في لبنان تهنئ الشعب التركي
على إسقاطه محاولة االنقالب وتمسكه بالخيار الديمقراطي

وتعقيباً على محاولة االنقاب العسكري الفاشلة في تركيا، أصدرت اجلماعة اإلسامية 
في لبنان بياناً جاء فيه:

أثب��ت الش��عب التركي مج��دداً من خال إس��قاطه حملاولة االنق��اب اآلثمة أن��ه من أرقى 
الش��عوب، وأنه على مس��توى عال من الوعي واملس��ؤولية التي تخوله احلفاظ على حقوقه 
الشخصية والوطنية، ومتنع في الوقت ذاته أي مؤامرة داخلية كانت أو خارجية من أن متتد 

لتعبث بحاضره أو مستقبله.
إننا في اجلماعة اإلس��امية نتوجه باس��منا وباس��م كل األحرار في لبنان بأحر التهاني 
إلى الشعب التركي الشقيق وإلى الرئيس رجب طيب أردوغان وإلى احلكومة التركية، داعني 
الله عّز وجل أن يحفظ تركيا وأمتنا من كل ش��ر، وأن يبعد عنها مكر األشرار، وأن يبقيها قبلة 

لألحرار وحصنا لكل املستضعفني في العالم.
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نحو 300 قتيل بغارات مستمّرة في سوريا
قتل أكثر من 270 ش��خصاً في حلب ش��مال س��وريا 
وج��رح مئ��ات ف��ي غ��ارات س��ورية وروس��ية وأخ��رى 
لطائ��رات التحال��ف الدول��ي عل��ى حل��ب وريفه��ا وريف 
دمش��ق وإدلب ومدينة منبج اخلاضعة لس��يطرة تنظيم 

الدولة اإلسامية.
وتض��م قائمة القتل��ى 160 في ريف حلب الش��رقي، 
و26 قتي��اً ف��ي حلب وريفها، وأحد عش��ر قتي��اً في ريف 
دمش��ق، وثاثة قتلى في إدلب. وتزامنت تلك الغارات مع 
محاوالت قوات النظام الس��وري اقتح��ام مخيم حندرات 

وحّي بني زيد شمالي حلب.
وفي منبج، حتدثت مصادر عن مقتل 125 ش��خصاً 
معظمهم نس��اء وأطفال في غ��ارات للتحالف الدولي على 
قرية توخار كبير، فيما قالت وكالة أعماق التابعة لتنظيم 
الدولة اإلسامية إن عدد القتلى بلغ أكثر من 160 مدنياً.

وذك��رت مص��ادر أن القتلى م��ن عائ��ات نزحت من 
عدة مناطق بريف منبج. واستهدف القصف قرية توخار 
كبير بعد فش��ل مح��اوالت قوات س��وريا الدميقراطية في 
اقتح��ام مدين��ة منبج. ودع��ت منظمة العف��و الدولية في 
بي��ان التحالف الذي تقوده الوالي��ات املتحدة لبذل املزيد 

من اجلهد للحيلولة دون وقوع قتلى من املدنيني.
وقال املتحدث باس��م التحالف العقيد كريس غارفر 
إن التحال��ف ي��درس تقاري��ر ع��ن مقت��ل مدني��ني، لكن��ه 
»يتوخ��ى احلذر الش��ديد« ليتأكد من أن الغ��ارات ال تقتل 

سوى مسلحي تنظيم الدولة اإلسامية.
وتع��د منبج إل��ى جان��ب مدينتي الب��اب وجرابلس 
احلدوديت��ني مع تركيا معاقل لتنظيم الدولة في محافظة 
حلب. وملنبج حتديداً أهمية استراتيجية لكونها تقع على 
خط اإلمداد الرئيسي للتنظيم بني الرقة معقله في سوريا 

واحلدود التركية.
وش��نت ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة املدعوم��ة من 
الواليات املتحدة هجوماً في نهاية أيار املاضي الستعادة 
آخ��ر األراض��ي الت��ي يس��يطر عليه��ا تنظيم الدول��ة على 

احلدود مع تركيا.
مدعوم��ة  الدميقراطي��ة  س��وريا  ق��وات  ومتكن��ت 
بضرب��ات جوية للتحالف الذي تق��وده الواليات املتحدة 
م��ن محاصرة املدينة لكن التنظي��م ينفذ هجمات من حني 

آلخر.

م��ن جان��ب آخ��ر، أعلن��ت حركة أح��رار الش��ام يوم 
الثاث��اء عبر حس��ابها عل��ى موقع تويتر ب��دء معركة فك 
حصار ق��وات النظام عن األحياء الش��رقية الواقعة حتت 

سيطرة مسلحي املعارضة في حلب.
ب��دأت  احلص��ار  ف��ك  معرك��ة  أن  احلرك��ة  وذك��رت 
بالسيطرة على عدة نقاط عسكرية في منطقة املاح التي 

س��يطرت قوات النظام على اجلزء اجلنوب��ي منها، املطل 
على آخر منفذ إلى األحياء الش��رقية، في السابع من متوز 

احلالي.
وتسعى قوات النظام الس��وري إلى تثبيت مواقعها 
في ش��مال مدينة حلب بع��د أيام عل��ى إحكامها احلصار 
عل��ى األحي��اء الش��رقية، إثر قطعها بش��كل كام��ل طريق 
الكاس��تيلو، آخ��ر منفذ إلى تلك األحياء الت��ي يقطنها أكثر 

من مئتي ألف سوري.{

أردوغان: الشعب والشرطة والجيش وقفوا وقفة تاريخّية ضد محاولة االنقالب
جاويش أوغلو: انتقاد التوقيف يرقى لدعم االنقالب

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنَّ الشرطة 
والش��عب واجليش وقف��وا موقف��اً تاريخياً ف��ي مجابهة 

االنقابيني مساء يوم اجلمعة املاضية.
وق��ال أردوغ��ان ف��ي رس��الة مس��جلة وجهه��ا إلى 
الش��عب ونقلته��ا وس��ائل اإلع��ام احمللي��ة »إنَّ الوقف��ة 
الصارم��ة التي أبداها ش��عبنا م��ن أجل وطن��ه، وإرادته 
ض��د االنقابيني، جعلت طائرات ودبابات االنقابيني من 
دون فائدة)..(، للمرة األولى في تاريخنا يفش��ل الشعب 

محاولة إنقابية عسكرية«.
واعتبر أردوغ��ان ما حدث على ي��د االنقابيني بأنه 
»إهانة للقوات املس��لحة التركية، وميس الشعب التركي 
برمت��ه«، الفتاً إلى أنَّ »إهانة هيبة الدولة جرمية يعاقب 

عليها القانون في كافة أنحاء العالم«.
وذكر الرئي��س التركي أن »تركيا تتعرض منذ ثاث 
س��نوات حملاوالت الس��يطرة على احلكم من أطراف عدة 
رغم إرادة الش��عب«، مضيفاً: »ف��ي 15 متوز جتلت هذه 

احملاوالت بقوة الساح«.
وأردف قائاً: »نحن مصّممون على تطهير بادنا من 
كل التنظيم��ات اإلرهابي��ة، وال مكان لدول��ة داخل الدولة 
ف��ي تركي��ا«، في إش��ارة إلى منظم��ة »الكيان امل��وازي«، 
معتبراً أن »فش��ل االنقاب في حتقيق أهدافه يظهر مدى 

قوة الدميقراطية في الباد«.
وتوجه بالشكر للش��عب ووسائل اإلعام والشرطة 
واجلي��ش الذين تصدوا لانقابي��ني، الفتاً إلى أن »أتباع 
الكي��ان امل��وازي ل��م يعد له��م م��كان يختبئون في��ه بعد 
احملاولة االنقابية الفاش��لة، وسيتم تنظيف املؤسسات 

منهم«.
وبنّي الرئيس التركي أَنّ 208 شهداء سقطوا وجرح 
500 عل��ى األقل أثناء تصّديهم للمحاولة االنقابية )...( 
وه��ؤالء كان��وا على علم ب��أن الطري��ق الذي مض��وا فيه 
من��ذ البداية مليء باملصاعب، وأنهم لبس��وا أكفانهم قبل 

املضّي فيه«.
وزير اخلارجية التركي

من جه��ة أخرى اس��تنكر وزي��ر اخلارجي��ة التركي 
مول��ود جاويش أوغلو ي��وم االثنني االنتق��ادات املوجهة 
لإلج��راءات القانونية ض��د االنقابيني، وق��ال إنها ترقى 
لدعم االنقاب الفاش��ل، بينما حذرت واش��نطن أنقرة من 

جتاوز احلد في هذا الشأن.
ويأت��ي اس��تنكار أوغلو إث��ر تصريحات ملس��ؤولني 
غربي��ني حت��ذر تركي��ا من خ��رق القان��ون ف��ي تعاطيها 
مع مدب��ري العملية االنقابية الفاش��لة. وق��ال إن هناك 
انتق��ادات غير مقبولة حول اإلجراءات القانونية املتخذة 
ض��د االنقابيني، م��ع أن معظم حلف��اء تركي��ا وقفوا إلى 

جانب احلكومة املنتخبة.
وف��ي وق��ت س��ابق، تعه��د رئي��س ال��وزراء التركي 

أحمد داود أوغلو: لوال خروج الشعب إلى الميادين 
لما تنّعمنا بنسائم الحرية

رئي��س ال��وزراء التركي الس��ابق أحم��د داود أوغلو 
أكد أَنّ خ��روج املواطنني األت��راك إلى امليادي��ن للتصدي 
لانقابيني، مس��اء ي��وم اجلمع��ة املاضي، تلبي��ة لنداء 
الرئي��س الترك��ي، ه��و الس��بب وراء تنعمهم ب�»نس��ائم 

احلرية«.
ف��ي كلم��ة ألقاه��ا داود أوغلو ي��وم الثاث��اء مبيدان 
»ص��ون  مظاه��رات  خ��ال  إس��طنبول،  ف��ي  تقس��يم 
الدميقراطية«، قال إن »كل عقوبة تنزل بحق من استهدف 
الش��عب والبرملان واإلرادة الوطنية، تعتبر قليلة، هؤالء 
يستحقون أقسى العقوبات، فهذا الوطن جابه الكثير من 

األعداء، إال أنه لم يشهد خونة قصفوا البرملان«.
ل��م يخ��رج  الش��عب  أَنّ  »ل��و  أوغل��و:  داود  وأردف 
للميادي��ن، تلبية لطل��ب رئيس اجلمهوري��ة، ولو لم يقل 
إن ه��ذه األزقة و املدن وامليادين وهذا البلد لي، ملا تنّعمنا 

بنسائم احلرية اليوم«.
وأش��ار إل��ى أن��ه »ال م��كان في تركي��ا لدول��ة داخل 
دولة«، في إشارة إلى منظمة »الكيان املوازي« اإلرهابية، 
مبّيناً أنَّ »قيمة الدميقراطية بالنسبة ملن خرج للميادين 
مجابه��اً االنقابي��ني، يع��ادل قيمة ش��هداء معركة جنق 
قلع��ة«. وق��ال داود أوغل��و: »إنَّ تركي��ا الي��وم على قلب 
رج��ل واح��د، بجمي��ع أطيافه��ا، وجهن��ا ضرب��ة قاصمة 
لانقابيني، إال أنَّ مهمتنا لم تنته بعد، فثمة خطط حتاك 

وراء األبواب«.
وكان رئي��س اجلمهوري��ة الس��ابق عبد الل��ه غول، 
ورئي��س الوزراء الس��ابق أحم��د داود أوغلو، ش��اركا في 
التجمع��ات الت��ي أقيمت في مدينة اس��تامبول، ال س��يما 
صاة اجلنازة على عدد من ش��هداء يوم اخلامس عش��ر 

من متوز.{

ب��ن علي يلدرم مبحاس��بة االنقابيني عل��ى كل قطرة دم 
س��الت، وقال إن حكومته س��تنتهج سياس��ة تطهير ضد 

مدبري محاولة االنقاب الفاشل.
ورأى أن املش��اركني في محاولة االنقاب يش��بهون 
جن��ود الرئيس الس��وري بش��ار األس��د »الذي��ن يقتلون 

مواطنيهم«.
وقال��ت اخلارجية التركي��ة إن عرقل��ة مصر صدور 
بي��ان من مجل��س األمن الدول��ي يدين محاول��ة االنقاب 

الفاشلة في تركيا تعّد أمراً طبيعياً.
وكان دبلوماس��يون أكدوا أن ممثل مصر في مجلس 
األمن اعترض على فقرة تضمنها البيان تدعو إلى احترام 

احلكومة املنتخبة دميقراطياً في تركيا.
من جانبها، حذرت واش��نطن أنقرة من جتاوز احلد 
ف��ي مس��عاها إلحالة املس��ؤولني ع��ن محاول��ة االنقاب 
الفاش��لة إلى العدالة. وقال��ت إن أنقرة لم تطلب رس��مياً 
تس��لم رجل الدين املقيم في أميركا فت��ح الله غولن الذي 

تتهمه بالضلوع في املؤامرة.
وأوضح املتحدث باس��م وزارة اخلارجية األميركية 
م��ارك تون��ر أن الوالي��ات املتح��دة ل��م تص��در أي تقييم 
بش��أن م��ا إذا كان لفتح الل��ه غولن أي دور ف��ي محاولة 

االنقاب.{

عشرات القتلى بصواريخ بالستّية ضربت أحياء في حلب
 س��قط عش��رات القتل��ى ج��راء صواريخ بالس��تية 
حتمل قناب��ل عنقودية عل��ى أحياء مدينة حلب ش��مالي 
سوريا، في حني تواصلت االشتباكات واملعارك في ريف 

دمشق وحماة وإدلب ومدن أخرى.
وقتل نحو ثاثني شخصاً إثر قصف روسي وسوري 

على مناطق سيطرة املعارضة في مدينة حلب وريفها.
في ح��ني قتل 13 آخ��رون بغ��ارة على حّي امليس��ر 
وبل��دة كفر حمرة في حلب، وأن مبنى في حّي القاطرجي 

انهار بأكمله جراء القصف.
كما ش��نت طائرات حربية روسية وسورية عشرات 
الغارات على بلدات عندان وحيان وحريتان وكفر حمرة 
وبني زيد وطريق الكاس��تيلو، ش��مالي مدينة حلب. وقد 
س��يطرت ق��وات النظ��ام الس��وري عل��ى بع��ض النقاط 
املتقدم��ة ش��مالي حلب، بعد هجوم واس��ع عل��ى معامل 

الليرمون وبني زيد وطريق الكاستيلو.
وتتواص��ل االش��تباكات عل��ى جبه��ات بن��ي زي��د 
واخلالدي��ة ب��ني مقاتلي املعارض��ة وقوات النظ��ام. وقد 
صّع��د طي��ران التحال��ف الغرب��ي غارت��ه اجلوي��ة على 
أحي��اء مدين��ة منب��ج، وأص��اب من��ازل املدني��ني بحجة 
استهداف عناصر تنظيم الدولة في املدينة، وفق مصادر 
باملعارضة. وتشهد مدينة منبج معارك عنيفة بني قوات 

ما يسمى سوريا الدميقراطية وتنظيم الدولة.
وقال ناشطون إن طيران التحالف الدولي استهدف 
منطقة س��كنية ف��ي ح��ّي احلزاون��ة، مم��ا أدى ملقتل 15 
ش��خصاً من عائلة واحدة وجرح العش��رات، بعد انهيار 

مبنى مؤلف من عدة طوابق فوق رؤوس ساكنيه.
وف��ي مدينة داريا بالريف الغربي لدمش��ق خاضت 
املعارضة املسلحة معارك مع قوات النظام وسط غارات 
جوي��ة وقص��ف مدفع��ي 
املدنيني  يستهدف  عنيف 

ونقاط االشتباكات.
املعارض��ة  وقال��ت 
إنه��ا  بداري��ا  املس��لحة 
عل��ى  لهجم��ات  تص��ّدت 
ع��دة محاور م��ن اجلبهة 
الغربي��ة  اجلنوبي��ة 

للمدينة.
براميل متفجرة

مص��ادر  وأف��ادت 
طائ��رات  أن  ميداني��ة 

النظ��ام واصلت إلق��اء البرامي��ل املتفجرة عل��ى املدنيني 
الع��زل واملباني الس��كنية. وفي الغوطة الش��رقية ش��ن 
الطي��ران احلربي غ��ارات جوية على مدين��ة دوما وعلى 
بلدة الريحان وتل كردي مما أدى لسقوط قتلى وجرحى 

في صفوف املدنيني.
كذل��ك تعرضت مدينة زاكية بريف دمش��ق الغربي 
لقص��ف مدفعي من حواجز قوات األس��د ف��ي املنطقة مما 
خل��ف قتل��ى وجرحى. وف��ي حماة، ش��ن تنظي��م الدولة 
هجوماً جديداً على معاقل قوات النظام في محيط مدينة 

السلمية جنوب شرق مدينة حماة.
عملية انتحارية

وب��دأ التنظيم هجومه باس��تهداف عناص��ر للنظام 
بعملية انتحارية في قرية املفكر الش��رقي قرب السلمية، 
مم��ا أدى لس��قوط عدد م��ن القتل��ى واجلرحى. وس��يطر 
تنظيم الدولة على غابة تلتوت في ريف مدينة الس��لمية 
املوالي��ة للنظ��ام بعد تفجير عربة مفخخ��ة في جتمعات 
ق��وات للنظام قرب حاج��ز املفكر. وس��جلت حركة نزوح 
لألهال��ي م��ن ه��ذه املناط��ق خوف��اً م��ن املع��ارك. وف��ي 
مدينة إدلب ش��ن الطي��ران احلربي غ��ارات جوية عنيفة 
على منطقة الس��كن الش��بابي ولم تس��جل إصابات بني 
املدني��ني. وف��ي الاذقية، متكنت املعارضة املس��لحة من 
تدمي��ر دباب��ة للنظ��ام على مح��ور تلة ال��روس في جبل 
األك��راد بعد اس��تهدافها بصاروخ مضاد للدروع، وس��ط 
اش��تباكات عنيفة جداً عل��ى محاور بلدة كنس��با وقلعة 
ش��لف، في حني ش��نت الطائرات احلربية غ��ارات جوية 

مكثفة على هذه املناطق.{
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وقفات تضامنّية مع تركيا في بيروت وصيدا وطرابلس وعكار والبقاع
قام��ت حش��ود م��ن اجلالي��ة التركي��ة ف��ي 
لبن��ان بالتجمع أمام مبنى الس��فارة في منطقة 
الرابية، أطلقت هتافات تأييد للرئيس أردوغان، 

واستنكرت احملاولة االنقابية الفاشلة.
كم��ا قام وف��د كبيرة م��ن وجه��اء ومخاتير 
منطق��ة ب��رج البراجن��ة بزيارة الس��فارة، حيث 
استقبلهم السفير التركي وشكرهم على كلماتهم 
التركي��ة  للجمهوري��ة  تأيي��داً  أطلقوه��ا  الت��ي 

واستنكاراً للمحاولة االنقابية الفاشلة.
في صيدا

الش��عب  م��ع  تضامني��ة  وقف��ات  س��ّجلت 
الترك��ي رفض��اً لانق��اب ف��ي بع��ض املناط��ق 

اللبناني��ة. فف��ي صيدا وبدع��وة من اجلماعة اإلس��امية 
نظمت وقفة تضامنية أمام املستشفى التركي في املدينة 
الذي مت تش��ييده بهبة تركية عند مدخل صيدا الشمالي، 
مبشاركة رئيس بلدية صيدا محمد السعودي، املسؤول 
السياس��ي للجماعة اإلسامية في اجلنوب بسام حمود، 
املس��ؤول التنظيم��ي ف��ي اجلماع��ة اإلس��امية الش��يخ 
مصطفى احلريري، املس��ؤول االجتماعي حسن أبو زيد، 
رئيس املكتب التنفيذي في صيدا لهيئة العلماء املسلمني 
الشيخ علي السبع اعني، أعضاء املجلس البلدي، عدد من 
العلماء، حشد من املواطنني الذين رفعوا األعام التركية 

وص��ور الرئي��س أردوغان وهتف��وا نصرة ل��ه والنتصار 
الدميقراطية في تركيا.

الترك��ي،  والش��عب  أردوغ��ان  الس��عودي  وحي��ا 
معّب��راً عن »تضامنه الكامل مع القيادة التركية وش��جب 
احلرك��ة االنقابي��ة الفاش��لة«. م��ن جهت��ه، حّي��ا حمود 
أردوغان والش��عب الترك��ي »الذي انتص��ر للدميقراطية 

والشرعية«.
وفي طرابلس

أبنائه��ا  م��ن  كبي��ر  ع��دد  تداع��ى  طرابل��س،  وف��ي 
وفاعلياته��ا مبش��اركة »اجلماع��ة اإلس��امية« وأعضاء 

جلن��ة الصداق��ة اللبناني��ة  التركية الى وقف��ة تضامنية 
مع تركيا قيادة وش��عباً في س��احة الن��ور، لاعراب عن 
تأييدهم للرئيس أردوغان واحلكومة التركية الشرعية. 
وأدى املجتمعون صاة الفجر في الساحة وأعقبها دعاء 
للش��يخ أحمد أي��وب. ورفع عل��م تركيا من قبل الش��بان 

املشاركني.
وألقيت باملناسبة كلمات تضامنية لكل من املسؤول 
السياس��ي ل��� »اجلماع��ة اإلس��امية« أس��عد هرموش، 
ورئي��س »املكت��ب الدع��وي« الش��يخ مصطف��ى علوش، 
وأم��ني س��ر »هيئ��ة علم��اء املس��لمني« الش��يخ مصطفى 
ابراهي��م، وعضو مجل��س بلدية طرابل��س خالد تدمري، 

والشيخ نبيل رحيم.
واعتب��ر هرم��وش أن »مؤام��رة حيكت ف��ي عدد من 
العواصم إلس��قاط النظام في تركيا، لكن ثبات الش��عب 
التركي والتفافه حول قيادته أفش��ل هذا االنقاب«. فيما 
وص��ف علوش ما جرى بأنه »ليلة عصيبة، ولكن بفضل 
الله تعالى فش��ل االنقابيون فش��اً ذريعاً«. أما ابراهيم 
فأش��ار الى أن »الفرحة لن تكتمل حت��ى ينزل املواطنون 
ال��ى س��احات التحري��ر ويس��قطوا الطغ��اة ف��ي الش��ام 
وغيره��ا من الدول التي تضطهد ش��عوبها«، بينما ش��ّبه 
التدمري ما يتعرض له أردوغان ب�»ما تعرض له سابقاً 
الس��لطان عبد احلميد الثاني من مؤامرات«. وحّيا رحيم 
الشعب التركي، داعياً الشعوب العربية الى »أن حتتذي 

حذوه لتحصيل حقوقها«.

في عكار
وتضامناً م��ع قيادة أردوغان والش��عب التركي في 
مواجهة االنقاب، وتكريساً للدميوقراطية، نظمت بلدية 
الكواش��رة في ع��كار واجلمعي��ات واملخاتي��ر وفاعليات 
منطق��ة الدريب وقف��ة تضامنية في س��احة البلدة، حمل 
فيه��ا املتضامن��ون االع��ام التركي��ة واللبناني��ة وصور 
احلماس��ية  الوطني��ة  األناش��يد  وأنش��دوا  أردوغ��ان، 
باللغت��ني التركي��ة والعربي��ة. وتخللت الوقف��ة هتافات 
معّب��رة دعت اللبنانيني وكل الش��رفاء الى وقفة ش��املة 

تضامناً مع الشعب التركي وحكومته الشرعية.

في البقاع
ونظ��م أهال��ي بلدة مج��دل عنجر ف��ي البق��اع وقفة 
تضامنية مع الش��عب التركي والرئيس أردوغان، رفعوا 
خالها العلم التركي وصوره، وشارك فيها رئيس بلدية 
مجدل عنجر س��عيد حس��ني ديب ياس��ني، وإم��ام البلدة 
الش��يخ محمد عب��د الرحمن، وأعض��اء املجل��س البلدي 

واملخاتير.
وألقى رئيس البلدية س��عيد ياسني كلمة أشاد فيها 
»بقوة وعزمية الش��عب التركي، وعدالة الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان التي دفعت الش��عب التركي للنزول 

إلى الساحات ورفض االنقاب الفاشل«.
وس��جلت مواكب س��يارة في اجلديدة وس��عدنايل 

وغيرها من املناطق للغاية نفسها.{

االنقالب الفاشل في تركيا.. األسباب واالنعكاسات والنتائج
س��تخلد تركيا يوم اخلامس عش��ر من متوز 2016 
كمحطة فارق��ة في تاريخها احلديث ل��ن تعود بعده كما 
كانت قبله، إذ إن إفشال احملاولة االنقابية -في موجتها 
األولى على األقل- دف��ع الكثيرين إلى الدعوة إلعان هذا 
الي��وم عي��داً، أو »يوم��اً للدميقراطية« حتتف��ل فيه الباد 

سنوياً.

ثاث مراحل
كان��ت ليل��ة طويل��ة ج��داً وصعب��ة ج��دا وبالغ��ة 
السخونة وس��ريعة املتغيرات، تأرجحت فيها الباد من 
حافة جناح االنقاب العسكري وإزاحة مؤسسات الدولة 
وقياداتها املنتخبة إلى مشهد سيطرة الرئيس واحلكومة 
على األوضاع، لكن نظرة أعمق ملا حصل ويحصل تش��ير 

إلى ثاث مراحل مختلفة مرت بها الباد:
للمجموع��ة  احلاس��م  التح��رك  مرحل��ة  األول��ى، 
االنقابي��ة، حيث أغلقت اجلس��ور والطرق الرئيس��ة في 
الب��اد وحاصرت مق��ر قي��ادة األركان وقصف��ت البرملان 
واستهدفت مقرات جلهاز االس��تخبارات العامة وأوقفت 
العم��ل ف��ي املط��ار واحتل��ت مبن��ى التلفزيون الرس��مي 

وأذاعت البيان رقم واحد منه.

الثانية، مرحلة مبادرة أردوغان ورد فعل احلكومة، 
حيث ظه��ر الرئيس في اتص��ال هاتفي عل��ى قناة تركية 
خاصة، وبدا رابط اجلأش عالي الثقة بالنفس والشعب، 
ووج��ه اجلماهي��ر للميادين والس��تقباله في املط��ار، ثم 
تتابع��ت اخلطوات احلكومية عب��ر أجهزتها األمنية ومن 
خ��ال ثبات الش��عب ف��ي امليادي��ن وحول املؤسس��ات، 
وانته��ى املش��هد باستس��ام املجموع��ات املس��لحة ف��ي 

الشوارع.
الثالث��ة، وه��ي املرحل��ة الاحق��ة عل��ى كس��ر حدة 
االنقاب، أظهرت أن الترتيب ل��ه يتجاوز قدرات »الكيان 
امل��وازي« ال��ذي يقصد ب��ه القي��ادة املتنفذة ف��ي جماعة 
اخلدمة بقيادة فتح الله غولن، بحيث ش��ملت التوقيفات 
واالعتقاالت على ذمة التحقيق قيادات وازنة في اجليش 
الترك��ي، مثل ق��ادة اجليوش الثان��ي والثال��ث والرابع، 
والقائد الس��ابق للق��وات اجلوية وقيادات في مؤسس��ة 
الدرك/اجلندرم��ة، إضاف��ة إل��ى ع��دد كبير م��ن القضاة 
واملدعني العامني وأعضاء في احملكمة الدستورية العليا 

ضمن أكثر من سبعة آالف موقوف.
قمة جبل اجلليد

وفق هذه املعطيات، فإن مشهد ليلة 16 متوز كانت 
مجرد رأس جبل اجلليد فيما 
يتعلق باحملاولة االنقابية. 
لقد ظهرت قيادات عسكرية 
الفيلق  وازن��ة )أهمها قائ��د 
الثالث( على قنوات التلفزة 
الليل��ة  تل��ك  ف��ي  التركي��ة 
ودعت اجلنود »للعودة إلى 
ثكناته��م«، لكن أي��اً منها لم 
يشارك ميدانياً في مواجهة 
الفرق العسكرية االنقابية، 
ثم اتضح الحقاً أن ش��بهات 
ت��دور ح��ول ضلوعه��م في 

االنقاب.
ل��م تتضم��ن تصريح��ات أردوغ��ان دع��وة للجيش 
للتدخل، بل دعا اجلماهير للنزول إلى امليادين، وأعلن أنه 
سيكون بينهم، لكنه حصر االتهامات في التنظيم املوازي 
نافياً فكرة تورط اجليش كمؤسس��ة، باعتبار االنقابيني 
»أقلية« داخل بنيتها، بينما اجليش ككل »نظيف ووطني 
وال ميك��ن له إطاق النار على املواطنني«، رغم أنه س��بق 

فعلياً له أن فعل ذلك في االنقابات السابقة.
بهذا املعنى، يبدو أن ذكاء أردوغان ورباطة جأش��ه 
وبصيرته قد هدته لهذا اخلطاب لعدم ثقته بكل القيادات 
العس��كرية )رش��ح أن قائ��د اجلي��ش األول وق��ف معه( 
أو ضمان��ه لوالئه��م، وحتقيق��اً لهدفني: محاول��ة حتييد 
املؤسسة العسكرية أو ما ميكن منها وحشرها في زاوية 
املس��ؤولية املعنوية واإلح��راج واحملاكمة أم��ام الضمير 
الشعبي، واستثمار الفرصة إلقصاء مجموعات »غولن« 
م��ن القلعت��ني األخيرت��ني لها ف��ي مؤسس��ات الدولة أي 

اجليش والقضاء.
التداعيات املستقبلية

م��ن الصعوبة مب��كان أن مير هذا احل��دث املفصلي 
في تاريخ تركيا احلدي��ث دون تداعيات مهمة ومفصلية 
في مس��تقبل املش��هد الداخل��ي التركي ومس��يرة العدالة 

والتنمية بشكل عام.
ففي املقام األول، ميكن أن يكون فش��ل هذه احملاولة 
عاماً حاس��ماً في إس��دال الس��تار نهائياً أمام أي انقاب 
قادم، بعدما فشلت في ذلك كل األضرار التي تسببت بها 
االنقابات األربعة السابقة ومحاكمات القادة والضباط 
وإجنازات تركيا مؤخراً. ذلك أن صدى الفشل والضغوط 
املعنوي��ة الش��ديدة عل��ى املؤسس��ة العس��كرية إضافة 
لإلجراءات املتوقعة في توقيف املش��تركني في االنقاب، 

سيكون لها أثر مباشر على ذلك.

من ناحية أخرى، س��يكون عنوان األيام واألسابيع 
القليل��ة القادم��ة مكافح��ة التنظي��م امل��وازي املتهم األول 
بالتخطي��ط لانقاب، وإقص��اؤه متاماً من املؤسس��تني 
العس��كرية والقضائية، وه��و ما بدأ فعاً منذ الس��اعات 

األولى لفشل االنقاب.
أم��ا عل��ى املدى املتوس��ط، فس��يكون حدي��ث ودور 
أردوغان احلاس��م في إفش��ال االنقاب زيادة في رصيده 
الشعبي وثقة املواطن به واقتناعه أكثر بفكرة استهداف 
تركي��ا العدال��ة والتنمي��ة والرئيس، مما س��يمنح األخير 
فرصة لتفعيل وتس��ريع ملف الدس��تور اجلديد والنظام 
الرئاس��ي، وق��د يس��اعد تكات��ف مختل��ف األح��زاب ضد 
االنق��اب وروح التناغ��م والتهدئة التي س��ادت منذ ذلك 
احل��ني ف��ي تخفيف ح��دة االس��تقطاب السياس��ي بينها 
رغ��م اخلافات، وإعداد أرضية حل��وار هادئ قد يفيد في 
إيجاد حلول وسط عملية في ملف الدستور الذي يحتاج 

لتوافق مجتمعي وسياسي أكثر من األغلبية العددية.
أما اس��تراتيجياً، فس��تكون هذه التط��ورات فرصة 
ألردوغ��ان وم��ن خلف��ه العدال��ة والتنمية إلع��ادة هيكلة 
القوات املسلحة التركية وضبط بوصلة والئها ومنظومة 
أفكاره��ا، ال س��يما أنه��ا ف��ي وض��ع ال حتس��د علي��ه بعد 
مس��ؤوليتها غير املباش��رة عما حصل، وفش��ل احملاولة 
االنقابية وحملة التوقيفات التي طالت وستطال قيادات 

وازنة فيها. 
إن أغل��ب م��ا ق��ام به ح��زب العدال��ة والتنمي��ة منذ 
2002 يندرج حتت بن��د اإلصاحات املتدرجة والبطيئة 
حتت س��قف الدس��تور، أما اليوم فقد يك��ون أمام فرصة 
القي��ام بإجراء تغييرات س��ريعة وعميقة ف��ي بنية عدد 
مب��ا  والقضائي��ة،  العس��كرية  أهمه��ا  املؤسس��ات،  م��ن 
يضمن بقاءها حتت س��قف الدس��تور وطوع قرار القيادة 
السياس��ية، وهي متغيرات ال غنى لتركيا عنها في سبيل 
حتقي��ق االس��تقرار والتنمي��ة عل��ى املدى االس��تراتيجي 

البعيد.
لق��د كان��ت حلظ��ة االنقاب الفاش��ل محنة ش��ديدة 
لتركي��ا، لكنها قد حتمل بني طياتها منح��اً كثيرة متعلقة 
بتفاصيل السياسة الداخلية التركية اآلن واستراتيجياً، 
أم��ا انعكاس��اتها احملتمل��ة عل��ى السياس��ة اخلارجي��ة 
التركية -كأحد األس��باب النظري��ة لانقاب- فهي مما ال 

تتسع له مساحة هذا املقال.{

بقلم: سعيد احلاج

في طرابلس

مع السفير 
التركي

في صيدا
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تفاصيل كشف خطة االنقالب الفاشل في تركيا.. و آالف المعتقلين والموقوفين عقب فشله
ذكرت معلومات أن املخابرات التركية كشفت خطة 
االنق��اب الفاش��ل قبل س��اعات م��ن تنفيذها، مم��ا أجبر 

مدبريها على تقدمي موعدها نحو ست ساعات.
وتش��ير املعلوم��ات إل��ى أن املخاب��رات رصدت في 
الس��اعة الرابع��ة عص��ر اجلمع��ة )6/15( محادث��ات 
مش��بوهة تش��ير إل��ى أن هن��اك محاول��ة انقابي��ة، ب��دأ 
تنفيذه��ا بالفعل في الس��اعة التاس��عة من مس��اء اليوم 
نفس��ه بالتوقيت احمللي )السادس��ة بتوقيت غرينتش( 

واستمرت حتى صباح اليوم التالي.
وتظه��ر املعلوم��ات أن االنقابيني اضط��روا لتقدمي 
موع��د االنقاب بدالً من الس��اعة الثالثة من فجر الس��بت 

بعدما تنبهوا النكشاف املخطط االنقابي.
ومبا أن املخابرات ليست لديها الصاحيات الازمة 
ملتابعة اجليش التركي، فقد قام رئيس املخابرات هاكان 
في��دان بالتوج��ه إلى قي��ادة األركان ف��وراً والتقى رئيس 
هيئ��ة األركان العام��ة خلوص��ي أكار بح��دود الرابع��ة 

والنصف مساًء وأطلعه على هذه املعلومات.
بعد ذلك أجرى رئي��س األركان اتصاالته، لكن مدير 
االس��تخبارات العس��كرية الذي كان ضالعاً في املؤامرة 
وكذلك مساعد رئيس األركان أكدا أن ال شيء غير طبيعي 

وأن هناك حتركات عادية لبعض القوات.
ولكن حتت إص��رار رئيس املخاب��رات أصدر رئيس 
هيئة األركان أمراً لكافة فرق ومعس��كرات اجليش بوقف 
أي��ة حتركات ذلك اليوم حتى املعت��ادة منها، وأمر بوقف 

مهام أية طائرات عسكرية.
غادر هاكان فيدان مبنى هيئة األركان قرابة الساعة 
اخلامس��ة والنص��ف مس��اء، وعاد إل��ى مق��ر املخابرات، 
واس��تمر ف��ي تتبع األم��ر رغم تأكي��د هيئ��ة األركان عدم 

وجود أي شيء مريب.
رد فعل االنقابيني

بعدم��ا رأى االنقابي��ون أن املخابرات ب��دأت تتابع 
األم��ر خافوا م��ن انفضاح املؤام��رة، فق��رروا تقدمي خطة 
االنق��اب املقررة في الس��اعة الثالثة صباحاً واملباش��رة 
بها فوراً، فقامت قوة من االنقابيني باعتقال رئيس هيئة 
األركان ومحاولة إجباره على االنضمام لانقاب، وبعد 

رفضه مت تقييده وتغطية رأسه ووضعه في غرفة.
واعتق��ل كذلك نائ��ب رئيس هيئ��ة األركان، وبعدها 

بقليل اعتقل قائد القوات اجلوية.
بحدود الس��اعة الثامنة مساء تأكدت املخابرات من 
أن هناك انقاباً، فاتصل رئيس��ها هاكان فيدان بالرئيس 
رجب طيب أردوغان ال��ذي كان يقضي عطلة في منتجع 
مرمري��س غرب��ي تركيا وأخب��ره باالنق��اب، وطلب منه 
احلدي��ث إلى الن��اس ومخاطبته��م، كما أم��ر كافة فروع 

املخابرات بالتصدي لانقابيني والقتال حتى املوت.

تأمني طائرة الرئيس
في هذه األثناء تواصل االنقابيون مع قائد اجليش 
األول أوميت دوندار وطلبوا منه االنضمام إليهم، غير أنه 
أمهله��م للتفكير قلياً، واتص��ل فوراً بالرئي��س أردوغان 
بح��دود الس��اعة الثامن��ة والنص��ف، متعهداً ل��ه بتأمني 

احلماية لطائرة الرئيس.
وبالفع��ل أم��ر قائد اجلي��ش األول طائرتني من طراز 
أف 4 بالتص��دي لطائرت��ني م��ن ط��راز أف 16 تابعت��ني 
لانقابي��ني وإبعادهما عن أجواء إس��طنبول، بينما أقلع 
الرئيس أردوغ��ان من مطار ديلمان بطائرة عادية وليس 
بالطائ��رة الرئاس��ية، وأقلع��ت معه��ا طائرت��ان أخريان 
مدنيتان باجتاه إسطنبول للتمويه، مما أربك االنقابيني 

ومنعهم من استهداف الطائرة التي أقلت أردوغان.
طائ��رة  تأم��ني  مت  األول  اجلي��ش  تدخ��ل  وبفض��ل 
الرئي��س التي اس��تمرت حتوم لس��اعة ونصف الس��اعة 
فوق إس��طنبول، حت��ى متك��ن املواطنون والش��رطة من 
تأم��ني املطار واقتحامه وإجب��ار االنقابيني على إخائه، 
مما س��اعد على تأمني املدرجات وهبوط طائرة الرئيس، 
ال��ذي اتخذ م��ن مطار إس��طنبول مقراً له لعدة س��اعات، 
وألق��ى في��ه كلمة علني��ة وخاط��ب اجلماهير احملتش��دة 

بشكل مباشر. 
آالف املعتقلني واملوقوفني

وتواصل��ت حملة االعتق��االت والتوقيفات في تركيا 
عق��ب االنق��اب الفاش��ل الذي ش��هدته الباد مس��اء يوم 
اجلمع��ة املاض��ي، وارتف��ع ع��دد املعتقلني إل��ى أكثر من 
س��بعة آالف ش��خص، بينهم عس��كريون يحمل��ون رتباً 
مختلف��ة وقضاة ومدني��ون، بينما توال��ت اإلعانات عن 

توقيف اآلالف من املوظفني.
وارتفعت حصيلة عدد القادة العسكريني املوقوفني 
إلى 118 جنراالً وأمي��راالً، وصدرت قرارات اعتقال بحق 

واعتقل��ت  منه��م.   85
الس��لطات أكثر من ستة 

آالف عسكري.
م��ن  ع��دد  وأحي��ل 
إل��ى احملكمة  املوقوف��ني 
انته��اك  منه��ا  بته��م 
ومحاول��ة  الدس��تور 
أو  الرئي��س  اغتي��ال 
االعت��داء الفعل��ي عليه، 
بح��ق  ج��رم  وارت��كاب 
التش��ريعية،  الس��لطة 
منظم��ة  وتأس��يس 
إدارته��ا،  أو  مس��لحة 
النظام  وتغيي��ر  والقتل، 
بق��وة  الدس��توري 

الساح.
م��ن جانب آخ��ر، توال��ت اإلعان��ات عن ع��زل آالف 

املوظفني بقطاعات مختلفة، وقالت وس��ائل إعام تركية 
إن وزارة التعلي��م أوقف��ت أكث��ر من 15 أل��ف موظف عن 
العم��ل، وطالب مجلس التعليم العالي بفصل 1577 من 

رؤساء اجلامعات وعمداء الكليات.
وأك��دت وزارة الداخلي��ة عزل نحو تس��عة آالف من 
موظفيه��ا بينهم نح��و ثمانية آالف من الش��رطة، إضافة 

إلى مسؤولني محليني.
-لوكال��ة  ال��وزراء  رئاس��ة  ف��ي  مص��ادر  وذك��رت 
األناض��ول- أن 257 م��ن العامل��ني ف��ي رئاس��ة الوزراء 
أبع��دوا عن وظائفهم. وأفادت وكالة »دوغان« اإلخبارية 
بأن رئاس��ة الش��ؤون الدينية -وهي أعلى هيئة دينية- 

عزلت 492 من موظفيها عن مواقعهم.
وتأت��ي ه��ذه االعتق��االت والتوقيف��ات ع��ن العم��ل 
ضمن خطط الس��لطات ل�»تطهير« مؤسسات الدولة من 
أعض��اء جماعة اخلدم��ة التي يقودها رج��ل الدين املقيم 
في الواليات املتحدة األميركية فتح الله غولن، املتهم من 

قبل أنقرة بالوقوف وراء محاولة االنقاب.{

إلى جانب الش��يخ والتحم املس��جد بامليدان، ليدافع عن دولة قدمت ال اله 
إال الله إلى الناس في قوانني ُتطبق في احلياة فترقى بهم، وحقوق حتفظ 
كراماتهم، وعدالة تس��وي بينهم، فانتصبوا جميعاً للدفاع عن ش��رعيتها 
وكانوا جيشها صاحب الكلمة والتأثير واملوقف الفصل.. وهذا ما ال تعرفه 
أنظمة البطش العربية التي تدفع املليارات على التسليح لتستخدمه ضد 
ش��عوبها أو إخوانها العرب، وهذا ما يؤكده الن��دوي إذ يقول: »لقد قررت 
فلس��فة التاريخ أن القوة احلربية واالس��تراتيجية ال تكسب النجاح ما لم 

تساندها العقول املفكرة وقوة التشريع والتقنني واملؤسسات املنظمة«.
تركيا قدمت اإلسام في ش��كل دولة مدنية حقوقية مزدهرة، آملة أن 
هذا النموذج من العدالة اإلس��امية سيقود خطى الناس إلى ربهم كما قاد 
عقولهم وقلوبهم خلدمة بلدهم، فكان مش��هد الصدح بالتكبير على أغلب 
األلس��نة بعد س��قوط االنقاب دليل تعاف وعودة لش��عب قضى تسعني 

عاماً في أتون العلمنة ال يسمع األذان وال يعرفه!
إن م��ن ينس��ب الفضل إل��ى العلمانية في التاح��م اجلماهيري الذي 
ظهر باألمس وينس��ى دور الدين واملس��اجد بثقافته��ا الكلية، وليس فقط 
ك��دور عبادة، ال يعرف س��يكولوجيا اجلماهير التي يفس��رها الفيلس��وف 
الرئيس علي عزت بيكوفيتش في كتابه »اإلس��ام بني الش��رق والغرب« 
فيق��ول »إن املجتم��ع ال��ذي تس��يطر عليه مش��اعر التضام��ن والتضحية 

واملصير املشترك يعتبر في »حالة دينية«.
أما في طرفنا من العالم، فسنظل جمهوراً متفرجاً على املسرح العاملي 

يصفق ألداء الكبار ويعضعض الشفتني قهراً أو حسداً أو قلة حيلة!
.. إلى اإلساميني أينما كانوا..

مكنوا باالجنازات املجتمعية الختيار اإلس��ام لتس��تطيعوا التمكني 
له في الس��لطة، وعلموا الش��عوب أن دورها يتجاوز ورق��ة في صندوق، 
توض��ع عن جه��ل أو دراية أو حتّيز، فش��عب ال يقف ليداف��ع عن حقه في 
كل املراحل سيخذلكم إذا جّد اجلد، وشعب يرى نفسه شريكاً في السلطة 

سيكون ترساً ودرعاً وسيفاً في وجه كل من يريد أن ينتقص منه!
هل س��تنطبق علينا الس��ن في كوكب البطش العربي؟ ما نعرفه أن 

علينا أن ال نيأس من احملاولة؟{

كل مس��لم وعربي منص��ف وموضوعي له حتفظاته على السياس��ة 
التركي��ة، وال��كل أصب��ح يعتبرها ش��أناً داخلياً يخص��ه، وينتظر مواقف 
تركي��ا من األزمات العربية ويقّيم أفعاله��ا ويتطلع إلى أدائها الذي ينحاز 
غالب��اً إل��ى املظلومي��ة العربية واملس��لمة، ولك��ن بالرغم م��ن االمتعاض 
هنا وهناك وبعض الدهش��ة واالس��تغراب من مجموع��ة مواقف وبعض 
الس��خط والرفض ملواقف أخرى، ال ميلك إال أن يكب��ر لتركيا مواقفها التي 
حمل��ت ألجل قضايانا مس��ؤولية كانت في غنى عنها بع��د أن فرطت فينا 
دولنا العربية، ودفعت وما زالت تدفع ضريبة عالية بس��بب مواقف كان 
آخرها االنقاب الفاش��ل، وكأن محاور الق��وى األوروبية لم ترضها عملية 

التطبيع األخيرة لتركيا مع الكيان الصهيوني..
ليس الشعب التركي بعيد عهد باالنقابات، بل إن تاريخه اجلمهوري 
يحف��ل بعدد منها، وغالباً ما كانت تنتهي بانتصار إرادة العس��كر واملزيد 
من التمكني لهم في املشهد السياسي والعسكري على حد سواء. فالشعب 
الترك��ي متعود إذن على تدخل أصحاب البس��اطير في السياس��ة، وكان 
آخره��ا ع��ام 1997 عندما اجبروا رئي��س الوزراء أربكان على االس��تقالة 
بتهمة محاولة أس��لمة تركيا! فما الذي جّد حتى ينقلب املش��هد رأساً على 

عقب ويقف الشعب ضد اجليش ويأخذ املقاليد بيديه؟
اجلواب بس��يط، ويلخص��ه مبدأ رمزي يذك��ره الكواكب��ي في كتابه 
»طبائع االس��تبداد« في التعليق على أثر السياس��ة في عقلية وتصرفات 
املجتمع، إذ يقول في مدح السياس��ة احلكيمة »تفعل السياسة في أخاق 
البش��ر م��ا يفعله امل��اء في إمناء الش��جر«، وهذا م��ا رآه العال��م في الفتح 
االس��طنبولي اجلدي��د، إال أن ه��ذا الفت��ح لم يكن بإس��قاط الق��اع واملدن 

احملصنة وأسوارها بل بفتح عقول الناس وقلوبهم.

ما رأيناه من إس��قاط األتراك لانقاب لم يكن فتحاً عسكرياً بل نصراً 
إنسانياً حضارياً، متثل في ارتقاء تفكير وأداء الشعب بأغلبيته إلدراك أن 
املعركة ليس��ت في الدفاع عن أردوغ��ان وال حزبه، فبعضهم يعارضه وال 
يحبه، القضية كانت فوق الش��خصنة وأهم من ش��خص من يجلس على 
الكرس��ي، فهذا ميكن أن يحاسبه الشعب أو يعاقبه بطرق دميقراطية في 
انتخابات قادمة.. التحدي كان في الدفاع عن مكتسبات الشعب والوطن 
وحالة التقدم الدميقراطي واإلنس��اني واحلضاري واحلقوقي التي متكن 
ف��رداً أعزل من التم��دد أمام دبابة مبنته��ى الثقة، وهو ما ك��رره أردوغان 
عندم��ا ق��ال للجي��ش: »لقد أعطيناك��م الس��اح لتدافعوا به عن الش��عب 

التركي ال لترفعوه في وجهه«! 
ه��ذا الزخم الش��عبي ليس بجديد على الش��ارع الترك��ي، فقد رأيناه 
س��ابقاً ف��ي احتف��االت الفوز ف��ي االنتخابات، وه��و ما نراه في ش��وارعنا 
العربية من التطبيل والتزمير الصادق أو املدفوع األجر في ذات املش��اهد، 
غي��ر أن املختل��ف في املش��هد التركي ه��و عدم الغي��اب والتخل��ي، وإمنا 
املتابع��ة النش��طة واحلض��ور السياس��ي، فمن أعط��اك ثقته ي��وم املغنم 
وعملت ملصلحته سنوات طواالً لن يتخلى عنك يوم املغرم! لقد أثمر صدق 
السلطة مع مواطنيها في حتقيق اجنازات غير مسبوقة أعادت تركيا إلى 
محور الثقل السياس��ي ومحور التعاطف واالحترام الشعبي بعد سنوات 
من القطيعة مع العرب خصوصاً، فجاء مشهد االنقاب ليظهر الوالء للفكر 
واملنهجي��ة التي أوصل��ت تركيا إلى ه��ذا املرتقى، ولذا كانت اس��تماتتهم 
الس��لمية دفاعاً عن ذوات أنفسهم في دفاعهم عن وطنهم! لقد وقف امللحد 

ليلة سقوط االنقالب.. مواصفات ومبّررات!
بقلم: د. دمية طارق طهبوب

العاهل السعودي يؤكد ألردوغان وقوف بالده مع تركيا
وهنّية يؤكد وقوف الشعب الفلسطيني بكافة »فئاته« مع تركيا

أعرب العاهل السعودي امللك سلمان بن عبد العزيز 
آل سعود عن وقوف اململكة إلى جانب احلكومة املنتخبة 
في تركيا. جاء ذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي 
رج��ب طيب أردوغ��ان يوم األح��د، على خلفي��ة محاولة 
االنقاب الفاش��لة مس��اء اجلمعة، مهنئاً الشعب التركي 
والرئي��س أردغ��ان لفش��ل محاول��ة االنق��اب، بحس��ب 

مصادر في الرئاسة التركية.
خ��ال  الس��عودي  املل��ك  تأكي��د  املص��ادر  ونقل��ت 
االتص��ال أهمية س��ام واس��تقرار وأمن تركي��ا على كافة 
املنطقة، وعلى تضامن باده الكامل مع تركيا. وأش��ارت 
املصادر إلى أن أردوغان شكر العاهل السعودي للموقف 

احلساس الذي أظهره.
هنّية: شعبنا يقف مع تركيا

من جانبه قال »إسماعيل هنّية«، نائب رئيس املكتب 
السياسي حلركة »حماس«، إن الشعب الفلسطيني يقف 
بكاف��ة »فئات��ه« و»مكونات��ه« م��ع  تركي��ا، ف��ي مواجهة 

محاولة االنقاب العسكري الفاشلة. 
وأض��اف هني��ة ف��ي كلم��ة ل��ه خ��ال حف��ل تخرج 
طلب��ة »الكلية اجلامعي��ة للعلوم التطبيقي��ة« في مدينة 

غزة مس��اء األحد: »الش��عب الفلس��طيني بكافة أطيافه، 
وقياداته يقف اليوم مع تركيا وإرادتها ووحدتها«. 

وأكد أن غزة بش��كل خاص تقف م��ع تركيا، وبقائها 
دول��ة »عزي��زة« وقوية في اإلقليم واملش��هد السياس��ي.  
وتاب��ع هنّية: »دعم غ��زة لتركيا وقادتها وش��عبها ينبع 
من ب��اب الوف��اء، والعرفان مل��ا قدمته من دعم سياس��ي 

وإنساني متواصل«. 
وق��ال إن الفصائل والقيادات الفلس��طينية، أظهرت 
تأيي��دا لوح��دة تركيا ومؤسس��اتها. ولفت هنّي��ة إلى أن 
اجلماهي��ر في قطاع غ��زة، رفعت أع��ام تركيا، وخرجت 

في مسيرات احتفالية، وفاًء لتركيا وشعبها. 
وأض��اف: »تركيا قدم��ت الدماء والش��هداء من أجل 

رفع احلصار عن قطاع غزة«. 
ونظمت حرك��ة حماس العديد م��ن الفعاليات دعماً 

لتركيا واحتفاالً بفشل االنقاب العسكري في تركيا. 
وأك��د هنّية، خ��ال كلمته أن تركيا تس��عى إلى رفع 
احلصار اإلسرائيلي املفروض على قطاع غزة منذ عشرة 
أعوام، وتقدمي العون الازم لسكانها احملاصرين، خاصة 

من خال اتفاقها األخير مع إسرائيل.{
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تركيا.. انقالب تمّرد أم مغامرة جنونّية؟
عندم��ا نص��ف احلرك��ة االنقابي��ة مس��اء اجلمعة 
2016/7/15 بأنه��ا انق��اب مجانني، ال نقصد املس��ّبة 
وال الش��تيمة، بل وصفاً حل��ال ه��ؤالء االنقابيني، فهم ال 
يس��تحقون وص��ف القادة العس��كريني أو اجلن��راالت أو 
كبار الضباط أو حتى متوس��طيهم، ألنهم عصابة تابعة 
لتنظيم موصوف في الكت��اب األحمر الصادر عن مجلس 

األمن القومي التركي بأنه تنظيم إرهابي.
أخطاء قاتلة

م��ن ق��ام به��ذه احملاولة الفاش��لة ه��م مجموعة من 
العس��كريني املنفصلني عن حقائق الواقع السياس��ي في 
تركيا اجلدي��دة، وقد قاموا في اخلط��وة األولى لانقاب 
وكان  أكار،  خلوص��ي  األركان  هيئ��ة  رئي��س  باعتق��ال 
ذل��ك ه��و اخلط��أ األول ف��ي مس��ار أخطائه��م املتواصلة، 
فاملف��روض في أي انقاب ناج��ح أن يبدأ من داخل قيادة 
األركان التركي��ة، وأن يحظى بدعم من كبار ضباط هيئة 
األركان، وق��د فش��لوا في ذلك، فاس��تحقوا صفة املجانني 

املغامرين مبستقبل بادهم.
ال يح��ق ملستش��ار قانون��ي لرئي��س هيئ��ة األركان 
)محّرم كوس��ا( وهو برتبة عقي��د، أن يقوم بانقاب على 
اجليش أوالً، ثم يعلن انقابه على الدميقراطية ثانياً، ثم 

يتوقع أن ينجح في ذلك.
أما الفشل الثاني للجماعة االنقابية بعد فشلهم في 
تأمني احلصول على دعم هيئ��ة األركان وكبار الضباط؛ 
فتمث��ل في ع��دم متكنهم م��ن إرغام رئيس هيئ��ة األركان 
عل��ى إص��دار وت��اوة بيان��ات انقابي��ة باس��مه؛ حيث 
مث��ل ذلك إيذاناً ببداية فش��ل االنق��اب؛ إذ ال ميكن -وفق 
الظ��روف الطبيعي��ة- إرغام قائ��د أركان اجليش التركي 

على تاوة بيان انقابي لضابط برتبة عقيد!
ومع تعثر البدايات وفشل اخلطوات األولى كان من 
الواض��ح أن ما يجري ليس انقاباً عس��كرياً مبواصفات 
االنقاب��ات الناجح��ة، وإمن��ا ه��و مت��رد عس��كري داخل 
وح��دات اجلي��ش التركي، ق��ام املعنيون به بعد فش��لهم 
في السيطرة على قيادة األركان بإصدار بيانات إعامية 
على طريقة االنقابيني املعتادة، بوقف العمل بالدستور، 
وفرض األح��كام العرفية، وإعان الس��يطرة على مقاليد 
احلك��م، وفرض حظر التجوال ف��ي كل أنحاء الباد، وهم 

لم يسيطروا حتى على قيادة األركان التركية نفسها.
ونتيج��ة لع��دم متكنه��م من الس��يطرة عل��ى قيادة 
األركان وإرغ��ام رئيس��ها على تاوة بي��ان االنقاب؛ جلأ 
االنقابي��ون إلى نوع م��ن القرصن��ة اإللكترونية ألجهزة 
األركان التركية وإرس��ال رس��ائل عبر البريد اإللكتروني 

كبيانات عسكرية تعلن مراسيم االنقاب.
مفارقات نادرة

ومن أكثر املش��اهد غرابة في هذا االنقاب أن يتولى 
جه��از املخاب��رات التركي��ة والش��رطة املدني��ة وعناصر 
الق��وات اخلاصة ف��ي الش��رطة اعتقال ضب��اط اجليش 
املش��اركني في االنقاب، وكانوا يقودونه��م ويعتقلونهم 
م��ن الش��وارع مث��ل اللص��وص وه��م يرت��دون بزاته��م 

العسكرية.
وقد تبني خال ساعة واحدة أن البيانات االنقابية 
كان��ت مجرد فقاعات إعامية ول��م تكن صادرة من قيادة 
األركان، وكذل��ك لم يس��تطيعوا احلفاظ على س��يطرتهم 
أو احتاله��م قناة تي. آر. تي الرس��مية التركية ألكثر من 
ثاث ساعات فقط، حيث قامت القوات اخلاصة باعتقال 
اجلن��ود ال��ذي احتل��وا القن��اة. وأثن��اء ه��ذه الس��اعات 
العصيب��ة والغامضة، ظهر الرئي��س التركي رجب طيب 
أردوغ��ان عبر فيس ت��امي، وحتدث إلى الش��عب التركي 
وطالبه��م باخل��روج إل��ى الش��وارع ورف��ض االنق��اب، 
وعنده��ا أدرك الش��عب التركي وع��رف أن هناك محاولة 

انقابية في الباد.
اخلطاب احلاسم

في هذه األثناء استطاع الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغ��ان -الذي ل��م يكن أح��د يعرف مكان��ه- مخاطبة 
الش��عب عبر موق��ع »خبر تركي��ا« على الهات��ف، مطالباً 
الش��عب بالنزول إلى الش��وارع وحماية مط��ار أتاتورك 
في اس��طنبول، وحماية الدميقراطية، فكان ذلك رس��الة 
تثب��ت أن رئي��س اجلمهوري��ة هو م��ع الش��عب ويكافح 

االنق��اب مع الش��عب. وكانت هذه املكامل��ة نقطة فاصلة 
أخ��رى في مس��ار إفش��ال االنق��اب، وقد أجب��رت جموع 
اجلماهير التركية اآلليات العس��كرية الت��ي كانت قريبة 
من مطار اتاتورك على النس��حاب، وأجب��روا االنقابيني 

على اخلروج من املطار واالستسام.
لق��د قرأ البعض خطاب أردوغان عبر هاتف محمول 
وليس عبر قناة رس��مية بش��يء من الش��ماتة، باعتباره 
دلياً على أنه فقد الس��يطرة على الب��اد؛ ولكن أردوغان 
تعام��ل بواقعية ومرونة مع املوقف، م��ع إدراكه حلقيقة 
أن الش��عب هو صاح��ب القرار في حس��م املوقف بعد أن 
حس��مه اجلي��ش، ولذل��ك خاطب الش��عب بع��د أن تيقن 
بأن اجليش ليس مع االنقابيني، وطالب الشعب بحفظ 

إرادته ودولته من مغامرة زمرة من االنقابيني.
كانت ليلة يوم اخلامس عش��ر من متوز عام 2016 
ليلة عصيبة في تركيا، وصفه��ا أحمد داود أوغلو رئيس 
ال��وزراء الترك��ي الس��ابق بوصفني صادق��ني، األول أنها 
ليلة مظلم��ة في التاري��خ التركي، وبعد خمس س��اعات 
وصفه��ا بأنها ليلة الكرامة. أما رئيس الوزراء التركي بن 
علي يل��درم فقد اعتبره��ا ليلة عيد للش��عب التركي، ألن 
الش��عب التركي دافع عن دميقراطيته وانتصر فيها على 

االنقابيني.
إن التق��ومي األول��ي لهذا االنقاب املجنون أنه فش��ل 
في خطت��ه االنقابي��ة، ألنه لم يج��د بيئ��ة انقابية لدى 
اجليش التركي وال لدى الش��عب التركي، ووجد شجاعة 
من القادة السياس��يني.. م��ن الرئيس أردوغ��ان ورئيس 

ال��وزراء ب��ن علي يل��درم وم��ن رئي��س البرمل��ان التركي 
إس��ماعيل كهرمان، ومن قادة أح��زاب املعارضة التركية 
)ح��زب احلركة القومي��ة وحزب الش��عب اجلمهوري..( 
التي وقفت موقفاً مش��رفاً لها وللدميقراطية التركية، فقد 
تخلوا عن خافاتهم الش��خصية م��ع الرئيس أردوغان و 
مع حزب العدالة والتنمية، والتفتوا إلى وطنهم ودولتهم 
وجيش��هم، ووقف��وا صفاً واح��داً ضد انقابي��ني رفضهم 
اجليش أوالً، ورفضهم الش��عب الترك��ي ثانياً، وقاومتهم 
كل مؤسسات الدولة األمنية، وباألخص جهاز املخابرات 
العام��ة، والق��وات اخلاص��ة، وق��وات وزارة الداخلي��ة، 

والقسم األكبر واألعظم من املؤسسة العسكرية.
اجلماعة املتهمة

وحت��ى اآلن ف��إن املته��م الوحي��د به��ذا االنقاب هو 
جماعة فتح الل��ه غولن املوصوفة بالكيان املوازي، التي 
تغلغل��ت ف��ي بع��ض املؤسس��ات األمنية والعس��كرية، 
وألن االنقابي��ني ينتم��ون إل��ى ه��ذا الكيان امل��وازي فإن 
نفس الكيان هو الذي نس��ق احلركة االنقابية مع بعض 
املّدع��ني العامني وبع��ض القضاة اإلداري��ني في احملاكم 
التركي��ة، والس��رية داخ��ل تنظيمه��م ه��ي الت��ي مكنتهم 
م��ن تنظيم ه��ذا االنقاب، وهو ما أخر احلس��م في بعض 
املواقع حتى س��اعة متأخرة من اليوم التالي، ألن بعض 

االنقابيني اعتصموا مبخابئ داخل قيادة األركان.
وال ش��ك أن محاولة احلكومة التركية املنتخبة عدم 
إراقة الكثي��ر من الدماء جعل احلكوم��ة تأخذ وقتاً أطول 
ف��ي معاجلة بع��ض البؤر االنقابية، فاله��دف ليس قتل 
االنقابي��ني، وإمن��ا التحقيق معهم ملعرف��ة من يقف وراء 
ه��ذا االنق��اب ف��ي الداخل واخل��ارج، فق��د تك��ون التهم 
املوجهة إلى فتح الله غولن املوجود في أميركا تشير إلى 
تورط أجهزة اس��تخبارات دولية كبرى، وأخرى إقليمية 

لها بعض األيدي اخلفية في تشجيع هذا االنقاب.
وق��د س��مع العال��م قب��ل س��تة أش��هر أح��د ن��واب 
الكونغرس األميركي يشجع اجليش التركي على عملية 
والكونغ��رس  األميركي��ة  اإلدارة  ب��أن  واع��داً  االنق��اب، 
س��وف يباركان مثل هذا االنقاب لو وق��ع في تركيا ضد 
أردوغ��ان. ورغ��م أن ذل��ك ليس دلي��اً، فإنه مؤش��ر على 
أن األي��دي اخلارجية حاولت العبث باألمن واالس��تقرار 
التركي، إن لم يكن إلح��داث االنقاب فعلى األقل إلعطاب 
مسيرة النهضة التركية وإيقاف عجاتها، بتوريط تركيا 
في املش��اكل الداخلية، على طريقة املشاكل احلاصلة في 

الدول املجاورة.
لك��ن خ��روج تركي��ا موحدة ض��د االنقاب ق��د يقنع 
بأمنه��ا  العب��ث  عل��ى  عصّي��ة  تركي��ا  ب��أن  االنقابي��ني 
واس��تقرارها ودميقراطيتها، ولعله أيض��اً يقنع اخلارج 
ب��أن تركيا ف��ي غنى عن مس��اعدتهم ف��ي التحقيق حول 
محاول��ة االنقاب، حتى يج��دوا األدلة على ضلوع غولن 
باالنق��اب، وقد يك��ون هدفهم معرفة كيف خس��روا هذه 

اجلولة في االنقاب على مسيرة النهضة التركية!{

بقلم: محمد زاهد غل

فرار متوّرطين بمحاولة االنقالب للخارج
أك��د مس��ؤول أمني كبي��ر فرار ع��دد من املس��ؤولني 
العسكرين الكبار املتورطني في محاولة االنقاب الفاشلة 
إل��ى اخلارج، وحتدث عن اس��تمرار عملي��ات البحث عن 

العسكريني املتورطني في مناطق مختلفة من الباد.
ونقل��ت رويترز عن املس��ؤول األمني قول��ه إن قوات 
األم��ن ما زالت تبح��ث عن بعض العس��كريني املتورطني 
في محاولة االنقاب الفاش��لة وأس��لحتهم ف��ي عدة مدن 

ومناطق ريفية.
واعت��رف بأن القيادة العس��كرية تلقت ضربة قوية 
م��ن الناحية التنظيمية بس��بب محاول��ة االنقاب، لكنها 
ما زالت تعمل بالتنس��يق مع جهاز املخابرات والش��رطة 
واحلكومة. واس��تبعد وقوع محاولة جديدة لاس��تياء 

على السلطة.
وذكر املس��ؤول األمني أن الس��لطات عزل��ت ثمانية 
آالف م��ن عناصر الش��رطة في م��دن الب��اد املختلفة مبا 

فيها إسطنبول وأنقرة.
وكان وزير العدل بكر بوزداغ قد أكد في وقت سابق 
أن الس��لطات ألقت القبض على نحو س��تة آالف شخص 

لتورطهم في محاولة االنقاب الفاشلة.
وأوقفت قوات األمن سبعني جنراالً وأميراالً ب�اجليش 
الترك��ي في عم��وم الباد، ومن ب��ني املوقوف��ني قائد عام 
اجليش الثاني اللواء آدم حدوتي، ورئيس أركانه عوني 
آنغون، وقائد اجلي��ش الثالث اجلن��رال إردال أوزتورك، 
وقائد القاعدة اجلوية األولى اللواء الطيار دوس��ون باك، 
ورئيس دائرة االستخبارات بقيادة القوات اجلوية اللواء 
أيدمير طاش��جي، ورئيس دائرة االس��تخبارات برئاس��ة 

األركان العامة الفريق مصطفى أوزصوي.
ونش��رت الس��لطات التركية صوراً لقائد القوات 

اجلوي��ة الس��ابق الفري��ق أول أك��ن أوزت��ورك املتهم 
بقيادة احملاولة االنقابية، وهو رهن االعتقال.

وقال مراسلون إن السلطات اعتقلت علي يازجي 
املستش��ار العس��كري للرئيس رجب طي��ب أردوغان 

واألمني العام لوزارة الدفاع.
وأفاد املراس��ل بأن ق��وات الش��رطة اعتقلت قائد 
قوات الدرك مبطار صبيحة في إسطنبول وأحد عشر  
عسكرياً آخرين، بعد حدوث اشتباك قصير إثر توجه 
ق��وات من الش��رطة العتقال بعض املش��تبه فيهم من 

العسكريني ضمن التحقيقات في محاولة االنقاب.
وقال املراس��ل إن قوات الش��رطة س��يطرت على 
قاع��دة قوني��ة اجلوي��ة، واعتقلت س��بعة ضباط من 
املش��تبه ف��ي مش��اركتهم باحملاول��ة االنقابية، على 

رأسهم قائد الطلعات اجلوية في القاعدة.
وكان��ت وكال��ة دوغ��ان التركي��ة قالت ف��ي وقت 
س��ابق إن ق��وات أمنية ألقت القبض عل��ى قائد قاعدة 
إجنرليك اجلوية اجلنرال بكير أرجان بتهمة التواطؤ 

في محاولة االنقاب.
وف��ي ه��ذا الس��ياق، أوقف��ت احملكم��ة القضائية 
العلي��ا 140 من أعضائها عن العم��ل »احترازياً« بعد 
صدور مذك��رة توقيف بحقه��م، في إط��ار التحقيقات 

اجلارية حول محاولة االنقاب الفاشلة.
وقال��ت مص��ادر باحملكم��ة إن أعض��اء املجل��س 
األعلى للمحكمة اجتمعوا يوم الس��بت لبحث مس��ألة 
احملكم��ة  أعض��اء  بح��ق  توقي��ف  مذك��رات  ص��دور 
املذكورين، في حني س��بق أن أصدرت النيابة العامة 
ف��ي أنقرة مذكرة توقيف بحقه��م، وجرى توقيف أحد 

عشر منهم.{

غولن وحركته ينفيان تورطهما
بمحاولة االنقالب في تركيا

نف��ت احلركة التي يقوده��ا الداعية فتح الله 
غول��ن من مقره��ا في الوالي��ات املتح��دة تورطها 
في احملاولة االنقابي��ة يوم اجلمعة ضد الرئيس 

التركي طيب رجب طيب أردوغان.
وق��ال التحال��ف م��ن أج��ل القي��م املش��تركة 
ال��ذي يتزعمه غول��ن، اخلصم الل��دود ألردوغان: 
»ندين أي تدخل عس��كري في السياسة الداخلية 

ل�تركيا«.
وكان أردوغ��ان قد اتهم الداعي��ة -املقيم منذ 
ع��ام 1999 ف��ي منطقة جبلية بوالية بنس��لفانيا 
ش��مال ش��رق الواليات املتحدة- بالوقوف خلف 

االنقاب.    
وأعلن الرئيس التركي أنه »انقاب ش��اركت 
فيه أيض��ا الدولة املوازية« في إش��ارة إلى حركة 

غولن.
ون��دد غول��ن )75 عام��اً( في بي��ان مقتضب 
منتصف لي��ل اجلمعة مبحاولة االنق��اب. وقال: 
»من املس��يء كثيراً بالنس��بة لي كش��خص عانى 
من انقابات عس��كرية عديدة في العقود اخلمسة 
املاضي��ة أن أتهم بأنني على أي ارتباط كان مبثل 
ه��ذه احملاولة«، مضيف��اً: »أنفي بص��ورة قاطعة 
مث��ل هذه االتهامات«.  وتابع غولن: »أندد بأش��د 
العبارات مبحاولة االنقاب العسكري في تركيا« 
مؤكداً أن��ه »ينبغي الفوز باحلكم من خال عملية 

انتخابية حرة وعادلة«.

وجاء في البي��ان: »أدعو الله من أجل تركيا، 
م��ن أج��ل املواطن��ني األت��راك، وم��ن أج��ل جميع 
املوجودين حالي��اً في تركيا، أن تتم تس��وية هذا 

الوضع بصورة سلمية وسريعة«.
ويدير غولن من الواليات املتحدة ش��بكة من 
امل��دارس واملنظمات غي��ر احلكومية والش��ركات 
حت��ت اس��م »خدمة«، وق��د أصبح اخلص��م األول 
للرئي��س أردوغ��ان من��ذ فضيحة فس��اد كش��فت 

أواخر عام 2013.        
ومنذئذ، يتهم أردوغان غولن بإنش��اء »دولة 
موازية« إلطاحته، وهو ما ينفيه أنصار غولن.{
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حماس  حرك��ة  أكدت 
أنها س��تعمل على إجناح 
احمللي��ة  االنتخاب��ات 
ف��ي  إجرائه��ا  وتس��هيل 
الضف��ة الغربي��ة وقط��اع 
غ��زة عل��ى أس��اس توفير 
ضمان��ات النزاهة وتكافؤ 

الفرص.
في  احلركة  وش��ددت 
بيان على ض��رورة إجراء 
االنتخاب��ات اس��تناداً إلى 

اإلرادة الشعبية احلرة وعبر صناديق االقتراع.
وقال��ت إنها حريص��ة على ترتي��ب البيت الفلس��طيني وترس��يخ مبدأ الش��راكة وحّتمل 

املسؤولية الوطنية في هذه املرحلة الدقيقة.
وشددت احلركة في الوقت ذاته على »أهمية العملية الدميقراطية الفلسطينية من خال 

إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية«.
وق��ال مصدر مقرب من احلركة لوكالة األناضول إنها قد تش��ارك عبر دعم قوائم »وطنية 

وعشائرية وتكنوقراط«.
ورأى مراقبون أن »مش��اركة« حماس في االنتخابات البلدية س��تحرك املياه الراكدة في 

املشهد السياسي الفلسطيني.
وكان مجل��س الوزراء الفلس��طيني حدد الس��بت الثامن م��ن تش��رين األول املقبل موعداً 

إلجراء انتخابات املجالس والهيئات احمللية.
يش��ار إل��ى أن آخ��ر انتخاب��ات محلي��ة ش��هدتها فلس��طني أجري��ت ف��ي تش��رين األول 
2012واقتص��رت حينها على الضفة الغربية حيث رفضت حماس املش��اركة فيها وإجراءها 

في قطاع غزة.{

األمان الدولي

فرنسا تحت الصدمة: »نيس« مضّرجة بالدماء
عل��ى وق��ع اجتم��اع مجل��س الدف��اع األعل��ى في 
اإلليزي��ه، ودعوة رئي��س احلكومة الفرنس��ية مانويل 
فال��س للوح��دة الوطنية ونب��ذ العن��ف والعنصرية، 
اس��تيقظت مدينة نيس في الكوت دازور على حصيلة 
مخيف��ة لضحايا العمل اإلجرامي الذي وقع في الوقت 
الذي كان يحتفل به س��كان املدينة بالذكرى السنوية 
النتصار الثورة الفرنسية. احلادث الذي استحوذ على 
اهتمام وس��ائل اإلعام، عاجلته الصحافة الفرنس��ية 
مس��تذكرة تفجيرات العراق وبنغادش والس��عودية 
األخيرة، كاشفة عن مابس��ات اجلرمية والتحقيقات 

األولية التي توّصل إليها القضاء الفرنسي. 

حتليات الصحف
ع��دد  ف��إّن  »اإلكس��برس«  صحيف��ة  وبحس��ب 
الضحاي��ا وص��ل إل��ى 84 قتي��اً و292 جريح��اً )18 
منه��م في حال اخلطر الش��ديد(، ونقلت الصحيفة عن 
املتحدث باس��م قس��م اجلراح��ة في مش��فى »النفال« 
لألطف��ال ف��ي مدينة ني��س أّن طفل��ني توفي��ا صباحاً 
متأثرين بجراحهما، وأّن خمس��ني طف��اً مت نقلهم منذ 
س��اعات الليل األولى إلى قسمي الطوارئ واجلراحة؛ 
ما يعني أّن حصيلة الضحايا من بني األطفال مرجحة 

لارتفاع. 
في الش��ق األمني، تداولت وس��ائل اإلعام هوية 

منفذ العملية، سائق الشاحنة، وهو فرنسي-تونسي 
يبلغ من العمر 31 س��نة، وهو مقي��م في مدينة نيس. 
وذك��رت »األوبس��رفتور« ف��ي تقري��ر نش��رته صباح 
اجلرمي��ة أّن »محمد الحويج بوحليل ال يحمل س��جله 
األمني ملف S »أمن الدولة« )sûreté d' état( ما 
يعني أّن سائق الشاحنة ليس لديه سوابق إرهابية«، 
وأضاف��ت: »قب��ل أن تتمّكن الش��رطة من قتل��ه، أطلق 
بوحليل الرصاص على عناصر الش��رطة من مسدس 
عيار 7.65 ملم، وكانت الشاحنة التي يقودها حتوي 
عدداً من األس��لحة الوهمية وقناب��ل معطلة غير معدة 

للتفجير«. 
تفاصيل الهجوم

وف��ي نف��س الس��ياق نقل��ت »األوبس��رفتور« عن 
شهود عيان أّن س��ائق الشاحنة عمد إلى تغيير مسار 
الش��احنة مرت��ني ف��ي الش��ارع، ليتمّكن من قت��ل أكبر 
عدد م��ن املواطنني ال��ذي جتمعوا بكثافة ف��ي املنطقة 

املجاورة، حيث مراكز اللهو واملطاعم.
يقول ن��ادر على BFMTV، وهو من األش��خاص 
الذي��ن حض��روا للمش��اركة ف��ي احتف��االت 14متوز، 
»ِخلُت للحظة أّن الس��ائق فقد السيطرة على الشاحنة 
بس��بب ثقل ال��وزن، حاولت أنا وصديق��ي مخاطبته، 
لكنه كان مندفعاً بسرعة جنونية ومتجهماً تبدو عليه 
عامات الغضب، دفعن��ي صديقي إلى جانب الطريق 
وقفز تلقائياً إلى اجلانب اآلخر..كنت أرى الناس حتت 

عجات الشاحنة وال أدري ما إذا كنت أحلم فعاً!«.
 داهم��ت وحدات من الش��رطة التقني��ة والعلمية 
منزل الش��اب ال��ذي يقطن في حّي ش��عبي في ش��رق 
املدينة، وذكرت مصادر أمنية أّن التحقيقات مس��تمرة 

لكشف خلفيات اجلاني. 
فق��د كش��فت أّن املدين��ة كان��ت تتحّض��ر ملثل هذا 
العمل. وكتب مراس��ل »لوموند« في نيس بول باريلي 
»تش��هد نيس س��نوياً احتفاالً ضخماً في شهر شباط، 
يع��ّد األضخ��م في فرنس��ا ومن بني ثاث��ة مهرجانات 
عاملي��ة األكث��ر مش��اهدة )م��ع ري��و وفينيس��يا( لذلك 
استبقت السلطات احمللية في املدينة أي عمل إرهابي، 
وعملت على وضع برنامج أمني بالتنس��يق مع وزير 
الداخلي��ة برنار كازنوف، لتجّنب وقوع حوادث أمنية 

تؤدي إلى وقوع ضحايا«. 
وف��ي رّد رس��مي أولي على الهج��وم اإلرهابي في 

نيس، قّررت الدولة الفرنس��ية متدي��د حالة الطوارئ 
الرئي��س  وعّب��ر  إضافي��ة.  أش��هر  ثاث��ة  الب��اد  ف��ي 
الفرنسي فرانسوا هوالند، الذي قطع احتفاالت الثورة 
ف��ي أفينيون ووص��ل بعد منتص��ف الليل إل��ى نيس، 
عن تضامن��ه ودعمه الكامل لعائ��ات الضحايا. وفي 
مؤمت��ر مش��ترك حتّدث هوالن��د عن خط��ة »االحتياط 
 )Réserve opérationnelle( »التشغيلي
التي ستش��مل تنظيم متطوعني ومتدّربني من املجتمع 
املدني، للمس��اهمة في تفعي��ل اخلاي��ا العاملة أثناء 

وبعد الهجمات اإلرهابية. 
وفي هذا السياق شّكلت اإلدانة الكبيرة للجاليات 
العربي��ة واإلس��امية على لس��ان املتحدثني باس��مها 
ارتياحاً كبيراً في الساحة الفرنسية، فقد عّبر املجلس 
الفرنس��ي للديان��ة اإلس��امية )CFCM( ع��ن عميق 
حزن��ه ودع��ا محمد موس��وي، رئيس جتمع مس��اجد 
فرنس��ا لص��اة جمع��ة م��ن أج��ل وح��دة الفرنس��يني 
والس��ام ف��ي العالم، وق��ال موس��وي للومون��د: »إّن 
مواجهة اإلرهاب تبدأ عبر التربية والتنشئة اإلسامية 
السليمة للشباب التي ال حتض على كراهية اآلخرين. 
ه��ؤالء الش��باب الذي��ن حتولوا إل��ى أس��لحة وأدوات 

لإلرهاب«.
القنوات ومشاهد الدهس

وف��ي م��ا يخ��ص التغطي��ة اإلعامي��ة، انتقادات 
ش��ديدة تعّرضت لها وس��ائل اإلعام الفرنس��ية التي 
واصل��ت نقل احتف��االت األلعاب الناري��ة في باريس، 
م��ع بث ش��ريط إخب��اري ع��ن تط��ورات املج��زرة في 
نيس. ول��م تكتف بع��ض القنوات بتجاه��ل اجلرمية 
بل صنعت احلدث في تغطيتها الامهنية، إذ ش��اركت 
في تصوير جث��ث الضحايا وعرضها مرفقة مبقابات 
مباش��رة مع عائات الضحايا. بينما أصدر التلفزيون 
الفرنس��ي اعتذاره عن نقله »ملش��اهد عنيفة وقاس��ية 
من هجوم ني��س«، حتديداً بعدما بّث��ت قناة »فرانس 
2« مشهد الش��احنة وهي تخترق اجلموع وتدهسهم، 
بعدم��ا حصل��ت على الش��ريط م��ن مواق��ع التواصل 

االجتماعي، فقّررت عرضه كما هو.
بدورها نشرت TF1 وBFMTV صوراً للضحايا 
والدماء التي تغطي أجسادهم، ورفعت مقطعاً مصّوراً 
يظهر اجتياح الش��احنة للمواطنني مع اعتمادها على 
تقني��ة ال��� Zoom عل��ى عج��ات الش��احنة، األم��ر 
ال��ذي فّج��ر غض��ب املغّردي��ن وأجبر ش��بكة تلفزيون 
فرنس��ا واملجل��س األعل��ى لإلع��ام املرئي واملس��موع 
إلص��دار بيان مش��ترك، عّب��رت فيه ع��ن اعتذارها عما 
بّث من صور للضحاي��ا وعائاتهم، ودعت إلى توّخي 
احل��ذر والتزام مب��ادئ الصحافة املهني��ة حفاظاً على 

مشاعر العائات واحتراماً للضحايا.{

بقلم: أحمد عيساوي

أحكام بالسجن على متظاهري »تيران وصنافير« في مصر
»والعفو الدولية« تتحدث عن: اختفاء المئات وتعذيبهم

قض��ت محكمة جنح ب��والق الدك��رور املصرية، يوم 
اخلمي��س، بالس��جن مبجم��وع أح��كام بلغ��ت 30 عام��اً 
عل��ى عش��رة ش��باب، عل��ى خلفي��ة اتهامه��م بالتظاه��ر 
ي��وم 25 نيس��ان املاض��ي، ف��ي منطق��ة ب��والق الدكرور 
مبحافظ��ة اجليزة، خال التظاه��رات املناهضة التفاقية 
إع��ادة ترس��يم احلدود بني مص��ر والس��عودية، التي مت 
مبقتضاها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر 

إلى السعودية، وذلك بواقع ثاثة أعوام لكل شاب.
وقررت احملكمة، في وقت سابق، إخاء سبيل تسعة 
ش��باب من املتهم��ني في القضي��ة بكفالة أل��ف جنيه لكل 
منهم، على ذمة القضية، مع التحفظ على املتهم العاش��ر 

الناشط حمدي قشطة التهامه في قضية أخرى.
ووجه��ت النياب��ة العام��ة لهم ته��م االنضم��ام إلى 
جماعة إرهابية تهدف إل��ى التحريض ضد نظام احلكم، 
وإش��اعة أخب��ار كاذب��ة من ش��أنها تكدير الس��لم واألمن 

العام، والتحريض على التظاهر ضد مؤسسات الدولة.
من جهة أخرى قالت منظمة العفو الدولية في تقرير 
ص��در االربع��اء 7/14 إن الش��رطة املصري��ة متورط��ة 
ف��ي عمليات أدت إل��ى »زيادة غير مس��بوقة« في حاالت 
االختفاء القسري لناشطني منذ بداية عام 2015 لسحق 

كافة أطياف املعارضة.
ونق��ل التقرير ع��ن فيليب لوث��ر مدير إدارة الش��رق 
األوس��ط وش��مال إفريقيا في املنظمة الدولية التي تتخذ 
م��ن لن��دن مق��راً له��ا أن »االختفاء القس��ري أصب��ح إداة 

رئيسية لسياسة الدولة في مصر.
وتق��ول املنظم��ات احلقوقي��ة ان انته��اكات حق��وق 
اإلنس��ان ف��ي مص��ر تزايدت من��ذ االنقاب عل��ى الرئيس 
محمد مرس��ي في متوز 2013 وم��ا أعقبها من حملة قمع 

دامية ضد اإلساميني طاولت الحقاً ناشطني علمانيني.
وأك��دت هيوم��ن رايت��س ووت��ش ف��ي تقريره��ا ان 
ف��ي  اطف��ال،  بينه��م  أش��خاصاً،  احتج��زت  الس��لطات 
اماك��ن غير معلنة ملدد تصل لعدة اش��هر به��دف »اخافة 

املعارضني وسحق املعارضة«.
ووث��ق التقري��ر 17 حال��ة، بينه��م خمس��ة أطف��ال، 

اختفوا لفترات »بني عدة أيام وسبعة أشهر«.
وم��ن بني هؤالء االطفال، مازن محم��د عبد الله )14 
عام��اً( الذي تعرض ل�»اعتداء رهيب« تضمن »اغتصابه 
مراراً بعصاً خشبية بغرض انتزاع اعتراف كاذب منه«، 

كما اكدت املنظمة.
وأورد التقري��ر أيضاً حالة الطفل ياس��ر محمد )14 
عاماً( ال��ذي »تعرض للضرب، والصع��ق الكهربائي في 
مختلف انحاء جس��ده وُعلق من أطرافه النتزاع اعتراف 

كاذب منه«.
وتنفي السلطات املصرية ممارسة اي تعذيب، اال ان 
هناك حاالت أخرى منفصلة تضمنت انتهاكات لشرطيني 

بحق مواطنني وجرى تقدمي املسؤولني عنها للمحاكمة.
وفي 3 مت��وز املاضي، اعلن املجلس القومي حلقوق 
االنس��ان )حكوم��ي( ان مكتب الش��كاوى التابع له تبلغ 
بحص��ول 266 حال��ة اختفاء قس��ري خال ع��ام 2015 

وعرضها على وزارة الداخلية.
ونقل��ت العفو الدولية عن منظم��ات حقوقية محلية 
ان متوس��ط ع��دد ح��االت االختف��اء القس��ري يبلغ 4-3 

حاالت يومياً.
واوض��ح التقرير انه »عادة، ُيلقى القبض عليهم من 
منازلهم عبر ق��وات امن مدججة بالس��اح«، مضيفاً انه 
نادراً ما يتم فتح حتقيقات حني تتقدم أس��رهم بشكاوى 

أمام النيابة العامة.
وأع��رب لوث��ر عن أس��فه 
النياب��ة املصري��ة »خانت  ألن 
بقس��وة واجبها وف��ق القانون 
الن��اس من  املص��ري حلماي��ة 
االختف��اء القس��ري، التوقي��ف 
وس��وء  التعذي��ب  التعس��في، 
ان  وأض��اف  املعامل��ة«. 
محارب��ة اإلره��اب »تس��تخدم 
والتحقيق  الختط��اف  كذريعة 
وتعذيب الن��اس التي تتحدى 

السلطة«.{

حماس تتعهد بإنجاح االنتخابات البلدية 
في غزة والضفة
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»الشاباك« يبتز مرضى غزة
أكد تقري��ر لصحيفة هآرت��س العبرية، 
أن جهاز األمن العام اإلس��رائيلي »الشاباك« 
يتعمد تأخي��ر إدخال املرضى عبر معبر بيت 
حانون »إيرز« إلى املستشفيات اإلسرائيلية 
أو مستشفيات الضفة الغربية حلني التحقيق 

معهم محاوالً ابتزازهم.
ووفق الصحيفة، يتعّمد ضباط الشاباك 
احتجاز املرضى لس��اعات طويلة ويحققون 
معه��م لوقت طوي��ل وفي ش��كل مكثف داخل 
س��يارات اإلس��عاف، م��ن دون أدن��ى مراعاة 

لظروفهم الصحية.
ونقل��ت الصحيفة عن مؤسس��ة »أطباء 
من أجل حقوق اإلنسان«، أنه ُرصَدت خمس 
حاالت مت فيها تأخير الس��ماح بنقل املرضى 
عب��ر معب��ر إي��رز األس��بوع املاض��ي، متهمة 
جهاز »الش��اباك« باستغال ضعف املرضى 

وحاجتهم للعاج بهدف ابتزازهم.
الش��اباك  ضب��اط  أن  إل��ى  وأش��ارت 
بع��د التحقيق م��ع املرض��ى يجبرونهم على 
االنتظار لوقت آخر للنظر في إمكان الس��ماح 

لهم من عدمه مبغادرة القطاع.

ترحيب بموقف »حماس« 
من االنتخابات المحلية

رحب��ت احلكوم��ة الفلس��طينية مبوقف 
حركة حماس من انتخابات الهيئات احمللية 
املق��رر إجراؤها في الثامن من تش��رين األول 
املقبل، آملة أن تكون هذه االنتخابات »مدخاً 

للتوافق السياسي«.
وقال��ت احلكومة الفلس��طينية في بيان 
»مجل��س  أن  األس��بوعية  جلس��تها  عق��ب 
حم��اس  حرك��ة  بق��رار  رح��ب  )ال��وزراء( 
باملش��اركة في انتخاب��ات الهيئ��ات احمللية 
ه��ذه  بإج��راء  احلكوم��ة  لق��رار  اس��تجابة 
االنتخابات في موعدها املس��تحق، ومبيثاق 
الوطني��ة  الق��وى  وقعت��ه  ال��ذي  الش��رف 

واإلسامية«.
وأمل��ت أن تك��ون االنتخاب��ات احمللي��ة 
املقبلة »مدخاً للتوافق في شأن االنتخابات 
السياس��ية العام��ة مب��ا فيه��ا االنتخاب��ات 
الرئاس��ية وانتخاب��ات املجلس��ني الوطن��ي 
والتشريعي«، مؤكدة احلرص على »تسهيل 
إج��راء االنتخاب��ات واتخاذ كاف��ة اإلجراءات 
اجلمي��ع  واحت��رام  نزاهته��ا  تضم��ن  الت��ي 

لنتائجها«.

سلفاكير يهّدد بإقالة مشار

 هدد رئيس جنوب الس��ودان س��لفاكير 
مياردي��ت أم��س بإقال��ة نائب��ه رياك مش��ار 
وتعيني بديل له من حركته املعارضة، وجدد 
رفضه ألي تدخل عسكري أفريقي في باده، 
بينما رأى الرئيس السوداني عمر البشير أن 
ما يج��رى في اجلنوب حالياً لم يحدث خال 

سنوات احلرب األهلية بني شطري الباد.
وكشفت تقارير أن س��لفاكير أبلغ مشار 
ف��ي  االنتقالي��ة  احلكوم��ة  أن  الهات��ف  عب��ر 
جن��وب الس��ودان لن تك��ون رهين��ًة لغيابه 
وطالب��ه باخلروج م��ن مخبئه. وق��ال إن له 
احل��ق ف��ي إح��ال بدي��ل ل��ه، وإن ع��دداً من 
ق��ادة فصي��ل املعارض��ة املس��لحة ميكن أن 
يش��غلوا منصب نائب الرئي��س، وُيرّجح أن 
يكون البديل ه��و وزير التعدين تعبان دينق 
القيادي في حركة مش��ار، الذي يتحدر مثله 

من قبيلة النوير.
وأوضح الناطق باس��م ح��زب »احلركة 
الش��عبية« احلاك��م ب��ول مكوين��ق أنهم في 
انتظار قرار قي��ادات املعارضة الختيار بديل 

ملش��ار الذي قرر االنس��حاب من مدينة جوبا 
بعد االشتباكات األخيرة.

»أحرار الشام« 
تحاول كسر حصار حلب

أوردت حركة »أحرار الشام« اإلسامية 
للتواص��ل  »تويت��ر«  مبوق��ع  حس��ابها  ف��ي 
ق��وات  ف��ك حص��ار  أن معرك��ة  االجتماع��ي 
النظام لألحياء الشرقية اخلاضعة لسيطرة 
الفصائ��ل املعارضة في مدينة حلب بش��مال 

سوريا قد بدأت.
وج��اء في تغريدة له��ا: »بدء معركة فك 
احلص��ار عن مدين��ة حلب من خ��ال حترير 
عدة نقاط عس��كرية في منطقة املاح ش��مال 
حل��ب« والتي س��يطرت ق��وات النظ��ام على 
اجل��زء اجلنوبي منه��ا املطل عل��ى آخر منفذ 

الى االحياء الشرقية في السابع من متوز.

أنقرة أرسلت أربعة ملفات 
إلى واشنطن السترداد غولن

أرسلت أنقرة ملفاً الى الواليات املتحدة 
ضمنته طلباً الس��ترداد رجل الدين فتح الله 
غول��ن الذي يتخذ والي��ة بنس��لفانيا مقراً له 
بع��د اتهام��ه بأن��ه وراء احملاول��ة االنقابية 
الفاش��لة لي��ل اجلمع��ة - الس��بت املاض��ي، 

وتعهدت اجتثاث حركته من اجلذور.
وق��ال رئي��س ال��وزراء الترك��ي بن علي 
يلدي��رمي أم��ام اعض��اء م��ن ح��زب العدال��ة 
والتنمي��ة الذي يتزعمه ف��ي مجلس النواب: 
»لق��د أرس��لنا اربع��ة ملف��ات ال��ى الوالي��ات 
املتحدة لتس��ليم كبير االرهابيني... س��نقدم 
له��م أدلة أكثر مما يريدون«. وأضاف: »اقول 
لكم: ال توفروا مزيداً من احلماية لهذا اخلائن، 

لهذا االرهابي الكبير«.

تهديد إيراني
 بالتدخل في أربيل

إقلي��م  ب��ني  اخل��اف  ح��دة  ارتفع��ت 
كردستان العراق وإيران بعد تزايد اتهامات 
با أدل��ة وجهها كب��ار املس��ؤولني اإليرانيني 
حلكومة أربيل، بتقدمي مس��اعدات عس��كرية 
للمعارضة الكردية اإليرانية التي تصاعدت 
هجماتها أخيراً على احلرس الثوري اإليراني 

في كردستان إيران.
وأكدت حكومة إقليم كردستان العراقي 
أربي��ل  دع��م  بش��أن  املعلوم��ات  جمي��ع  أن 
للمعارضة الكردية اإليرانية »غير صحيحة 

وال أساس لها«.
وقالت حكوم��ة اإلقليم في بي��ان لها إن 
»كل م��ا ورد  بش��أن األح��داث عل��ى احلدود 
اإليرانية أخيراً معلومات خاطئة وال أس��اس 

لها. 
أن  كردس��تان  حكوم��ة  وأوضح��ت 
»األمن واالس��تقرار ف��ي إيران أمر يه��م إقليم 
كردس��تان«، الفت��ة ال��ى »أن اس��تقرار إيران 

يساهم في استقرار املنطقة عموماً«.

طهران: محاكمة »صورية«  
لمقتحمي سفارة السعودية

محاكم��ة  لس��ير  متابع��ون  وص��ف 
مقتحمي السفارة السعودية في طهران التي 
جرت االثنني املاضي بأنه��ا »صورية« نظراً 
الى املش��اهد »الهزلية« التي رافقت تفاصيل 
محاكم��ة املتهمني الذين تثب��ت إفاداتهم أن ال 
عاق��ة لهم مبا ح��دث، على ما نقلت وس��ائل 

إعام إيرانية عن تفاصيل احملاكمة.
احملاكم��ة  ه��ذه  أن  مراقب��ون  وي��رى 
الصوري��ة أثبت��ت أن الس��لطات اإليرانية ما 
زالت تتستر على هوية املقتحمني الرئيسيني 
للسفارة، بسبب صلة هؤالء األفراد بجماعات 
الضغط املقربة من املرش��د األعل��ى اإليراني 
علي خامنئي، على ما كشفت مصادر إيرانية 

مطلعة، في وقت سابق.
وكانت مصادر إيرانية مطلعة قد كشفت 
ملوق��ع »س��حام ني��وز« املق��رب م��ن الزعي��م 
اإلصاح��ي مه��دي كروب��ي هوي��ة مقتحمني 
آخري��ن للس��فارة وأك��دت أنه��م ميليش��يات 
تنتم��ي إلى ما يع��رف في إي��ران بتيار حزب 
الل��ه اإليراني واملنتس��بون اليه��ا أعضاء في 

مق��رات الباس��يج أي »التعبئ��ة الش��عبية« 
التابعة للحرس الثوري.

رئيسة وزراء بريطانيا ال تمانع 
قتل اآلالف بضربة نووية

قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي 
االثنني إنها ال متان��ع في املوافقة على ضربة 
نووي��ة قد تؤدي إلى مقتل مئة ألف ش��خص 
مدني، بينما أقر مجلس العموم جتديد نظام 

الردع النووي وذلك بعد جلسة عاصفة.
وخ��ال مناقش��ة النواب للمذك��رة التي 
رئيس��ة  س��ئلت  النظ��ام،  بتجدي��د  تطال��ب 
مس��تعدة  كان��ت  إن  م��اي  تيري��زا  ال��وزراء 
شخصياً للترخيص بضربة نووية تقتل مئة 
ألف من األطفال والنس��اء والرجال األبرياء، 

فرّدت باإليجاب.
ومبناسبة أول خطاب لها أمام البرملان، 
دافع��ت ماي ع��ن جتديد البرنام��ج النووي، 
ووصفت��ه بأن��ه »الضمان��ة األكي��دة« ألم��ن 
الباد، مش��يرة إل��ى أن أع��داء بريطانيا ال بّد 
أن يعلموا أنها مس��تعدة الس��تخدام الساح 

النووي إذا ما تعرضت ألي تهديد.
وقال��ت م��اي إنه س��يكون »م��ن اخلطأ 
التام« بالنسبة إلى بريطانيا أن تتخلص من 
أس��لحتها النووية، معتبرة أن��ه »كان جزءاً 
حيوي��اً من أمننا ودفاعن��ا الوطني على مدار 

أكثر من نصف قرن«.

إيطاليا تنقذ 3200 مهاجر 
بالمتوسط

قال��ت البحري��ة اإليطالي��ة إنه��ا أنقذت 
3200 الجئ ومهاج��ر كانوا على منت قوارب 
ليبي��ا  ب��ني  املتوس��ط  األبي��ض  البح��ر  ف��ي 

وإيطاليا.
وأضاف��ت أن س��فنها -بالتع��اون م��ع 
س��فن بريطانية وإسبانية تعمل ضمن مهمة 
االحت��اد األوروب��ي ملكافحة تهريب البش��ر- 
تدخل��ت إلنق��اذ الاجئ��ني واملهاجري��ن غير 
النظامي��ني الذين كان��وا على م��نت 26 قارباً 
متجه��اً إلى الش��واطئ اإليطالية، وانتش��لت 

جثة واحدة.
اإليطالي��ة  الس��فن  إل��ى  وباإلضاف��ة 
واألوروبي��ة، ش��اركت ف��ي العملي��ة منظم��ة 
أطب��اء با حدود، ومنظمتا »مواس« و»س��ي 
ووت��ش« اللت��ان تعم��ان إلنق��اذ الاجئ��ني 

واملهاجرين غير النظاميني.
املاض��ي وص��ل نح��و  االثن��ني  وحت��ى 
تس��عني ألف مهاج��ر إلى إيطالي��ا عبر البحر 
املتوسط مقارنة ب�83 ألفاً في نفس الفترة من 
العام الس��ابق، فيما انخف��ض عدد الاجئني 
الذين يصلون إلى اليونان من تركيا بنس��بة 
95%، وذل��ك بفضل االتفاق املب��رم بني أنقرة 

واالحتاد األوروبي خال الربيع املاضي.

منفذ هجوم نيس 
غير ملتزم دينيًا

 ق��ال املدعي العام في باريس فرانس��وا 
موالن��س إن عملي��ات التحقيق ل��م تثبت أن 
منف��ذ هجوم ني��س عل��ى عاق��ة باملنظمات 
اإلرهابية، إال أن فحص حاس��وبه الشخصي 
يظهر أن لديه اهتماماً باحلركات اإلس��امية 

املتطرفة.
وأض��اف موالنس في ندوة صحفية في 
باري��س أن الش��هادات والقرائ��ن تؤكد أيضاً 
أن س��لوك منفذ الهج��وم، وهو محمد حلويج 
بوه��ال )31 عام��اً(، ال ي��دل عل��ى أن��ه كان 

ملتزماً دينياً.

لقطات سريعة

ال تظلموا مرسي..
بقلم: عبدالله املجالي
بع��د فش��ل احملاولة االنقابية ف��ي تركيا، بدأ الكثير يق��ارن بني االنقاب 

العسكري في مصر واحملاولة الفاشلة في تركيا.
وفي خض��م تلك املقارن��ات، بدأ البع��ض يتحدث عن إجن��ازات الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان على الصعيدين االقتصادي والسياس��ي، وعلى 
صعيد اإلدارة الداخلية للحكم وبناء مؤسسات موالية للحكم املدني أو للنهج 

األردوغاني.
وم��ن هن��ا كان البعض يغم��ز من قن��اة الرئيس املصري الس��جني محمد 
مرس��ي، وم��ن قناة حزب��ه وجماعته التي لم تس��تطع القيام ب��أي إجناز كان 

سيساعدها في إفشال انقاب العسكر.
من وجه��ة نظري ال يوجد وج��ه للمقارنة بني وضع الرجل��ني؛ أردوغان 

ومرسي في ما يتعلق مبحاولة االنقاب على كليهما.
أردوغان تسلّم احلكم في عام 2003 وعمر إجنازاته جتاوز الثاثة عشر 
عاماً، وهو قد تس��لم احلكم في فت��رة انتعاش الدميقراطية ف��ي باده، وعلى 
بعد أكثر من عش��رين عاماً عن آخر انقاب عسكري مباشر عام1980، وعلى 
بعد نحو س��ت س��نوات من آخر انقاب أبيض عام 1997 على رئيس الوزراء 

التركي آنذاك جنم الدين أربكان.
ُترك أردوغان لينجز ويعمل طوال ثاثة عش��ر عاما، أما مرسي فلم يترك 

ليعمل ولو ليوم واحد.
أردوغ��ان كان لدي��ه مّتس��ع م��ن الوق��ت ليق��وم بإنق��اذ بلده م��ن كارثة 
اقتصادية حلت به، ومن ثم بناء تركيا احلديثة، أما مرسي فقد تسلم السلطة 

صورياً، ولم يكن يستطيع أن ينجز شيئاً.
م��ن الظل��م أن نقارن إجنازات أردوغ��ان التي حملت الش��عب على تلبية 
ندائه وإفش��ال االنقاب، بإجنازات مرس��ي التي لم نر منها شيئاً؛ فمرسي لم 
ُيترك حتى ليفكر في ما ينجزه لشعبه، فقد بدأ وضع العراقيل في طريقه منذ 

دخوله قصر االحتادية.
كا الرجلني؛ أردوغان ومرس��ي ميتلكان رأس املال ذاته؛ اإلخاص للبلد 
واألمانة ونظافة اليد واالس��تقالية عن الغرب، وتيار عريض مس��تعد للعمل 

ليل نهار في سبيل رفعة بلده.
لقد ُس��ئل أردوغ��ان يوماً عن س��ّر جناحه في حتويل ميزاني��ة تركيا من 

عجز إلى فائض، قال ببساطة: »ال أسرق«، هذا ما ميلكه مرسي كذلك.
لم ُيسمح ملرسي بأن ينجز شيئاً، ولم ُيترك لينجز شيئاً، ولو قدر ملرسي 
أن يعم��ل في الظ��روف التي عمل بها أردوغان، لكان متوقع��اً أن ينجز مثل ما 
أردوغ��ان،  أجن��ز 
ولبن��ى بل��داً حديثاً 
بن��ى  كم��ا  قوي��اً 
ولع��ل  أردوغ��ان، 
هذا هو السبب الذي 
ينقض��ون  جعله��م 
علي��ه من��ذ البداية، 
يطيق��وا  ل��ن  فه��م 

أردوغاناً ثانياً.{

ق��ال خال��د مش��عل رئيس 
حلرك��ة  السياس��ي  املكت��ب 
)حماس(،  اإلس��امية  املقاومة 
إنه لو جنح االنقاب العسكري 
في تركي��ا لكان الفلس��طينيون 

في مقدمة اخلاسرين. 
وأوضح مشعل في مقابلة 
مع قناة TRT التركية الناطقة 
العربية مس��اء االثنني:  باللغة 
إرادة  بانتص��ار  »فخ��ورون 
الش��عب التركي على من أرادوا 

العودة بتركيا إلى الوراء«. 
وأض��اف: »تابعنا بقلق م��ا جرى في تركيا ونش��عر بس��عادة غامرة بعد 
انكشاف الغمة، وسيكون الفلسطينيون في مقدمة اخلاسرين لو جنح االنقاب، 
ولكن الله لطف بتركيا«.  وحث مش��عل الش��عب التركي عل��ى املزيد من اليقظة 

واالنتباه ومزيد من التاحم لدحر االنقاب إلى نهايته. 
وأك��د مش��عل أن هناك قوى ف��ي العالم ال ترغب بقوة  تركي��ا وتتخوف من 
نهضتها وتخش��ى من منوذجها الناجح، الفتاً إلى أن تركيا وقفت مع الشعوب، 
ولم تق��ف مع الديكتاتوري��ات، واحتضنت املايني، بينم��ا تراجعت أوروبا عن 

ذلك. 
وتابع: »غالبية األمة تقف مع تركيا وتنفس��ت الصعداء بعد فشل محاولة 
االنق��اب«، معرباً عن ثقته بأن القيادة التركية »عند مس��ؤولياتها وتس��تطيع 

املوازنة بني دورها الداخلي ودورها اخلارجي«. 
ونظمت حركة حم��اس العديد من الفعاليات دعماً لتركيا واحتفاالً بفش��ل 
محاول��ة االنق��اب العس��كري الذي ش��هدته العاصم��ة التركية أنق��رة ومدينة 

إسطنبول، في وقت متأخر من مساء يوم اجلمعة املاضية.{

مشعل: لو نجح االنقالب في تركيا
لكان الفلسطينيون بمقدمة الخاسرين
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كتائب »القسام« تضع أسئلة مبهمة حول الجنود المفقودين في غزة

- كي��ف تنظ��رون إل��ى إلغ��اء االحتال اإلس��رائيلي 
إجراء »هانيبال« الذي اعتمده خال احلرب؟

{ إلغ��اء االحتال إج��راء »هانيبال« ال��ذي يقضي 
بقص��ف أي مكان فيه جندي إس��رائيلي مع خاطفيه ملنع 
اختطافه يعني اعتراف��اً واضحاً وصريحاً من العدو بأن 
هذا اإلج��راء لم يعد يتماش��ى م��ع الواقع ال��ذي فرضته 
املقاوم��ة عل��ى األرض، فبعد كل اس��تخدام له��ذا اإلجراء 
كان يتض��ح أن الع��دّو ارتك��ب مجازر بح��ق املدنيني، ما 

يؤكد وجهه اإلجرامي البشع أمام العالم.
وف��ي اجلان��ب اآلخ��ر يتبني له أن��ه فقد م��ن جنوده 
وضباط��ه أس��رى ول��م يس��تطع فع��ل ش��يء.. إذن م��ن 
الناحية العملية لم يكن إجراء »هانيبال« س��وى وصفة 

الرتكاب املجازر.
- ه��ل يعتب��ر إلغ��اء ه��ذا اإلج��راء نص��راً للمقاومة 

الفلسطينية؟

{ بالطب��ع، فإلغ��اء اإلج��راء يعن��ي أن إحدى طرق 
العم��ل املفصلي��ة ل��دى جيش العدّو فش��لت ف��ي حتقيق 
أهدافها، فإجراء »هانيبال« يهدف إلى منع عمليات أس��ر 
جن��ود العدّو، وقد أثبتت التجربة أن��ه لم ينجح في منع 
أي من عمليات األس��ر التي قامت بها »القسام« واملقاومة 
الفلس��طينية. ولنأخذ على س��بيل املثال قضية الضابط 
هدار غولدين التي استخدم فيها إجراء »هانيبال«، حيث 
عق��د هذا اإلجراء الوضع بالنس��بة إل��ى مصير الضابط، 
واختف��ت آثاره متام��اً، وأصبح من الصع��ب على العدّو 
معرفة ه��ل هو في عداد األحياء أم األم��وات، ولذلك وجد 
نفسه مضطراً للكذب على عائلة اجلندي وقال لها إنه في 

عداد األموات.
كما ق��ام بعم��ل جن��ازة وقب��ر للجن��دي، واّدعى أن 
املراس��م جاءت وفقاً ألحكام الديان��ة اليهودية، مع العلم 
أن ه��ذه األحكام تقول إن الدفن يت��م إذا ُوجد اجلزء الذي 

ال يستطيع اإلنسان احلياة بدونه من اجلسم، في إشارة 
إلى الرأس الذي يعتبرونه مسكن الروح.

وفي احلقيق��ة إن العدو لم يجد س��وى بقع من الدم 
وجزءاً م��ن العتاد الش��خصي للجندي، م��ا يضع عامة 

استفهام كبيرة على رواية العدو حول مصير اجلندي.
ف��كل ما أراده الع��دو في حينه هو تصدي��ر رواية ما 
لعائلة غولدي��ن وللرأي العام تخرجه م��ن الورطة التي 
وقع فيها، وكان القرار األفضل بالنس��بة إليه أن يقول إن 
الضاب��ط غولدين قد قتل، وإال فإن اخليار اآلخر أمامه هو 
اس��تمرار التوغل براً والبقاء عل��ى األرض حتت ضربات 
مجاهدي القس��ام واملقاومة، وقتل وأس��ر العش��رات من 

جنود العدو.
- كي��ف متكن��ت كتائب القس��ام من جع��ل االحتال 
يشعر بأن هذا اإلجراء خطير على جنوده أكثر من خطره 

على املقاومني الفلسطينيني؟
{ استخدمت كتائب القسام مجموعة من التكتيكات 
العس��كرية التي ال ميكن احلديث عنها، ولكن ميكن القول 
في العموم إنها اعتمدت على ع��دة عناصر منها املباغتة 
والس��رعة، ما أفقد العدّو القدرة على التعامل مع احلدث 

حلظة وقوعه.
لق��د اس��تطاع مجاهدون��ا وض��ع الع��دّو ف��ي حالة 

ش��اؤول أم��ام خي��ارات صعب��ة للغاي��ة، فبعد أي��ام من 
فحص حطام الناقلة التي كان يستقلها مع زمائه، تبني 

أنه ال أثر له على اإلطاق بني األشاء وال الدماء.
ورغ��م ذلك أعلن العدو أن اجلن��دي قتل واختار هنا 
أيضاً أس��هل اخليارات، فق��د كان حينها مضطراً للتعامل 
م��ع معضلة أكبر وه��ي وقوع سلس��لة القي��ادة في لواء 
النخب��ة »جوالني« بكاملها بني قتي��ل وجريح، ولكن في 
ما بعد ل��م متتلك قيادة العدو العس��كرية أو السياس��ية 

الشجاعة األدبية الكافية للوقوف على احلقائق.
فأي��ن ذه��ب ش��اؤول آرون إذا لم يوجد ألش��ائه أو 
دمائه أو ساحه أي أثر، أم أن العبوة التي فجرت الناقلة 
كان��ت ذات قوة تدميرية تصل إلى حد أن يتبخر اجلندي 
فل��م يب��ق له أث��ر؟ وإذا كان صحيح��اً فلماذا ه��و الوحيد 

الذي تبخر بني زمائه؟
- كيف تعاملت كتائب القسام مع إجراء »هانيبال« 

في احلرب؟
{ إجراء »هانيبال« تكتي��ك إجرامي ينافي األخاق 
والقي��م والقوانني األرضية والس��ماوية، ويعتبر جرمية 
في نظر كل الش��رائع، وهذا هو ش��أن كل تكتيكات العدو 

العسكرية وأساليبه السياسية واالقتصادية وغيرها.
ف��كل ما في الكيان الصهيوني من إمكانات ومقدرات 
هدفها ش��يء واحد هو تدمير كل ما هو فلس��طيني بغض 
النظ��ر عن مكان��ه أو انتمائه أو جنس��ه، حي��ث إنه بهذه 
الصفة ميثل نقيضاً لاحتال الذي يرى في مجرد وجود 
أي ش��يء فلس��طيني فش��اً ملهمت��ه، وأن ه��ذه املهمة لم 

تنته.
ولذلك فإن كتائب القسام 
مقدم��ة  ف��ي  يق��ف  كجن��اح 
املقاوم��ة الفلس��طينية، ت��رى 
أن دوره��ا ومهمته��ا مقاوم��ة 
وه��ذا  عس��كرياً،  االحت��ال 
ملواجه��ة  االس��تعداد  يعن��ي 
كافة تكتيكات��ه، وهذا يتطلب 
ميداني��اً  بدوره��ا  تق��وم  أن 
إلفش��ال كافة تكتيكات العدو 
وتكبي��ده اخلس��ائر، وهذا ما 
كان خ��ال احل��رب األخي��رة 

عام 2014.{

فشل االنقالب العسكري التركي 
يرعب انقالبيي العرب

بقلم: سمّية الغنوشي 

اعتاد االنقابيون على التس��لل حتت جنح الظام واالس��تياء على مقرات السيادة الرئيسية، ومنها 
تاوة البيان رقم واحد واإلعان عن نهاية احلكم املدني، ثم تنصيب واجهات ورقية يتحكم فيها اجلنراالت 

من وراء حجاب.  
 ما لم يدركه انقابيو تركيا ومن صفقوا لهم مش��رقاً ومغرباً وس��ارعوا لاحتفال بنجاح املؤامرة، هو 
أن مياها كثيرة جرت في نهر السياس��ة التركية خال العقدين األخيرين، فا جيش اليوم هو نفس��ه الذي 
أط��اح أربعة رؤس��اء حكومات؛ بداي��ة بعدنان مندريس في الس��تينيات، وصوالً ألرب��كان قبل عقدين من 

الزمن، وال الشعب التركي هو ذاك الذي كان ينصاع ألوامر االنقابيني مازماً بيته مستسلماً ملصيره.
 سلس��لة اإلجراءات اإلصاحية التي شرع فيها أردوغان حتت عنوان التقيد بالتوجه األوروبي، وإن 

لم تكتمل بعد، قد جنحت في احلد من جبروت اجليش وسطوته على احلياة املدنية.
 وم��ع تراكم تقاليد دميقراطي��ة من انتخابات وتعددية ومجتمع مدني حّر، غدا الش��عب التركي أكثر 
جرأة وحترراً، س��اعده على ذلك كس��ر س��يطرة وس��ائل اإلعام املركزية على الوعي العام وحتكمها فيه، 

بفضل االنتشار الهائل لوسائل اإلعام احلديثة.
 رمب��ا أخط��أ أردوغان في مس��ائل ع��دة، في وضع داخل��ي وخارجي ش��ديد التعقيد، لك��ن املؤكد هو 
أن ش��رعيته انتخابية ش��عبية، وأنه س��اهم إلى حد كبير في إطاق املؤسس��ات املدنية وترس��يخ سلطة 
الش��عب في مواجهة مؤسسة عسكرية، مردت على االنقابات ومترست في التحكم في السياسة والعبث 
بالسياس��يني. لق��د مثل��ت حقب��ة »العدال��ة والتنمية« مرحل��ة حترير احلك��م املدني من س��طوة اجليش، 
واالنخراط اجلدي في مش��روع إصاح املؤسس��ة العسكرية التي لم تطمئن إلى أردوغان يوماً ولم يطمئن 

إليها، ثم اإلقدام على مشروع أكثر جرأة بإصاح اجلهاز األمني واالستخباراتي والقوات اخلاصة. 
 انتفاض��ة الش��عب التركي وحتديه للقوة الغاش��مة لم حتب��ط هذه احملاولة االنقابية فحس��ب، بل 
س��تطوي صفحة االنقابات العس��كرية إلى غير رجعة، بعد أن رجحت كفة املي��زان لصالح احلكم املدني 
بش��كل كامل. بغض النظر عمن س��يكون على رأس املؤسسة العسكرية مس��تقباً، سيفرض على اجليش 

املكوث في ثكناته وعلى حدود الباد، بعيداً عن السياسة ورهاناتها ومعادالتها. 
 رس��ائل االنقاب العسكري الفاشل لم تبعث للمغامرين العساكر الذين أساؤوا قراءة املشهد التركي 
فحسب، بل اجتهت لزمائهم من االنقابيني في اجلوار العربي. السقوط املدّوي للمؤامرة االنقابية، جعل 
السيس��ي وزمرته العس��كرية في حالة من االرتباك والوجل ووضع أضعف، مثلما بث األمل في الش��ارع 

املصري الذي اليزال يعاني من مخلفات إجهاض ثورة يناير، وإطاحة التجربة الدميقراطية الوليدة. 
 الزلزال التركي حلظة فارقة في تاريخ الش��عوب العربية التي ستغدو أجرأ على كسر حاجز اخلوف 
وحتدي جبروت العس��اكر والطغاة، الذين اس��تعادوا زمام األمور بعد انكس��ار موجة التغيير التي عرفت 

بالربيع العربي.
 انق��اب عس��اكر تركيا الفاش��ل عّرى نف��اق وك��ذب الكثير م��ن الليبراليني واليس��اريني ف��ي املنطقة 
وخارجه��ا، ممن يتغنون لياً نهاراً بفضائل الدميقراطية وحقوق اإلنس��ان وس��لطة الش��عب وإرادته، ثم 

يصطفون مصفقني مهللني لشرذمة من العساكر االنقابيني األجاف.
 كم��ا ف��رض على احلكومات الغربي��ة اللجوء إلى املخاتلة الدبلوماس��ية، بتجن��ب إدانة االنقاب في 
بداي��ة األح��داث، و االكتف��اء بالتعبير عن »القل��ق« والدعوة »للح��ذر« و»ضبط النفس«، ول��م تتغير هذه 
العبارات اجلوفاء املمجوجة باجتاه الدفاع عن الدميقراطية والش��رعية االنتخابية، إال بعد متكن الشعب 

التركي املنتفض من التصدي للدبابات وتقييد أيدي االنقابيني اآلثمة.
  مثلم��ا أن الثورة التونس��ية وضعت الش��عوب العربية في قلب احلراك السياس��ي، وبينت س��طوة 
الش��عوب وقوته��ا في مواجه��ة احلكام املس��تبدين، فإن إطاح��ة االنقاب العس��كري الغ��ادر عبر ملحمة 
الش��عب التركي التي س��طرها بدمائه وأصواته الهادرة في الشوارع والس��احات، قد أعاد شعوب املنطقة 
إل��ى قلب املعادلة السياس��ية، ومنحها جرعة هائلة من األم��ل والثقة في قدرتها على افت��كاك زمام األمور 

مجدداً، وحتديد مصيرها ونحت مستقبلها.{

حمالت المقاطعة تهدد االقتصاد اإلسرائيلي 
بخسائر جديدة

حذرت دراس��ة إس��رائيلية حديث��ة م��ن التداعيات 
اخلطي��رة حلمات »نزع الش��رعية« التي تش��نها حركة 
املقاطع��ة الدولي��ة »BDS« عل��ى مس��تقبل االقتص��اد 
اإلس��رائيلي وقوت��ه، ويأتي ذلك ف��ي ظل اس��تمرار تكبد 
االحت��ال خس��ائر فادحة ف��ي مختلف املجاالت بس��بب 

مقاطعة منتجاتها باملستوطنات.
وجاء في الدراس��ة التي صدرت ع��ن »مركز أبحاث 
األمن القومي« اإلس��رائيلي، أنه على الرغم من أن حمات 
»نزع الشرعية« التي قادتها »BDS« أسفرت حتى اآلن 
ع��ن تأثيرات هامش��ية على االقتصاد اإلس��رائيلي، إال أن 
تواص��ل اجلدل الس��لبي حول السياس��ات اإلس��رائيلية 
وإب��داء حكوم��ات العال��م تبرم��اً جت��اه مواق��ف حكومة 
ت��ل أبي��ب، ميك��ن أن تؤثر بش��كل جذري عل��ى االقتصاد 

اإلسرائيلي مستقباً.
وأك��دت الدراس��ة، الت��ي أعده��ا الباح��ث نيتس��ان 
فيلدم��ان، أن التبادل التجاري مع دول االحتاد األوروبي 
سيتعرض لضرر أكبر من التبادل والتعاون مع التكتات 
العاملية األخرى، التي تبدي حساسية أقل جتاه السلوك 

اإلسرائيلي جتاه الشعب الفلسطيني.
»هآرت��س«  لصحيف��ة  س��ابق  تقري��ر  وحس��ب 
اإلس��رائيلية، كّب��دت حمل��ة املقاطع��ة األوروبي��ة عل��ى 
املنتجات الزراعية اإلس��رائيلية اخلاصة باملستوطنات، 
خس��ائر تق��در بس��تة ملي��ارات دوالر ف��ي عام��ي 2013 
و2014. وأش��ارت دارس��ة مرك��ز أبحاث األم��ن القومي 
اإلس��رائيلي إلى أن تأثير مقاطعة البضائع اإلس��رائيلية 
السلبي ال ينحصر في عدم تسويقها فقط، بل يتعداه إلى 
التأثير على الشركات اإلس��رائيلية ذاتها ويهدد مستقبل 

عملها.
الت��ي  اإلس��رائيلية،  الش��ركات  أن  وأوضح��ت 
تعن��ى بإنت��اج املواد الغذائية، س��تكون أكث��ر القطاعات 
االقتصادية تضرراً، محذرة من أن محاولة إخفاء »الهوية 
اإلس��رائيلية« للمنتج لن جتدي نفعاً وستؤثر سلباً على 
إمكانية تس��ويقه، كما توقعت الدراسة أن يفضي اجلدل 
الذي يترافق مع أنش��طة حرك��ة املقاطعة مس��تقباً إلى 
املساس بالبيئة االستثمارية في »إسرائيل«، ما قد يدفع 

الش��ركات األجنبية إلى مغادرة »إسرائيل« والبحث عن 
فرص استثمار في أماكن أخرى.

اإلس��رائيلي  االقتص��اد  ف��إن  الدراس��ة  وحس��ب 
س��يتعرض له��زة كبي��رة إذا متكن��ت حرك��ة املقاطع��ة 
م��ن إقن��اع احلكوم��ات األجنبي��ة بإعادة صياغ��ة النظم 
واالتفاقات، التي تنظم حركة التبادل التجاري والتعاون 

االقتصادي مع »إسرائيل«.
وأشارت إلى أن االقتصاد اإلسرائيلي سيتأثر بشكل 
س��لبي ج��داً، إذا متكن الداع��ون إلى املقاطعة م��ن إقناع 
الش��ركات األجنبية بوقف تعاملها التجاري مع شركات 

تربطها عاقات عمل مع »إسرائيل«.
وأدت حم��ات املقاطعة الدولي��ة ملنتجات االحتال 
إلى مغادرة العديد من الش��ركات العاملية ل�»إسرائيل«، 
ومنها ش��ركة »صودا سترمي«، أكبر الش��ركات العاملية، 
التي أغلقت مصانعها املقامة في املس��توطنات اليهودية 

بالضفة الغربية عام 2014.
وتعّد قرارات إغاق مصانع ومغادرة شركات عاملية 
لاحتال، ضربة قوية للمشروع االستيطاني في الضفة 
الغربي��ة، إذ إن احلكوم��ة اإلس��رائيلية راهن��ت عل��ى أن 
ُتغري إقامة هذا التجمع املزيد من الش��ركات اإلسرائيلية 
واألجنبي��ة، لنق��ل مصانعها م��ن داخل »إس��رائيل« إلى 

الضفة الغربية.
وكانت »إس��رائيل« ق��د بحثت االجت��اه إلى تصدير 
املنتوج��ات الزراعية لروس��يا، على اعتب��ار أن الروس ال 

يبدون اكتراثاً إزاء هوية منشأ املنتوجات الزراعية.
ولم تستبعد الدارس��ة أن تتطور املقاطعة من وقف 
التعامل مع الشركات اإلسرائيلية واألجنبية، التي تعمل 
في املستوطنات املقامة في الضفة الغربية، إلى مقاطعة 

جميع الشركات اإلسرائيلية.
وأوضح��ت أن��ه عل��ى الرغم م��ن أن ق��رار احلكومة 
والتب��ادل  االقتص��ادي  التع��اون  تكثي��ف  اإلس��رائيلية 
التجاري مع دول آس��يا قرار صائب، على اعتبار أن هذه 
الدول ال تبدي حساسية ملواقف »إسرائيل« من الصراع، 
إال أن التبادل التجاري مع آس��يا ال ميك��ن أن يكون بدياً 

من التبادل مع أوروبا.{

ق���ال قائد في كتائب القس���ام، اجلناح العس���كري حلركة حم���اس، إن جيش االحتالل اإلس���رائيلي فقد عددًا من 
جنوده وضباطه ولم يستطع إنقاذهم أو معرفة مصيرهم.

وكشف القائد البارز في القسام »أبو العطار« الذي كان أحد قادة املقاومة خالل احلرب األخيرة على قطاع غزة، 
عن اس���تخدام اجليش اإلس���رائيلي أس���هل اخلي���ارات باإلعالن عن مقتل هؤالء اجلنود. وأش���ار إل���ى أن »االحتالل لم 

ميتلك في ما بعد الشجاعة للوقوف على احلقائق التي تكشف هذه املقابلة جزءًا منها«.
ورغم مرور عامني على العدوان اإلسرائيلي على القطاع عام 2014، ما زالت القسام تلتزم الصمت في ما يخص 
اجلنود اإلسرائيليني الذين أسرتهم خالل املعركة، وما زال مصيرهم وعددهم مجهواًل. وفي ما يلي عناصر احلوار.
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إثر »انهيار« دولة الجنوب.. هل باتت وحدة السودان ممكنة؟
إذا كان خي��ار اجلنوبي��ني ق��د اجته نح��و االنفصال 
عن الس��ودان الكبير بنس��بة فاقت 96%، فه��ذا يعني أن 
مس��تويات رفض الوحدة كذلك، وهو أمر منطقي بالنظر 
إل��ى ط��ول احلرب األهلي��ة الس��ودانية التي ب��دأت قبيل 

استقال السودان عن بريطانيا عام 1956.
كان احملتل البريطاني قد ضرب جذور االنفصال قبل 
منح السودان اس��تقاله، فاجلنوب معزول عن الشمال، 
وال يحق للش��مالي العمل أو الس��كن في اجلنوب إال بقرار 
من احلاكم العام، حتى اجليش السوداني التابع للجيش 
البريطاني كانت موس��يقاه العسكرية ذات طبيعة قبلية 
ص فيها مارش��ات عس��كرية جنوبي��ة تختلف عن  ُتخَصّ
الش��مالية. لم يتفق اجلنوبيون على أم��ر كما اتفقوا على 
االنفص��ال، ومع ذلك فإن ثمة حديث��اً يدور في الكواليس 
الس��ودانية  واحمللي��ة  واإلقليمي��ة  الدولي��ة  السياس��ية 

الش��مالية واجلنوبي��ة حول خي��ار إعادة الوح��دة؛ األمر 
ال��ذي تنّبأ ب��ه محللون قبي��ل االنفصال، ونّظ��ر بعضهم 
لانفصال على أنه الس��بيل الوحيد للوحدة؛ إذ يستحيل 
أن تفرض الوحدة باتفاقات سياس��ية ضاغطة ال تراعي 
ثقافة اجلماهير وتعبئتهم النفس��ية ومؤشرات الغضب 
التاريخ��ي املخ��زون في نفوس��هم نتيجة الدم املس��فوح 
طوال س��تني عاماً ال تكاد تنقطع. ال أخف��ي أن هذا الطرح 
م��ا زال يحبو ف��ي الكوالي��س، لكنه أحد الس��يناريوهات 

املطروحة اآلن، وهناك نقاشات دائرة هنا وهناك.
مبررات عودة الوحدة

بدأت مبررات هذا اخليار بالتبلور في ذروة مناقشة 
قضية االنفصال، أثناء التنظير واالحتجاج على ضرورة 
تبني خيار الوحدة بني السودانيني واالستعداد له وحث 
اجلماهي��ر اجلنوبي��ة عل��ى التصويت له قبل االس��تفتاء 
الش��هير، وقد استند هذا 
االحتج��اج املنطقي على 

أمور:
- جنوب الس��ودان 
تاريخي��اً  متم��ّرد  إقلي��م 
ليس له ناظم سياسي أو 
جتربة وحدة سياسة أو 

جغرافية أو مجتمعية.
اجلن��وب  ه��ذا   -
مف��كك قبلي��اً ب��ني قبائل 
كبيرة شديدة اخلصومة 
لبعضه��ا،  والع��داوة 
وقبائ��ل صغي��رة تغّي��ر 

انحيازاتها وحتالفاتها مع تغير خريطة القوة.
- اجلهاز احلاكم في الثقافة املجتمعية هو العادات 
والتقالي��د التي متثلها س��لطة الس��اطني الذين تنحصر 
خبرته��م وطموحه��م ف��ي حماي��ة القبيلة والدف��اع عنها 

وضمان استمرار مكتسباتها.
- انهي��ار البني��ة التحتي��ة للجنوب نتيج��ة توقف 
وال  م��دارس  هن��اك  فليس��ت  احل��رب،  وط��ول  التنمي��ة 
وال..  قوان��ني  وال  مستش��فيات  وال  ط��رق  وال  جامع��ات 

والقائمة طويلة.
- انع��دام اخلب��رات والك��وادر اجلنوبي��ة املؤهل��ة 

وانحسار التعليم إلى مستويات مخيفة جداً.
- اجلنوب كي��ان داخلّي ال يطل على بحر، وليس��ت 
في��ه ش��بكة ط��رق قومي��ة أو ش��بكة ط��رق م��ع جيرانه 
األفارقة، مما يعني أنه س��يظل معتم��داً على جيرانه في 
عب��ور البضائع والس��لع، وهو م��ا يعني حتّكم الش��مال 

السوداني واجلنوب اليوغندي بالشأن االقتصادي.
د اجلنوبيني ه��ي اللغة العربية  - اللغة الت��ي توِحّ
في إح��دى تش��كياتها احمللية املس��ّماة ب�»عربي جوبا« 
نس��بة إل��ى العاصم��ة اجلنوبي��ة »جوبا« وال تس��تطيع 
معظ��م القبائ��ل اجلنوبية التفاه��م مع بعضه��ا إال بهذه 
العربية بس��بب كثرة األلس��ن واللغ��ات التي تصل ألكثر 
من س��تني لغة محلي��ة، ولم تس��تطع اللغ��ة اإلجنليزية 
التي جعلوها لغة رس��مية أن حتل محلها بس��بب انهيار 
التعليم وعدم استقرار الباد، ولذلك جتد معظم الزعماء 

اجلنوبيني يخاطبون شعبهم بهذه العربية.

- احلض��ور الق��وي للدي��ن اإلس��امي الذي تق��ِدّره 
أوس��اط رس��مية بنح��و 20% فيم��ا تتحدث مؤسس��ات 
الدعوة اإلس��امية الت��ي كانت عاملة ف��ي اجلنوب بأنها 
تزيد ع��ن 35% ، فيم��ا تش��ّكل الديانات احمللية النس��بة 

األكبر.
أميركا وخيار الوحدة

بع��ض األوس��اط السياس��ية ف��ي اإلدارة األميركية 
كان��ت ت��رى أن دع��م االنفص��ال خط��أ كبي��ر، وأن خي��ار 
الوحدة أفض��ل بكثير للواليات املتح��دة، وكانت ترى أن 
قوة اللوب��ي الصهيوني املؤيد لانفصال كان وراء الدعم 
األميرك��ي له، ولم يكن نابعاً من قناعة أميركية،  وحتتّج 

هذه األوساط بعدة قضايا:
- من ش��أن الوحدة بني اجلنوبيني والش��ماليني أن 
جتعل الس��ودان ضعيف��اً دائماً نتيجة العق��د املجتمعية 
ف��ي  ويغرقه��ا  الس��ودان  سيس��تنزف  مم��ا  املتراكم��ة 
املعاجلات، إضافة إلى س��عيه املتواصل إلطفاء احلرائق 

التي تشتعل با نهاية.
- وم��ن ش��أن الوح��دة أن متن��ع تطبيق الش��ريعة 
التوج��ه  الش��مال ذوو  ق��ادة  الت��ي يرفعه��ا  اإلس��امية 
اإلس��امي املعروف، وس��يمنع الش��مال م��ن التحول إلى 
دولة دينية ق��د تكون خطراً على املصال��ح األميركية في 

املنطقةة.
- ومن ش��أن هذه الوحدة أن تعطي مجاالً إلسرائيل 
أن جت��د صداق��ات له��ا داخل احلكوم��ة الس��ودانية مما 
يضم��ن له��ا نفوذاً م��ا ف��ي منظومة الس��لطة، مب��ا مينع 
احلكومة الش��مالية من دعم القوى الفلسطينية املعادية 

لاحتال اإلسرائيلي.
هل يتصدر خيار الوحدة؟

وه��م  اخلي��ار  به��ذا  األه��ّم  املعني��ني  إل��ى  بالنظ��ر 
الس��ودانيون في الش��مال وفي اجلن��وب، فيمكن حتليل 

التالي: 
في ما يتعلق مبوقف الشمال:

بقلم: أسامة جمعة األشقر

مظاهرة حاشدة في بغداد ضد الفساد 
بقيادة مقتدى الصدر

خسائر للقوات العراقّية
وحشد العشائر باألنبار

املتظاهرون  انس��حب 
الذين جتمعوا يوم اجلمعة 
م��ن   ،)2016 مت��وز   15(
وس��ط  التحري��ر  س��احة 
بع��د  بغ��داد،  العاصم��ة 
التي��ار  زعي��م  مغ��ادرة 
مقت��دى  الس��يد  الص��دري 

الصدر.
املتظاه��رون  وجتّم��ع 
س��اعات  ف��ي  ب��اآلالف 
الصباح األولى في س��احة 
بغ��داد  وس��ط  التحري��ر 

تلبية لدعوة زعيم التيار الصدري الس��يد مقتدى الصدر 
للمطالبة باإلصاح، وغادر الس��يد الصدر منصة ساحة 
التحري��ر مؤك��داً للمتظاهرين أنه جاء للمش��اركة معهم 
فق��ط، وذل��ك بعيد انط��اق تظاهرة حاش��دة دع��ا إليها 
للمطالب��ة باإلصاح وطرد »الفاس��دين« م��ن احلكومة، 
فيم��ا رّدد املتظاه��رون هتاف��ات غاضبة تفي��د بأن وقت 
القضاء على الفس��اد قد حان. وأعلن الصدر من س��احة 
التحرير مطالبه م��ن احلكومة العراقي��ة، وأبرزها اقالة 
املفس��دين م��ن أصح��اب الدرج��ات اخلاص��ة واختي��ار 
اعض��اء جدد ف��ي املفوضي��ة العلي��ا لإلنتخاب��ات، فيما 
حذر بأن مطالبه س��تمتد الى اقالة الرئاسات الثاث في 
ح��ال »تقصيره��ا«. وقال الصدر إن »وقوفنا في س��احة 
التحري��ر هو من أج��ل حتقيق االصاحات الش��املة في 
جميع مؤسس��ات الدولة«، مؤكداً أن »مطالبنا مشروعة 
ولن نتوقف عنها اال بتحققها وبالطرق السلمية«. مؤكداً 

قالت مصادر عس��كرية إن نحو ثاثني جندياً من 
اجلي��ش العراقي واحلش��د العش��ائري قتلوا وأصيب 
خمس��ون عل��ى األقل ف��ي تفجي��رات واش��تباكات في 

األنبار.
وأوضحت املصادر أن التنظيم اس��تهدف القوات 
العراقي��ة بعب��وات ناس��فة وس��يارة ملغم��ة يقودها 
انتح��اري في منطقتي الدوالب وزخيخة مبحيط بلدة 

هيت )غربي األنبار(.
م��ن جانبه، أعل��ن قائد عملي��ات اجلزي��رة اللواء 
الرك��ن قاس��م احملمدي انط��اق عملية حتري��ر منطقة 

»سلمية« املظاهرات التي اجتاحت الباد، ومشدداً على 
أهمية عدم التعدي على املواطنني، ورفضه ألي »انتشار 

عسكري مسلح«.
وكان الص��در ق��د وج��ه دع��وة جلمي��ع العراقي��ني 
بالتظاه��ر ف��ي »س��احة التحري��ر« ج��اء فيه أن��ه يدعو 
»الوطني��ني أن يهب��وا ف��ي اجلمع��ة املقبلة وفي س��احة 
التحري��ر مبظاه��رة مهيب��ة هب��ة ش��عب واح��د ب��دون 
مس��ميات وب��دون ص��ور أو هتاف��ات ال تتغن��ى بالوطن 
ودعم��اً جليش��نا البط��ل وع��زاًء لدم��اء ش��هدائنا األبرار 
مطالب��ني بإقال��ة جميع الفاس��دين واملقصري��ن ف�ي كل 

امللفات والوزارات وجميع املناصب«.
وش��دد الص��در عل��ى ع��دم التراج��ع قائ��اً: »كفانا 
خضوعاً وعوياً فاليوم ُتس��لب حقوقنا وجهادنا بسبب 
ثلة فاسدة جل همها تثبيت الكرسي ليس إال غير مراعية 

شعبها وال الدماء الطاهرة وال لقمة العيش«.{

الدوالب، مبشاركة العشائر والتحالف الدولي.
وأوض��ح احملم��دي أن »قطعات الفرقة الس��ابعة 
باجليش انطلق��ت صباح االثنني في عملية عس��كرية 

من ثاثة محاور لتحرير املنطقة.
وأضاف أن ه��ذه املنطقة تعّد آخ��ر معاقل تنظيم 

الدولة غرب هيت.
وفي س��ياق متصل، ه��دد زعيم التي��ار الصدري 
مقت��دى الص��در باس��تهداف التعزي��زات العس��كرية 
األميركية املق��رر وصولها إلى املوصل للمش��اركة في 

عملية استعادتها من تنظيم الدولة اإلسامية.
وقال عضو كتلة األحرار 
الص��دري  للتي��ار  التابع��ة 
الزامل��ي إن »حترير  غال��ب 
املوص��ل ال يتطل��ب  مدين��ة 
تدخ��اً أجنبي��اً، خاصة من 

القوات األميركية«. 
الدف��اع  وزي��ر  وكان 
قال  كارتر  آشتون  األميركي 
إن واش��نطن تعتزم إرس��ال 
560 جندياً أميركياً إضافياً 
ملساعدة القوات العراقية في 

عملية استعادة املوصل.{

األمم المتحدة: مئات المفقودين من الفلوجة بالعراق
قال املبع��وث اخلاص لألمم املتح��دة إلى العراق 
يان كوبيس يوم اجلمع��ة املاضي إن نحو 740 رجاً 
وفت��ى هم في عداد املفقودين في الع��راق بعدما كانوا 
محتجزين لدى مليش��يات شاركت إلى جانب اجليش 
العراقي في املعارك الستعادة السيطرة على الفلوجة 

من تنظيم الدولة اإلسامية.
وأوض��ح كوبيس أم��ام مجلس األم��ن الدولي أن 
بعثة األمم املتحدة في العراق تلقت تقارير موثوقاً بها 
عن عملي��ات تعذيب وقتل وخطف نفذتها املليش��يات 
الس��تعادة  الهج��وم  خ��ال  العراق��ي  األم��ن  وق��وات 
الس��يطرة عل��ى الفلوج��ة التي كان��ت معق��اً لتنظيم 

الدول��ة. وأعلن��ت الق��وات العراقي��ة نهاي��ة حزي��ران 
املاضي حترير هذه املدينة بالكامل.

وتاب��ع أن مس��ؤولني ف��ي األمم املتح��دة أكدوا أن 
95 رجاً ال يزالون في عداد املفقودين بعدما اعتقلتهم 
مليشيات تقاتل حتت مظلة مليشيات احلشد الشعبي 

الشيعية يوم 25 أيار املاضي شمال شرق الفلوجة.
وأضاف أن 643 رج��اً وطفاً ال يزالون أيضاً في 
عداد املفقودي��ن بعد أن قادتهم جماع��ات تابعة لتلك 
املليش��يات يوم 5 حزيران املاضي إلى جهة مجهولة، 
بينما كانوا يغ��ادرون قرية الصقاوية على بعد نحو 

عشرة كيلومترات شمال غرب الفلوجة.

وش��دد املبع��وث األممي عل��ى ض��رورة أن تتخذ 
الس��لطات العراقية »إجراءات س��ريعة لتحديد مكان 
الرجال والفتي��ان املفقودين«، وضمان إحالة مرتكبي 
ه��ذه األعمال إل��ى القض��اء، مؤكداً أن »ال��دروس« من 
معرك��ة الفلوجة يج��ب أن تؤخذ باالعتب��ار، في وقت 
تستعد فيه القوات العراقية الستعادة مدينة املوصل 

-ثانية كبرى املدن العراقية- من تنظيم الدولة.
وأعل��ن رئي��س ال��وزراء العراقي حي��در العبادي 
الش��هر املاضي تش��كيل جلنة تهدف إلى التحقيق في 
انتهاكات حقوق اإلنسان وجرائم ارتكبت في الفلوجة، 
إال أن منظم��ة هيومن رايتس ووت��ش قالت إن حتقيق 
احلكوم��ة في انته��اكات احلش��د ض��د املدنيني جرى 
التكت��م عليه، وإن اإلخفاق في ماحقة املس��ؤولني عن 

االنتهاكات ُينذر بأخطار في معركة املوصل املرتقبة.
وتضم��ن تقرير هيوم��ن رايتس ش��هادات إلعدام 
مدني��ني ومقت��ل العش��رات بع��د اختطافه��م عل��ى يد 

احلشد الشعبي من قرية الصقاوية.{

سيلفا كير.. 
والرئيس البشير
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اإلس��امية  احلرك��ة  أن  عدي��دة  أوس��اط  ت��رى   -
الس��ودانية التي تنتمي لها منظومة احلكم في السودان 
هي التي أنتجت هذا االنفصال، وأن األمني العام للحركة 
آن��ذاك )وه��و نائب رئي��س اجلمهوري��ة( هو ال��ذي وّقع 
اتفاقية نيفاش��ا التي مّهدت لانفص��ال، هذا األمر رفضه 
اإلس��اميون الس��ودانيون ودافعوا عن موقفهم بش��دة، 
لكن املش��هد اخلتام��ّي لهذا االتفاق وص��ل إلى االنفصال، 
ولذلك جتد معظم اإلس��اميني السودانيني، وال سيما في 
مربع الس��لطة، يسعى لغس��ل هذه التهمة ولو بالتفكير 

في استعادة الوحدة باخليارات السلمية.
- كما أن دولة الس��ودان تتأثر سلباً بدمار اجلنوب 
وفش��ل س��لطته وانهيار منظوم��ة القيادة في��ه باجتياح 
املاي��ني حل��دوده وزيادة األعب��اء االقتصادي��ة واألمنية 

عليه.
- س��يؤدي ه��ذا األم��ر إلى إخ��اء مناط��ق حدودية 
واس��عة، مم��ا س��يعطي مج��االً حيوي��اً وعمق��اً تكتيكي��اً 
للمجموع��ات املس��لحة املتم��ردة ف��ي جنوب��ي كردف��ان 
ودارفور والنيل األزرق، وإن كان األمر ال يعّول عليه كثيراً 
نتيجة إصرار أط��راف نافذة في احلكومة اجلنوبية على 

دعم قطاع الشمال املتمرد على السلطة في الشمال.
- معارض��ة معظم األح��زاب الس��ودانية التقليدية 
لانفصال ورفضه��م له، مما يوفر بيئة سياس��ية داعمة 

ألي خطوط اتصال جديدة.
ه��ذا كله كان س��بباً ف��ي اإلج��راءات اإليجابية التي 
قررتها السلطات الس��ودانية في التعامل مع اجلنوبيني 
كمعاملة الس��ودانيني في التنقل واإلقامة والعمل.. األمر 
الذي لم يستمر طوياً بعد انهيار اتفاقيات أمنية حتّد من 
التعامل مع املتمردين الشماليني املدعومني من اجلنوب.

في ما يتعلق مبوقف اجلنوب
بهجة االنفصال حلّت محلها آالم عريضة اس��تبّدت 
بقل��وب اجلنوبي��ني الذي��ن رأوا حلمه��م الكبير يتاش��ى 
أمامه��م بصراعات أهلي��ة وحروب قبلية متاَرس باس��م 

الدولة ومصلحتها، وهناك تبَدّى لهم املشهد الكبير:
- انهارت وعود الرخاء االقتصادي التي جاءت بعد 
رف��ع ديون جنوب الس��ودان دون ش��ماله، وبع��د انهيار 
تصدي��ر النفط اجلنوب��ي نتيجة اخلاف��ات الطويلة مع 
دولة عبور خط األنابيب في السودان الشمالي، ونتيجة 
انهي��ار األمن ف��ي مناطق اإلنتاج، وبعد س��يادة الفس��اد 
السياس��ي واملال��ي وحماي��ة مراك��ز النفوذ القوي��ة لهذا 

الفساد، وسقوط سمعة اجلنوب في التداوالت املالية..
- انه��ارت منظومة األمن وفقدت الدولة قدرتها على 
التحكم والسيطرة، وكثرت املجموعات املسلحة بذريعة 
االحتج��اج عل��ى التهمي��ش أو حماية نفس��ها من س��وء 

األوضاع أو غيرها.
- انه��ارت منظوم��ة اإلدارة ب��ني املرك��ز والوالي��ات 
وأصب��ح كل ط��رف مس��تقاً عن املرك��ز، يرعى ش��ؤونه 
بنفس��ه وال يكاد ميارس املركز ش��يئاً س��وى فرض مزيد 

من اإلجراءات األمنية.
- ف��رار ماي��ني اجلنوبي��ني إل��ى ال��دول املج��اورة 
والس��يما إلى يوغندا والس��ودان، واقتناعهم بأن حلمهم 
ال ميك��ن الوص��ول إليه، وقد اس��تعاد معظ��م اجلنوبيني 
أعمالهم في الس��ودان وأعادوا تأسيس عاقاتهم األولى، 
وب��دأ ينمو س��وق العم��ل اجلنوبي مجدداً ف��ي اخلرطوم 
واحملطات احلدودية مع اجلنوب، وأصبح الس��ودان من 
أهم البل��دان امل��زّودة للبضائع والس��لع للجنوبيني عبر 

خطوط الطرق القدمية ووسائل النقل النهري.
- عودة بعض السياس��يني اجلنوبيني إلى أحضان 
بع��ض األحزاب الش��مالية على قاعدة توثي��ق العاقات 
ب��ني الش��عبني، األم��ر ال��ذي رحبت ب��ه معظ��م األحزاب 

السودانية الشمالية ودعمته.
- ت��وّرط دول كب��رى كالواليات املتح��دة، وإقليمية 
مثل يوغندا في إدارة قطاعات في اجلنوب وفق مصاحلها 
ورؤيته��ا، بعي��داً عن مصالح الدولة الوليدة مما تس��بب 

في كثرة التدخات وتوليد مراكز نفوذ جديدة.
شكل الوحدة املمكنة

دروس احلرب والوح��دة واالنفصال أعطت اجلميع 
فرصة لقراءة االحتماالت ورس��م التصورات املستقبلية، 
لذل��ك جتد أن أكث��ر الق��راءات املتفائلة بعودة الس��ودان 
إلى مس��احة أكثر من مليون مي��ل مربع ال بّد أن تبدأ على 
قاعدة االنفصال نفس��ها، من خال تأس��يس نظامني في 
دولة واح��دة، أي كونفدرالية مرن��ة حتمل خصوصيات 
الش��مال وحتاف��ظ عليها ومتن��ح اجلنوبيني اس��تقالهم 
وحلمهم الق��دمي، وتعطيهم فرصة لتدخ��ات حكيمة في 
صراعاتهم املريرة باس��م االحتاد الكبير. ويس��تلزم ذلك 
اس��تفتاء كبيراً يعي��د ثقة الش��ماليني باجلنوبيني الذين 
تركوهم باإلجماع ورفضوا أن يكونوا جزءاً من نسيجهم، 
وهو ما أوجع الشمال ورس��م فيه خطوط مفارقة نهائية 
يصعب محوها، ولكن كثيرين منهم ما زال يعيش بذاكرة 
الس��ودان الكبي��ر الواح��د، القائم عل��ى التن��وع، وهوية 

الغابة والصحراء التي يجمعها النيل.{

بقلم: الشيخ نزيه مطرجيداؤنـا و دواؤنـا

أَثُر الَمواِعظ
ِعظ بحوادث الزم���ان، ويعتِبر بوقائ���ع احَلَدثان، وينتف���ُع مبواِعظ بني  إن العاق���ل َم���ن يتَّ
اإلنس���ان! والل���ه تعال���ى يق���ول: }فاعَتِبروا ي���ا ُأْوِلي األبصار{. إن املثل الس���ائر يق���ول: إذا كان 
ه أو ُيوِقعك في َش���َركه هو نفس���ك  ع���ُدّوك منل���ة فال َتَنم له، فكيف إذا كان الذي ُيصيبك بش���رِّ
ْفَت  التي بني جنبيك، وقد ُخِلَقت أّمارة بالس���وء، فّرارة من اخلير، نّزاعة إلى  الش���ّر؟! وقد ُكِلّ

بأن تقودها بسالسل الَقْهر وُأِمْرَت بتزكيتها وإرشادها إلى عبادة خاِلِقها سبحانه!
إن من يحرص على أن تِقَلّ عثراُته وتنقطَع س���قطاُته، وأن تنمَو حس���ناته ومُتحى سيئاته 
ٍر ُمْعَتِبر، وقد قيل:  فعليه أن ينظر إلى ما مير به من احلوادث وما يقرأ من املواعظ َنَظَر متفِكّ

عظ بغيره واعتبر، وكان له في كل حدٍث ُمْزَدَجر. َمن َكُثر اعتباره قلَّ ِعثاره، والعاقل من اتَّ
���لف  إن املواعظ س���ياُط القلوب، َتتُرك آثارها في الَبَدن َندبًا وآالمًا. وقد كان كثير من السَّ
إذا خرج���وا م���ن مجالس الَوعظ خرجوا وعليهم الس���كينة والوقار فال يس���تطيعون أن يأكلوا 

طعامًا أو يطلبوا متاعًا.
لح بني  ك���م ألحادي���ث املواعظ ومقاالِتها من ُقدرة عجيبة، وطاق���ة فريدة على إجراء الُصّ
املتخاصمني، وإحالل املوّدة بني املتباِغضني، والتأليف بني األزواج املتنافرين، ووقُف القطيعة 
اآلِثمة بني ذوي األرحام واألقربني، وحتويل املتنازعني إلى حتكيم الش���ريعة بَعدِلها وشموِلها 

وسمِوّ مقاصِدها بداًل من اللجوء إلى ُظلم القوانني وَعبث الفاسدين!
، وَنَطق بها لس���اٌن صادٌق  املواع���ظ ال ُتس���َمع وال َتنف���ع إال إذا خرجت م���ن قلٍب طاهٍر نقيٍّ
تِق���ّي، ف���إن لم تكن كذلك، ولم يبت���غ بها قائلها وجه الله، زّلت موعظُت���ه عن القلوب كما يزلُّ 

الَقطر عن الّصفا، يقول الشاعر: 
حتى َتِعيها نفُسه أّوال َمواِعُظ الواِعظ لن ُتقَبال    

رياق إال طبيٌب حاذق ُمعافى،  وقد قيل: إن املواعظ ِدْرياق الذنوب فال ينبغي أن يسقي الِدّ
رياق أحوج من أن يسقيه لغيره. فأما َلديُغ الهوى فهو إلى ُشرِب الِدّ

صاب،  إن اإلص���الح زكاٌة نصاُب���ه الّص���الح، فمن ليس بصالح في نفس���ه فإنه ال ميل���ك النِّ
���ُلّ والعوُد أع���َوُج؟ كما يق���ول اإلمام  فكي���ف ُيزّك���ي نفس���ه وُيصِل���ُح غي���َره؟ ومتى يس���تقيم الِظّ
الغزالي، ولكن عامة األنام عن الِعَبر ُمعِرضون، وأكثر الناس ُمصابون بَسمٍع عليل ونظر كليل، 
نا ع���ّز وجل بقوله: }لُهم قلوٌب ال يفقهون بها ولُهم  ِعظ���ون منه���م قليل! وقد وصفهم ربُّ وال�ُمتَّ
أع���نٌي ال ُيبص���رون بها ولهم آذاٌن ال يس���معون بها{ األعراف-179. أم���ا الذين تنفعهم املوعظة 
وُتغنيهم الِعبرة فهم أولو األلباب الذين يقول الله تعالى فيهم: }لقد كاَن في َقَصِصهم ِعبرٌة 
ألول���ي األلباب{ يوس���ف-111، فُه���م الذين يعتبرون بعواق���ب األمور التي ت���دل عليها أوائلها، 

والشاعر يقول:
ما لم يكن منها لها زاجُر ها   ال تنتهي األنُفُس من َغيِّ  

د شعوره وإحساسه، وجتّمد  إن من متُرّ به العبرة فال ُيدركها وال يتأثر بها فهو امرؤ قد تبَلّ
طق أو  تفكي���ره وإدراك���ه، وفق���د خاصيًة من خصائص العب���د املؤمن، ومثله كمثل َم���ن فقد النُّ
هم من عباده البشر،  مع أو البصر، أو كمن فقد ِنعمًة من ِنعم الله التي يخصُّ بها من ُيحُبّ السَّ
فقد ورد في األثر: »إذا أحَبّ الله عبدًا جعل له واعظًا من نفسه وزاجرًا من قلبه يأمره وينهاه، 

والله تعالى يقول: }وَمن لم يجعِل اللُه له نورًا فما َلُه ِمن نور{ النور-40.
ه ووعظ  في���ا َم���ن توّلى بُركِنه عن َهْدي رّبه وُنْصح الّناصحني، ونأى بجانبه عن ُس���ن نبِيّ
الواعظ���ني! ي���ا م���ن يتقَلّب في أودي���ة الغفالت، ويغ���رق في جُلج الّش���هوات: ه���اّل َصَحْوت من 
َرقَدِت���ك، وانَتَبهَت من غفلتك، وأصَغْيت إلى َهْدي الّناصحني، واس���تجبَت لدعوى الواعظني، 

َعم.< َعم، ويكون لهم ما هو خيٌر من ُحُمر النِّ فيكون لك بذلك الفوُز والنِّ

»السّراج« يدعو الفرقاء الليبّيين 
لالنضمام إلى حكومته

دعا رئيس الوزراء الليبي فائز السراج الفرقاء 
الليبي��ني جميع��اً لانضم��ام إلى حكوم��ة الوحدة 
الوطني��ة الت��ي يرأس��ها واملدعوم��ة م��ن املجتمع 
الدول��ي، مؤك��داً أنه لن يك��ون هن��اك أي إقصاء أو 
تهمي��ش، وأن العمل سيس��تمر م��ن أجل مصاحلة 

حقيقية بالباد.
وف��ي ختام اجتماع تش��اوري ألعضاء احلوار 
السياسي الليبي عقد في تونس مبشاركة املبعوث 
األممي مارتن كوبلر، قال السراج: »ندعو من جديد 
كافة أبناء الوطن الذين إلى اآلن لم يلتحقوا بنا أن 

يضعوا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار«.
وأضاف أن حكومته لن تتوقف عن دعم مسار 
الوف��اق واملصاحلة مع اجلميع، ول��ن يكون هناك 
أي إقص��اء أو أي تهمي��ش ألي فئة أو أي مجموعة، 

على حد تعبيره.

وش��دد الس��راج -وهو أيضاً رئي��س املجلس 
الرئاسي- على أن هناك نية حقيقية إليجاد حلول 
لألزم��ة السياس��ية في ليبي��ا، داعياً إل��ى املتابعة 
والتواصل مع كافة األطراف التي تعارض تطبيق 
االتف��اق السياس��ي الليب��ي، وأش��ار إل��ى أن ع��دم 

جتاوب هذه األطراف قد يعرقل عمل احلكومة.
جيش موحد

وكان أعض��اء احل��وار بحثوا في الي��وم األول 
من اجتماعهم السبت سبل تشكيل »جيش موحد« 
ف��ي ليبيا الت��ي متزقه��ا االنقس��امات السياس��ية 

والتهديدات اجلهادية.
ووفق السراج فإن املجتمعني بحثوا في اليوم 
الثاني من اجتماعهم إضافة إلى امللف السياس��ي 
»التحدي��ات الت��ي تواج��ه احلكوم��ة ف��ي املج��ال 
اخلدم��ي واملال��ي وكذلك اس��تئناف تصدير النفط 

ومعاجلة مشكلة الكهرباء«.
املجتم��ع  م��ن  املدعوم��ة  احلكوم��ة  وتواج��ه 
الدول��ي صعوبات في ترس��يخ س��لطتها وتوحيد 
الب��اد، بفعل اس��تمرار املعارضة الت��ي تلقاها من 

قب��ل حكومة موازي��ة غير معت��رف به��ا دولياً في 
شرق ليبيا.

اتف��اق  نتيج��ة  الوف��اق  حكوم��ة  أن  ُيذك��ر 
الصخي��رات الذي  وقعته أطراف ليبية في املغرب 
ف��ي كان��ون األول 2015 ن��ص على أن تق��ود هذه 
احلكومة مرحلة انتقالية لعامني تنهي النزاع على 

السلطة املتواصل منذ منتصف العام 2014.
وكانت حكومة الوفاق تس��لمت قب��ل أيام مقر 
رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس بعدما كانت 

جتتمع في قاعدة »بوستة« البحرية.{
المغرب يقرر العودة 

لالتحاد األفريقي
بعد 32 عامًا

أعلن ملك املغرب محمد الس��ادس يوم األحد 
أن الرب��اط قررت الع��ودة إلى االحت��اد األفريقي 
بعدما انس��حبت منه ع��ام 1984 احتجاجاً على 
قب��ول انضم��ام »اجلمهوري��ة الصحراوية« التي 
أسستها جبهة البوليس��اريو، املنادية باستقال 

الصحراء الغربية عن اململكة.
وق��ال محمد الس��ادس في رس��الة إلى القمة 
27 لاحت��اد األفريق��ي املنعق��دة ف��ي العاصم��ة 
الرواندي��ة كيغالي إن »املغرب يتج��ه اليوم بكل 
ع��زم ووضوح، نح��و الع��ودة إلى كن��ف عائلته 
املؤسسية، ومواصلة حتمل مسؤولياته بحماس 

أكبر وبكل االقتناع«.
الوح��دة  منظم��ة  م��ن  املغ��رب  وانس��حب 
األفريقية )التي حتولت إلى االحتاد األفريقي عام 
2001( ف��ي أيلول 1984؛ احتجاج��اً على قبول 
املنظمة عضوية »اجلمهورية الصحراوية« التي 
ش��كلتها جبهة حترير الس��اقية احلم��راء ووادي 
الذه��ب )بوليس��اريو(، لتظ��ل عضوي��ة املغرب 
بعده��ا معلقة ف��ي املنظمة التي تض��م حالياً 54 

دولة.
جتاوز االنقسامات

وع��اد امللك املغرب��ي في رس��الته إلى واقعة 
القاري��ة قائ��اً  املنظم��ة  الرب��اط م��ن  انس��حاب 
»إن ف��رض أمر واق��ع ال أخاق��ي، واالنقاب على 
الش��رعية الدولية، دفعا اململكة املغربية، تفادياً 
للتجزئة واالنقسام، إلى اتخاذ قرار مؤلم، يتمثل 

في االنسحاب«.
وأض��اف أن »م��ن املؤل��م أن يتقبل الش��عب 
املغرب��ي االعت��راف بدول��ة وهمي��ة، كم��ا أن م��ن 
الصع��ب أيضاً القبول مبقارن��ة اململكة املغربية، 
كأم��ة عريق��ة في التاري��خ، بكيان يفتقد ألبس��ط 
مقوم��ات الس��يادة، وال يتوفر عل��ى أي متثيل أو 

وجود حقيقي«.{
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مندوب��ات،  علي��ه 
ووضع املكروهات في 
مق��ام احلرام املقدس، 
متنف��س  كل  وط��ارد 
فجعل��ه  في��ه  ُيت��أول 
منكراً، يحش��د الناس 
عليه ويحرضهم على 
من ميارس��ونه، فكان 
يقص��دون  الن��اس 
القرض��اوي  العام��ة 
أنفس��هم  لترت��اح 
وضمائرهم، ويهتدون 

إلى االعتدال.
»اإلقني��م«  أم��ا 
الراب��ع، فه��و الفكر اإلصاح��ي واحل��واري، م��ن الوجوديات والش��كوك 
وأسئلة العصر الغربي احلديث، فيجدون احلوار ال التكفير، واالستيعاب 
ال املط��اردة، واالحت��واء ال التحري��ض عل��ى الش��باب ملجرد بروز أس��ئلة 

وجودية لديهم.
وركز الش��يخ القرضاوي على منهج اإلس��ام في العدالة السياسية 
الت��ي اس��تعاد به��ا ركن��اً كبي��راً م��ن فق��ه املقاصد، ومس��احة التش��ريع 
الدس��توري التي لم يعنت بها اإلس��اميون وخاصة في مصر حتى جاءت 
أزم��ة وعيها، ففتح غيابها فرص��اً ألعداء الربيع وأعداء مصر إلس��قاطها، 
وفت��ح الطريق حلصار إس��رائيلي جدي��د لألمة، وغلو يس��تغل الظلم في 

سيناء ليهدم استقرار التاريخ املصري.
إن استعراضنا منهج الشيخ وقواعد فكره اإلسامي، ليست فقط للرد 
على افتراءات يطلقها البعض ضد العامة القرضاوي، لكن أيضاً للحاجة 
م للش��يخ،  إل��ى املراجعات الضخم��ة في صفوف الوعي اإلس��امي املَُعِظّ
ومعاجل��ة اختراقات الصح��وة اخلليجية للفكر اإلس��امي املعاصر، لكي 

ح الصحوة ذاتها، وُيصّحح سائر بناء الفكر اإلسامي املعاصر. ُتصِحّ
ثم أيضاً ليؤس��س لعودة اإلمام منبراً للعالم اإلس��امي احلر، بعيداً 
عن أخط��اء صدرت بانفعاله املخلص، أو بيانات مرجتلة في كل مس��ألة 
ص��راع سياس��ي ي��وّرط فيها احت��اد العلم��اء، وه��و الكيان امله��م لإلمام 
وللمس��تقبل اإلس��امي، لعل الله أن يبل��غ بعمره املديد ما تق��ّر به عينه، 
مبزي��د م��ن التوفيق وانتصار فق��ه التجديد الذي رعاه طوي��اً على الغلو 

الديني والغربي واالستبداد العربي.{

ال يوج��د باح��ث منص��ف ُينك��ر أن مكتب��ة العامة الش��يخ يوس��ف 
القرضاوي، ومش��هد حضوره الواس��ع من احمليط إل��ى اخلليج العربي، 
ث��م املهجر العربي في أوروب��ا، كان بحد ذاته أحد أبرز عناصر التش��كيل 
الفكري للوعي اإلسامي املعاصر، وبالذات في رباعية االعتدال واإلصاح 
والتجديد والصمود أمام املش��روع اإلس��رائيلي املرك��زي، وفروع توظيفه 

الواسعة غربياً.
ولس��ُت هن��ا ف��ي مع��رض ال��رد عل��ى اته��ام العام��ة القرض��اوي، 
واحلم��ات التي ُتطلق ضد اإلس��اميني، التي ُدعمت ورعيت بقوة من قبل 
واش��نطن ولندن مؤخراً، فاحلرب املجنونة الت��ي تقضي بتصفية وإعدام 
اإلس��اميني ف��ي العال��م، ال توج��د معها مس��احة نقاش بحكم هس��تيريا 

املشاعر الشخصية التي تقودها.
كما أنني ال أطرح هذا املسار لتقدمي تزكية مطلقة للعامة القرضاوي، 
فهو يخط��ئ وُيصيب كغيره من العلماء، ولكن ذل��ك كله ال ميكن أن يلغي 
عمراً مديداً، وحصيلة ضخمة من مش��روع الشيخ الذي قّعد فيه مسارات 
املنهج اجلديد للوعي اإلس��امي، والذي كان فيه إمامه بعد شيخه اإلمام 

محمد الغزالي با منافس في تلك املرحلة.
غير أن العّامة القرضاوي، بني س��عة فقهه اخلاص، وحكمة لسانه 
وسياس��ة عاقاته، وإدارته املبدعة للتوازن��ات التي يحتاجها إمام مثله، 
م��ع اجلماعات واملدارس والدول واملجتمعات، حقق ملدرس��ته ومدرس��ة 
ش��يخه، اختراق��اً تاريخياً ملنه��ج التجديد اإلس��امي ألهل الس��ّنة، الذي 
ح��ورب بضراوة بع��د صعود صح��وة اخلليج، ف��ي أوائل الس��بعينات، 
ومدارات الصراع املختلفة بني الضفة السياس��ية لإلساميني واملختلفني 

معهم.
لقد كانت مدرس��ة اإلم��ام القرضاوي، تواجه أربعة »أقانيم« تش��دد 

ازدهرت في ذلك احلني:
األول أن أم��ة أهل الُس��نة أمة مرتدة في تاريخ التش��ريع اإلس��امي، 
بحكم أنها متثل املدارس الكامية األكبر في األمة، واملذاهب األربعة، لزيغ 
عقائدهم وفس��اد فقههم املخالف للدليل بحسب الغاة، أو لتصوف علماء 

التشريع اإلسامي، في طبقات املذاهب األربعة.

وإمن��ا ميثل منه��ج أهل الس��نة عند الغاة، املدرس��ة التي انتس��بت 
لإلم��ام ابن تيمية رحمه الله متأخ��راً، وإن كان هذا ليس صحيحاً، فدائرة 
نة الكبرى، لم تكن تتجسد كما جرى  خاف ابن تيمية مع مدارس أهل السُّ

في القرون األخيرة، كمدرسة انفصالية عنهم.
إنها مس��لك س��لفي الختي��ارات اإلمام اب��ن تيمية، التي أث��رت عليها 
نزعات الصراع واحلصار، حني حوصر بها من بعض األش��اعرة، فطغت 
تلك املعارك على بعض الفتاوى، واقتطعت من فهمه الكلي، ولم يكن ذلك 
مقصده لو مت اس��تعراض ما فّصله في مواض��ع أخرى، وهذا ال يزكيه من 
نزعة تش��دد رحمه الله، لكن ال يس��قطه ويبرر حمات االستهداف له التي 

ُتقلب سياسياً بحسب ظروف االستبداد الغربي والعربي مع املسلمني.
»اإلقنيم« الثاني الذي واجهه الشيخ القرضاوي، هو تصنيف املسلم 
ودائرت��ه، وحص��ره بجماعات دعوية م��ن هنا وهناك.. فض��م الناس إلى 
صدره بساس��ة فقهه وتداخله مع املس��لم غير املتحزب، وق��د أفاد كثيراً 
من اس��تقاله عن هذه احلزبية ملصلحة الفكر اإلس��امي ومصلحة األمة، 
وحتى مصلحة ثقافة أفراد اجلماعة ذاتها، التي عجزت أن تكّون أي منبر 
مواز للش��يخ، وانغلق قطاع منها في خندق فق��ه الدعوة احلزبية لعقود، 

فساهم منبر الشيخ في نشر الثقافة اإلسامية لكل املسلمني.
وكانت احلركات الثقافية العربية املتعددة، جتد مع الشيخ مساحة 
مش��تركة كما هو اإلنسان العربي في اخلليج واحمليط، فالدين ومفاهيمه 
وثقافته، حاجة لإلنس��ان العربي بل والعالم، لك��ن رياح الصراع ملا بعد 
حروب نق��ض الربيع العربي، وع��ودة االصطدام مع األح��زاب الدعوية، 

أضرت كثيراً بهذا املفهوم، وكانت خسارة للجميع.
»اإلقني��م« الثال��ث الذي واجه��ه الش��يخ القرضاوي، رف��ض مفهوم 
اإلس��ام واحلياة واإلسام واإلنس��ان، حيث كان املجتمع العربي يواجه 
رياحاً شرسة، تفرض عليه مناذج تدّين متحّجر تعزل املسلم عن حيوية 
الفطرة وطبيعتها، وعن ممارس��ة املباح الذي اقُتلعت أكثُر مس��احته من 
فقه غل��ّو قاس اضطهد املجتمع وحّرم عليه بع��ض ما أحله الله، وأوجب 

العالمة القرضاوي.. ومدرسة االعتدال اإلسالمي
بقلم: مهنا احلبيل

استطالع يظهر تقارب شعبّية
كلينتون وترامب

نشرت  استطاع  أظهر 
تقارب��اً  مؤخ��راً  نتائج��ه 
املرش��حني  ش��عبية  ف��ي 
الرئاس��ية  لانتخاب��ات 
الدميقراطي��ة  األميركي��ة؛ 
كلينت��ون  هي��اري 
واجلمهوري دونالد ترامب.

اس��تطاع  وبحس��ب 
ب��ي أس«  تلفزي��ون »س��ي 
وصحيف��ة نيويورك تاميز، 
فإن ترامب الذي س��يصبح 
احل��زب  مرش��ح  رس��مياً 

اجلمه��وري خال مؤمتر احلزب األس��بوع القادم، 
حص��ل على 40% م��ن نوايا التصوي��ت، وحصلت 

كلينتون كذلك على %40.
س��ت  يبل��غ  املرش��حني  ب��ني  الف��ارق  وكان 
نق��اط في حزي��ران املاضي، حيث ق��ال 43% إنهم 

سيصوتون لكلينتون و37% لترامب.
وتأثرت ش��عبية وزيرة اخلارجية الس��ابقة 
بقضية اس��تخدامها بريده��ا اإللكتروني اخلاص 
خ��ال توليه��ا وزارة اخلارجي��ة، وه��ي قضية لن 
تك��ون لها تبع��ات قضائية، لكن كلّفته��ا انتقادات 
ش��ديدة م��ن مدي��ر مكت��ب التحقيق��ات الفدرال��ي 

جيمس كومي.
كلينت��ون  أن  املس��تجوبني  م��ن   %67 ورأى 
ف��ي   %62 مقاب��ل  ثق��ة،  مح��ل  أو  نزيه��ة  ليس��ت 

حزي��ران املاضي، أي قبل القرار بش��أن الرس��ائل 
اإللكترونية.

لك��ن ترام��ب أيض��اً يبق��ى غير محب��وب بني 
الناخب��ني، إذ ق��ال 62% إنه��م ال يثق��ون ب��ه، لكن 
النتيجة بقيت با تغيير مقارنة باألشهر املاضية.

وينظر نحو ثلث املس��تجوبني بإيجابية إلى 
ترامب وكلينتون، غير أن 50% من الناخبني يرون 
أن كلينت��ون جاه��زة لتولي منصب الرئاس��ة، في 
ح��ني ي��رى 48% عكس ذل��ك، بينما ي��رى 30% أن 
ترامب جاهز لتولي الرئاسة مقابل 67% يرون أنه 

غير جاهز.
وشمل االس��تطاع عينة عشوائية من 1600 
من البالغني في أنحاء الباد، من بينهم 1358 من 

الناخبني الذين يحق لهم التصويت.{

الحوثّيون يرفضون أجندة مؤتمر الكويت
أعلن أعضاء وفد احلوثيني املش��ارك في املشاورات 
اليمني��ة في الكويت يوم االثنني أنهم مع اتفاق سياس��ي 
ش��امل لألزمة في باده��م دون أي جتزئة، م��ن دون أن 
يعلن��وا موافقته��م عل��ى املرجعي��ات احمل��ددة ملث��ل هذا 
االتفاق واملمثلة بش��كل أساس��ي بقرار مجلس األمن رقم 

.2216
وف��ي تغري��دة عبر حس��ابه مبوق��ع )تويت��ر( قال 
محمد عبد الس��ام الناطق الرسمي باسم الوفد املشترك 

للحوثيني وحزب املؤمتر الشعبي العام بزعامة الرئيس 
الس��ابق علي عبد الله صالح، إن��ه أكد لوزير اخلارجية 
الكويتي صباح خالد احلمد الصباح -خال لقائه مساء 
األح��د- أنهم مع اتفاق سياس��ي ش��امل وكامل دون أي 

جتزئة أو ترحيل لبعض مضامينه.
وأضاف عبد الس��ام أنه��م ال يقبلون »بأي أجندات 
أو انحرافات بعيداً عن هذا الس��ياق« في إشارة إلى نّية 
املبعوث األممي تخصيص اجلولة احلالية للملف األمني 

فقط دون التطرق للملف السياسي.
بانس��داد  املوق��ف  ه��ذا  ويش��ي 
مبكر ورف��ض ألجندة اجلول��ة الثانية 
م��ن املش��اورات الت��ي أعلنه��ا مبعوث 
األمم املتح��دة إلى اليمن إس��ماعيل ولد 

الشيخ.
وكان ولد الشيخ أعلن السبت في 
افتتاح املشاورات أن التركيز باملرحلة 
املقبل��ة س��يكون عل��ى » تثبي��ت وقف 
والش��امل،  الكام��ل  القتالي��ة  األعم��ال 

وتفعي��ل جلن��ة التهدئ��ة والتنس��يق واللج��ان احمللية« 
إضافة إلى »تشكيل اللجان العسكرية التي تشرف على 
االنسحاب وتسليم الساح وفتح املمرات اآلمنة لوصول 

املساعدات اإلنسانية«.
وأس��قط ولد الش��يخ امللف السياس��ي الذي ينادي 
بتش��كيل حكوم��ة وح��دة وطنية بش��كل تام م��ن جدول 

أعم��ال اجلول��ة التي ح��ّدد زمنه��ا بأس��بوعني فقط، في 
تلبي��ة ملطال��ب الوف��د احلكوم��ي، وه��و م��ا رفض��ه وفد 

احلوثيني-صالح.
باجلول��ة  للمش��اركة  احلكوم��ي  الوف��د  واش��ترط 
الثانية من املشاورات بعد قرار سابق مبقاطعتها التزام 
احلوثي��ني وحزب املؤمتر الش��عبي العام باحترام ثاث 
مرجعي��ات، وه��ي القرار األممي رق��م 2216 الذي ينص 
على انس��حاب املليشيات من املدن التي سيطرت عليها، 
وتس��ليم الس��اح الثقيل للدول��ة، واملب��ادرة اخلليجية 

ومخرجات مؤمتر احلوار الوطني.{

حماس تهنئ تركيا بفشل محاولة االنقالب العسكري
هنأت حركة املقاومة اإلس��امية )حماس( الش��عب التركي و»قيادته« بفشل محاولة االنقاب 

العسكري التي وصفتها ب�»اآلثمة« لانقضاض على اخليار الدميقراطي. 
وقالت احلركة في بيان نش��ر صباح الس��بت: »تتقدم حماس بالتهنئة للشعب التركي العظيم 
وقيادته املنتخبة وعلى رأس��ها الرئيس أردوغان، وأحزابه األصيلة وقوات األمن وجيش��ه املخلص 

على انتصارهم«. 
ووصفت احلركة إفش��ال محاولة االنقاب ب�»االنتصار العزيز ف��ي احلفاظ على الدميوقراطية 

واحلرية واالستقرار«. 
وأضافت احلركة، أنها تس��تذكر مواقف تركيا وقيادتها احلكيمة في دعم الش��عب الفلس��طيني 

وقضيته العادلة والعمل على رفع احلصار عن قطاع غزة. 
من جهته أجرى االمير القطري الش��يخ متيم بن حمد آل ثاني اتصاالً هاتفياً مع الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان؛ هنأه على التفاف الشعب التركي حول قيادته ضد محاولة االنقاب العسكري 

الفاشلة التي جرت مساء اجلمعة.
وأعرب آل ثاني خال اتصاله، عن إدانته واستنكاره الشديدين لهذه احملاولة الفاشلة ووقوف 
دول��ة قط��ر، قيادة وش��عباً، وتضامنها م��ع اجلمهورية التركية الش��قيقة في كافة اإلج��راءات التي 
تتخذها حلماية الش��رعية الدس��تورية وتطبيق القانون واحلفاظ على أمنها واس��تقرارها وحماية 

مكتسبات شعبها.{
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إدخ��ال فرحة العيد إلى قل��وب األطفال الذين ال ذنب 
لهم س��وى أن ظروف احلياة قس��ت عليهم، ونس��أل 
الل��ه أن يتقبل عملنا، وس��يكون لنا دوم��اً العديد من 

النشاطات«.
وق��د ش��كر أهال��ي األطف��ال القيم��ني عل��ى ه��ذا 

املشروع وكل من ساهم في إجناح هذا العمل.

اإلمنائي لاحتاد.
ب��دوره أك��د أب��و ياس��ني ض��رورة متابع��ة 
لرف��ع  التدابي��ر  كل  واتخ��اذ  املعني��ة  ال��وزارات 

التلوث من نهر الليطاني.

أطلق��ت جمعية النج��اة االجتماعية في ببنني - 
عكار مشروع كس��وة العيد للفقراء واحملتاجني، يوم 
األح��د 2016/7/3 حت��ت ش��عار »لنكن ج��زءاً من 

فرحة العيد« التي ضمت أكثر من 400 طفل.
مس��ؤولة جمعي��ة النجاة ف��ي ع��كار الدكتورة 
»ابته��ال القس��ام« حتدث��ت فقال��ت: »إن هدفن��ا هو 

التق��ى وفد من اجلماعة االس��امية برئاس��ة 
مس��ؤولها السياس��ي في البقاع األستاذ علي أبو 
ياس��ني رئي��س احت��اد بلدي��ات البحي��رة يحيى 
ظاهر. وكان اللقاء مناسبة لاطاع على املخطط 

جمعية النجاة االجتماعية في ببنين - عكار 
تطلق مشروع كسوة العيد للفقراء

الجماعة اإلسالمية في البقاع
تلتقي رئيس اتحاد بلديات البحيرة

أنشطة

الجماعة اإلسالمية تدين االعتداء على المدنّيين 
في »نيس«.. وتستغرب اتهام اإلسالم بالمسؤولية

تابعت اجلماعة االس��امية في لبنان بقلق واس��تغراب عملي��ة الدهس التي تعّرض لها 
مواطنون مدنيون في مدينة »نيس« في فرنسا، حيث سقط عشرات الضحايا األبرياء، وإزاء 

ذلك أكدت اآلتي: 
- ندين ونس��تنكر كل أشكال االعتداءات التي تطاول املدنيني في أي مكان، وبأية صورة 
م��ن الص��ور، أو طريقة م��ن الطرق، ونرف��ض حتويله��م إلى أه��داف تدفع أثمان سياس��ات 

حكوماتهم وأنظمتهم.
- إننا إذ ندين اجلرمية التي طاولت املدنيني في مدينة »نيس« نعلن تضامننا مع أهالي 
الضحايا والش��عب الفرنسي، ونستهجن ونس��تغرب في الوقت ذاته، سرعة توجيه االتهام 
إلى االسام كدين، وإلى املس��لمني كأمة، باملسؤولية عن هذا االعتداء، والسكوت الذي يرقى 

إلى مستوى اجلرمية عند وقوع أحداث قتل لألبرياء إذا ما كانوا مسلمني. 
- ندع��و املجتمع الدول��ي، واحلكومات واألنظمة ف��ي العالم إلى انتهاج سياس��ات أكثر 

عدالة مع كافة الشعوب املقهورة، ألنها السبيل الوحيد لعالم أكثر أمناً واستقراراً.

جمعية النجاة بطرابلس تنظم لقاء العيد

جمعية النجاة تنظم مسرحية »المفتاح بإيدنا«

»خلِّ صيامك صح« محاضرة لقسم الطالبات في شحيم

القسم الخيري في جمعية النجاة يوزع كسوة عيد الفطر

وقس��م  االجتماعي��ة  النج��اة  جمعي��ة  نظم��ت 
الطالب��ات ف��ي رابط��ة الط��اب املس��لمني/طرابلس، 
مبناس��بة حل��ول عي��د الفط��ر الس��عيد لق��اء العي��د 
الس��نوي، وذلك صب��اح ثالث أي��ام العيد، ف��ي مركز 

اجلماعة في أبي سمراء..
افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية لألستاذة هبة مراد، 
أعقبتها تاوة من القرآن الكرمي لألخت سام الزاهد.. 

نظم قسم االعام في جمعية النجاة االجتماعية 
- بيروت مسرحية انشادية تربوية فكاهية بعنوان 
بابل  مسرح  على  عرضت  التي  بإيدنا«،  »املفتاح 

أقامت رابطة الطاب املس��لمني في شحيم - قسم 
الطالب��ات، محاض��رة بعن��وان »خ��لِّ صيامك صح« 
ألقتها األستاذة رميا شبيب، وذلك يوم الثاثاء 6/21 

في مركز الدعوة اإلسامي. 
أشارت األس��تاذة رميا إلى أن الغاية من رمضان 
كم��ا ج��اء ف��ي احلدي��ث: »م��ن ص��ام رمض��ان إمياناً 

النج��اة  جمعي��ة  ف��ي  اخلي��ري  القس��م  وزع 
االجتماعي��ة - بيروت كس��وة عيد الفط��ر على األيتام 
املكفول��ني لديه باإلضاف��ة إلى هدية العي��د لكل طفل، 
ه��ت إليهم  وذل��ك ي��وم األربع��اء ف��ي 6/29، وق��د ُوجِّ
الدع��وة حلضور مس��رحية »املفتاح بإيدن��ا« التي مت 
عرضه��ا ثاني وثالث أي��ام العيد على مس��رح بابل - 

ثم وجهت الس��يدة س��ميرة املصري كلم��ة معبرة من 
وح��ي املناس��بة، أكدت م��ن خالها ض��رورة املثابرة 

على العبادات بعد رمضان..
بعده��ا كّرم��ت الهيئ��ة اإلدارية جلمعي��ة النجاة 

األخت أم عمر املصري..
كما تخلل اللقاء فقرة إنش��ادية ملنش��دات »فرقة 

شدا الفنية«..

وثالث  ثاني  والعبرة  الفرحة  الدخال  بيروت،  في 
متثيلية  عروض  بخمسة  السعيد،  الفطر  عيد  ايام 

هادفة.

واحتس��اباً غفر ل��ه ما تقّدم من ذنب��ه«؛ إضافة إلى أن 
اإلنس��ان ه��و جس��د وروح، وال ب��ّد من تغذي��ة الروح 
خاصة ونحن في رحاب رمض��ان، ومن تزكيتها. وقد 
يك��ون ذلك عبر إس��عاد عائلتنا وم��ن حولنا من أناس 
نعزهم، وال ب��ّد أيضاً أن نكون رباني��ني ال رمضانيني، 

مشيرة إلى أهمية تقوى الله في السر والعلن.

احلمرا.
النج��اة  جمعي��ة  ف��ي  اخلي��ري  القس��م  ونظ��م 
االجتماعية - بيروت مشروع »فروج العيد« السنوي 
لرمض��ان، حي��ث وزع ما يزيد على مائت��ي فروج على 
املكفول��ني لديه واحملتاجني، وذل��ك في مركز اجلمعية 

- املا.

الكنيست يقّر قانونًا يسمح بإقصاء النواب العرب
 أق��ر الكنيس��ت اإلس��رائيلي قانون��اً يس��مح 
بإقص��اء أعض��اء في��ه إذا ما واف��ق ثاث��ة أرباع 
األعض��اء عل��ى ذلك، وه��و قان��ون ي��رى النواب 

العرب أنه يستهدفهم.
وق��ال مكت��ب عض��و الكنيس��ت ع��ن القائمة 
العربية املشتركة عايدة توما إنه مت إقرار القانون 
بعد منتص��ف الليل بالق��راءة الثاني��ة والثالثة، 
موضحاً أنه سيس��مح بإقصاء أعضاء الكنيست 
ف��ي حال موافقة تس��عني عضواً م��ن أصل 120، 
وق��د أقر القان��ون بأغلبية 62 عض��واً ومعارضة 

47، األمر الذي يعني أن القانون أصبح نافذاً.
العنصري��ة  »ق��ّن  الكنيس��ت  أن  واعتب��رت 
وأطلق يد القوى الفاش��ية التي تس��عى لتوجيه 
ضرب��ة لوجودنا السياس��ي، ولكننا ش��وكة في 

حلوق العنصريني ولن يرهبنا أي قانون«.
وكانت جلن��ة القان��ون والدس��تور التابعة 
للكنيس��ت ق��د صادق��ت نهاي��ة ش��باط املاض��ي 
عل��ى مش��روع قانون يقض��ي بإقص��اء أي نائب 
ودع��م  العنصري��ة  عل��ى  »بالتحري��ض  مته��م 
اإلره��اب وعدم الوالء إلس��رائيل كدول��ة يهودية 
دميقراطية«، وذلك بش��رط أن يوافق على القرار 

تسعون نائباً من أصل 120.
وق��ال النائ��ب العرب��ي أحمد الطيب��ي آنذاك 
إن »هذا ي��وم أس��ود للدميقراطي��ة والعاقة بني 
األغلبية واألقلية«، مؤكداً أن اللجوء إلى احملكمة 
العلي��ا س��يكون أمراً ال ب��ّد منه إذا ما م��ر القانون 
أن  إل��ى  مش��يراً  والثالث��ة،  الثاني��ة  بالقراءت��ني 

القانون يستهدف النواب العرب.
القان��ون  ويس��تهدف 
ال��ذي قدم��ه رئي��س ال��وزراء 
بنيام��ني ن��نت ياه��و، الن��واب 
الع��رب وخاصة ن��واب حزب 
الدميقراطي:  الوطني  التجمع 
جم��ال زحالقة وحن��ني زعبي 
وباس��ل غطاس، عل��ى خلفية 
الش��هداء  بعائات  اجتماعهم 
حتتج��ز  الذي��ن  املقدس��يني 

إسرائيل جثامينهم.{
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مب���ا يش���به الطرفة والس���ذاجة، يتح���دث البعض عن أن رئي���س الوزراء الترك���ي رجب طيب 
أردوغ���ان ه���و الذي يق���ف وراء احملاولة االنقالبية التي يع���ود الفضل أواًل لله عزوجل بفش���لها، 
وثاني���ًا لبطول���ة الش���عب التركي وبس���الة الش���رطة وبع���ض قطعات اجلي���ش وش���جاعة أردوغان 
وحنكته. أفهم أن يقوم أردوغان باستغالل ماحدث لتحقيق أهداف طاملا أراد حتقيقها. وأفهم أن 
يكون وصلت ألردوغان وفريقه معلومات استخبارية تشير إلى وجود حتركات مريبة في صفوف 
اجلي���ش ولم يتم التعامل معها بالش���كل املطلوب. لك���ن أن يقال بأن أردوغان رّتب االنقالب على 

نفسه فهذا يدعو للضحك والسخرية أكثر مما يدعو للنقاش. 
لك���ن، ماذا لو س���قط أردوغان واحملاولة اإلنقالبية جنحت، وتس���ّلم اجلي���ش مقاليد األمور، 
مالذي كان سيحصل؟. صحيح أن »لو« تفتح عمل الشيطان، لكن من املفيد استخدامها لتعّلم 

الدروس والعبر مما كان سيحصل.
من نافل القول أن جناح االنقالب س���تكون أولى نتائجه إعدام الرئيس رجب طيب أردوغان 
وأبرز رجاله، خاصة أن هذا األمر له سابقة في أداء اجليش التركي، الذي سبق له إعدام عدنان 
مندري���س أول زعي���م انتخ���ب دميقراطيا واثنني من وزرائه بعد االنق���الب على حكمه عام 1961. 
ب���ل إن حقد املؤسس���ة العس���كرية على أردوغان س���يكون أكب���ر، بعدما جنح خالل س���نوات حكمه 
في تقليم أظافر املؤسس���ة العس���كرية في احلياة السياس���ية، ودفعها باجتاه البقاء ضمن الدور 

املطلوب منها وهو حماية البالد والعباد. 
اليحت���اج األم���ر إل���ى خب���راء اقتص���اد لالس���تنتاج باالنع���كاس الكارث���ي الذي كان س���يحل 
باالقتص���اد الترك���ي. فمن املع���روف أن أهم وأبرز إجنازات حكم أردوغان ه���و النقلة النوعية التي 
أحدثه���ا في االقتصاد، ولعّل هذا هو الذي س���اعد الطّيب عل���ى احلفاظ على أغلبيته البرملانية 
وتوّس���ع ش���عبية حزبه عند كل اس���تحقاق انتخابي، س���واء كان بلديًا أو نيابيًا. فالش���عب التركي 
الذي يناصر أردوغان أو يعاديه، يرفع الراية ألردوغان لناحية االنتعاش االقتصادي الكبير الذي 

باتت تعيشه البالد بفضل رؤية أردوغان االقتصادية، ونظافة كف فريقه املساعد.
األمر اآلخر الذي سيكون بديهيًا بالنسبة لالنقالبيني هو خنق اإلسالميني وعودة العلمانية 
بوجهها القبيح املعادي لإلس���الم والرافض للس���مت اإلس���المي. فمنع احلجاب والتضييق على 
احملجبات وامللتزمني لن يكون مستغربًا، وسيتم إقصاء جميع من تبدو عليهم أَمارات االلتزام من 
مؤسس���ات الدولة وإداراتها، كالوزارات واألجهزة األمنية واجلامعات واملدارس ووس���ائل اإلعالم.. 
ورمبا س���يتم اعتقالهم وس���جنهم الرتكابهم جرمية مخالفة الطاب���ع العلماني للدولة. وما كان 
يش���كو من���ه البعض من تضييق مارس���ه أردوغان على الصحافة ووس���ائل التواص���ل االجتماعي 
س���يجده األت���راك جّنة أمام ما س���يقوم به العس���كر الذين ُجبلوا على قمع م���ن يخالفهم الرأي، 

والنموذج املصري ليس عّنا ببعيد.
االنعكاسات السلبية لن تقتصر على األتراك فقط، وإن كانوا هم املعنيون مباشرة باالنقالب. 
فاالرتدادات ستكون كارثية على بعض امللفات املتعلقة بالسياسة اخلارجية. وفي الشأن السوري 
ستجد قوى املعارضة املوزعة على املدن والقرى املقابلة للحدود التركية بني فكي كماشة اجليش 
التركي وجيش النظام السوري واملليشيات املتحالفة معه. وعلى الشعب السوري املكلوم الترحم 
على املس���اعدات التي كانت تصله عبر احلدود من تركيا. كما أن املخطط الكردي إلنش���اء دولة 
املس���تقلة س���يبدأ تنفيذه، ليس ألن االنقالبيني يوافقون عليه، بل ألن ضعفهم وترهل صفوفهم 

لن يسمح مبواجهة مخطط مماثل، إلى جانب ضعف النظام السوري وكذلك العراقي.
أم���ا م���ا يتعل���ق بالقضية الفلس���طينية فعلى أبن���اء قطاع غزة نس���يان املس���اعدات التركية، 
والطاق���ة الكهربائية التي كانت تركيا س���تمدهم بها، وكذلك إنش���اء مصنع لتحلية املياه، وعلى 
املس���ؤولني في قوى املقاومة الفلس���طينية أن يستعرضوا خريطة العالم للبحث عن موطئ قدم 

جديد يسمح لهم باملكوث على أرضه.
دول كثيرة كانت تتش���وق لنجاح االنقالب ورمبا ساعدت عليه، فالتجربة األردوغانية شكلت 

للكثيرين حتّد من الصعب منافسته، وكشفت عوراتهم وفسادهم وتآمرهم على شعوبهم.<

بقلم: أواب إبراهيم

ماذا »لو« سقط أردوغان?!

كلمة طيبة

ابش��روا أيه��ا اللبناني��ون الفق��راء فق��د 
انقضى شبح املجاعة وبدأ زمن الفقر وارتفع 
مستوى الدخل وبات في مقدور كل لبناني ان 
ينام مطمئناً إلى غده ومس��تقبل عائلته بعد 

كل معاناة وصراع مع شبح الفقر والعوز.
وملاذا ال ينبغي ان يستبش��ر اللبنانيون 
خي��راً وقد عم��ت مهرجانات معظ��م البلدات 
والق��رى اللبناني��ة باملغنني يس��لبون أموال 
اللبناني��ني بع��د ان ضن��وا به��ا عل��ى مئات 
العائ��ات الت��ي تعيش حتت مس��توى خط 

الفقر.
ابش��روا بالصيت احلس��ن الذي يضعنا 
ال��دول احلضاري��ة حت��ى ل��و  ف��ي مص��اف 
استغربت األمم هذه االزدوادجية في أحوالنا 
االجتماعية بني مبذر مسرف ال يبتغي سوى 
»بس��طه« ومهم��ا كلف��ه ذل��ك م��ن ميزانيات 
صغي��رة  ملجموع��ة  س��يبذلها  ومدخ��رات 
ملتعه��دي ه��ذه املهرجان��ات، وب��ني مجتمع 
وش��كاوي  املس��اكني  أن��ات  في��ه  احتش��دت 

العاطلني عن العمل.
فكي��ف ال يحن��ق معظ��م اللبناني��ني من 
ه��ذه االحتف��االت واملهرجانات الت��ي ال تفي 
بحاجاته��م وتبقيه��م ف��ي ذات اآلم��ال، املهم 
ان ينبس��ط فئة قليل��ة من العائ��ات املترفة 
ال تلوي على س��واها من الذي��ن الزمهم القلق 
والضي��ق م��ن أوضاعهم املأس��اوية على كل 

صعيد.
فس��اد  في��ه  ع��م  ش��عب  يف��رح  وكي��ف 
ساس��ته وقادته وسماس��رة يس��لبون البلد 
ووارداته ويجعلونهم يتسكعون على أبواب 
الدول يس��تجدي دعماً للمشروع أو مساعدة 

للبرنامج االمنائي؟
عجي��ب أمر ه��ذا البل��د ال��ذي »دوخ أمم 
األرض« بتنقضات��ه ب��ني فئة م��ن اللبنانيني 
مي��ألون محط��ات التلف��زة بالتهري��ج فيم��ا 

غالبية اللبنانيني ال يجدون قوت يومهم.
ان اح��دى فضائ��ح ه��ذه البل��د ال��ذي ال 
تنته��ي فضائحه بل له ف��ي كل يوم فضيحة 
وقضي��ة فس��اد ال مي��س أصحابه��ا س��وء أو 
محاكم��ة ب��ل يظل��ون يرتع��ون ف��ي دهاليز 
املناقص��ات والعه��ود وال من م��دع عليهم أو 

مخبر يجرهم إلى محاكمات مالية. 
ترى ألم يسمع املعنيون بازدياد حوادث 

الس��رقات التي تع��م البلد؟ واال يتس��اءلون 
عن س��بب اضطرار صغ��ار املوظف��ني لقبول 

الرشاوي؟
الس��رقات  أم��ر  نب��رر  ال  انن��ا  طبع��اً 
والش��كاوي ولك��ن أخب��ار الفضائ��ح املالية 
واالبتزاز والسمس��رات التي يق��وم بها كبار 
الق��وم قد  ش��جعت غيره��م عل��ى ان يقتدوا 

بها.
انن��ا في ه��ذه املناس��بة نطال��ب بإقامة 
مهرجان��ات مبناس��بة »دف��ن الفق��ر« وعدم 
وج��ود عاطل��ني م��ن العم��ل للقض��اء عل��ى 
الفس��اد ف��ي إدارة الدول��ة وإجناز مش��روع 
إقامة مس��اكن ش��عبية ومهرجانات القضاء 

على األمية وعماالت األطفال.
وليهن��أ اللبناني��ون بجحاف��ل النس��وة 
م��ن  ودع��ك  الس��هرة  بفس��اتني  يتباري��ن 
احلوارات الس��خيفة التي يتبادلها املقدمون 
م��ع املتأنقات والت��ي تدور ح��ول املوديات 
واألمني��ات و أما العش��اء الفاخ��ر الذي امتد 
عل��ى الط��اوالت تضيق بعش��رات الصحون 
املنوع��ة فض��اً ع��ن املش��روبات الكحولي��ة 
وم��ا على الش��عب اال ان يتف��رج على مصير 
ه��ذا الطعام ال��ذي ينتهي به األمر إلى س��لة 
املهم��ات ان��ه البط��ر والس��فه وم��ا علينا اال 
ان نصف��ق له��م ألنن��ا» قبرن��ا الفق��ر« به��ذه 

املهرجانات واحلفات الباذخة.
وي��ا أيها اللبنانيون املناضلون من أجل 
الس��ترة والس��امة اهنأوا به��ذه البلد الذي  
يتحكم به فاسدون وبطرون وشلل الفساد. 

أما عن كرنفاالت التكرمي التي متنح ملن 
هب ودب من مغنني ومغنيات وأصدقاء فيما 
كان جدي��راً بأولي األم��ر ان يوزعوا »جوائز 
وأعظ��م  موظ��ف  أش��رف  عل��ى  األوس��كار« 
عائلة مكافح��ة وأعظم ام��رأة أرملة مكافحة 
في س��بيل تعليم أوالدها وأش��طر شاب كان 
طف��اً يعم��ل ف��ي الليل  وي��درس ف��ي النهار 
طلب��اً للعلم أو االحتفال بأب��رع بلدية قدمت 
مش��اريع مفيدة للبلدة وعندها يستحق هذا 
الوط��ن ان يحتضنه أهله وي��ذود عنه ولم ال 
فقد دف��ن الفقر ولتذه��ب مهرجانات الباغة 
وامليوع��ة إل��ى »تنت��ات« املجتم��ع الب��ازخ 

وحشود العجائز املتصابني.{
عبد القادر األسمر

بشرى إلى فقراء لبنان..
وبـ»المهرجانات تدوم النعم«!
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