
التعطيل عندنا.. وما جرى في تركيا
تعطيل احلياة السياسية في لبنان بات ممارسة عادية ال يخجل املعطلون من السياسني 
حني يتحدثون عنها. حتى وعودهم بأن االنتخابات الرئاس���ية س���وف تكون في ش���هر آب، أو 
بعده في السابع من أيلول، أو حتى قبل نهاية العام.. كل ذلك بات شأنًا عاديًا ال يخجل وال 
يترفع عنه أحد.. وهذه ميزة ينفرد بها اللبنانيون، ألن شعبهم يعذرهم فيها ورمبا يكافئهم 
عليها. قياسًا على ذلك، فقد وقع منذ أيام انقالب فاشل في تركيا، جرى خالله قصف مبنى 
مجلس النواب واملؤسسات الرسمية.. لكن أغلبية الشعب التركي نزلت إلى الشوارع، وانبطح 
الش���باب والفتيات أمام الدبابات املتقدمة، مما حمل االنقالبيني على مراجعة حس���اباتهم 
ووقف هذا املس���ار اإلرهابي. وكانت العالقات التركية مع روس���يا في أس���وأ حاالتها، ومع هذا 
فقد توجه الرئيس أردوغان إلى بطرس���برغ والتقى الرئيس الروس���ي فالدميير بوتني، حيث 
تفاهما على كل ما كان مختلفًا عليه. ماذا لو حدث مثل ذلك في لبنان؟! أما كان اللبنانيون 
ينقس���مون ب���ني مصفق ومعارض، ثم يبقى اجلميع في بيوته���م نائمني.. ليتابعوا ما يجري 
صبيح���ة الي���وم التالي على شاش���ات التلفاز أو عبر مواق���ع التواصل االجتماع���ي، ليتبادلوا 

النكات املضحكة أو الشتائم املقذعة.. فهل نتعلم درسًا مما وقع؟!
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المعارضة السورية تتصّدى
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ثمن النسخة
االشــتــراكـــات

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

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

قهوجي: الجيش 
كسر شوكة اإلرهاب

العم��اد  اللبنان��ي  اجلي��ش  قائ��د  ن��وه 
ب�»الكف��اءة  طرابل��س  م��ن  قهوج��ي  ج��ان 
ل��دى  العالي��ة  املعنوي��ة  وال��روح  املمي��زة 
ضب��اط اجليش وأف��راده، الذي اس��تطاع أن 
يكس��ر ش��وكة اإلرهاب، ويحم��ي لبنان على 
رغم احت��دام األح��داث الدامية ف��ي محيطه، 
ويثب��ت أنه م��ن أفضل جي��وش العال��م أداء 
وأك��د  للتضحي��ة«.  واس��تعداداً  ومناقبي��ة 
أن »هذه املؤسس��ة س��تبقى العم��ود الفقري 
للوط��ن، ومبنأى عن أي جتاذبات سياس��ية 

أو فئوية«.
وكان قهوجي تفقد الوحدات العسكرية 
املنتش��رة ف��ي منطق��ة طرابل��س ومحيطها، 
اللواءي��ن  م��ن  وعناص��ر  ضباط��اً  والتق��ى 
مغاوي��ر  وفوج��ي  عش��ر  والثان��ي  الثان��ي 
البحر والتدخ��ل األول. وأثنى على »اجلهود 
والتضحيات الت��ي يبذلونها لضبط احلدود 
اللبنانية - السورية، وحفظ استقرار منطقة 
طرابل��س والش��مال عموم��اً«، الفت��اً إل��ى أن 
»الكف��اءة القتالي��ة للجيش عديداً وس��احاً 
وتدريباً، باتت اليوم أكثر حتققاً وفاعلية من 

أي وقت مضى«.

»حزب الله« يشّيع 4 عناصر 
قتلوا في سورية

ش��يَّع »حزب الل��ه« ، مجموع��ة جديدة 
من عناصره الذين قتلوا في سورية. وأقيمت 
مراس��م تشييع حس��ن اجلوهري في ملعب 
التضامن في الهرمل ف��ي حضور عضو كتلة 
»الوف��اء للمقاومة« النيابية نوار الس��احلي 
ورئيس املجلس السياسي في احلزب السيد 

إبراهيم أمن السيد.
وش��يع احل��زب عص��راً، املقاتل حس��ن 
محم��ود عيس��ى في بل��دة حداث��ا، والعنصر 

محمد جمال حاريصي في بلدة طلوسة.
وكان احلزب قد ش��ّيع أحمد علي دبوق 
في بلدة حداثا اجلنوبية في مسيرة انطلقت 
م��ن أم��ام منزل��ه، ش��ارك فيه��ا عض��و كتلة 
»الوف��اء للمقاوم��ة« النيابي��ة حس��ن فض��ل 

الله.

اعتراض على دفن سوري
 في المصيلح

اعترض عدد من س��كان بل��دة املصيلح 
)جنوب لبنان( على دفن س��وري متوٍف في 
قطعة أرض عند أطراف البلدة. واملتوفى من 
الاجئن السورين ويقيم في أحد التجمعات 
العشوائية لاجئن. وجتمهر املعترضون في 
املنطق��ة، وهي متاخمة لقطع��ة أرض ميلكها 
أح��د أبناء البل��دة م��ن آل دروي��ش، وأوقفوا 
الدفن لبعض الوقت. وج��رت اتصاالت على 
مس��توى املجلس اإلس��امي الشيعي األعلى 
وبينه وب��ن إمام املصيل��ح. وحضر عناصر 
م��ن مخف��ر درك زفتا ال��ى امل��كان. وتبن من 
األرض  قطع��ة  أن  ج��رت  الت��ي  االتص��االت 
املنوي دفن املتوفي الس��وري فيها تعود إلى 
وق��ف دار الفت��وى، فج��رى وق��ف االحتجاج 

ومتت مراسم الدفن.
ويتكرر مشهد رفض اهالي قرى وبلدات 
عدة لدفن الجئن س��ورين توف��وا في أماكن 

إقامتهم بحجة أن املدافن تضيق باللبنانين 
فكي��ف بالس��ورين. ويلجأ أه��ل املتوفى إلى 
نقله إلى األراضي السورية لدفنه في مسقطه 

إذا توافرت السبل إلى ذلك.

جعجع: السّلة
 تبعدنا من الرئاسة

اعتبر رئيس حزب »الق��وات اللبنانية« 
س��مير جعج��ع أن البحث في س��لّة متكاملة 
ومش��اريع إصاحي��ة، »أطروح��ات تبعدنا 
أكثر فأكثر عن اس��تحقاق الرئاس��ة ومن هو 
جدي في حتقيقه يذهب إلى املجلس النيابي 
وينتخب رئيس��اً وال يتلهى، ع��ن قصد أو عن 
غير قصد، مبواضيع في غاية التعقيد تطرح 
خ��ارج إطاره��ا الطبيع��ي وفي ظ��روف غير 

مائمة أبداً«.
وأس��ف جعجع خال لقائه وفداً نقابياً 
م��ن حزب��ه، ألن »لبنان لم يصب��ح بعد دولة 
مكتملة، بل مشروع دولة على طريق القيام، 
ونسعى إلى حتقيق هذا الهدف«، مطمئناً إلى 
أن »اجلي��ش يقيم خطوط مت��اس قوية جداً 
كما أن قوى األمن الداخلي موجودة بكثافة«. 
ولف��ت إلى أن »وضعيتن��ا األمنية بألف خير 
ف��ي خضم كل م��ا يجري في املنطق��ة«، وقال 
إن »الق��وات« »أبعد األحزاب عن الفس��اد في 
لبن��ان وس��نكون ف��ي أول مناس��بة نش��ارك 
فيها في أي حكوم��ة رأس حربة في محاربة 

الفساد«.

مساعدات أميركية
 إلى الجيش اللبناني

تس��لّم اجلي��ش اللبناني ش��حنة كبيرة 
م��ن املس��اعدات العس��كرية األميركية بقيمة 
50 ملي��ون دوالر، وهي عب��ارة عن 50 عربة 
هامفي مصفح��ة، و40 قطعة مدفعية ميدان 
MK- هاوتزر«، و50 قاذفة آلية للرمانات«
الصغي��رة  الذخي��رة  م��ن  ط��ن  وأل��ف   ،19

واملتوسطة وقذائف املدفعية الثقيلة.
وأُجريت عملية التسليم في مرفأ بيروت 
بإش��راف الس��فيرة األميركي��ة ل��دى لبن��ان 
إليزابي��ث ريتش��ارد، ونائب رئي��س األركان 
في اجليش اللبناني للتجهي��ز العميد الركن 

مانويل كرجيان.
وقالت الس��فيرة ريتشارد إن »الواليات 
املتح��دة أكبر ش��ريك أمن��ي للبن��ان، فخال 
ه��ذا الع��ام أس��همنا بأكث��ر م��ن 221 مليون 
دوالر من املعدات والتدري��ب للقوى األمنية. 
ولبنان خامس أكبر متلّق للتمويل العسكري 
األجنبي للواليات املتحدة في العالم. ما يدل 

على التزامنا«.
ولفتت الى أن ش��حنة املس��اعدات هذه 
»من ش��أنها أن تس��اعد اجليش اللبناني في 
خوض املعرك��ة ضد املتطرف��ن والدفاع عن 
ح��دود الوط��ن، وبع��ض املعدات ستس��اعد 
جن��ود لبناني��ن ف��ي التح��رك بأم��ان ضمن 
نطاق مس��ؤوليتهم. وبعضها سيسمح بنقل 
املعرك��ة إل��ى أرض الع��دّو، ما يس��اعد على 

االنتقال إلى الهجوم«.

»المستقبل«:
الحوار لم ينتج

أبدت كتلة »املس��تقبل« أسفها الستمرار 
التعطيل والش��غور الرئاس��ي، مجددة تأكيد 
»أهمية مس��ارعة جميع النواب إلى انتخاب 
الت��ي  األص��ول  وف��ق  اجلمهوري��ة،  رئي��س 
يحدده��ا الدس��تور«. وقالت في بي��ان عقب 
انتخ��اب  »إن  أم��س  االس��بوعي  اجتماعه��ا 
الرئي��س يش��كل املفت��اح الرئيس��ي للبن��ان 
وملؤسس��اته الدس��تورية اللتق��اط األنفاس 
والع��ودة إل��ى التركي��ز عل��ى معاجل��ة الكّم 

الكبير املتراكم من املشكات واملآزق«.
وقال��ت »إن احلوار اجل��اري لم يتوصل 
بع��د ال��ى نتائ��ج حاس��مة ومباش��رة، لكننا 
ندرك أنه مس��عى لفتح اآلفاق على اس��تمرار 

التواص��ل والنق��اش، وه��ذه ه��ي الوس��يلة 
الفضلى للتواصل بن اللبنانين ولكن حتت 
سقف الدس��تور، وخصوصاً في ظّل األجواء 
في املنطق��ة احمليطة بنا، حيث تس��يطر لغة 

احلروب واملعارك واملواجهات العسكرية«.

السعد: مجلس الشيوخ
 في غير زمانه الصحيح

ق��ال النائب فؤاد الس��عد »إن احلوارات 
واخلل��وات أثبت��ت ع��دم جدواها ف��ي إيجاد 
احلل��ول وع��دم قدرته��ا على خلق مس��احة 
مش��تركة بن االفرقاء بسبب تداخل العوامل 
وتبدي��ة  الداخلي��ة  بالنزاع��ات  اإلقليمي��ة 
واحلزبي��ة  الش��خصية  ش��ؤونهم  البع��ض 
واملذهبي��ة على الش��أن الوطن��ي«. ورأى في 
بي��ان »أن فش��ل االفرق��اء ف��ي التوص��ل الى 
تفاهمات حول امللفات اخلافية يضعهم أمام 
خيارين ال ثالث لهما، إما اإلس��راع بانتخاب 
رئيس إلنقاذ ما بقي من الكيان والنظام، وإما 

ترك الباد تسقط في الهاوية«.
وأض��اف: »ان اقت��راح انش��اء مجل��س 
للش��يوخ أتى ف��ي غي��ر زمان��ه الصحيح، اذ 
يقتضي أوالً انتخاب مجلس نيابي من خارج 
القيد الطائفي ومن ثم انشاء مجلس الشيوخ، 
فض��اً عن أنه يتعدى على صاحيات رئيس 
اجلمهوري��ة ال��ذي يت��رأس الهيئ��ة الوطنية 

إللغاء الطائفية السياسية«.

النائب الجراح: 
مناخ التعطيل لم يتغير

رأى عض��و كتل��ة »املس��تقبل« النائ��ب 
ترش��يح  م��ن  »االه��م  أن  اجل��راح،  جم��ال 
االش��خاص ه��و انضاج االم��ور السياس��ية 
النتخاب رئي��س للجمهورية«، الفت��اً الى أن 
»ه��ذه الظ��روف السياس��ية لم تنض��ج بعد 
وقوى التعطي��ل مس��تمرة بتعطيلها، وطاملا 
أن ه��ذا املناخ لم يتغير فا جدوى من البحث 

في اخليارات واألسماء«. 
وش��دد اجل��راح في حدي��ث إل��ى إذاعة 
»ص��وت لبن��ان - احلري��ة والكرام��ة«، على 
حي��ال  ثاب��ت  املس��تقبل  كتل��ة  »موق��ف  أن 
ترشيح النائب سليمان فرجنية لانتخابات 
الرئاس��ية«، مح��ذراً م��ن أن »الف��راغ املميت 
واملتعم��د ال��ذي نعي��ش في��ه قد ي��ؤدي الى 
انهيار مؤسس��ات الدولة واحتمال التعطيل 

الكلي للدولة أصبح وارداً«.

باسيل: نتخلى عن عون
 إذا اختار الشعب غيره

 أك��د رئي��س »التي��ار الوطن��ي احلر« 
الوزي��ر جب��ران باس��يل »أننا نس��عى إلى 
حل ميثاقي للبلد ودائم على أس��س ثابتة 
ووطني��ة جتم��ع اللبنانين وال تقّس��مهم، 
لك��ن أحدهم ف��ي ه��ذا البلد مين��ع التوافق 

ويقوده إلى اخلراب«.
وق��ال باس��يل بع��د اجتم��اع »تكت��ل 
التغيير واإلصاح« برئاسة النائب ميشال 
ع��ون: »إذا كان��ت األكثري��ة الس��احقة من 
املس��يحين غير قادرة على إيصال رئيس، 
يعني أنهم يقولون للمسيحين على الدنيا 

السام وأنتم خدام في هذا البلد«.

وجهة نظر

اسمع يا رضا
اسمع يا تيمور

ف���ي حم���أة التطرف الدين���ي والطائف���ي واملذهبي والعرقي املتفش���ي 
ف���ي منطقتن���ا العربية واإلس���المية، يطل وليد جنبالط على الس���احات 
السياس���ية من موقع االعت���دال والعقالنية واملوضوعي���ة والتأني، فيقدم 
عل���ى إصالح كنيس���ة املختارة التي بناها الزعيم التاريخي الدرزي بش���ير 
جنب���الط ألصدقائ���ه املوارن���ة م���ن آل اخل���ازن، ويدع���و في ه���ذا الصيف 
الساخن رأس الكنيسة املارونية الكاردينال بشارة الراعي إلى رعاية إعادة 
افتتاحها في احتفالية كبيرة وواسعة دعي إليها أهل السياسة في لبنان، 

وفي مقدمهم الساسة املوارنة. 
ينهم���ك النائ���ب وليد جنبالط في ه���ذه االحتفالية املميزة، في ظل 
احتدام أزمة سياسية كبرى في الداخل اللبناني، وفي كنف انفجار بركاني 
خطير تعيش���ه املنطقة ويتخذ طابعًا دينيًا ومذهبيًا خطيرًا ال سابق له. 
وكان من الطبيعي أن يؤدي هذا الس���لوك السياس���ي اجلنبالطي املنفتح 
إل���ى تعزيز الدور السياس���ي لرئي���س احلزب التقدمي االش���تراكي وجنله 
تيمور الذي ينسب البعض املراقب خطوات جنبالط األخيرة إلى الرغبة 
في انطالقة قوية وفاعلة جلنبالط االبن حتت سمع جنبالط األب وبصره 
وف���ي حيات���ه بغية االطمئنان الى س���المة عملية التوري���ث وصحتها. وال 
ميك���ن حص���ر االعتدال اجلنبالطي في حيز محدد، بل هو اعتدال يريده 
ولي���د جنبالط سياس���يا بالدرج���ة األولى بعد أن جن���ح الرجل في تأمني 
توليف���ات سياس���ية مختلفة م���ع أطراف عديدة. ويس���جل في هذا االطار 
حرص س���يد قص���ر املختارة على االحتفاظ بعالق���ة إيجابية مع حلفائه 
الس���ابقني في معس���كر الرابع عش���ر من آذار وفي طليعتهم الرئيس سعد 
احلري���ري وس���ميرجعجع وأم���ني اجلمّيل. ويضاف إلى ذلك تفاهم ش���به 
ش���امل مع الرئيس نبيه بري والرئيس جنيب ميقاتي،  وتوليفة حقيقية 
ممي���زة مع »حزب الله«، حيث التوافق على دور املقاومة في لبنان حاضر، 
لك���ن هذا التوافق يغيب عن املوضوع الس���وري ب���ني اجلانبني. وكانت آخر 
خطوات جنبالط االنفتاحية باجتاه العماد ميش���ال عون الذي رفع عنه 
الفيت���و اجلنبالطي، وبات بإمكان���ه أن يحظى بتأييد جنبالط إذا »كملت 

الفرحة وجهز العرس«، وفتحت أبواب قصر بعبدا أمام سيد الرابية. 
   يوم السبت املاضي في السادس من آب اجلاري حظي وليد جنبالط 
وجنله تيمور بتوقيع جديد من رأس الكنيس���ة املارونية على اعتدال هذه 
الزعام���ة الدرزية الت���ي كانت لها عالقات مضطربة مع الس���احة املارونية 
خ���الل احلرب األهلي���ة وقبلها وبعده���ا، اال أن ذروتها الش���اهقة كانت في 
ح���رب اجلب���ل التي وقعت ف���ي عامي 1983 و1984. وكان يوم الس���ادس من 
آب اجل���اري يوم���ًا لتجدي���د املصاحل���ة التاريخية الت���ي صاغها جنبالط 
نفس���ه م���ع البطري���رك املاروني الس���ابق نص���ر الله صفير ف���ي صيف عام 
2001. وكان���ت تلك املصاحل���ة بداية لتحالف قادم ب���ني جنبالط والقوى 
السياس���ية املس���يحية املعارض���ة للوجود الس���وري في لبن���ان، وصواًل إلى 
خريف عام 2004  واالعتراض على التمديد للرئيس اميل حلود وصدور 
القرار الدولي 1559 واغتيال الرئيس رفيق احلريري في 14 شباط 2005. 
وهكذا تكبر األدوار وتس���تمر الزعامات وتنمو الفاعلية السياس���ية. اسمع 

يا رضا... اسمع يا تيمور.<
أمين حجازي

الحاج عصام برغوت مستشارًا 
لمحافظ مدينة بيروت

محاف��ظ  س��لَّم 
مدينة بي��روت القاضي 
زياد ش��بيب إلى احلاج 
عص��ام برغ��وت كتاب��اً 
بتكليف��ه  ق��راراً  يحم��ل 

مستشاراً خاصاً له.
احملاف��ظ  ودع��ا 
احل��اج برغوت لتس��لُّم 
مهامه اجلديدة، متمنياً 

له التوفيق.
أّن  واملع��روف 
عض��واً  كان  برغ��وت 
ف��ي املجال��س البلدي��ة 
املتعاقبة ملدينة بيروت 

منذ العام 1998.{

لقطات لبنانية
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كلمة
األمان

مئ��ات الش��هداء ليل اخلامس عش��ر م��ن متوز، إم��ا قتلى حت��ت عجات 
الدباب��ات التي اجتاحت بعض الس��احات العامة في أنقرة واس��تامبول 
وجس��ري البوس��فور، أو التي تعّرضت لقصف الطائ��رات احلربية خال 
الس��اعات األول��ى م��ن االنقاب.. لك��ن التحقي��ق في مس��ؤولية االنقاب 
ب��دأ يتق��دم ويقضي باإلفراج ع��ن آالف املتهم��ن، وقد أفرجت الس��لطات 
القضائي��ة عن حوالى ألف ومئتي عس��كري كانوا متهمن باملش��اركة في 
العملي��ة االنقابية. كم��ا أن تقدم التحقيق س��وف يض��ع أصابع االتهام 
عل��ى اجله��ات الت��ي توّرطت باالنق��اب. لك��ن جوانب كثيرة لم تكش��ف 
بع��د.. فلي��س عبثاً مش��اركة عدد كبير م��ن كبار ضب��اط اجليش واألمن 
ف��ي االنق��اب، وليس عبثاً كذل��ك إمس��اك دول عربية وغربي��ة عن إدانة 
االنقاب، خاصة أن معظم هذه الدول ش��ريك سياسي وعسكري لتركيا.. 
وأن يك��ون فادميير بوتن رئيس جمهورية روس��يا -الذي متّر حكومته 
بأزمات سياسية واقتصادية وعسكرية مع تركيا- هو الرئيس األوروبي 
الوحي��د الذي اتص��ل بأردوغان مس��تنكراً االنقاب العس��كري. كذلك أن 
يك��ون أمير قطر، الرئيس العربي الوحيد الذي أجرى اتصاالً مع األتراك.. 
وان يج��ري احلديث جه��اراً عن زيارة قام بها الش��يخ محمد بن زايد الى 
الدوح��ة بعد فش��ل االنقاب، ليرج��و أميرها بالتدخل ل��دى األتراك حتى 
ال يأتي املس��ؤولون على ذكر دور دولة االم��ارات في االنقاب، وان يلتزم 
أردوغ��ان بذلك رغم األس��ئلة املتكررة عن دور عرب��ي.. وأمريكي، خاصة 
بع��د جلوء عدد من كبار الضباط األتراك االنقابين الى املانيا والواليات 

املتحدة..
أما الدور املركزي في االنقاب فهو الذي قام به فتح الله غولن، سواء 
بش��كل مباش��ر أو عبر أتباعه وتاميذه املقيمن في بنس��لفانيا أو غيرها، 
ولقاءات��ه املتكررة مع محم��د دحان، قبل وبعد زيارة ق��ام بها غولن الى 
دولة اإلمارات، اضافة إلى الدور السعودي بعد االنقاب في الزيارة التي 
ق��ام بها محمد بن زايد الى طنجة حيث التقى امللك س��لمان بحضور ولي 
ول��ي العهد األمير محمد بن س��لمان، وانضمام أمي��ر قطر )متيم بن حمد( 
ال��ى هذا اللقاء.. كل ذلك يحت��اج إلى بعض الوقت، والى تقليب املزيد من 

صحفات االنقاب ودور اجلهات اخلارجية فيه.
لك��ن املثي��ر للعجب هو موقف بع��ض اإلعام اللبنان��ي والعربي من 
احملاولة االنقابية الفاشلة، فا زالت بعض األبواق اإلعامية والصحافة 
الصفراء تتحدث بإس��فاف عن االنقاب والرئيس رج��ب طيب أردوغان. 
وهي ما زالت تتشّدق بأنها »إعام املقاومة« أو »املمانعة«، وقد اتضح أن 
أصدقاء إس��رائيل هم املرّوج األول لانقاب، وأن الرئيس الروسي بوتن 
كان أول املباركن ألردوغان واملهنئن له.. ال س��يما بعد جولة احملادثات 
التي جرت في بطرس��برغ، وعاجل��ت كل القضايا املعلق��ة بن الطرفن.. 

فهل يعود هؤالء إلى رشدهم ليقفوا مع احلق والعدل والدميقراطية?{

الرك��ود السياس��ي ال يقتصر على لبنان وحده، بل هو يس��ود العالم 
العربي كله. وعلى الرغم من أن لبنان دولة با رئيس منذ ثاثن ش��هراً، 
إال أن عجلة احلياة السياس��ية تدور، والنواب يعقدون جلس��ات دورية، 
واللج��ان النيابية تلتقي، وما يس��مى »مجلس ال��وزراء« يتخذ القرارات 
باإلجم��اع أو األكثري��ة املطلقة.. بينما العال��م العربي م��ن حولنا ال يكاد 
يش��هد حراكاً سياس��ياً عل��ى الرغم من قي��ام حروب أهلية أو انقس��امات 

عسكرية في كل من سوريا واليمن وليبيا وغيرها.
لك��ن احلدث ال��ذي حّرك الرك��ود -اإلقليم��ي والدولي- ه��و االنقاب 
الفاش��ل ال��ذي وق��ع ف��ي تركيا منتصف ش��هر مت��وز املاض��ي. فقد جرى 
قص��ف مجلس الن��واب التركي بالطائرات، ونزلت الدبابات الى ش��وارع 
امل��دن، وأذيع البيان االنقابي رقم واحد عبر محطات اإلذاعة والتلفزيون 
الرس��مية.. ولوال أن الرئيس الطّيب رج��ب أردوغان كان في إجازة بعيداً 
ع��ن متن��اول االنقابين، وأنه ب��ادر بإط��اق ندائه الى الش��عب التركي 
بالنزول إلى الشوارع والتصدي للقوات العسكرية.. لكان األتراك يغطون 
في نوم عميق بعد منتصف ليل اخلامس عشر من متوز، خاصة أن عدداً 
من القواعد العسكرية كانت في عهدة االنقابين، ال سيما قاعدة أجنرليك 
الت��ي تراب��ط فيها ق��وات وطائرات ش��مال األطلس��ي، وقد انطلق��ت منها 
طائرت��ان قامتا بتزويد الطائ��رات احلربية F16 الت��ي قامت بالتحليق 
ف��وق مدينة مرمري��س بالوقود، حي��ث كان ميضي الرئي��س اجازته مع 

عائلته، وكذلك املؤسسات احلكومية الرسمية.
هن��ا ال ب��ّد م��ن التوق��ف ملي��اً عن��د احل��دث الترك��ي. فاملع��روف أن 
اجلمهوري��ة التركية بلد دميقراطي، يجري فيه تداول الس��لطات بش��كل 
سلس ودوري بعد اخلروج من سلسلة االنقابات، التي بدأت عام 1960 
ض��د حكومة الرئيس عدنان مدريس وانته��ت بإعدامه، ثم االنقاب على 
الرئيس س��ليمان دمييريل ع��ام 1971، وصوالً إلى االنق��اب الذي قاده 
اجلن��رال كنع��ان ايفرين ع��ام 1980، وانتهى بتعطيل الدس��تور وإلغاء 
املؤسس��ات البرملانّية.. ختاماً بالضغوط العس��كرية التي مورست على 
حكوم��ة الرئي��س جن��م الدين أرب��كان وانته��ت بتنّحيه عن الس��لطة في 
ش��باط 1997، فقد سئم األتراك االنقابات، خاصة بعد اجراء انتخابات 
نيابية مطلع هذا الع��ام، حقق بنتيجتها الرئيس أردوغان أغلبية نيابية 
واضح��ة، أهلته لتولي الس��لطة وتش��كيل حكوم��ة برملانية ح��ازت ثقة 
مجلس النواب التركي. لذلك فإن الش��عب التركي بكل أحزابه السياسّية 
رف��ض االنقاب العس��كري، ووقف إل��ى جانب احلزب احلاك��م )العدالة 
والتنمية( خال التصويت في مجلس النواب على رفض االنقاب وإدانة 

املتوّرطن فيه.
صحي��ح أن احلمل��ة عل��ى االنقابين قض��ت باعتقال ع��دة آالف من 
العس��كرين واملدنين، لكن ه��ذه االجراءات جاءت طبيعية بعد س��قوط 

الركود السياسي
في لبنان والمنطقة
ماذا عنه في تركيا؟

الناس  سيعيد  »اإلرهاب«  محاربة  باسم  الذي  املشروع 
وسيجعل  املستبدة،  الديكتاتورية  االنظمة  مظلة  إلى 
باحلكم،  والتفرد  السلطة  على  للهيمنة  شّماعة  ذلك  من 
النسيان.  غياهب  في  النهج  لهذا  املعارضن  بكل  والزج 
احمل��اوالت  تلك  رفض  جولتها  في  اجلماعة  أك��دت  وقد 
املقابل  في  وأك��دت  االسامية،  الساحة  ل�»شيطنة« 
البلد،  في  الكاملة  الشراكة  على  الساحة  هذه  حرص 

وعلى االنفتاح واالعتدال والعيش الواحد. 
املسيحية  القيادات  على  اجلولة  هذه  في  اجلماعة 
تكون قد فتحت عاقة مباشرة مع القوى املسيحية وفقاً 
ملا كان أمينها العام عزام األيوبي قد وعد به عند انتخابه 
بهذه  عاقاتها  خرجت  وبذلك  اجل��اري،  العام  مطلع 
سابقاً،  بها  معموالً  كان  التي  الواسطة  إطار  من  القوى 
خال  من  الهواجس  من  الكثير  يبدد  ما  جهة  من  وهو 
اللقاء املباشر، ومن جهة ثانية يحّمل اجلماعة واألطراف 
ضمانة  تشكيل  في  جديدة  مسؤولية  أيضاً  املسيحية 
ستشكل  هل  وبالتالي  الوطني،  املستوى  على  أخ��رى 
بن  الثابتة  العاقة  من  جديد  عهد  بداية  اجلولة  هذه 
الساحتن االسامية واملسيحية أم ستكون مجرد جولة 
أن  ميكن  التي  اآلم��ال  تتبّخر  ما  سرعان  عامة  عاقات 

تنعقد على مثل هذه العاقات?{

ما  السورية،  احلالة 
لبنان  أم��ن  يعّرض 
اللبناني  والشعب 
واس���ت���ق���راره���م���ا 
وض���رورة  للخطر، 
هذه  لكل  حد  وض��ع 

األعمال. 
ك��م��ا وح��م��ل��ت 
اإلسامية  اجلماعة 
إل������ى ال����ق����ي����ادات 
بعض  امل��س��ي��ح��ي��ة 

عام  بشكل  االسامية  الساحة  تعيشها  التي  الهواجس 
من خال العمل الذي تقوم به بعض األطراف اللبنانية، 
والسياسية  واالجتماعية  األمنية  املستويات  على 
االسامية،  الساحة  »شيطنة«  محاولة  في  واالعامية 
أو  »االره����اب«  ل���  امل��ؤي��دة  الساحة  مبظهر  وإظ��ه��اره��ا 
املفردات  من  ذلك  سوى  ما  أو  »التكفير«  أو  »العنف« 
جملتها  من  يأتي  والتي  الغاية،  تلك  في  تستخدم  التي 
بهدف  لبنان،  إلى  السوري  اللجوء  »شيطنة«  محاولة 
املشترك،  العيش  على  القائمة  اللبنانية  الصيغة  ضرب 
مقولة  لتأكيد  العنف  إلى  تلجأ  قد  حاالت  توليد  وبهدف 
اتخاذ  وبالتالي  الساحة،  هذه  إلى  »اإلره��اب«،  انتماء 
مبثابة  تكون  معها  مواجهة  أو  حرب  لشّن  ذريعة  ذلك 
شعار  ترفع  التي  ال��دول  مع  عاقات  إلى  عبور  بطاقة 
عادة  احمل��اوالت  هذه  مثل  أن  علماً  »اإلره��اب«  محاربة 
اللبنانين واستقرارهم ومستقبل  ما تكون على حساب 
الدول  مصالح  في  استغالها  يكون  ما  وع��ادة  بلدهم، 
بعض  انتهجتها  سياسة  وه��ي  والكبرى،  االقليمية 
الغرب  مع  عاقاتها  لتطبيع  الشرق  منطقة  في  األنظمة 
على مر العقود املاضية، وكانت تأتي دائماً على حساب 
الشعوب واألوطان األخرى، وهو ما ترفضه اجلماعة وال 
تريده، حتى ال يتحّول كل اللبنانين إلى رهائن عند هذا 

السياسي  املوقف  مستوى  على  تعتبر  اليوم  القوات  أن 
أو  اجلماعة،  من  موقفها  في  القوى  أقرب  من  تكون  تكاد 
ما  إلى  السياسي  االختاف  تتخطى  مواقف  خلفية  على 
هو أعمق وأبعد كما كان في بعض مواقف شخصيات من 

التيار الوطني احلر.
القيادات  على  جولتها  في  اجلماعة  حملت  لقد 
البلد  مبصير  تتصان  أساسيتن  مسألتن  املسيحية 
سدة  على  املفروض  الفراغ  ظل  في  خاصة  ومستقبله، 
كما  التعطيل،  تريد  سياسية  قوى  من  األولى  الرئاسة 
الساحتن  بن  املشتركة  الهواجس  بعض  إليها  حملت 
االسامية واملسيحية، التي يريد البعض لها أن تستمر 
البلد  تستهدف  مشبوهة  مشاريع  مت��ري��ر  أج��ل  م��ن 

ومؤسساته بشكل عام.
على  جولتها  خال  اإلسامية  اجلماعة  أكدت  لقد 
وتعهده  ضمنه  ما  إطار  في  البلد  في  احلقيقة  الشراكة 
واملواعيد  املؤسسات  إط��ار  وف��ي  ال��ط��ائ��ف«،  »ات��ف��اق 
الفراغ  م��لء  ض��رورة  على  هنا  وش���ّددت  الدستورية، 
الرئاسي من خال انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب 
وأسرع وقت، محّملة القوى التي تخفي مشاريع مشبوهة 
التعطيل  مسؤولية  القائم،  السياسي  النظام  إلطاحة 
اللبنانين  عند  قناعة  تشكيل  خاله  من  حتاول  الذي 
بعدم صاحية النظام القائم للمرحلة احلالية واملقبلة، 
وضرورة اخلروج منه وعنه إلى نظام سياسي آخر تكون 
رفض  اجلماعة  وأكدت  الفصل،  والقول  الغلبة  فيه  لها 
ضمنها  التي  املشترك  العيش  بصيغة  ومتّسكها  ذلك، 
»اتفاق الطائف«، وإصرارها على قيام دولة املؤسسات 
بعيداً عن احملسوبيات الطائفية واملذهبية، وعلى سيادة 
الدولة فوق أراضيها وعلى قرارها السياسي، وحصرية 
أمن  يضمن  الذي  للساح  الشرعية  املؤسسات  امتاك 
لتجاوز  أيضاً  ورفضها  واستقرارهم،  اللبنانين  كافة 
املشاركة  حالة  إلى  وتخطيها  السيادة  حلدود  البعض 
في  كما  حدودها،  داخل  أخرى  شعوب  على  باالعتداء 

وائل جنم - كاتب وباحث
جولة  لبنان  في  االسامية  اجلماعة  قيادة  ب��دأت 
على القيادات املسيحية في البلد، استهلتها بلقاء رئيس 
ثم  اجلميل،  سامي  النائب  اللبنانية،  الكتائب  ح��زب 
العماد ميشال عون،  التغيير واإلصاح«،  رئيس »تكتل 
سليمان،  ميشال  العماد  للجمهورية،  السابق  والرئيس 
اللبنانية، الدكتور سمير جعجع،  القوات  ورئيس حزب 
املقبلة بلقاء املزيد  ومن املنتظر أن تستكمل خال األيام 
من القيادات املسيحية، على أن تتوج بزيارة البطريرك 
هذه  في  اجلولة  هذه  أتت  وقد  الراعي.  بشارة  املاروني 
املرحلة الدقيقة واحلساسة التي تعيشها الباد، خاصة 
عمل  وتعطيل  األولى،  الرئاسة  سدة  في  الفراغ  ظل  في 
فضاً  النيابي،  املجلس  يصيب  الذي  والشلل  احلكومة، 
فضاً  مؤسساتها،  بكافة  الدولة  تعطيل  محاوالت  عن 
عن جلسات احلوار التي باتت تشكل شيئاً فشيئاً بدياً 
الواقع  كل  عن  فضاً  الدستورية،  الدولة  ملؤسسات 

املأزوم الذي تعيشه الباد.
من  الكثير  اجلولة  هذه  في  اجلماعة  جتاوزت  لقد 
عاقتها  على  وضاغطة  قائمة  كانت  التي  التحّفظات 
بالساحة والقيادات املسيحية، خاصة مع »تكتل التغيير 
وذلك  اللبنانية«،  »القوات  مع  أقل  وبدرجة  واإلصاح« 
على خلفيات تاريخية، كما في العاقة مع القوات، علماً 

جولة الجماعة اإلسالمية على القيادات المسيحّية.. تأكيد الشراكة وتبديد الهواجس!

كلمة األمان

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت

www.al-aman.com

في لقاء العماد ميشال عون
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في ظّل انسداد أفق الحوار الداخلي:

 هل ينجح جنبالط في فتح كّوة في الجدار؟
يس��عى رئيس احل��زب التقدمي االش��تراكي واللقاء 
الدميقراط��ي ولي��د جنباط لتحري��ك الواقع السياس��ي 
اللبنان��ي من خال سلس��لة التحركات واملب��ادرات التي 

يقوم بها في األسابيع األخيرة.
ف��ي  جنب��اط  أقام��ه  ال��ذي  االحتف��ال  ش��كَّل  وق��د 
املختارة يوم األحد املاضي مبناسبة مرور 15 عاماً على 
املصاحل��ة ف��ي اجلبل رس��الة واضحة جلمي��ع األطراف 
الداخلية واخلارجية حول أهمية الدور التس��ووي الذي 
ميكن أن يقوم به بن القوى السياس��ية اللبنانية، والذي 
قد يس��اعد في حلحل��ة األزمة الداخلية بعد انس��داد أفق 
احل��وار الداخل��ي وع��دم توصل جلس��ات احل��وار التي 
يرعاها الرئيس نبيه بري للتوصل إلى تس��وية ش��املة 

لألزمة اللبنانية.
فما هي األس��باب التي تدفع رئيس احلزب التقدمي 
االش��تراكي ولي��د جنب��اط إلى ب��ذل املزيد م��ن اجلهود 
لتحقيق تس��وية داخلي��ة? وهل يس��تطيع ان يفتح كوة 
ف��ي جدار األزم��ة املتفاقمة وفي ظل اس��تمرار الصراعات 
اإلقليمي��ة والدولي��ة الت��ي تنعكس س��لباً عل��ى الوضع 

اللبناني?
أسباب التحرك

بداي��ة ما ه��ي األس��باب التي دفع��ت رئيس احلزب 
التقدم��ي االش��تراكي واللقاء الدميقراط��ي وليد جنباط 
ال��ى تفعيل اتصاالته ونش��اطاته في األس��ابيع األخيرة 
م��ن أجل حتقي��ق خرق م��ا في مس��ار األزمة السياس��ية 

اللبنانية?
تق��ول مص��ادر مطلعة عل��ى أجواء حت��رك جنباط 
إن األخي��ر، ف��ي ظل عدم جت��اوب األط��راف اللبنانية مع 
مبادرة رئيس تيار املس��تقبل الش��يخ سعد احلريري في 
ترش��يح النائب س��ليمان فرجنية لرئاس��ة اجلمهورية، 
فإنه اعتبر ان املطلوب إعادة حتريك االتصاالت مع كافة 
األطراف للبحث عن حل لألزمة السياس��ية حتت عنوان: 
التسوية السياسية أهم من تسمية الرئيس، وذلك خوفاً 
من تداعيات اس��تمرار اجلمود القاتل في لبنان. وتضيف 
املصادر »انه لهذه األس��باب عمد جنب��اط للتواصل مع 
قيادة حزب الله في ش��هر رمضان املنصرم ومت عقد لقاء 
موس��ع بن وفد من احلزب التقدمي واللقاء الدميقراطي 
برئاس��ة جنب��اط م��ع وف��د م��ن كتل��ة الوف��اء للمقاومة 
برئاس��ة النائب محمد رعد في مق��ر كتلة الوفاء في حارة 

حريك وتخلله افطار رمضاني. 
وتتابع املصادر: »بعد لقاء جنباط مع قيادة حزب 
الل��ه، أجرى سلس��لة اتص��االت م��ع الرئي��س نبيه بري 
والرئي��س س��عد احلريري من أج��ل البحث ف��ي امكانية 
تبني ترش��يح العماد ميش��ال عون في ح��ال عدم القدرة 
على انتخاب النائب س��ليمان فرجنية رئيس��اً، وان بري 

لم ميانع في طرح املوض��وع، خصوصاً ان العاقة بينه 
وب��ن التي��ار قد ش��هدت مؤش��رات ايجابية س��واء على 
صعي��د ملف النف��ط أو م��ن خال الزي��ارة التي ق��ام بها 

العماد ميشال عون للرئيس بري«.
وتضيف املص��ادر: »اما على صعيد الرئيس س��عد 
احلري��ري، فقد وعد بدراس��ة ملف ترش��يح العماد عون 
مج��دداً، مع انه أكد متس��كه املبدئي بترش��يح س��ليمان 
فرجنية، وقد تزامنت هذه االتص��االت مع دعوة الرئيس 
ب��ري لعقد ع��دة جلس��ات للح��وار الوطن��ي واللقاء بن 
الرئي��س ب��ري - احلري��ري، وكذل��ك قي��ام رئي��س تي��ار 
املس��تقبل بطرح موضوع ترش��يح العماد عون بدياً من 

فرجنية داخل كتلة تيار املستقبل.
وم��ع أن االتص��االت التي ق��ام بها جنب��اط وكذلك 
بعض التح��ركات التي قام بها رئي��س الهيئة التنفيذية 
للق��وات اللبنانية الدكتور س��مير جعج��ع اليجاد مخرج 

لألزم��ة السياس��ية الداخلي��ة وحتركات الش��يخ س��عد 
احلري��ري لم تصل إل��ى أية نتيجة عملي��ة، فإن جنباط 
ح��رص على االس��تمرار في حتركاته ونش��اطاته، وعمد 
لتحويل االحتفال مبناسبة مرور 15 عاماً على مصاحلة 
اجلب��ل إل��ى لق��اء وطن��ي ش��امل لتأكي��د أهمي��ة احلوار 
الداخل��ي وع��دم العودة إلى خي��ار احل��رب األهلية مهما 

تعاظمت املخاطر أو الصراعات اإلقليمية والدولية.
هل ينجح جنباط?

لكن بعد فش��ل جلسات احلوار األخيرة في التوصل 
إلى تسوية سياسية وعدم التوصل إلى اتفاق بن القوى 
السياسية إليجاد مخرج لألزمة الرئاسية، ماذا ميكن ان 
يفعل ولي��د جنباط لتحري��ك اجلمود السياس��ي? وهل 

سينجح في فتح كوة في جدار األزمة?
املطلعون على أجواء النائب وليد جنباط واحلزب 
التقدم��ي االش��تراكي يؤكدون انه ليس هن��اك خيار أمام 
جمي��ع القوى السياس��ية واحلزبية 
اللبناني��ة، وف��ي مقدمه��ا جنب��اط، 
س��وى االس��تمرار في العمل من أجل 
الوصول إلى تس��وية داخلية بغض 
النظر ع��ن األثمان التي س��تدفع من 
أجل ذلك أو النتيجة التي سيتوصل 
الرئي��س  ب��ه  يق��وم  م��ا  وان  إليه��ا، 
نبي��ه ب��ري م��ن جه��ود وم��ا يطلقه 
من تصريح��ات ومواق��ف يصب في 

االجتاه نفسه الذي يقوم به جنباط.
ويضي��ف ه��ؤالء: ان لبن��ان جن��ح حت��ى اآلن ف��ي 
احلفاظ على االس��تقرار السياس��ي واألمني النسبي رغم 
تعاظ��م التطورات اإلقليمية والدولية، لكن عدم الوصول 
إلى تس��وية سياسية في األش��هر القليلة املقبلة سيضع 
البل��د أمام مخاطر جديدة، ان بس��بب تعاظم الصراعات 
في املنطقة أو بسبب االس��تحقاقات املستجدة، وال سيما 
االنتخاب��ات النيابية ف��ي العام املقبل، ف��ي ظل صعوبة 
التمدي��د للمجل��س احلال��ي والفش��ل ف��ي التوص��ل الى 
قان��ون جديد لانتخاب��ات، وانه إذا لم يت��م االتفاق على 
انتخاب رئيس جديد س��يكون اجلميع أمام حتدٍّ صعب، 
ألنه حتى في حال اجراء االنتخابات النيابية سواء وفقاً 
للقان��ون احلالي )قانون الس��تن املع��دَّل(، أو أي قانون 
جديد، فكي��ف ُتختار حكومة جديدة بدون وجود لرئيس 
للجمهوري��ة وه��و ال��ذي يج��ري االستش��ارات النيابية 
ويعلن تس��مية رئي��س احلكومة، ألن احلكوم��ة احلالية 
ستكون في حكم املس��تقيلة وال ميكن ان تستمر في إدارة 

الباد.
ف��ي ض��وء ه��ذه املعطي��ات، وفي ظ��ل القل��ق الذي 
يعيش��ه جنب��اط وب��ري م��ن املخاط��ر القادم��ة، ف��إن 
جهودهما س��تتواصل للبحث عن تس��ويات داخلية وإذا 
لم يكن باإلمكان التوصل إلى تسوية شاملة، فعلى األقل 
االتفاق على حلول مللفي االنتخابات الرئاسية والنيابية، 
واملهمة ليس��ت س��هلة في ظل متس��ك كل طرف مبواقفه 
وفي ظل تصاعد الصراعات في سوريا واملنطقة وال سيما 
إيران والس��عودية. لكن رغم ذلك س��يظل جنباط مصراً 
على التحرك والبحث عن تسويات، فإذا لم يحقق نتائج 
عملية فعلى األقل يحافظ على االستقرار الداخلي والذي 
يواج��ه حتديات عدي��دة سياس��ية وأمني��ة واجتماعية 

واقتصادية.{
قاسم قصير

معارك حلب.. هل أسقطت أحالم الهيمنة في لبنان؟
قبل أسبوعن تقريباً، خرج األمن العام حلزب الله 
الس��يد حس��ن نصر الله، ليقول في مهرج��ان تأبن أحد 
قياديي احلزب الذي كان يقاتل في سوريا، وبعدما جنح 
النظام الس��وري مبس��اعدة روس��يا وإيران واملليشيات 
الطائفي��ة ف��ي ف��رض احلص��ار عل��ى املناطق الش��رقية 
في حلب واخلاضعة لس��يطرة املعارض��ة، إن أهمية ما 
جرى في حلب أخيراً يرتبط بإسقاط املشاريع اإلقليمية 
واألح��ام االمبراطوري��ة، وتوجه إلى الس��عودية قائاً: 
»مشروعكم ال مستقبل له، وأمامكم فرصة للتفاوض في 

اليمن والبحرين وسوريا، وإال فسوف تهزمون«.
وق��د ع��ززت ه��ذه األج��واء التس��ريبات اإلعامية 

والسياس��ية ح��ول لق��اءات يجريها ن��ادر احلريري مع 
جب��ران باس��يل، يجري الت��داول فيها ح��ول الضمانات 
املطلوبة من العماد عون للرئيس سعد احلريري، سواء 
ف��ي م��ا يتعلق بقان��ون االنتخ��اب أو رئاس��ة احلكومة، 
وكذل��ك العاقة مع حزب الله وس��وريا حتى يس��تطيع 
الرئيس س��عد احلريري البناء عليها لتبني خيار العماد 
ع��ون لرئاس��ة اجلمهوري��ة ب��دالً م��ن النائ��ب س��ليمان 

فرجنية.
جلس��ات  س��بقت  الت��ي  الرئاس��ية  األج��واء  ه��ذه 
احلوار الثاثية األس��بوع املاض��ي تبخرت بفعل أمرين: 
األول مرتب��ط بالتط��ورات العس��كرية في حل��ب بعدما 
قام��ت فصائل املعارضة الس��ورية بش��ّن هجوم مضاد 
عل��ى مواقع النظام الس��وري واس��تطاعت ف��ك احلصار 
ع��ن مناطقها ف��ي حلب، والثان��ي له عاق��ة باحلوارات 
الت��ي جرت في ثاثية احلوار حي��ث تبن ان كل األجواء 
السياس��ية التي أش��يعت قبل ذلك عن تب��دل في موقف 
تيار املس��تقبل من ترش��يح العماد عون ال أساس لها من 

الصحة.
فه��ل أس��همت مع��ارك حل��ب ف��ي تب��دل املواق��ف 
السياس��ية بن ليل��ة وضحاها? وما معنى قول الس��يد 
حسن نصر الله ان ما يجري »يرتبط بإسقاط املشاريع 

اإلقليمية واألحام االمبراطورية«?
ف��ي البداية ال ب��ّد من التذكي��ر أوالً مبواق��ف النظام 
الس��وري وروس��يا وإيران بعدما اس��تطاع النظام قطع 
طريق الكاستيلو وفرض احلصار على األحياء الشرقية 

في حلب.
بتح��ركات  العس��كرية  التط��ورات  ه��ذه  ترافق��ت 
سياس��ية في لبن��ان واملنطق��ة للدبلوماس��ية اإليرانية 
حيث زار لبنان رئيس جلنة األمن القومي والسياس��ات 
اخلارجي��ة ف��ي مجل��س الش��ورى اإليراني ع��اء الدين 
بروج��ردي، حي��ث اعتبر أن »لبنان يق��ف بالصف األول 
للمقاومة واملمانعة«، وأش��ار إل��ى أن »املنحنى البياني 
لنش��اط التنظيم��ات اإلرهابي��ة س��واء كان��ت داعش أو 
أخوات��ه آخ��ذ باالنح��دار، لي��س فق��ط في س��ورية وفي 
الع��راق بل ف��ي املنطقة كله��ا«، وفي هذا الوق��ت بالذات 
خرج السيد حسن نصر الله ليقول إن أهمية ما جرى في 
حلب أخيراً هو أنه »يرتبط بإس��قاط املشاريع اإلقليمية 
ال��دور  بذل��ك  يقص��د  وه��و  اإلمبراطوري��ة«،  واألح��ام 

السعودي إقليمياً والدور التركي امبراطورياً.
وبع��د املواقف اإليرانية وكام الس��يد حس��ن نصر 
الل��ه بعد ف��رض النظ��ام احلص��ار على حلب انتش��رت 
األخب��ار والتس��ريبات والتحليات ح��ول قبول الرئيس 

س��عد احلريري وتي��ار املس��تقبل بالعماد عون رئيس��اً 
للجمهورية.

وكم��ا تبدل��ت املواق��ف بن ليل��ة وضحاه��ا عادت 
األم��ور الى ما قبل حصار حلب بعد أن اس��تطاعت قوات 
املعارضة فك احلصار عن حلب وإحلاق خس��ائر مادية 
وبش��رية بقوات النظام السوري واملليش��يات الطائفية 
املقاتلة معه حيث انتش��رت أخبار وتس��ريبات إعامية 
تقول إن تيار املس��تقبل أجرى ما يش��به التصويت على 
اعتماد خيار العماد عون مرش��حاً لرئاس��ة اجلمهورية، 
وان ه��ذا النقاش أو التصويت انته��ى الى رفض أكثرية 
كتلة املستقبل النيابية خليار تبني ترشيح العماد عون 

لرئاسة اجلمهورية.
ونقل��ت مص��ادر إعامي��ة ع��ن أوس��اط ف��ي تي��ار 
املستقبل ان كتلة املس��تقبل »لم حتسم خيارها، وال هي 
صوت��ت عليه، بل تركته معلقاً إلى حن تبلور املعطيات 
اإلقليمي��ة والدولية ومدى اس��تعداد إي��ران وحزب الله 
النتخاب رئيس من خارج التس��وية الشاملة في املنطقة 

حيث يخوضان حرباً مفتوحة على أكثر من جبهة«.
من الواضح ان »حزب الله« و»تيار املستقبل« على 
حد س��واء يخوضان حروبهما اللبناني��ة الداخلية على 

وقع ما يجري في املنطقة.
فحزب الله يريد فرض حل سياسي في لبنان أبعد 
م��ن انتخاب العماد عون رئيس��اً للجمهوري��ة، فهو يريد 
قانون لانتخ��اب يؤمن له وحللفائ��ه األكثرية النيابية 
ف��ي كل لبنان، ويري��د رئيس��اً للحكومة يقبل بش��رعية 
ساح حزب الله، وبدوره في لبنان واملنطقة، وبعاقات 
ممتازة مع النظام السوري، وهو لذلك يراهن على جناح 
وانتصار املش��روع اإليراني في سوريا والعراق من أجل 
الوص��ول إلى هذا االنتصار السياس��ي ف��ي لبنان، لذلك 
ش��كلت معركة حلب األول��ى حالة انتص��ار تداعت بعد 
هزمية النظام الس��وري في حلب أمام ق��وات املعارضة 

السورية.
باملقابل، يراهن تيار املستقبل على تطورات املنطقة 
م��ن أجل احلف��اظ عل��ى متاس��كه السياس��ي ف��ي وجه 
مطامع وطلبات حزب الله الرئاسية والسياسية، ولذلك 

استبشر خيراً بانتصار املعارضة األخير في حلب.
باختص��ار، الس��يد حس��ن نص��ر الل��ه كان يحل��م 
بإسقاط املش��اريع اإلقليمية واإلمبراطورية عبر معركة 
حلب، من أجل فرض مشاريع إيران في لبنان واملنطقة، 
وبس��قوط النظام في حل��ب تبخرت ه��ذه األحام وعاد 

الوضع في لبنان إلى ما كان عليه قبل معارك حلب.{
بسام غنوم

الجماعة اإلسالمية تزور 
رئيس حزب القوات اللبنانية د. سمير جعجع

ف��ي إط��ار جول��ة 
اجلماعة على القيادات 
املسيحية  السياس��ية 
ق��ام وف��د م��ن املكت��ب 
برئاس��ة  السياس��ي 
النائب الس��ابق أسعد 
وحض��ور  هرم��وش 
عم��ر  املكت��ب  أعض��اء 
س��راج، عمر املصري، 
ي��وم  جن��م،  وائ��ل 
 2016/8/9 الثاثاء 

بزيارة رئيس حزب القوات اللبنانية د. س��مير جعجع 
ف��ي مع��راب، ضم��ن جول��ة اجلماعة عل��ى القي��ادات 
املس��يحية لش��رح وجهة نظرها وموقفها من األحداث، 
حيث جرى البحث ف��ي الواقع اللبناني الراهن في ظل 
الفراغ في س��دة الرئاس��ة االول��ى والتعطيل املتواصل 
للحكوم��ة، وتأثي��ر التداعيات اإلقليمية على الس��احة 
الداخلي��ة. كما ش��رح الوف��د وجهة نظ��ر اجلماعة من 
التطورات األخيرة وموقفه��ا منها، وجرى االتفاق على 

التواصل الدائم.
وبعد اللقاء صّرح األستاذ هرموش قائاً: 

ف��ي إط��ار اللق��اءات والزي��ارات الت��ي تق��وم به��ا 
املس��يحية  القي��ادات  عل��ى  االس��امية«  »اجلماع��ة 
اللبناني��ة، قمن��ا بجول��ة أفق واس��عة م��ع د. جعجع، 

بحيث اس��تعرضنا مآالت تعثُّر طاولة احلوار والفراغ 
احلاصل في املؤسس��ات وغياب أي أفق حّل في قضية 
انتخ��اب رئي��س للجمهورية. ونحن اذ نش��دد على أن 
معي��ار الوطنية الصادقة هو بتفعيل عمل املؤسس��ات 
عب��ر قي��ام مجلس النواب ب��دوره، نرف��ض أي تعطيل 
لهذه االستحقاقات الوطنية التي إن ُغيبت فهي ُتغّيب 
لبنان الرس��الة والدور والوط��ن، وتتعدى إطار املوقع 
الرئاس��ي. وأضاف: لقد نقلنا ال��ى د. جعجع هواجس 
الس��احة اإلس��امية الت��ي تعتب��ر أن هن��اك محاوالت 
لش��يطنة الساحة الس��نّية وإظهارها مبظاهر التطرف 
والعنف، ونحن من موقعنا اإلسامي نعتبر أن التفاهم 
واحلوار االس��امي املسيحي هو الضمانة األولى لقيام 

لبنان القوي والعادل واملتوازن.
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المعارضة السورية تتصّدى لقوات النظام في حلب وتكبدها خسائر
املس��لحة  الس��ورية  املعارض��ة  مقاتل��و  تص��دى 
حملاوالت تقدم لقوات النظام السوري على أكثر من جبهة 
في محيط مدينة حلب، وأوقع��وا قتلى في صفوفها، كما 
قصف��وا معمل اإلس��منت باملدينة وأحرق��وه، بينما قتلت 
الغ��ارات املتواصلة أكثر من أربعن مدنياً في حلب ودير 

الزور.
وأشارت املعارضة إلى أن قوات النظام واملليشيات 
املوالي��ة له انس��حبت من مناط��ق حاول��ت التمركز فيها 

بقرية صغيرة جنوب املدينة.
ومتكن��ت املعارضة املس��لحة م��ن صّد تق��دم قوات 
النظ��ام واملليش��يات املوالي��ة ل��ه في بع��ض النقاط، وال 
سيما في منطقة الراشدين وتلة احملروقات جنوب حلب، 
كم��ا فجرت املعارضة قاعدة صواريخ وقتلت طاقمها في 

منطقة مشروع »3000 شقة«.
ونقل��ت وكال��ة رويت��رز ع��ن مص��ادر باملعارض��ة 
املس��لحة أن قوات النظام اقتحمت لفت��رة وجيزة منطقة 
تال الصنوبرات بحس��ب ما أفادت وسائل إعام موالية 
للنظام، لكنها تراجعت خال ساعات ولم تتمكن من قطع 

طرق إمداد املعارضة.
واس��تهدفت كتائب املعارضة بقذائف الهاون معمل 
اإلس��منت في حي الش��يخ س��عيد جنوب حلب، مما أدى 
إلى حريق ضخم بسبب اش��تعال خزانات الوقود داخل 
املعمل، كما اس��ُتهدفت معاقل قوات النظام في الضاحية 
بصواريخ محلية الصنع حققت إصابات مباش��رة، وفقاً 

لناشطن.
وقال الناطق العس��كري باس��م حركة أحرار الشام 
أبو يوس��ف املهاجر إن معارك حلب لم تتوقف، وستكون 

هناك مفاجآت قريبة يحققها مقاتلو املعارضة.
وأشار إلى أن النظام خسر خال الساعات املاضية 
أكث��ر من عش��رين جندي��اً، ول��م ينجح في اس��تعادة أي 

موقع رغم الدعم اجلوي الروسي.
قتلى مدنيون

وف��ي هذه األثن��اء، أف��اد املرصد الس��وري في حلب 
ب��أن 22 مدنياً قتل��وا وجرح آخرون ج��راء غارات جوية 
روس��ية وس��ورية على مناطق كرم النزه��ة والصاخور 
وت��ل الزرازير ومخيم حن��درات، وه��ي مناطق خاضعة 

للمعارضة.
كما س��قط 21 قتياً في 
بل��دة محيمي��دة بري��ف دير 
الزور -معظمهم من النس��اء 
القصف  بس��بب  واألطف��ال- 
النظ��ام،  لطائ��رات  اجل��وي 
أحي��اء  القص��ف  ش��مل  كم��ا 
الصناع��ة والش��يخ ياس��ن 
واحلويق��ة وحويج��ة صك��ر 
ودوار املعام��ل مبدين��ة دي��ر 

الزور.
دمش��ق،  ري��ف  وف��ي 

تتواصل املعارك بن املعارضة وقوات النظام بعد إعان 
جيش اإلس��ام عن بدء معرك��ة »ذات الرقاع« في منطقة 
مرج الس��لطان، وه��و ما رد علي��ه النظ��ام بقصف جوي 
ومدفعي، وال س��يما في داري��ا ودوما والزبداني، مما أدى 

إلى سقوط عشرات اجلرحى من املدنين.
علوش يتحدث عن »ذات الرقاع«

ودع��ا الناط��ق الرس��مي ل�»جي��ش اإلس��ام« ف��ي 
س��وريا، إسام علوش إلى استمرار التنسيق بن فصائل 
الثوار على كامل األرض السورية، خاصة في الغوطتن 
الشرقية والغربية، »اللتن تتعرضان حلملة هي األعنف 
من جيش النظام الس��وري، الذي يحاول الس��يطرة على 
كل م��ن الغوطة الش��رقية وداريا، حي��ث احلصار مطبق 

على هاتن املنطقتن منذ أربع سنوات«.
وطال��ب -بحس��ب ما نقل عن��ه موق��ع »جنوبية«- 
التشكيات العسكرية بالتنس��يق والتوحد والعمل على 
تخفيف الضغط عن تلك املناطق؛ من خال عمل عسكري 

ضد النظام باجتاهها.
وأش��ار إلى أن »اخلطوات القادمة موجودة في بنك 
أهداف الثورة، حتى نصل بإذن الله لتحرير كامل سوريا 

من إجرام الطغمة احلاكمة«.
ولفت علوش إلى زيارة أردوغان لروس��يا، وقال إنه  
»ال يس��تطيع أح��د أن ينكر الدور التركي الداعم للش��عب 
السوري، وبسبب هذا التاريخ التركي املشّرف بالوقوف 

إل��ى جان��ب قضيتن��ا العادلة، فإنن��ا على ثقة ب��أّن األثر 
الذي س��يحدثه الرئيس التركي في هذا املضمار سيكون 

إيجابياً وفي خدمة الشعب السوري«.
وع��ن معركة الغوط��ة وأهدافها، أوض��ح علوش أّن 
»املعرك��ة الت��ي س��ميناها »ذات الرق��اع« تعتم��د تكتيكاً 
جديداً في ظّل الوضع احلالي للصراع في س��وريا، وفي 
ظ��ّل الدعم الامح��دود للنظام، في مقاب��ل احلصار الذي 
نعاني منه في التشكيات العسكرية، ال سيما في مناطق 

ريف دمشق«.
وقال إن معركة حلب أظهرت أن احلصار ال ميكن أن 
يكسره احملاصرون وحدهم، وهم بحاجة لقوة تساندهم 

من خارج منطقة احلصار.
وأوض��ح: »نأم��ل أن ننج��ح بتحري��ر حل��ب كاملة، 
الدولي��ة، فإنن��ا ال  إل��ى اخلط��وط احلم��راء  وبالنس��بة 
نعرفه��ا، لكن تتبن لن��ا على األرض، عندم��ا تقف الدول 

في وجه عمليات التحرير في مناطق محددة«.
م��ن جهة أخرى ق��ال ناش��طون إن املعارضة نفذت 
هجوم��اً ف��ي بل��دة مع��ان مبحافظة حم��اة وقتل��ت عدة 
عناصر من النظ��ام، كما نفذت هجمات في حّي املنش��ّية 

وأطراف مدينة درعا.
وقصف��ت طائ��رات النظام مدينة س��راقب مبحافظة 
إدل��ب وبل��دات تلبيس��ة وديرف��ول والعامري��ة بحمص 
ومدين��ة اللطامنة ش��مال حم��اة، كما ُقتلت ام��رأة وجرح 

آخرون في تلبيسة جراء قصف مدفعي.
وفي الوقت نفسه، قصفت الطائرات الروسية مواقع 
االش��تباكات ف��ي مناط��ق الصوامع والش��نداخية و جب 
اجلراح ق��رب تدمر بري��ف حمص، حيث يح��اول تنظيم 

الدولة التقدم، بحسب ما أفادت شبكة شام.{

أطفال حلب ينتصرون على القيصر
بقلم: محمد يوسف احلمادي

ف��ي كل معركة تتقدم النخب املدّربة وطائع الفدائين؛ اجليوش إلى اخلطوط األولى لس��احات 
القت��ال، به��دف االقتح��ام وفتح الثغرات في صف��وف العدّو، إال ف��ي ملحمة حلب الكبرى، فقد س��بق 
صغارها الكبار إلى اجلبهات لتنفيذ مهمات عس��كرية حساس��ة، ظهروا فيها فرحن مبا أوكل إليهم؛ 
ألنهم هذه املرة سيتحركون كشركاء حقيقين في لعبة الكبار السائدة في الباد، وعامل أساسي من 

عوامل النصر التي سيذكرها التاريخ.
انتص��ر أطفال حلب عل��ى القيصر وعماله في الش��رق؛ ألنهم كانوا العامل األساس��ي في حتول 
حلب من ُمحاَصرة إلى ُمحاِصرة ملن يحاِصُرها، فبفضل »إطاراتهم احملترقة« تقّدم الثوار سريعاً في 
معركة »حلب الكبرى« بعد غياب الطيران احلربي عن األجواء في الساعات األولى النطاق املعركة، 
وهو ما كش��ف حصون األس��د ومنع عنها احلماية اجلوية. وهنا ميكننا القول بأن لعبة أطفال حلب 

لقنت القيصر »بوتن« وجيشه درساً قاسياً في البطولة، وعلمته فناً جديداً في العلوم العسكرية.
احلص��ار املعّد له على مدى ش��هور طويلة انهار بس��اعات أمام هجوم الثوار املفاجئ، فروس��يا 
ومليش��يات إيران استماتوا جميعا في سبيل كس��ر عزمية حلب وإرضاخها، بعد أن ظنوا أن املجازر 
وحجم املوت س��يعجل ف��ي إركاع أهل املدين��ة، فطاول حقدهم األعمى احلجر والش��جر قبل البش��ر، 
وتناث��رت حم��م بارودهم في كل م��كان، لكن ثبات الث��وار تخطى حواجز التفوق ف��ي العدة والعتاد، 

فتهاوت أمامهم احلصون وفرت عناصر اخلصم مذعورة مدحورة.
إفات الغرب من اس��تحقاقات املأس��اة الس��ورية، وترك الس��احة لروس��يا تص��ول وجتول مع 
حلفائه��ا كما يحلو له��م، دفع الثوار إلى توحيد كلمتهم ورص صفوفه��م أمام مذبحة بني قومهم، فا 
وع��ود بالتس��ليح صدقت، وال مباحثات سياس��ية أثم��رت، حتى أن هدنة )كي��ري - الفروف( ولدت 
عاج��زة من��ذ حلظتها األولى، وما كنا نس��معه في خوالي األي��ام من أصوات تندد وتش��جب اجلرائم 

املرتكبة بحق األبرياء؛ خفتت واضمحلت، وبقيت املجازر الشاهد األبرز على الساحة السورية.
لعب بوتن على اس��تثمار وش��راء ضعف أوباما الهزيل )الذي يحاول قت��ل ما تبقى له من وقت 
ف��ي إدارة القوة األكبر عاملياً(، فظهر كراٍع للعملية السياس��ية والعب أب��رز في حياكة خيوطها، لكنه 
في املقابل زاد من وتيرة دعمه العس��كري لنظام األس��د، وس��ّخر كل مقدرات باده العسكرية خلدمة 
القض��اء على الث��ورة والثوار، دون رادع قانوني أو أخاقي يلجم ق��واه عن قتل املدنين في ماجئهم 

ومستشفياتهم.
س��يقول التاريخ كلمت��ه، والثوار أيض��اً، بأن حلب فتح��ت صفحة جديدة من صفح��ات الثورة 
الس��ورية، س��طرتها بعبارة قوة احلق وعزمية أهل األرض ال جتاريها قوة محتل مهما عظمت، وبأن 
من يبحث عن اس��تعادة أمجاد روسيا القيصرية سيجر يوماً ذيول اخليبة والهزمية؛ مغادراً سوريا 

إلى غير رجعة.
ف��ي س��وريا باتت احلرب لعب��ة الكبار والصغ��ار، فحبال األراجي��ح ربطت بفوه��ات الدبابات، 
والبنادق اخلشبية موجهة نحو الطيران الفتاك تروي قصة احلرب على لسان األوالد. ولعل مشاهد 
حلب وأطفالها الفرحن بلعبتهم احلربية كانت أقوى وأش��د تأثيراً في الرأي العام وحديث اجلميع؛ 
ألنها تعّبر عن إرادة القوة، وحكمة ال جتاريها حكمة بأن العن احلاملة باحلرية ستنتصر على مخرز 
القتل واإلرهاب والدمار. قصة قالها الصغار قبل الكبار بأن حلب س��تبقى أمل الس��ورين، ولن تكون 

فاجعتهم، سيحررها الثوار وتعاد التجربة في مدن سورية أخرى.{

قبل فجر األول م��ن آب اجلاري، بدأت معالم معركة 
ملحم��ة حلب بالظه��ور بص��ورة قوية ومفاجئ��ة، أهمها 
صدمة اإلع��ام الروس��ي واإليران��ي من التق��دم النوعي 
اخلاط��ف، الذي حققه اجليش الس��وري احل��ر وفصائل 
أخ��رى، ف��ي خط��وط املواجه��ة احلّساس��ة م��ع النظام، 

وأحياء حلب الغربية.
املعرك��ة أُطلقت قبل ذلك بس��اعات، ولك��ن التفويج 
الذي أجنزه الثوار، وغرفة العمليات املش��تركة لها، كان 
كافي��ا بعد توفيق الل��ه، لتحقيق هذا االخت��راق النوعي. 
وس��ُيطرح هن��ا س��ؤال اعتراض��ي مه��م، وه��و أن الثوار 
س��بق أن حقق��وا انتصارات نوعي��ة، لك��ن تراجعوا بعد 
ذل��ك ومتك��ن التحال��ف الروس��ي اإليراني والنظ��ام، من 

إخراجهم.
وه��ذا صحي��ح، لك��ن حجم احلص��ار الذي عاش��ته 
الثورة السورية مؤخراً، وكل دالئل تصفيتها التي ال تزال 
خطورته��ا قائم��ة، وصلت إلى مرحلة تقت��رب من اليأس 
العس��كري، وبالتال��ي ف��دروس ملحمة حلب حس��ب ما 
أطلق عليها الثوار، مهمة للغاية حتى لو حصل- ال سمح 

الله- تراجع.
وأهم درس هو مس��ألة توحيد الث��وار املقلقة، الذي 
سّبب بحسب دالئل امليدان وتواتر الشهادات، أكبر أسباب 
التراج��ع ومتك��ن العدّو، ولذل��ك فإن أهم م��ا يجب عليه 
العمل، هو إعادة رمزية وكينونة وحدة الثورة الس��ورية 
في جس��م مركزي هو اجليش السوري احلر، الذي تشكل 
عودته فرصة تاريخية لنهضة الثورة السورية وقدرتها 
على تغيير امليدان، وفرض حل سياس��ي اضطراري على 

احللفاء، ولتوضيح ذلك نعرضه في التالي:
1- نعلم أن فصائل اجليش السوري احلر، متوزعة 
ولم تضبط هيئة أركانها حتى اآلن، وذلك بسبب تهميشه 
ودعم فصائل سلفية وسلفية جهادية على حسابه، وهو 

تقاطع جمع بن التطرف وتآمر من صديق وعدّو.
2- إع��ادة دمج مجموعات اجليش الس��وري احلر، 
وإع��ان هيئ��ة أركان جديدة ل��ه، بعد معاجل��ة ميدانية 

ممك��ن جداً، وهو م��ا يعني أن��ه يعود كق��وة متثيل أولى 
للثورة السورية، يحتضنه كل الشعب، ويعود كضمانة 
تأم��ن وطني لكل الس��ورين عند تس��لم امل��دن واملواقع 
الكبرى، وهو ما ُيطمئن الش��عب ويشكل اختراقاً لصالح 

الثورة عربياً ودولياً.
3 - وبالتال��ي يع��ود مفه��وم التأم��ن الدس��توري 
الوطن��ي اجلام��ع، عب��ر املرك��ز الث��وري املوال��ي لتدي��ن 
الش��عب املعتدل، وإس��اميته الواضحة في كل فصائله، 
وفي قدرات حتويلها لصالح الشعب، وليس كمجموعات 

صراع ألرض محروقة.
الس��لفية  املجموع��ات  إقص��اء  أب��داً  ه��ذا ال يعن��ي 
السورية، املتباينة عن السلفية اجلهادية، ولكنه يساعد 
في دمجها من جديد، لو تبناها الداعمون لها، وش��جعوا 

فكرة انضمامهم للجيش السوري احلر.
فاملي��دان  بس��هولة،  الدم��ج  ه��ذا  يتحق��ق  ل��ن   -4
تعّرض لبعث��رة مجنونة، صنعت انش��قاقات وفصائل، 
وأصبح قرار بعض منها في داعمه الش��عبي أو الرسمي 

اخلارجي، وليس في يده.
  5- لكن من املمكن الس��عي إلي��ه، لتحقيق أكبر قدر 
ممكن لكتلة التوحد م��ع اجليش احلر، وعودته النطاقة 
مختلفة كقوة رئيسية حاسمة، وممثلة للشعب السوري، 
وإذا قوي اجليش احلر، فقد يستطيع أن يقنع العديد من 
اجلماعات باالندماج فيه، أو التنسيق الكلي مع خططه.

6- جي��ش الفت��ح ال ي��زال خليط��اً، وهناك ش��راكة 
واضح��ة م��ن النص��رة في��ه، وأداؤه اإليجاب��ي األخي��ر 
واضح، لكن اإلشكالية هي كيف يفصل الشعب السوري 
دالئل اخلوف من مش��اريع النص��رة، وانقابها امليداني، 
وبن اس��تثمار أي نزوع للحق لديها وشراكة الشعب في 
معركته، ال معركة س��لفية جهادية أخرى، أفرزها تنظيم 

فتح الشام اجلديد كبديل اضطراري.
إن ضم��ان هذا العب��ور الصعب م��ع النصرة، ممكن 
حن يتحد املوقف الثوري العسكري 
تصدي��ر  إع��ادة  ف��ي  والسياس��ي 
ويوَق��ف  احل��ر،  الس��وري  اجلي��ش 
التهمي��ش اإلعامي والسياس��ي له، 
حينها سيتشجع اآلخرون للخضوع 
ألقل اإلميان، ويعاون اجليش احلر، 
كب��رى،  ش��رعية  قاع��دة  لتحقي��ق 
هي دفع أكب��ر الضرري��ن، وهو دفع 
الصائل عن رقبة الش��عب السوري، 
سياس��ي  ث��م  عس��كري  مبش��روع 
يحف��ظ س��وريا للعرب وإلس��امها، 

وشعبها للحياة.{

ماذا تعني عودة الجيش السوري الحّر
بقلم: مهنا احلبيل
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أسرى حركة حماس يعّلقون إضرابهم المفتوح
أك��د نادي األس��ير الفلس��طيني أن أس��رى حركة 
املقاومة اإلس��امية )حماس( توصل��وا إلى اتفاق مع 
إدارة س��جون االحت��ال مت مبوجبه تعلي��ق إضرابهم 

املفتوح عن الطعام الذي استمر عدة أيام.
وذكر نادي األسير أن االتفاق شمل وقف التفتيش 
العاري املهن، وتلبية مجموعة من املطالب احلياتية، 

وحتديدا في سجن »نفحة«.
يذك��ر أن أكث��ر م��ن ثاثمئ��ة أس��ير م��ن حرك��ة 
حماس بدؤوا إضراباً ع��ن الطعام منذ أيام بعد حملة 

اقتحامات وتفتيشات مهينة. 
ويوم اجلمعة كان نادي األس��ير قد أعلن انضمام 
ثمانن أس��يراً من حماس في سجن رامون اإلسرائيلي 
إلى اإلضراب املفتوح عن الطعام الذي بدأه رفاقهم في 

سجون االحتال.
وأض��اف الن��ادي حينه��ا أن دفع��ات جديدة من 
األس��رى س��تدخل األح��د ف��ي اإلض��راب املفت��وح عن 
الطع��ام بعد أن بدأ أكثر من ثاثمئة أس��ير -أغلبيتهم 
م��ن حم��اس- إضراب��اً مفتوح��اً ف��ي س��جني إيش��ل 

ونفحة.
هنّية يحّث على حركة دبلوماسية 

عربية حلماية األسرى 
طال��ب إس��ماعيل هنّي��ة، نائ��ب رئي��س املكت��ب 
السياس��ي حلرك��ة »حم��اس« بحرك��ة دبلوماس��ية 

سياس��ية لل��دول العربي��ة لوض��ع ح��ّد ل�»الته��ور« 
اإلس��رائيلي ف��ي م��ا يتعل��ق بقضي��ة األس��رى، وعقد 
جلس��ة عاجلة للجمعية العامة لألمم املتحدة التخاذ 
قرار بحماية هؤالء األس��رى و»عدم السماح بالتنكيل 

بهم«.
و»االعتق��ال اإلداري« قرار توقي��ف دون محاكمة 
ملدة ت��راوح بن ش��هر 
إل��ى 6 أش��هر، ويجدد 
متواص��ل  بش��كل 
املعتقل��ن،  لبع��ض 
»إس��رائيل«  وتت��ذرع 
»سرية  ملفات  بوجود 
املعتقل،  أمنية« بح��ق 
بالّسجن  الذي تعاقبه 

اإلداري.
تعتق��ل  و
ف��ي  »إس��رائيل« 
سبعة  نحو  س��جونها 

آالف فلس��طيني، حسب إحصاءات فلسطينية رسمية 
حديثة.

في سياق آخر، أكد هنّية متسك »حماس« مبطلب 
إنش��اء ميناء بحري في قطاع غزة، قائاً: إن إنش��اءه 
»ليس منًة من أحد، وال فضل من االحتال اإلس��رائيلي 

على شعبنا، بل ننتزعه انتزاعاً بصمودنا وثباتنا«.
واعتب��ر نائب رئي��س املكتب السياس��ي حلماس 
أن إنشاء امليناء »استحقاق متعلق باملفاوضات التي 
ج��رت في القاه��رة للتوصل إل��ى اتفاق تهدئ��ة إلنهاء 
احل��رب التي ش��نتها إس��رائيل عل��ى قطاع غ��زة عام 

.»2014
ال��وزراء  رئي��س  كش��ف  املاض��ي،  والثاث��اء 
اإلس��رائيلي بنيام��ن نتنياه��و، عن نقاش��ات جتري 
داخل حكومته، بشأن موضوع بناء ميناء بحري على 

سواحل قطاع غزة.
وميتل��ك قط��اع غ��زة املطل عل��ى البح��ر األبيض 
املتوسط، ميناًء متواضعاً ُيستخدم كمرسى لصيادي 
األس��ماك، ولم يسبق استخدامه في اس��تقبال السفن 

التجارية من قبل.
لكن فصائل فلس��طينية أعادت طرح إقامة امليناء 
خ��ال مفاوضات القاه��رة عام 2014 كش��رط لوقف 
احلرب التي ش��نتها »إس��رائيل« حينها واستمرت 51 

يوماً.{

»حماس«: لن يرى جنود االحتالل النور قبل أن يراه أسرانا
وواح��د وأربع��ن أس��يراً امض��وا أكثر من عش��رين عاماً في س��جون 

االحتال بينهم 30 أسيراً معتقلن منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو.
وكان��ت »كتائب القس��ام«، الذراع العس��كرية حلركة »حماس« 
ق��د أعلنت في الثاني من نيس��ان املاضي، أن ف��ي قبضتها أربعة من 
جن��ود االحت��ال، ونش��رت أس��ماءهم وصوره��م دون إعط��اء املزيد 
م��ن املعلوم��ات، مؤك��دة أن أي معلومات ح��ول اجلن��ود األربعة لن 
يحص��ل عليه��ا االحت��ال إال عبر دفع اس��تحقاقات وأثم��ان واضحة 
قبل املفاوضات وبعدها، مش��يرة إلى ع��دم وجود أي مفاوضات بهذا 

الشأن.
ومتكنت املقاومة الفلسطينية في تشرين األول 2011 من اإلفراج 
عن أكثر من ألف أسير فلسطيني من أصحاب األحكام العالية وقدامى 
األسرى، وذلك بعد مفاوضات غير مباشرة مع دولة االحتال برعاية 
مصري��ة اس��تمرت خم��س س��نوات متواصل��ة، مقابل إطاق س��راح 

اجلندي جلعاد شاليط الذي اخُتطف في صيف عام 2006.{

اجلن��ود  أن  »حم��اس«،  اإلس��امية  املقاوم��ة  حرك��ة  أك��دت 
اإلس��رائيلين الواقعن في أسرها »لن يروا النور قبل أن يراه األسرى 

الفلسطينيون القابعون في معتقات االحتال«.
جاء ذلك في كلمة املتحدث باسم احلركة، عبد اللطيف القانوع، 
خ��ال مهرجان خطابي أقيم يوم االثنن أم��ام مقر »الصليب األحمر« 

في قطاع غزة، تضامناً مع األسرى املضربن عن الطعام.
وق��ال: »إن ما ف��ي قبضة املقاومة من جنود وم��ا حققته املقاومة 
عل��ى مدار عقود من الزمان لدليل عل��ى أننا صادقون وماضون حتى 

تبيّض كل السجون«.
وأض��اف: »املقاوم��ة الفلس��طينية التي اس��تطاعت أن تختطف 
اجلندي ش��اليط س��نوات طويلة ومتكنت من االحتف��اظ به وتأمينه 
لس��نوات طويلة رغم احلرب والقهر والدم��ار واملاحقات، لهي قادرة 
على أن حتتفظ مبا لديها من أس��رى لس��نوات حتى تبيض السجون 

من أسرانا البواسل«.

واعتب��ر أن قضية األس��رى هي قضية كل الش��عب الفلس��طيني 
ومعركتهم مع الس��جان تلقى إس��ناد كل الفلس��طينين، مشدداً على 
أن »األسرى املضربن عن الطعام سيكتب لهم النصر في النهاية كما 

كتب لزمائهم السابقن«.
وق��ال مخاطباً األس��رى: »إن حريتك��م على طاولة السياس��ين 
والعس��كرين واألمنين في فصائل املقاومة )...(، وس��بق أن قلنا إن 
ش��اليط لن ي��رى النور حت��ى يراه أس��رانا، وقد أصبح احلل��م واقعاً 
وحقيقة، وإننا نقول اليوم لألس��رى وذويهم ولش��عبنا الفلس��طيني 
إن األس��رى الذين في قبضة املقاومة لن يروا النور حتى يراه أسرانا 

األبطال«.
وتعتقل س��لطات االحتال في سجونها نحو س��بعة آالف أسير 
فلس��طيني، موزع��ن على 25 س��جناً ومركز توقيف، بينه��م ما يزيد 
على 1500 أسير يعانون من أمراض مختلفة، وأكثر من 750 معتقاً 
إدارياً، ونحو 70 أسيرة، و400 طفل، وخمسة من النواب املنتخبن، 

نشطاء: الخدمة في جيش االحتالل
جريمة بحق الفلسطينيين

هل أسرت حماس ضابطًا إسرائيليًا بالشاباك؟
أعرب نش��طاء فلس��طينيون ف��ي األراض��ي احملتلة 
ع��ام 48، عن رفضهم لق��رار االحت��ال ماحقة مناهضي 
اخلدمة والتطوع في جيش االحتال »اإلس��رائيلي«، في 
أعق��اب مصادقة الكنيس��ت »اإلس��رائيلي« مؤخ��راً على 
مشروع قانون ينص على فرض عقوبة السجن على من 

يقنع متطوعاً عربياً في اجليش بالفرار.
وقال الناشط واحملامي جهاد أبو ريا، رئيس جمعية 
»فلس��طينيات« ف��ي الداخل احملتل: إن مش��روع القانون 
»يعتب��ر تصعي��داً ض��د مناهض��ي التجني��د اإلجب��اري 

والطوعي، وحماية ملرّوجي التجنيد«.
وأضاف أبو ريا  أن »القانون عنصري ويكشف زيف 
الدميقراطية التي تّدعيها احلكومة اإلس��رائيلية، ويثبت 
أن هذه الدولة فاش��ية وعنصرية وبعي��دة كل البعد عن 

الدميقراطية«.
وش��دد عل��ى أن القان��ون: »مع��اٍد ألبس��ط احلقوق 
اإلنسانية، وعلى رأسها احلق في التعبير، وجاء رّداً على 
حم��ات مناهضة التجنيد في الداخل الفلس��طيني، ورّداً 
على الرفض املعلن من قبل أبناء ش��عبنا من املس��يحين 

وكمحاولة لترهيب الناس بهدف حثهم على اخلدمة«.
وأكد الناش��ط الفلس��طيني أن من يخ��دم في جيش 
االحتال يرتكب جرمية بحق الشعب الفلسطيني، لكونه 
يخدم احملتل، مس��تطرداً: »وس��وف نس��تمر في حماتنا 

مهما سنوا من القوانن«.
وتاب��ع: »إنن��ا نعتب��ر اجلن��دي اليه��ودي مجرم��اً 
ويرتك��ب جرمي��ة، والعرب��ي ال��ذي يخ��دم ف��ي جي��ش 
االحت��ال يرتك��ب جرمي��ة أكب��ر ومضاعفة م��ن اجلندي 
اليهودي، وس��وف نس��تمر في مقاوم��ة االحتال وفضح 

سياسات إسرائيل وجرائمها«.
ولف��ت النظر إل��ى أن حملة مناهضة التجند تش��مل 

حالة من اإلرباك ال تزال تعيشها أجهزة مخابرات 
االحت��ال ف��ي ما يخص مل��ف اجلنود األس��رى لدى 
املقاومة الفلسطينية، وال س��يما بعد احلديث الشهر 
املاضي ع��ن فقدان االتصال ب�»إس��رائيلي« آخر عبر 

حدود قطاع غزة.
فقد قالت وس��ائل إع��ام عبرية الش��هر املاضي 
إن بدوي��اً اجتاز احلدود باجت��اه قطاع غزة واختفت 
آث��اره، إال أن م��ا حاولت صحيفة معاري��ف العبرية 
احلدي��ث عنه، يظهر غي��ر ذلك، على األق��ل من حيث 

املهمة التي كان يقوم بها.
أن  العبري��ة  معاري��ف  صحيف��ة  ذك��رت  فق��د 
الش��اباك كان ينظر إلى الش��اب البدوي »جمعة أبو 
غنيم��ة« ال��ذي دخل إل��ى غزة قب��ل ثاثة أس��ابيع، 
عل��ى أن من املمك��ن أن ينض��م إلى إح��دى املنظمات 
الفلس��طينية بقطاع غزة، لكنه تب��ن عكس ذلك بعد 
أن ثب��ت أنه في قبضة حماس، ولذلك اعتبره العقيد 
ليئور لوتان منس��ق شؤون األس��رى واملفقودين في 

جيش االحتال أنه »أسير إسرائيلي«. 
حديث معاريف، والضابط ليئور بهذا السياق، 
أرجعه محلل الشؤون العبرية في »املركز الفلسطيني 
لإلعام« إلى أن جهاز الش��اباك »اإلسرائيلي« حاول 
م��ن خال إدخال أبو غنيمة إل��ى قطاع غزة الوصول 
إلى معلومات حساسة، ورمبا الوصول إلى معطيات 
عن باقي جنود االحتال األسرى لدى املقاومة، إال أن 
انكشاف أمره دفع االحتال إلى اعتباره أسيراً، وأنه 

تسلل إلى قطاع غزة من تلقاء نفسه.
ويوض��ح محل��ل الش��ؤون العبري��ة، أن »أب��و 
غنيم��ة« قد يكون أحد ضباط الش��اباك العاملن في 
إطار متابعة ملف اجلنود األس��رى، أو رصد املقاومة 

أيض��اً الطائفة الدرزية به��دف إعادة ال��دروز إلى حضن 
الش��عب الفلس��طيني، مؤك��داً جن��اح احلمل��ة ف��ي من��ع 
ع��دد كبير م��ن الش��بان من اخلدم��ة في صف��وف جيش 

االحتال.
ورجح أبو ريا إقدام س��لطات االحتال على ماحقة 
مناهضي اخلدمة والتطوع في اجليش واعتقالهم، مؤكداً 
املضي في فضح السياس��ات اإلسرائيلية »لنثبت للعالم 

أن هذه دولة أبارتهايد وال حتترم احلريات«.
ولف��ت احملام��ي الفلس��طيني النظر إلى أن س��لطات 
االحتال س��نت ف��ي اآلونة األخي��رة الكثير م��ن القوانن 
العنصري��ة الت��ي تكش��ف الوج��ه احلقيق��ي إلس��رائيل، 
مس��تدركاً: »ونحن سنستغل هذه القوانن إلقناع العالم 
ب��أن إس��رائيل دولة عنصرية وفاش��ية، ومت��ارس نفس 
السياس��ات العنصري��ة الت��ي مارس��تها دول��ة الفص��ل 

العنصري في جنوب افريقيا، ولكن بتغطية قانونية«.
وش��دد عل��ى أن فلس��طينيي النقب يرفض��ون كافة 
أش��كال اخلدم��ة ف��ي دولة االحت��ال؛ مب��ا فيه��ا املدنية 
والتطوع في مؤسس��ات الدولة. مشيراً إلى »وجود وعي 

واسع للمخططات اإلسرائيلية«.{

في غزة، وأنه كان ضمن مهمة استخبارية بالدرجة 
األولى، وحاول االحت��ال أن يبّرر دخوله حتت إطار 
أن��ه »مواطن عادي اجتاز احلدود«، وهو أمر ال ميكن 
أن يكون مقنعاً من الناحية امليدانية، حيث يس��يطر 
االحت��ال وأجه��زة مراقبته عل��ى طول احل��دود مع 

غزة.
ويشير محرر الشؤون العبرية إلى أن الشخص 
املفق��ود ق��د يك��ون ضابط��اً بالش��اباك م��ن خ��ال 
إمكاني��ة منحه اس��ماً وهوي��ة لش��خصية بدوية، إال 
أنه في حقيقته ضابط في »الش��اباك اإلس��رائيلي«، 
واس��تخدامه اسماً وهوية السم ش��اب بدوي هو من 

باب حمايته في حال وقوعه باألسر لدى املقاومة.
ويختم محلل الش��ؤون العبري��ة بالقول إن أبو 
غنيم��ة يعم��ل لدى الش��اباك، وإن موض��وع دخوله 
لغ��زة كان عب��ارة ع��ن مس��رحية دبره��ا الش��اباك 
الوص��ول  حملاول��ة  أو  املقاوم��ة  عل��ى  للتجس��س 
للجنود األس��رى ل��دى املقاومة، وملا ل��م ينجح األمر 
أظه��ر اجلان��ب الصهيوني أن��ه دخل هرب��اً، واليوم 
يت��م تصنيفه على أنه »أس��ير إس��رائيلي«، من باب 
تخفي��ف أي معلومات ميكن أن تكش��ف حول املهمة 

التي كان يقوم بها.
وس��بق أن أعلنت كتائب القس��ام، في تس��جيل 
مص��ور للناط��ق باس��مها »أب��و عبيدة«، ع��ن وجود 
ع��ن  احلدي��ث  دون  لديه��ا،  أس��رى  جن��ود  أربع��ة 
تفاصي��ل ح��ول ظروفه��م، وفي ح��ال ثب��وت رواية 
االحت��ال حول اختفاء »أب��و غنيمة«، يكون اجلندي 
الصهيون��ي اخلامس في قبض��ة املقاومة، ما لم تكن 
هناك معلومات أخرى ال تزال تخفيها كتائب القسام 

بجعبتها.{
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د األتراك في إسطنبول مليونّية »الديمقراطية والشهداء« توحِّ
أردوغان: قادرون على دحر المؤامرات الداخلية والخارجية

استجابت حش��ود من األتراك مساء األحد لدعوة 
الرئي��س رجب طي��ب أردوغان في التجم��ع مبليونية 
»الدميقراطي��ة والش��هداء« بس��احة ين��ي كاب��ي ف��ي 
إس��طنبول، حيث أكد أردوغ��ان أن األتراك أثبتوا قدرة 
باده��م على دحر كل املؤامرات الداخلية واخلارجية، 
بينم��ا جدد زعم��اء األحزاب الرئيس��ية تضامنهم ضد 
االنقابين. ووفقاً لوكالة األناضول، أجرت الش��رطة 
التركية حتلياً ميدانياً عبر احتس��اب عدد األشخاص 
ف��ي املت��ر املرب��ع الواح��د مبي��دان »ين��ي كاب��ي« في 
إسطنبول الذي شهد الفعالية، إضافة إلى املتظاهرين 
ف��ي الش��وارع املؤدي��ة للمي��دان حيث قدرت وس��ائل 

اإلعام عدد املشاركن بنحو خمسة ماين.
بعد ت��اوة آيات من القرآن الك��رمي، افتتح رئيس 
الشؤون الدينية التركي الشيخ محمد غورماز الفعالية 
بالدعاء إلى الله من أجل تعزيز وحدة الشعب التركي 
ف��ي مواجهة املؤام��رات، ولكيا تش��هد تركي��ا أحداثاً 
دموية أخرى، مترحماً على أرواح »الش��هداء« وداعياً 

بأشد العقاب على من قام مبحاولة االنقاب.
وخ��ال كلمته، وص��ف غورماز جماع��ة »الكيان 
املوازي« باس��تغال الدين اإلسامي »لتحقيق مآربها 

داخل الدولة التركية«.
خطابات املعارضة

وم��ن جهت��ه، قال رئي��س حزب احلرك��ة القومية 
املعارض دولت بهجلي للحش��ود: »أنا مس��رور ألنني 
أش��اهد بفخ��ر انتفاض��ة بادنا، أن��ا س��عيد ألن األمة 
واإلرادة والعقي��دة هنا، والذراع التي ال تثنى، والرأس 
ال��ذي ال يطأطئ، واألمة املقت��درة التي ال تهزم، هنا في 

امليدان«.
ورأى بهجل��ي أن جماع��ة غول��ن قتل��ت الش��عب 
بالطائ��رات والقنابل في احملاول��ة االنقابية، مضيفاً: 
»لن نرض��خ لزمرة إرهابي��ن يريدون جعلن��ا رهائن 

لدى قوى اإلمبريالية العاملية«.
ب��دوره، طال��ب رئيس حزب الش��عب اجلمهوري 
املع��ارض كمال كليتش��دار أوغل��و بإبعاد السياس��ة 
وبالتمس��ك  واملس��اجد،  واجلامع��ات  اجلي��ش  ع��ن 
بالدميقراطي��ة والنظ��ام البرملان��ي، وباحلف��اظ على 
حرية الصحافة، ودعم اس��تقال القضاء، وقال أيضاً: 
»علينا أن نح��ارب اإلرهاب واالنقابي��ن لكن دون أن 

نظلم أحداً«.
رئيس هيئة األركان

أم��ا رئي��س هيئ��ة األركان خلوص��ي أكار، فأك��د 
في كلمت��ه أن اجليش حت��ت إمرة رئي��س اجلمهورية 
والشعب، وأنه لن يتساهل مع جماعة فتح الله غولن 

اإلرهابية »التي اخترقت اجليش بشكل ال شبيه له«.
وعل��ى وقع التصفي��ق، توّع��د أكار الضالعن في 
االنقاب بعقوبات قاس��ية، واتهمهم بخيانة الش��عب 
بشكل رذيل، ومحاولة تدنيس اجليش التركي »الذي 

هو جيش النبوة احملمدي«.
وفي الكلمة الاحقة، قال رئيس البرملان إسماعيل 
قهرمان للحش��ود: »أنتم أحفاد دول��ة عظيمة وأحفاد 
ص��اح الدي��ن األيوب��ي ومحمد الف��احت«، معتب��راً أن 
الش��عب التركي أعطى االنقابين درس��اً في الصمود 

والتحدي.
بينم��ا رأى رئي��س ال��وزراء ب��ن عل��ي يل��درم في 
كلمت��ه أن الب��اد تعي��ش »يوماً كيوم فتح إس��طنبول 
على يد الس��لطان محمد الف��احت«، مضيفاً: »حتية إلى 

إسطنبول التي حاربت االنقاب واإلرهابين«.
أردوغان: قادرون على دحر املؤامرات

وأثن��ى الرئي��س الترك��ي عل��ى تص��دي ش��عبه 
للمحاولة االنقابية، وتوعد مبواصلة اجتثاث جماعة 

فتح الله غولن. 
وقال أردوغ��ان في كلمت��ه إن 171 مدنياً من بن 
240 شخصا قتلوا أثناء التصدي للمحاولة االنقابية، 
معتبراً أنه يحق للش��عب التركي أن يفتخر مبا أجنزه 
أثناء إحباط االنقاب منتصف الش��هر املاضي، والفتاً 
إل��ى أن الش��عب أثبت بذل��ك قوة تركي��ا وقدرتها على 

»دحر كل املؤامرات الداخلية واخلارجية«.
وأكد أردوغان أن جماعة غولن توغلت في أجهزة 
الدولة، وأن إجراءات اجتثاثها اجلارية حالياً س��ليمة 
قانوني��اً، ولف��ت إل��ى ض��رورة كش��ف الثغ��رات التي 

تسّربت من خالها تلك اجلماعة إلى مفاصل الدولة.
وتطرق الرئيس التركي مجدداً إلى احتمال إعادة 

العمل بعقوبة اإلعدام »إذا أراد الش��عب ذلك«، مضيفاً 
أن »غالبية البلدان تطبق عقوبة اإلعدام«.

واعتب��ر أردوغان أنه في حال جناح االنقاب فإن 
منفذيه كانوا س��يقدمون تركي��ا »على طبق من ذهب« 
ألعدائها، ولفت إلى أن س��لطات أملانيا لم تس��مح ببث 
خطاب ل��ه إلى أنصاره في مظاه��رة مبدينة كولونيا، 
بينما س��محت لزعم��اء حركة انفصالي��ة بذلك، وقال: 

»الغرب سيندم على دعمه لإلرهابين«.
وشكر رؤس��اَء أحزاب املعارضة الذين استجابوا 
لدعوت��ه وش��اركوا ف��ي املظاهرة، كما ش��كر الش��رطة 
التركي��ة والق��وات املس��لحة ف��ي التص��دي لانقاب، 
وطال��ب الصحافة بدعم جه��ود احلكومة في مواجهة 

»املنظمات اإلرهابية واالنقابين«.
وش��كر املرأة التركية على مشاركتها في التصدي 

روسيا وتركيا تطويان خالفاتهما وتسعيان للتوافق في سوريا
واإلعالم الروسي يحتفي بزيارة أردوغان

طوى الرئيس��ان الروس��ي فادميير بوتن والتركي 
رج��ب طي��ب أردوغ��ان صفح��ة األزم��ة ب��ن بلديهم��ا، 
وش��ددا على أولوية إعادة العاقات بينهما إلى ما كانت 
علي��ه قبل إس��قاط س��اح اجل��و التركي مقاتلة روس��ية 
ف��ي تش��رين الثاني املاضي، بينما لم تس��تبعد موس��كو 
إمكاني��َة التوص��ل إلى تواف��ق مع أنقرة يس��هم في إنهاء 

األزمة السورية.
وأك��د بوتن ف��ي مؤمتر صحفي عقده م��ع أردوغان 
عقب لقائهما يوم الثاثاء بس��انت بطرس��برغ، أن باده 
تري��د اس��تئناف العاقات مع تركيا بش��كل كام��ل، وأنه 
يج��ري العمل عل��ى ذلك، مضيف��اً أنه مت في اللقاء رس��م 
أول��ى اخلطوات الس��تعادة املس��توى الذي كان��ت عليه 

العاقات بن البلدين قبل أزمة إسقاط املقاتلة.
من جهته قال الرئيس التركي إن العاقات الروسية 
التركي��ة س��تدخل مرحلة مختلف��ة، وإن باده وروس��يا 
مصممتان على إعادة العاقات بينهما إلى سابق عهدها 
ويأمل أن تصبح أق��وى، مؤكداً أن دعم بوتن ألنقرة بعد 

احملاولة االنقابية كان مهماً.
وش��دد عل��ى أن اجلانب��ن ميتل��كان اإلرادة الازمة 
لتطوي��ر العاقات، مش��يراً إلى االتفاق م��ع الروس على 
إحي��اء آليات التعاون على كافة الصعد، ورفع مس��توى 
وإنش��اء  الدفاعي��ة،  الصناع��ات  مج��ال  ف��ي  التع��اون 

الصندوق التركي الروسي لاستثمارات املشتركة.
وأع��رب الرئيس الترك��ي رجب طي��ب أردوغان عن 
ثقت��ه ب��أن تضام��ن تركيا وروس��يا، سيس��اعد على حل 
املش��اكل في املنطقة، التي لديها تطلعات سياسية جتاه 
البلدين، وش��كر أردوغ��ان نظيره الروس��ي على عقد هذا 

اللقاء في مرحلة حرجة كهذه.        
وذك��ر أردوغ��ان أن العاق��ات الروس��ية – التركية 
دخل��ت في مرحل��ة إيجابي��ة جديدة، ُح��ددت لها أهداف 
كبيرة ، وتابع: »أؤمن بأن العاقات الروس��ية - التركية 
ستدخل مرحلة مختلفة، وأن اتصالكم بنا عقب احملاولة 

االنقابية الفاشلة في 15 متوز، أسعد شعبنا«.
ولف��ت الرئيس التركي إل��ى أن التجمع العماق في 
منطق��ة »ين��ي قاب��ي« باس��طنبول، يحمل معن��ى كبيراً 
بخصوص متس��ك الش��عب بالدميقراطية، ووقوفه ضد 
االنقابات، معرباً عن سروره بالزيارة احلالية لروسيا، 

االستش��اري  املجل��س  اجتماع��ات  س��يبدؤون  وألنه��م 
العالي املستوى التي تستضيفها تركيا.

وحضر اللق��اء من اجلانب الترك��ي وزيراخلارجية 
مولود جاويش أوغلو، واملتحدث باسم الرئاسة ابراهيم 
قالن، وم��ن اجلانب الروس��ي وزير اخلارجية س��يرغي 
الفروف، ومستش��ار السياس��ة اخلارجية ف��ي الكرملن 

يوري أوشاكوف.
وجتن��ب الزعيم��ان التط��رق إل��ى النزاع الس��وري 
خ��ال املؤمت��ر الصحفي، إال أنهم��ا عقدا اجتماع��اً مغلقاً 
بطرس��برغ  بس��انت  كونستانتينوفيس��كي  قص��ر  ف��ي 
ح��ول ه��ذا الن��زاع. وبينم��ا ل��م ترش��ح معلوم��ات ع��ن 
االجتم��اع، ذكرت مصادر أن موس��كو ال تس��تبعد توافقاً 
م��ع أنقرة بش��أن س��وريا. وفي ه��ذا اإلطار، ق��ال بوتن 
إن اجلانب��ن أك��دا توافقهم��ا ح��ول التعاون ف��ي مجال 
مكافحة »اإلرهاب«، مش��يراً إلى أن��ه »اتفق مع أردوغان 
على الس��عي إليجاد حل��ول لألزمة الس��ورية من خال 
لق��اءات بن وزارتي اخلارجية ف��ي البلدين، وأجهزتهما 
إال  تك��ون  ال  الدميقراطي��ة  فاحلل��ول  االس��تخباراتية، 

بالطرق الدميقراطية«.
املوقف األميركي

وفي س��ياق متصل، قالت اخلارجي��ة األميركية إن 

اللق��اء الذي ج��رى بن أردوغ��ان وبوتن »ل��ن يضعف 
العاقات الثنائية بن أنقرة وواشنطن«.

وأضافت املتحدثة باس��م ال��وزارة إليزابيث ترودو 
-في مؤمتر صحفي- أن روسيا وتركيا بلدان مستقان، 
وأن »محارب��ة تنظيم الدولة اإلس��امية ليس هو الهدف 
املش��ترك الوحي��د لهما، ب��ل إن مجموعة الدع��م الدولية 

لسوريا تندرج أيضاً في إطار اهتماماتهما املشتركة«.
اإلعام الروسي يحتفي بالزيارة

وحظيت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
إل��ى روس��يا ولق��اؤه نظيره الروس��ي فادميي��ر بوتن، 
بتغطية إعامية روسية واسعة، خاصة أن الزيارة هي 
األولى من نوعها عقب تدهور العاقات بن البلدين على 
خلفية إس��قاط مقات��ات تركية قاذفة روس��ية اخترقت 

املجال اجلوي التركي. 
ونقل��ت جميع محطات التلف��زة والوكاالت واملواقع 
اإلخبارية الروس��ية، جميع التفاصيل التي شهدها يوم 
الزي��ارة، منذ اللحظة األولى م��ن بداية اللقاء الذي جمع 
أردوغان وبوتن حتى نهاية املؤمتر الصحفي املشترك. 
ف��ي الوق��ت ال��ذي تاب��ع في��ه التلفزيون الرس��مي 
الروس��ي )روس��يا 24( جمي��ع تفاصي��ل اللق��اء ونق��ل 

التطورات للجمهور عبر البث املباشر.{

للدبابات.
أردوغان يلتقي رؤساء األحزاب 
السياسية على هامش التجمع

وكان الرئي��س الترك��ي رجب طي��ب أردوغان قد 
التق��ى رئي��س البرمل��ان إس��ماعيل قهرمان، ورؤس��اء 
أح��زاب العدال��ة والتنمي��ة احلاك��م، بن عل��ي يلدرم، 
والش��عب اجلمهوري املعارض، كمال قليجدار أوغلو، 

واحلركة القومية املعارض، دولت بهجه لي. 
وأف��اد مراس��ل األناض��ول ب��أن اللق��اء عق��د ف��ي 
غرف��ة مخصص��ة للزعم��اء، بالق��رب م��ن املنصة، في 
مي��دان »يني قابي« بإس��طنبول، قب��ل انطاق جتمع 
»الدميقراطية والش��هداء« دون أن يتس��نى معرفة ما 

تناوله املجتمعون.{
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الغنوشي: نريد تمثياًل في الحكومة يعكس نتائج االنتخابات
أعل��ن زعي��م حرك��ة النهض��ة التونس��ية، راش��د 
الغنوش��ي، أن حركت��ه تطال��ب بتمثي��ل ف��ي حكومة 
يوس��ف الش��اهد أكثر من الذي حظيت به في حكومة 
احلبي��ب الصي��د، مبا يعك��س وضعها حس��ب نتائج 
انتخابات تشرين األول 2014، غير أنه قال في الوقت 
ذاته: »سنعمل على إجناح حكومة الشاهد، سواء كّنا 

فيها أو خارجها«. 
م��ع  خاص��ة  مقابل��ة  ف��ي  الغنوش��ي  وأوض��ح 
»األناض��ول« قائ��اً: »النهض��ة، وه��ي الكتل��ة األولى 
بالبرملان )69 نائب��اً( ال تطالب بأن يكون وزنها األول 
في احلكوم��ة، بل أن يكون وزنه��ا الثاني )حلت ثانياً 

في انتخابات 2014( وليس العاشر«. 
وفي انتخاب��ات تش��رين األول 2014، وهي آخر 
انتخابات تش��ريعية عرفتها الباد، حصل حزب نداء 
تون��س على 86 نائباً من أص��ل 217، مجموع أعضاء 
مجلس ن��واب الش��عب )البرملان(، ف��ي حن حصلت 
»النهضة« على 69 مقعداً، لكن اآلن تتقدم في البرملان 
على »نداء تونس« بنائبن، بعد أزمة عصفت باألخير 
قلص��ت كتلت��ه النيابي��ة إل��ى 67 عض��واً حالي��اً بعد 

استقالة الباقن.

وكان حلرك��ة »النهضة« وزي��ر واحد في حكومة 
»الصيد«، فيما مثل »نداء تونس« فيها س��بعة وزراء، 
وح��زب آفاق تونس ثاثة، واالحتاد احلر أربعة، فيما 

كان وزراء العدل والداخلية والدفاع من املستقلن. 
وأضاف الغنوشي: »لم نعد نقبل مشاركة رمزية 
غير مؤثرة، لم يعد هناك مبّرر لهذه املشاركة الرمزية، 
مصلحة تون��س أن تكون األحزاب ممثلة، وأن تتحمل 
مس��ؤوليتها كامل��ة؛ حت��ى يحاس��بها الش��عب عل��ى 
م��ا قدمت��ه، وال ميكن أن نحّملها مس��ؤولية م��ا يقدمه 
مجموع��ة م��ن التكنوق��راط أو املس��تقلن، وه��ذه هي 

الدميقراطية، هي حكم األحزاب«.
وجعلناه��ا  األح��زاب  هّمش��نا  »إذا  واس��تدرك: 
تش��ارك مش��اركة رمزية، فمعنى ذلك أنن��ا ال نثق في 

إرادة الشعب، ونريد أن ننصب قوى غير ممثلة«. 
وتابع الغنوش��ي: »نحن حريص��ون على متثيل 
واس��ع ل��كل األح��زاب الت��ي قبل��ت مبب��ادرة الرئيس 
)مبادرة حكوم��ة الوحدة التي اقترحه��ا الباجي قايد 
السبس��ي(، وببرنام��ج حكوم��ة الوح��دة الوطني��ة، 
وحريصون على املشاركة، لكن على أن تكون مشاركة 

فاعلة مؤثرة«. 

وفي الس��ياق ذاته، قال الغنوش��ي: »مثل أملانيا، 
احلكوم��ة حتالف بن اليمن واليس��ار، رئيس احلزب 
الثان��ي  احل��زب  وم��ن  احلكوم��ة،  رئي��س  ه��و  األول 

نائبه..«. 
ومضى موضحاً: »املش��اركة يج��ب أاّل تكون بن 
حزب يقود وحزب تابع، نحن لس��نا حزب��اً تابعاً، بل 

حزب أصيل وكبير، وتأييده للحكومة له قيمة«. 
وح��ول م��ا إذا كان��ت النهض��ة تطالب ب��وزارات 
بص��دد  ن��زال  ال  »نح��ن  الغنوش��ي:  ق��ال  س��يادية، 
التف��اوض، نح��ن نطال��ب مبش��اركة فاعل��ة وجدية، 
وإن كّن��ا نرى أن م��ن مصلحة الباد حتيي��د الوزارات 
الس��يادية ع��ن األحزاب )الدف��اع الوطن��ي والداخلية 

والشؤون اخلارجية والعدل واملالية(«.
وتابع: »س��نعمل عل��ى إجناح حكومة الش��اهد، 

سواء كّنا فيها أو خارجها«. 
وكلّف الرئيس السبس��ي، األربعاء املاضي، وزير 
التنمية احمللية في حكومة تصريف األعمال، القيادي 
في »نداء تونس«، يوس��ف الش��اهد، بتشكيل حكومة 
وح��دة وطني��ة اقترحها األول ف��ي حزي��ران املاضي، 
»للقي��ام بإصاح��ات اقتصادية واجتماعي��ة؛ إليجاد 

مخرج لألزمة في الباد«. 
وعرف��ت تونس بع��د ث��ورة يناير 2011، س��بع 
حكومات ترأس��ها: محمد الغنوشي األولى، والثانية، 
والباجي قائد السبس��ي )2011(، وحمادي اجلبالي، 
وعل��ي العري��ض )في ظ��ل حك��م الترويكا ب��ن عامي 
2011 و2013، املكون��ة م��ن حرك��ة النهض��ة وحزب 
املؤمت��ر من أجل اجلمهورية والتكت��ل الدميقراطي من 
أج��ل العم��ل واحلري��ات(، وامله��دي جمع��ة )حكومة 
تكنوق��راط ف��ي 2014 (، واحلبي��ب الّصي��د )2015 

}.)2016-

احلالة التونسية، مبا فيها احتمال االنحدار نحو األسفل.
لنبدأ باملؤش��ر األول، ونعتبره مفتاحاً الستشراف املستقبل املنظور 
للتجربة التونس��ية، ونقصد مقولة »التوافق«. فالتونس��يون، بش��هادة 
كل من تابع مس��ارهم اجلديد، أبدع��وا في رحلة البحث عن التوافق لبناء 
الش��رعية اجلدي��دة في بلدهم، س��واء أكانوا »إس��امين« أم »علمانين« 
أم »قومين«، وحتى الذين يصعب وس��مهم بلون سياس��ي وإيديولوجي 

معن..
يحيُل املؤش��ر الثان��ي، وهو صنو لألول من حيث األث��ر والتداعيات، 
على متغير »األمن« مبعناه الواس��ع. فقد أصبح األمن العملة املطلوبة ما 
بعد إس��قاط النظام، والعمليات اإلرهابية التي عرفتها تونس تشهد على 
تعاظم الش��عور بعدم االس��تقرار واألمان. فقد تعاقبت على السلطة ست 

حكومات وظل األمن مترنحاً ومتدحرجاً بن الشك واليقن..
يتعل��ق املؤش��ر الثالث بطبيع��ة »النخبة القائ��دة«، ودورها في نقل 
الباد نحو التغيير. فعلى امتداد خمس س��نوات ظل التونسيون يأملون 
في أن متتلك نخبتهم السياس��ية كفاءة االجتهاد م��ن أجل إجناح مرحلة 
االنتقال إلى الدميقراطية.. لكن اليوم نفد صبرهم، وش��رعوا في التشكيك 
بامتاك النخبة لهذه القدرة والكف��اءة، أو بتعبير أوضح بدؤوا في إعادة 

طرح سؤال الشرعية من جديد.
الوض��ع دقي��ق وُمقل��ق ف��ي تون��س.. واحلاج��ة ماس��ة ألن ينج��ح 
التونس��يون في جتربتهم، وأن يثمنوا مكاس��بها ويعظم��وا نتائجها، كي 
تض��ع لبنة قوية في معمار البناء الدميقراطي، الذي عّز إجنازه في الباد 

العربية منذ أكثر من قرن.{

ظل��ت التجرب��ة التونس��ية وما زال��ت، موس��ومًة بالتميز بالنس��بة 
لعملي��ات االنتق��ال التي ش��هدتها املنطقة العربية غ��داة انطاق »احلراك 
االجتماعي« مع مستهل العام 2011. ولئن قّدم التونسيون مثاالً واضحاً 
عن س��يرورة التوافق من أجل إعادة تأس��يس الشرعية وبناء املؤسسات 
السياس��ية، فق��د واجه��وا ويواجهون حت��ى اليوم حتدي��ات االنتقال إلى 
الدميقراطي��ة وصعوب��ات إجن��اح متطلب��ات »الّدميقراطي��ة« ف��ي بيئ��ة 
انتقالي��ة دقيقة وضاغطة. وهكذا، تعاقبت على الس��لطة س��تُّ حكومات 
منذ سقوط نظام »بن علي« في 14 كانون الثاني 2011، وتولى رئيسان 
منتخبان ممارسة الس��لطة التنفيذية، ومارس املواطنون حّق التصويت 
احل��ر واإلرادي الختيار من يق��وم بالتمثيل والوس��اطة نيابة عنهم، على 
األقل خال حلظتن سياس��يتن فاِرقتن.. وفوق هذا وذاك أغنى املجتمع 
يح في مضمار كتابة الدستور وصياغته  ��حِّ التونس��ي رصيَد العرِب الِشّ

باملشاركة الدميقراطية.
بيد أن تونس تعيش باملقابل وضعاً دقيقاً قد ُيرِبُك مسارها االنتقالي، 
أو ُيعرض جتربتها للتراجع واالنكفاء، إذا لم تتمكن نخبُتها السياسية من 
وعي املتطلبات الاِزمة إلكمال س��يرورة االنتقال بساسة واقتدار. ويبدو 
من خال اجلدل الدائر حول قرار اختيار »يوسف الشاهد« رئيساً للوزراء 
مكلفاً بتش��كيل حكومة جديدة، أطلق عليها »حكوم��ة الوحدة الوطنية«، 
أن تونس في حاجة ماس��ة إلى جهاز تنفيذي فع��ال وقادر على االجتهاد 
اخل��اق من أجل قي��ادة املرحلة، فما ُتس��جل فئات من الطيف السياس��ي 
عل��ى مؤسس��ة الرئاس��ة احلالي��ة ش��يخوخة قائده��ا، وظ��ال ماضي��ه 
السياس��ي، وعجزه عن فِكّ االرتب��اط بن القرابة العائلية واملس��تلزمات 
املوضوعية ملمارس��ة الس��لطة وتدبير الش��أن العام. والواق��ع أن تونس 
التي قاد حراكها االجتماعي شباب متطلع لكتابة فصل جديد من تاريخه 
السياسي، وتواق لرؤية بلده يرفل في مناخ حقيقي من احلرية والعدالة 
االجتماعي��ة، يصبو أيض��اً ألن تبرز قيادة من جيله معن��ى جديداً للحياة 
السياسية والنماء االجتماعي، ال أن يبقى رهن نخبة منقطعة الصلة عن 

زمانه، أي بعيدة عن دائرة تفكيره ومجاالت تطلعاته.
مُيكن وس��ُم الوض��ع احلال��ي لتون��س ب�»الدمقرطة غي��ر املكتملة«، 
أي االنتق��ال إل��ى الدميقراطي��ة الذي لم تتواف��ر وتنضج بع��د متطلباته. 
لذل��ك، تعيش تونس ف��ي وضع واضح من الضعف و»الهشاش��ة«، ومن 
ش��أن هذه الوضعية أن تكون ناِبذة للتحول السياسي املنشود، وُمعيقة 

لترسيخ القطيعة مع ماضي ما قبل 14 كانون الثاني 2011.
لنتأمل في واقع تونس اليوم، ونتساءل: هل يشعر املواطنون باألمن 
واألمان ف��ي حياتهم? وهل هم مطمئنون لنوعي��ة اخلدمات املقدمة إليهم 

من قبل مؤسس��ات بلدهم? وهل هم راضون عن »الش��رعية السياس��ية«  
التي كّرس��ها الدس��تور وأكدتها املؤسس��ات? ال ش��ك ف��ي أن اإلجابة عن 
هذه التس��اؤالت لن تك��ون إيجابية متاماً، كما لن تكون س��لبية باملطلق، 
فتون��س تعيش في منطقة رمادية، وهي في حاجة ماس��ة ألن تخرج من 

هذه الدائرة إلى وضع أكثر وضوحاً وأماناً.
تؤك��د »نظريات االنتق��ال الدميقراط��ي«  أن حالة االنتق��ال ُمَعّرضة 
بطبيعته��ا للصعود والن��زول، وأنها معق��دة وحمالة أوج��ه، وأن متغير 
الزم��ن مفصلي وحاس��م في س��يرورتها. لذل��ك، ال توجد عاق��ة تازمية 
ب��ن الّدمقرطّة  واألمن، فقد ُيفضي التقدم ف��ي بناء الدميقراطية إلى املّس 
باألمن، وقد تؤدي التس��ويات الضرورية اخلاص��ة بتحقيق »األمن« إلى 
إعاقة »الدمقرطة«. وفي اإلجمال تكون مخاطر عدم االس��تقرار وانحس��ار 
األمن متوقعة احلدوث في ما يس��مى »الدميقراطيات االنتقالية«، كما هو 

الوضع في تونس.
ثمة مصفوفة من املؤشرات دالة على احتمال حتقق كل التوقعات في 

تونس.. الّدَمقَرطُة غير الُمَكتِملة بعد الثورة
بقلم: محمد مالكي

القضاء العراقي يبّرئ »الجبوري« لعدم كفاية األدلة

م��ن اجللس��ة الت��ي كان يديره��ا بع��د هذه 
االتهامات.

وش��كل مجلس النواب جلنة نيابية من 
جلن��ة النزاه��ة وعدد م��ن اللج��ان النيابية 
ومنظم��ات املجتم��ع املدن��ي للتحقي��ق ف��ي 

االتهامات التي أطلقها وزير الدفاع.
وكان رئي��س ال��وزراء العراق��ي حي��در 
العب��ادي ق��د أم��ر مبن��ع س��فر جمي��ع م��ن 
وردت أس��ماؤهم في اتهام��ات وزير الدفاع 
خال��د العبي��دي أثن��اء جلس��ة اس��تجوابه 

بالبرملان.{

ته��م  إس��قاط  العراق��ي  القض��اء  ق��رر 
الفس��اد املالي املوجهة إلى رئي��س البرملان 
سليم اجلبوري لعدم كفاية األدلة، في حن 
أوض��ح عضو بنقابة احملام��ن أنه في حال 
توف��رت أدلة جديدة ف��إن القض��اء قد يعيد 

فتح التحقيقات في القضية من جديد.
وق��ال املتحدث باس��م مجل��س القضاء 
األعلى عبد الس��تار بيرقدار ف��ي بيان أذاعه 
التلفزي��ون الرس��مي إن الهيئ��ة القضائي��ة 
التي شكلها املجلس للتحقيق في االتهامات 
الت��ي وجهها وزي��ر الدفاع لرئي��س البرملان 
»قررت إسقاط التهم عن األخير لعدم كفاية 

األدلة«.
وق��ال عم��اد اخلفاجي املتحدث باس��م 
اجلب��وري إن��ه مت الي��وم إلغ��اء ق��رار من��ع 

اجلبوري من السفر.
وفي تعلي��ق له على ه��ذه اخلطوة قال 
عضو نقابة احملامن العراقين طارق حرب 
لوكال��ة األناضول إن الهيئ��ة القضائية »لم 
تصدر ق��راراً صريحاً بتبرئ��ة اجلبوري من 
التهم املنسوبة إليه، ألن احملكمة لديها أدلة 
بش��أن الته��م املوجهة له، لكنه��ا غير كافية 

إلدانة اجلبوري«.
وأوضح أنه في حال توفر أدلة في وقت 

الحق على االتهامات املوجهة للجبوري فإن 
القض��اء العراق��ي قد يعيد فت��ح التحقيقات 

في القضية من جديد.
وج��اء القرار بعد س��اعات م��ن موافقة 
مجل��س الن��واب العراق��ي على ق��رار صدر 
باألغلبي��ة ي��وم الثاث��اء عل��ى طل��ب قدمه 
رئي��س املجل��س برفع احلصان��ة عنه وعن 
اثن��ن من الن��واب، إلفس��اح املج��ال إلمتام 
التحقيق��ات القضائي��ة املتعلق��ة باتهامات 

فساد وابتزاز.
وطل��ب اجلب��وري رف��ع احلصانة عنه 
ف��ي بيان ت��اه في جلس��ة مجل��س النواب 
التي عقدت برئاسة نائبه آرام الشيخ علي، 

وحضرها 237 نائباً من أصل 328.
كما صّوت املجلس على رفع احلصانة 
وطال��ب  الكربول��ي  محم��د  النائب��ن  ع��ن 
املعم��اري -وهم��ا عض��وا حتال��ف الق��وى 
ف��ي  س��ّنية  كتل��ة  أكب��ر  )وه��ي  العراقي��ة 
البرمل��ان(- بعد طلب مش��ابه قدم��اه أثناء 

اجللسة.
وكان وزير الدف��اع خالد العبيدي اتهم 
اجلب��وري وآخري��ن مبلف��ات فس��اد وته��م 
تتعل��ق باالبت��زاز أثناء جلس��ة اس��تجوابه 
األس��بوع املاضي، بينما انسحب اجلبوري 
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على التصدير. وإذا شئنا أن نتصارح في هذا الصدد فينبغي أن نعترف بأن 
تأثرنا بثقافة اليد الس��فلى بات أقوى بكثير من تعلقنا بسياس��ات وقيم اليد 

العليا.
إذا مضين��ا خط��وة أبعد ف��ي املصارح��ة، فينبغي أن نعت��رف أيضاً بأن 
اخلط��اب السياس��ي ف��ي مص��ر ل��م يختلف ف��ي بع��ض جوانبه ع��ن خطاب 
الس��تينيات التي أقنع املجتمع خالها بأن الدولة س��تقوم بكل شيء، متأثرة 
في ذلك بنزعتها االش��تراكية. وهو ما فعلته الس��لطة ف��ي الوقت الراهن حن 
صّورت للمجتمع أن القوات املس��لحة ستتحمل العبء وستقوم بكل ما يلزم، 
من توفير األمن على احلدود إلى توفير الس��لع في األسواق واملجمعات. وهو 
م��ا قد يصلح في مواجهة حالة اس��تثنائية، لكننا اكتش��فنا مبضي الوقت أن 

هذا السلوك ال يصلح منوذجاً إلدارة السياسة االقتصادية.
إصاح السياسة واالقتصاد

املاحظات التي تتعلق باألداء عديدة وميكن تلخيص أهمها في ما يلي:
- أن التجربة أثبتت أن اإلصاح االقتصادي ال يتحقق إال في ظل اإلصاح 
السياس��ي. بل إن اإلصاح األخي��ر هو األصل الذي بدون��ه يتعثر أي إصاح 
اقتصادي. ذلك أن عجلة اإلنتاج لن تتحرك واملس��تثمرون لن يدخلوا السوق 
املصري��ة ما دام اخلطاب الرس��مي يتحدث عن معرك��ة مفتوحة ضد اإلرهاب 
مس��تمرة طوال الس��نوات الثاث األخيرة، وما دام تقييد احلريات وانتهاكات 

حقوق اإلنسان مستمرة.
- أن احلكومة ال تستأس��د على املجتمع في سياستها فحسب، ولكنها ال 
تق��دم له النموذج واجب االحتذاء في ترش��يد اإلنفاق. فنحن ن��رى تقتيراً في 
بعض أنش��طة خدمة املجتمع، وبذخاً مش��هوداً في اإلنفاق على املؤسس��ات 
الس��يادية. كم��ا أننا نرى ش��حاً ف��ي االس��تجابة للمطالب املعيش��ية لبعض 

الفئات، وإنفاقاً با حساب على فئات أخرى.
- إنن��ا نفه��م أن أي فريق عمل، حت��ى إذا كان فريقاً لكرة الق��دم، إذا تكرر 
فش��له في حتقي��ق النتائج املرجوة، ف��إن تغييراً ينبغي أن يط��رأ على إدارته 
أو »العبي��ه«، وفي املعادلة املس��تقرة الت��ي تقول إن الفش��ل إذا تكرر، فأنت ال 
تس��تطيع أن حتص��ل عل��ى نتائ��ج مغاي��رة إال إذا غي��رت الفريق ال��ذي يدير 
العملية، حيث ال تتوقع نتائج أفضل من جانب ذات الفريق الذي ثبت فش��له. 
وإذا حاولن��ا تنزي��ل ه��ذه الفكرة عل��ى الواقع االقتص��ادي فإن ذل��ك يدعونا 
إل��ى طرح الس��ؤال التال��ي: بعد الذي ج��رى، أال يحفزنا ما ج��رى على تغيير 

السياسات وتغيير الفريق الذي يقررها?{

أه��م رس��الة موجه��ة إلى الداخ��ل املص��ري في الوق��ت الراه��ن هي أن 
البل��د مقبل عل��ى مرحلة صعبة، تفرض على الس��لطة اتخاذ ع��دة إجراءات 

اقتصادية قاسية، وتستدعي من املواطنن تفهماً وجتاوباً وصبراً.
اخلب��ر ليس جديداً، ألن الناس يعيش��ون األزم��ة االقتصادية مبختلف 
جتلياتها، لكن اجلديد هو اجلهر بحقيقتها بعد اس��تحكامها وبلوغها مرحلة 
اخلطر. وليس س��راً أن السلطة املصرية ظلت معلقة األبصار باخلارج طوال 
الس��نوات األخي��رة، وألن صبر اخلارج كاد يضيق بحم��ل العبء، خصوصاً 
بع��د تراجع أس��عار النف��ط، فلم يكن هن��اك مفّر م��ن مخاطب��ة الداخل بتلك 
اللغة التي ملس��ناها ف��ي تصريحات املس��ؤولن أخي��راً. وألن عطاء اخلارج 
كان وال ي��زال يتمث��ل ف��ي مس��اعدات ال��دول النفطية إل��ى جان��ب املنظمات 
الدولي��ة وعلى رأس��ها صندوق النق��د الدولي، فإن أحداً ال يس��تطيع أن ينكر 
أن الي��د العليا أصبحت من نصيب تلك اجله��ات، وأن مصر املأزومة صارت 
صاحبة اليد الس��فلى. ويعذر الطرف األول )األقوى( إن هو فرض ش��روطه، 
أم��ا الطرف الثاني )املضطر( فيفهم موقفه إذا م��ا كان غاية مراده أن يحافظ 
على ورقة التوت التي تس��تر عورته متمنياً أن ُيبقي لنفسه على احلد األدني 
من الكرام��ة. أما الطرف الثالث املتمثل في املجتمع املصري فإنه وحده الذي 

سيدفع الثمن في نهاية املطاف.
في السياسة التعليمية

ل��دي حزم��ة من املاحظ��ات في ه��ذا الص��دد، بعضها يتعل��ق بخطاب 
الس��لطة والبع��ض اآلخ��ر يخ��ص أداءه��ا. إذ ليس دقيق��اً وال مستس��اغاً أن 
ميّهد بعض املس��ؤولن للقرارات الصعبة بقوله��م إن الدولة لن تقّدم خدمة 
باملجان، ألن احلكومة ال توفر املصروفات من جيوب أعضائها، ولكن أموالها 
ه��ي حصيلة الضرائب التي يدفعها الناس أو املوارد التي هي ملك للمجتمع. 
والقصور في املوازنة يحسب على السلطة التي قصرت في جباية الضرائب 
أو أس��اءت استثمار املوارد والسياس��ات. وفي هذه احلالة فإن اللوم ينبغي 
أن يوج��ه إلى الس��لطة التي ال يحق لها أن تته��م املجتمع أو متّن عليه، حتى 

م��ا يبدو أنه مجاني فإن احلكومة تعاملت معه بازدراء ش��ديد، حّمل الناس 
أضع��اف أضعاف التكلفة احلقيقي��ة للخدمة. والنم��وذج واضح وفادح في 
التعلي��م الذي يفت��رض أنه مجاني، لك��ن التعليم احلقيقي ص��ار يتم خارج 
امل��دارس وليس في فصولها، فض��اً عن أن تكلفته أصبح��ت ترهق األغلبية 

الساحقة.
ب��ذات الق��در فلي��س صحيحاً م��ا يرّوج ل��ه املس��ؤولون ع��ن أن الفقراء 
ومتوس��طي احلال ل��ن يتأثروا بإجراءات زيادة األس��عار، ألن هؤالء هم أكثر 
الذين يعانون هذه السياسة. ذلك أن الزيادات في بعض السلع حتقق دفعة 

للغاء تتجاوز بكثير حدود املستهدفن في البيانات اإلعامية.
م��ن ناحية ثالثة فإن استس��هال م��ّد أيدي احلكومة إل��ى جيوب الناس 
للتفتيش فيها عندما حتل أي أزمة أصبح سياس��ة تقليدية عفا عليها الزمن، 
وحكاية رفع األس��عار ملواجهة كل أزمة ينطبق عليها الكام ذاته. ألن اجلهد 
احلقيق��ي يختب��ر حن تبذل احلكوم��ة جهدها لتحريك عجل��ة اإلنتاج وحث 
القوى احلّية ف��ي املجتمع لكي تعمل وتبدع كي توفر حاجياتها، وتش��جعه 

إصالح السياسة قبل االقتصاد.. أال يستدعي ذلك تغيير فريق العمل؟
بقلم: فهمي هويدي

نجاة مفتي مصر السابق علي جمعة من محاولة اغتيال غربي القاهرة
وجماعة »اإلخوان« تنفي عالقتها بمحاولة االغتيال

جن��ا مفتي مصر الس��ابق، علي جمع��ة، من محاولة 
اغتي��ال تع��رض لها أثن��اء توجه��ه ألداء ص��اة اجلمعة 
التلفزي��ون  القاه��رة، وذك��ر  أكتوب��ر، غرب��ي  مبدين��ة 6 
املصري أن مجهول��ن أطلقوا الرصاص نحو جمعة أثناء 
توجه��ه ألداء الصاة قب��ل أن يفّروا هاربن، ما أس��فر عن 
إصابة حارسه الشخصي بجروح طفيفة دون أن يصاب 

املفتي السابق بأذى.
من جهتها، قالت وزارة الداخلية املصرية إنه »أثناء 
خ��روج مفت��ى اجلمهورية الس��ابق من منزل��ه مبنطقة 6 
أكتوب��ر مترج��اً للتوجه إلى مس��جد فاض��ل القريب من 
محل إقامت��ه إللقاء خطبة اجلمعة، ق��ام مجهولون كانوا 
يختبئ��ون بإح��دى احلدائق بخط س��يره بإط��اق النار 
جت��اه فضيلت��ه، إال أن الق��وة املرافقة له واملكلف��ة تأمينه 

بادلتهم إطاق النيران، ما دفعهم إلى الفرار«.
وأوض��ح البي��ان أن��ه »ل��م يص��ب املفتي م��ن جراء 
احلادث الذي أس��فر ع��ن إصاب��ة طفيفة بقدم أح��د أفراد 
القوة املكلفة التأمن«، مشيراً إلى تكثيف األجهزة األمنية 

جهودها لضبط مرتكبى الواقعة.
ب��دوره، أوض��ح الل��واء خالد ش��لبي، مدي��ر اإلدارة 
»املس��لحن  أن  لألناض��ول  اجلي��زة  ملباح��ث  العام��ة 
مجهولون ولم يستدّل عليهم فور هروبهم بعد الواقعة«، 
مشيراً إلى إجراءات أمنية جتريها املباحث للتوصل إليهم 

وضبطهم في أسرع وقت.
واتهم مكتب جمعة، ما س��ماها »جماعات التطرف« 
باستهدافه، وذلك ل�»مهاجمته املستمرة لهم عبر مختلف 
وسائل اإلعام«، الفتاً إلى أنه سيتم إصدار بيان تفصيلي 

عن احلادث في وقت الحق.
يشار إلى أن شاليه )مكان لاستجمام( خاص بعلي 
جمعة مت تفجيره في آذار 2015 مبدينة الفيوم )جنوبي 

القاهرة(، من قبل مجهولن، دون أن يكون أحد فيه.
قياديان ب�»اإلخوان« ينفيان

عاقة اجلماعة مبحاولة االغتيال
في س��ياق متصل رفض قيادي��ان بجماعة اإلخوان 
املس��لمن، اتهام��ات مفت��ي مصر الس��ابق، عل��ي جمعة، 
بوق��وف »اجلماع��ة« وراء محاول��ة اغتيال��ه ف��ي وق��ت 
س��ابق، واعتبر أحدهما أن تصريحات��ه تعتبر »تضلياً« 

و»توظيفاً سياسياً« للواقعة.

وقال جمعة خال مداخلة هاتفية لفضائية »سي بي 
س��ي« اخلاصة، إن »محاولة اغتيالي بس��بب مهاجمتي 

لإلخوان وجماعات التطرف«.
القي��ادي باإلخ��وان، أحم��د رام��ي، أح��د املتحدث��ن 
الس��ابقن حل��زب احلري��ة والعدال��ة، الذراع السياس��ية 
للجماع��ة، وص��ف تصريح��ات املفتي الس��ابق ب�»الهراء 

والتضليل والتوظيف السياسي«.
وق��ال رام��ي ف��ي تصريح��ات هاتفي��ة م��ن اخلارج 
لألناض��ول إنه »ليس من الدي��ن وال القانون اتهام الناس 
بالباط��ل، فالدي��ن يض��ع قاع��دة البّينة على م��ن ادعى، 

والقانون يقول إن املتهم بريء حتى تثبت إدانته«.

واتف��ق مع��ه القي��ادي اإلخوان��ي، محم��د س��ودان، 
بالق��ول: »جماعة اإلخوان ليس م��ن منهجها وال عقيدتها 
العنف، ونحن دائماً ندين العنف كوس��يلة حلل املش��اكل 

أو قمع الظاملن«.
وتابع س��ودان ف��ي تصريحات هاتفي��ة من اخلارج 
لألناضول: »ورغم أن علي جمعة هو الذي حّرض اجليش 
والش��رطة على قتل املعتصمن برابع��ة والنهضة )فض 
اعتصام��ن نفذتهما قوات اجليش والش��رطة(، فنحن لم 

نتحدث أبداً عن االنتقام من محرضي قتل األبرياء«.
أم��ن  منص��ب  يش��غل  كان  ال��ذي  س��ودان  وأردف 
العاقات اخلارجي��ة بحزب احلري��ة والعدالة: »نضالنا 

ضد املس��تبد نضال س��لمي تام«، الفتاًً إلى أنه »يدين كل 
أعمال العنف من الدولة ضد املعارضن العزل وكذلك أي 

عنف من أي فصيل«.{

اتهم القي��ادي بجماع��ة اإلخوان املس��لمن الدكتور 
محم��د البلتاج��ي، اثن��ن م��ن قي��ادات وزارة الداخلي��ة 
املصري��ة بتعذيب��ه داخل الس��جن، قب��ل أن تأمر محكمة 

مصرية بفتح حتقيق في تلك االتهامات. 
جاء ذلك خال اجللسة التي عقدتها محكمة جنايات 
القاه��رة، املنعق��دة مبعهد أمناء الش��رطة بطرة، جنوبي 
القاهرة، ي��وم الثاثاء، للنظر في قضي��ة »فض اعتصام 
رابعة العدوية«، التي يحاكم فيها مرش��د اإلخوان محمد 

بديع و738 آخرون. 
وطال��ب البلتاج��ي، في كلم��ة أمام احملكم��ة، بفتح 
حتقيق ف��ي ما تعرض له م��ن »تعذيب م��ادي ومعنوي 
بش��كل متك��رر، وآخره الس��بت املاض��ي، على ي��د اثنن 
م��ن قي��ادات الداخلي��ة وهم��ا مس��اعد وزي��ر الداخلي��ة 
حس��ن الس��وهاجي، والل��واء محمد علي مدي��ر مصلحة 

السجون«. 
وأضاف البلتاجي: »قاما باس��تدعائي من زنزانتي 
مكب��ل اليدين، وتعرضت م��ن جانبهما لإلهانة والس��ب 
بأح��ط األلف��اظ«، مش��يراً إلى أنهم��ا أجب��راه على »خلع 

مابس السجن وصوراه مرتدياً مابسه الداخلية«. 
»محاول��ة  ل��ه  تع��رض  م��ا  أن  البلتاج��ي  واعتب��ر 
إلجباري على سحب الباغ الذي تقدمت به للمحكمة في 

جلسة س��ابقة ضد رئيس االنقاب عبد الفتاح السيسي 
باملس��ؤولية ع��ن قتل ابنتي )أس��ماء( على ي��د قناص«، 

خال فض اعتصام »رابعة العدوية«. 
بأنه��ا  البلتاج��ي  اتهام��ات  عل��ى  احملكم��ة  وردت 

»ستحيل هذا الكام للتحقيق«. 
وقررت احملكمة، في نهاية جلستها، إرجاء احملاكمة 

إلى جلس��ة 6 أيل��ول املقب��ل، لعرض بعض 
املتهمن على مستش��فى الس��جن والتحقيق 
اإلج��راءات  واتخ��اذ  البلتاج��ي  ب��اغ  ف��ي 

الازمة. 
جتدر اإلشارة إلى أن القضية متهم فيها 
املرش��د العام للجماعة، محم��د بديع و738 

)367 محبوساً،  و372 غيابياً( آخرين. 
وأس��ندت النياب��ة إل��ى املتهم��ن، تهماً 
من بينها »تدبير جتمهر مس��لح، واالشتراك 
فيه مبي��دان رابعة العدوية وقط��ع الطرق، 
وتقيي��د حري��ة الن��اس ف��ي التنق��ل، والقتل 
العمد مع س��بق اإلص��رار للمواطنن وقوات 
الش��رطة املكلفة بفض جتمهرهم، والشروع 
في القتل العمد، وتعمد تعطيل س��ير وسائل 

النقل«. 
وأح��د  س��ابق،  برملان��ي  ه��و  البلتاج��ي،  ومحم��د 
القي��ادات الب��ارزة بجماعة اإلخوان املس��لمن في مصر، 
ويقب��ع في الس��جن من��ذ 29  آب 2013، وصدرت بحقه 
أح��كام غي��ر نهائية بالس��جن تصل ألكثر م��ن مائة عام، 
وقتل��ت ابنته أس��ماء بالرص��اص، خال ف��ض اعتصام 

»رابعة العدوية«.{

في المحكمة: »البلتاجي« يّتهم قيادات الداخلية بتعذيبه
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مقاتلو »طالبان« يقتربون 
من عاصمة هلمند

أق��ّر قائ��د العملي��ات امليداني��ة ف��ي 
اجليش األفغاني اجلن��رال محمد حبيب 
هيس��اري، بأن مقاتلي حركة »طالبان« 
يقترب��ون من لش��كرجاه، عاصمة والية 
هلمند )جن��وب( املنتجة للقن��ب، والتي 
يسيطرون على مناطق زراعية شاسعة 
فيه��ا. وق��ال: »الوض��ع خطير فع��اً في 
هلمند، وتدور معارك منذ أكثر من عشرة 
أي��ام في ع��دد كبير م��ن األقالي��م«، فيما 
أك��د اجلي��ش األميرك��ي كثاف��ة املع��ارك 
اجلارية، مش��يراً ال��ى أن غ��ارات جوية 

منتظمة لقواته تدعم القوات األفغانية.
وص��ّرح حج��ي قي��وم، أحد س��كان 
أل��ف   200 يقطنه��ا  الت��ي  لش��كرجاه 
كل  عل��ى  طالب��ان  »تس��يطر  ش��خص: 
الط��رق املؤدي��ة الى لش��كرجاه. حواجز 
آخ��ر،  تل��و  واح��داً  تتس��اقط  الش��رطة 
ويخشى اجلميع أن تسقط العاصمة في 
أي��دي املتمردين« الذي��ن يوجدون، وفق 
مصادر أمنية، على مسافة 6 كيلومترات 

من وسط املدينة.

ناغازاكي ُتحيي ذكرى 
القنبلة الذرية

بعد ثاثة أيام على ذكرى هيروشيما، 
أحي��ا الياباني��ون الثاث��اء املاضي ذكرى 
دم��ر  ال��ذي  الن��ووي  الهج��وم  ضحاي��ا 
ناغازاك��ي قب��ل 71 س��نة، وأدى الى مقتل 

حوالى 74 ألف شخص.
ووق��ف الن��اس ف��ي أماكنه��م دقيق��ة 
صمت ف��ي املدينة التي تق��ع جنوب غربي 
الياب��ان. وأم��ام جم��وع غفي��رة وممثل��ن 
من عش��رات البلدان، حت��دث رئيس بلدية 
الزي��ارة  ت��اوي ع��ن  املدين��ة توموهيس��ا 
التاريخي��ة الت��ي نفذه��ا في أي��ار املاضي 
الرئي��س األميرك��ي ب��اراك أوبام��ا ملدين��ة 
هيروش��يما التي تعرضت لهج��وم ايضاً، 
مبجيئ��ه  للعال��م  أوبام��ا  »أثب��ت  وق��ال: 
أهمية أن ترى وتس��مع وتشعر بنفسك مبا 

حصل«.
ودع��ا رئيس بلدي��ة ناغازاك��ي ايضاً 
احلكوم��ة الى »ادراج املب��ادئ الثاثة غير 
النووي��ة ف��ي القان��ون« والت��ي أق��ّرت في 
1967، وه��ي ع��دم تطوي��ر وانت��اج، عدم 
حي��ازة، وع��دم ادخال س��اح ال��ى الباد، 
وإنشاء منطقة خالية من األسلحة النووية 

في جنوب شرقي آسيا.

تركيا تطالب أميركا 
بتسليمها غولن

اعتب��رت تركيا أن املش��اعر املناهضة 
للوالي��ات املتح��دة تبل��غ »ذروته��ا« لدى 
أنه��ا  م��ن  حليفته��ا  مح��ذرة  مواطنيه��ا، 
»س��تضّحي« بعاقاتهم��ا، إذا لم تس��لّمها 
الداعي��ة املع��ارض فت��ح الله غول��ن الذي 
تتهم��ه أنق��رة بتدبي��ر محاول��ة االنق��اب 

الفاشلة الشهر املاضي.
ورأى وزير العدل التركي بكير بوزداغ 
أن غولن »فقد صفته بوصفه أداة بالنسبة 
أخ��رى«،  ودول  املتح��دة  الوالي��ات  إل��ى 
منظمت��ه،  أم��ر  »افتض��اح  ع��ن  متحدث��اً 
وسلس��لة مدارس��ه االس��تخباراتية، ف��ي 
م��ن  لي��س  ولذل��ك  أخ��رى.  ودول  تركي��ا 
تس��تثمر  أن  عاقل��ة  دول��ة  ألي  الص��واب 
فيها«. وسأل: »هل قّدمت الواليات املتحدة 

أدلة للعالم، عندما هاجم أس��امة بن الدن 
برَجي مركز التجارة العاملي?«.

وتوع��د أم��ام ن��واب ح��زب »العدالة 
والتنمية« احلاكم ب� »إحضار رأس اإلرهاب 
)في إش��ارة إلى غولن(، الذي قصف تركيا 
والبرملان وش��هر س��احاً في وجه األتراك، 

ونيله العقاب الذي يستحق.

مخطط استيطاني جديد 
جنوب القدس

أوردت صحيفة »هآرتس« االسرائيلية 
ان بلدية القدس احملتلة تخطط مع ممولن 
يهود ملشروع اس��تيطاني كبير لبناء آالف 
الش��قق االس��تيطانية وراء اخلط االخضر 
)في املناط��ق الفلس��طينية احملتلة(. ومن 
املتوقع أال تس��تطيع السلطة الفلسطينية، 
على رغم ضعفها احلالي، السكوت عنه أو 

االحتجاج فقط عليه.
يعم��ل  خاص��اً  مب��ادراً  »إن  وقال��ت: 
في ه��ذه األي��ام، بدعم م��ن بلدي��ة القدس 
عل��ى وضع خريط��ة جديدة إلنش��اء آالف 
الوحدات السكنية وراء اخلط األخضر في 

القدس.
ومتت��د خريط��ة البناء على مس��احة 
ال��ى  200 دومن، تع��ود ملكي��ة غالبيته��ا 
جه��ات خاص��ة ل��م تتض��ح هويته��ا بعد 
)أف��راد وعائات فلس��طينين(، 30% منها 
لفلس��طينين تصنفه��م اس��رائيل غائب��ن 
وحتاول تطبيق قانون الغائبن عليهم كما 
طبقت��ه على اماك الاجئن الفلس��طينين 
الذي��ن نزح��وا ع��ن مدنه��م وقراه��م ع��ام 

.1948

موالون للنظام ينعون
 72 ضابطًا قتلوا في حلب

عاشت املدن والبلدات املوالية للنظام 
في الساحل السوري بشكل خاص أسبوعاً 
كاماً من احلزن عل��ى أرواح قتلى عناصر 
النظ��ام الذين توافدت جثثهم بالعش��رات 
إل��ى بلداته��م، قادمًة م��ن جبه��ات القتال 
ف��ي مدينة حل��ب، وامتألت ش��وارع وأزقة 

املناطق املوالية ببيوت العزاء.
هيئ��ات  ع��ن  ص��درت  أولي��ة  قائم��ة 
توثيقي��ة خاصة بالنظ��ام، اعترفت مبقتل 
72 ضابط��اً وعنص��راً م��ن ق��وات النظام، 
غالبيتهم الساحقة ينحدرون من الاذقية 
وطرطوس، وه��ي القائمة التي اعترف بها 
موال��و النظ��ام تباعاً، بحس��ب م��ا متكنت 
ويض��اف  توثيق��ه،  م��ن  ش��ركاء«  »كلن��ا 
إليه��ا العش��رات الذين م��ا زالوا ف��ي عداد 

املفقودين.
وتعطي قائم��ة القتلى دلي��اً واضحاً 
عل��ى اعتماد النظام عل��ى الطائفة العلوية 

في املناصب القيادية في قواته.
وتتحدث مصادر عس��كرية من جانب 
الث��وار أن ع��دد القتل��ى اإلجمال��ي خ��ال 
األس��بوع األول م��ن مع��ارك حل��ب جتاوز 
300 قتي��ل، ول��م يعترف موال��و النظام إال 

بجزٍء يسيٍر منهم.

»إسرائيل« تشّن حربًا 
على المنظمات اإلنسانية

شن جهاز األمن الداخلي االسرائيلي 
»الش��اباك« والش��رطة حرباً هي االولى 
م��ن نوعه��ا ض��د املنظم��ات اإلنس��انية 
الدولية العاملة في قطاع غزة، باتهامها 
بتس��ريب أم��وال إل��ى حرك��ة »حماس« 

وذراعها العسكرية »كتائب القسام«.
فق��د أعلنت الس��لطات اإلس��رائيلية 
الثاث��اء اعتق��ال وتوجي��ه التهم��ة إل��ى 
املتح��دة  األمم  ف��ي  فلس��طيني  موظ��ف 
»باس��تغال عمل��ه للقي��ام مبه��ام أمنية 
ملصلح��ة حركة حم��اس« التي تس��يطر 

على قطاع غزة. 
واعتق��ل وحي��د الب��رش ف��ي 16 من 
متوز املاض��ي، ويعمل ف��ي برنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي في قطاع غزة. ووجهت 
محكمة في بئر الس��بع إل��ى البرش تهمة 

العمل ملصلحة حركة »حماس«.

ف��ي غض��ون  الثاني��ة  امل��رة  وه��ذه 
الس��لطات  فيه��ا  تعل��ن  الت��ي  اس��بوع 
اإلس��رائيلية اعتق��ال موظف ف��ي منظمة 

إنسانية عاملة في قطاع غزة.

مؤتمر بتونس يناقش 
استراتيجيات مقاطعة »إسرائيل«

لألبح��اث  العرب��ي  املرك��ز  اختت��م 
ودراسة السياس��ات مؤمتره الدولي الذي 
عقد ف��ي تون��س وناق��ش اس��تراتيجيات 

مقاطعة إسرائيل.
ويتزام��ن املؤمت��ر مع حم��ات دولية 
ومن��ع  اإلس��رائيلية  البضائ��ع  ملقاطع��ة 

التعامل الرسمي معها.
وقال املشاركون في املؤمتر إن من شأن 
حمات املقاطعة ضد االحتال اإلسرائيلي 
أن تكل��ف »إس��رائيل« خس��ائر اقتصادية 
كبيرة، قد تدفعها إلى مراجعة سياس��اتها 

االستيطانية ضد الفلسطينين.

خبراء جمهوريون يعتبرون 
ترامب غير أهل للرئاسة

وجه 50 جمهورياً توّلوا مسؤوليات 
كبيرة في جه��از االمن القومي االميركي 
نق��داً الذع��اً الى مرش��ح حزبه��م للبيت 
االبي��ض دونال��د ترام��ب محذري��ن من 
انه س��يكون »أخطر رئي��س في التاريخ 

االميركي« في حال انتخابه.
تض��م املجموع��ة مس��ؤولن عملوا 
ف��ي البي��ت االبي��ض ووزارة اخلارجية 
ووزارة الدف��اع »البنتاغون« في ادارات 
جمهورية طوال عقود منذ عهد ريتشارد 
نيكس��ون وحت��ى عه��د ج��ورج ب��وش 

االبن.
وكتب هؤالء املسؤولون في رسالة 
مدوي��ة نش��رتها صحيف��ة »النيويورك 
تاميس«: »اننا مقتنعون بانه س��يكون 
رئيس��اً خطيراً وسيعرض األمن القومي 

لبادنا وازدهارها للخطر«.
وم��ع ان خب��راء االم��ن االميركي��ن 
ل��م يعربوا ع��ن عزمهم عل��ى التصويت 
هي��اري  الدميوقراطي��ة  للمرش��حة 
كلينت��ون، ب��ل أب��دوا »الش��كوك« فيها، 
اال انه��م أك��دوا بوضوح »أن أي��اً مّنا لن 

يصوت لدونالد ترامب«.
وأضافوا ان ترام��ب ليس »جاهاً« 
ف��ي الش��ؤون الدولي��ة واملخاط��ر التي 
ته��دد االمن القومي فحس��ب، بل انه »ال 
يبدي أي رغبة في االس��تفهام«، وأبدوا 
أس��فهم النه »يتصرف بنزق« وال يتمتع 
بضب��ط النفس و»ال هو ق��ادر على تقبل 

االنتقادات الشخصية«.

ضابط في الجيش التركي 
يطلب اللجوء ألميركا

أن  أميركي��ان  مس��ؤوالن  كش��ف   
يق��وم  الترك��ي  اجلي��ش  ف��ي  ضابط��اً 
مبهمة حللف ش��مال األطلس��ي )ناتو(، 
طل��ب اللج��وء للواليات املتح��دة بعدما 
عق��ب  التركي��ة  احلكوم��ة  اس��تدعته 
منتصف  الفاش��لة  االنقابي��ة  احملاول��ة 

الشهر املاضي.
إن  لرويت��رز  ذات��ه  املص��در  وق��ال 
الضاب��ط الترك��ي يعم��ل في مق��ر قيادة 
تابع للناتو في نورفولك بوالية فرجينيا 
أو رتبت��ه  اس��مه  ذك��ر  األميركي��ة، دون 

العسكرية.

لقطات سريعة

أول انتقاد رسمي سعودي
»للمهرولين نحو التطبيع« مع إسرائيل

هاج��م املندوب الس��عودي الدائ��م لدى األمم املتح��دة، الس��فير عبد الله 
املعلم��ي، »املطبِّع��ن م��ع الكي��ان الصهيون��ي«، مش��يراً إلى أنه��م ال ميلكون 
احلق في احلديث باس��م أحد، أو إعطاء االنطباع بأنه��م ميثلون أحداً، وهم ال 

يتجاوزون كونهم مطّبلن.
وق��ال املعلمي في مقال نش��ره ف��ي صحيفة املدينة الس��عودية بعنوان: 
»املطبع��ون املطبل��ون«: هناك ف��رق بن مواجهة اإلس��رائيلين في س��احات 
احلوار ومراكز الفكر واحملافل الدولية، فهذه املواجهة وس��يلة ملقارعة الباطل 

الصهيوني باحلق العربي.
وأض��اف: »قد نلتمس الع��ذر ملن يطالب العرب بزيارة القدس الش��ريف 
واألرض احملتلة؛ اس��تجابة لرغبة أش��قائنا الفلس��طينين، وتلبية لدعوتهم، 
وإسناداً لصمودهم، وإظهاراً لتمس��ك العرب واملسلمن بحقوقهم في املسجد 

األقصى وغيره من األماكن املقدسة«.
وتاب��ع: »لك��ن جت��اوز ه��ذا احلد إل��ى تنظي��م اللق��اءات مع املس��ؤولن 
اإلس��رائيلين، وإقح��ام اس��م اململك��ة العربية الس��عودية، واس��تغال رتب 

الشرف العسكرية الوطنية في ادعاء مكانة خاصة ليس لها أساس«.
وق��ال: »كل هذا يتج��اوز حدود املعقول واملقبول، خاص��ة إذا أضفنا إليه 
املقاب��ات اإلعامي��ة الت��ي ال يجيد ه��ؤالء فيها التعبي��ر عن أنفس��هم باللغة 
اإلجنليزي��ة وال حت��ى بالعربية، وينته��ي األمر بهم إلى تردي��د حجج واهية، 
وعب��ارات ال معنى فيها وال منطق، وإبراز أنفس��هم والوطن الذي ينتمون إليه 

في صورة كاريكاتورية هزيلة مخجلة«.
وشدد املعلمي على أن هؤالء املطبِّعن ال ميلكون احلق في احلديث باسم 
أحد، أو إعطاء االنطباع بأنهم ميثلون أحداً، وهم ال يتجاوزون كونهم مطبلن 
في جوقة علي س��الم وس��عد حداد وآخرين، ممن س��قطوا من ذاكرة التاريخ 
بعد أن أُس��قطوا من س��جات الش��رف والكرامة، وإن مما نحم��د الله عليه أن 
بادن��ا كان��ت حت��ى اآلن خالية من أمث��ال ه��ؤالء، وأن ردود الفع��ل الوطنية 
والش��عبية والرس��مية أوضحت أنه��م لم يعودوا م��ن رحلتهم املش��ؤومة إال 

باخلزي والعار.
وتاب��ع مندوب اململكة ب��األمم املتحدة: إنهم يتوش��حون برداء العقانية 
واالعتدال، ويحاضرون علينا بضرورة قبول األمر الواقع ومواجهة احلقائق، 
ونس��وا أو تناسوا أن أولى احلقائق هي أن األيدي التي ميدها الصهاينة إلينا 
م��ا زالت تقطر بدماء الفلس��طينين، وأن بس��اطير عس��كرهم م��ا زالت تدنِّس 

القدس الشريف، وأن أعامهم ترفرف فوق األرض احملتلة«.
وكانت اخلارجية اإلس��رائيلية أعلنت عن زيارة تعد س��ابقة نادرة لوفد 
سعودي ألراضيها ولقاء بن رئيس الوفد ومسؤولن إسرائيلين في القدس.

وقال املتحدث باس��م اخلارجية اإلسرائيلية إن اللواء السابق في القوات 
املسلحة السعودية، أنور عشقي، زار إسرائيل، والتقى دوري غولد، املسؤول 

في وزارة اخلارجية اإلسرائيلية، في فندق امللك داوود في القدس.
وقال��ت صحيفة جيروزاليم بوس��ت إن الوفد الذي صاحب عش��قي ضم 
رج��ال أعمال وأكادميين، وكان يهدف إلى دعم مبادرة الس��ام العربية التي 

تقدمت بها السعودية عام 2002.
وأضافت الصحيفة أن عشقي التقى يوعاف موردخاي، القائد العسكري 
املس��ؤول عن العمليات ف��ي الضفة الغربية وغزة، كما التق��ى نواباً برملانين 

ميثلون املعارضة.{

قال مس��ؤول قط��ري إن حكومة ب��اده جت��ري مباحثات »ج��ادة« حلل أزمة 
كهرباء قطاع غزة، املستمرة منذ عشرة أعوام. 

وأضاف محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة، خال تفقده 
مش��اريع س��كنية متولها قطر ف��ي مدينة خانيون��س جنوبي قطاع غ��زة: »جُنري 
مباحثات ج��ادة لتوفير مولد للطاقة الكهربائية بقدرة 100 ميغا وات للمس��اهمة 

بحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي في غزة«. 
وأشار إلى أن هذه املباحثات تأتي في إطار السعي الدؤوب من دولة قطر حلل 

مشكلة الكهرباء التي يعاني منها سكان قطاع غزة. 
وأوضح العمادي أن اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة باش��رت فعلياً بإجراء 
االتص��االت مع ش��ركات عاملية م��ن أجل توفير ه��ذا املولد خال فت��رة تتراوح بن 
س��بعة إل��ى ثمانية أش��هر، »وهناك حل��ول أخرى كإنش��اء محطة طاقة شمس��ية 

لتوليد الكهرباء«. 
ويحت��اج قطاع غ��زة إلى 400 ميغاوات م��ن الكهرباء، ال يتوف��ر منها إال 212 
ميغاوات، تقدم إس��رائيل منها 120 ميغاوات، ومصر 32 ميغاوات وش��ركة توليد 

الكهرباء الوحيدة في غزة 60 ميغاوات، وفق أرقام سلطة الطاقة الفلسطينية. 
وتضط��ر ش��ركة كهرب��اء غزة إلى قط��ع التي��ار الكهربائي عن بع��ض مناطق 
القطاع، قد تصل ل�12س��اعة يومياً، وتوصيلها ف��ي مناطق أخرى بنظام املداورة، 
لعدم كفاية م��ا تنتجه محطة توليد كهرباء غزة من الطاقة، بينما الكميات القادمة 

من إسرائيل أو مصر ال تكفي لسد احتياجات القطاع اليومية. 
ومؤخ��راً عقد ممثل��ون ع��ن وزارة الطاقة التركي��ة، اجتماعاً م��ع نظرائهم في 

سلطة الطاقة الفلسطينية مباحثات، لدراسة سبل حل أزمة كهرباء قطاع غزة. 
وفي أعقاب اتفاق إس��رائيلي تركي، أعلن رئي��س وزراء تركيا بن علي يلدرمي، 
أن من ش��روط االتفاق تأمن دخول املواد التي تس��تخدم ألغراض مدنية إلى قطاع 

غزة، ومن ضمنها املساعدات اإلنسانية، وحل أزمة املياه والكهرباء.{

مسؤول قطري: مباحثات »جادة« 
لحل أزمة كهرباء غزة
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شرخ العالقات التركّية األوروبّية بعد االنقالب الفاشل
جاءت ردة الفعل األوروبية على االنقاب الفاشل 
ف��ي تركيا حذرة وباردة، إذ تأخ��رت غالبية العواصم 
األوروبية عدة ساعات في إدانة محاولة االنقاب، مما 

أثار حفيظة وانتقاد املسؤولن األتراك.
ولئ��ن كان ه��ذا التأخي��ر منس��جماً م��ع طبيع��ة 
السياس��ة اخلارجي��ة األوروبي��ة التي تتس��م باحلذر 
والتأن��ي، إال أن س��ياق التوت��ر األخي��ر ف��ي عاق��ات 
اجلانب��ن، إل��ى جانب التركي��ز على انتق��اد إجراءات 

الط��وارئ التركية، والتهديد املباش��ر واملتكرر بإيقاف 
مفاوض��ات االنضم��ام لاحت��اد األوروب��ي، زادت من 
االس��تياء التركي، ودفعت أنقرة إلى اتهام األوروبين 

بالتحيز والتحامل.
حتالف حذر

ترى أوروبا في تركيا حليفاً اس��تراتيجياً، وقلعة 
هامة في الش��رق أمام األطماع الروس��ية، س��واء عبر 
مش��اركتها الفاعلة ف��ي النات��و، واحتضانه��ا لقواعد 
عس��كرية للحلف وع��دد من 
ال��رؤوس النووي��ة واألنظمة 
وال��رادارات.  الصاروخي��ة 
كما ت��رى فيه��ا س��وقاً هامة 
ألوروبا، وشريكاً في صيانة 
أم��ن الق��ارة، وال س��يما ف��ي 
الدول��ة  تنظي��م  محارب��ة 
وعس��كرياً،  اس��تخبارياً 
والتع��اون مؤخ��راً ف��ي صّد 
العارم��ة  اللج��وء  موج��ات 

نحو أوروبا.
ومن��ذ توقي��ع الطرف��ن 
ف��ي  التأسيس��ية  املعاه��دة 

س��تينات القرن املاضي، بقي تعري��ف العاقة بينهما 
محكوم��اً بك��ون تركي��ا دولة س��اعية لانضم��ام إلى 
املنظوم��ة األوروبي��ة، وبالتال��ي خاضعة لش��كل من 
أش��كال وصاية هذه املنظومة عبر تقييماتها الصارمة 

التي صاغتها املعاهدات.
وق��د برز هذا اإلطار فاقعاً ف��ي التعاطي األوروبي 
م��ع االنقاب الفاش��ل ف��ي تركي��ا، وظه��ر األوروبيون 
ف��ي ص��ورة املنزعجن من إج��راءات ما بع��د محاولة 
االنق��اب، أكث��ر م��ن انزعاجه��م م��ن فك��رة اغتصاب 
السلطة عبر انقاب عسكري، أو هكذا حمّلت العديد من 
التصريحات التركية الرس��مية، الت��ي خلصها الوزير 
عمر تش��يليك بقوله إن األوروبي��ن »يدينون االنقاب 

بجملة، ويدينون إجراءاتنا بعشر جمل«.
��ر ه��ذا املوق��ف األوروب��ي جتاه إج��راءات  وُيفَسّ
تركيا ما بعد االنقاب الفاش��ل بثاثة أسباب رئيسة: 

الوصاية املعنوية، األمن األوروبي، اجلدل احمللي.
الوصاية املعنوية

تس��عى تركيا منذ ثاثة عق��ود لانضمام الكامل 
للمنظوم��ة األوروبي��ة، التي تق��وم فلس��فتها في ضم 
أعضاء جدد على مبدأ املش��روطية. ويستند هذا املبدأ 
إل��ى مراقب��ة وتقيي��م األداء السياس��ي واالقتص��ادي 
واإلداري للدول املرش��حة وفق ما نّصت عليه معايير 

كوبنهاغن.
ودول  مؤسس��ات  كوبنهاغ��ن  معايي��ر  أعط��ت 
االحتاد األوروبي س��لطة نافذة ف��ي محاكمة القوانن 
بالعضوي��ة،  الراغب��ة  لل��دول  احمللي��ة  واإلج��راءات 
وتقييمها على مقياس القيم األوروبية املشتركة، وهذا 
ما يتضح من وضع حالة الدميقراطية وحكم القانون 
وحقوق اإلنسان في تركيا حتت املجهر األوروبي أكثر 

من غيرها من دول املنطقة التي تزخر باالنتهاكات.
وعلى الرغم من تخلي أوروبا بعض األحيان عن 
مش��روطيتها الصارم��ة، كم��ا فعلت ع��ام 2004 حن 
ضّمت ثماني دول من املعس��كر الش��رقي س��ابقاً، فإن 
ه��ذا التس��امح كان مدفوع��اً برغبة سياس��ية وأمنية 
ب�»أوربة« قاع الش��يوعية السابقة، فيما تهب الرغبة 
السياس��ية معاكس��ة لس��فن تركيا، بص��ورة جتعلها 
أكثر خضوعاً للمش��روطية والوصاية التي متارس��ها 
العواصم األوروبية أيضاً في س��ياق عاقتها الثنائية 

مع أنقرة، وليس فقط حتت مظلة االحتاد األوروبي.
وفي الس��ياق ذات��ه، رأت أوروب��ا أن احلديث عن 
إع��ادة العم��ل بعقوب��ة االع��دام، ليس مج��رد انتهاك 
حقوق��ي عام، إمن��ا هو خرق للبروتوك��ول رقم 13 من 
االتفاقي��ة األوروبي��ة حلق��وق اإلنس��ان ال��ذي وقعته 

احلكومة عام 2004. 
األمن األوروبي

ال تعتبر تركيا الدولة التي متتلك ثاني أكبر قوات 
دائمة في الناتو فحس��ب، بل ُينظر إليها كنقطة أوروبا 
للدفاع الصاروخي والنووي األقرب إلى الش��رق، فهي 

حتتض��ن أكثر من قاعدة عس��كرية للنات��و والواليات 
املتحدة، وعش��رات الرؤوس النووي��ة وأنظمة الدفاع 

اجلوي والصاروخي.
ويب��دو أن القل��ق األوروب��ي ل��ه ما يفس��ره، فلئن 
كان��ت ال��رؤوس النووية التابع��ة للوالي��ات املتحدة 
والنات��و محفوظ��ة بش��كل آمن ف��ي قاع��دة إجنيرليك 
مثاً، فيجب أن ال ُينسى أنها تقع على بعد ال يزيد على 
110 كيلومت��رات ع��ن احلدود الس��ورية، كما أن قطع 
التي��ار الكهربائ��ي عن القاعدة ألس��بوع، ال يعني فقط 
تأخر عملي��ات التحالف ضد تنظيم الدولة، بل جتميد 

الرؤوس النووية أيضاً.
أما على املدى املتوس��ط، فهناك مخاوف أوروبية 
حول إع��ادة هيكل��ة اجلي��ش التركي وانع��كاس ذلك 
عل��ى عقيدته األمنية، بعد ع��زل ما يربو على 41% من 
قياداته )مت فص��ل 149 جنراالً وأمي��راالً من بن 358 
ه��م مجموع حامل��ي رتبة جنرال فما ف��وق(. وال يبدو 
أن األزم��ة س��ريعة احلل ف��ي ظل حاجة املؤسس��تن 
العس��كرية واألمنية لشهور الستيعاب صدمة قرارات 

الفصل.
مستقبل العاقات

وإن كان م��ا س��بق يفس��ر ج��زءاً م��ن الهواج��س 
األوروبية، فإن لألتراك أيضاً ما يفسر غضبهم وخيبة 
أملهم؛ إذ طاملا أرادت بروكسل لتركيا أن تدفع فاتورة 
االنضمام لاحتاد األوروبي دون التمتع مبزاياه، حن 
مت اخت��زال عاق��ة عق��ود م��ع تركيا من خ��ال رؤيتها 
كس��وق جت��اري كبير أكث��ر من أي ش��يء آخ��ر، وفي 
نفس الوقت أراد األوروبيون محاكمتها مبنطق الدولة 

كاملة العضوية.
ويب��دو أن العاق��ات الثنائي��ة تس��ير نح��و مزيد 
م��ن فقدان الثق��ة خال األش��هر القادمة، وال س��يما أن 
الطرف��ن ينتظ��ران اس��تحقاق تش��رين األول الق��ادم 
ال��ذي سيحس��م مصي��ر إعف��اء املواطنن األت��راك من 
تأش��يرة »شينغن« كجزء من صفقة الاجئن املوقعة 
بن الطرف��ن. وإذا كان اإلخفاق في حترير التأش��يرة 
مرجحاً في السابق، بسبب عدم تسوية اخلاف على 
إعادة هيكلة قوان��ن مكافحة اإلرهاب التركية، فيمكن 
القول اليوم إن امللف فقد فرصته اإليجابية بعد فرض 
الطوارئ، وتعليق العمل باالتفاقية األوروبية حلقوق 

اإلنسان، والتلويح بإعادة عقوبة اإلعدام.
ويبدو أن أوروبا ستتلقف هذه الفرصة بحماسة 
للتنصل من قائمة وعود طويلة ألنقرة، فيما لن تأسف 
األخي��رة كثيراً في ظل حتديات جس��ام وش��روخ أكبر 
في العاقة مع شركائها األوروبين، هذه العاقة التي 
تبدو أنها س��تكون ضحية أخرى من ضحايا محاولة 
االنق��اب، وقد يعيد صناع الق��رار األتراك تقوميها من 

الصفر.
ولعل من��وذج العاق��ات اإلس��رائيلية األوروبية 
ال��ذي اس��تطاعت تل أبي��ب تطويره بالتح��رر إلى حد 
بعي��د م��ن املش��روطية السياس��ية، مقاب��ل حتصي��ل 
الس��واد األعظم م��ن مي��زات العضوي��ة دون طلبها أو 
خوضه��ا رس��مياً، يعكس ج��زءاً مما تس��تطيع تركيا 
-ول��و نظري��اً- إح��رازه ف��ي عاقتها م��ع األوروبين، 
وذل��ك على قاع��دة احلاج��ة واملصال��ح املتبادلة بن 
الطرفن، ال على قاعدة الوصاية على دولة ترابط منذ 

عقود على بوابة املعسكر األوروبي.{

بقلم: أماني السنوار

بقلم: ياسني أقطاي يس��اري تركي، يصف صمود الش��عب التركي ليلة 
اخلامس عشر من متوز بامللحمة التاريخية ويقول:

»أن��ا رج��ل أبلغ م��ن العم��ر 64 عام��اً، مؤيد حلزب 
الشعب اجلمهوري اليساري.. حتى ذلك اليوم لم يكن في 
قلب��ي جتاه الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة 
والتنمية شيء سوى الكراهية.. أردت ان يرحل أردوغان 
وخاصة بعد حظر ش��رب اخلمر ف��ي األماكن العامة بعد 
الس��اعة العاش��رة مس��اء.. أردت دائماً أن يرحل، وإذا لم 

يكن ذلك ممكناً باالنتخابات فليكن حتى بانقاب..!!
لك��ن ف��ي تل��ك الليل��ة، عندما قال��ت مذيع��ة محطة 
خفقان  بألم  شعرت  احلكومة،  أطاح  اجليش  إن   TRT
القلب.. لقد حدث الش��يء ال��ذي كنت أنتظره لس��نوات، 

لكن ما شعرت به كان القلق، والقلق وحده..
عندما س��معت الناس في الش��وارع، انطلقُت خارج 
البيت.. رأيت الناس يطلقون ابواق س��ياراتهم ويقولون 
»الله أكب��ر«.. رأيت الغضب في عيونه��م.. كنت خائفاً.. 

ركضت إلى املنزل، وبدأت مبشاهدة التلفاز..
كان أردوغ��ان يدعو الناس للخروج إلى الش��وارع، 
لك��ن الن��اس كان��وا ق��د م��ألوا الش��وارع حت��ى قب��ل أن 
أس��معه.. وفجأة رأيت أن قناة TRT تتعرض لهجوم.. 
كان اجلن��ود االنقابي��ون يطلق��ون الن��ار عل��ى الناس.. 
كان��ت املطارات واجلس��ور تع��ج بالناس.. رأيت أناس��اً 
يتح��ّدون الدباب��ات ويلقون بأجس��ادهم أمامه��ا.. رأيت 
رجاً يخبط رأس��ه بالباب الزجاجي في املطار بكاء على 
رئيس��ه.. رأيت الناس وهم يوقف��ون الدبابات ويقفزون 
عليها ويعيدونها الى قواعدها العسكرية.. رأيت النساء 
وهّن يواجه��ن االنقابين، والناس يصرخون ويهتفون، 
وأناس��اً يواجهون الطائ��رات املقاتلة بأجس��ادهم.. كان 

هناك اآلالف في الشوارع..
ف��ي تلك اللحظة بالذات تغير ش��يء ما في داخلي.. 
أدرك��ت أن هذا نضال م��ن أجل بلدنا، وأن ه��ؤالء الناس 
يقف��ون من أج��ل إرادة وطنه��م ومن أج��ل الدميقراطية.. 
أدركت شيئاً آخر في تلك الليلة، وهو أنه إذا أطيح بطيب 

أردوغان فسوف تسقط بلدنا وأمتنا أيضاً..
خال أحداث »غيزي بارك« قبل فترة، كان أردوغان 
قد دعا أنص��اره إلى البقاء في منازله��م وعدم اخلروج.. 
تهديدن��ا  يح��اول  كان  أن��ه  الوق��ت  ذل��ك  ف��ي  اعتق��دت 
بطريق��ة ما، واعتق��دت أن أنصاره إما كس��الى أو لم تكن 
لديه��م الش��جاعة ملواجهتن��ا حينها في الش��ارع، لكنني 
الي��وم فهم��ت أن ه��ؤالء الن��اس خاط��روا بحياته��م وال 
يزالون ميألون الش��وارع.. هؤالء الن��اس فقدوا 250 من 

أصدقائهم، ولم يشتكوا بعد أو ينطقوا بكلمة سيئة..
أما نحن العلمانين واليس��ارين حينها، فقد خّربنا 
الش��وارع من أجل الطفل »بركن إيلفان« الذي قتل خال 
احتجاج��ات ميدان تقس��يم، وأنا أفتخر ب��أن أطفالنا هم 

األبطال..
أق��دام  لتقبي��ل  اس��تعداد  عل��ى  اآلن  إنن��ي  أقس��م 
ه��ؤالء الناس الذين خاط��روا بحياته��م وقاتلوا من أجل 

حريتنا..
كان ه��ؤالء الن��اس جاّدي��ن ح��ن قال��وا: »التزمن��ا 
اله��دوء عندما عزلتم الس��لطان عبد احلمي��د الثاني.. لم 
نك��ن هن��اك عندم��ا أعدمتم عدن��ان مندري��س.. ولم نكن 
حاضرين عندما وضعتم الس��م لتورغ��وت أوزال.. لكننا 
لن نسمح لكم بأن متسوا أردوغان«.. كنت أعتقد أن ذلك 

مجرد خدعة..
لكن.. ف��ي تلك الليل��ة أدركت أن هؤالء الق��وم كانوا 
أقوياء وحازمن مبا يكفي إلحراق العالم.. في ذلك اليوم 

صنع هؤالء الناس التاريخ..
كان وراء رجب أردوغان حش��د يدعمه، وكان هناك 
أيض��اً ش��يء آخ��ر حم��اه.. كان أروع ش��يء أن اجلمي��ع 
جاؤوا معاً ونحوا خافاتهم السياسية جانبا.. تواجدت 
أيضاً األحزاب اليمينية.. عندما ش��اهدت الش��عب البطل 

الشجاع بكيت وتنهدت..
في تل��ك الليلة قلت إما أن أذه��ب إلى جانب جماعة 
واإلرهابي��ن  غول��ن  الل��ه  فت��ح 
وأشاهد تقسيم بلدي، أو أن أقف 
مع أردوغان والش��عب والعيش 

بحرية وكرامة في بلدي..
الترك��ي  الش��عب  وبفض��ل 
فأن��ا اآلن معج��ب برج��ل كن��ت 
لك��ن  اجلحي��م..  مث��ل  أكره��ه 
م��ن اآلن فصاع��داً، وإن كن��ت ال 
أنتمي ألي حزب سياس��ي، لكني 
س��أقف دائم��اً إل��ى ج��وارك ي��ا 

أردوغان«..{
عن جريدة يني شفق

الكاتب اليساري التركي الذي تمنى رحيل أردوغان 
ولو بانقالب.. لكّن شيئًا ما غّير قناعاته!!

تخريج 524 حافظًا لكتاب الله
بمدينة ريزة التركية

املئات  تخ��رج 
م��ن حفظ��ة كت��اب 
ف��ي  تعال��ى  الل��ه 
مدينة تركية حيث 
كبير  احتف��ال  أُقيم 

لهم.
وب��ث   
عل��ى  نش��طاء 
التواص��ل  مواق��ع 
صوراً  االجتماع��ي 
لتخريج  إنها  قالوا 
حفظ��ة  م��ن  ع��دد 
الق��رآن الك��رمي في 

تركيا.
وأظه��رت   

الص��ور تخري��ج 524 حافظاً لكت��اب الله، من 58 مرك��ز حتفيظ للقرآن الكرمي في »جامع ش��يخ« في 
مدينة ريزة التركية.
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حركتا »فتح« و»حماس« في البلديات.. لماذا الكفاءات؟
تتجه حركتا »حماس« و»فتح«، أكبر فصيلننْ على 
الساحة الفلسطينية، للمشاركة في االنتخابات احمللية 
املزمع إجراؤها في تش��رين األول املقبل، عبر قوائم من 
»الكفاءات«، بعيداً عن احلزبية، وهو ما فسره مراقبون 

ب�»فقدان ثقة الشارع باألحزاب السياسية«.
وأعلنت احلركتان مؤخراً نّيتهما تشكيل قوائم غير 
حزبية، وضم ش��خصيات وطنية وكفاءات، في سابقة 
ه��ي األولى م��ن نوعها بالنس��بة إلى احلركت��ن اللتننْ 

شاركتا في كافة االنتخابات السابقة بقوائم حزبية.
وق��ال جم��ال محيس��ن، عض��و اللجن��ة املركزي��ة 
حلرك��ة »فتح« لألناضول إن حركته »لن تش��كل قوائم 

مغلقة )حزبية( في االنتخابات احمللية«.
كذل��ك، أعل��ن س��امي أبو زه��ري، املتحدث باس��م 
حركة حماس في وقت س��ابق، عن مشاركة حركته في 

االنتخابات ذاتها ب�»قوائم كفاءات«.
ويرى عبد الستار قاسم، أستاذ العلوم السياسية 
في جامعة بيرزيت بالضف��ة الغربية، أن حركتي فتح 
وحماس، تتخوفان من فقد الش��ارع الفلس��طيني ثقته 

باألحزاب السياسية.
»احلركت��ن  إن  الهات��ف  عب��ر  لألناض��ول  وق��ال 
ت��دركان جيداً أن هناك ضعفاً ف��ي الثقة جتاه األحزاب 
الفلس��طينية، وأن م��ا مت تقدمي��ه على مدار الس��نوات 
املاضية من جت��ارب عّمق هذا الش��عور، خاصة في ما 

يتعلق بتلبية احلاجات األساسية للمواطنن«.
وأش��ار إلى أن »االنقس��ام الداخلي، وعدم تطبيق 
املصاحل��ة وحتقيق الكثير من تطلعات الفلس��طينين، 
دف��ع صناع القرار ف��ي احلركتن لابتعاد ع��ن القوائم 

احلزبي��ة«. وتاب��ع: »م��ن األفض��ل لفت��ح وحم��اس أن 
تش��اركا بقوائ��م م��ن الكف��اءات، وأس��ماء ال عاق��ة لها 
باإلط��ار احلزب��ي، لتأس��يس مرحلة سياس��ية جديدة 
يكون عنوانها خدمة أبناء الش��عب الفلسطيني، بعيداً 

عن الفئوية واملصالح احلزبية«.

عل��ى  قاس��م  وش��دد 
به��ذا  التمس��ك  ض��رورة 
اخليار، وتطبيقه على أرض 
الواقع، للخروج مما وصفها 
ب�»حالة الترهل السياسي«.

الفلسطينيون،  ويعاني 
وخاصة في قط��اع غزة، من 
أزمات اقتصادية وإنس��انية 
احلص��ار  ج��راء  كبي��رة، 
املف��روض على القط��اع منذ 

نحو عشر سنوات.
وفي 2 حزيران 2014، 
أُعلن تشكيل حكومة الوفاق 
الفلس��طينية، غي��ر أنه��ا لم تتس��لم مهماتها ف��ي قطاع 
غزة، بس��بب اخلاف��ات السياس��ية ب��ن حركتي فتح 

وحماس.
وال ت��زال حرك��ة »حم��اس« تدير قط��اع غزة حتى 
اآلن، وتص��در وتنفذ العديد م��ن القرارات التي ترفضها 

حكوم��ة الوف��اق وتصفها بأنه��ا »غير قانوني��ة«. فيما 
تدي��ر الس��لطة الفلس��طينية برئاس��ة محم��ود عباس، 
زعي��م حركة »فت��ح« الضفة الغربية، ول��م تفلح جهود 
املصاحلة، والوس��اطات العربية ف��ي رأب الصدع بن 
احلركت��ن، وإنه��اء االنقس��ام احلاص��ل من��ذ منتصف 

.2007
وبحس��ب جلنة االنتخابات املركزية يبدأ الترشح 
لانتخاب��ات احمللية يوم 16 آب اجل��اري، وينتهي في 

25 من الشهر ذاته.
ط��ال ع��وكل، الكات��ب السياس��ي ف��ي صحيف��ة 
األي��ام الفلس��طينية الص��ادرة م��ن الضف��ة الغربي��ة، 
قال إّن مش��اركة احلركت��ن بقوائم كف��اءات، قد »يفتح 
الباب أمام مرحلة تؤس��س للخروج م��ن حالة اجلمود 

السياسي الراهن«.
ورأى ع��وكل أن »املطلوب من احلركت��ن االبتعاد 
ع��ن الزج بأس��ماء قي��ادات م��ن الصف��وف األول��ى، أو 
األس��ماء الب��ارزة، وأن تض��ع احلركتان اله��دف األول 
لهم��ا، بتحقي��ق املصلحة العلي��ا، والنجاح ف��ي تقدمي 

اخلدمات«.
وج��رت آخ��ر انتخابات رئاس��ية فلس��طينية عام 
2005، فيم��ا ج��رت آخ��ر انتخاب��ات تش��ريعية ع��ام 
2006، ف��ازت فيها حركة حماس ولم حت��َظ باعتراف 

دولي.{

»ليبرمان« يجهض أجّنة الفلسطينيات 
بضربهن

بقلم: خالد معاليد

م��ا أقدمت عليه مجندات من جي��ش االحتال فجر األربع��اء 2016/8/3م من محاولة إجهاض 
جلنن زوجة الشهيد محمد الفقيه بضربها على ظهرها وبطنها ليس عماً فردّياً؛ بل ضمن السياسات 

اجلديدة لوزير جيش االحتال اجلديد »أفيغدور ليبرمان«.
جي��ش االحتال يتجه إلى التصعيد غير آبٍه للعواقب، و»ليبرمان« ال يلعب بل يطبق سياس��ات 
جديدة، يجس بها نبض الفلس��طينين في الضفة الغربية، التي هي ملعبه املفضل واملريح؛ لضعفها 
وس��هولة توجيه الضربات إليها دون رد فعل مناس��ب من الفلسطينين، ولو أقل قوة وتأثيراً، أو لرفع 

العتب.
إذاً، اجليش »األكثر أخاقية« يسير بخطى ثابتة نحو اجليش األكثر وحشّية، بإعدامه األجّنة في 
بطون أمهاتهم، والبداية بنساء وزوجات الشهداء ورجال املقاومة، وغداً عائات األسرى، وبعدها كل 

النساء الفلسطينيات، إن استمر غياب احلسيب والرقيب.
هديل عودة زوجة الش��هيد الفقيه قالت: »إن ضباط االحتال هددوني تهديداً مباش��راً، قالوا لي 
باحلرف الواحد: )نحن تركنا ثأرنا مع أهل اخلليل، وقد بدأ انتقامنا منك اآلن، وإن مات محمد فسوف 
نعتقلك ونس��قط جنينك(«، مبّين��ة أن مجّندتن من القوة التي اقتحمت منزله��ا ضربتاها على بطنها 
وظهرها، وس��حبتاها وضربتاها باحلائط، ودفعتاها من باب إلى باب بهدف التأثير املباش��ر عليها، 

وأضافت: »إن املجندات سحبنني بعنف، ولم يرفعن بصرهن عن بطني«.
من��ذ تولي »ليبرمان« حقيب��ة اجليش زادت عمليات قت��ل املقاومن، والتوغ��ل والتجريف ودعم 
املس��توطنن، وحم��ات االعتقال اليومية واحلواج��ز الطيارة والثابتة، وهدم املن��ازل، وتهجير وطرد 

املزارعن ملصلحة التوسع االستيطاني.
ازدادت م��دد قطع الكهرباء وقطع املياه عن الضف��ة الغربية مع تولي »ليبرمان« حقيبة اجليش، 
وهو ما يعمل على قتل ومنع أي تطور فلس��طيني على مختلف املستويات، ويرجع الوضع في الضفة 
الغربي��ة إل��ى س��نوات عديدة إلى ال��وراء، وهو ما يس��بب ارتفاع مس��تويات الفقر والعج��ز والبطالة 
وإغ��اق املصانع املتواضعة والقليلة أصاً، وحالة التردي واالنفات والتبعية املتزايدة لاحتال في 

كل األمور احلياتية واملعيشية.
سياس��ات »ليبرم��ان« ليس��ت فردية كما يتص��ور البعض؛ بل ه��ي موجهة ومدروس��ة بعناية، 
وتلق��ى موافق��ة »ننت ياهو«، ضمن حفظ خ��ط الرجعة، ومن يقل »إن تغيير األش��خاص ال يلعب دوراً 
في السياس��ات التكتيكية« فكامه غير دقيق، 
على أن تكون مبجملها ضمن السياسة العامة 
والدارجة، وال تدفع األمور نحو الهاوية وعدم 

الرجعة.
هل سمع أحد مبؤسس��ة حقوقية تابعت 
الش��هيد  زوج��ة  م��ع  ج��رى  م��ا  واس��تنكرت 
الفقيه?!، هل س��مع أح��د باس��تنكار أو حراك 
لوق��ف سياس��ات »ليبرم��ان« اجلدي��دة التي 
حول��ت الضف��ة إل��ى س��احة ح��رب، الاع��ب 
الوحيد فيها هو جيش االحتال، في ظل غياب 
تام للفلس��طينين الذين يتلق��ون األهداف في 

شباكهم دون حراك.{

إيران تنفذ سلسلة إعدامات بحق سجناء أكراد
نف��ذت الس��لطات اإليرانية أح��كام اإلع��دام في عدد 
غير محدد مم��ن اتهمتهم باالنتماء إل��ى جماعة التوحيد 
واجله��اد ف��ي محافظ��ة كردس��تان اإليرانية، وق��د اتهم 

االدعاء العام اإليراني الذي��ن أعدموا بارتكاب ما وصفها 
بجرائم إرهاب ضد الشعب. 

وقّدرت جماع��ات حقوقية أن عدد الذين مت إعدامهم 
يتراوح بن عشرة وعشرين شخصاً، مؤكدة أن اإلدانات 

جاءت نتيجة العترافات انتزعت باإلكراه من السجناء. 
م��ن جهت��ه، ق��ال اخلبي��ر ف��ي ش��ؤون اجلماع��ات 
االس��امية الكردي��ة عم��ر اجلنكيان��ي إن اإلعدام��ات في 
إيران ليس��ت وليدة اليوم وليس��ت بعيدة عنهم، مضيفاً  
أن من يتعرض لإلعدام إما أن يكون ناش��طاً س��ّنياً أو من 

الكرد.
م��ن جهة أخرى كش��ف ناش��ط إيراني ك��ردي، كان 
م��ن بن أكث��ر من عش��رين ناش��طاً أعدمتهم إي��ران -في 
تس��جيل مسّرب قبل إعدامه- ظروف محاكمته، وأكد أنه 
حوكم فقط ألنه كردي وُس��ّني، ونفى اتهام الس��لطات له 

باإلرهاب.
وقال الناشط السياسي شهرام أحمدي في التسجيل 
إنه ُحك��م عليه بطريقة غير عادل��ة، وأضاف أن القاضي 
أبلغه بأنه يحاكم بثاث تهم: أوالً ألنه كردي، وثانياً ألنه 
س��ّني، وثالثاً ألنه يعمل ضد النظام. وأكد أنه لم يس��مح 
له بالدفاع عن نفس��ه أو توكي��ل محام، وأن القاضي كان 
يهن املقّدسات طيلة فترة احملاكمة. وقال شهرام أحمدي 
»التهم��ة التي وجهت ضدي هي حمل الس��اح، ولم يكن 
معي أي س��اح، ولم جتد الس��لطات عندي حتى س��كيناً 
صغيرة. لم أفعل أّي شيء، ولم أقتل أّي شخص، وكل ما 
قمنا به هو أننا نقول لهم إنكم تهينون مقدس��اتنا ولغتنا 

وطقوسنا وشعبنا«.
وكشف في التس��جيل أن أخاه أعدم أيضاً بناء على 
اتهامات مماثل��ة، وكان عمره وقت اعتقاله 18 عاما. كما 
كش��ف أن س��لطات الس��جن الذي كان في��ه رفضت نقله 
حتت حراس��ة مش��ددة لرؤي��ة عائلته التي ل��م يرها منذ 
ثاث س��نوات، حيث إن أمه وأخته أصيبتا بالش��لل، إثر 

حادث سير بينما كانتا في الطريق لزيارته.
ج��اءت  اإلدان��ات  أن  حقوقي��ة  جماع��ات  وأك��دت   
نتيج��ة العترافات انتزعت باإلكراه من الس��جناء، وكان 
التلفزي��ون اإليراني الرس��مي ب��ث ما قال إنه��ا اعترافات 
للمحك��وم عليه��م. وق��ال عم��ر اجلنكيان��ي )اخلبي��ر في 
ش��ؤون اجلماعات اإلس��امية الكردي��ة( إن من يتعرض 

لإلعدام في إيران إما أن يكون ناشطاً سّنياً أو من الكرد.
انتقادات إيرانية

من جهة أخ��رى، نقلت وكالة األناضول عن الباحث 
اإليران��ي رضا علي جاني أن الس��لطات أعدمت عش��رين 
ش��خصاً »بعد تعرضهم لتعذيب ش��ديد م��ن أجل قبول 
الته��م املوجه��ة إليه��م«، مضيف��اً أن الس��لطات ته��دف 
من ه��ذه اإلعدام��ات إلى ترهي��ب الس��ّنة وحتقيق مآرب 

سياسية كقوة إقليمية.
وق��ال عل��ي جان��ي إن »هن��اك معلوم��ات تؤك��د أن 
املتهم��ن الذي��ن مت إعدامه��م لم يرتكب��وا جرائ��م كبيرة، 
وإنهم أبن��اء طبقة فقيرة غير قادرة على إس��ماع صوتها 
للعال��م اخلارجي، حي��ث مت إعدامهم ألهداف سياس��ية، 

مما تسبب بسخط الكثير من أبناء السنة«.{

»إسرائيل« تعتقل
نائب رئيس الحركة اإلسالمية كمال خطيب

اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية مساء االثنن، نائب 
رئي��س احلرك��ة اإلس��امية ف��ي الداخل احملت��ل كمال 

خطيب، في منزله في قرية كفر كنا.
وق��ال أحد أبن��اء خطيب في صفحت��ه على موقع 
إل��ى  وال��ده  اقتي��اد  مت  إن��ه  »فيس��بوك«،  التواص��ل 
أح��د مراك��ز الش��رطة وأنه يخض��ع للتحقي��ق بتهمة 
»التحريض الذي ميارس��ه في الصحف وفي صفحته 

الشخصية على موقع فيسبوك«.
والشهر املاضي، أصدر وزير الداخلية اإلسرائيلي 
»أرييه درع��ي« أمراً بتجديد منع خطيب ود. يوس��ف 
عواودة من كفر كنا من السفر إلى خارج الكيان، شهراً 
إضافي��اً، بعدما جّدد في 19 من ش��باط املاضي قراراً 

يقضي مبنعهما من السفر خلمسة أشهر.
وكان��ت الداخلي��ة اإلس��رائيلية قررت قبل أش��هر 
حظر س��فر ع��دد من قي��ادات احلركة اإلس��امية منهم 
الش��يخ رائد صاح واخلطيب، وأخرجت عن القانون 
وأغلق��ت مؤسس��ات أهلي��ة ف��ي الداخل الفلس��طيني. 
رائ��د ص��اح رئي��س احلرك��ة  الش��يخ  أن  واملعل��وم 

اإلسامية في الداخل الفلسطيني هو رهن السجن.

ووّقع وزير اجليش اإلسرائيلي السابق »موشيه 
يعالون« بتاري��خ 2015/11/17، على قرار إخراج 
احلركة ع��ن القانون، اس��تناداً إلى ما ق��ال إنه قانون 
»أنظم��ة الدف��اع« )حال��ة ط��وارئ( فرضت��ه حكومة 
بواس��طة   ،1945 الع��ام  ف��ي  البريطان��ي  االنت��داب 

املندوب السامي البريطاني.{
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اإلسالمّيون في األردن أمام اختبار االنتخابات النيابّية
بدت اس��تراتيجية حزب جبهة العمل اإلس��امي 
)ال��ذراع السياس��ية جلماع��ة اإلخ��وان املس��لمن في 
األردن( واضح��ة املعال��م؛ ف��ي م��ا يتعل��ق مبعرك��ة 
االنتخاب��ات النيابي��ة املزم��ع إجراؤها ف��ي 20 أيلول 

املقبل.
واعتمدت استراتيجية احلزب على تشكيل قوائم 
وحتالف��ات وطنية من أطي��اف مختلفة )مس��يحين، 
وش��ركس، وأبن��اء عش��ائر، وش��خصيات يس��ارية، 
وأحزاب��اً وس��طية(، مع احل��رص على عدم تس��يد أو 
قيادة القوائ��م التي وصلت إل��ى 25 قائمة تضم 130 

مرشحاً.
وألول مرة؛ س��يخوض حزب اجلبهة االنتخابات 
النيابية بغير اس��م احلزب وش��عاره، ومن املرجح أن 
حتم��ل القوائم اس��م »التحال��ف الوطن��ي لإلصاح«، 
وبحس��ب الكاتب��ة الصحفي��ة املتخصص��ة بتغطي��ة 
»العم��ل  ف��إن  الكراس��نة؛  رب��ى  األح��زاب  ش��ؤون 
اإلس��امي« شكل قائمة حتالف وطني، تضم ألول مرة 
شيوخ عشائر وأحزاباً وسطية، وشخصيات يسارية، 
كمنصور مراد عن مقعد الشيش��ان، إضافة إلى وزراء 

ونواب سابقن، وحزبين، ونقابين.
ضغوط على املرشحن

ه��ذه  إل��ى  احل��زب  جل��وء  الكراس��نة  وتعل��ل 

التحالف��ات؛ ب�»طبيع��ة الهجم��ة الت��ي تش��ن حالي��اً 
عل��ى اإلس��امين، وس��عيهم إلثب��ات قاع��دة )نح��ن 

موجودون.. وهذا ال يعني أننا سنفرد عضاتنا(«.
وبينت أنه »مع انتش��ار القوائ��م األولية للحزب؛ 
فق��د بدأت جه��ات رس��مية أردنية مبمارس��ة ضغوط 
م��ع احل��زب،  املرش��حن واملتحالف��ن  عل��ى بع��ض 
وأجب��رت عدداً منهم على االنس��حاب م��ن التحالف«، 
مش��يرة إلى أن »مح��اوالت الضغط كان��ت فردية ولم 

يسفر عنها سوى انسحاب خمسة مرشحن«.
من جهت��ه؛ أكد نائ��ب األمن العام حل��زب جبهة 
العم��ل اإلس��امي، عل��ي أب��و الس��كر؛ أن »ضغوط��اً 
مورست على بعض املرش��حن ممن مت االتفاق معهم 
عل��ى املش��اركة ف��ي قوائمن��ا، واعت��ذر بعضه��م لهذا 

السبب«.
الضغ��وط  ه��ذه  تك��ون  أن  »نأم��ل  وأض��اف: 
واملمارس��ات فردي��ة وليس��ت مؤسس��ية، وأن تك��ون 
املؤسس��ة الرس��مية في وض��ع احلياد ف��ي ما يخص 

العملية االنتخابية«.
الت��ي يش��كلها احل��زب؛  القوائ��م  وح��ول ش��كل 

ب��ّن أب��و الس��كر أن »احلزب ق��رر املش��اركة من خال 
حتال��ف وطني من��وع، وليس ف��ي قوائ��م مغلقة على 
أعضاء احلزب، ألجل هذا س��عى احلزب للتحالف مع 
ش��خصيات حزبي��ة وسياس��ية ووطنية وعش��ائرية 
منّوعة، مبا في ذلك الكوتا الشركس��ية والشيش��انية 

واملسيحية«. 
بدوره؛ أعلن املنس��ق العام ملبادرة زمزم، ارحيل 
غرايب��ة، أن »مش��اركة زمزم في االنتخابات س��تكون 

رمزية من خال دعم بعض القوائم«.
وقال: »لم نرغب في تشكيل قائمة حتالف، وإمنا 
س��ندعم عدة قوائم على مس��توى اململكة، لكن ال نرى 

أنه من العدالة أن تنسب هذه القوائم لزمزم«.
وأضاف: »نحاول أن يكون لنا مرش��ح في بعض 
الدوائر، وكان قرارنا الترش��ح بش��كل رم��زي في عدد 
محدود م��ن الدوائ��ر، ألننا ما زلن��ا حزباً مس��تجداً لم 

يحصل على الترخيص بعد«.
وح��ول وجود منافس��ن إس��امين ل�»زمزم« في 
االنتخاب��ات؛ أوض��ح غرايب��ة أن »ه��ذا ل��ن يقل��ل من 
فرص اإلس��امين بالفوز، فالقوائم تس��توعب كل من 
يريد الترش��ح بغض النظ��ر عن توجه��ه، لذلك أعتقد 
أن التباين في املشهد اإلسامي رمبا ينتج عنه توزيع 
املقاعد، لكّن حصة الطيف اإلس��امي في النهاية تكاد 

تكون واحدة«.
وكان حزب جبهة العمل اإلس��امي -الذي قاطع 
االنتخاب��ات النيابي��ة في س��نوات س��ابقة احتجاجاً 
عل��ى التزوي��ر وش��كل قان��ون االنتخ��اب - أعل��ن أن 
املش��اركة »تأت��ي بع��د االس��تطاع للهيئ��ات العامة 
للحزب، حيث أظهر االس��تطاع بأغلبية كبيرة بلغت 
76 باملئ��ة من أعضاء وك��وادر احلزب، و81 باملئة من 
العين��ة الوطني��ة، ضرورة املش��اركة السياس��ية في 

املرحلة القادمة«.{

قّمة جبل الفساد العراقي العظيم
إلى متى؟

بقلم: داود البصري

القنبل��ة التي أطلقها وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي في قلب مجلس النواب، بكش��فه مللفات 
فس��اد وإفس��اد طاول��ت ذيولها قيادات سياس��ية وبرملاني��ة مهمة، وه��ي ككرة الثلج س��تكبر وتكبر 
وتتدح��رج.. ولك��ن في النهاية لن يتغير ش��يء أبداً! فش��مس العراق احلارقة الاهب��ة كفيلة بإذابة 
وتدمي��ر كل امللفات الوس��خة الت��ي تراكمت على مدى أربعة عش��ر عاماً من النه��ب املنظم على أيدي 
الش��طار والعّيارين اجلدد الذين هبطوا على قمة الس��لطة من حتت جنازير مدافع االحتال األمريكي 
الذي اس��تورد وأنتج طبقة سياس��ية لصوصية هي أكبر م��ن اللصوصية ذاتها! تل��ك القنبلة لوزير 
الدفاع ليس��ت جديدة، كما أنها لم تكن مفاجأة! فضاً عن أنها ليس��ت سوى صورة من صور الصراع 
احملتدم على كعكة الس��لطة حلكومة فاق��دة التزانها، ولبرملان هائم وتائه حتول إلى عبء سياس��ي 
ومال��ي كبي��ر، وحالة بل قلعة من قاع الفس��اد الس��لطوي بعد فش��ل االنتفاضة األخي��رة في تغيير 

مسارات األمور في العراق.
رئي��س احلكوم��ة العراقية حيدر العب��ادي ال يقود حكومة تعمل ببرنامج زمني أو اس��تراتيجي 
محدد، بل يدير لعبة سقيمة فاشلة، ويتاعب بأوراق ورموز أزمة مستمرة منذ وقت طويل، والفساد 
الذي حتدث عنه وزير الدفاع ليس باجلديد، بل إن حكومة العبادي بحد ذاتها هي نتاج عملية فساد 
س��لطوي كبرى للحكومة الس��ابقة لها، التي رأس��ها قائد العب��ادي في حزب الدعوة ن��وري املالكي، 
الذي جنح في جعل حزب الدعوة أكبر حزب مفس��د وفاس��د في تاريخ الشرق بأسره، والذي يتحمل 
ه��و نفس��ه وحكومته العجفاء ملفات فس��اد كبيرة في ميادي��ن التربية والكهرب��اء واجليش واألمن، 
وجميعن��ا يتذك��ر حكاية األجهزة التي تكش��ف املتفجرات، الت��ي تبن أنها مجرد لعب أطفال كش��ف 
عنه��ا اإلع��ام البريطاني وعاقب جتارها، فيم��ا الذت حكومة العراق بالصم��ت الرهيب والتهرب من 
ماحقة املتورطن! كما أن فضيحة تسليم محافظة املوصل وأطنان هائلة من ساح اجليش العراقي 
والقوات األمنية لتنظيم الدولة، هو مبنزلة أم الفضائح املس��كوت عنها! وهو ملف أقوى بكثير من كل 
ملفات الفساد األخيرة التي حتدث عنها العبيدي، الذي يبدو أنه يعيش حرب تصفية احلسابات بن 

أطراف الضفة األخرى من الطبقة السياسية!
ال فضيح��ة تعل��و أبداً عل��ى فضائح حكوم��ة ن��وري املالكي التي كان��ت تع��ج باللصوص! هل 
تتذك��رون حكاية وزي��ر التجارة الدعوي البريطاني اجلنس��ية )عبد الفاح الس��وداني(، الذي أدانه 
القضاء العراقي وحكم عليه بالسجن سبعة أعوام كامات، بعد أن سرق مئات املاين من الدوالرات 

يعيش بها محتمياً بجنسيته البريطانية!
هل فعلت احلكومات العراقية شيئاً لتطاوله أو على األقل لتعيد جزءاً من املسروقات?! واجلواب 
معروف ومشخص وواضح، يتمثل في عدم قدرة حكومة العراق على ماحقة اللصوص لكونهم جزءاً 
ال يتج��زأ من املنظومة الطائفية املريضة احلاكمة! كل ما يحصل حالياً هو في حقيقة األمر زوبعة في 
فنجان! وهي قضية لاس��تهاك اإلعام��ي فقط، ولغرض إعداد وترتيب املواقع الس��لطوية جلوالت 
تصفي��ة حس��ابات قادمة س��يكون للتس��ويات والترضي��ات دور كبير فيه��ا! بل إن حم��ات التهديد 
الصريح بالقتل التي تطاول وزير الدفاع، ليس��ت س��وى ديكور س��اخن لفرض املزيد من اإلثارة على 
حلقات الصراع السياس��ي احملتدم ضمن أطر مصلحية خاصة، ليس من بينها أبداً مصالح الش��عب 
العراقي وال الدفاع عن ثروته الوطنية، أو محاس��بة املفس��دين احلقيقين الذين يصولون ويجولون 
في أروقة السلطة، وسط ترتيبات ميدانية واسعة لتفعيل مخططات طائفية خطرة، من خال إرسال 
ق��وات ومجاميع وفرق احلش��د الطائفي مليادين معركة املوصل القادم��ة، التي يراد لها أن تكون ذات 
أبع��اد مركزية في رس��م اخلريطة الطائفية في الع��راق، وفقاً ملصلحة ورؤى التي��ار اإليراني احلاكم 
املهيمن! لم يعد أحد يتحدث في العراق عن أي إصاح حقيقي وال عن تلبية مطالب اجلماهير وال عن 

جتاوزات عصابات احلشد الطائفية!!{

»عين الحلوة«.. في عين الحدث مجددًا
عن احللوة، املخيم الفلسطيني األكبر في لبنان، 
ال��ذي يق��ع ق��رب مدينة صي��دا، وال��ذي يقطن��ه نحو 
ثمان��ن ألف��اً م��ن الاجئ��ن الفلس��طينين.. ال يتوقف 
احلديث عنه، خصوصاً في هذه األيام، نظراً إلى تعدد 
املش��اكل داخله، والتوترات التي يعيشها، على الرغم 
م��ن احملاوالت احلثيث��ة الحتواء كل ذل��ك من مختلف 

األطراف الفاعلة داخله وخارجه.
موض��وع »املطلوبن اإلس��امين« داخل املخيم، 
ووج��ود عناص��ر توص��ف »باملتطرف��ة« و»امله��ددة« 

للبلد، يعتبر من أكثر امللفات الشائكة واحلساسة.
غي��ر أن الاف��ت خ��ال األي��ام املاضي��ة، تس��ليم 
مجموعة م��ن املطلوبن أنفس��هم ملخاب��رات اجليش، 
ف��ي خطوة رأى فيه��ا الكثيرون ب��ادرة خير لتصحيح 
أوضاع املخيم، وفرض القوى املعتدلة س��لطتها على 

الوضع األمني داخله.
ورّجح��ت مص��ادر فلس��طينية أن تس��تمّر عملية 
تس��ليم املطلوب��ن املوجودي��ن ف��ي املخي��م أنفس��هم 
م��ن  اجلن��وب،  ف��ي  اللبنان��ي  اجلي��ش  ملخاب��رات 
فلس��طينين وغيره��م، خصوص��اً م��ن يعتب��رون من 
أنصار الش��يخ أحمد األس��ير، رغبة منه��م في تخفيف 
الع��بء واحل��رج ع��ن الق��وى الفلس��طينية، وألنه��م 
يرون أنفس��هم داخل املخيم كأنهم في س��جن كبير، ال 
يس��تطيعون التحرك خارجه، كما أنهم ال يستطيعون 
التح��رك داخل��ه بحرية تام��ة، نظراً إلى وج��ود القوة 
األمنية املش��تركة في املخيم، التي تتعاون مع الدولة 

في ملف املطلوبن.
وم��ن ناحية أخ��رى تق��ول مص��ادر إن املطلوبن 
الذين يس��لمون أنفس��هم، يعاَملون معاملة الئقة، في 
ظل وجود وع��ود من الدولة ورغبة منهم في تس��وية 

أوضاعهم.
ومن بن املطلوبن الذين س��ّلموا أنفس��هم، محمد 
توفيق طه، جنل قائد »كتائب عبد الله عزام« التابعة 

للقاعدة، وهو العاش��ر الذي يس��لّم نفسه في غضون 
أس��ابيع قليل��ة، وُيعتبر األب��رز في هذا الس��ياق بعد 
ش��قيق الفنان املعتزل )فضل ش��اكر( محمد ش��مندر، 
وشخص آخر من آل درويش. ويتوقع أن يسلم آخرون 
أنفس��هم للجيش في األيام واألس��ابيع القادمة، رغبة 
منهم أيضاً في تس��وية أوضاعه��م وتخفيف االحتقان 

الذي يعكسه بقاؤهم طلقاء داخل املخيم.
من ناحية أخرى، انعكست هذه التطورات إيجاباً 
وارتياح��اً في داخل املخيم وخارج��ه. فقد أعلن املدير 
العام لألم��ن العام اللواء عب��اس إبراهيم، أن الوضع 
ف��ي مخيم عن احللوة يس��ير نح��و التهدئ��ة، واعتبر 
إبراهيم ان »األمور يجب ان تعالج بعيداً عن اإلعام«، 
مشيراً إلى ان »القوى الفلسطينية إيجابية مبوضوع 
ازال��ة ب��ؤر التوت��ر وتس��ليم املطلوبن«، الفت��اً إلى ان 

»اجليش ليس بوارد دخول مخيم عن احللوة«.
كذل��ك صرحت فصائ��ل فلس��طينية عدي��دة بأن 
هذه التطورات تش��كل بادرة حسن نّية، وتوجهاً نحو 
التهدئة واس��تتبات األمن وحلحلة هذا امللف الش��ائك 
والعال��ق من��ذ م��دة، وتس��وية أوضاع املخيم بش��كل 

عام.
قائم��ة  عل��ى  املطلوب��ن  ع��دد  مراقب��ون  ويق��ّدر 
املخاب��رات اللبناني��ة داخ��ل املخيم بنحو خمس��مائة 

شخص.
وعل��ى الرغ��م م��ن ان املخي��م ال يخلو م��ن بعض 
التوت��رات ب��ن احلن واآلخ��ر، إال أن الوضع بحس��ب 
مراقبن يس��ير نح��و اله��دوء، وزيادة فعالي��ة وعديد 
الق��وة األمنية املش��تركة في املخي��م، وتخفيف التوتر 

مع اجليش، واألحداث األمنية داخل املخيم.
وإذا انتقلن��ا إل��ى الوض��ع االجتماع��ي والرؤي��ة 
العامة ألهالي املخي��م، نلمس وجود رغبة قوية منهم 
لتس��وية األوض��اع، وعودة اله��دوء ووق��ف االقتتال، 
ويرغب��ون ف��ي أن تس��فر ه��ذه التط��ورات إذا اكتملت 
عن تس��هيات م��ن الدولة 
م��واد  إلدخ��ال  اللبناني��ة، 
البن��اء وغيره��ا م��ن املواد 
األولي��ة واملعيش��ية الت��ي 

يحتاجها املخيم.
التوقع��ات  ه��ذه  كل 
س��تبقى  والرهان��ات 
ن��رى  أن  إل��ى  تكهن��ات، 
ونلم��س تبعاتها وصداها 
عل��ى  األي��ام  ق��ادم  ف��ي 
وعل��ى  وأهل��ه،  املخي��م 
الوض��ع األمن��ي الداخل��ي 

اللبناني.{
بال الطبعوني
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وحدة األمة لن تتحقق دون حقوق وواجبات
 أكد الق��رآن الكرمي أن هذه األمة أمة واحدة، وأنها 
أمة وسط شهيدة على العالم، وأنها خير أمة أخرجت 
ملنفعة الناس، وحتقيق اخلير لهم، وأنها أمة أخرجها 

الله تعالى بقدرته ورحمته.
إن هذه الوحدة لن تتحقق دون حقوق وواجبات، 
وجه��ود وتضحيات. إن مما الش��ك فيه أنن��ا إذا أردنا 
أن ننج��ح في إقام��ة عاقة متوازن��ة محترمة مع غير 
املس��لمن واحل��وار معه��م، فا ب��ّد أن نق��وي ونؤصل 
العاقة بن املس��لمن بعضهم مع بعض على مختلف 
مذاهبهم وطوائفهم، وعلى مختلف اجلماعات الفكرية، 

من اإلخوان والسلفية، والتبليغ ونحوها.
ف��إذا لم جنتمع نحن املس��لمن على مجموعة من 
الثواب��ت، ول��م يتس��امح أو يع��ذر بعضن��ا بعضاً في 
املتغيرات االجتهادي��ة املختلف فيها، فحينئٍذ ال يكون 
لن��ا وزن وقوة ف��ي احلديث مع اآلخ��ر، واحلوار معه، 
وه��ذا م��ا يتش��دق به ممثل��و األدي��ان األخ��رى، حيث 
يحاولون توزيع اإلس��ام وتقس��يمه حس��ب املذاهب 
والطوائ��ف واجلماع��ات، ب��ل واألش��خاص فيقولون: 
ني واإلسام الش��يعي، اإلسام األصولي  اإلسام الُسّ
واإلس��ام  احلداث��ي  اإلس��ام  التقلي��دي،  واإلس��ام 
الدميقراطي، واإلس��ام اإلخواني، واإلس��ام السلفي، 

واإلسام التبليغي، وهكذا.
وف��ي التأريخ احلدي��ث تنازل الفاتي��كان عن أهم 
عقي��دة ظل أتباعه يؤمنون بها طوال القرون املاضية، 
وهي أن اليهود هم الذين قتلوا املس��يح عليه الس��ام، 
حيث ب��رأوا اليه��ود في ع��ام 1965م من دم املس��يح 
متهي��داً للوح��دة، وتع��اون الش��عوب املس��يحية مع 
اليه��ود في حربها ض��د العرب واملس��لمن، بل ظهرت 
املس��يحية املتصهينة الت��ي هي أخطر م��ن الصهاينة 

أنفسهم في حربهم ضد اإلسام واملسلمن.

ملاذا الذات املتحدة قبل البحث
 عن مؤامرات اخلارج?

إن منه��ج اإلس��ام منه��ج واقع��ي حكي��م يعالج 
املوض��وع عن جذوره، ولذلك ح��ن حتدث عن بعض 
هزائم املسلمن في عصر الرسالة أسند أسبابها إليهم 
أنفس��هم، فل��م يحّوله��ا إل��ى الغي��ر ولم يجع��ل الغير 
ش��ماعة لتعلي��ق كل املصائ��ب، فق��ال تعال��ى: <أََومَلَا 
ثنْلَينَْها ُقلنُْتمنْ أَّنى َه�َذا.. ُقلنْ  ِصيَبٌة َقدنْ أََصبنُْتم ِمّ أََصاَبتنُْكم ُمّ
ٍء َقِديٌر> آل  ُفِس��ُكمنْ إِّن اللَّه َعلَى ُكلِّ َش��ينْ ُه��َو ِمننْ ِعنِد أَننْ

عمران.
وعلى ضوء ذلك فا طريق لنا لتحقيق ذلك إالّ من 
خال تفعيل القواعد واملبادئ التي حتكم العاقة بن 

املسلمن وهي:
والنص��رة  ال��والء  تفعي��ل  األول��ى-  القاع��دة 
للمؤمن��ن: ه��ذه القاع��دة تعني أن يك��ون والء املؤمن 
لله تعالى ولرس��وله ث��م للمؤمن��ن وجماعتهم، فقال 
نْ اَلِّذيَن  ا َوِلُيُكُم اللُّه َوَرُسوُلُه َواَلِّذيَن آَمُنوا َ تعالى: <إمَِنّ
ُت��وَن الَزَكاَة َوُهمنْ َراِكُعوَن>. َوَمن  ُيِقيُموَن الَصاََة َوُيؤنْ
نْ َفإّن ِح��زنَْب اللِّه ُهُم  َيَتَوّل اللَّه َوَرُس��وَلُه َواَلِذي��َن آَمُنوا
ُؤِمُن��وَن  النَْغاِلُب��وَن> 55 - 56 املائ��دة، وق��ال: >َواملنْ
ُروِف  َعنْ ٍض َيأنُْم��ُروَن ِباملنْ ِلَياء َبعنْ ُضُهمنْ أَونْ ِمَن��اُت َبعنْ ُؤنْ َواملنْ
ُتوَن الَزَّكاَة  ُنَك��ِر َوُيِقيُموَن الّص��اََة َوُيؤنْ َن َعِن املنْ َوَيننَْه��ونْ
َل�ِئ��َك َس��َيرنَْحُمُهُم اللُّه إَِنّ  َوُيِطيُع��وَن اللَّه َوَرُس��وَلُه أُونْ
اللّ��َه َعِزيٌز َحِكيٌم > 71 التوبة، واملقصود بوالء املؤمن 
للمؤمن��ن وجماعته��م أن يك��ون حبه لهم ب��أن يحب 
نصره��م على غيره��م، وال يؤث��ر غيرهم عليه��م، وأن 
تك��ون نصرت��ه لهم عن��د حاجته��م إليه، فال��والء: هو 
احل��ب والتعاون، والنص��رة، واالحت��اد والوقوف مع 

املؤمنن وقوفاً ثابتاً راسخاً.
وه��ذا ال��والء واحل��ب والنص��رة للمؤمن��ن على 

ميزانن:
أ– ميزان احلرب، فيجب 
على املؤمن نصرة املسلمن، 
ومقاطعة املعتدين، والغلظة 
عليهم والبراءة منهم، وعدم 
امل��ودة واحملب��ة لهم،  إظهار 

وهذا ما بّينه القرآن الكرمي.
الس��لم،  مي��زان  ب– 
املؤم��ن  عل��ى  يج��ب  حي��ث 
ويج��وز  واإلحس��ان،  الب��ّر 
ل��ه التعاي��ش والتعامل مع 

اآلخر، كما ح��دد هذه العاقة قوله تعالى: <اَل َيننَْهاُكُم 
ِرُجوُكم  اللَُّه َع��ِن اّلِذيَن َلمنْ ُيَقاِتلُوُكمنْ ِفي الِدّي��ِن َوَلمنْ ُيخنْ
ن ِدَياِرُكمنْ أَن َتَبُرّوُهمنْ َوُتقنِْس��ُطوا إَِلينِْه��منْ إنَّ اللَّه ُيِحبُّ  ِمّ
ا َيننَْهاُكُم اللُّه َعِن الِذيَن َقاَتلُوُكمنْ ِفي  ُقنِْسِطَن> 8. <إمِّنَ املنْ
َراِجُكمنْ  ن دَياِرُكمنْ َوَظاَهُروا َعلَى إِخنْ َرُجوُكم ِمّ الِدّيِن َوأَخنْ
امِلُوَن> 9-8  َلِئَك ُه��ُم الَظّ ُه��منْ َوَمن َيَتَوَلُهمنْ َفأُونْ أَن َتَوَلّونْ
املمتحنة، ولذلك فا تعارض بن الوالء لله وللمؤمنن 
والب��راء من األعداء واملعتدين مع اإلحس��ان والبر إلى 
غي��ر املعتدين، وال مع املوّدة الش��خصية »احلب على 
أس��اس العاق��ات الش��خصية«، وليس على أس��اس 

الكفر.
القاع��دة الثانية- حتقيق قاعدة األخوة اإلميانية 
وآثاره��ا: دل��ت النص��وص الش��رعية على أن أس��س 
العاقات بن املس��لمن تق��وم على أخ��ّوة قائمة على 
الدي��ن مقدم��ة على جمي��ع الوش��ائج دون أن تلغيها، 
ولكنه��ا تتق��دم عليه��ا بحي��ث إذا تعارض��ت األخ��ّوة 
اإلمياني��ة م��ع وش��ائج القرب��ى م��ن األب��وة والبن��وة 
والقرابة األخرى ولم ميكن اجلمع بينهما؛ فإن األخّوة 

اإلمياني��ة هي التي يجب أن تتقدم، وعلى هذا تكاثرت 
اآليات واألحاديث الكثيرة، وإجماع املسلمن، وتربية 
رس��ول الل��ه للجي��ل األول، وعل��ى ه��ذا س��ار اخللفاء 
الراش��دون، والصحاب��ة الك��رام، رضوان الل��ه عليهم 

أجمعن.
وقد أولى اإلس��ام عناية منقطعة النظير للوحدة 
بن املس��لمن، فوردت مئات اآلي��ات واألحاديث تؤكد 
ض��رورة وح��دة املس��لمن وأنه��ا فريض��ة ش��رعية، 
وضرورة واقعية، وأن االختاف والتفرق محّرم، وأنه 
ي��ؤدي إلى التم��زق والضعف، والهوان فق��ال تعالى: 
نْ َوَتذنَْه��َب ِريُحُك��منْ> األنف��ال:  نْ َفَتفنَْش��لُوا <َوالَ َتَناَزُع��وا
نْ ِبَحبنِْل اللِّه َجِميعاً َوالَ  َتِصُم��وا 46، وقال تعالى: <َواعنْ
َداء َفأََلَّف  َمَت اللّ��ِه َعلَينُْكمنْ إِذنْ ُكنُتمنْ أَعنْ نْ ِنعنْ ُكُروا نْ َواذنْ َتَفّرُقوا
َواناً َوُكنُتمنْ َعلََى َشَفا  َمِتِه إِخنْ ُتم ِبِنعنْ َبحنْ َ ُقلُوِبُكمنْ َفأَصنْ َبننْ
ُ اللُّه َلُكمنْ آَياِتِه  ننَْها َكَذِلَك ُيَبِنّ َن الّناِر َفأَنَقَذُكم ِمّ ُحفنْ��َرٍة ِمّ

َتُدوَن> 103آل عمران. َلَعلُّكمنْ َتهنْ
اجلسد الواحد متراحم ومتعاون يراعي احلقوق: 
ويترتب على كون املسلمن إخوة كجسد واحد أال يظلم 
بعضهم بعضاً، ويراعي حقوق أخيه الذي هو مبثابة 
جزء منه، فا يظلمه وال يخونه وال يغش��ه وال يحسده 
وال يبغضه، وال يخذله وال يحقره، وال يعتدي عليه، ال 
على ماله، وال على عرضه، وال على نفس��ه وأعضائه، 
وال يهج��ره، ب��ل ينص��ره، ويحب له ما يحب لنفس��ه، 
وينصح��ه وي��زوره، ويعوده، ويس��تر عل��ى عوراته 
وال يفضح��ه، بل يقضي حوائجه، ويش��فع له، ويقوم 

باإلصاح في ما بينه وبن اآلخر.{

بقلم: الشيخ نزيه مطرجيداؤنـا و دواؤنـا

إعجاُب الَمرِء بنفِسه
فاء، يعَملون ُمخِلصني لرِبّ األرض والسماء،  أهل الصدق والوفاء هم أهل اإلخالص والَصّ
تهم َمكس���بٌ راِبح، ال يرجون بطاعة ربهم جزاًء  ال ُيثني َعزميتهم هوًى جامح، وال يصرف ِهَمّ
وال ُش���كورًا، وال َيْبُغ���ون ِرياًء وال ُظهورًا، فالله تعالى أوص���ى العابدين بقوله: }فَمن كان يرجو 

ه َفلَيْعَمل عماًل صاحلًا وال ُيشرك بعبادة ربه أحدًا{ الكهف-110. لقاء رِبّ
إن الل���ه تعال���ى ال يقب���ل م���ن العمل إال ما كان خالص���ًا َصوابًا وابُتِغي به وج���ُه الله، والله 
رك، َمن عمل عماًل أشرَك فيه  ���ركاء عن الِشّ تعالى يقول في احلديث الُقدس���ّي: )أنا أغنى الُشّ

معي غيري، فهو للذي أشرك به وأنا منه بريء(. رواه مسلم.
إن حاجة البشر إلى ُهداة صاحلني كحاجة األرض اجُلُرِز إلى ماء الَغمام وحاجة اجلياع إلى 
عام، ولكن كثيرًا من العاملني الباذلني يبتغون احِلرَص على ِرضاء الناس واالزدالف  ِقوام الَطّ
إلى قلوبهم، وُيريدون أن َيَرْوا لكِلّ عمٍل أو قول ُيقدمونه أثرًا ظاهرًا في عيون الناظرين، وآذان 
الس���امعني وأفواه املتكِلّمني، فكلما ُولدت في نفوس���هم مش���اعُر الُعجب واالرتياح ال�ُمدلي إلى 
الغرور أْرَخوا ألْخِيَلتهم العنان  لَتْسرح في أحاسيس الناس وأحكامهم، ويتساءلون: هل رضي 
امعون أو القارئون عن أعمالهم أم َسِخطوا؟ ويستنبئون كل غاٍد أو رائح عن  املشاِهدون أو الَسّ
رأيه في أقوالهم وأفعالهم، فإن َيسمعوا مدحًا طاروا به فرحًا وُعْجبًا، وإن يسمعوا ذّمًا وِهجاًء 

َحِصَرت صدوُرهم َغيظًا وإياسًا.
إن ظواه���ر احلي���اة وأحداثها تدُلّ على أن الكثيرين من ال�ُمصِلحني ومن دعاة اإلحس���ان 
روا س���رائرهم، ولم يختبروا ِص���دَق نواياهم، فال يعل���م أحدهم إذا كان  وُس���عاة اخلي���ر ل���م يحِرّ
ث الناس لينال إعجابهم أم لينفعهم، وإذا كان يكتب للناس لُيطربهم أم لُيرش���دهم، وإذا  ُيحِدّ
أس���دى إليه���م الِبَرّ واملعروف ليخِدَمهم أم ليس���تْخِدَمهم؟! وهل يفع���ل ذلك ليقول له الناس: 

أحَسنت وأَجدَت وتركت في نفوسنا من األثر ما تَركت!
وم���ن الن���اس م���ن يظن نفس���ه أنه في اإلص���الح إبُن َبجدته���ا وُقطُب دائرته���ا غير أنه في 
ْقص، يرى في  ْفس كثير الَنّ فير، ولكنه مغرور ضعيف الَنّ حقيقة األمر ال في الِعير وال في الَنّ

نفسه أضعاف ما يرى فيه غيره!
بع، وإعجاب املرِء بنفسه«  جاء في احلديث الصحيح: »ثالٌث ُمهِلكات: شٌحّ ُمطاع، وهوًى ُمَتّ

أخرجه البزار.
ب مقاصدهم إن ُعِزلوا عن مراكز القيادة سقطوا في  ر نواياهم ولم ُتهَذّ إن الذين لم ُتطَهّ

وا مبّر الكأس! لم واحِلرمان، وغُصّ ِوهاد القنوط واليأس وشَكوا الُظّ
ي عن عمله يفعل  هيهات أن جتد في دائرة َحَملة الرسالة َمن إذا ُعزل من منصبه، او ُنِحّ
كم���ا فع���ل الصحاب���ُيّ اجلليل خالد بن الولي���د رضي الله عنه الذي قاد جيوش املس���لمني في 
س لهم راية ولم َتْفَش���ل لهم َحْملة.. فلما بويع  قت���ال ال���روم فانتصروا في كِلّ الوقائع فَلم ُتَنَكّ
كمة رآها!  باخلالفة عمر رضي الله عنه بادر إلى َعْزل خالد عن قيادة اجليش ألمٍر أدركه وحِلِ
م القيادة تّوًا إلى أبي عبيدة بن اجل���راح عن ِطيب نفس، ولم  فلم���ا بل���غ خال���دًا أمر العزل س���َلّ
يجد في نفسه َحَرجًا مما رآه أمير املؤمنني، وقال: إني ال أقاتل ِمن أجل عمر، ولكن أقاتل من 

أجل رِبّ عمر، وأصبح مرؤوسًا بعد أن كان رئيسًا!
ناء، فما جنينا بُصحَبتهم إال الَعلَقم واحلنَظل،  قد َبَلْونا العيَش مع أهل الُعْجب وهواة الَثّ
قاء. إن الولع  وما شهدنا إال حياَة ُمثقلًة بالهِمّ والبالء، وما َجَلبت ُمخاَلطُتهم إال الَكَدر والَشّ
برض���اء الناس والهلع من ُس���خِطهم مذهُب س���ادِة البي���ان وقادِة امليدان، في���ا ليتهم ُيْخِلصون 
ان، ويضع���ون أقوالهم وأفعالهم في امليزان، وال ُيبال���ون بعد ذلك أَُأعِجب بهم َمن  الوج���ه للدَيّ

ساء! وهم أم كِرُهوُهم! فإمنا يبكي على احلِبّ الِنّ حولهم أم أهملوهم! أأحُبّ
ق���ي الله حَقّ  ���ن َيَتّ عي أنه م���ن ِثقاِت���ه، وابحث عَمّ ي���ن ويَدّ ف���ال تِث���ق ب���كِلّ َم���ن يحم���ل الِدّ

ُتقاِته!<

بقلم:  د. علي القره داغي

غارات للتحالف تدّمر كلية العلوم اإلسالمية 
بالموصل

كلي��ة  مبن��ى  إن  مص��ادر  قال��ت 
العل��وم اإلس��امية بجامع��ة املوصل 
ش��مالي املدين��ة دم��ر بالكام��ل جراء 
التحال��ف  لطائ��رات  عني��ف  قص��ف 

الدولي ليل االثنن.
وأضافت املصادر أن املبنى سّوي 
ب��األرض بعد تعرضه لقص��ف بأكثر 
م��ن عش��رين صاروخ��اً، وش��وهدت 
ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد 
من املبنى، دون أن تتمكن املصادر من 
معرف��ة حجم اخلس��ائر ف��ي صفوف 

مس��لحي تنظيم الدولة اإلس��امية الذي يسيطر على 
املوص��ل )450 كل��م ش��مال بغ��داد( منذ صي��ف عام 

.2014
وقبل يوم من تدمير مبنى الكلية، قصف التحالف 
الدول��ي -ال��ذي تق��ود واش��نطن- مبان��ي أخ��رى في 
املوص��ل، منها كلي��ة العلوم ومعمل إس��منت بادوش 

الذي يعمل فيه نحو ثاثمئة عامل.
وتأت��ي هذه الغارات في وقت حتق��ق فيه القوات 
العراقي��ة تقدماً في محاربة تنظي��م الدولة في جنوب 
مدينة املوصل، إذ اس��تعادت تلك القوات قرية الرماح 

ومشروعاً مائياً قرب مفرق القيارة جنوبي املدينة.
وكان��ت س��لطات بغ��داد قد أطلق��ت ف��ي 23 آذار 
املاضي املرحلة األولى من العمليات العسكرية إلعادة 
الس��يطرة على املوص��ل، ومنذ ذلك الوقت اس��تعادت 
الق��وات العراقي��ة ع��دة مناطق بينه��ا قاع��دة القيارة 

اجلوية التي ستكون منطلقاً لشن هجمات جوية ضد 
التنظيم في العملية املرتقبة باملوصل.

وتس��عى احلكومة الس��تعادة املناط��ق احمليطة 
باملوصل قبل ش��ن هجوم واس��ع النت��زاع املدينة قبل 

نهاية العام اجلاري، وفق ما وعدت به.
م��ن جهة أخرى، قال��ت مصادر أمني��ة عراقية إن 
أحد عش��ر عنصراً من القوات احلكومية بينهم ضابط 
قتل��وا، وأصيب آخ��رون في هجم��ات لتنظي��م الدولة 
اإلس��امية عل��ى ق��رى ع��دة مبحي��ط مدين��ة القيارة 

جنوب املوصل.
من جهته��ا، بثت وكال��ة أعماق التابع��ة لتنظيم 
الدولة تسجياً مصوراً يظهر جانباً من هجوم قالت إن 
مسلحي التنظيم شّنوه في محيط قرية كرمردي غرب 
مخمور جنوب شرق املوصل. ويظهر التسجيل إحراق 

مسلحي التنظيم موقعاً للجيش في املنطقة.{
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وقد تناولت  احملاور التالية:
1- حت��ّوالت الواق��ع التواصل��ي واإلعام��ي 

وحتّدياته وآفاق التطوير.
2- وص��ف الواق��ع التواصل��ي واإلعامي في 

بيئة العمل. 
3- تشخيص التحديات والفرص.

للمرحل��ة  وخي��ارات  توجه��ات  صياغ��ة   -4
املقبلة مع أفكار منوذجية للتطبيق.

االجتماعية ل��دى القضاء ومحاكم األح��داث مبتابعة 
امللف القضائي للقاصر.

ث��م تطرقت إلى ضرورة التع��اون بن اجلمعيات 
العامل��ة عل��ى األرض لتحقي��ق األه��داف املنش��ودة، 
واحلاجة امللح��ة لوجود مراكز إيواء للقاصرين، وعن 
كيفي��ة التصرف في ح��ال وجود طفل ف��ي حالة خطر 

وضرورة تبليغ مندوب األحداث بالقضية.

والنج��اح، تبعه��ا ع��رض س��ايد لبن��ات احللق��ات. 
واختتم اللقاء بتقطيع قال��ب احللوى وتوزيع الهدايا 

على الناجحات.

والفرص��ة في معرفة مصدر املش��اكل الت��ي تواجهنا، 
إذ هناك حاالت إحباط وتعاس��ة؛ ونوهت ألهمية فهم 
وتفسير السلوك الذي نتعامل به حتى ال نقع مبشاكل 

التملك والسيطرة. 
وفي النهاية حددت مفاهيم السعادة ب�: التصالح 

مع النفس، التصالح مع احلياة، والتصالح مع الله.

نظ��م املكت��ب اإلعام��ي املركزي ف��ي اجلماعة 
اإلس��امية بالتعاون مع املركز اللبناني للتدريب، 
ي��وم األح��د ف��ي 31 مت��وز 2016 دورة إعامي��ة 
متخصصة، شارك فيها مجموعة من كوادر العمل 
اإلعامي في لبنان، وكانت حتت عنوان »التطوير 
التواصل��ي واإلعام��ي«، الواق��ع - التحدي��ات - 
حس��ام  اإلعام��ي  االستش��اري  قّدمه��ا  الف��رص، 

شاكر.

حق��وق  قس��م  نظ��م 
اإلنس��ان في جمعية النجاة 
االجتماعي��ة في لبن��ان يوم 
مبرك��ز  مت��وز   22 اجلمع��ة 
اجلمعي��ة في بي��روت دورة 
االحت��اد  م��ع  بالتع��اون 
ف��ي  األح��داث  حلماي��ة 
لبن��ان مبش��اركة ع��دد م��ن 
اجلمعي��ات، التكافل لرعاية 
اجلمعيات  احت��اد  الطفولة، 
للرعاي��ة  األم��ل  اإلغاثي��ة، 

والتنمي��ة االجتماعي��ة، الوع��ي واملواس��اة، وغ��راس 
لتنمية املجتمع.

قدم��ت ال��دورة املدرب��ة االجتماعي��ة باجلامع��ة 
اللبناني��ة األس��تاذة حي��اة حمود، ث��م ب��دأت املدربة 
بالتعري��ف ع��ن اجلمعي��ة وهدفه��ا األساس��ي وه��و 
العناي��ة بش��ؤون األح��داث واألطف��ال في لبن��ان من 
كافة اجلنس��يات. ثم حتدثت ع��ن دور االختصاصية 

نظم قس��م احللقات في 
جمعية النج��اة االجتماعية 
- بي��روت احتف��االً تكرميي��اً 
الش��هادة  ف��ي  للناجح��ات 
الثانوي��ة  الرس��مية 
الس��بت  ي��وم  واملتوس��طة 
قاع��ة  ف��ي   2016/7/30
مدرس��ة اإلمي��ان - عرم��ون 
قس��م  مس��ؤوله  بحض��ور 
احللقات في بيروت السيدة 
أري��ج عيتان��ي، ومس��ؤولة 

وأمه��ات  هويل��و،  من��ال  الس��يدة  »صباي��ا«  قس��م 
الطالبات.

قدم��ت الطالب��ة هن��ا الس��يد كلم��ة ع��ن التمّي��ز 

نظ��م قس��م األس��رة 
النج��اة  جمعي��ة  ف��ي 
االجتماعية دورة بعنوان 
الس��عادة«  »صناع��ة 
دالي��ا  الدكت��ورة  ألقته��ا 
نه��ار  وذل��ك  الش��يمي 
 26/7/2016 الثاث��اء 
الدع��وة  مرك��ز  ف��ي 

اإلسامي - شحيم.
احملاض��رة  قدم��ت 
نح��اس،  رمي��ا  األخ��ت 

فأش��ارت إلى أهمية قس��م األس��رة إلرش��اد الفتاة في 
اختي��ار الش��ريك ومس��اعدة األم عل��ى ح��ل املش��اكل 

األسرية اليومية. 
وبدأت الدكتورة داليا لقاءها بنقاش مع احلضور 
حول مفهوم الس��عادة، مشيرة إلى أن معظمنا ال يعي 
معنى الس��عادة؛ ونوه��ت إلى أهمي��ة الرغبة والقدرة 

قس��م  نّظ��م 
الطالب��ات ف��ي رابط��ة 
املس��لمن  الط��اب 
غ��داء  بطرابل��س، 
لفرق��ة  تكرميي��اً 
تقدي��راً  الفني��ة،  ش��دا 

لتميزهن..
تخلل اللقاء تكرمي 
للمنش��دات  خ��اص 
م��ن  اخلريج��ات 
الرس��مية  الش��هادات 

واجلامعية.

المكتب اإلعالمي في الجماعة اإلسالمية
ينظم  دورة إعالمية متخصصة

قسم حقوق اإلنسان في جمعية النجاة
ينظم دورة التكافل لرعاية الطفولة

جمعية النجاة في بيروت تكّرم
الناجحات في الشهادات الرسمية

»صناعة السعادة«.. دورة في إقليم الخروب

رابطة الطالب بطرابلس تكّرم فرقة شدا الفنية

أنشطة

عسكر مصر
إذ يستبيحون مساجد الله!

بقلم: محمد القدوسي

في مصر وفي بريطانيا وضعت املساجد في مرمى النيران، لكن املقارنة بن جرم سلطة العسكر في 
مصر وخطأ وزارة الدفاع البريطانية -الذي اعتذرت عنه رغم أنه األقل- تقودنا إلى إدانة واضحة ملنهج 

سلطة العسكر برمته، وليس للخطأ وحده، كما تؤكد أنه ال وجود ملقدس وال حلرم في بلد منتهك.
في بريطانيا، وحس��ب اخلبر املنشور على موقع صحيفة »التلغراف« يوم اجلمعة 8 من نيسان 
2010، وض��ع اجلي��ش البريطان��ي، ف��ي مي��دان الرماية داخ��ل قاعدة عس��كرية مبدين��ة برادفورد، 
مجس��مات ملبان »تشبه املساجد«، ما جعل مجلس مس��اجد املدينة، الواقعة شمالي إجنلترا، يطالب 

بسحب هذه املجسمات فوراً من امليدان.
كما طالب رئيس املجلس محمد س��ليم خان وزارة الدف��اع البريطانية باالعتذار، مؤكداً أنه حتى 
غير املس��لمن الحظوا وجود مجسمات املس��اجد، التي اعتبر وضعها في مرمى النيران »أمراً مهيناً«. 
ورّدت وزارة الدف��اع على هذه املطالبة بأن املجس��مات ليس��ت ملس��اجد بكام��ل تفاصيلها، وإمنا هي 
ملبان شرقية تعلوها قباب. وأضافت أنها لم تستهدف بالقصف، مبعنى أن الرصاص لم يطلق عليها 
مباش��رة، وال كانت هي الهدف. ورغم هذين »التبريرين« فإن وزارة الدفاع تقدمت باعتذار للمس��لمن 
ف��ي بريطانيا، في رد رس��مي أرس��لته إلى مجلس مس��اجد مدين��ة برادفورد، والحقاً مت��ت إزالة هذه 

املجسمات من ميدان الرماية.
واخلاصة: تقدمت القوات املس��لحة البريطانية، وقائدتها هي في الوقت نفسه ترأس الكنيسة، 
ملس��لمن هم أقلية في بادها، باعت��ذار عن اخلطأ الذي كان لديها ما تبرره به، لكنها لم تتمس��ك بهذا 

التبرير املبتذل.
أما في مصر، فإن القائد األعلى للقوات املس��لحة، وقائد االنقاب العسكري عبد الفتاح السيسي، 
ش��هد يوم األربعاء 20 من متوز 2016، اس��تعراض حفل تخرج طلبة الكلية اجلوية، الذي مت خاله 
اس��تهداف مجسم ملس��جد بكامل تفاصيله، وحن أبدى املسلمون اس��تياءهم من هذه »اإلهانة« التي 
تعرض��وا له��ا في بلٍد هم أغلبية س��كانه، ودس��توره ينص على أن ش��ريعتهم هي املصدر الرئيس��ي 
للتش��ريع فيه، ل��م يتلقوا أي رّد على أي مس��توى، اللهم إال رداً إعامياً، ه��و »أقبح من ذنب« ملخصه 
أن »اإلرهابي��ن يتحصن��ون باملس��اجد، وله��ذا يتدرب اجلن��ود على قصفه��ا حتى ت��زول الرهبة من 

نفوسهم«!
تزول »الرهبة« أم تزول »الهيبة«? و»اإلرهابيون« أم »املسلمون«? !

اخلاصة: في بلد األزهر للعسكر أن يهينوا املساجد، على نحو سافر ال يستتر بأي مبرر مهما كان 
واهياً، وعلى املسلمن أن يبتلعوا اإلهانة، ويسكتوا عن الذل، رمبا ألنهم ال ميتلكون »مجلس مساجد« 
ميثلهم كذلك املوجود في »برادفورد«، أو ألن »مصر ليس��ت بريطانيا«، أو ألن العس��كر بوس��عهم أن 

يقتلوا دون مساءلة كل من يفتح فمه، وكل من يغلقه أيضاً إن أرادوا.
واألكث��ر أهمي��ة من األقوال، أن س��لطة السيس��ي في مص��ر، منذ التمهي��د لانقاب حت��ى اليوم، 
اس��تباحت املس��اجد عموماً، من بن ما اس��تباحت 
من مقدس��ات املس��لمن، حي��ث تع��ّدت »العمليات 
التمهيدية« لانقاب على مس��جد »القائد إبراهيم« 
في اإلس��كندرية، ليبدو بعض ما حتطم وأحرق فيه 
« الذي تعّدت  شبيهاً بصنوه في مسجد قرية »اُللبَّ
عليه س��لطات االحتال الصهيوني في فلسطن، ثم 
كان التع��دي عل��ى مس��جد »الفتح« ف��ي املنصورة 
بإط��اق الرص��اص عل��ى املصلن، وكذلك مس��جد 
»الفت��ح« في القاه��رة، وامتد العدوان إلى عش��رات 
املساجد عبر خريطة مصر، كما جسد العدوان على 
مس��جد »رابعة العدوية« فصاً وحشياً من فصول 
املجزرة األس��وأ ف��ي تاريخ مص��ر املعاصر، ووصل 
األم��ر إلى ح��د إضرام النار في املس��جد مبن فيه من 

مصابن.{
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تزدحم العديد من املناطق اللبنانية هذه األيام بتنظيم املهرجانات الس���ياحية واحلفالت 
الغنائية جاذبة آالف اللبنانيني ومنهم الكثير من املغتربني. وحدها طرابلس وما حولها تقف 
متفرجة على األنش���طة والفعاليات التي جتري، تضرب أخماس���ًا بأس���داس متس���ائلة عن عدم 

شمولها بهذه الفعاليات.
الشيء ينقص طرابلس والضنية وعكار والكورة والقلمون لتنظيم فعاليات سياحية. رمبا 
تكون البنى التحتية واملنش���آت السياحية ليس���ت باملستوى املطلوب، لكن إصالح ذلك لن يكون 
صعب���ًا إذا توافرت اإلرادة للتغيير والتحس���ني. بل إن ملناطق الش���مال مقّوم���ات تتميز فيها عن 
بقية مناطق لبنان، فجمال طبيعة بعض مناطقها اخلالب في الضنية والكورة وعكار، ينافس 
أجمل وأحلى املصايف اللبنانية، وهي متتاز عن غيرها بأنها ما زالت بكرًا، لم تعث فيها األيدي 

فسادًا وتغييرًا. 
أي���ن املش���كلة إذًا؟ ه���ل هي في أن م���ن يعنيهم األمر م���ن نواب ومس���ؤولني ومتمّولني ليس 
لديه���م الرغبة لتحس���ني وضع منطقته���م والنهوض بها لتكون وجهة س���ياحية معتمدة؟ على 
األرج���ح ه���ذا صحيح. فم���ن يتتبع املهرجانات الس���ياحية الكبيرة التي تش���هدها املناطق يجد 
أن املرجعي���ات السياس���ية له���ذه املناطق هي التي س���عت وأّمنت التموي���ل والرعاية واالحتضان 
لهذه املهرجانات. فمن املعروف أن مهرجانات بيت الدين ترأسها نورا جنبالط، ومهرجان األرز 
الدولي في بش���ري ترأسه النائب ستريدا جعجع، ومهرجان إهدنيات ترأسه رميا فرجنية زوجة 
النائب س���ليمان فرجنية، وهو أمر ينطبق عل���ى املهرجانات األخرى في جبيل وجونيه وزحلة.. 
فأي���ن كرمي���ات ن���واب طرابلس والش���مال؟ مل���اذا ال تخرج إحداه���ن مدفوعة من زوجه���ا لرعاية 

مهرجان في طرابلس أو حلبا أو بقاع صفرين، يعيد بعض احلياة ألبناء الشمال.
لي���س كافي���ًا من زعماء طرابلس والش���مال افتتاح مس���توصفات طبي���ة، أو تقدمي حصص 
غذائية في املناس���بات الس���عيدة، أو السعي إلطالق سراح أحد أبناء املدينة الرتكابه جرمية بيع 
عراني���س ذرة عل���ى كورنيش راس الصخر. هي أمور ال يجب أن تتوقف في ظل الوضع املعيش���ي 
املزري ألبناء الشمال والبطالة املستشرية بني شبابها، لكن نواب طرابلس والشمال ومجالسها 
البلدي���ة ورج���ال األعم���ال والفعاليات كلهم معني���ون بوضع خطة إمنائية س���ياحية تضخ دماء 

احلياة في شرايني العجلة االقتصادية في مناطقهم.
تبقى نقطة مهمة ال بّد من التطرق إليها ومواجهتها، وإال نُكن كمن يتخفف من مشاكله 
برميه���ا عل���ى اآلخري���ن. تنظي���م فعالي���ات س���ياحية يتطل���ب إضافة إل���ى التنظي���م والتمويل 
والرعاية.. تأييدًا وقبواًل ومشاركة من البيئة احمليطة باملكان الذي ستنظم فيه هذه الفعاليات، 
خاص���ة أن أبرز أهداف تنظيم هذه الفعاليات هو تش���غيل الش���باب م���ن أبناء هذه املناطق. لكن 
الس���ؤال ه���و: هل تتحمل طرابلس ومناطق الش���مال األخرى تبعات تنظي���م مهرجانات غنائية 
ومس���رحية وفعالي���ات ترفيهي���ة؟ هل يتحمل أبناء طرابلس على س���بيل املثال أن تغني نانس���ي 
عج���رم »أخاصم���ك آه أس���يبك أل« وهي تتراقص على منصة معرض رش���يد كرامي الدولي؟ هل 
بإم���كان أبن���اء الش���مال أن يهضم���وا جلوس جبران باس���يل بكل خلفياته وثق���ل دمه في الصف 
األول للمهرج���ان، وه���و الذي يح���رص بني كل جملة وأختها أن ينال من املس���لمني واالنتقاص 
م���ن رموزه���م؟ ه���ل يتقبل أبناء طرابل���س أن ترقص إحدى الزوجات الدبك���ة إلى جانب عاصي 
احلالني على املسرح كما حصل قبل أيام في مهرجان األرز الدولي؟ هل يتحمل  أبناء القلمون 
وطرابل���س وع���كار تنظي���م حفالت بحري���ة راقصة على ش���واطئهم مع ما يعني���ه ذلك من عري 

ومجون وإسفاف.. 
أن���ا ال أق���ول هذا ال���كالم من باب االنتقاد، بل من باب وضع النق���اط على احلروف، وإدراك 
أن األمر ليس بالبس���اطة التي يعتقدها البعض. فأن تكون طرابلس والش���مال وجهة س���ياحية 
مقصودة من مختلف اللبنانيني على اختالف طوائفهم ومش���اربهم.. تبعات لست أدري إن كان 

أبناء طرابلس والشمال على استعداد لتحملها.<

بقلم: أواب إبراهيم

كلمات إلى أهلي في طرابلس

كلمة طيبة

ينش��غل العالم أجمع هذه األي��ام مبهرجان 
دولي يتمث��ل باأللعاب الرياضي��ة األوملبية التي 
جتري هذا العام في البرازيل ويش��ارك فيها 207 
دول مبئات الاعبن الذين يتنافس��ون على أكثر 
من س��بعن لعبة رياضي��ة. وتطمح ه��ذه الدول 
إلى أن حتقق أرقاماً قياس��ية ُتسجل لها مع مزيد 
من امليداليات الذهبية والفضية والبرونزية التي 

تفتخر بها أمام شعوبها.
وف��ات العال��م ف��ي ه��ذه املناس��بة أن هناك 
ألعاب��اً أوملبي��ة جتري ف��ي لبنان منذ نش��أته أي 
قبل انطاقة االلعاب االوملبية بعش��رات السنن، 
وال ت��زال االلعاب االوملبي��ة اللبنانية جتري على 
قدم وس��اق بألعاب خاصة بها وُتضاف اليها في 
كل سنة ألعاب جديدة هي ماركة مسجلة للبنان 

وحده وال ميارسها أي بلد في العالم.
وقد افُتتحت االلعاب األوملبية بآالف االسهم 
النارية التي ألهبت س��ماء ريو دي جينيرو طوال 
عش��رين دقيقة. وعندن��ا في لبنان هن��اك في كل 
س��اعة »حفل افتت��اح« بإطال��ة زعيم ميليش��يا 
أو قائ��د حرك��ة أو رئي��س تي��ار م��ن على شاش��ة 
التلفزيون لتج��ري له جوقة نارية من االس��لحة 
الفردية واملتوس��طة التي تؤذي األطفال والنساء 
وال م��ن ي��ردع ه��ؤالء املجرم��ن حت��ى وال فتوى 

لتحرمي هذه املمارسات.
إّن ألع��اب القوى تتمثل ف��ي اجلري والوثب 
والقف��ز العالي، فإن في لبنان عش��رات املئات من 
الذي��ن يقفزون بس��رعة متناهية فوق احملاس��بة 
والتحقيق ف��ي س��رقاتهم وسمس��راتهم في مرفأ 

بيروت وجمارك املطار واحلدود البرية.
قلنا إن املش��ارك في االلع��اب االوملبية مئات 
الرياضي��ن أما ألع��اب لبنان األوملبية فيش��ارك 
فيها أربع��ة ماين لبناني دخل��وا كتاب غينيس 
لألرقام القياسية مسجاً للشعب اللبناني أرقاماً 
قياس��ية في الصبر واملعاناة، ولم يجد حتى اآلن 
من يريحه م��ن مصائبه وساس��ته الذين ضربوا 
هم أيضاً االرقام القياس��ية في البقاء في مراكزهم 
بدءاً من رئاس��ة مجل��س النواب طوال 25 س��نة 
ومتديدي��ن لن��واب األم��ة ال جن��د له��م مثي��اً في 

العالم.
تغ��ص  مدرج��ات  البرازي��ل  أوملبي��اد  ف��ي 
باملتفرج��ن الذين يزي��د عددهم عن س��بعن ألفاً 
يهتف��ون تش��جيعاً لفريقه��م، ونح��ن عندن��ا في 
لبن��ان أرقام قياس��ية في أع��داد جماهير االلعاب 
املختلفة الت��ي تصل الى اكثر من مليون مش��اهد 
و»هّتي��ف« في س��احة الش��هداء لفري��ق 14 آذار 
ومليون مشارك في ساحة رياض الصلح يحّيون 
قائ��د الثامن م��ن آذار. فأي بل��د أو أوملبياد يتفوق 

على لبن��ان بأعداد املتفرجن? وإذا كان االوملبياد 
الدولي يجري مرة كل أربع سنوات، فإن أوملبياد 
لبنان يجري يومياً وعلى مدار الساعة، وأوملبياد 
لبنان تش��ترك فيه ثاث فئ��ات: الفئة األولى هي 
الش��عب مبختل��ف أطياف��ه، والفئ��ة الثانية هي 
128 ممثاً، والفئة الثالثة هي 24 مهرجاً صاروا 
22 شخصاً بعد استقالة وزيرين منهم، ومت بذلك 
اع��داد العبي كرة الق��دم اللبناني��ة اّلذين يركلون 
الش��عب اللبنان��ي منذ عق��ود دون أن تنتهي هذه 
اللعبة التي رضخ لها الشعب املغلوب على أمره 
ولم يقم حتى اآلن بأي ثورة على اّلذين يتاعبون 
به. ومن ألع��اب األوملبياد مباراة في اجلري فوق 
احلواج��ز، وعندنا في لبنان تقفز امليليش��يا على 

احلواجز األمنية بكل راحة واطمئنان. 
أم��ا عن لعبة الس��باحة، ف��إن لبنان متفوق 
فيه��ا، حي��ث ميارس��ها رئيس س��ابق ه��و وابنه 
»اجلوني��ور« ف��ي احلم��ام العس��كري، حتى في 
أحل��ك الظروف األمنية. وهناك أبطال يس��بحون 
عك��س التي��ار والدس��تور واتف��اق الطائ��ف، وال 
يج��دون في ذل��ك أي ح��رج أو مخالف��ة للقوانن 

املرعية االجراء.
وم��اذا عن س��باق املاراتون ال��ذي يبلغ 46 
كيلومتراً وال��ذي يتفوق علي��ه ماراتون انتخاب 
رئي��س جدي��د للجمهوري��ة س��وف يتج��اوز 46 

جلسة خال أيام.
وم��اذا ع��ن ألع��اب اخلّف��ة واجلمب��از التي 
يب��رع فيها كب��ار اللص��وص الذين يتح��ّدون أن 
يكش��فهم أح��د لس��رعة اس��تابهم امل��ال الع��ام 
وعوائد اخللي��وي وعقود املناقص��ات والنفايات 

والكّسارات.
وأما لعبة جتذيف الق��وارب، فإن في لبنان 
نوع��اً آخ��ر م��ن التجدي��ف نلمحه ف��ي تصاريح 
املسؤولن املتبادلة التي حتتشد بالعبارات غير 
الائقة وفي الندوات السياسية التلفزيونية التي 
مي��ارس فيه��ا املنت��دون هوايتهم ف��ي التجديف 
والش��تائم فض��اً ع��ن ممارس��ة لعب��ة اجل��ودو 
والكاراتي��ه بن الضيوف، األمر ال��ذي يتميز فيه 
لبن��ان بهذه األلع��اب األوملبية اخلاص��ة في هذا 

البلد املوبوء.
وأخيراً نأس��ف بأنه ال تقام عندنا لعبة كرة 
القدم الشاطئية، والكرة الطائرة الشاطئية، ألنه 
ل��م يعد لدينا ش��اطئ رملي، فلقد اس��تولت على 
شواطئنا عشرات املس��ابح والفنادق والبنايات 
الت��ي حرم��ت الش��عب اللبناني  رمل الش��واطئ 
وبح��ر الفق��راء. وكل أوملبياد ولبن��ان بأوملبياده 
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