
شكري.. جاء وخرج كما أتى
وزي���ر خارجي���ة مصر س���امح ش���كري لم يج���د ما يفعل���ه بعد زيارت���ه املش���ؤومة للكيان 
الصهيون���ي س���وى زي���ارة بيروت، خاصة أن مراكز الس���لطة ف���ي لبنان كثيرة ومتعددة، س���واء 
كان���ت ديني���ة أم سياس���ية أم حزبية، ميكن للوزي���ر املصري أن يزوره���ا أو يحاورها. وزيادة في 
كرم العطاء املصري فقد أولم شكري لعدد من الزعماء اللبنانيني في منزل السفير محمد 
ب���در الدي���ن زاي���د بدل أن يوملوا ل���ه. وقد توقع البعض م���ن وزير اخلارجي���ة الزائر أن يحمل 
مع���ه مب���ادرة أو أي���ة أفكار جديدة حللحلة األزمة اللبنانية املس���تعصية، لك���ن تبنينّ للجميع 
بع���د ج���والت ومقاب���الت اس���تمرت ثالثة أيام أن الوزير ش���كري يس���عى »لدع���م التواصل مع 
كل املكون���ات السياس���ية وتوفير أرضية ملزي���د من التفاهم، ألنه الس���بيل للخروج من األزمة 
احلالية..«. وقد حاولت احدى اإلعالميات استدراج الوزير شكري لينزلق إلى موقف يجعل 
من���ه طرف���ًا في األزمة، فس���ألته: هل تؤيدون املرش���ح األكث���ر ميثاقية وش���عبية، أم أن لديكم 
مرش���حًا جديدًا؟ فأجاب: ليس لدينا أي نوع من التفضيل أو التوجيه أو تزكية طرف على 
حس���اب آخ���ر. وهكذا خرج ش���كري م���ن لبنان كم���ا دخ���ل، دون أن يقع في املط���ب العوني، أو 

ترجيح األكثرية الشعبية أو امليثاقية، وحتى األكثرية النيابية النتخاب الرئيس.
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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(

حوار »حزب الله« - 
»المستقبل« إلى متى؟!

أكدت جلس��ة احلوار الثالث��ة والثالثني 
بني »ح��زب الله« و»تي��ار املس��تقبل«، التي 
عقدت الثالثاء املاضي احلاجة إلى اإلس��راع 

في إقرار قانون االنتخابات النيابية.
عقدت اجللسة التي »ناقشت التطورات 
السياسية واالس��تحقاقات الدستورية«، في 
مقّر الرئاسة الثانية في عني التينة، بحضور 
املع��اون السياس��ي لألم��ني الع��ام ل�»حزب 
الله« حس��ني اخلليل، والوزير حسني احلاج 
حسن، والنائب حس��ن فضل الله عن »حزب 
الله«، ومدير مكتب الرئيس س��عد احلريري 
املش��نوق  نه��اد  والوزي��ر  احلري��ري  ن��ادر 
والنائب سمير اجلس��ر عن »تيار املستقبل«. 

وحضر اجللسة الوزير علي حسن خليل.

صباحي وأبو الفتوح ُمّتهمان 
بالتخابر مع »حزب الله«

كلّ��ف النائ��ب العام املصري املستش��ار 
نبي��ل ص��ادق، نياب��ة أم��ن الدول��ة العلي��ا 
التحقيق مع كّل من املرّش��ح السابق لرئاسة 
اجلمهورية حمدين صباح��ي ورئيس حزب 
»مص��ر القوية« عبد املنعم أبو الفتوح بتهمة 
»التخاب��ر مع ح��زب الله واحل��رس الثوري 

اإليراني«.
وأك��د بي��ان ص��ادر ع��ن مكت��ب النائب 
الع��ام أن��ه مّت وض��ع صباحي وأب��و الفتوح 
على قوائ��م املراقبة والوصول ف��ي املطارات 
واملوانئ، والقبض عليهما لدى عودتهما إلى 

مصر.
احملام��ي  قّدم��ه  ال��ذي  الب��الغ  وذك��ر 
أش��رف فرحات أن القيادَيني حض��را مؤمتراً 
ل�»حزب الله« بعنوان »دعم املُقاومة ورفض 
تصنيفها باإلرهاب«، عل��ى الرغم من صدور 
ُحكم قضائي ُيدي��ن احلزب ب�»ارتكاب أعمال 

إرهابية« تستهدف األمن القومي املصري.

شهّيب: تعطيل مطمر برج 
حمود يعني عودة النفايات

 انش��غل اللبناني��ون عن أزمة الش��غور 
الرئاسي التي سّببها عجز نوابهم عن انتخاب 
احتجاج��ات  مبوج��ة  للجمهوري��ة  رئي��س 
اجتماعية وبيئية طاول��ت مختلف املناطق. 
وتصاع��دت وتيرة االحتكاك ب��ني أهالي عني 
دارة وبي��ار فت��وش ش��قيق النائب الس��ابق 
نق��وال فتوش عل��ى خلفي��ة معمل اإلس��منت 
ال��ذي يزمع فتوش إنش��اءه في خ��راج بلدة 

عني دارة.
أما في ب��رج حمود، فحذر متعهدو جمع 
النفاي��ات ف��ي منطقت��ي كس��روان واملنت من 
التوقف ع��ن جمعها في حال اس��تمرار إقفال 

مدخل مطمر برج حمود.

السفير اإلماراتي: رغم 
العتب الدعم مستمر للبنان

وق��ع وزي��ر الصح��ة اللبنان��ي وائل أبو 
فاع��ور م��ع س��فير دول��ة اإلم��ارات العربية 
العق��ود  الشامس��ي  س��عيد  حم��د  املتح��دة 
اخلاص��ة مبستش��فى »الش��يخ خليف��ة ب��ن 
زاي��د آل نهي��ان« في بل��دة ش��بعا احلدودية 
»جمعي��ة  رئي��س  حض��ور  ف��ي  اجلنوبي��ة، 

املقاصد اخليرية اإلس��المية« أمني الداعوق، 
الذي م��ن املقرر أن ينطلق العمل رس��مياً فيه 

في األول من أيلول املقبل.
وش��دد أبو فاعور في املؤمتر الصحافي 
املش��ترك عل��ى أن »لبن��ان كان أول من عرف 
كي��ف يدافع ع��ن عروبته والتزام��ه العربي، 
ولن يخ��رج من هذه العروب��ة وال عنها. وهو 
مشتاق إلخوته العرب ويتمنى عودتهم إليه 

كأشقاء وكمعنى سياسي وإمنائي«.
وأكد الشامس��ي أن دولة اإلمارات دائماً 
مع لبن��ان وحكومت��ه »ول��و كان هناك عتب 
ف��ي السياس��ة، إمن��ا الدع��م مس��تمر للبنان 
وللمشاريع اإلنسانية والتنموية«، الفتاً إلى 
أن »اإلمارات حتتضن جالية لبنانية كبيرة، 

ولم تَر منها اإلمارات إال اخلير«.

الجمّيل يحّذر من عقم 
سياسي في لبنان

حذر الرئيس أمني اجلميل من »استمرار 
نظ��ام العق��م السياس��ي والس��جاالت غي��ر 
املفي��دة الت��ي من ش��أنها إطال��ة أم��د الفراغ 
وبلوغ االنتخابات الن��يابية امل��قبلة من دون 
حتقيق اجنازين: انت��خاب رئيس للجمهورية 
لالنتخاب��ات  عص��ري  قان��ون  وإق��رار  اوالً، 
ثاني��اً«. ورأى أن »م��ن الت��رف الدخ��ول في 
ملهاة جديدة اس��مها مجلس الش��يوخ الذي 
م��ن ش��أن طرحه ف��ي حلظ��ة الف��راغ صرف 
النظر عن موضوع الرئاس��ة واستيالد عامل 
اضافي لتميي��ع االنتخابات«. وقال في بيان 
إن »مج��رد طرح مجلس الش��يوخ نظرياً بدأ 
يثي��ر اللعاب املذهبي لرئاس��ته فكيف احلال 
الحق��اً في ش��أن صالحياته في ض��وء نظام 

املجلسني«. 
ودع��ا اجلميل أه��ل احلوار ال��ى »تنقية 
البن��ود املطروح��ة عل��ى الطاول��ة، والتركيز 
على العناصر التي من ش��أنها ترشيد القوى 
السياسية النتخاب رئيس والتي تتقدم على 

اي بحث آخر مهما عال شأنه«.

»التغيير واإلصالح«:
 تجاوز األصول انتحار

التغيي��ر  »تكت��ل  س��ر  أم��ني  اعتب��ر   
واإلصالح« النيابي ابراهي��م كنعان أنه »إن 
كان ف��ي ملف رئاس��ة اجلمهوري��ة أو قانون 
اإلنتخ��اب أو ف��ي كل م��ا يحك��ى ع��ن حلول 
جزئي��ة، ه��ي ليس��ت بحل��ول ألنه��ا تتجاوز 
منطق الدس��تور والقانون وامليثاق، فموقف 
التكتل ه��و العودة إل��ى الدس��تور والقانون 
الوطني��ة واملناصف��ة«.  الش��راكة  واحت��رام 
وطالب ب��� »التمثيل الصحيح بالنس��بة الى 
قانون االنتخاب واحترام التداول بالس��لطة 
ف��ي كل املواقع وفقاً للقوان��ني املرعية«. وأكد 
كنعان بعد اجتماع التكتل برئاس��ة ميش��ال 
عون أن »العودة إلى الدس��تور وامليثاق هي 

باب احلل في لبنان«.
وضب��ط  »التلزمي��ات  ع��ن  وحت��دث 
املش��اريع وتنفي��ذ اخلط��ط أكان في مس��ألة 
العائ��دات املطلوب��ة  النفاي��ات أم موض��وع 
للبلدي��ات«. واعتب��ر أن »كل ه��ذه املس��ائل 
ل��ن حتص��ل إذا ل��م نلت��زم قانون احملاس��بة 
والتمثي��ل الصحي��ح ف��ي اإلدارة«. وأك��د أن 
»املن��اورة ومحاول��ة جت��اوز األص��ول هم��ا 

انتحار«.

شكري: أزمة الرئاسة رهن 
توافق اللبنانيين

أع��رب وزير اخلارجية املصري س��امح 
ش��كري ع��ن »قلق��ه مل��ا يعاني��ه ه��ذا البل��د 
ف��ي أزم��ة الرئاس��ة املرهون��ة بالتوافق بني 
اللبناني��ني«، معب��راً ع��ن »تطل��ع مص��ر ألن 
تلعب دوراً ايجابياً في معاونة كل األطراف، 
والس��عي لدع��م التواص��ل م��ع كل املكونات 
السياسية، وتوفير أرضية ملزيد من التفاهم، 
ألن��ه الس��بيل للخروج م��ن األزم��ة احلالية، 

واالستقرار«.
وقال ش��كري ال��ذي يزور بي��روت، بعد 
لقائه والوفد املرافق والس��فير املصري محمد 
ب��در الدي��ن زاي��د، رئي��س املجل��س النيابي 
نبيه بري: »اس��تمعت إل��ى رؤيته لألوضاع 
باالس��تحقاق  اخلاص��ة  واألزم��ة  الداخلي��ة 
الرئاس��ي، وعبرت له عن تطلع مصر إلى أن 
تلعب دوراً إيجابياً ف��ي معاونة كل األطراف 
االس��تحقاق،  له��ذا  تس��وية  إل��ى  للتوص��ل 
واخلروج من ه��ذه األزمة. مص��ر لها اهتمام 
بتعزيز االس��تقرار واألمن للش��عب اللبناني 
وض��رورة العم��ل للتوص��ل إلى تس��وية من 
خ��الل التواص��ل والتفاهم ب��ني كل العناصر 

واألط�ياف الس��ياسية«.

»المستقبل«: السّيد يعود 
مجددًا لتجاوز الدستور

أعربت كتلة »املستقبل« عن أسفها »ألّن 
جرمي��ة إس��رائيل بفعل ع��دوان مت��وز ظلت 
م��ن دون عقاب رادع، م��ا دل على ان املجتمع 
الدول��ي ال ي��زال يتعام��ل م��ع ال��دم اللبناني 
والعربي باس��تخفاف كبير، وال سيما عندما 

تكون إسرائيل املرتكبة للجرمية«.
وع��ن كالم األم��ني العام للحزب الس��يد 
حس��ن نص��ر الل��ه، رأت ان »الس��يد يع��ود 
مجدداً لتجاوز الدس��تور وأحكامه في أصول 
تكوين املؤسس��ات الدس��تورية في انتخاب 
رئيس اجلمهورية أو انتخاب رئيس املجلس 
أو اختي��ار رئيس مجلس ال��وزراء«. وكررت 
الدعوة الحترام الدستور والتزام أحكامه في 
كل خطوات تكوين السلطة، ورفضت جتاهل 
الدس��تور أو إهمال اتفاق الطائف كما يحاول 
الس��يد نصر الل��ه أن يروج ويعم��ل له ويجر 

البالد اليه.
وإّن مس��ألة انتخاب رئيٍس للجمهورية 
أو رئي��س مجل��س او اختي��ار رئيس مجلس 
ال��وزراء ه��ي أمور وطني��ة بامتياز وليس��ت 
مسائل لتبت كل مجموعة طائفية أو مذهبية 
مب��ا تظن أنه منص��ٌب يتعل��ق بحصتها أكثر 

مما يخص غيرها.

حمادة: ال مناص
 من التمديد لقهوجي

رأى النائ��ب م��روان حم��ادة أن ح��ل 
األزمة اللبنانية ب�»العودة الى الدستور«، 
س��ائالً »ح��زب الل��ه« م��ا دام يص��ر عل��ى 
ترش��يح العم��اد ميش��ال ع��ون: »مل��اذا لم 
يجرب حظه م��ع التكتل املس��يحي ويأتي 
الى مجلس النواب ملب��ارزة دميوقراطية؟ 
وعندئ��ذ ق��د يك��رس ع��ون رئيس��اً أو ق��د 
تك��ون هناك مفاج��آت، أو ق��د يفتح املجال 
لشخصيات أخرى من املؤهلني للرئاسة«. 
وس��ئل في حديث إذاعي عن الكالم األخير 
للس��يد حس��ن نص�ر الله، فأجاب: »عندما 
يعل��ن نص��ر الل��ه قبول��ه بالرئيس س��عد 
احلري��ري ف��ي رئاس��ة احلكوم��ة، فيكون 
كم��ن يلغ��ي الدس��تور واتف��اق الطائ��ف، 
وكمن يضع شروطاً على احلكومة املقبلة، 
ويك��ون بذلك يريد رئيس��اً للحكومة حتت 
سيطرته، وهذا األمر نرفضه، ونحن نقول: 
ال عون للرئاس��ة بهذه الش��روط«. معتبراً 
»أن ال من��اص م��ن التمديد لقائ��د اجليش، 

فالوقت الراهن ليس وقتاً للتغيير«.

وجهة نظر

خطوات تمهيدية
أم أضغاث أحالم؟

اثن���ان ف���ي الدول���ة اللبنانية يق���رآن في فنج���ان السياس���ة اللبنانية 
ويجزمان بأن االنتخابات الرئاس���ية حاصلة قبل نهاية العام احلالي، أال 
وهما رئيس املجلس النيابي نبيه بري ووزير الداخلية نهاد املشنوق. فهل 
ميك���ن هذين الرجلني اللذين يتمتعان بذكاء مميز ومصداقية يحرصان 
عل���ى احلف���اظ عليه���ا أن يطلق���ا ه���ذا التوقع دون االس���تناد إل���ى قاعدة 
صلبة من الوقائع واملعطيات السياسية؟ علمًا أن املشهد اإلقليمي مقفل 
وغير مهيأ إلفراز أي عناصر  إيجابية في الواقع اللبناني تس���مح بإجراء 
انتخابات رئاسية موعودة. وكذلك األمر بالنسبة إلى املشهد احمللي الذي 

ال يزال على ما هو عليه من تباعد وتنافر.
ولكن مش���اهدات أو مالحظ���ات جزئية برزت في اآلونة األخيرة يعلق 
عليه���ا البع���ض آمااًل في حتقي���ق انفراج ما على الس���احة اللبنانية وكان 
آخرها اعالن األمني العام حلزب الله الس���يد حس���ن نصر الله املرونة في 
موض���وع رئاس���ة احلكومة )عندم���ا يحني وقتها(، وقد س���بق هذا اإلعالن 
عق���د جلس���ة مس���ربة لكتل���ة املس���تقبل النيابي���ة برئاس���ة الرئيس س���عد 
احلريري طرحت خاللها مس���ألة االنتخابات الرئاس���ية والعماد ميش���ال 

عون والنائب سليمان فرجنية.
وق���د كان���ت هذه اجللس���ة الدميوقراطي���ة مميزة ف���ي نتائجها، حيث 
حظ���ي العم���اد عون بدعم ثالث���ة نواب م���ن الكتلة وعارض���ه الباقون. اال 
أن الالف���ت ف���ي اخلطوتني  )إعالن الس���يد نصر الله ووقائع جلس���ة كتلة 
املس���تقبل(  هو الش���ك ف���ي أنهما مدبرت���ان وأنهما متهيديت���ان ملوقف ما 
ق���د يحدث في قاب���ل األيام، حيث يعتبر تولي الرئيس احلريري لرئاس���ة 
احلكوم���ة أم���رًا بديهي���ًا ان ه���و واف���ق على انتخ���اب اجلنرال عون رئيس���ًا 
للجمهوري���ة، كذل���ك أن وق���وف الرئي���س احلري���ري على رأي ن���واب كتلته 
به���ذه  الطريق���ة املتلف���زة توح���ي ب���أن حلحلة م���ا قد طرأت عل���ى موقف 
الرجل من ترشيح العماد عون ينبغي التمهيد لبلورتها. ويحاول البعض 
أن يعطي الغياب املتوازي للرئيس احلريري وللمرش���ح س���ليمان فرجنية 
عن لبنان حتى آخر الش���هر احلالي بع���دًا متهيديًا لإلقدام على انعطافة 
م���ا في املوضوع الرئاس���ي. وقد ب���رر األول غيابه باالنكب���اب على معاجلة 
وضع ش���ركة س���عودي أوجيه، فيما امتش���ق الثاني بندقي���ة الصيد باحثًا 
ع���ن طري���دة ما في كندا بعدما أخفقت محاوالت التقاط طريدة لبنانية 
متوخاة. ويراهن البعض الداعم للعماد عون في رحلته الشاقة إلى قصر 
بعبدا على أن بعض أهل احلكم في اململكة العربية السعودية بات مقتنعًا 
بفصل امللف اللبناني عن باقي ملفات املنطقة الش���ائكة، وأن مس���تجدات 
العالقة بني روس���يا وتركيا وايران قد تدفع بهذا اخليار قدمًا الى االمام. 
فه���ل تصدق ه���ذه احلكاي���ات، أم أنه���ا أضغاث أح���الم للنائ���م أن يغادرها 

عاجاًل أو آجاًل؟<
أمين حجازي

الجماعة اإلسالمية تلتقي 
المدير العام لألمن العام

 زار وف��د م��ن اجلماع��ة اإلس��المية ف��ي لبن��ان برئاس��ة رئي��س املكت��ب 
السياس��ي، النائب السابق األستاذ أس��عد هرموش، وعضوية الدكتور بسام 
حمود وعمر املصري، وعلي أبو ياس��ني، يوم الثالثاء املدير العام لألمن العام 
اللواء عباس إبراهيم، في املديرية العامة لألمن العام، حيث جرى البحث في 
الوضع السياس��ي واألمن��ي العام في البالد، خاصة جلهة حتصني الس��احة 
اللبناني��ة أم��ام احلريق الذي ح��ّل في املنطق��ة، عبر تدعيم احل��وار بني كافة 
أط��راف الس��احة اللبنانية. كما جرى التش��ديد عل��ى ضرورة االحت��كام إلى 
مش��روع الدولة العادل��ة املتوازنة. وجرى التطرق إل��ى أهمية الوضع األمني 
خاصة في أماكن النزوح السوري، وضرورة التعامل مع هذا امللف من منطلق 
إنس��اني، ومنع اختراقه من قبل أي جهة تريد استغالله لضرب االستقرار في 

لبنان.

لقطات لبنانية
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املنطقة، فضالً عن أنها دولة املقاوم��ة واملمانعة، التي يعتبرها »حزب الله« 
رئته التي يتنفس من خاللها، خاصة أنه ال يضمن وصول رئيس للجمهورية 
مناص��ر ل��ه وم��وال له، خاص��ة إذا س��قط خيار انتخاب ميش��ال ع��ون لهذا 
املوق��ع، أو أن ه��ذا األخير بّدل قناعات��ه وخياراته كما فع��ل أواخر ثمانينات 
الق��رن املاضي، حني خاض معاركه املس��ماة »ح��رب التحرير« ضد اجليش 
السوري، وتلقى دعماً نفطياً ومالياً من الرئيس العراقي صدام حسني، الذي 

كان يعتبر اخلصم اللدود لنظام آل األسد في سوريا.
م��ا يعني اللبناني��ني من تضارب املصالح وتناقضها ه��و أن فريقاً منهم 
يرى أن مآالت الوضع في س��وريا يعنيه بشكل مباشر، وأن النظام السوري 
حليف��ه االس��تراتيجي الذي لن يج��د له مثي��الً أو عنه بدي��الً.. وبالتالي فإن 
متاس��ك النظ��ام الس��وري وانتص��اره عل��ى خصومه س��وف ينعك��س على 
توجهاته السياسية في الساحة اللبنانية، وأنه ال بّد للموقع الذي يتمتع به 
سواء داخل طائفته وحتى على مستوى الساحة اللبنانية، من مبّرر المتالك 
الس��الح املسمى سالح املقاومة، وأن النظام الس��وري هو ضمانته الستمرار 
ه��ذا الس��الح، واحل��دود املفتوح��ة للتواصل م��ع »اجلمهورية اإلس��المية« 
وحتقيق »والية الفقيه« سواء في الش��أن السياسي أو العسكري.. متناسياً 
أن سوريا منذ نش��أتها واس��تقاللها مع لبنان عن االنتداب الفرنسي، وبروز 
الكيان الصهيوني في فلس��طني احملتلة، كانت هي الداعم األول للمقاومة وما 
يس��مى املمانع��ة، وأن هذا اخليار كان��ت تتبناه جميع األنظم��ة التي حكمت 

سوريا منذ استقاللها، سواء كانت جمهوريات أو انقالبات عسكرية.
ف��ي ع��ام 1949 ج��اء أول انقالب عس��كري في س��وريا بقيادة حس��ني 
الزعي��م، بذريعة تخلف أداء اجليش الس��وري في احلرب الفلس��طينية عام 
1948، وبع��ده انق��الب أدي��ب الشيش��كلي على نف��س اخللفية. وش��اركت 
مجموعات س��ورية بالقتال في فلسطني، بعضها قومّية بزعامة األمني العام 
حل��زب البع��ث أكرم احلوران��ي، وبعضه��ا اآلخر إس��المية بقي��ادة الدكتور 
مصطفى الس��باعي املراقب العام لإلخوان املسلمني، وأقيمت في منطقة قطنا 
الس��ورية معسكرات تدريب، كان يؤمها الشباب املسلم من مصر، وقد زارهم 
االمام الش��هيد حس��ن البنا فيها دون أن يكم��ل طريقه الى دمش��ق. والنظام 
الس��وري الذي كان يدعم مقاومة حزب الله عبر األراضي الس��ورية، دون أن 
يطلق رصاصة واحدة على احلدود مع فلس��طني احملتلة، كان يؤوي ويدعم 
مقاومة حركة املقاومة اإلس��المية )حماس( وبقية املنظمات الفلس��طينية.. 

ذلك ألن الشعب السوري يريد ذلك وليس النظام وحده.
بالعودة إلى األزمة املس��تحكمة في س��وريا والصراع الدائر فيها.. ليس 
بعي��داً أن تلج��أ كل م��ن روس��يا وإي��ران وتركيا إلى عق��د تفاهم م��ن جديد، 
بالتنسيق مع اإلدارة األمريكية التي تعيش أيامها األخيرة، يضع حداً لنزف 
الدم في سوريا، خاصة أن كالً من إيران أو روسيا ال تستطيعان إنفاق املزيد 
لتمويل هذا امللف، س��واء أقلعت الطائرات من همدان أو حميميم أو سواهما.. 

وتركيا وأقطار العالم العربي ستكون باالنتظار.{

يكاد يكون الصراع الدائر في س��وريا منذ قرابة ست سنوات هو الوحيد 
ال��ذي ش��هده التاريخ احلدي��ث دون تدخل حلس��مه أو وضع ح��ّد له بوقف 
اطالق الن��ار عبر تدخل إقليمي أو دولي للوصول إل��ى صيغة وفاقية، تضع 
حداً لنزف الدم الس��وري وتدمير املدن والقرى، وحتى املس��اجد واملشافي.. 
كل ذلك دفاعاً عن احلاكم الفرد املطلق بش��ار األس��د، وقد ورث مقعد السلطة 

عن والده، الذي وصل إليه عن طريق املؤسسة العسكرية.
مع��روف أن العال��م العرب��ي يعي��ش حالة ش��لل سياس��ي وعس��كري، 
وجامعة الدول العربية التي ال يكاد أحد يذكر اسم أمينها العام، وحاضنتها 
مصر، تعاني أزمات دس��تورية وسياس��ية واقتصادية. أما السعودية التي 
كانت متارس دوراً روحياً وأبوياً في العالم العربي واإلسالمي، فقد أغرقوها 
ف��ي الص��راع اليمني، ال��ذي كان ينبغي أن تطوي صفحته خالل أس��ابيع أو 
أش��هر.. ها ه��و اآلن يتجذر ليصبح أزمة إقليمي��ة أو دولية، تدخل على خطه 
إيران م��ن خارج املنظوم��ة اخلليجية، ومؤخراً روس��يا حني متنح ش��رعية 

ملجلس سياسي ميني، واجتماع غير دستوري ملجلس نيابي ميني!!
حني أجرى الرئيس بوتني اتصاالً هاتفياً بالرئيس أردوغان، استنكر فيه 
االنقالب الفاش��ل في تركيا.. وقام بعدها أردوغان مع وفد تركي كبير بزيارة 
روس��يا، حيث التقى مطّوالً مع الرئيس بوتني في س��ان بطرسبورغ، ثم قام 
وزير اخلارجية اإليراني محمد جواد ظريف بزيارة أنقرة.. استبش��ر الناس 
خيراً، وظنوا أن هذه الزيارات واملبادرات س��وف تنعكس ايجاباً على األزمة 
في س��وريا، وعلى العالقات اإلقليمية ب��ني هذه الدول.. لكن يبدو أن مصالح 
كل من هذه الدول أكبر وأعمق من أن تعاجلها زيارات ومبادرات حسن جوار، 
وأن اخلرق يس��تعصي على الراقع.. وبالتالي فقد فوجئ اجلميع بالغارات 
اجلوية املتكررة التي ش��نها طي��ران النظام على مدينة حل��ب ومحيطها، ثم 
بالغارات التي ش��نها الطيران الروس��ي )تي يو 22( عل��ى دير الزور وادلب، 
منطلق��اً من مدينة همدان في إيران، لينف��ذ عمليات قتل وتخريب جماعي في 
هذه املدن، ألن قذائفها أكبر، وتستطيع توجيه صواريخها عن بعد خمسمائة 
كيلومت��ر، محلقة فوق األراض��ي العراقية، دون املرور في األج��واء التركية. 
وف��ي نفس الوقت يعقد نائب وزير اخلارجية الروس��ي، املس��ؤول عن امللف 
الس��وري، لقاء في الدوحة مع عدد من رموز املعارضة الس��ورية املعتدلة.. 
هل هذا يؤش��ر الى نهاية قريبة لألزمة املس��تحكمة في س��وريا، أم هو مجرد 
»اس��تراحة محاربني« بانتظار مزيد من القتل والدم��ار في هذا البلد املنكوب 

»سوريا« وشعبها املظلوم، عربياً ودولياً؟!
مع��روف أن روس��يا لها مصالح اس��تراتيجية في الس��احة الس��ورية، 
تتلخص في قواعد عس��كرية على الس��احل الس��وري ف��ي محيط طرطوس 
والالذقية، وهذه مطالب مقدور عليها دون املساس مبصالح أي من الطرفني: 
س��وريا وروس��يا. وتركيا لها مصالح في عالقتها مع س��وريا ألن لها حدوداً 
مش��تركة معها متتد مئ��ات الكيلومترات. أما إيران فمصاحله��ا أكثر تعقيداً، 
ذل��ك أن س��وريا هي ممثلته��ا في املش��رق العرب��ي، وامتداده��ا املذهبي في 

سوريا بعد التدخل
اإليراني والروسي..
هل من سبيل لتسوية؟

وضخمة تضخ إلى الدائرة االقتصادية اللبنانية بش��كل 
مباش��ر أو بشكل غير مباش��ر من طريق هؤالء الالجئني، 
ومن املس��ؤولني من ميكن أن يذهب إلى حتميل الالجئني 
مسؤولية الفراغ في سدة الرئاسة األولى، أو رمبا في كل 
حالة املراوحة والشلل التي تعيشها البالد. فلماذا يجري 

كل ذلك؟ ومن يقف خلفه؟
احلقيق��ة أن هناك صنف��ني من الن��اس يقفان خلف 
ه��ذه احلملة التي تس��تهدف ش��يطنة اللجوء الس��وري 
ف��ي لبنان. الصن��ف األول يتحرك بداف��ع تاريخي يحمل 
الكثي��ر م��ن الكراهي��ة للش��عب الس��وري، بل جل��زء من 
الش��عب العتبارات ليست خافية على أحد على االطالق، 
وه��ذا الصن��ف قد تعام��ل بنف��س الطريقة م��ع الالجئني 
الفلس��طينيني، فحرمهم أبس��ط احلقوق اإلنس��انية على 
مدى عقود، ألنه يخشى مما يعتبره التغيير الدميغرافي 
القائ��م واملس��تند إلى االنتم��اء املذهب��ي والطائفي، وهذا 
الصن��ف ال ميك��ن أن يزايد ف��ي الوطنية وه��و ينطلق من 
ه��ذه اخللفية في التعاط��ي مع هذا امللف اإلنس��اني، وال 
ي��درك – رمب��ا – حجم اخلط��ورة التي تترت��ب على مثل 
ه��ذا التصّرف، س��واء عليه أو على مس��تقبل لبنان. وأما 
الصنف الثاني فهو الذي يتحرك من خلفية تشبه إلى حد 
ما خلفية الصن��ف األول، خاصة جلهة القلق من التغيير 
الدميغرافي املزعوم، ولكن االشكالية مع الصنف الثاني 
أنه املس��ؤول عن تهجي��ر الالجئني الس��وريني من قراهم 
وبلداتهم، ويريد أن يس��تكمل حملته من خالل شطينتهم 
م��ن أجل اس��تكمال مش��روع الترانس��فير الذي ب��دأه مع 
الالجئ��ني إلخراجه��م م��ن البل��د نهائياً، فهو بات يش��عر 
بأنهم يش��كلون »خطراً« عليه في نواٍح كثيرة بعد تفاقم 
أعدادهم وانتشارهم الواسع على كل مساحة الوطن، لذا 
يه��دف من خالل حملة ش��يطنتهم إل��ى صبغهم بصبغة 
»اإلرهاب« من أج��ل تأمني غطاء خارجي يتيح اتخاذ اي 

شيء بحقهم استكماالً ملشروع التهجير. 
يبق��ى أم��ر ال بّد م��ن ذك��ره، وه��و أن وزراء في هذه 
احلكوم��ة أكدوا مراراً أنه لم تس��ّجل حالة واحدة لتورط 
اي الجئ س��وري في أي عمل »إرهابي« من االعمال التي 
شهدها لبنان في الس��نوات املاضية، فلماذا هذه احلملة 
غي��ر املب��ررة؟ وهل املطل��وب عكس ما يص��ّرح به بعض 

األطراف؟!{

بأبشع صور. فعندما نسمع خبراً عن جرمية من اجلرائم 
ُتلَص��ق التهمة ف��وراً، بطريقة مباش��رة أو غير مباش��رة، 
بالالجئ��ني الس��ورييني. وعندم��ا يق��ع عمل م��دان دائماً 
ومباشرة تتوجه اصابع االتهام في االعالم إلى الالجئني. 
وغالباً ما تلصق صفقة السوري على اي موقوف في اية 
جرمية أو جرم حتى لو كان بس��يطاً أو متواضعاً. وهكذا 
تش��وَّه صورة الالجىء متاماً كما يجري تش��ويه صورة 
املس��لم في االعالم العاملي عبر نس��ب أي عمل »إرهابي« 
أو جرم��ي إلى املس��لمني، في وقت قد ال يكون لإلس��الم أو 

املسلمني أية عالقة باحلادثة. 
وإذا ذهبن��ا إلى مراقبة تعاطي بعض السياس��يني، 
فإننا نرى أن هناك من يتعامل بعنصرية منقطعة النظير 
م��ع الالجئ��ني الس��وريني دومن��ا اعتبار لألوض��اع التي 
دفعتهم إلى اللج��وء، وال إلى الظروف التي يعيش��ونها، 
وهن��ا جن��د من بني السياس��يني م��ن ي��رّوج أن الالجئني 
هم املس��ؤولون عن أزمة الكهرباء، ومنهم من يرّوج أنهم 
مسؤولون عن أزمة النفايات، ومن يرّوج أنهم مسؤولون 
عن أزمة الرك��ود االقتصادي، علماً أن مبالغ مالية كبيرة 

عل��ى  خ��ّوات  بف��رض 
مقاب��ل  الالجئ��ني 
بالعمل  له��م  الس��ماح 
البل��دي!  النط��اق  ف��ي 
إل��ى تصنيفه��م درجة 
ثانية أو رمبا ثالثة في 
العدي��د م��ن البل��دات! 
إلى غيرها من العوامل 
تثير  الت��ي  والق��رارات 
الالجئني  نفوس  داخل 
الس��خط  م��ن  نوع��اً 
ال��ذي  املجتم��ع  عل��ى 
جلأوا إلي��ه مضطرين، 
فيم��ا تثير ف��ي نفوس 

الكثيري��ن نوعاً من الش��فقة على أولئ��ك الالجئني الذين 
يعيشون حاالت البؤس تلك. 

وإذا انتقلن��ا م��ن البلديات إلى أرباب العمل، س��واء 
كان��وا أصح��اب ش��ركات كب��رى، أو معام��ل متواضعة، 
أو حت��ى اصح��اب ورش عادي��ة، فح��دث وال ح��رج عن 
االستغالل الرخيص لالجئني، رجاالً ونساًء، أطفاالً وغير 
أطف��ال، وكل ذلك يجري حتت س��يف التهديد بحرمانهم 
العمل، الذي يعني بالنسبة إليهم قطع حبل السرة الذي 

يتغذون منه. 
وال ننس��ى حت��ى العدي��د م��ن اجلمعي��ات االغاثية 
التي باتت تس��تغل اس��م الالجئني جلمع ث��روات طائلة 
تل��ك  أم��ر  عل��ى  القّيم��ون  به��ا  ويتص��ّرف  يس��تخدمها 
املؤسسات التي تعنى بالعمل االغاثي واخليري من دون 
التعميم طبعاً، ومن دون أن ننسى أن عدداً كبيراً من هذه 

املؤسسات يقوم بدور كبير وجّبار في خدمة الالجئني. 
القضي��ة األخطر في كل أولئك هي ف��ي اإلعالم الذي 
يس��تهدف بعض��ه، إن لم نق��ل الكثير من��ه، الالجئني في 
حمل��ة ته��دف إلى تش��ويه ص��ورة الالجئ��ني وإخراجها 

وائل جنم  - كاتب وباحث
ال يكاد ميّر يوم في لبنان دون أن تس��مع في نشرات 
األخب��ار أن األجه��زة األمني��ة دهم��ت مخيم��اً أو جتّمع��اً 
لالجئ��ني الس��وريني وأوقفت ع��دداً منهم بته��م الدخول 
إل��ى لبن��ان بطريق��ة غي��ر قانوني��ة، وكأنهم ل��م يتركوا 
بلده��م ف��راراً م��ن البراميل املتفج��رة الت��ي تطاردهم في 
كل ناحي��ة من أنحائها. ال يكاد ميّر يوم إال نس��مع فيه أن 
الق��وى األمني��ة صادرت دراج��ات نارية تع��ود لالجئني 
الس��وريني في مخيمات ل��م يصل – رمبا – االس��فلت لها 
بعد، أو أنها تعّقبت عّماالً بالكاد يحّصلون لقمة عيش��هم 
له��م وألبنائه��م. وكل ذلك قد يك��ون مقب��والً ومفهوماً من 
أجهزة تعتبر ذلك جزءاً من وظيفتها وعملها اليومي، وإن 
كانت مرجعياتها السياس��ية ال تقيم وزناً لألوضاع التي 
فرضت على الالجئني هذه الظروف الصعبة التي ال يكاد 

بشر يتحملها. 
وإذا انتقلنا إلى كيفية تعامل البلديات مع الالجئني، 
يكاد األمر يكون مدهش��اً جلهة ه��ذا التعامل من كثير من 
البلديات على امتداد مس��احة الوطن. فم��ن قرارات منع 
التجّول ليالً التي تخالف ابس��ط قواع��د وقوانني حقوق 
االنس��ان، فض��الً ع��ن اللجوء،  إل��ى اس��تغالل الكثير من 
البلديات لالجئني في أعمال الس��خرة مقابل السماح لهم 
باإلقام��ة في نظاقه��م البلدي! إلى قيام بع��ض البلديات 

اللجوء السوري في لبنان.. بين الشيطنة والحسابات الطائفّية
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لبنان أسير الفراغ.. وال مبادرات جّدية لحل أزمة االستحقاق الرئاسي
تعيش الساحة اللبنانية حالة من الفراغ السياسي 
يجري ملء الفراغ فيها عب��ر مواقف وتصريحات ال تقدم 
وال تأخ��ر في ح��ل األزمات السياس��ية املرتبط��ة بالفراغ 
الرئاس��ي، وبحالة االهت��راء والترهل الت��ي تعاني منها 
مؤسسات الدولة، وال س��يما العمل احلكومي الذي يرفع 

الصوت من أجله مراراً وتكراراً الرئيس متام سالم.
في األس��بوع املاضي كانت الساحة السياسية على 
موعد م��ع موقف��ني: األول للرئي��س فؤاد الس��نيورة بعد 
إرجاء جلس��ة انتخاب رئاس��ية، ق��ال في��ه إن »انتخاب 
رئيس اجلمهورية هو املفتاح األس��اس حلل املش��كالت.. 
ونحن ما زلنا متمسكني باملرشح سليمان فرجنية«. وأكد 
أن »كتلة املس��تقبل ل��م تصوت على تبني ترش��يح عون 
إمنا كل ش��خص أعطى رأيه«. وأض��اف قائالً إّن »األجدر 
أن يتولى رئاس��ة احلكومية الرئيس سعد احلريري وان 
يتولى رئاس��ة مجلس الن��واب محمد رع��د«. وقد أحدث 
هذا املوقف املفاجئ للرئيس الس��نيورة بلبلة، خصوصاً 
أنه اعتبر مس��يئاً إلى الرئيس بري، ما دفعه إلى االعتذار 
الحق��اً والقول إن كالمه أخذ في غير س��ياقه الطبيعي، إال 
أن أوس��اط بري وحزب الله لم تستطع هضم كالمه رغم 

التوضيحات الالحقة من نواب املستقبل.
أم��ا املوق��ف الثان��ي ال��ذي اعتب��ر مبثاب��ة مب��ادرة 
انفتاحي��ة من قبل »حزب الله« جت��اه الرئيس احلريري 
و»تي��ار املس��تقبل« فقد اطلقه��ا األمني الع��ام حلزب الله 
السيد حسن نصر الله في إحياء الذكرى العاشرة لنهاية 
حرب مت��وز 2006، حيث اعتب��ر »ان الفرصة متاحة إذا 
أرادت اجلهات املعنية باالس��تحقاق الرئاس��ي ان ينجح 
ولديها أس��ئلة فنحن نقول اننا منفتحون وايجابيون في 
ما يتعلق برئاس��ة احلكومة املقبلة بع��د انتخاب رئيس 

اجلمهورية، وأكتفي بهذا القدر«.
وقد ترك كالم الس��يد نصر الله أص��داًء مختلفة عند 
اجلهات السياسية على الس��احة اللبنانية. ففيما اعتبر 
الرئيس بري أن كالم نصر الله ايجابي، رأت أوس��اط في 
»تيار املس��تقبل« ان كالم نصر الل��ه محاولة لبث الفتنة 
الداخلي��ة في أوس��اط التيار، وق��ال النائ��ب أحمد فتفت 
رداً عل��ى نصر الله إنه »إذا كان الرئيس س��عد احلريري 
س��يصل إل��ى رئاس��ة احلكوم��ة فإنه س��يصل بتس��مية 
مجلس النواب ومبا ميثل سياس��ياً وليس بتسمية نصر 

الله«.
فه��ل هن��اك ني��ة صادق��ة حل��ل أزم��ة االس��تحقاق 
الرئاس��ي عبر مبادرات تس��وية أم أن م��ا يجري فقط هو 

سياسة ملء الفراغ؟
في هذا اإلطار، يجدر التوقف عند موقف الفت لوزير 
الصحة وائل أبو فاعور من االس��تحقاق الرئاس��ي، حيث 
ق��ال: »ال تبدو رئاس��ة اجلمهورية في املتن��اول لكثير من 
االعتب��ارات احمللية وغير احمللية، وال يب��دو ان هناك من 
يس��تعجل كثيراً هذا االس��تحقاق، ورمبا علينا أن ننتظر 
تباش��ير الرئاسة من صلح اليمن إذا حصلت أي تطورات 

إيجابية«.
وتنبع أهمية موقف الوزير أبو فاعور من االستحقاق 
الرئاسي الذي جاء في خضم املواقف التي أطلقها الرئيس 
الس��نيورة والس��يد نص��ر الله م��ن أنها أتت بع��د جولة 
املش��اورات السياس��ية األخيرة التي أجراها النائب وليد 
جنبالط والتي ش��ملت الرئيس سعد احلريري والرئيس 
ب��ري والعماد ع��ون، وبعد احتفال ذك��رى املصاحلة في 

اجلبل الذي كان مبشاركة البطريرك بشارة الراعي.
وتؤي��د الكثير من األمور صح��ة هذه املواقف للوزير 
أبو فاعور، فالرئيس سعد احلريري سافر بإجازة عائلية 
إلى خارج لبنان حتى منتصف ش��هر أيل��ول القادم، ولم 

يص��در عنه أي رد مباش��ر على كالم نص��ر الله، وال حتى 
عب��ر موقع »تويت��ر« كما جرت العادة، م��ا يعني ان كالم 
نصر الله حول املرونة في ما يتعلق برئاس��ة احلكومة ال 

يحتاج إلى مجرد تعليق.
والنائ��ب س��ليمان فرجني��ة وه��و املرش��ح املعتمد 

لرئاس��ة اجلمهوري��ة م��ن قب��ل »تي��ار املس��تقبل« ذهب 
إلى كن��دا في رحل��ة صيد ملدة ثالث��ة أس��ابيع، ما يعني 
اطمئنانه إلى ان ال ش��يء جدياً ف��ي الطروحات املتداولة 

حول رئاسة اجلمهورية.
وقد كان الفتاً اعتبار أوس��اط تيار املستقبل أن كالم 
نصر الله حول رئاس��ة احلكومة هو م��ن أجل بث الفتنة 

ف��ي داخل التي��ار، وخصوصاً بني الرئيس��ني الس��نيورة 
واحلري��ري، وأن رئاس��ة احلكوم��ة تأت��ي عب��ر املجلس 
النيابي وبعد املش��اورات النيابية ولي��س تفضالً أو منة 

من أحد.
وت��رى أوس��اط سياس��ية أن كالم نص��ر الل��ه حول 
رئاس��ة احلكومة امن��ا يهدف إل��ى رمي الكرة ال��ى »تيار 
املس��تقبل« في م��ا يتعلق باالس��تحقاق الرئاس��ي حيث 
كان »حزب الله« يرفض في الس��ابق البحث في رئاس��ة 
احلكوم��ة أو م��ا أطل��ق علي��ه التس��وية الش��املة الت��ي 
تقتضي انتخ��اب العماد عون رئيس��اً للجمهورية مقابل 
رئاسة احلكومة لسعد احلريري وقانون االنتخاب لتيار 

املستقبل.
والالف��ت ان موقف نص��ر الله من رئاس��ة احلكومة 
ج��اء في وق��ت يعاني فيه »تيار املس��تقبل« من مش��اكل 
مالية وسياس��ية كبيرة، وحيث يسود حديث عن تخلي 

اململكة العربية السعودية عن الرئيس سعد احلريري.
فهل أراد »حزب الله« استغالل فرصة حالة الضعف 
والتفكك التي يعيش��ها تيار املستقبل من أجل فرض حله 
السياس��ي للوضع اللبناني؟ وه��ل صحيح »أن الطريق 
أصبحت ناضجة« في شأن حل األزمة الرئاسية كما قال 
النائ��ب محمد رع��د؟ وهل عدم جتاوب »تيار املس��تقبل« 
م��ع مب��ادرة »حزب الل��ه« هو م��ن أجل اس��تهداف الدور 

السعودي في لبنان؟
أس��ئلة كثيرة يثيرها الفراغ السياس��ي الذي يحكم 
لبن��ان في هذه األي��ام، فهل على اللبناني��ني انتظار احلل 

في اليمن كما قال الوزير وائل أبو فاعور؟{
بسام غنوم

حزب الله يواكب المتغّيرات الداخلية والخارجية:
هل آن األوان للتسويات؟

الداخلي��ة  ات  التط��ور  الل��ه  ح��زب  قي��ادة  تتاب��ع 
واخلارجية في ظل املتغي��رات احلاصلة إقليمياً، والتي 
قد تفتح الباب أمام تسويات جديدة لألزمة السورية قد 

تنعكس ايجاباً على الوضع اللبناني الداخلي.
وقد ج��اءت مواقف األمني العام حلزب الله الس��يد 
حس��ن نصر الله األخيرة في »احتق��ال النصر« في بنت 
جبي��ل مؤش��راً واضح��اً عل��ى وج��ود معطي��ات جديدة 

داخلياً وخارجياً.
فعل��ى صعيد األوض��اع في س��وريا واملنطقة وّجه 
السيد نصر الله خطاباً مباش��راً للمجموعات اإلسالمية 
املتقاتل��ة ف��ي س��وريا والع��راق ك��ي تع��ي مصاحله��ا 
وإمكاني��ة التضحي��ة به��ا من قب��ل األميركي��ني والقوى 
الدولي��ة ودعاه��ا لوق��ف القت��ال واالنخراط ف��ي عملية 

التسوية.
وأما على الصعيد احمللي، فقد حتدث نصر الله عن 
إمكانية التوصل إلى حل لألزمة السياسية عبر التفاهم 
على املواقع الرئاس��ية الثالثة واالس��تعداد للتفاهم مع 
رئيس احلكومة الس��ابق س��عد احلريري، وقد القاه في 
مواقف��ه رئيس مجل��س النواب نبيه ب��ري ورئيس كتلة 
الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد باحلديث عن امكانية 
التس��وية في لبنان قبل نهاية العام، وق��د أكد بري »ان 
رئيس تيار املستقبل سعد احلريري هو املرشح األفضل 
لرئاس��ة احلكوم��ة املقبل��ة وانه م��ع احلري��ري ظاملاً أو 

مظلوماً«.
اذن نحن أمام سياسات جديدة ينتهجها حزب الله 
داخلي��اً وخارجياً ملواكبة اجله��ود القائمة للوصول إلى 

حلول سياس��ية لألزمات في املنطق��ة دون ان يعني ذلك 
تراجع احلزب عن دوره وموقعه في الصراع.

فكيف ينظر املسؤولون في حزب الله الى التطورات 
الداخلية واخلارجية؟ وهل سنكون أمام تسويات قريبة 

لألزمات القائمة؟
أجواء حزب الله

بداي��ة كيف ينظ��ر املس��ؤولون في ح��زب الله الى 
التطورات اجلارية داخلياً وخارجياً؟ في لقاءات خاصة 
م��ع مس��ؤولني في حزب الله، يش��ير ه��ؤالء إلى وصول 
الصراع في املنطقة إلى حده األقصى، وان كل الساحات 
ال تزال تعاني من ضغوط عس��كرية وميدانية )سوريا، 
اليم��ن، العراق، البحري��ن(، وأن ه��ذا التصعيد انعكس 
س��لباً على الوضع اللبناني، م��ا أدى إلى جتميد البحث 

عن حلول لألزمات الداخلية.
أهمي��ة  ع��ن  يتحدث��ون  املس��ؤولني  ه��ؤالء  لك��ن 
التطورات في تركيا )قبل وما بعد االنقالب(، حيث بدأت 
تظه��ر إش��ارات واضحة ال��ى تغيير في املوق��ف التركي 
جتاه األوضاع في س��وريا، ما قد يس��اعد ف��ي الوصول 
إلى »تس��وية م��ا« لألزمة الس��ورية، وهذا يفت��ح الباب 

أمام تسويات لبقية امللفات في املنطقة.
ويش��ير املس��ؤولون في احلزب إلى انه بعد فش��ل 
االنق��الب العس��كري ض��د الرئي��س الترك��ي رجب طيب 
أردوغ��ان بدأنا نش��هد متغيرات س��ريعة في السياس��ة 
التركية، وخصوصاً على صعيد زيادة التعاون الروسي 
-  الترك��ي واإليران��ي من أجل البحث ع��ن حلول لألزمة 
الس��ورية، وان سلس��لة اللقاءات والزيارات التي جرت 
ب��ني مس��ؤولي ال��دول الث��الث والتصريح��ات الصادرة 
عنه��م تؤكد »ان هن��اك حت��ركاً جدياً للتوص��ل إلى حل 

لألزمة السورية«.
ويعتبر هؤالء ان أي حل سياسي في سوريا سيأخذ 
باالعتبار مصالح كل األطراف الفاعلة في األزمة، س��واء 
كانت دولية أو إقليمية أو محلية، وان هذا احلل لن يكون 
حلس��اب أي طرف بش��كل كامل، كما انه ل��ن يكون على 
حس��اب أي طرف، بل س��يعتمد قاعدة »راب��ح - رابح«، 
أي ان يخ��رج اجلميع مرتاحني م��ن احلل املتوقع عندما 
تتواف��ر الظروف السياس��ية، وان كان البحث عن حلول 
سياس��ية ال يعني توقف الصراع امليدان��ي، ألن املعارك 
امليداني��ة تلع��ب دوراً مهماً ف��ي إعطاء الق��وة للمفاوض 
السياس��ي، وكلما كان أي طرف ميتل��ك قدرات قوية في 

امليدان، كان موقفه السياسي في املفاوضات أقوى.
األوضاع الداخلية

لكن هل تنعكس أجواء التس��ويات اخلارجية على 
األوضاع الداخلية في لبنان؟

يعتبر املس��ؤولون ف��ي حزب الل��ه ان أية تطورات 
إيجابي��ة عل��ى صعي��د األزم��ات ف��ي املنطق��ة ال ب��د أن 
تنعك��س إيجاباً عل��ى صعي��د األوض��اع الداخلية، مع 
انه��م يؤكدون ان املوقف الس��عودي ال يزال هو العنصر 
الفاع��ل في األزمات وأن الس��عودية تتحمل مس��ؤولية 
التصعي��د وأنه إذا لم يتغير املوقف الس��عودي فإنه لن 

يكون باإلمكان التوصل إلى حلول لألزمات املختلفة.
لك��ن الالفت في مواقف مس��ؤولي ح��زب الله، تلك 
املس��حة اإليجابية التي برزت في األيام املاضية إن من 
خالل مواق��ف األمني العام للحزب الس��يد حس��ن نصر 
الل��ه في احتف��ال بنت جبيل أو مواقف بقية املس��ؤولني 
)الش��يخ نعيم قاسم، النائب محمد رعد، السيد ابراهيم 
أمني السيد(، التي بدأت تتحدث عن أجواء ايجابية في 
الوض��ع الداخل��ي وامكانية التوصل الى حل سياس��ي 

قبل نهاية العام احلالي.
وقد أولى املسؤولون في احلزب في الفترة األخيرة 
اهتمام��اً ب��ارزاً بامللف��ات الداخلي��ة الت��ي ته��م مصالح 
الناس مثل ملف شبكات االنترنت وتلوث نهر الليطاني 
والنفاي��ات واألوضاع االقتصادي��ة واملالية والعقوبات 
األميركي��ة على ح��زب الله واإلج��راءات الت��ي اتخذتها 

املصارف اللبنانية بحق احلزب.
ورغ��م انش��غال قي��ادة احل��زب بالصراع��ات ف��ي 
املنطقة واعطائها األولوية للملفات الساخنة في سوريا 
والعراق واليم��ن والبحرين، إضافة إلى االس��تمرار في 
التحضي��ر واالس��تعداد ملواجه��ة أي عدوان إس��رائيلي 
على لبن��ان، فإن األوض��اع الداخلية ب��دأت تأخذ حيزاً 
واس��عاً م��ن االهتم��ام واملتابع��ات نظ��راً إل��ى انعكاس 

الوضع الداخلي على دور احلزب وموقعه في املنطقة.
وبانتظ��ار تبل��ور ص��ورة األوض��اع ف��ي س��وريا 
والتغي��رات احلاصلة إقليمياً ودولي��اً، يبدو أن اجلهود 
السياس��ية الداخلي��ة ستس��تمر للوص��ول إل��ى حلول 
لألزم��ات الداخلي��ة، وخصوصاً االنتخابات الرئاس��ية 
ووض��ع قانون جدي��د لالنتخاب��ات النيابية وتش��كيل 
احلكوم��ة اجلدي��دة، وتتالقى جه��ود حزب الل��ه مع ما 
يق��وم به الرئي��س نبيه ب��ري ورئيس احل��زب التقدمي 
االش��تراكي وليد جنب��الط وبقية القوى السياس��ية من 
أج��ل الوص��ول إلى حل��ول لألزم��ات الداخلي��ة القائمة 

اليوم.
وفي اخلالصة، فإن املتابع ملواقف وإداء مسؤولي 
ح��زب الله في األيام املاضية يلح��ظ وجود »تغيير ما« 
ف��ي اخلط��اب واألداء داخلي��اً وخارجي��اً، عل��ى أم��ل ان 
يترجم هذا التغيير من خالل خطوات عملية تساهم في 

اإلسراع في الوصول إلى تسويات لألزمات القائمة.{
قاسم قصير

الحوت لتلفزيون المستقبل: أغلب القوى 
السياسية هي مع التمديد لقائد الجيش

اعتبر النائب عن اجلماعة اإلس��المية د. عماد احلوت أن » أغلب القوى السياس��ية هي مع التمديد 
لقائ��د اجلي��ش العماد جان قهوج��ي«، الفتاً إل��ى أن »وزراء التي��ار »الوطني احلر« يعتم��دون االبتزاز 
ويهددون دائماً باالس��تقالة من احلكومة في حال التمديد وذلك ألهداف ومكاس��ب شخصية وحزبية«، 

مشدداً على أن »اللعب باملؤسسة األمنية غير مسموح«.
وفي حديث الى تلفزيون املس��تقبل عبر برنامج »كالم بي��روت«، أكد احلوت »تأييدنا للتعيني في 
املراكز العس��كرية وفق اآلليات املتاحة، اال ان هذه اآلليات غير متاحة حالياً في مجلس الوزراء«، الفتاً 
إل��ى أنه »ليس لدين��ا رئيس للجمهوري��ة ليعطي رأيه في املواضيع الرس��مية، وم��ن يطالبنا بتطبيق 

الدستور عليه أن يطبق الدستور هو أيضاً عبر النزول إلى مجلس النواب النتخاب رئيس«.
ورأى احل��وت أن »امللف اللبناني هو أضعف امللفات على املس��توى اإلقليم��ي، في ظل الصراعات 

املوجودة«، مؤكداً أن »امللف اللبناني غير مرتبط بامللف اليمني أو غيره«.
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فك الحصار عن حلب
ورقة بيد المعارضة السورية

بفك احلصار عن مناطق سيطرتها في حلب شمالي 
سوريا، حققت املعارضة الس��ورية تقدماً عسكرياً كبيراً 
بعد سلس��لة انتكاسات عس��كرية مرت بها خالل األشهر 
املاضية في محي��ط املدينة، أمام قوات النظام الس��وري 

املدعومة مبيليشيات طائفية وغطاء جوي روسي.
وإلى جانب البعد العس��كري لهذا التقدم، فسيكون 
له انعكاس��ات إيجابي��ة على الصعيد السياس��ي، حيث 
يعطي املعارضة الس��ورية ورقة قوية في أي مفاوضات 
مقبل��ة مع النظام، نظ��راً لألهمية التي تتمت��ع بها مدينة 
حل��ب، ثاني أكب��ر مدن س��وريا وعاصمته��ا االقتصادية 
قبيل اندالع األزمة في البالد قبل أكثر من خمس سنوات.
وأك��دت فصائل املعارضة في عدة مناس��بات خالل 
األي��ام املاضي��ة، أن معركة حلب لن تتوقف وس��تواصل 
عملياتها العس��كرية إلى حني االحتف��ال »بتحرير مدينة 

حلب بشكل كامل«.
وقال العميد أس��عد الزعبي، رئيس وفد املفاوضات 
التابع للمعارضة الس��ورية إل��ى جنيف، في تصريحات 
إعالمية، إن »من حق املعارضة االستفادة من هذا النصر 
التاريخي)ف��ك احلص��ار عن حلب( وف��رض مطالبها في 
املفاوض��ات املقبل��ة ف��ي ح��ال انعقاده��ا، وه��ي التنفيذ 
الف��وري ملرجعية جني��ف1 والقرار رق��م 2118، الصادر 

عن مجلس األمن، بدون أي تأخير أو تغيير«.
وأش��ار الى أن القرار 2118 ومقررات بيان جنيف1 
الصادر عام 2012 يشيران بوضوح إلى الوقف الفوري 
للحص��ار والقصف من قبل قوات النظام، وإطالق س��راح 
املعتقلني السياس��يني وحتقيق االنتقال السياسي، وهو 

ما لم يلتزم به النظام.
وأضاف الزعبي أن روس��يا أرادت بعد حصار حلب 
وباالتفاق مع الواليات املتحدة »تس��خير قرارات مجلس 
األم��ن في ض��رب الث��ورة وفرض أم��ر واق��ع، إال أن تقدم 

املعارضة في حلب أعاق تلك اخلطط«.
واعتب��ر رئي��س وف��د املعارض��ة أن معرك��ة حل��ب 
»حدث تاريخي وجتاوز لكل مبادئ العمل العس��كري«. 
وأوض��ح أن النظام وامليليش��يات املوالية ل��ه، متتلك كل 
أنواع األس��لحة وحتظى بدعم جوي روس��ي، اس��تغرق 
معها حصار أحياء املعارضة بحلب س��تة أش��هر، بينما 
احتاجت املعارضة خمسة أيام فقط الجتياح أهم وأقوى 

قالع النظ��ام، بالرغ��م من ظ��روف التفوق امل��ادي، التي 
يتمتع بها النظام السوري وحلفاؤه.

وأكد الزعبي أن هذا »النصر« يدّل على »القوة الكبيرة 
التي باتت تتمتع به املعارضة السورية املسلحة بفضل 

توحدها، وستكون بداية كبيرة النتصارات أخرى«.
من جهته قال املقدم محمد جمعة بكور قائد »جيش 
املجاهدي��ن«، أح��د أكب��ر فصائ��ل املعارض��ة املش��اركة 
في معرك��ة حلب، أن مراحل كس��ر احلصار ع��ن األحياء 
الش��رقية مبدينة حلب )اخلاضعة لس��يطرة املعارضة( 
مت إجنازها بدقة عالية كما هو مخطط لها متاماً، متوعداً 
ب��أن تك��ون املرحل��ة القادمة »مرحل��ة للتوغ��ل في عمق 
املناط��ق اخلاضعة لس��يطرة النظ��ام ف��ي املدينة وقطع 

طرق اإلمداد عنها وتطويقها«.
وبنّي بكور، في تصريحات ل�»األناضول«، أن قوات 
ق��ة في ع��دة مناطق بحل��ب، أبرزها  النظ��ام حالي��اً مطَوّ
معم��ل »اإلس��منت« بالقرب م��ن حي الراموس��ة جنوبي 
مدينة حلب الذي اس��تعادته املعارضة مؤخراً، موضحاً 
أن النظ��ام حالي��اً الميل��ك إال طريق إم��داد واح��داً للجزء 
اخلاضع لس��يطرته داخل مدينة حلب، مير في »الش��يخ 
جنار« ش��مال شرقي حلب، والسفيرة باجتاه »خناصر« 

شمال شرقي محافظة حماه وسط سوريا.
ولفت إلى أن فصائل املعارض��ة تخطط في املرحلة 
القادم��ة للمعركة لقطع هذا الطري��ق وحصار النظام في 

حلب بعد أن كان هو من يقوم بحصارهم.
إل��ى  رس��الة  املجاهدي��ن«،  »جي��ش  قائ��د  ووج��ه 
املدنيني ف��ي املناط��ق اخلاضعة لس��يطرة النظ��ام، قال 
فيه��ا إن فصائ��ل املعارض��ة »ال تهدف الحت��الل املناطق 
التي يقطنونها كما يفعل النظام وحلفاؤه من امليليش��ات 
الطائفية، وإمنا لتحريرهم من اس��تبداد النظام«، متعهداً 
ب�»حماية اجلميع على اختالف أديانهم وطوائفهم إال من 

توّرط في دم السوريني فسيتم محاكمتهم«.
وكانت فصائل املعارضة قد ش��ّنت مطلع األس��بوع 
املاض��ي هجوماً واس��عاً على مواقع النظ��ام بريف حلب 
اجلنوب��ي الغرب��ي، وس��يطرت عل��ى العديد م��ن مقرات 
ونق��اط النظام، لتتمكن في نهاية األس��بوع من الوصول 
إلى األحياء الشرقية، التي تسيطر عليها املعارضة وتفك 
احلصار ال��ذي فرضته ق��وات النظام عل��ى املدينة ألكثر 
من ش��هر، بعد سيطرتها على 
ش��مالي  الكاس��تيلو،  طري��ق 

غربي حلب.
وتنقس��م أحي��اء مدين��ة 
قس��مني:  إل��ى  حالي��اً  حل��ب 
شرقية تسيطر عليها فصائل 
املعارضة من��ذ أكثر من ثالثة 
خاضع��ة  وغربي��ة  أع��وام، 
النظ��ام  ق��وات  لس��يطرة 

وامليليشيات التابعة له.{

أخيرًا.. هل اقتربت »ساعة سوريا«؟
بقلم: مازن حماد

هل اقتربت »س��اعة سوريا«.. وهل ما نش��هده هذه األيام هو من عالمات تلك الساعة؟ املطلوب 
تفتيح العيون اللتقاط مجموعة تطورات وتربيطها معاً للخروج ولو بخالصة أولية عنوانها احملتمل 

تسوية الصراع السوري، ولكن دون ضمانات تكفل النجاح ملسعى كهذا.
مينعنا اليأس الناجم عن س��ّت س��نوات من القتل والتدمير والتش��ريد التي أس��فرت عنها حرب 

أهلية فجرها الطائفيون في كذا دولة عربية، من رؤية بصيص أمل يطل على استحياء.
لكننا لس��نا هنا في وارد اتهام أصحاب املش��اريع املش��بوهة، وال نحن ببكائ��ني على األنقاض، 
أو نواحني على أطالل وخرائب أس��وأ صراع يش��هده العالم اإلس��المي، بل س��نكتفي بلملمة الصورة 
واس��تثمار الفراسة في بلورة مالمح ما قد يتحول إلى فرصة س��تضيع كلها ما لم تتم رعاية جنينها 

الذي يتشكل وراء الكواليس دون أن يجرؤ أحد على توقع ما هو أكثر من ذلك.
ولعل أولى عالمات الس��اعة، َنْشر موقع »الدبلوماس��ية اإليرانية« خبراً مفاده أن طهران بعثت 
برس��الة س��رية إلى الرياض حول س��ير املعارك في حلب، التي س��يكون لها تأثير كبير على مس��ار 

األزمة سلباً أو إيجابياً.
وغي��ر بعي��د عن هذا النبأ املهم، نلتق��ط معلومة ال تقل أهمية، مصدرها مستش��ار رئيس مجلس 
الش��ورى اإليراني حس��ني اللهيان املقّرب من اجلنرال س��ليماني، وذلك حني قال إن القيادة اإليرانية 
طلبت مرتني على األقل من بشار األسد أن يأتي إلى إيران لإلقامة واالسترخاء هو وأسرته، لكنه كان 

يرفض في كل مرة.
كالم اللهي��ان موثق ومس��جل، وج��اء خالل مقابلة أجرته��ا معه وكالة أنباء »نادي املراس��لني« 
التابعة ملنظمة اإلذاعة والتليفزيون اإليرانية الرسمية. وجتدر اإلشارة إلى أن سليماني نصح األسد 

ذات مرة أن يعيش في إيران ويقود احلرب في سوريا من هناك.
تفاصي��ل العرض اإليراني املثير جاءت في وقت س��ّرب فيه موقع الوط��ن اإللكتروني وصحيفة 
احلي��اة معلوم��ات في غاية األهمية، مفادها أن موس��كو وأنقرة قد تتوصالن إلى اتفاق على تش��كيل 
مجلس عس��كري مش��ترك يضم ضباطاً في اجليش الس��وري وقياديني في اجلي��ش احلر املعارض، 
ملساندة بشار األسد في »املرحلة األولى« دون أن يشير التسريب إلى فحوى املراحل التالية للمرحلة 

األولى.
واله��دف م��ن ه��ذه الترتيبات املقترح��ة هو احلف��اظ على وحدة س��وريا وعلمانيته��ا ومحاربة 

اإلرهاب ومنع انهيار الدولة وبخاصة اجليش، كما قال املوقع والصحيفة املذكوران.
وإذا أضفن��ا إلى كل ذلك تعهد تركيا لضيفها محمد ظريف قبل أيام بالتعاون مع إيران لتس��وية 
الصراع في س��وريا، جند أمامنا مس��ودة خريطة طريق، ما زال مطلوباً الكثير من اجلهد لبلورتها في 

صيغة ترضي جميع املعنيني.{

عشرات القتلى بغارات روسّية وسورية في حلب وحمص وإدلب
قت��ل 76 ش��خصاً وأصي��ب العش��رات بغ��ارات 
للنظ��ام وروس��يا عل��ى حل��ب وأرياف حم��ص وإدلب 
ودي��ر ال��زور، بينم��ا ُقصف ح��ي الزبدية ش��رق حلب 
الذي تس��يطر عليه املعارضة مبادة الفسفور احلارق 

احملّرم دولياً.
وقال مص��در صحف��ي إن حرائق كبي��رة اندلعت 
ف��ي من��ازل املدني��ني وممتلكاته��م إث��َر ه��ذا القصف. 
وم��ن جانبه ذكر الدف��اع املدني في حل��ب أن عمليات 
إخماد احلرائق دامت عدة س��اعات، وأش��ار ناشطون 
ميداني��ون إلى أن أكثر من 55 غارة جوية ش��نت على 

حلب وريفها منذ يوم الثالثاء.
وأف��اد املصدر مبقتل مدني��ني وإصابة آخرين في 
غارات روسية وأخرى للنظام على بلدة تقاد في ريف 
حلب الغربي، كما قتل ش��خصان وأصيب آخرون في 
دارة ع��زة في ري��ف حل��ب الغربي جراء س��ت غارات 

روسية وسورية بالصواريخ الفراغية.
وأضاف أن عش��رات املدنيني أصيب��وا إثر قصف 
آخ��ر للطائ��رات الروس��ية والنظام على أحياء س��يف 

وامليس��ر  الدول��ة 
مدين��ة  ف��ي  وغيره��ا 
مدين��ة  وعل��ى  حل��ب، 
الري��ف،  ف��ي  عن��دان 
غارات  اس��تهدفت  كما 
العنقودي��ة  ب�القناب��ل 
ف��ي  مدين��ة  األت��ارب 

ريف حلب الغربي.
وف��ي ري��ف حلب 
اجلنوب��ي، قتل وجرح 
العش��رات م��ن ق��وات 
واملليش��يات  النظ��ام 
إث��ر  له��ا،  املس��اندة 
كتائ��ب  تص��دي 

املعارضة حملاولة تقدم فاشلة باجتاه تلة احملروقات 
وقري��ة العامرية جن��وب مدينة حل��ب، بينما تعرض 
طريق حلب الراموسة لقصف جوي ومدفعي ما أسفر 

عن سقوط قتلى وجرحى.

حمص وإدلب
وف��ي محافظة حمص وس��ط البالد، قتل خمس��ة 
أش��خاص جراء قص��ف مدفعي على ريفها الش��مالي، 
بينم��ا ش��ّن الطي��ران احلربي التاب��ع للنظ��ام غارات 
جوية اس��تهدفت قري��ة تيرمعلة في الريف الش��مالي 

للمحافظة.
وقتل ثالثة أطفال جراء غارات جوية على مدينة 
معّرة مصرين في ريف إدلب الش��مالي، كما سقط عدد 

من اإلصابات.
وش��ن الطيران احلربي غارات جوية اس��تهدفت 
أحي��اء اجلبيلة واحلويق��ة مبحافظة دير ال��زور، مما 
أدى لس��قوط عدد م��ن الضحايا املدني��ني، ورد تنظيم 

الدولة بقصف حّي اجلورة بقذائف الهاون.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية 
أنها نش��رت قاذفات »توبوليف 22« في قاعدة جوية 
مبدين��ة هم��دان اإليرانية، ونق��ل عن ال��وزارة أن هذه 
القاذف��ات ش��نت بالفعل غ��ارات على مواق��ع لتنظيم 

الدولة في سوريا.
وكانت ه��ذه القاذفات تنطلق من مطار عس��كري 
بجمهورية أوس��يتيا الش��مالية جنوب روسيا للقيام 
قاع��دة حميمي��م  ف��ي س��وريا، وذل��ك ألن  بعملي��ات 
الس��ورية ليس��ت مناس��بة الس��تقبال هذا الن��وع من 

القاذفات التي تعد من أضخم الطائرات في العالم.
معارك حلب وريف دمشق

م��ن جه��ة أخ��رى قال��ت مص��ادر ف��ي املعارضة 
املس��لحة إن طائ��رات التحال��ف الدولي دمرت جس��ر 
خ��ان طوم��ان احلي��وي، ما تس��بب ف��ي وق��وع قتلى 
وجرح��ى من بينهم نازحون من داخل حلب إلى ريفها 

اجلنوبي.
ويربط جس��ر خ��ان طوم��ان بني ضفت��ي طريق 
حلب-دمش��ق الدولي مع املمر اإلنساني الوحيد الذي 
فتح��ه جيش الفت��ح أخيراً ملناطق س��يطرة املعارضة 
داخ��ل املدينة، كم��ا س��ُيفقد تدمير اجلس��ر املعارضة 
ميزة االستفادة من الطرق الرئيسية بدل االعتماد على 
الط��رق الترابية، وهو م��ا يعد جزءاً من اس��تراتيجية 
التحال��ف ف��ي معارك��ه، حس��ب املص��ادر. ويذكر أن 
طائرات النظام والطائرات الروس��ية س��بق لها قصف 
تلك املنطقة مرات عدة، لكن ذلك لم يؤد لتدمير اجلسر 

بالكامل.
ووقعت اش��تباكات بني املعارضة وقوات النظام 
ف��ي أحي��اء اإلذاعة وبس��تان القص��ر وس��يف الدولة 
واحلرابلة بحلب، وأعلنت املعارضة أنها دمرت دبابة 
وقتل��ت عناصر في صف��وف النظام وحرك��ة النجباء 

العراقية املوالية له. 
وف��ي دمش��ق، تص��دت املعارضة حملاول��ة تقدم 
قوات النظام في حّي جوبر، كما دارت اش��تباكات بني 
الطرف��ني في حّي تش��رين وقتل فيها ع��دد من عناصر 

النظام وأصيب اثنان من الثوار، حسب شبكة شام.
وأضافت الش��بكة أن قوات النظام قصفت مدينة 
داريا قرب دمش��ق بعش��رات البرامي��ل املتفجرة، كما 
شمل القصف مناطق عدة في الغوطة الشرقية، بينما 
ش��نت املعارض��ة هجمات ف��ي بلدتي ح��وش نصري 
وقدسيا، ما أس��فر عن مقتل وإصابة العديد من جنود 

النظام.
كم��ا ش��مل القص��ف بل��دات اللطامن��ة وكفرزيتا 
ولطم��ني ومعركبة في حماة، وبنش وس��راقب ومعرة 
وتلبيس��ة  والرس��نت  إدل��ب،  ف��ي  وأرمن��از  مصري��ن 
وغرناطة وتيرمعلة والفرحانية والسخنة في حمص، 

وكباني في الالذقية.
أم��ا مدين��ة دير الزور فش��هدت س��قوط 10 قتلى 
وعش��رات اجلرحى عندما استهدفت الطائرات جتمعاً 
للمدني��ني أمام مخبز في ح��ّي العمال، وذلك فضالً عن 

غارات أخرى على أحياء وقرى عدة في املنطقة.{

بعد غارة جوية في حلب



األمـان - العــدد 1225 - 19 آب  2016م6 األمان اإلقليمي

تحذيرات من حرب دينّية إثر اقتحام المستوطنين لألقصى
في ظل دعوات »إسرائيلية« إلى إلغاء الوقف اإلسالمي وطرد حراس األقصى

أدان األردن م��ا وصف��ه باالعت��داءات اإلس��رائيلية 
الغاش��مة إثر اقتح��ام مس��توطنني يهود باحة املس��جد 
األقصى، محذراً من أن اس��تمرار ذلك سيؤدي إلى نشوب 
حرب دينية، كما طالبت منظمة املؤمتر اإلسالمي بتدخل 

فوري لوقف االنتهاكات اإلسرائيلية.
وندد وزير األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية 
األردني وائل عربيات بسماح سلطات االحتالل ملتطرفني 

يهود باقتحام املسجد األقصى.
وحّذر عربيات في بيان يوم االثنني من أن االستمرار 
في مثل هذه االعتداءات سيؤدي إلى نشوب حرب دينية 

في املنطقة.
وأك��د أن ما قام به املس��توطنون م��ن أداء للصلوات 
التلمودية، واعتقال الشرطة للمصلني والشباب وضربهم 
بشكل مبرح يعتبر حتدياً س��افراً ملشاعر املسلمني، وفق 

ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
م��ن جهته قال املل��ك عبد الله الثاني ف��ي مقابلة مع 
صحيف��ة الدس��تور يوم االثن��ني إن األردن سيس��تمر في 
حتم��ل مس��ؤولياته الديني��ة والتاريخية جتاه املس��جد 
األقص��ى الذي يتعرض حملاوالت اقتحام متكررة من قبل 

املتطرفني. 
وأض��اف أن بالده س��تواصل من موقعه��ا بوصفها 
صاحبة الوصاية على املقدس��ات اإلسالمية واملسيحية 
في القدس، حماية تلك املقدسات، والتصدي ألي محاولة 
انتهاك لقدس��يتها أو املس��اس به��ا، والوق��وف في وجه 
أي��ة اعت��داءات أو محاوالت للتقس��يم الزمان��ي واملكاني 

للمسجد األقصى.

وأكد أن األردن سيس��تخدم كل إمكانياته في الدفاع 
عن املس��جد األقصى، مش��يراً إلى أن كل احلرم القدس��ي 

الشريف ال يقبل الشراكة وال التقسيم.
استنكار واسع

وقد طالب��ت منظمة التعاون اإلس��المي يوم االثنني 
مجلس األمن الدولي، بالتحرك الفوري لردع االعتداءات 
اإلسرائيلية املتكررة على املقدسات اإلسالمية واملسيحية 
في القدس احملتلة، ووقف انتهاك املس��توطنني للمسجد 
األقصى. كما اس��تنكرت »رابطة برملانيون ألجل القدس« 
بشدة، اقتحام املسجد األقصى، من قبِل مستوطنني يهود 

لتأدية صلوات تلمودية في ساحات األقصى.           
وج��دد مس��توطنون اقتحامه��م للمس��جد األقص��ى 
وس��ط حراس��ة معززة من ق��وات االحتالل اإلس��رائيلي، 

وفق ما نقلته وكالة األنباء القطرية.
 كم��ا نقلت وكالة األناضول عن مس��ؤول اإلعالم في 
دائ��رة األوقاف اإلس��المية في القدس ف��راس الدبس، أن 
36 مس��توطناً اقتحموا س��احات املسجد األقصى صباح 
يوم االثنني، مش��يراً إل��ى أن االقتحامات مت��ت من خالل 

باب املغاربة في اجلدار الغربي للمسجد األقصى.
وكان نحو أربعمئة مس��توطن يه��ودي قد اقتحموا 
باح��ات املس��جد األقصى حت��ت حماية ق��وات االحتالل، 
وذل��ك إلحياء ذكرى ما يزعمون أنه »خراب الهيكل« على 

أيدي الرومان سنة سبعني للميالد.
وأغلقت ق��وات االحتالل باب املغارب��ة، بعد أن أدى 
بع��ض املس��توطنني صل��وات تلمودي��ة داخ��ل باح��ات 
املسجد، في حني دعت هيئات إسالمية عدة الفلسطينيني 

إلى التوافد على األقصى حلمايته.
وجرح 15 فلسطينياً داخل باحات املسجد األقصى، 
بعد هجوم جيش االحتالل واملس��توطنني على املواطنني 

واملصلني هناك.
دعوات إسرائيلية لطرد حراس األقصى

في خطوة تصعيدية، دعت جماعات يهودية دينية 
متطرفة إلى إلغاء مؤسس��ة الوقف اإلسالمي في القدس 
وط��رد ح��راس األوق��اف اإلردني��ة م��ن احل��رم القدس��ي 

الشريف.

وزع��م أرنون س��يغل، ال��ذي يوصف بأنه م��ن أبرز 
نش��طاء »الهي��كل«، أن��ه يج��ب الغ��اء مؤسس��ة الوقف 
اإلس��المي، على اعتب��ار أن دوالً عربية وإس��المية ألغت 

هذه املؤسسة لديها.
ونقلت صحيفة »ميكور ريشون« في عددها الصادر 
االثنني عن س��يغل، قوله إن مس��ؤولي الوقف الذين يتم 
تعيينه��م من قب��ل األردن يضط��رون »ملج��اراة اخلطاب 
الفلسطيني اإلسالمي املتطرف، ما يزيد األمور تعقيداً في 

املكان بأسره«.
وادعى سيغل أن وجود حراس احلرم القدسي، الذي 
يصل عددهم إلى خمس��مائة عنص��ر في احلرم »ال يبعث 

على االرتياح بالنسبة لليهود والسياح األجانب«.
وبرر س��يغل موقف��ه من عناصر احلراس��ة األردنية 
بالق��ول إن تواجد عناصر هذه احلراس��ة يؤثر على عمل 
خبراء اآلثار االس��رائيليني الذين يقومون باحلفريات في 
احلرم ومحيطه، زاعماً أن احلكومة األردنية التي ترتبط 
بتعاون أمني واستخباري وثيق مع »إسرائيل« اضطرت 
لزيادة عدد أفراد احلراس��ة في احلرم بش��كل كبير حتت 

ضغط قوى املعارضة األردنية في البرملان.
وذكر س��يغل أن عدد موظف��ي الوقف الذين يتم دفع 

رواتبهم من قبل األردن يصل إلى 850 شخصاً.
وبحسب س��يغل، فإن إخراج احلركة اإلسالمية عن 
دائ��رة القان��ون في »إس��رائيل« لم يح��ل دون مواصلتها 
أنشطتها »حتت مس��ميات أخرى«، قائالً إن »التحريض 

ضد اليهود في احلرم يفوق ما يتم ترديده في غزة«.
يذكر أن املس��جد األقصى ش��هد في اآلون��ة األخيرة 
تصعيداً »إس��رائيلياً خطي��راً« وانتهاكات واضحة بحقه 
وبح��ق مس��ؤولي وموظف��ي دائ��رة األوقاف اإلس��المية 

التابعة لألردن، والتي متتلك السيادة على املسجد.
ودعت دائرة شؤون القدس أبناء الشعب الفلسطيني 
لش��د الرحال إلى املس��جد األقص��ى، وض��رورة التواجد 
والص��الة في��ه وحمايته من بط��ش وعبث املس��توطنني 
الذي��ن يدنس��ونه عل��ى ال��دوام، م��ن خ��الل اقتحاماتهم 

اليومية واداء طقوسهم التلمودية فيه.
لن نسمح بتحويل األقصى إلى مكة

التابع��ة  واألم��ن  اخلارجي��ة  جلن��ة  رئي��س  وكان 
للكنيس��ت اإلس��رائيلي آفي ديخت��ر، قد رّد عل��ى العاهل 
األردن��ي املل��ك عبد الل��ه الثان��ي الذي حذر من املس��اس 
االحت��الل  أن  عل��ى  األقص��ى، مش��دداً  املس��جد  مبكان��ة 
اإلس��رائيلي لن يس��مح »بتحويل« املس��جد األقصى إلى 

مكة ومدينة ثالثة مفتوحة للمسلمني فقط.
وكان العاه��ل األردن��ي ح��ذر م��ن املس��اس مبكانة 
املس��جد األقصى قائالً إن »املسجد األقصى وكامل احلرم 

القدسي الشريف، ال يقبل الشراكة وال التقسيم«.
الس��ابق أن مصطل��ح  وتاب��ع رئي��س »الش��اباك« 
»الدفاع عن األقصى« توس��ع ليتجاوز املس��جد األقصى 
إلى جميع مس��احة ما سماه ب�»جبل الهيكل« بكامله، في 

إشارة إلى ساحات األقصى.{

عن انتفاضة األسرى
 في فلسطين المحتلة

بقلم: صادق الشافعي
هل ميكن أن نطلق عليها »انتفاضة« األسرى؟ نعم، هي كذلك مبعنى أنها: 

- فعل جماهيري تبادر إليه وحتدد مس��اره جمهرة األسرى وراء قضبان سجون االحتالل، يجد 
جتاوباً إجماعياً من اجلماهير الفلس��طينية في الوطن وفي الش��تات، وم��ن اجلماهير العربية أيضاً، 

وتسقط على أعتابه كل مظاهر الفرقة واالنقسام.
- فع��ل نض��ال وطني من أجل قضي��ة وطنية عادلة تق��ر بحقوقها كل الش��رائع الدولية، وقبلها 

اإلنسانية. 
- فعل ال يقوم على قرار رس��مي من أي جهة، حّر من أي قيد س��لطوي أو قرار او حتى توجيه. ال 

مقرر له وال موجه إال مصلحة األسرى وحقوقهم.
- فعل يسلط الضوء على ُظالمة من ظالمات العدو التي ال تعد وال حتصى، ويستجلب تضامناً 

وتأييداً إقليمياً ودولياً، كما يستجلب استنكاراً وإدانة لدولة االحتالل الصهيوني.
- فعل ينتش��ر ويتمدد ويستقبل في كل يوم منخرطني جدداً، يقاتلون العدو بجوعهم وبقدرتهم 

اخلارقة على اإلصرار والصبر، وعلى االنتصار أو االستشهاد.
- وه��و ينتش��ر ويتمدد في احلال��ة اجلماهيري��ة النضالية، التي ت��زداد زخم��اً وفاعلية، خارج 
السجون في كل مناطق الوطن الفلسطيني وخارجها، ومن كل القوى واالجتاهات والناس العاديني، 
وتعّبر عن نفس��ها بفعاليات متنوعة تعلن الدعم واإلس��ناد واملشاركة، وتصل حّد إعالن عدد متزايد 
م��ن األه��ل واملؤيدين اإلض��راَب عن الطع��ام مش��اركة للمضربني في الس��جون. البداي��ة جاءت من 
املناضل األس��ير بالل الكايد، ابن »عصيرة« الش��مالية التي تنام خلف كتف جبل نابلس الش��مالي، 

جبل عيبال. 
ه��ل كان ميك��ن أس��يراً بنضالية ب��الل ورجولت��ه وانتمائه أن يس��تكني لهذا املس��توى من القهر 
والصل��ف والعدوانية الفاش��ية ومحاول��ة اإلذالل، وأن يذعن لقرار دولة االحت��الل اعتقاله إدارياً في 
اليوم نفس��ه الذي يستعد ملغادرة الس��جن ومالقاة احلرية وأحضان األهل والرفاق واألحبة، بعد ان 
أنه��ى محكومية امتدت أربعة عش��ر عاماً ونصف العام؟ هذه االنتفاض��ة تأتي على أكتاف نضاالت 
طويلة وتقاليد رس��ختها احلركة األسيرة باملعاناة واجلوع والصبر واإلصرار والشهداء على امتداد 
عش��رات الس��نني، وتأتي من باب الوفاء لكل املبادئ والقيم التي كرس��تها نضاالت احلركة األسيرة، 

وألرواح وأمراض وعاهات مئات األسرى.
ب��الل الكايد لي��س األول ولن يكون األخير في معارك اإلضراب عن الطعام، س��بقه إليها وخاض 
غمارها بش��رف ورجولة الكثيرون، وال تزال أس��ماء مثل س��امر العيس��اوي وخض��ر عدنان حّية في 
ذاك��رة الس��نوات القريبة، خاض��ا إضرابهما عن الطع��ام برجولة وإصرار وصم��ود بطولي، وناال ما 
ينال��ه الكايد اآلن من دعم وإس��ناد ومش��اركة، خضع الس��جان ملطالبه��م وانتصروا علي��ه، وحققوا 

مطالبهم التي قاموا بإضرابهم من أجلها.
إن جتربة وخبرة احلركة األس��يرة وغناه��ا وقيادتها احلكيمة، قادرة عل��ى احلفاظ على اجتاه 
االنتفاض��ة دوم��اً نحو املطال��ب املوحدة والنض��ال املوح��د النتزاعها، وق��ادرة أيضاً عل��ى حمايتها 
من مناورات س��لطات االعتق��ال، التي قد تلتقط مطالب ثانوية، أو ليس��ت ذات أولوي��ة باملقارنة مع 
مطال��ب املضربني عن الطعام، يطالب بها بعض املعتقلني في توقيت غير محس��وب بدقة، فتس��ارع 
إل��ى تلبيتها، في مس��عى منها إلضع��اف وحدة موقف انتفاضة األس��رى والتش��ويش على مطالبها 
األهم وعلى وحدة هذه املطالب، ولتظهر للعالم أنها تتجاوب مع املطالب املعقولة واحملقة لألس��رى. 

انتفاضة األسرى إلى تصاعد.. وإلى انتصار.{

استشهاد شاب فلسطيني برصاص
جيش االحتالل اإلسرائيلي جنوبي الخليل

قال��ت وزارة الصحة 
الفلسطينية إن فلسطينياً 
استشهد وأُصيب عشرات 
اش��تباكات  في  احملتجني 
م��ع الق��وات اإلس��رائيلية 
الف��َوار جنوبي  في مخيم 
مدينة اخللي��ل في الضفة 

الغربية احملتلة.
زل��وم،  ولي��د  وذك��ر 
املس��ؤول ف��ي مستش��فى 
اخللي��ل، أن الش��هيد ه��و 
محم��د أبو هش��هش الذي 
م��ن  برصاص��ة  أصي��ب 

اخللف، واخترقت جسمه فوق القلب، وذكر أن عمر أبو 
هشهش 17 عاماً.

وأضاف زلوم: »مع األس��ف وصل الش��هيد محمد 
أبو هش��هش متوفًى إث��ر تعّرضه لعيار ن��اري حي في 
اجلزء األيسر من الصدر، مباشرة فوق القلب من اجلهة 

اخللفية«.
وق��ال س��كان ف��ي املخيم، ال��ذي يقطنه م��ا يقارب 
م��ن عش��رة آالف نس��مة، إن ق��وات كبيرة م��ن اجليش 
اإلس��رائيلي اقتحم��ت املخي��م فج��ر الثالث��اء، وقام��ت 
بعمليات تفتيش للمنازل وسط مواجهات مع الشبان.

وقال الهالل األحمر الفلس��طيني إن هناك عش��رات 
اإلصاب��ات ف��ي املخي��م بالرصاص احل��ي والرصاص 

املطاطي جراء املواجهات في املخيم.
وفي س��ياق هذه احلمل��ة، هدمت ق��وات االحتالل 
اجل��دران الداخلية ملن��زل املواطن هاني أبو هش��هش، 
وعبث��ت مبحتويات��ه، كما حاص��رت املخي��م، ومنعت 
الدخ��ول واخل��روج منه، ف��ي حملة غير مس��بوقة ضد 
س��كانه، اعتقلت خاللها املواطن راجح محمد أحمد أبو 
عجمية )45 عاماً(، فيما اعتلى القّناصة أس��طح منازل 
املواطن��ني، ومت تفتيش��ها تفتيش��اً دقيق��اً، وأغلقت كل 

مداخل املخيم، وأطلقت منطاد مراقبة في سمائه.
وقالت مصادر محلية إن ق��وات االحتالل اقتحمت 
عي��ادة وكال��ة غوث وتش��غيل الالجئني الفلس��طينيني 

»األونروا« بحثاً عن املصابني، العتقالهم.{

في ساحة 
االقصى
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اإلخوان: الجماعة تتجه نحو االلتئام التام.. وحسمت اإلدارة مؤقتًا
أك��د القائ��م بأعمال املرش��د العام جلماع��ة اإلخوان 
املس��لمني املصري��ة، الدكت��ور محمود ع��زت، أن »الربيع 
العرب��ي كان ث��ورة س��لمية حضارية ش��هد له��ا العقالء 
واملنصف��ون في العالم كله، لكن ما لبث أن تنكرت القوى 
االس��تعمارية املهيمنة عل��ى النظام العامل��ي لقيم العدل 
والدميقراطي��ة، وأث��ارت النع��رات الطائفي��ة، وس��اندت 
العس��كرية،  االنقالب��ات  ودعم��ت  الطغ��اة،  املس��تبدين 

وسكتت وتعامت عن انتهاكات حقوق اإلنسان«.
وق��ال -ف��ي بي��ان له- نش��ره موق��ع »إخ��وان أون 
الي��ن«: »اس��تدرج بع��ض الث��وار إل��ى العن��ف املذموم، 
ال��ذي كان أول ضحاي��اه الث��وار الس��لميون، وأصبحت 
جماهير الث��ورة وحاضنتها الش��عبية احمللية والعاملية 
بني مطارق الثورات املضادة وسندان التعامي والتغافل 

العاملي«.
وأضاف »عزت« قائالً: »يبدو أن التضحيات س��وف 
تس��تمر حت��ى تس��تكمل الش��عوب وعيها وتلت��ف حول 
ثورته��ا؛ لتواج��ه أع��داء الث��ورة احمللي��ني والعامليني«، 
مضيف��اً: »أم��ا ف��ي مص��ر، فق��د تنام��ى الوع��ي الثوري، 
واس��تفاق أغل��ب الذين خدع��وا في 30 يوني��و، وأصبح 
احلراك السلمي هو صمام األمان من االنفجار العشوائي 

املدمر«.
أزمة غير مسبوقة

وف��ي مقال��ه االفتتاحي ملوق��ع »إخ��وان أون الين«، 
رأى األمني العام لإلخوان املس��لمني د. محمود حسني أن 
»اجلماعة مرت بأزمة داخلية غير مس��بوقة، كان الهدف 
منها إضعافها وإجهاضها، لكن حفظ الله ثم وعي أبنائها 

أجهض هذا كله«.
ونّوه إلى أن من أهم أسباب أزمة اجلماعة هو »عدم 
اس��تقرار منهجها في نفوس بعض أبنائها، وعدم اليقني 
ب��أن األخذ باألس��باب مهم ومطل��وب، لك��ن التعلق برب 
األس��باب فريضة، وأن النصر من عند الله، واس��تعجال 
البعض لقطف الثمرة قبل نضجها، وعدم التزام الشورى 

واملؤسسية والعودة ملؤسسات اجلماعة..«.
االلتئام التام.. وحسم أي خالف

وأردف: »اجلماع��ة الي��وم بخي��ر واحلمد لل��ه، وقد 
اس��تقرت فيه��ا األم��ور إلى ح��ّد كبير، وس��تظل اجلماعة 
فخ��ورة بإب��داع أبنائه��ا، وثراء األف��كار فيه��ا، وتنوعها، 
واحترام اجلمي��ع آللية اتخاذ القرار عبر الش��ورى وعبر 
مؤسسات اجلماعة، وهي تتجه اليوم نحو االلتئام التام 
لصفه��ا، فق��د مت حل معظم األم��ور العالقة، التي س��ببت 

أزمة كنا في غنى عنها«.
وأكم��ل: »مت حس��م إدارة اجلماع��ة بش��كل مؤق��ت 
للجن��ة اإلداري��ة العلي��ا املنتخبة برئاس��ة عض��و مكتب 
اإلرشاد محمد عبد الرحمن، حلني استكمال مكتب إرشاد 
منتخ��ب ومؤق��ت إلدارة أم��ور اجلماع��ة، وس��يتم عل��ى 
التوازي اس��تكمال هي��اكل اجلماعة اإلدارية والش��ورية 
على مس��توى احملافظات، لتكتمل هذه الهياكل -بش��كل 
مؤقت- حتى عودة األمور لطبيعتها، )ويقولون متى هو 

قل عسى أن يكون قريباً(«.

رؤية اجلماعة اآلنية
وأوض��ح أن رؤية اجلماعة اآلنية وامللحة تتمثل في 
ع��ّدة مح��اور، منها: توحي��د الصف الداخلي ومتاس��كه، 
واس��تكمال كاف��ة هياكله الش��ورية واإلداري��ة، وتطوير 
احل��راك الث��وري الس��لمي عل��ى األرض، وزي��ادة الوعي 
املجتمع��ي بخطورة االنق��الب، واالصطف��اف املجتمعي، 

وعدم التفرقة بني مكونات 
األمة ملصلحة الوطن.

ه��ذه  تتضم��ن  كم��ا 
األولوي��ة  إعط��اء  الرؤي��ة 
لقيادة الشباب في املرحلة 
احلالية واملقبلة، ملا قدموا 
من تضحيات، واالستفادة 
امل��رأة، واحمل��ور  م��ن دور 
الش��عبي  اخلارج��ي 
والرس��مي، ودعمه حلرية 
املصري،  الشعب  وحقوق 
م��ن خ��الل إب��راز خطورة 
االنق��الب عل��ى املس��توى اإلقليم��ي والدول��ي، وتوعي��ة 
املجتمع الدولي مبا سببه له االنقالب من خسائر وأزمات 

طالت جميع دول العالم.
وجدد تأكيده أن »أيدي اإلخوان ممدودة لكل فصائل 
وقوى العمل الثوري؛ للعمل نحو حتقيق هدف استعادة 
الثورة وكس��ر االنقالب ومحاكمة رموزه، ولنجتمع على 
م��ا اتفقن��ا علي��ه، وليعذر بعضن��ا بعضاً في م��ا اختلفنا 
في��ه، ولنبتعد عن االتهام أو اإلس��اءة أو جتريح الهيئات 

واألش��خاص، فدعوتن��ا قائمة على العم��ل الدؤوب خلير 
كل الناس والتعاون معهم في كل ما هو مفيد«.

ثوابت اإلخوان الثورية
وش��ّدد على أن ما وصفها بثواب��ت اإلخوان الثورية 
ل��م ول��ن تتغير، وه��ي احت��رام إرادة الش��عب ف��ي كافة 
االس��تحقاقات االنتخابي��ة التي جرت ب��ني عامي 2011 
و2013، واحت��رام حق��ه في اختي��ار حكامه، والتمس��ك 
بش��رعية الرئيس مرس��ي، وأنه رمز للث��ورة وصمودها، 
وع��دم التفريط في القصاص لدماء الش��هداء واجلرحى، 

وإعادة حقوق املعتقلني.
وتش��مل تل��ك الثوابت -بحس��ب »حس��ني«- »عدم 
التف��اوض م��ع م��ن تلطخ��ت أيديه��م وقلوبه��م بدم��اء 
املصري��ني، واس��تمرار احلراك وس��لميته؛ حت��ى تتحقق 
مطالب الش��عب ف��ي بناء مص��ر الدميقراطي��ة احلديثة، 
والتمس��ك بكل مكتسبات ثورة 25 يناير 2011، مضيفاً: 
»فلنواصل مس��يرتنا على بركة الله، وهدى تلك املبادئ، 

وإن يقيننا في نصر الله لن يتزحزح«.
ب��دوره، رح��ب مس��ؤول اللجن��ة اإلداري��ة املؤقت��ة 
بجماعة اإلخوان املس��لمون، محمد عبد الرحمن املرسي، 
باإلدان��ات الواس��عة جلرائ��م العس��كر م��ن قب��ل القوى 
والرم��وز الوطني��ة -وإن ج��اء بعضه��ا متأخ��راً- داعياً 
اجلمي��ع إلى »البناء على هذه املواق��ف، وترجمتها لفعل 
ث��وري ق��وي، يكمل ح��راك األحرار ف��ي امليادي��ن، ويعيد 
حلمة ث��ورة يناير وروحه��ا؛ للتخلص من ه��ذه الطغمة 

املتحكمة«.{

لالعتق��ال على يد أجهزة األمن، لتحولهم النيابة العامة من مجني عليهم إلى 
متهم��ني ما زال أغلبهم ره��ن االعتقال واحملاكمة العبثي��ة حتى اللحظة، وفي 
املقاب��ل توفي��ر احلماية الكاملة ألف��راد األم��ن وقيادته التي تورط��ت في تلك 

املجازر.
بعد املذبحة مت تش��كيل جلنتني محليت��ني للتحقيق في األحداث؛ واحدة 
شكلها املجلس القومي حلقوق اإلنس��ان )مؤسسة شبه حكومية(، واألخرى 
ُشكلت بقرار رئاسي للتحقيق في األحداث، وتبنّي بعد صدور تقارير اللجنتني 
أنهما لم تش��كال إال لغس��ل جرائم النظام إلس��كات املطالبات احمللية والدولية 
ملالحقة املس��ؤولني عنه��ا؛ وبالتالي تعزيز اإلفالت الكام��ل من العقاب، حيث 
انته��ى كال التقريرين إلى حتميل املعتصمني مس��ؤولية اجلرائم التي وقعت، 

بينما اقتصرت انتهاكات الشرطة على أخطاء إدارية وإجرائية.
املجتمع الدولي ُمالم

طوال ثالث س��نوات فش��لت األمم املتحدة باتخاذ أي إجراء للتحقيق في 
هذه اجلرمي��ة، وتقلصت املطالب��ات الدولية بفتح حتقيق ف��ي تلك األحداث، 
وع��ادت العالق��ات تباع��اً مع النظ��ام املصري عل��ى الرغم من اس��تمراره في 

املسار الدموي.
ق��ام بتنفيذ تل��ك اجلرائم ق��وات من اجليش والش��رطة بناء عل��ى أوامر 
مباش��رة صادرة له��م من القادة السياس��يني العس��كريني واألمني��ني، وعلى 
رأس��هم عبد الفتاح السيس��ي، وزير الدفاع وقتها والرئي��س احلالي، واللواء 
محم��د إبراهيم، وزير الداخلية الس��ابق، واللواء مدحت املنش��اوي الذي أدار 
املجزرة والذي متت مكافأته الحقاً بترقيته مس��اعداً لوزير الداخلية لش��ؤون 
األمن املركزي، باإلضافة إلى رئيس الوزراء حازم الببالوي وأعضاء حكومته 
مص��دري قرار ف��ض االعتصامات، والرئيس املؤقت عدل��ي منصور، ومجلس 

الدفاع واألمن القومي الذي أشرف على تنفيذ تلك اجلرائم.{

ث��الث س��نوات مضت عل��ى أكبر جرمي��ة قت��ل جماعي ف��ي تاريخ مصر 
احلديث، ف��ي ميداني رابعة العدوية والنهضة ف��ي القاهرة الكبرى وغيرهما 
م��ن ميادين مص��ر، التي تظاهر فيه��ا معارضو انقالب اجليش على الس��لطة 
املنتخب��ة في الثالث م��ن متوز ع��ام 2013م، وال يبدو أن الس��لطة القضائية 
ق��ادرة عل��ى توفير أي س��بيل لالنتصاف القانون��ي للضحايا الذي��ن قتلوا أو 

أصيبوا في تلك األحداث أو غيرها.
ضوء أخضر

تل��ك املذبحة التي راح ضحيتها أكثر من أل��ف ومائة قتيل باإلضافة إلى 
آالف املصاب��ني، عش��رات املفقودين وأكثر م��ن ألفي معتقل م��ا كانت لتحدث 
ب��دون ضوء أخضر م��ن املجتمع الدول��ي، فقد توافرت لدى صن��اع القرار في 
العالم معلومات كافية أن النظام في مصر مس��تعد ألن يذهب ألبعد مدى في 
سفك الدماء، فقد كانت املذبحتان اللتان عرفتا باحلرس اجلمهوري واملنصة 
أول اختب��ارات النظ��ام للمجتمع الدولي الذي اكتفى بالش��جب واالس��تنكار، 

ليعتبر النظام املصري ذلك ضوءاً أخضر لفض اعتصامي رابعة والنهضة.
كانت هناك فرصة أمام املؤثرين في القرار املصري ملنع مجزرة محتملة، 
إال أن أح��داً ل��م يتح��رك وبقيت تصريحات املس��ؤولني في العال��م تدور حول 
ضبط النفس ونقل الس��لطة وإجراء انتخابات، ونس��ي هؤالء حق الناس في 

احلياة وتركوه نهباً لرغبة نظام قاتل.
حتريض إعالمي

ف��ي أكب��ر عملي��ة حتريض إعالمي��ة لم يش��هد تاري��خ املهنة مثي��الً لها، 
قامت وس��ائل إع��الم مرئية ومس��موعة ومكتوبة بش��يطنة املعارضني الذين 
تظاه��روا في مختلف ميادين وش��وارع مص��ر، واتهمتهم بكل أن��واع اإلرهاب 
بحيازة أس��لحة وحتى تصنيع أسلحة كيميائية، واستضافت »برامج التوك 
شو« محللني وعس��كريني وخبراء أمنيني ليسدوا نصيحتهم لألجهزة األمنية 

بضرورة القضاء على املتظاهرين، وال ضير من سفك الدماء.
وبعد أيام من التمهيد اإلعالمي والسياسي وبث خطاب الكراهية، أصدر 
النائ��ب الع��ام املصري ق��راره بف��ض اعتصام��ات رابعة العدوي��ة والنهضة 
وغيرهم��ا م��ن امليادي��ن املصري��ة، لتق��وم أجه��زة األم��ن املصرية، الش��رطة 
واجليش، باستخدام األسلحة الثقيلة والقناصة للفتك باملعتصمني السلميني 

في كافة امليادين ليسقط مئات الضحايا بني قتيل وجريح.
ضحايا متهمون

وحت��ى اآلن وبع��د ثالث س��نوات، لم تفل��ح كافة مح��اوالت الضحايا أو 
أس��رهم للحصول عل��ى فرصة ملالحق��ة مرتكبي هذه اجلرمية، ب��ل مت تلفيق 
االتهامات بالقتل إلى الضحايا من املعتصمني الذين جنوا من القتل وتعرضوا 

»رابعة« في ذكراها الثالثة.. الصمت الدولي يعزز اإلفالت من العقاب

اعتصام رابعة العدوّية.. وما أدراك ما رابعة؟

الشرطة أثناء خروجهم؟ ومن ينسى أولئك القادمني من محافظات نائية، الذين تقطعت 
بهم الس��بل، فهاموا على وجوهم في ش��وارع املنطقة احمليطة برابعة بحثاً عن مأوى أو 

وسيلة مواصالت تنقلهم إلى بلدانهم أو إلى أي مكان بعيداً عن ساحة احملرقة؟
في مقابل األضاليل التي تنافست أذرع السلطة اإلعالمية في ترديدها على مسامع 
وأع��ني املصري��ني، ح��ول كثافة التس��ليح في رابع��ة، من واجبن��ا أن نذكر ب��أول تقرير 
مفصل ملنظم��ة »هيومن رايتس ووتش« عن املذبحة أكدت فيه أن »العملية العس��كرية 
الت��ي ج��رت ضد املعتصمني الس��لميني في ميدان رابع��ة العدوية كان املس��تهدف منها 
أوالً ه��و قتل أكبر عدد ممكن م��ن املعتصمني، وثانياً فض االعتص��ام مهما كانت التكلفه 
البش��رية، س��واء فى عدد القتلى أو اجلرحى أو املصابني. وكان��ت تلك القوات قد عمدت 
عق��ب محاصرة امليدان، إلى قتل كل من حاول اخل��روج من امليدان، كما لم تكن هناك أي 
طريق��ة إلجالء اجلثث أو املصابني م��ن امليدان. وعقب محاصرة امليدان من كل النواحي؛ 
قامت القوات املشاركة في فض االعتصام بإطالق األعيرة النارية واخلرطوش والقنابل 
املس��يلة للدموع على املتظاهرين، واستمرت عملية إطالق النار عشوائياً حتى الواحدة 
والنصف ظهراً، س��قط خاللها عدد كبير من املتظاهري��ن، ما بني قتيل وجريح، وامتألت 

املستشفيات امليدانية بجثث القتلى، ولم يكن هناك مكان ألغلب اجلرحى«.
ووصف��ت املنظمة ما ج��رى ب�أنه »جرمية إبادة جماعية، وحملة غير مس��بوقة في 

مصر من االنتهاكات ضد اإلنسانية، ولم تكن متّت إلى فض االعتصامات بأي صلة«.
مهما طال الزمن، س��تظل رابعة وش��هداؤها محفورة بعمق في ذاكرة كل حّر، ليس 
في مصر وحسب، بل في كل مكان. ولعل أفضل حتّية ألرواح أولئك الشهداء في ذكراهم 

الثالثة هي حتقيق ما استشهدوا من أجله.{

حتل ه��ذه األي��ام الذك��رى الس��نوية الثالثة ألبش��ع مذبحة بش��رية ف��ي التاريخ 
املصري والعربي، إنها رابعة، وما أدراك ما رابعة! خط االس��تواء اإلنساني الذي يفصل 

بني اإلنسان وغيره من الكائنات..
من ش��هد »رابعة« ليس كمن س��مع عنها، وقد كنت ش��اهداً وكدت أن أكون ش��هيداً 
ف��ي تلك املجزرة، ذل��ك بأنني احتميت بأحد املس��اجد الذي احتضن مستش��فى ميدانياً 
لتجن��ب مطاردة قوات عس��كرية )اجلي��ش(. وبينما أنا كذلك، هجمت تل��ك القوات على 
املش��فى ال��ذي كان يعالج في��ه جنديان مصابان ظ��ن زمالؤهما أنهم��ا مختطفان داخل 
املستش��فى، وراح��وا يطلقون زخ��ات الرصاص احلي م��ن نوافذ املس��جد بعدما تتّرس 
بع��ض احملتمني بالباب م��ن الداخل ملنع هجومه��م. وبينما كنت مس��تلقياً على األرض 
تفادي��اً لتل��ك الرصاصات، مرت إحداها على قرب س��نتيمترات قليلة مني، لتس��تقر في 

جسد أحد األطباء املجاور لي ويلفظ أنفاسه األخيرة.
ثالث س��نوات مرت على ذلك املش��هد، وغيره من املش��اهد املروعة التي ال متحوها 
األيام وال الس��نون من الذاكرة. فمن ينس��ى إط��الق الرصاص على معتصمني س��لمّيني 
من كل حدب وصوب؟ ومن ينس��ى زخات الرصاص املنهمرة من طائرات عسكرية على 
مواطنني عزل لم تش��فع لهم استغاثاتهم؟ ومن ينسى صرخات الطفل رمضان )اصحي 
يامام��ا( وغيره م��ن األطفال ممن فقدوا آباءهم أو أمهاتهم في تلك املذبحة؟ ومن ينس��ى 
مئ��ات اجلثث التي اكتظ بها املركز الطبي امليداني في رابعة، وما حوله من خيام؟ ومن 
ينس��ى برك الدماء داخل مسجد رابعة الذي احتمى به البعض؛ ظناً أنهم قد ينجون من 
املوت فوجدوه ينتظرهم؟ ومن ينس��ى اجلثث املتفحمة امللفوفة بأغلفة س��وداء لم يبق 
منها ش��يء يدل على أصحابها؟ ومن ينسى اجلرافات التي جرفت جثث الشهداء كأنها 
مجّرد نفايات بشرية، وهم األكرمون عند ربهم؟ ومن ينسى شماتة الضباط في القتلى، 
وركله��م بأقدامه��م دومنا اعتبار لقداس��ة املوتى؟ ومن ينس��ى خروج الرجال والنس��اء 
من بعض املم��رات املوصوفة باآلمنة، بينما كان الكثيرون منهم يتس��اقطون برصاص 

بقلم: قطب العربي

د. محمود عزت

د. محمود حسني
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روسيا وتركيا.. أربعة أسباب رئيسّية لطّي صفحة الخالفات
عاد النبض إلى العالقات الروسية التركية بعد لقاء 
بوتني أردوغان في سانت بطرسبورغ، وقد أدلى الطرفان 
بتصريح��ات توحي ب��أن العالقات س��تعود إلى وضعها 

السابق، ورمبا يطرأ عليها مزيد من التحسن. 
وق��د أثب��ت قائ��دا البلدي��ن عقالنيتهما وجنح��ا إلى 
اللق��اء واحلوار بدل تصعيد التوتر ودف��ع ثمنه، وثمن ما 
ميك��ن أن يترتب عليه من أضرار. نظري��اً، يتحدث العالم 
عن ضرورة حل املش��اكل واخلالفات باحلوار واألساليب 
الس��لمية، لكن بوت��ني وأردوغان طبقا ذل��ك عملياً وبدون 

تشنج أو اعتداد مفرط بالذات.
العقالني��ة وحده��ا لم تك��ن احملرك الوحي��د باجتاه 
اللق��اء وإع��ادة احلي��اة إل��ى العالقات ب��ني البلدي��ن، بل 
توفرت العديد من األس��باب التي دفعت قادة البلدين إلى 
التفاهم، علماً أن القيادتني التركية والروس��ية لم تتبادال 
التش��نج وأبقتا على مس��توى التوتر منخفض��اً إلى أدنى 
حّد ممكن. هذه األسباب متنوعة أُدرج أبرزها في ما يلي:

العامل االقتصادي
خسر الطرفان اقتصادياً نتيجة التوتر في ما بينهما، 
وأث��ر ذلك عل��ى مس��توى الناجت احملل��ي لكليهم��ا، وعلى 

أع��داد كبيرة م��ن املواطنني الذي��ن تض��ّررت مصاحلهم. 
كان التبادل التجاري في ما بني الطرفني عالياً ومرش��حاً 
لالرتفاع مع الزمن، وفجأة انخفض هذا التبادل وش��حت 

األسواق وتضّرر املصّدرون واملستوردون.
روسيا بحاجة إلى حتسني أوضاعها االقتصادية ألن 
أسعار النفط والغاز ال تسر إال الدول املستوردة. لقد عانت 
امليزانية الروس��ية من نقص في الس��يولة بسبب هبوط 
الدخل، وهي بحاجة إلى تطوير العالقات االقتصادية مع 
العديد من ال��دول لتعويض النقص الناجم عن انخفاض 
أسعار اخلام. وروس��يا أيضاً بحاجة إلى املضي في بناء 
خ��ط أنابيب الغاز من جنوبها عبر تركي��ا، ثم إلى أوروبا 

اجلنوبية. 
تعي روس��يا أهمي��ة هذا األنب��وب، وب��دون املوافقة 
التركي��ة ال ميكن له أن يرى النور، أو قد يراه بتكلفة عالية 
ج��داً. وهي مهتمة أيضاً ببناء مجّم��ع للطاقة النووية في 
تركيا، مما يفس��ح لها مجاالً جلني أرباح عالية. وروسيا 
بحاج��ة إل��ى العدي��د م��ن البضائ��ع التركي��ة املنخفضة 

التكلفة، ما يسمح للمواطنني الروس بشرائها بارتياح. 
أم��ا تركيا فبحاج��ة إلى تس��ويق منتجاتها، خاصة 

الزراعي��ة التي مت��ت مقاطعتها من روس��يا بعد إس��قاط 
الس��وخوي. كما أنه��ا افتقدت أع��داداً كبيرة من الس��ياح 
ال��روس الذي��ن كانوا يضخ��ون أم��واالً طائل��ة لالقتصاد 
الترك��ي. خل��ت اس��طنبول وأنطالي��ا إل��ى ح��ّد كبي��ر من 
الس��ياح ال��روس، واضمحلت بذلك الصناعة الس��ياحية 
التركية. وفضالً عن ذل��ك فقد تباطأت حركة الطيران بني 
روس��يا وتركيا إلى حد كبي��ر، وتأثرت ش��ركات الطيران 
املدني. وتركيا تضررت اقتصادياً بسبب تشنج عالقاتها 

مع عدد من دول اجلوار.
خس��رت تركي��ا وروس��يا اقتصادي��اً بس��بب س��وء 
العالق��ات، وتعرضت حكومتا البلدين لضغوط ش��عبية 
ألن أصحاب املصالح من اجلمهور كانوا أكثر املتضررين. 
لقد أثر الضغ��ط االقتصادي على بوت��ني وأردوغان، ولم 

يكن أمامهما من مفر إال رأب الصدع أو التخفيف منه.
مكافحة اإلرهاب

أعل��ن الطرفان في مؤمترهما الصحفي املش��ترك أن 

مكافحة اإلرهاب تش��كل أولوي��ة للدولتني، ويجب العمل 
عل��ى القضاء عل��ى اإلره��اب واإلرهابيني. بالنس��بة إلى 
روس��يا، هناك تخوف من انتقال اإلره��اب إلى أراضيها، 
بخاص��ة أن حوالي 15% من س��كانها مس��لمون، وميكن 
أن يتأث��ر ع��دد منهم بتنظي��رات وس��لوكيات التنظيمات 
املتطرفة وينخرطوا في حملة إرهابية في روسيا. روسيا 
مهتمة بالقض��اء على منابع اإلره��اب ومتويله، ومعنية 
بالتع��اون مع مختل��ف الدول ملواجهته. وف��ي هذا األمر، 
ه��ي بحاجة إل��ى تركيا ملا لها م��ن تأثير على دول آس��يا 

الوسطى التي ميكن أن يأتي اإلرهاب من طرفها. 
أم��ا تركيا فه��ي اآلن في ع��ني العاصف��ة اإلرهابية، 
وهناك عمليات عس��كرية ش��به يومية ضد مواقع مدنية 
وعس��كرية تركية. أصبحت العمليات العسكرية ظاهرة 
يومية في احلي��اة التركية، وإذا لم تعالج تركيا مس��ألة 
األك��راد فم��ن املتوق��ع أن تش��تد حمل��ة التفجي��رات ضد 
منش��آتها وجنودها ومدنييها. تركيا بحاجة إلى اجلهود 
الروس��ية لتهدئ��ة الك��رد، علماً أن روس��يا ل��م تقف ضّد 
مطالب الكرد ف��ي احلرية واالس��تقالل، وإذا حصل الكرد 
ف��ي العراق وس��وريا عل��ى امتيازات قومي��ة جديدة فإن 

خطر التقسيم اجلغرافي سيمتد إليها. 
ميكن أن تؤثر روس��يا على النظام السوري من أجل 
أن مينع استقالل الش��ريط الكردي في الشمال السوري، 
األمر الذي يضعف حزب العمال الكردس��تاني الفاعل في 
تركيا. تركيا ستدفع ثمناً باهظاً إذا أقدمت روسيا وسوريا 

بقلم: عبد الستار قاسم

في مصر: هل تتكّرر
مجازر رابعة وأخواتها؟
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ف��ي ذك��رى املجازر الكبرى في تاريخنا، رابعة وأخواتها، رابعة ليس��ت مج��زرة واحدة، بل هي 
مجموعة مجازر بدأت منذ يوليو 2013، واس��تمرت عدة شهور، قتل فيها أعداد لم حتصر بدقة حتى 

اليوم، في العديد من املدن واحملافظات في طول مصر وعرضها.
ف��ي هذه األيام نتذكر الدماء الطاهرة التي س��الت على يد من يحس��بون من أبناء ش��عبنا، إنهم 
أبناؤنا الذين أعطيناهم الس��الح حلمايتن��ا وحماية بالدنا، فما كان منهم إال أن س��رقوا املال، وقتلوا 

العيال، وباعوا البالد، وأذلوا العباد.
مجزرة رابعة )وأخواتها( أكبر اجلرائم في تاريخنا احلديث، ورمبا في تاريخنا كله، وهي حدث 
مفصلي في مسيرة ثورتنا العظيمة، ثورة يناير وال ثورة سواها.. ولكن هل تكون رابعة آخر املجازر؟ 

هل ستظل رابعة وأخواتها أكبر املجازر؟
إن املتأم��ل ملس��ار األحداث ف��ي مصر يجد أن رئي��س الدولة موتور مأجور )ب��كل معنى الكلمة(، 
وهذا رأي بعض مؤسسات الدولة فيه، وال مانع عنده من ارتكاب أي جرمية في سبيل حماية نفسه، 

وخدمة من ولوه عرش مصر.
في وقت ما، كنا نظن أن حراك الش��ارع، وتوحد جزء كبير من املصريني خلف الفتة إسقاط حكم 
العس��كر، كن��ا نظن أن ذلك يصّعب عل��ى النظام ارتكاب مج��ازر جديدة، ولكن يب��دو أن تفتت القوى 
املناهضة لالنقالب، وانعدام البديل احلقيقي حلكم العس��كر، قد يغري هذا احلاكم املأفون مبزيد من 

املجازر.
إن تقري��ر مجلة اإليكونوميس��ت الذي يدعو »سيس��ي« لعدم الترش��ح مرة أخرى، ليس س��وى 

بداية لتكرار هذه الدعوة من الدول »الراعية« لهذه املأساة!
إن مصر اليوم ال بّد لها من بديل وطني، وهذا البديل ال بّد أن يجمع أكبر طيف من املصريني، مهما 

كانت خالفاتهم، أو تباين آرائهم.
إن تباعد املسافات الفكرية بني املصريني بسبب االستقطاب السياسي السطحي احلادث اليوم؛ 
ال ميكن أن يكون مبرراً لتجاهل املساحة الكبيرة التي يتفق عليها اجلميع، تلك املساحة التي ال مكان 
فيها حلاكم عسكري يحكم حتت سطوة السالح، يقتل فيها األبرياء، وتدوس دباباته على الصناديق، 

ويعتدي جنوده على احلرمات، وتباع فيها األرض للعدّو التاريخي ألصحاب األرض.
لقد بلغ حجم جرائم هذا النظام حداً ال مثيل له، فعلى املس��توى االقتصادي، رهن النظام اإلرادة 
الوطني��ة بالتفري��ط في ثروات تقّدر بعش��رات املليارات م��ن الدوالرات، وبتوري��ط األمة في صفقات 
ودي��ون تق��ّدر أيض��اً بعش��رات امللي��ارات، وبخطة خصخص��ة جديدة تف��ّرط بأصول ميلكها س��ائر 
املصريني، وبذلك س��نصل إلى حلظة يغرق فيها اجلميع، فنرى املصريني وقد أصبحوا ش��عباً كامالً 
قد فقد جميع مّدخراته، بس��بب مغامرات عس��كرية، وبانهيار قيمة العمل��ة، وبالتفريط في الثروات 

واألصول اململوكة للشعب كله، وبالديون وفوائدها.
وعلى املس��توى السياس��ي أصبحت مصر دولة في بئ��ر اخلطيئة، فبرغم كونه��ا دولة من أقدم 
ال��دول وأعرقها تاريخي��اً، إال أن نظامها اليوم من أحقر األنظمة املوجودة على كوكب األرض، فال تكاد 
جتد دولة تتعامل مع النظام الذي ميثل املصريني )زوراً وبهتاناً( بندّية واحترام، بل يتعامل اجلميع 
معه مبنطق التعامل مع رئيس عصابة، يحكم بقوة األمر الواقع، أي بابتزازه مبلفاته القذرة، لتقدمي 

تنازالت كبيرة في سائر امللفات.
من املؤسف أن نرى مقاومي االنقالب يتنازعون بينهم أمرهم، ويتشاكسون في سفاسف األمور، 
ويتعارك��ون من أجل فتات الفت��ات، ويتركون ه��ذه العصابة جاثمة على ص��دور اجلميع، يزّورون 
تاري��خ البلد، ويغّيرون حدوده التاريخية املصونة، ويحطمون آمال الش��باب، ويضيعون مس��تقبل 

األمة، وال يقومون بأي واجب من واجبات احلفاظ على مصالح الضعفاء واملهّمشني.
سيس��أل الله كل من لم يقم بواجبه في موقعه من أجل مقاومة هذا االنقالب الغاش��م، وسيسأل 
الله كل من لم يقم بواجبه في موقعه من أجل توحيد الصف الثوري، وسيسأل الله كل من كان حجر 
عثرة في س��بيل توحيد اجلهود إلسقاطه، فال هو س��اعد من أجل إسقاط النظام، وال هو ترك اآلخرين 

يعملون من أجل ذلك.
سيرتكب هذا النظام ألف مجرزة )إذا ظّل شعبنا على فرقته(، وال مانع عنده من أن تكون مجازر 

رابعة وأخواتها حلقة صغيرة في سلسلة مجازر يراق فيها الدم املصري بسبب تفتت مقاوميه.
عاشت مصر للمصريني.. وباملصريني.{

الرأي اآلخر: تنوير وليس تشكيكًا
حني يوصف النقد بأنه »تش��كيك« ف��إن ذلك يعني 
أربع��ة أم��ور على األق��ل، م��ن ناحي��ة فإنه يعط��ل آلية 
التصوي��ب ويلغي فكرة ال��رأي اآلخر، م��ن ناحية ثانية 
فإن��ه يعّد م��ن قبي��ل التفتيش ف��ي النوايا املذم��وم ديناً 
ودنيا. من ناحية ثالثة فإن ذلك يعد نوعاً من التخويف 
واإلرهاب الفكري يدع��و كل صاحب رأي آخر إلى كتمان 
وجهة نظره جتنباً ملظن��ة االتهام. األمر الرابع أن إطالق 
ذلك احلكم يوجه رس��الة خالصته��ا أن التصفيق وحده 
املوق��ف املقب��ول والتعبير الوحي��د الذي يجس��د »النقد 

البناء«.
أدري أن األج��واء الراهن��ة ف��ي مص��ر اس��تصحبت 
حساس��ية خاصة إزاء ال��رأي اآلخ��ر، وأن ضيق الصدر 
أصب��ح أح��د معالم الص��ورة التي نلمحها ف��ي اخلطاب 
اإلعالمي فضالً عن السياس��ي، كم��ا أفهم أن ثمة توجيهاً 
ص��در قبل ع��دة أس��ابيع نب��ه إل��ى أن ثمة تقصي��راً في 
إب��راز اإلجنازات فيما تس��لط أضواء كثي��رة على ما يعد 
إخفاق��ات أو عثرات، وحني يكون معلوم��اً أن نحو %90 
من وس��ائل اإلعالم املقروءة في مص��ر، تلتزم بصورة أو 
أخرى مبواالة سياسة الدولة، في حني أن اإلعالم املرئي 
واملسموع كله حتت س��يطرة السلطة، فذلك يصّور مدى 
احلساس��ية والضيق لدى اجلهات املسؤولة إزاء الرأي 
اآلخر. وليس��ت تلك املفارقة الوحي��دة، ألنه ال بّد أن يثير 
انتباهنا أنه إلى جانب الضيق املعلن بالرأي اآلخر، فإن 
اخلطاب السياس��ي يحذر م��ن أثر ذلك الق��در املتواضع 
على إرادة املجتمع املص��ري، الذي يوصف بوفرة وعيه 
وذكائ��ه وقدرت��ه على التميي��ز. ذلك أن الش��عب الواعي 
والذك��ي الق��ادر عل��ى التميي��ز ال تنطل��ي علي��ه وال تفت 
في عض��ده، أية دعاي��ات مغرضة، خصوص��اً إذا كانت 
نس��بتها بذلك التواضع الذي أش��رت إليه، وحني يطلق 
احلكم بتلك الصيغة فإنه يفسر بأحد احتمالني، األول أنه 
يعبر عن عدم الثقة في وعى الشعب وذكائه، أما الثاني 
فخالصته أن الرأي اآلخر ليس محل اس��تنكار من جانب 
الش��عب الواعي، ولكن أجهزة السلطة ومؤسساتها هي 
التي تس��تنكره وتضيق به، لكنها ال تريد أن جتهر بذلك، 

ومن ثم نسبت الضيق إلى املجتمع وليس إليها.
ال أس��تبعد االحتم��ال األخي��ر، ألن قبضة الس��لطة 

ممثلة في أجهزتها الس��يادية ش��ملت األغلبية الساحقة 
م��ن مؤسس��ات الدول��ة املنتخب��ة واملس��تقلة. )مجلس 
النواب ش��اهد ملك على ذلك(، ولم يبق خارج السيطرة 
إال تلك النس��بة التي ال تتجاوز 10% من وس��ائل اإلعالم 
املكت��وب، التي تش��مل املواق��ع اإللكترونية أيض��اً، لذلك 
فإن الضغوط مس��تمرة إللغاء هذا الهامش والعودة إلى 
التأميم الفعل��ي للصحافة، الذي ميكن أن يتم بوس��ائل 

أخرى.
ورد ف��ي األث��ر أن أمي��ر املؤمن��ني عمر ب��ن اخلطاب 
كان يح��ث اآلخري��ن على نقده ويقول: »رح��م الله امرءاً 
أهدى إلي عيوبي«، وألّح ذات مرة على سلمان الفارسي 
أن يدل��ه عل��ى ما س��معه عنه مم��ا يكره��ه، وحني طلب 
الصحاب��ي اجللي��ل أن يعفيه م��ن اإلجابة عن الس��ؤال، 
فإنه ألح عليه فيه. فقال س��لمان: بلغني أنك جمعت بني 
إدامني )وعاءان مليئ��ان بالطعام( على مائدتك، وأن لك 
حلت��ني إحداهما للنهار وأخرى للي��ل. لم يجد الصحابي 
في سياس��ة ابن اخلطاب ما يعيبه، فنقل إليه مالحظته 

على ما سمعه عن سلوكه الشخصي.
ال أتوق��ع م��ن وزي��ر األوق��اف أو حتى ش��يخ األزهر 
دعوتهم��ا خطب��اء املس��اجد لك��ي ينقل��وا إل��ى الس��لطة 
م��ا يكرهه الن��اس منها، فذلك يع��د تدخالً محظ��وراً في 
السياس��ة، أم��ا ش��ق تفريعة قن��اة الس��ويس وذكرهما 
تأسيس��ها فه��و مب��اح ويعد ف��ي نظرهما م��ن »صحيح 

الدين«.
إن مهم��ة الرأي اآلخ��ر هي التنبي��ه والتنوير، وتلك 
إح��دى الوظائ��ف الرئيس��ية لإلع��الم، لذلك أزع��م أنه ال 
يش��ّرف زماننا كثيراً أن تطلق دعوات البعض إلس��كات 
األص��وات الداعي��ة إل��ى إجهاض تل��ك املهم��ة، ومن نكد 
الزم��ان أن نضط��ر إل��ى اس��تدعاء احلج��ج، للدفاع عن 
أهمي��ة ال��رأي اآلخ��ر ال��ذي يص��ّوب ويبني للمس��تقبل، 
باعتبار أن ذلك أمر بديهي صار مسلماً به، خصوصاً أن 
اختالف الناس في الرأي س��ّنة إلهية، األمر الذي يسّوغ 
ل��ي أن أقول إنه ما أفلح قوم ص��ودر الرأي وضاع احلق 

بينهم.{

بقلم: فهمي هويدي
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عل��ى االنتقام منه��ا من خالل متوي��ل الكرد وتس��ليحهم 
بسبب موقفها في س��وريا وتأييدها للجماعات املسلحة 
ورفدها بالعت��اد واألفراد. أردوغان بات يتوقع األذى من 
أطراف عدة، واألنسب له ولتركيا توجيه سفينة عالقاته 

اخلارجية بطريقة جديدة.
الناتو والدرع الصاروخية

روسيا متوجسة كثيراً من سياسات حلف األطلسي، 
وهي تدرك أن احللف يعمل على إحكام الطوق العسكري 
واألمني حولها لشلها عسكرياً واقتصادياً. احللف يتمدد 
نح��و حدودها، وهناك محاوالت اس��تقطاب لدول ش��رق 
أوروب��ا لتصب��ح أعضاء في احلل��ف، كم��ا أن األميركيني 
مس��تمرون ف��ي سياس��تهم العس��كرية القاضية بنش��ر 

الدرع الصاروخية حول روسيا. 
إمكانات روس��يا العس��كرية واملالية أق��ل بكثير من 
إمكان��ات الوالي��ات املتحدة، وه��ي ال تس��تطيع أن تغفل 
ع��ن مصاحلها األمنية وتتركه��ا للزمن، بل حتاول متكني 
جداره��ا األمني بتعزيز قدراتها في البحر األس��ود وبحر 
قزوي��ن وش��رقي البحر األبي��ض املتوس��ط. التأثير على 
تركيا يش��كل مفتاحاً مهم��اً للحصانة األمنية الروس��ية. 
روس��يا معني��ة بإقناع تركي��ا بعدم املش��اركة في الدرع 
الصاروخية، وتركيا تدرك أن مشاركتها ستجعلها هدفاً 

عسكرياً لروسيا.
م��ن الصع��ب عل��ى روس��يا إقن��اع تركي��ا مبحاولة 
االبتعاد عن السياس��ات األمريكية العس��كرية واألمنية، 
لك��ن من املمك��ن أن تقنعها ببعض املماطل��ة. تقديري أن 
العالقات التركية الروس��ية س��تعود إلى مستوى أفضل 
مم��ا كانت عليه قبل إس��قاط الس��وخوي، لكنها لن تصل 
إل��ى درجة العالقات االس��تراتيجية. وف��ي نفس الوقت، 
ستشهد العالقات التركية األطلس��ية بعض املماحكات، 
لكنه��ا لن تنخفض إلى مس��توى ما دون االس��تراتيجية. 
عالقات تركيا باألطلسي ليست معرضة لالنهيار، وتركيا 

ذاتها ما زالت ترى في األطلسي مظلة حماية وأمان.
أدان بوتني االنقالب الفاش��ل ال��ذي جرى في تركيا، 
ورمبا كان يهدف من وراء ذلك إلى اس��تمالة األتراك على 
حس��اب األميركيني وحلف األطلس��ي عموماً. دول حلف 
األطلس��ي وباألخ��ص الواليات املتحدة لم تقف بس��رعة 
ضد االنقالب الفاش��ل، ووقفت تتفرج على املس��رح لترى 
إلى أين س��تؤول األمور. لم يتأخ��ر بوتني باإلدانة وكأنه 
أراد إيص��ال رس��الة لألت��راك مفادها أن روس��يا ليس��ت 
معني��ة بتعريض أمن تركيا للخط��ر، وهي حريصة على 
اس��تقرارها أكثر من حرص حلف األطلس��ي. بوتني ينفي 
أن نواي��اه كانت على هذه الش��اكلة، لك��ن أغلب احملللني 

يرون أن بوتني استغل املوقف. 
األزمة السورية

املوضوع الس��وري ه��و األكثر تعقي��داً في العالقات 
الروس��ية التركية. بالنس��بة إلى روس��يا، س��وريا دولة 
إقليمية مهمة جداً للوجود الروسي شرقي البحر األبيض 
املتوس��ط، وفي احملي��ط العربي أيض��اً. أميركا حاصرت 
روس��يا في البلدان العربية، ولم يبق لها س��وى س��وريا 
لتس��هيل حركته��ا العس��كرية ف��ي املنطق��ة، أما روس��يا 
فل��م تكن مرتاح��ة ألداء النظام الس��وري داخلياً، لكنها ال 

تستطيع التفريط به خوفاً من البديل. 
مش��كلة معارضي النظام السوري أنهم غير قادرين 
عل��ى عمل احلس��ابات السياس��ية، وقد دفع��وا بالعديد 
من األطراف نحو معاداتهم ودعم النظام. عالقة روس��يا 
مع النظام الس��وري اس��تراتيجية، وهي عالقة متتد إلى 
طهران الت��ي أثبتت وجوده��ا على الس��احتني اإلقليمية 
والدولية، وأصبحت تتمتع بقدرات عس��كرية ال يستهان 
بها. البوابة الس��ورية تأذن لروس��يا بتش��كيل محور قد 
ال يص��ل إل��ى درجة احلل��ف في املنطق��ة، ويش��كل درعاً 

عسكرية وأمنية للدول املنضوية فيه.
بالنس��بة إل��ى تركي��ا، يش��كل املوض��وع الس��وري 
نش��اطاً بالوكالة متعلقاً بالصراعات الداخلية العربية. 
من املمكن لتركيا أن تتراجع عن سياساتها جتاه النظام 
الس��وري إذا رأت أن اخلسائر املترتبة على معاداته أكثر 
من األرباح، لكن روس��يا ال تستطيع ألن سقوط األسد قد 

يؤدي إلى تشديد احلصار الغربي عليها.
وله��ذا م��ن ال��وارد أن تتج��اوب تركي��ا م��ع املطلب 
الروسي بضرورة مراقبة احلدود مع سوريا ومنع دخول 
العتاد واجلنود إلى األراضي السورية. روسيا تدفع ثمناً 
اآلن لدعمها األس��د، وهي ليست متحمسة لتوظيف جزء 
م��ن ميزانيتها في حروب خارج روس��يا. تركيا س��تتفهم 
هذا األمر، لكنها س��تطالب روس��يا بالتوق��ف عن الصمت 
إزاء نشاطات الكرد والعمليات العسكرية التي ينفذونها 
ضد أهداف تركية. أي أن املس��ألة س��تخضع للمقايضة. 
ج��زء م��ن ه��ذه املقايض��ة يتضمن ضغط��اً روس��ياً على 
النظام السوري كي ال يقدم دعماً لألكراد، ومن املتوقع أن 
يتضمن الطلب التركي عدم تش��جيع روس��يا إقامة دولة 

كردية.{

مئات المستوطنين يقتحمون األقصى.. وجرحى فلسطينّيون

جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي مع ظريف:
أمن إيران من أمن تركيا ومتفقون على وحدة سوريا

قالت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني إن خمسة 
عشر فلسطينياً جرحوا داخل باحات املسجد األقصى، 
عل��ى  واملس��توطنني  االحت��الل  جي��ش  هج��وم  بع��د 

املواطنني واملصلني هناك.
وأضاف��ت أن أغلب اإلصابات نتج��ت من الضرب 
املب��رح، وأن ثالثة من املصابني نقلوا لتلقي العالج في 

مشافي القدس، فيما عولج آخرون ميدانياً.
وكان أكثر من ثالثمئة مس��توطن يهودي اقتحموا 
صب��اح االثنني باحات املس��جد األقص��ى حتت حماية 
قوات االحتالل، وبعد الظهر اقتحم نحو مئة مستوطن 
آخرين باحات املسجد، وذلك إلحياء ذكرى ما يزعمون 
أنه »خراب الهيكل« على أيدي الرومان س��نة س��بعني 

بعد امليالد.
وأغلقت قوات االحتالل باب املغاربة في املس��جد 
األقص��ى، بع��د أن أدى بع��ض املس��توطنني صل��وات 

قال وزير اخلارجي��ة التركي مولود جاويش أوغلو 
يوم اجلمعة، إن »أمن واستقرار إيران من أمن واستقرار 
تركيا«، وإن بالده تدرك أن إيران تنظر إلى أمن واستقرار 

تركيا بنفس الشكل.
ووج��ه جاوي��ش أوغل��و، ف��ي مؤمت��ر صحف��ي مع 
نظي��ره اإليران��ي ج��واد ظريف، ف��ي العاصم��ة التركية 
أنقرة، الش��كر إلى إي��ران »حكومة وش��عباً على وقوفها 
إل��ى جانب تركيا ض��د محاولة االنقالب الفاش��لة« التي 
شهدتها في 15 متوز املاضي، وفق ما نقلته وكالة أنباء 

»األناضول« التركية الرسمية.
وقال جاويش أوغلو إنه ونظيره اإليراني »لم يناما 
طوال الليلة التي شهدت محاولة االنقالب«، وإن ظريف 
اتص��ل به ف��ي تلك الليل��ة »من أربع إلى خم��س مرات«، 
ليطمئ��ن على األوضاع في تركيا، كما اتصل به للس��بب 

ذاته عدة مرات في اليوم التالي حملاولة االنقالب.
وأوضح جاويش أوغلو أنه أجرى مع ظريف تقومياً 
للقضايا ذات االهتمام املش��ترك، وعلى رأس��ها التعاون 
في مجال الطاقة، والسياحة، كما شمل التقومي القضايا 
السياس��ية ف��ي املنطقة. وقال: »تش��اطرنا م��ع اجلانب 
اإليراني مرة أخرى أفكارنا حول سوريا، وسنعمل خالل 

تلمودية داخل باحات املسجد، ودعت هيئات إسالمية 
ع��دة الفلس��طينيني كاف��ة إل��ى التواف��د عل��ى األقصى 

حلمايته.
وتعليق��اً على اعتداءات املس��توطنني، قال رئيس 
الهيئة اإلس��المية العليا في فلس��طني الش��يخ عكرمة 
صب��ري، إن احلكومة اإلس��رائيلية اليميني��ة املتطرفة 

تدعم اجلماعات التي تدنس األقصى.
وأض��اف صب��ري أن الرباط في املس��جد األقصى 
ه��و من عب��ادات املس��لمني وال يجوز ألح��د أن مينعها، 
وأّن عبادات املس��لمني هي ف��وق القوانني التي يضعها 

االحتالل.
من جهته، ق��ال رئيس أكادميي��ة األقصى للعلوم 
والتراث ناج��ح بكيرات إن حكوم��ة االحتالل تريد من 
اقتح��ام األقص��ى أن تضعف املرابط��ني فيه، وتضعف 

دائرة األوقاف، ثم توجد فراغاً متلؤه بإدارة يهودية.
بكي��رات  وأض��اف 
أن الهدف الرئيس��ي هو 
داخ��ل  الواق��ع  تغيي��ر 
املسجد األقصى ومدينة 
وحتويل  كاملة،  القدس 
األقصى  عل��ى  الص��راع 
من الس��يادة علي��ه إلى 

اإلدارة فيه.
مراس��لون  وأف��اد 
احملتل��ة  الق��دس  ف��ي 
ب��أن س��لطات االحتالل 

املرحل��ة املقبل��ة على تق��ومي مثل هذه القضاي��ا في إطار 
تعاون أوثق«.

وأض��اف: »هناك قضايا نتفق فيها، من قبيل وحدة 
األراضي الس��ورية. فيم��ا اختلفت وجه��ات نظرنا حول 
بع��ض القضايا األخ��رى، دون أن نقطع قن��وات احلوار 
وتب��ادل األف��كار، خاص��ة أننا أّكدن��ا منذ البداي��ة أهمية 
ال��دور البناء إليران م��ن أجل التوصل إلى ح��ل دائم في 

سوريا«.
م��ن جانبه، ق��ال ظري��ف: »لدينا أهداف مش��تركة 
م��ع تركيا ف��ي احملارب��ة املش��تركة لإلره��اب والتطرف 
والتفرقة... ولدينا اختالف في وجهات النظر في بعض 
القضايا، إال أن لدينا وجهات نظر مش��تركة بشأن وحدة 
الت��راب وضرورة التصدي لداعش وس��ائر اإلرهابيني«، 

وفق ما نقلته وكالة أنباء »إرنا« اإليرانية الرسمية.
وأك��د وزي��ر اخلارجي��ة اإليران��ي أن ب��الده ترحب 
بالتقارب في العالقات بني تركيا وروسيا. وأشاد ظريف 
الذي زار مقر البرملان التركي والتقى الرئيس رجب طيب 
أردوغان، مبواجهة األتراك حملاولة االنقالب العسكري، 
قائالً إن »الش��عب التركي صنع مفخرة لشعوب املنطقة 

مبقاومته أمام االنقالبيني«.{

اس��تبقت اقتحام��ات اليوم بإج��راءات للح��ؤول دون 
توافد الفلس��طينيني على األقصى، فمنعت املئات منهم 
وأبع��دت العديد م��ن املرابطني، وعممت أس��ماء مئات 
الفلسطينيني سواء من سكان الضفة الغربية أو سكان 
مناط��ق 1948 عل��ى مداخل مدينة الق��دس ملنعهم من 

الدخول.
اجتماع طارئ

في غضون ذلك، طالبت السلطة الفلسطينية بعقد 
اجتم��اع ط��ارئ للجامع��ة العربية ومنظم��ة التعاون 
اإلس��المي على مس��توى املندوب��ني لبح��ث التصعيد 

اإلسرائيلي ضد املسجد األقصى. 
من جهتها، دعت جلنة القوى الوطنية واإلسالمية 
اجلماهير الفلسطينية للتصدي للسياسة اإلسرائيلية 
الهادفة إلى تهويد و»أس��رلة« مدينة القدس، وطالبت 
القوى -خالل اجتماع عقدته في غزة- منظمة التعاون 
اإلس��المي وجلن��ة الق��دس بالقي��ام بدورهم��ا وحتمل 
مس��ؤولياتهما جت��اه املقدس��ات اإلس��المية واملدين��ة 

املقدسة.
ونددت حركة فتح باالعتداء على األقصى، ودعت 

الفلسطينيني للدفاع عن مسجدهم والرباط فيه.
وح��ذر الناطق باس��م حرك��ة املقاومة اإلس��المية 
)حماس( س��امي أبو زهري من التصعيد اإلس��رائيلي 
اخلطي��ر ف��ي املس��جد األقص��ى، داعي��اً اجلماهي��ر في 

القدس والداخل إلى االستنفار حلماية املسجد.
ودعا أب��و زه��ري األط��راف الدولية إل��ى التدخل 

لوقف عدوان االحتالل على األقصى.{

عرسال.. األزمات وأفق الحل !!
عرس��ال.. البل��دة الت��ي ال تغيب عن مش��هد احلدث 
متس��ارعة،  أحداث��اً  دائم��اً  تعي��ش  اليوم��ي،  اللبنان��ي 
فاألوض��اع األمني��ة داخله��ا وحوله��ا متوترة ف��ي أغلب 
األحي��ان منذ بداي��ة األزمة الس��ورية، في ظ��ل رغبة من 
س��كانها وفعالياته��ا إليجاد حل مرض يعي��د البلدة إلى 
وضعها الطبيعي، ويخفف التوتر واالحتقان الناجم عن 
الوضع احلالي، س��واء مع بع��ض اجلهات داخل البلدة، 

أو مع الدولة وأجهزتها، وأخيراً مع البيئة احمليطة.
وأش��ارت الوكالة الوطنية لإلعالم إلى توقيف أكثر 
من خمسني ش��خصاً مشتبهاً بتعاملهم مع املسلحني في 

محيط البلدة.
أهالي ومخاتير ومجلس بلدية عرس��ال اس��تنكروا 
االس��تهداف ال��ذي ط��ال اجلي��ش اللبناني ف��ي بلدتهم، 
معتبري��ن أن االعت��داء عل��ى اجلي��ش يس��تهدف كرام��ة 
الوطن بشكل عام وعرسال بشكل خاص، وفي بيان لهم 
رأى االهالي »أن هذا اإلعت��داء يندرج ضمن األعمال التي 
ترم��ي إلى زرع بذور الفتنة والش��قاق ب��ني أهالي البلدة 
واجلي��ش من جه��ة، وأهال��ي البلدة وضيوفه��ا من جهة 
أخ��رى، مؤكدين وقوفهم صفاً واح��داً إلى جانب اجليش 

الوطني ملا فيه خير العباد والبالد في عرسال«.
م��ن جهته أكد رئيس بلدية عرس��ال اجلديد باس��ل 
ف��ي  ووطنيت��ه-  بوس��طيته  -واملع��روف  احلجي��ري 
تصريحات صحفية، أن الوضع في عرسال جّيد، واألمور 
ع��ادت إل��ى طبيعته��ا بع��د انتش��ار اجلي��ش وعملياته 
األخيرة، مش��دداً على أن »االعتداء على اجليش مرفوض 

بكل أشكاله«.
وج��ّدد احلجي��ري تأكي��ده الوقوف خل��ف اجليش 
مبواجه��ة االعتداء الذي حصل، مش��يراً إلى أن »اجليش 
ميثل كرامتنا واإلعتداء عليه هو اعتداء علينا«، مؤكداً أن 

»عرسال بلدة وطنية وهي حاضنة للجيش اللبناني«.
وكانت مصادر صحفية قد أشارت إلى أن احلجيري 
ق��د وصل��ه تهدي��د مكت��وب ثال��ث بالقتل من املس��لحني 
املوجودين ف��ي محيط البلدة، قائل��ة إن احلجيري يأخذ 

هذه التهديدات على محمل اجلد.
وكان احلجي��ري ق��د ص��رح ف��ي م��ا يخ��ص ه��ذا 
املوضوع قائالً: إن كل ش��خص يعمل على إعادة عرسال 

إلى مسارها املدني هو معرض للتهديد واالعتداء.
أهال��ي عرس��ال يرفضون م��ن جهتهم وس��م البلدة 
باإلره��اب، وإكس��ابها ه��ذه الص��ورة بأي ش��كل، وعلى 
ذل��ك عق��دت بدع��وة م��ن منظم��ات املجتم��ع املدن��ي في 
عرس��ال ورش��ة عمل مخّصصة للصحافيني واإلعالميني 
وأصح��اب املواق��ع االلكترونية ف��ي لبن��ان وذلك بهدف 

التعريف باملبادرة اإلعالمية: عدسة عرسال.

يتك��ون فري��ق العدس��ة م��ن مجموع��ة من ش��باب 
عرس��ال الذين يعملون بعدس��تهم ونش��اطهم اإلعالمي 
عل��ى تغيير الصورة النمطية الس��لبية الت��ي تكونت عن 

عرسال، خصوصاً بعد احداث عام 2014.
فنق��ل الص��ورة الصحيحة والواضحة عن عرس��ال 

مبوضوعي��ة وجتّرد ه��و ما يجب أن يحص��ل، باإلضافة 
ال��ى إظهار بعض األم��ور التي تتميز بها البلدة، كش��هرة 
األحج��ار،  عل��ى  النح��ت  ومهن��ة  العرس��الي  احلج��ر 
والصناع��ات احلرفي��ة احمللي��ة والزراعة الت��ي يعتاش 

منها أهالي عرسال.
هذه التط��ورات والتحركات والتصريحات وغيرها، 
تش��ير إل��ى وج��ود حاج��ة حقيقي��ة عن��د معظ��م أهالي 
وفعالي��ات عرس��ال من أج��ل إيجاد حل ونهاي��ة ألزمات 
البل��دة، لك��ن الرؤية القريبة تش��ير إلى ع��دم وجود أفق 
واضح وقريب للح��ل، وأن األمور حتى وإن هدأت بعض 
الش��يء، إال أنه��ا معّرضة لالنفجار ف��ي أي وقت، في ظل 
ضبابية املش��هد الس��وري، وعدم 
واض��ح  داخل��ي  تص��ور  وج��ود 
ومتف��ق عليه من أج��ل إيجاد حل 
ملشكالت البلدة، في ظل إحساس 
األهالي بالغنب والظلم أحياناً من 

قبل الدولة.
وحده��ا األي��ام املقبل��ة ه��ي 
التي ستكشف لنا ما ستؤول إليه 

األوضاع في نهاية املطاف!!{
بالل الطبعوني
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األردن: أي حل لالجئين
لن يكون على حسابنا

دع��ا املل��ك األردن��ي عب��د الل��ه الثاني، 
ال��ى حّل سياس��ي ش��امل لألزمة الس��ورية، 
»تتمثل فيه جميع مكّونات الشعب السوري 
وتتواف��ق عليه جميع األط��راف«، معتبراً أن 
بالده وصلت إلى احلدود القصوى بالنسبة 
إلى الالجئني الس��وريني، وأن أي حل في هذا 

الشأن »لن يكون على حسابنا«.
املل��ك  ق��ال  الالجئ��ني،  وح��ول مس��ألة 
األردن��ي إن ب��الده تتحّم��ل »مس��ؤولية ف��ي 
غاي��ة األهمي��ة على مس��توى اإلقلي��م، نيابة 
ع��ن العالم أجمع. ولكننا نعي��د التأكيد أننا، 
بالفع��ل، قد وصلنا إلى حدودنا القصوى في 
التحّمل«. وأضاف: »نحن ملتزمون التعاون 
مع املجتمع الدولي إليجاد حلول مناسبة لن 

تكون بأي حال من األحوال على حسابنا«.
وحول الالجئني العالق��ني على احلدود 
من��ذ تخفي��ض ع��دد نق��اط العب��ور لالجئني 
القادمني من س��وريا، ق��ال إن »العالقني على 
احلدود جاؤوا من مناطق تنتش��ر وتس��يطر 
عليه��ا عصابة داعش، ونحن على اس��تعداد 
تب��دي  دول��ة  أي  ال��ى  عبوره��م  لتس��هيل 

استعدادها الستضافتهم«.

الصليب األحمر: معارك 
حلب أكثر النزاعات تدميرًا

اعتبر رئي��س اللجنة الدولي��ة للصليب 
االحم��ر بيتر م��ورر، أن املواجهات الشرس��ة 
التي تش��هدها مدينة حلب في شمال سوريا 
ف��ي الوقت احلالي ه��ي أحد اس��وأ النزاعات 

التي عرفتها املدن.
وقال م��ورر في بيان »إنه من دون أدنى 
ش��ك اح��د النزاعات األكث��ر تدميراً ف��ي املدن 
ف��ي عصرن��ا«، موضح��اً أن حلب املنقس��مة 
ب��ني أحياء ش��رقية يس��يطر عليها مس��لحو 
»املعارض��ة« وأخ��رى غربية في ي��د القوات 
خلّ��ف  متصاع��داً  عنف��اً  تش��هد  احلكومي��ة، 
مئات القتل��ى وعدداً غير محدد من اجلرحى، 
فضالً ع��ن احملاصرين فيها الذي��ن لم يتلقوا 
أي مس��اعدة، مبدياً اس��فه ملعاناة إنس��انية 

»هائلة«.
وتابع: »ليس هناك أي شخص أو مكان 
في من��أى )م��ن املع��ارك(، القصف مس��تمر 
واملنازل واملدارس واملستش��فيات في مرمى 
)الني��ران(، الن��اس يعيش��ون ف��ي اخلوف، 
»جمي��ع  مطالب��اً  مصدوم��ون«،  واألطف��ال 
األط��راف بوقف عملي��ات التدمير والهجمات 

من دون متييز ووقف املجزرة«.

ترامب: سياسة جديدة 
للهجرة وتعاون مع »الناتو«

للرئاس��ة  اجلمه��وري  املرّش��ح  ع��ّدل 
األميركي��ة دونال��د ترامب، موقف��ه من حلف 
ش��مال األطلس��ي، واعداً بأنه إذا مت انتخابه 
فس��يعمل عن كثب مع��ه لهزمي��ة »داعش«، 
متحدث��اً كذل��ك ع��ن إمكاني��ة إيج��اد أرضية 
التنظي��م  ملكافح��ة  روس��يا  م��ع  مش��تركة 
اإلرهابي، ومطلقاً تصّوره حملاربة »اإلس��الم 

املتطّرف«.
ووض��ع ترام��ب مالم��ح اس��تراتيجيته 
»داع��ش«  محارب��ة  ثنائي��ة  عل��ى  القائم��ة 
وم��ا س��ّماه »اإلس��الم املتط��ّرف«، قائ��الً إنه 
سيش��ن حرباً متع��ددة اجلبهات »عس��كرية 
وإلكتروني��ة ومالي��ة«، وس��يعمل ع��ن كثب 
مع الش��ركاء في »الناتو« لهزمية »داعش«. 
أرضي��ة  إيج��اد  »بوس��عنا  أن  ال��ى  ولف��ت 

مشتركة مع روسيا في مكافحة داعش«.
وق��ال ترام��ب إن��ه س��يفرض »تدقيق��اً 
ش��ديداً« لضبط أي أش��خاص »ينوون إيذاء 
الواليات املتح��دة«. ورأى أن »من الضروري 
فوراً اعتماد سياس��ة هجرة جديدة«، معتبراً 
ان القاسم املشترك بني الهجمات التي وقعت 
ف��ي بالده منذ 11 أيل��ول 2001 هي »ضلوع 
مهاجرين أو أبناء مهاجرين فيها«، ومش��دداً 
عل��ى ض��رورة »تعلي��ق مؤق��ت للهج��رة من 
بع��ض املناط��ق األخط��ر واألكث��ر اضطراب��اً 
ف��ي العال��م الت��ي لديه��ا تاريخ ف��ي تصدير 

اإلرهاب«.

واشنطن: لن نسمح
 للنظام السوري بالنجاح

قال مس��ؤول رفيع املس��توى في البيت 
األبيض إن واشنطن تسعى إلى التعاون مع 
روسيا حول س��وريا من أجل حتقيق أهداف 
مش��تركة، لكنها في حال فش��ل هذا التعاون 
مس��تعدة التخاذ خطوات ت��ؤدي إلطالة امد 

النزاع.
البي��ت  منس��ق  مال��ي،  روب��رت  وق��ال 
األبيض لش��ؤون الش��رق األوس��ط وش��مال 
إفريقيا واخلليج، الذي يش��غل أيضاً منصب 
مس��اعد الرئيس االميركي، ف��ي حديث نقلته 
واش��نطن  إن  بوليس��ي«،  »فوري��ن  مجل��ة 
مستعدة لعمل كل ما بوسعها »لكي ال ينجح 

النظام السوري«.
ال  إنه��م  قال��وا  »ال��روس  مال��ي:  وق��ال 
للس��لطة،  السياس��ي  االنتق��ال  يعارض��ون 
لكنه��م يري��دون جتنب نش��وب وضع يؤدي 
الب��الد  وتف��كك  الدول��ة  مؤسس��ات  لتدمي��ر 
وانتص��ار اجلهادي��ني. كما أنه��م يدعون إلى 
الت��زام نظام وقف إط��الق الن��ار، لكنهم ضد 
أن تس��تغل النص��رة ه��ذه الهدن��ة. ونح��ن 

نشاطرهم موقفهم حول هاتني النقطتني«.

اإلمارات تتسلم اثني عشر 
من سجناء غوانتانامو

األميركي��ة  الدف��اع  وزارة  نف��ذت 
)بنتاغون( أكبر عملية نق��ل منفردة في عهد 
الرئي��س ب��اراك أوبام��ا ملعتقلني من س��جن 
قاع��دة غوانتانامو العس��كرية األميركية في 
كوب��ا، وش��ملت 12 س��جيناً، ه��م 9 ميني��ني 
و3 أفغان، اس��تقبلتهم اإلمارات التي شكرت 
واش��نطن »لفتتها اإلنس��انية، واس��تعدادها 
لدع��م اجله��ود األميركي��ة املتواصلة إلغالق 
املعتق��ل«، خصوص��اً أن البنتاغ��ون يواجه 
منذ فترة معضلة عدم إمكان إعادة السجناء 

اليمنيني إلى بالدهم.
وأكد املوفد اخلاص إلغالق غوانتانامو، 
لي وولوسكي، أن »دعم أصدقائنا وحلفائنا، 
اله��دف  إلجن��از  ض��روري  اإلم��ارات،  مث��ل 
املش��ترك«، مش��دداً عل��ى أن اس��تمرار عم��ل 
املعتقل »ُيضعف أمننا القومي عبر استنزاف 
املوارد وإحل��اق أضرار بعالقاتن��ا مع حلفاء 
موق��ف  يع��زز  كم��ا  أساس��يني،  وش��ركاء 

املتطرفني«.
وس��يخضع املعتقلون املف��رج عنهم من 
غوانتانام��و ملراقب��ة وبرامج تأهي��ل إلعادة 
دمجهم، علماً أن مسؤوالً في وزارة اخلارجية 
أن  أعل��ن  اس��مه،  كش��ف  رف��ض  األميركي��ة 
اإلمارات أعادت توطني خمسة سجناء نقلوا 

إليها في تشرين الثاني 2015.

»وتش« تندد باستخدام 
الطيران الروسي أسلحًة حارقة

نددت منظم��ة »هيومن رايتس ووتش« 
امس باستخدام الطائرات احلربية السورية 
والروس��ية وفي ش��كل متكرر أسلحة حارقة 
ض��د املدنيني في محافظت��ي حلب وإدلب في 
ش��مال وش��مال غربي س��ورية، واصفًة هذه 

الهجمات ب�»املشينة«.
وحتدثت املنظمة في تقريرها عن »أدلة 
دامغ��ة عل��ى أن طائرات احلكومة الروس��ية 
ُتستخدم إلطالق أسلحة حارقة أو على األقل 
تش��ارك مع طائ��رات احلكومة الس��ورية في 
هجم��ات باألس��لحة احلارقة«، مش��يرة إلى 
ازدي��اد ه��ذه الهجمات »في ش��كل كبير« منذ 

بدء روس��يا حملة جوية في س��ورية في 30 
أيلول.

أس��لحة  »اس��تخدام  املنظم��ة  ووثق��ت 
حارق��ة 18 م��رة عل��ى األقل خالل األس��ابيع 
الس��ت املاضية« بينها هجم��ات على مناطق 
حتت سيطرة الفصائل املعارضة في مدينتي 

حلب وإدلب في السابع من الشهر احلالي.

مقتل 2700 مدني بالقصف 
الروسي في عشرة أشهر

اف��ادت ش��بكة حقوقي��ة مبقت��ل 2700 
س��وري بينهم 746 مدنياً بغ��ارات الطيران 
الروس��ي منذ بدء التدخل املباش��ر في نهاية 
شهر أيلول املاضي، مشيرة تقصد استهداف 

املدنيني »في شكل مقصود«.
حلق��وق  الس��ورية  »الش��بكة  وقال��ت 
احة احلمراء  اإلنسان« في تقرير بعنوان »الَسّ
في روس��يا ُتصبغ بالَدّم السوري« استندت 
فيه إلى عملي��ات املراقبة والتوثيق اليومية، 
إضافة إلى التح��دث مع ناجني من الهجمات 
أو مع أقرباء للضحايا أو مع شهود عيان على 
احلوادث، أن��ه »مت رصد انخفاض في وتيرة 
القصف الروس��ي من��ذ تطبي��ق اتفاقية وقف 
األعمال العدائية في 27 ش��باط 2016 حتى 
انقض��اء يوم واحد م��ن إعالن الهيئ��ة العليا 
للمفاوضات تأجيل مشاركتها في مفاوضات 
جنيف في 19 نيسان املاضي، حيث عاودت 
القوات الروسية قصفها للمناطق اخلاضعة 
لس��يطرة املعارض��ة املس��لحة وف��ي ش��كل 
خ��اص ف��ي املناط��ق الش��مالية )محافظتي 

حلب وإدلب(«.

فتح باب الترشح لالنتخابات 
المحلية الفلسطينية

املركزي��ة  االنتخاب��ات  جلن��ة  أعلن��ت 
الفلس��طينية الثالث��اء، فت��ح ب��اب الترش��ح 
خلوض االنتخاب��ات احمللية املزمع إجراؤها 
في الثام��ن من تش��رين األول املقبل، على أن 

تنتهي مهلة الترشح في 25 آب اجلاري.
وأوض��ح رئي��س اللجن��ة حن��ا ناص��ر 
ف��ي مؤمت��ر صحاف��ي أن اللجن��ة ستباش��ر 
اس��تقبال طلبات الترشح في كل مراكزها في 
الضف��ة الغربي��ة احملتلة وقطاع غ��زة. وقال 
املدي��ر التنفيذي للجنة هش��ام كحيل لوكالة 
»فران��س برس«: »بدأنا اليوم بتس��لم قوائم 

مرشحني، وال أستطيع التحدث عن العدد«.
وهذه االنتخاب��ات احمللية ه��ي الثالثة 
الت��ي جتري في عهد الس��لطة الفلس��طينية، 
ف��ي وق��ت يع��وق اخل��الف السياس��ي ب��ني 
حركتي »فتح« و»حماس« إجراء االنتخابات 

التشريعية والرئاسية.

مّدعون أتراك يطلبون حكمين 
بالسجن المؤبد لغولن

طل��ب مدع��ون ات��راك اص��دار حكمني 
حك��م  وكذل��ك  احلي��اة  م��دى  بالس��جن 
بالس��جن 1900 عام على فت��ح الله غولن 
ال��ذي يقيم ف��ي الواليات املتح��دة وحتمله 
انق��رة مس��ؤولية احملاول��ة االنقالبية التي 

جرت منتصف الشهر املاضي.
وب��ني الته��م املوجهة ال��ى غولن وفق 
محضر اتهام يق��ع في 2527 صفحة وافق 
عليه��ا املدع��ون ف��ي منطقة اوش��اك غرب 
تركي��ا »محاولة تدمير النظام الدس��توري 
مجموع��ة  وقي��ادة  و»تش��كيل  بالق��وة« 
ارهابية مس��لحة«، كما ذك��رت وكالة انباء 

االناضول.

لقطات سريعة

المطّبعون
إذ يتزّلفون الهزيمة الثقافية

بقلم: أحمد احلاج
هن��اك دع��اة تطبيع على احملور السياس��ي، لكن من هم أش��ّد خطراً على 
األم��ة أولئك الذين يطّبعون عل��ى احملور الثقافي. هؤالء ه��م الذين يحاولون 
تس��وية األرض ومتهيدها ملرور القرارات السياس��ية اخلاصة بالتطبيع. لهم 

أدوات كثيرة في هذا املجال.
أولى أدواتهم هي نشر ثقافة الهزمية، بدون ذلك ال يستطيعون تبرير هذا 
االنحدار والتهافت نحو االحتالل ومس��توطنيه. وق��د يصل بهم األمر حّد نفي 
وج��ود ثقافة عربية، كما فعل أدونيس قبل س��نوات قليل��ة حني نعى الثقافة 
العربي��ة، لينال قس��طاً وافراً من التصفيق. لقد بدا متس��والً للتصفيق ال مثقفاً 

قرأ التاريخ، وعرف كبوات كثيرة عرفتها األمة خالل تاريخها. 
وص��ل االنح��دار ف��ي مواق��ف بعض املثقف��ني الع��رب أن أوص��ت وزيرة 
خارجي��ة االحتالل الس��ابقة تس��يبي ليفني بنش��ر مق��االت عدد م��ن الكتاب 
العرب على املوقع الرس��مي لل��وزارة، باعتبارها »مق��االت متثل وجهة النظر 
اإلس��رائيلية في العال��م العربي«. وتضّمن��ت التوجيهات نش��ر املقاالت التي 
تنتقد حرك��ة حماس، ول��م يتمالك رئيس ال��وزراء الصهيون��ي إيهود أوملرت 
نفسه آنذاك عندما ُترجم له مقال ألحد هؤالء الكتاب، فقام عن كرسيه واقترح 

ترشيحه ألعلى وسام في الكيان الصهيوني.
ميكن مالحظ��ة أن معظم هؤالء الكتاب الذي��ن يحاولون عكس هزميتهم 
النفسية على الواقع احمليط بهم هم من جذور فكرية يسارية )كما احملافظون 
اجل��دد في الواليات املتحدة(، عاش��وا م��ا ظنوه مجد االحتاد الس��وفياتي ثم 
س��قوطه الدراماتيكي، وهذا ما أحدث لديهم صدمة نفس��ية، وّلد عقدة خوف 
دائم��ة م��ن املنتص��ر، أي الرأس��مالية والغ��رب بنظرهم، ومن ضمن��ه ربيبته 
)إس��رائيل(. لكن ورغم نزوعه��م املعلن نحو الليبرالي��ة، إالّ أنهم احتفظوا من 
العهد السوفياتي مبعاداة احلريات، وضرورة البقاء على ارتباط مع اخلارج 
كش��رط ضروري للبق��اء. وألنهم يس��عون لنش��ر ثقاف��ة االستس��الم، فإنهم 

عارضوا ما اصُطلح على تسميته ب�»الربيع العربي«، ألنه نقيض للهزمية. 
»ثقاف��ة االستس��الم« التي يحاول املطّبعون نش��رها تس��تحضر الهزائم 
املاضية لتب��ّرر الهزائم املقبل��ة، وتعرض احملطات التاريخية البائس��ة ليس 
الستخالص العبر والدروس؛ بل للقول إن املشكلة تاريخية وال مفّر منها، وأن 
الهزمي��ة قدر في األّم��ة ال راّد له، وما دامت احلال هذه فال مناص من التخفيف 

من وقعها باتفاقيات فيها كل اإلذعان والرضوخ. 
عندم��ا يج��ري التحذير من االختراق عل��ى اجلبهة الثقافي��ة، فذلك ألنها 
القلع��ة األخي��رة واألهم، املنيعة في وج��ه كل محاوالت االخت��راق. والقّوة لم 
تع��د في زماننا القوة العس��كرية فقط، ب��ل أصبحت الق��وة الثقافية هي أبرز 
مظاهر القوة، ألنها ُتغّير العقل والس��لوك قبل أن تس��تولي الشركات الكبرى، 
أو اجليوش العظمى، على اخليرات واملوارد. إن احلروب اليوم ُتخاض بشكل 

أساسي على اجلبهة الثقافية.
اس��تضافت إحدى الفضائيات اللبنانية طفالً لم يبلغ العامني من عمره، 
برفقة أبيه. س��أله أبوه عش��رات األس��ئلة عن عواصم البلدان، أجاب ببراءة 
طفل نابغة أس��عد اجلمهور. س��أله عن عاصمة فلس��طني، أجاب��ه »القدس«. 
س��ئل عن عاصم��ة دولة »إس��رائيل«، فاس��تعار الطف��ل الكثير م��ن الرجولة 
وأجاب »بابا ما في ش��ي اسمو »إسرائيل«، هاي فلسطني«. الطفل يعيش في 
أصقاع كندا، ُولد وعاش هناك. بأحرف بالكاد نفهمها، يرّد هذا الطفل على كل 

املطبعني املتمنطقني املهزومني.{

قالت »حركة املقاومة اإلس��المية« )حماس(، إنها »جاهزة بش��كل عملي« 
للمش��اركة ف��ي االنتخابات احمللي��ة الفلس��طينية، املزمع إجراؤها في تش��رين 

األول املقبل.
وقال��ت احلركة في بيان نش��رته مس��اء األح��د: »حماس حس��مت قرارها 
باملش��اركة في االنتخابات وانتقلت اآلن إلى مرحلة الفعل والعمل، واخلطوات 
العملية على األرض وصوالً إلى حتقيق الهدف املنش��ود املتمثل في خدمة أبناء 

الشعب الفلسطيني«.
وأك��دت احلركة أنها وضعت نصب أعينه��ا معايير القوة والكفاءة والقدرة 
واملهنية في اختيار القوائم االنتخابية. »س��واء ش��كلت احلركة أو دعمت قوائم 

بعينها في االنتخابات احمللية، سنعمل على حتمل أعباء املرحلة«.
ولم تش��ر »حماس« في بيانها إلى انتهائها من تشكيل قائمتها االنتخابية 

أو نيتها دعم قوائم بعينها.
وأوضح��ت اللجن��ة املركزية لالنتخاب��ات الفلس��طينية أن باب الترش��ح 

للقوائم يبدأ بعد يوم غٍد الثالثاء، وينتهي في 25 آب اجلاري.
وجددت احلركة تأكيدها املضي في اس��تكمال العملية االنتخابية، وإعادة 

ترتيب البيت الفلسطيني على أسس دميقراطية والتأسيس لشراكة وطنية.
وتابع��ت: »حم��اس تعمل عل��ى مدار الس��اعة وب��كل كوادره��ا وطواقمها 
وش��بابها وهياكلها التنظيمي��ة وقاعدتها اجلماهيرية إلجناز هذا االس��تحقاق 

الوطني«.
وج��رت آخ��ر انتخابات بلدية في فلس��طني ع��ام 2012، وش��ملت هيئات 
محلي��ة في الضفة فقط؛ حيث رفضت حركة »حماس« املش��اركة فيها، ومنعت 

إجراءها في قطاع غزة.{

»حماس«: جاهزون للمشاركة
في االنتخابات المحلّية
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الفساد في العراق.. كرة نار يتقاذفها السياسّيون
ما من كلمة أكثر رواجاً بني السياسيني العراقيني 
هذه األيام، سوى كلمة »فساد«، التي أضحت مبثابة 
ك��رة نار يقذفها كل منهم في ملعب اآلخر، وحترق في 
طريقها مزيداً من الساحة السياسية املتداعية أصالً، 

وتضر ماليني العراقيني.
آخ��ر فصول ه��ذه القصة كانت ب��ني وزير الدفاع 
العراق��ي خالد العبيدي، أثناء جلس��ة اس��تجواب له 
في البرملان مبزاعم فساد، وبني رئيس مجلس النواب 
س��ليم اجلبوري ال��ذي اتهمه العبي��دي بالضلوع في 

الفساد.
في املقاب��ل، رفع اجلب��وري دع��وى قضائية في 
اتهام��ات العبي��دي، وقال إن��ه »إذا صح��ت ادعاءات 

وزي��ر الدفاع بحقي، فس��يكون هو أيضاً مش��تركاً في 
قضية الفساد بسبب التستر«.

وهك��ذا حتول��ت اجللس��ة الت��ي عقده��ا البرملان 
األس��بوع املاضي الس��تجواب العبيدي، إلى س��جال 
م��ن  الكثي��ر  طاول��ت  بالفس��اد  متبادل��ة  واتهام��ات 
املس��ؤولني العراقي��ني من بينه��م نواب ف��ي البرملان 
ووزراء، األمر الذي أدى إلى احتدام املش��هد السياسي 

في البالد.
مسلسل طويل

ورغ��م أن مسلس��ل الفس��اد لي��س بجدي��د عل��ى 
العراق، فإن أبرز ما مّيز السجال األخير هو »الصبغة 
الطائفية« له ه��ذه املرة، إذ اقتص��رت االتهامات على 
مكون سياس��ي بعينه، وهو احتاد الق��وى العراقية، 

املكون السّني األكبر في البرملان.
وما أج��ج األزمة أكثر، هو س��رعة حت��رك رئيس 
الوزراء حي��در العبادي من أجل من��ع اجلبوري ومن 
وردت أس��ماؤهم عل��ى لس��ان العب��ادي ف��ي جلس��ة 
االستجواب من السفر، فجاءت خطوته كأنها »حترك 

طائفي« ضد املسلمني السّنة.
إال أن اجلب��وري نفس��ه، ال��ذي ت��رأس احلكومة 
بج��دول أعمال مبن��ي على القض��اء على الفس��اد في 
مرافق الدول��ة، لم يحرك س��اكناً بخصوص اتهامات 
الفس��اد التي لطخت س��لفه ن��وري املالك��ي على مدار 
ثمان��ي س��نوات قضاها في رئاس��ة ال��وزراء )2006 

وحتى 2014(.
هدر باملليارات

وق��د حتدث��ت تقارير ع��ن ه��در 48 ملي��ار دوالر 
أميرك��ي حلماي��ة املس��ؤولني العراقي��ني ب��ني 2008 
و2014، أي في عهد املالكي، الذي لم تدرج السلطات 
القضائي��ة ف��ي البالد اس��مه على الئح��ة املطلوبني أو 
املمنوعني من الس��فر، على غ��رار ما فعلت مع عدد من 

املسؤولني.
يتول��ى  كان  ال��ذي  أيض��اً،  املالك��ي  عه��د  وف��ي 
باإلضاف��ة إلى رئاس��ة ال��وزراء منصب القائ��د العام 
للق��وات املس��لحة، س��يطر تنظيم داعش ع��ام 2014 
عل��ى املوصل إثر انس��حاب الق��وات احلكومية، األمر 
الذي أثار عالمات اس��تفهام كبيرة بش��أن الفساد في 

القطاع العسكري.
مجل��س  ش��كل   ،2015 الثان��ي  تش��رين  وف��ي 
القض��اء األعلى هيئة حتقيق للنظر ف��ي وثائق قدمها 
رئي��س اللجنة املالية الراحل أحم��د اجللبي، املتعلقة 
بقضايا غس��يل أم��وال وتهريب العمل��ة األجنبية في 

عهد املالكي.
وإزاء عدم حترك العبادي أمام هذه امللفات، خرج 
اآلالف من العراقيني إلى الش��وارع قبل عام، واس��تمر 
خروجه��م حت��ى ه��ذه األي��ام، مطالب��ني ب�»تطهي��ر« 
مؤسس��ات الدول��ة م��ن الفس��اد، إال أن مطالبهم هذه 

ظلت حبيسة أدراج رئيس الوزراء.
وتضاف تهم الفساد اجلديدة في صفوف الطبقة 
السياس��ية احلاكمة ف��ي الع��راق، إلى ملفات فس��اد 
قدمي��ة ما فتئت تتراكم في أدراج احلكومات العراقية 
املتعاقب��ة من��ذ أول حكوم��ة انتقالي��ة إب��ان إس��قاط 
الرئيس الراحل صدم حس��ني ع��ام 2003 إلى يومنا 

هذا.{

ترامب يدعو إلى »اختبار عقائدي« 
للمسلمين المهاجرين

أوقاف مصر تتراجع عن خطبة الجمعة الموحدة

الرئاس��ة  بانتخاب��ات  اجلمه��وري  املرش��ح  ق��ال 
األميركي��ة دونال��د ترام��ب إن »اإلس��الم املتط��رف« هو 
العدّو احلقيقي لبالده، داعياً إلى »اختبار أيديولوجي« 
للمس��لمني املهاجري��ن، وتراجع ع��ن انتقادات��ه ل�حلف 
ش��مال األطلس��ي )الناتو( وتعهد بالعم��ل معه لهزمية 

»تنظيم الدولة اإلسالمية«.
وف��ي كلمة ألقاه��ا بوالية أوهايو -غير احملس��ومة 
للدميقراطي��ني أو اجلمهوريني- ق��ال ترامب إنه في إطار 
تنفي��ذ دعوته إلى حظر مؤقت على املس��لمني املهاجرين 
إل��ى ب��الده س��يفرض »اختب��ارات مش��ددة« تتضم��ن 
»اختباراً أيديولوجياً« في محاولة لضبط أي أشخاص 
ين��وون إي��ذاء الوالي��ات املتح��دة ومكافح��ة ما أس��ماه 

»اإلرهاب اإلسالمي األصولي«.
وانتقد املرشح اجلمهوري خطط أوباما لزيادة عدد 
الالجئني الس��وريني الذين يتم قبوله��م بالبالد، قائالً إن 
»علينا أن نعلق بشكل مؤقت الهجرة من بعض املناطق 
األكث��ر خط��ورة واضطراب��اً ف��ي العالم وله��ا تاريخ في 

تصدير اإلرهاب«.
مهاجمة اخلصوم

وأش��ار املرش��ح الرئاس��ي إلى أن »صع��ود تنظيم 
الدول��ة ما ه��و إال نتيجة مباش��رة للقرارات السياس��ية 
املتخذة من قبل الرئيس باراك أوباما ووزيرة اخلارجية 
الس��ابقة هيالري كلينت��ون«. واتهم أوباما بالفش��ل في 
حتدي��د العدو بش��كل صحي��ح »اإلرهابيني اإلس��الميني 

املتطرفني«. 
 وف��ي رد فع��ل عل��ى كلمة الرئي��س األميرك��ي، قال 

ي��وم  املصري��ة،  األوق��اف  وزارة  تراجع��ت 
اخلميس 8/11، عن التمس��ك بإلقاء األئمة خطبة 
اجلمعة م��ن ورقة مكتوب��ة، مخّي��رة اخلطباء بني 
»االلت��زام بن��ص اخلطب��ة أو بجوهره��ا عل��ى أقل 

تقدير«.
جاء ذلك، في بيان أضاف��ه املوقع اإللكتروني 
الرس��مي ل��وزارة األوقاف عل��ى ش��بكة اإلنترنت. 
ون��ص البيان عل��ى أن الوزارة »تؤك��د على األئمة 
االلت��زام بنص اخلطبة املوح��دة أو بجوهرها على 
أق��ل تقدير مع االلت��زام بضابط الوق��ت ما بني 15 
أفقهم  سعة  في  واثقة  أقصى،  كحّد  دقيقة   20 –
)األئمة( العلمي والفكري، وفهمهم املستنير للدين، 
وتفهمه��م مل��ا تقتضي��ه طبيعة املرحل��ة من ضبٍط 

للخطاب الدعوي«.
ورداً عل��ى س��ؤال ملراس��ل »األناض��ول« عبر 
الهات��ف، ح��ول اعتب��ار بي��ان الي��وم تراجع��اً عن 
اخلطبة املكتوبة، رفض الشيخ جابر طايع، وكيل 
وزارة األوقاف لشؤون املساجد، التعليق، واكتفى 
بالق��ول  إن »ال��كالم واضح ولي��س لدينا تصريح 

باحلديث لوسائل اإلعالم عن اخلطبة املكتوبة«.
ومن��ذ أكثر من ش��هر نش��ب خ��الف معلن بني 
وزارة األوق��اف املصري��ة و»األزه��ر«، عقب رفض 
األخير الت��زام األئمة بنص اخلطبة املكتوبة، بينما 

متسكت الوزارة مبوقفها.
وتوالى الرفض األزهري بعدها لنص اخلطبة 
املكتوب��ة، حي��ث أعل��ن األزهر في وقت س��ابق عن 

انتقد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي س��رعة 
بّت القضاء في اتهامات بالفس��اد لرئيس البرملان س��ليم 
اجلبوري، الذي رّد برفض ما اعتبره تدخالً في السلطتني 

التشريعة والقضائية.
وق��ال العب��ادي خالل مؤمت��ر صحفي ببغ��داد يوم 
الثالث��اء إن وص��ول اتهام م��ن وزير بحجم وزي��ر الدفاع  
)خال��د العبيدي( ملس��ؤولني ونواب يحت��اج من القضاء 

حتقيقاً جدياً وتتّبعاً لكل ما تناوله االتهام واالدعاء.
وأب��دى اس��تغرابه م��ن س��رعة ب��ت القض��اء ف��ي 
االتهام��ات املوجه��ة للجب��وري، وق��ال إن »القضاء كان 

عليه أن يأخذ وقته بالنظر في هذه القضية«. 
وكان رئي��س الوزراء العراقي يش��ير إلى االتهامات 
الت��ي وجهه��ا العبي��دي للجب��وري وع��دد م��ن الن��واب 
بابتزازه في ما يخص ملفات فس��اد تتعلق بعقود اقتناء 

نائب��ه جو باي��دن إن تصريح��ات ترامب الت��ي قال فيها 
إن الرئيس أوباما أس��س تنظيم الدولة زادت التهديدات 
املتعلقة بس��المة القوات األميركية بالعراق، مشيراً إلى 

أنها تصريحات خطيرة وغير أميركية.
 م��ن جه��ة أخرى، ب��دأ ف��رع إس��رائيل ف��ي احلزب 
الناخب��ني  إلقن��اع  االثن��ني  الي��وم  حمل��ة  اجلمه��وري 
األميركيني املقيمني في إسرائيل بانتخاب مرشح احلزب 

ترامب.
ع��دد  يص��ل  باحل��زب  اإلس��رائيلي  للف��رع  ووفق��اً 
األميركيني املؤهل��ني للتصويت هناك إل��ى نحو ثالثمئة 
ألف شخص يعيش��ون في إس��رائيل أو مستوطنات في 

الضفة الغربية احملتلة والقدس الشرقية.{

موضوع إلحدى خطب اجلمع��ة بعنوان »الوحدة 
الوطنية وحقوق املسيحيني في اإلسالم«، مخالفاً 
خطبة وزارة األوقاف التي كانت بعنوان »النظافة 

سلوك إنساني متحّضر«.
وبنهاي��ة الش��هر املاضي، ق��رَّرت هيئ��ة كبار 
العلماء)أعلى هيئة دينية تابعة لألزهر الشريف( 
مبصر، رفض تطبيق »اخلطبة املكتوبة«، معتبرة 
إياه��ا »جتمي��داً للخط��اب الدين��ي«، وداف��ع وزير 
األوق��اف وقتها ع��ن قراره بش��أن تعميم »اخلطبة 
املكتوبة«، مشدداً على »عدم التراجع عن تطبيقها، 

ألنه ال يوجد نص شرعي مينع تطبيقها«.
ومؤخ��راً التقى ش��يخ األزه��ر، أحم��د الطيب، 
وزير األوقاف محمد مختار جمعة، في لقاء قصير، 

لم يصدر عنه بيان رسمي وقتها.
وقبل عيد الفطر من هذا العام، أعلنت األوقاف 
قيامه��ا بتش��كيل جلن��ة علمي��ة إلع��داد وصياغة 

موضوعات خطب اجلمعة.
يقرأه��ا  أن  يفت��رض  املكتوب��ة  واخلطب��ة 
اخلطيب)إمام املسجد( كل جمعة، من فوق منبره، 
م��ن ورقة حتتوي نص��اً موحداً ص��ادراً عن وزارة 

األوقاف، وليست ارجتاالً أو معدة من قبل اإلمام.
ويعتب��ر املعارض��ون م��ن اخلطب��اء أن قراءة 
ورقة موحدة في اخلطبة سيؤدي إلى فقدان الثقة 
باإلم��ام، فيم��ا يعتق��د املؤي��دون أن تل��ك اخلطبة 
»ستقضي على اإلطالة، أو اخلروج عن مضمونها، 

أو توظيفها ألغراض سياسية«.{

أس��لحة. بيد أن املجلس األعلى للقضاء في العراق أعلن 
قبل أسبوع إس��قاط تهم الفساد املوجهة للجبوري لعدم 

كفاية األدلة.
اجلبوري يرد

وف��ي رد س��ريع عل��ى تصريح��ات العب��ادي، دع��ا 
رئي��س مجلس النواب العراقي من وصفهم باملس��ؤولني 
في الس��لطة التنفيذية إل��ى االهتم��ام بواجباتهم، وعدم 

التدخل في شؤون املؤسستني التشريعية والقضائية.
وقال اجلبوري ف��ي بيان إن نظام احلكم في العراق 
قائ��م عل��ى الفصل ب��ني الس��لطات، وهو م��ا يوجب عدم 

تدخل السلطة التنفيذية في شؤون السلطات األخرى.
وأبدى اجلبوري استغرابه مما اعتبره تدخالً من قبل 
العبادي في ش��ؤون القضاء وإبداء رأيه في ملف يخص 
اإلجراءات القضائية. وقال في هذا الس��ياق: »أعجب ملن 
يتدخل في الش��أن القضائ��ي رغم عدم 
خبرته في مج��ال اإلجراءات القضائية 

وافتقاده للثقافة القانونية«.
وكان البرمل��ان العراق��ي رف��ع في 
وقت س��ابق م��ن هذا الش��هر احلصانة 
عن اجلبوري بطلب م��ن األخير، ليمثل 
بع��د ذلك أمام القض��اء الذي قرر إغالق 

القضية.{

سجال بين العبادي والجبوري
بشأن اتهامات بالفساد

العبادي واجلبوري
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الهدوء جنوبي سوريا.. فتش عن إسرائيل!
يثي��ر اله��دوء النس��بي الت��ي تش��هده املواجهة بني 
قوى املعارضة الس��ورية ونظام بش��ار األسد في جنوب 
س��وريا الكثير من التس��اؤالت؛ فألول وهلة تبدو حقائق 
الق��وى  وحس��ابات  املوضوعي��ة  والوقائ��ع  اجلغرافي��ا 
اإلقليمي��ة العربي��ة، ال س��يما األردن، عوام��ل يفترض أن 
تسهل وحتفز حسم املواجهة لصالح قوى املعارضة في 

املنطقة.
ونظ��راً ألن ه��ذه املنطقة تتاخم احل��دود مع األردن، 
فبإمكان الدول العربية التي جتاهر بسعيها إلنهاء حكم 
بش��ار األس��د أن توف��ر الس��الح واإلمكانيات العس��كرية 
التي متكن املعارضة من حسم املواجهة في هذه املنطقة 
بش��كل س��ريع. وال حاج��ة للتذكي��ر ب��أن إش��عال جبهة 
اجلنوب سيفضي إلى تقليص هامش املناورة أمام نظام 
بشار األسد واألطراف التي تقاتل إلى جانبه، ما سيفضي 
إلى تقليص التحديات التي تتعرض لها قوى املعارضة 
الس��ورية في املناطق األخرى، خاصة في محيط دمشق 
ومنطقة الشمال، بشكل يفضي إلى متكن قوى املعارضة 

من استعادة زمام املبادرة في عموم سوريا. 
من ناحي��ة ثانية، وعلى الرغم م��ن أن قوات النظام 
اس��تفادت من الغطاء اجلوي الروس��ي في تثبيت الواقع 
امليدان��ي جنوبي س��وريا، ف��إن الطيران الروس��ي يبدي 
أقصى درجات احلذر من العمل في هذه املنطقة، خش��ية 
الدخ��ول ف��ي املجال اجل��وي لفلس��طني احملتلة، بش��كل 
يتناقض مع قواعد التنس��يق املش��ترك الت��ي مت التوافق 
عليها بني إس��رائيل وروسيا. فخالل بعض الغارات التي 
ش��نتها الطائرات الروس��ية على درعا وريفها في شباط 
املاضي اضطرت الطائرات الروس��ية إلى اختراق املجال 
اجلوي لفلس��طني احملتل��ة، وهو ما أفضى إل��ى احتجاج 

إسرائيلي لضمان عدم تكرار األمر.
فض��الً عن ذلك، فإن��ه يفترض أن توج��ب متطلبات 
األمن القومي األردني تغيير الواقع السياسي واألمني في 
جنوب س��وريا، على اعتبار أن األردن عانى ويعاني من 
تبعات تفجر األحداث في سوريا، حيث اضطر الستقبال 
مئ��ات اآلالف م��ن الالجئ��ني، وه��و م��ا فاق��م أوضاع��ه 
االقتصادية س��وءاً. من هنا يفترض 
أن تفض��ي ه��ذه العوام��ل مجتمعة 
إل��ى تواف��ر بيئ��ة تس��مح بتغيي��ر 
الواق��ع في جنوب س��وريا ملصلحة 
املعارض��ة. لك��ن نظ��رة متفحص��ة 
تدل على أن االعتبارات اإلسرائيلية 
حتديداً تلعب دوراً مهماً في تقليص 
تأثير هذه العوامل؛ بل هناك ما يدل 
على أن مراعاة العامل اإلس��رائيلي 
ضمن��ت حت��ى اآلن تثبي��ت الواق��ع 

األمني والسياسي في اجلنوب السوري.
حزام أمني إلسرائيل

ينطلق الفكر االس��تراتيجي ال��ذي يوجه حكومة تل 
أبي��ب من افت��راض مفاده أن اس��تتباب األم��ور ملصلحة 
أح��د طرفي الصراع في س��وريا، وال س��يما في اجلنوب، 
قد يفضي إل��ى حتويل هذه املنطقة الت��ي تتاخم احلدود 
مع فلس��طني إلى س��احة النطالق العملي��ات ضد العمق 

الصهيوني. 
فعل��ى الرغ��م م��ن أن ق��وى املعارضة ف��ي اجلنوب 
تنش��غل مبواجه��ة النظ��ام ولم يح��دث أن أقدم��ت على 
حترك ضد إس��رائيل، فإن »لواء األبحاث« التابع لشعبة 
االس��تخبارات العس��كرية )أم��ان(، الذي يحتك��ر تقدمي 
التقدي��رات االس��تراتيجية لدوائ��ر صن��ع الق��رار في تل 
أبي��ب، يجزم ب��أن إح��كام »اجلهاديني« س��يطرتهم على 
س��وريا، وحتديداً ف��ي منطقة اجلن��وب، س��يغّير البيئة 
االس��تراتيجية إلسرائيل بش��كل جذري، على اعتبار أنه 
يفت��ح املجال أمام حتول هذه املنطق��ة إلى قواعد انطالق 
الستهداف املس��توطنات الصهيونية في اجلوالن احملتل 

واجلليل )يديعوت أحرنوت، 2015-5-21(. 
ونظ��راً إل��ى اخلط��ورة الت��ي تنظ��ر به��ا إس��رائيل 
ل�»اخلط��ر اجله��ادي« ف��ي س��وريا حتديداً، فق��د خلص 
كتاب ص��در قب��ل ع��ام ع��ن وزارة احل��رب الصهيونية، 
وأعده كل من قائد سالح البحرية األسبق يديديا يعاري 
واملفك��ر االس��تراتيجي حاييم آس��ا إلى املطالب��ة بإعادة 
صياغة عقيدة قتالية جديدة لتحسني قدرة اجليش على 

مواجهة هذا »اخلطر«.
وفي املقابل، فإن استتباب األمور للنظام في جنوب 
س��وريا ميث��ل حتدي��اً إلس��رائيل أيض��اً، على اعتب��ار أن 
ه��ذا الواقع س��يمكن اإليرانيني وحزب الله من اس��تغالل 
س��يطرتهم على املنطقة ف��ي بناء قواعد وُبن��ى تنظيمية 
وعسكرية لتوظيفها في العمل ضد العمق اإلسرائيلي، إذا 
تطلبت املصالح اإليرانية ذلك، وإلعفاء لبنان من تبعات 
اجلهد احلربي حلزب الله ضد إسرائيل. وتزعم إسرائيل 
بأن اإليرانيني وحزب الله ش��رعوا بالفعل في بناء قواعد 
في مناطق س��يطرة النظام في املنطقة، وهو ما اس��تدعى 
شن غارات إسرائيلية أفضت إلى تصفية عدد من قيادات 

حزب الله واحلرس الثوري اإليراني. 
م��ن هن��ا، ف��إن إس��رائيل تخش��ى أن يفضي حس��م 
املواجه��ة جنوب س��وريا ألحد األطراف إلى اس��تدراجها 
للتورط في الوحل الس��وري عبر ش��ن غ��ارات وعمليات 
عسكرية قد تزيد األمور تعقيداً بالنسبة إليها. ومما يفاقم 
األمور سوءاً بالنسبة إلى الصهاينة حقيقة أنه ال ميكنهم 
إع��ادة جترب��ة احلزام األمن��ي، الذي دش��نوه في جنوب 
لبن��ان، في أعقاب حرب لبنان األول��ى عام 1982، حيث 

بقلم: صالح النعامي

المئات يشّيعون جنازة إمام نيويورك ومرافقه
وعمدة نيويورك يعترف بتنامي التعصب ضد المسلمين

ش��يع مئات املس��لمني مبدينة نيويورك يوم االثنني 
جنازة إمام مس��جد الفرقان ومرافقه اللذين قتال الس��بت 

املاضي.
وجتمع مش��يعو جنازة موالما أكوجني )55 عاماً( 
وث��راء الدي��ن )64 عاماً( في س��احة النتظار الس��يارات 
قرب مسرح الهجوم الذي وقع عقب صالة الظهر في حي 

أوزون بارك مبنطقة كوينز.
وفي حني طالب مؤس��س مس��جد الفرقان بدر خان 
في كلمة له وسط حشد املش��ّيعني بالعدالة، وعد رئيس 
بلدي��ة نيوي��ورك بي��ل دي بالزي��و ب��أن تع��زز الش��رطة 
وجوده��ا ف��ي املنطقة. وق��ال: »ال نعرف ما ح��دث، لكننا 
نع��رف أن الهج��وم عل��ى واح��د من��ا ه��و هج��وم علينا 

جميعاً«.
ف��ي الوقت نفس��ه ق��ال متحدث باس��م الش��رطة إن 
أوس��كار موري��ل، وه��و رجل يقيم ف��ي بروكل��ني مبدينة 

نيوي��ورك، وجهت إلي��ه الئحة اتهام 
ي��وم االثن��ني تتضم��ن تهمت��ي قت��ل 
إط��الق  ع��ن  الثاني��ة  الدرج��ة  م��ن 
الرص��اص ال��ذي أودى بحي��اة إمام 
املتحدث  مسجد ومساعده. وأضاف 
أن موريل وجهت إلي��ه أيضاً تهمتان 

بحيازة جنائية لسالح ناري.
الس��كان  طال��ب  جهته��م  م��ن 
الس��لطات بالتعامل مع عملية القتل 
الت��ي نف��ذت في وض��ح النه��ار على 
أح��د  وق��ال  كراهي��ة.  جرمي��ة  أنه��ا 

س��كان املنطق��ة ويدعى مل��ة الدين، إن القتيل��ني ولدا في 
بنغالديش، مش��يراً إلى أنه كان مقرباً من أكوجني الذي 
وصفه بأنه مس��الم وهادئ وأب لسبعة أطفال ومحبوب 

في احلي.

وكانت الش��رطة األميركية قالت في بيان إن املسلح 
اقترب من الرجلني من اخللف وأطلق النار على رأس��هما 
من مسافة قريبة بعد ظهر السبت املاضي في حي أوزون 

بارك مبنطقة كوينز.

وقد أدان عم��دة نيويورك حادثة مقتل إمام مس��جد 
ومس��اعده ف��ي املدين��ة أثن��اء خروجهم��ا م��ن املس��جد، 
ووصف املسلمني بأنهم يعيشون »في مرمى التعصب«.
ووفقاً ملا نقلته »بي بي س��ي« عن رواد املسجد، فإن 

الواقعة تعتبر جرمية كراهية.
وق��ال عمدة نيوي��ورك، بيل دي بالس��يو، في بيان: 
إنه رغم عدم معرفتنا بدوافع القتل حتى اآلن، فإننا على 
علم بأن املس��لمني أصبحوا في مرمى التعصب، وما زال 
يتحتم علينا العمل على معاجلة االنقس��امات التي تهدد 

عظمة مدينتنا وبلدنا.
وبحس��ب رواية الش��رطة، ف��إن اجلان��ي اقترب من 
القتيل��ني، وهم��ا من أص��ول بنغالية، وأطل��ق الرصاص 

على رأسيهما من اخللف لدى مغادرتهما املسجد.
وقالت الش��رطة: إن أكوجن��ي كان يحمل ألف دوالر 

عند قتله، لكن املبلغ لم ُيسرق.
وقال ابن ش��قيق أكوجني: »لم يكن أكوجني ليؤذي 
ولو ذبابة، كان بإمكانك رؤيته وهو ميش��ي في الش��ارع 

في هدوء وسالم«.
من جهت��ه، أدان وزي��ر اخلارجي��ة البنغالي، محمد 
ش��هرير ع��الم، احل��ادث ال��ذي وصف��ه بأنه عم��ل جبان 

استهدف رجلني محبني للسالم.{

»العدالة والتنمية« التركي ُيحيي ذكرى تأسيسه 
الخامسة عشرة بمراسم غابت عنها االحتفاالت

حّرية فرنسا لم تحتمل »البوركيني«
في السباحة

»ح��زب  أحي��ا 
والتنمي��ة«  العدال��ة 
التركي احلاكم في مقره 
بالعاصم��ة  الرئيس��ي 
ذكرى  أنق��رة،  التركي��ة 
اخلامس��ة  تأسيس��ه 
عش��رة، وس��ط حضور 
غابت  كبي��ر  جماهيري 
االحتفاالت  مظاهر  عنه 
الش��هداء  إجالالً ألرواح 
خ��الل  س��قطوا  الذي��ن 

محاولة االنقالب الفاش��لة التي جرت منصف الش��هر 
املاضي.

وب��دأت الفعالية بالوق��وف دقيقة صم��ت إجالالً 
واحترام��اً ألرواح الش��هداء واجلرح��ى املصاب��ني في 
محاول��ة االنق��الب الفاش��لة، وم��ن ث��ّم عزف النش��يد 

الوطني التركي.
وحض��ر الفعالية كل م��ن رئيس ال��وزراء التركي 
بن علي يلدرمي، وس��لفه أحم��د داود أوغلو، والرئيس 
الترك��ي الس��ابق عب��د الله غ��ل، ونائ��ب رئيس حزب 
العدال��ة والتنمية حياتي يازج��ي، وأعضاء احلكومة 

التركية، إضافة إلى نواب احلزب.
كما ُع��رض خ��الل الفعالية عبر شاش��ة عمالقة، 
فيلم قصير يس��رد تاريخ احلزب منذ تأسيسه في 14 

وفقاً ملوقع وزارة اخلارجية الفرنس��ية، فإن ش��عار 
»احلرية واملساواة واألخوة« املوروث عن عصر التنوير، 
مت رفعه أول م��رة إّبان الثورة الفرنس��ية. ورغم تعرض 
هذا الشعار للطعن، فإنه فرض نفسه في النهاية في ظل 
اجلمهورية الثالثة، وأدِرج في دس��تور عام 1958، وهو 

ميثل اليوم جزءاً من التراث الوطني للدولة الفرنسية.
ول��ذا؛ قامت فرنس��ا منذ س��نوات بإص��دار القوانني 
الت��ي جت��ّرم ارتداء النق��اب، باعتب��اره مجافي��اً للحرية 
املزعوم��ة التي تتبناها الدول��ة العلمانية. وأصبحت كل 
امرأة تلبس النقاب معّرضة للحبس أو دفع غرامة مالية 
في أحس��ن األحوال، إذا أصرت على ارت��داء ما تريده من 

ثياب تستر بها جسدها.
ول��م يتوقف األمر عند هذا احلد، بل س��عت فرنس��ا، 
رائ��دة احلري��ة املزعوم��ة، إلى حظ��ر ارتداء ث��وب البحر 
ال��ذي يغطي جس��د املرأة كل��ه، واملس��مى »البوركيني«، 
حيث أعلن عمدة مدينة »كان« الفرنس��ية هذا احلظر في 
منتج��ع املدين��ة، قائالً إن��ه ال يحترم »األخ��الق احلميدة 

آب 2001، إضافة إلى مس��يرة مؤس��س احلزب رجب 
طي��ب أردوغ��ان والصعوب��ات الت��ي واجهت��ه إلى أن 
اس��تلم منصب رئاسة احلكومة في عام 2003، فضالً 
عن عرض املش��اريع العمالقة الت��ي مّت تنفيذها خالل 

استالم احلزب ملقاليد األمور في البالد.
كم��ا تضّم��ن الفيلم كيفي��ة وصول أردوغ��ان إلى 
منصب رئاس��ة اجلمهورية، واملراح��ل التي جتازوها 
كل م��ن أحم��د داود أوغل��و وب��ن عل��ي يل��درمي قبي��ل 

اعتالئهم منصب رئاسة الوزراء.
واتخ��ذت أجهزة الش��رطة ف��ي العاصم��ة أنقرة، 
التدابي��ر الالزمة للحفاظ على س��المة املش��اركني في 
الفعالية؛ حيث أجروا تفتيش��اً دقيقاً في محيط مبنى 

احلزب، والشوارع املؤّدية إليه.{

والعلمانية«!!
ويظهر التناقض الفاضح في تصريحات املس��ؤول 
الفرنس��ي ال��ذي يش��ير إل��ى أن ه��ذا اللب��اس ال  يحت��رم 
األخ��الق احلمي��دة، وكأن تعريف تلك األخ��الق احلميدة 
في قاموس الدولة الفرنس��ية يعني الس��فور، وأن تخلع 
املرأة مالبس��ها، لتظهر كل مفاتن جسدها، حتى ميكن أن 
حتصل على صفة صاحبة األخالق احلميدة. أما أن تستر 
بدنه��ا فه��ي إذن صاحبة أخالق س��يئة -ورمبا فاجرة- 
وجبت محاكمتها. هكذا إذن ترى الدولة الفرنس��ية رائدة 

احلرية مواصفات األخالق احلميدة.
الس��لطات  تق��وم  ال  فلم��اذا  كذل��ك،  األم��ر  كان  وإذا 
الفرنس��ية بف��رض زّي بعين��ه عل��ى كل جموع الش��عب 
الفرنس��ي؛ م��ن أجل احلف��اظ عل��ى النظام الع��ام ومنع 
اإلرهابيني من استغالل هذا األمر، على اعتبار أن اللباس 
يعبر عن والء قطاع من الش��عب الفرنسي لإلرهاب، وهو 

يقصد طبعاً اإلسالم.{
أحمد فودة
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تبنّي لصناع القرار في تل أبيب أن هذه التجربة  أس��همت 
في تآكل قوة الردع اإلسرائيلية بشكل غير مسبوق.

م��ن هن��ا، فق��د فطن��ت كل م��ن إس��رائيل والواليات 
املتح��دة منذ أواخر ع��ام 2012 إلى أهمية التنس��يق مع 
حليفهم��ا نظ��ام احلكم ف��ي األردن من أجل ف��رض حزام 
أمني واقع��ي »de facto security zone« في 
جنوب س��وريا، يهدف بشكل أس��اس إلى احليلولة دون 
حس��م املواجهة في املنطق��ة ملصلحة أح��د األطراف، مع 
التركيز عل��ى محاولة اس��تغالل األردن نفوذه لدى قوى 
املعارض��ة ف��ي املنطق��ة للحيلول��ة دون حت��ول مناطق 

سيطرتها إلى ساحات انطالق ضد إسرائيل.
وقد كان ألوف بن، رئيس حترير صحيفة »هارتس« 
أول من كشف مرتكزات تفاهم نظام احلكم في األردن مع 

إسرائيل والواليات املتحدة. 
الورقة الدرزية

إن االعتب��ار امله��م اآلخ��ر ال��ذي يدفع إس��رائيل إلى 
العمل على تثبيت الواقع امليداني في جنوب سوريا، هو 
خوفها من أن تفضي خسارة النظام معاقله في اجلنوب 
الس��وري، وال س��يما ف��ي الس��ويداء إل��ى امل��س بالدروز 
الذي��ن يقطن��ون تلك املنطقة، ما س��يفضي إل��ى ردة فعل 
إل��ى الدروز الذين يعيش��ون في إس��رائيل ويخدمون في 

جيشها وأجهزتها األمنية.
ونظراً لل��دور الكبير الذي يلعبه ال��دروز في حماية 
األمن الصهيوني، فقد عقد ممثلوهم في إس��رائيل في أيار 
2015 عدة لقاءات مع وزير احلرب الصهيوني الس��ابق 
موش��يه يعلون للتباحث ح��ول مصير الدروز في جنوب 
س��وريا. ونقل��ت صحيف��ة معاري��ف في عدده��ا الصادر 
بتاري��خ 6-6-2015 عن نائب وزير التع��اون اإلقليمي 
اإلسرائيلي أيوب قرا، وهو درزي، أن القيادة اإلسرائيلية 
قامت »بنقل الرسائل املطلوبة لضمان عدم املس بالدروز 
جنوبي س��وريا«. ومن الواضح أن إس��رائيل معنية بأن 
يساعد األردن في صياغة الواقع األمني في جنوب سوريا 
بش��كل ال يفضي للمس بالدروز، إذ اجليش اإلسرائيلي ال 
يضع في حس��اباته التدخل العس��كري املباشر حلماية 

الدروز في املنطقة )هارتس 2015-6-12(.
تنسيق وثيق

لقد كشف ملك األردن عبد الله الثاني بإطاللة نادرة 
عن طابع التنس��يق اإلس��رائيلي األردني املش��ترك في ما 
يتعلق بسوريا. ولعل ما قاله امللك عبد الله في االجتماع 
الذي عقده مع 11 سيناتور أميركي في11 كانون الثاني 
املاض��ي في واش��نطن، وكش��ف عن��ه الصحاف��ي ديفيد 
هيرس��ت في تقرير نش��ره موق��ع »ميدل إيس��ت آي« في 
آذار املاض��ي، يش��ي بعمق التع��اون ب��ني اجلانبني. فقد 
أقر امللك بأنه اس��تجاب لطلب قيادة اجليش اإلس��رائيلي 
وأمر جيشه بتدشني قناة اتصال باجليش الروسي، على 
غرار القناة التي دش��نها اجليش اإلس��رائيلي، إلى جانب 
تأكي��ده أنه بادر باالتصال برئيس املوس��اد والطلب منه 
االلتقاء به لتحسني قدرة الطرفني على التنسيق املشترك 

في سوريا.
بتاري��خ  اإلس��رائيلي  »ول��ال«  موق��ع  ونق��ل 
2015/2/18 ع��ن مص��در أمن��ي صهيوني كبي��ر قوله 
إن التعاون والتنس��يق األمني واالستخباري بني األردن 

وإسرائيل بشأن سوريا »فاق كل التوقعات«. 
لعبة مزدوجة

لكن ف��ي مواجهة اخلدم��ات االس��تراتيجية الهائلة 
الت��ي تقدمه��ا عم��ان، ف��إن ح��كام ت��ل أبي��ب ميارس��ون 
لعبة مزدوجة من خالل التش��كيك في ق��درة األردن على 
الصمود واملجاهرة بالكشف عن دور إسرائيل في ضمان 
بقائ��ه، كم��ا زعم مؤخ��راً وزير احلرب الس��ابق موش��يه 

يعلون)يسرائيل هيوم 2016/7/27(. 
وبس��بب عدم ثقته��ا في اس��تقرار نظ��ام احلكم في 
عمان، فقد أحبطت إسرائيل تنفيذ صفقة التزمت الواليات 
املتحدة مبوجبها تزويد األردن بطائرات بدون طيار ذات 
قدرات هجومية؛ حيث ب��ّررت تل أبيب موقفها بأن هناك 
مخاطر على اس��تقرار نظ��ام احلكم، وأن ه��ذه الطائرات 
ميكن أن تصل في النهاية إلى جهات »أصولية متطرفة« 
)معاري��ف، 2015/7/4(. ول��م حترص إس��رائيل على 
أدن��ى مراعاة ملصالح األردن عندما قامت بتدش��ني مطار 
»متناع« شمال إيالت، حيث تبنّي أن العمل في هذا املطار 
سيش��ّوش  على حركة املالحة اجلوية في مطار العقبة، 
كما تؤكد عمان ذلك. وما يثير االستهجان أنه على الرغم 
من مظاهر السلوك اإلسرائيلي السلبي الفج جتاه األردن، 
فإنها لم تواجه بردة فعل من قبل نظام احلكم في عمان. 
قص��ارى الق��ول، م��ا تق��دم ي��دل عل��ى أن اعتبارات 
املصلحة اإلس��رائيلية تلعب دوراً مهماً في تثبيت الواقع 
السياس��ي والعس��كري جنوب��ي س��وريا. واملؤس��ف أن 
األط��راف العربي��ة الت��ي تب��دي كل ه��ذا احل��رص عل��ى 
املصالح اإلسرائيلية وتس��هم بذلك في إطالة أمد معاناة 
الش��عب السوري، تقدم على ذلك وهي تغض الطرف عن 

عدم تردد إسرائيل باملس مبصاحلها القومية.{

بقلم: الشيخ نزيه مطرجيداؤنـا و دواؤنـا

ديُق الَحِميم الَصّ
كُلنّ امِرٍئ يسعى إلى انتقاِء َخليله واختيار ُمْصطفاه، وكلٌّ يريُد صديقًا صدوقًا صادَق الَوْعد 
ات، ويأخذ بيده  اء، ُيس���اعده في ال�ُمِلمنّ اء، وأنيَس���ه في الس���رنّ وافيًا، ليكون َعونًا لصاحبه في الضرَّ
ي���اء، ال�ُمس���َتْخِفيِة بأقنعة اخِلداع،  نة بأث���واب الِرنّ داق���ة ال�ُمبطَّ عن���د العث���رات، وكلٌّ ينِف���ُر من الصنّ

ف َطلبًا للمآرب، وطَمعًا في املكاِسب. القائمِة على التزلُّ
���دة، يذكرونه في يوم ُس���رور  خاء، وُينِكرونه في الِشنّ إن عام���ة الن���اس يعرفون الصدي���ق في الرنّ
وَيْنَسونه في يوِم َنحٍس، ويبيعونه عند البأس وبالثمن الَبخس! ولكننّ ألهِل اإلميان صديقًا ليس 
ة وبيانًا،  كس���ائر األصدق���اء، إنه الصديق اأَلْوف���ى، واألبقى، وهو األكثر ِصدقًا ووف���اًء، واألبلُغ ُحجَّ
ر، إنه ِنتاُجك الصاِلح: إنه  ر وه���و ال يَتغيَّ يغي���ُب س���ائر األصحاب وهو ال يغيب، وكلٌّ إلخوانه َيتَنكنّ

العَمُل الصالح!
���فيع الك���رمي ُيصاحبك من وق���ِت املمات إلى أن يحك���َم الله بني  ه���ذا الصدي���ق احلميم والَشنّ

الِعباد في كلِّ املواقف والشدائد واألهوال.
لمة، وبيت  ���ة انتقلَت من ال���دار الفانية، وحمل���وك إلى بيت الَوْحش���ة والظُّ ف���إذا جاءْت���َك املنيَّ
الت���راب والِعق���اب، ف���إذا كنَت م���ن الصاحلني ج���اءك في قبِرك رجٌل حس���ُن الَوجه، حس���ُن الثياب 
ك، ه���ذا يوُمك الذي كنت توَع���د، فتقول له: َمن  ي���ح فيقول لك: أَْبِش���ر بالذي كان َيُس���رُّ ���ُب الرِّ طيِّ
���رور،  ���عادة والسُّ أنت؟ فَوجُهك الوجُه الذي يأتي باخلير! فيقول أنا عمُلك الصالح! فتْغمرَك السَّ

وتصيح: ربِّ أِقِم الساعة، أِقِم الساعة حتى أرجَع إلى أهلي ومالي!
فإذا انتقلَت من القبِر إلى احلشِر ووقفَت مع جموع الناس ُحفاًة، ُعراًة، ُغْراًل، في يوٍم عصيٍب 
َرهي���ب، تدنو فيه الش���مُس فوق الرؤوس مقدار ميَلني فتصهُره���م بلهيبها، فيأخذهم العرق بَقَدر 
���عداء، ومنه���م من يأخذه إل���ى ِحقَويه  أعماِله���م، فمنه���م َم���ن يأخ���ذه العرُق إل���ى َكعَبْيه وهم السُّ

)وسطه(، ومنهم َمن يأخذه إلى كِتَفيه، ومنهم من ُيْلِجُمه العرُق إجلامًا!
عر،  يف وأدقُّ من الشنّ م وهو أََحدُّ من السَّ راط الذي ُيْضَرُب بني َظهَري جهنَّ فإذا صرَت إلى الصِّ
م كالف���راش عن ميني الصراط  وا عليه، تهاَف���َت الناس في نار جهننّ وُأِم���َرت اأُلمم جميع���ًا ب���أن ميرُّ
وِشماله، والذين َينجون يكون ُمروُرهم على َقْدر إمياِنهم وأعماِلهم في ُظلَمتهم وأْنوارهم، فمنهم 
يح، ومنهم َمن َيْسعى َسْعيًا، ومنهم من ميشي َمشيًا، ومنهم  من ميرُّ كالَبْرق، ومنهم َمن ميرُّ كالرِّ
، ِل���َم أبطأَت بي؟  ���ط على َبطنه فيق���ول: يا ربنّ َم���ن َيزح���ُف َزحف���ًا... حتى مي���رَّ آِخر الناجني يتلبَّ

فيقول: َلم ُأبِطْئ ِبك إمنا أبطأ بك َعَمُلك!
وأن���ت يا باغَي العمل الصالح س���وف َيْس���هُل عليك أمر الُعبور كما َس���ُهل العم���ُل ال�َمبرور، ثم 
يأت���ي الن���اس إلى املي���زان حيث ُتوزن أعماُل الِعباد التي أحصاها الل���ه عليهم حتى مقدار مثاقيل 
ل امليزان  رصك على ما ُيَثقِّ ، ويناُل كلٌّ مهم جزاء ما عمل، ولَس���ْوف َتْس���عُد بِثَقل موازينك حِلِ رنّ الذَّ

من جميل األقوال وصالح األعمال!
إن الل���ه برحمت���ه وَفضله فتح لعباده أبواَب اخلير، فجعل على كِلنّ ُس���المى من املؤمن صدقة 
كلَّ يوم طلعت عليه الش���مس، وجعل الله في اإلنس���ان س���تني وثالثمائة َمْفِصل على كل مفصل، 
ته صدقة، وكل خطوة إلى املسجد صدقة،  صدقة: يعِدل بني االثنني صدقة، وُيعني الرجَل في داَبنّ
وإْس���ماع األص���مِّ صدق���ة، وهداي���ة األعمى وإرش���اد احَليران وإماط���ة األذى عن الطري���ق، والكلمة 

الطيبُة صدقة...
نَيَّ هذا عن  وَرد في الصحيحني: بينما رجل ميشي بطريق وجَد ُغصَن َشْوٍك فقال: والله أُلَنحِّ

ة! املسلمني ال يؤذيهم، فَشَكر الله له فغفر له، وأدخله اجلننّ
، فقالوا: أتغرس هذه اجلوزة وأنت  ْرداء كان َيغرُس شجرة َجوٍز وهو عجوز ُمِسننّ ُحكي أن أبا الدَّ
شيخ كبير، وهي ال ُتثمر إال بعد كذا وكذا من السنني؟ فقال لهم أبو الدرداء: وماذا علينّ أن يكون 
ل���ي ثوابه���ا ولغي���ري ثمرُتها؟ إن كَلنّ عم���ٍل ينفع الناس ُيعدُّ عبادًة من أفض���ل العبادات إذا صَدقت 
ُس ُكربة مكروب أو ُيَبلِس���م  ���ة وَس���ِلم القصد، فكل عمل ميس���ُح به املؤمن دمع���ة محزون أو ُينفِّ النينّ

ِجراح َمكلوم أو َيُسدُّ به رمق َمحروم أو يشدُّ أَْزَر مظلوم هو عبادة جليلة وُقربٌة عظيمة.
فبادر إلى عمل الصاحلات بالسير في حاجات العباد، قبل أن يأتيك ال�َمنون فال َيْنَفعك ماٌل 

وال بنون!<

اإلسالم الوسطي في نظر األنظمة
تدخل األنظمة العربية واإلسالمية في سباق مع 

الزمن لتصحيح وجتديد اخلطاب الديني.
جمي��ع األنظمة العربية واإلس��المية تتحدث عن 
أن اإلس��الم اختطف م��ن بعض اجلماع��ات. جميعها 
تتحدث عن اإلس��الم الوس��طي املعتدل الذي يجب أن 

يلتزم به من يريد االلتزام والتدين.
صرنا ف��ي زمن تعّددت فيه النظرة إلى اإلس��الم، 

وبات هناك صراع على تعريف اإلسالم ومقتضياته.
ال يقتصر الصراع هنا على أبناء العالم اإلسالمي 
ش��عوباً وحركات إس��المية وأنظمة، بل يش��ارك فيه 
العالم الغرب��ي؛ أمريكا وأوروبا وروس��يا، حيث تريد 
األخيرة إس��الماً ال يناق��ض قيمها، ال يهاج��م ثقافتها، 
ال ينتش��ر ب��ني أبنائه��ا، ال يش��كل تهدي��داً ملصاحلها، 
واالقتصادي��ة  السياس��ية  لهيمنته��ا  ويستس��لم 

واالجتماعية والثقافية.
ولكن ماذا عن األنظمة العربية واإلسالمية؟

بالنس��بة لألنظم��ة العربي��ة واإلس��المية، فه��ي 
تسعى إلى ترس��يخ مفهوم لإلسالم ال يهدد مصاحلها 

أو بقاء سلطتها.
ماذا يعن��ي هذا؟ يعني أن تس��تأثر تل��ك األنظمة 
بتعري��ف مفه��وم اإلس��الم ومقتضياته، وأن تس��تأثر 

بتحديد مفهوم اإلس��الم الوس��طي واملعتدل، فمن وما 
وافق هواها تعتبره إسالماً وس��طياً معتدالً، ومن وما 

خالف هواها تعتبره إسالماً متطرفاً متشدداً إرهابياً.
ال��ذي حتتك��ره،  القان��ون  ف��ي ذل��ك   وأداواته��ا 
والقض��اء ال��ذي تس��تأثر ب��ه، وإذا ل��زم األم��ر العنف 

واستخدام القوة.
باختصار، يريدون إسالماً يكونون هم مرجعيته، 

وليس إسالماً يكون هو مرجعيتهم.
ه��ل يعني ه��ذا أن فكرة جتديد اخلط��اب الديني، 
والعم��ل على تخليص مفهوم اإلس��الم مما علق به من 
أفكار أو مفاهيم أو تفس��يرات منحرفة أو ضالة أو غير 

صحيحة، عمل شائن؟
كال، لك��ن الس��ؤال: من يقوم به��ذا العمل اجلبار؟ 
أه��ي األنظمة واملؤسس��ات التي تدور ف��ي أفالكها؟ أم 
علم��اء مش��هورون بهواه��م 
م��ع األنظم��ة حي��ث مييلون 

بأفكارهم حيث متيل؟
ف��ي الواق��ع إن غالبي��ة 
بتل��ك  تث��ق  ال  الش��عوب 
إذا  خصوص��اً  اجله��ات، 
األم��ر يتعلق باإلس��الم  كان 
وتفس��ير نصوص��ه والقرآن 
وتفسير أحكامه. وهنا تكمن 
املصيب��ة الت��ي س��ترتد على 

األنظمة وعلى الشعوب.{

بقلم: عبد الله املجالي

الدعاء في السجود

الل��ه قريٌب من عب��اده، هك��ذا أخبرنا رب 
الع��زة س��بحانه؛ ق��ال تعال��ى: <وإذا س��ألك 
عب��ادي عن��ي فإني قري��ٌب أجيب دع��وة الداع 
إذا دع��ان> البقرة: 186، وق��ال: <ولقد خلقنا 
اإلنس��ان ونعلم ما توس��وس به نفسه ونحن 
أق��رب إلي��ه م��ن حب��ل الوري��د> ق: 16، فهذه 
نعم��ة كب��رى، ومّنة عظم��ى، ومع ذل��ك فعلى 
العبد أن يس��عى دوم��اً إلى االقت��راب أكثر من 

الله تعالى.
وق��د أخبرن��ا رس��ول الل��ه | ع��ن حالة 
معينة يكون العب��د فيها قريباً جداً من الله عز 
وجل، وه��ي حالة الس��جود؛ فقد روى مس��لم 
ع��ن أبي هريرة رضي الله عنه أن رس��ول الله 
| ق��ال: »أقرب م��ا يكون العبُد م��ن ربه وهو 

ساجٌد، فأكثروا الدعاء«.
وه��ذا توجي��ه نب��وي ك��رمي باإلكث��ار من 
الدعاء في وضع السجود، وقدم لهذا التوجيه 
بتوضيح السبب في كثرة الدعاء، وهو القرب 
من الله تعالى؛ فهذا يعني أن اإلجابة متوقعة؛ 
بل إن رس��ول الله | صرح بقرب اإلجابة في 
حديث آخ��ر؛ فقد روى مس��لم عن اب��ن عباس 
رضي الله عنهما، قال: كش��ف رس��ول الله | 
الستارة والناس صفوٌف خلف أبي بكر، فقال: 
»أيه��ا الناس، إنه لم يبق من مبش��رات النبوة 
إال الرؤي��ا الصاحلة، يراها املس��لم، أو ترى له، 
أال وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو س��اجداً، 
فأم��ا الركوع فعظموا فيه ال��رب عّز وجل، وأما 

السجود فاجتهدوا في الدعاء«.
ومن هنا فعلينا أن نستغل هذه اللحظات 
الفريدة في كثرة الدعاء، وأن نطلب من الله كل 
ما نتمناه م��ن خيري الدنيا واآلخ��رة، ولنعلم 
أنن��ا ندعو إلهاً كرمياً وع��د باإلجابة حني قال: 
<وقال ربكم ادعوني أستجب لكم> غافر: 60، 

فتمسكوا بهذا الوعد.
تطيع��وه  <وإن  ش��عارنا:  تنس��وا  وال 

تهتدوا> النور: 54.{

بقلم: د. راغب السرجاني
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وزير فلسطيني: إسرائيل بدأت معركة خطيرة 
ضد حراس وموظفي »األقصى«

االتحاد العالمي لعلماء المسلمين يختتم اجتماعه في قونية التركّية

ق��ال عدنان احلس��يني، وزير ش��ؤون القدس 
باحلكومة الفلسطينية، يوم االثنني، إن السلطات 
اإلس��رائيلية بدأت »معركة جديدة وخطيرة« ضد 

حراس وموظفي املسجد »األقصى«.
وأض��اف احلس��يني، ف��ي لقاء م��ع صحفيني 
مبكتبه في ضاحية البريد شمالي القدس: »بدأت 
إسرائيل معركة ضد العاملني في املسجد األقصى، 
مبن فيهم حراس املس��جد وموظفو إدارة األوقاف 
اإلس��المية )حكومي��ة(، مب��ا في ذل��ك التدخل في 

عمل موظفي األوقاف«.
وخالل األيام القليلة املاضية، أبعدت الشرطة 
اإلس��رائيلية، مس��ؤول اإلعالم ف��ي إدارة األوقاف 
اإلس��المية فراس الدبس، ملدة أسبوع عن املسجد 
األقص��ى، بالتزامن مع إبعاد حارس في املس��جد 
ملدة 14 يوماً، في وق��ت اعتقلت فيه ليومني ثالثة 

من احلراس، واستدعت اثنني آخرين للتحقيق.
الش��رطة  أن  إل��ى  »احلس��يني«  ولف��ت 
اإلس��رائيلية لم تس��مح، مؤخ��راً، وعل��ى مدار 12 
يوم��اً إلدارة األوق��اف بإص��الح صنب��ور مياه في 
س��احات املس��جد، إال بحضور ممثلني ع��ن دائرة 

اآلثار اإلسرائيلية.
وق��ال: إن »هذا تدخل في تفاصيل األمور وهو 
أم��ر غير مس��بوق، وعليه فإن هن��اك ضغوطاً من 
قبل اجلانب اإلس��رائيلي ولألسف ال أحد يستطيع 

ردع إسرائيل عن االستمرار بهذه االنتهاكات«.
وحذر »احلس��يني«، من تصاع��د االقتحامات 
اإلس��رائيلية لساحات املس��جد األقصى، وخاصة 

اختتم االحتاد العاملي لعلماء املسلمني، اجتماعه 
الراب��ع ملجلس أمنائ��ه، ال��ذي ُعقد في مدين��ة قونية 
التركي��ة، بتأكيد عدة مواقف، أبرزه��ا إدانته حملاولة 
االنقالب الفاش��لة التي ش��هدتها تركيا منتصف متوز 
املنص��رم، مؤكداً وقوف االحتاد إل��ى جانب احلكومة 

الشرعية في تركيا.
واستضافت والية قونية وس��ط تركيا، اجتماعاً 
لالحتاد العاملي لعلماء املسلمني، شارك فيه 63 عاملاً 

من 25 بلداً، للفترة ما بني 3 - 5 آب اجلاري.
وورد ف��ي البيان اخلتام��ي لالحت��اد، الذي تاله 
األم��ني الع��ام الدكتور عل��ي الق��ره داغي: »نس��تنكر 
جان��ب  إل��ى  وقوفن��ا  ونعل��ن  االنقالبي��ة،  احملاول��ة 
احلكوم��ة الش��رعية، وإن ه��ذا احملاولة ال تس��تهدف 
تركي��ا وحس��ب، وإمن��ا تس��تهدف العالم اإلس��المي 

بأسره«.
ولف��ت الق��ره داغ��ي إل��ى أن »االحت��اد كان أول 
املنظمات العاملية التي أدانت وشجبت وما زالت تندد 
بهذه احملاولة الفاش��ية الفاش��لة، وبأنه��ا محاولة ال 
تصب أبداً في صال��ح اجلمهورية التركية وال املنطقة 
وال األم��ة اإلس��المية ومصاحلها، وإمنا ه��ي محاولة 

للتخريب والهدم«.
وحّي��ا احتاد علم��اء املس��لمني »موقف الش��عب 

في املناسبات اإلس��رائيلية. وأشار إلى أن حراس 
وموظفي املسجد »األقصى« يتصدون للتصرفات 
الش��اذة الت��ي يقوم به��ا املس��توطنون اليهود في 
املس��جد خاصة عندما يؤدون طقوس��هم الدينية، 
لذلك بدأت السلطات اإلسرائيلية مبعركة إبعادهم 
عن املسجد وأحياناً اعتقالهم، إضافة إلى ممارسة 

الضغوط املختلفة عليهم في شؤون حياتهم.
م��ن جه��ة ثانية، وص��ف »احلس��يني«، وهو 
محافظ القدس، تصاعد عمليات الهدم اإلسرائيلية 
للمنازل الفلس��طينية ف��ي مدينة الق��دس، بداعي 

البناء بدون ترخيص، بأنها »غير مسبوقة«. 
ولفت إلى أن عمليات الهدم تتزامن مع تصاعد 
منح التراخيص لبناء املس��توطنات اإلس��رائيلية 
على أراضي الفلس��طينيني في املدين��ة، داعياً إلى 

فرض عقوبات على إسرائيل.
وقال: إن »االعتراض على ممارسات إسرائيل 
لي��س كافي��اً، وينبغ��ي التعام��ل معها م��ن خالل 

فرض عقوبات عليها«.
وانتق��د »احلس��يني« عملي��ات التطبي��ع م��ع 
إس��رائيل، قائ��الً: »ينبغي أن يح��دث التطبيع مع 
إسرائيل بعد أن يحصل الفلسطيني على حقوقه، 
أم��ا التطبيع قبل حصول ذل��ك فهو يعطل قضيتنا 

التي متر بظروف صعبة جداً«.
اإلس��رائيلية،  اخلارجي��ة  وزارة  وأعلن��ت 
األس��بوع املاضي، زيارة وفد سعودي ألراضيها، 
برئاس��ة رئيس مركز الشرق األوس��ط للدراسات 

االستراتيجية أنور عشقي. {

الترك��ي الرائع وامللهم في دفاعه ع��ن حريته وإرادته 
ودميقراطيته التي ارتضاها أس��لوباً للحكم واختيار 

احلاكم«.
فيم��ا دع��ا املجتمع الدول��ي إلى »ع��دم النكوص 
عن دع��م املمارس��ات الدميقراطية احل��رة، وبخاصة 
ف��ي الدول اإلس��المية وتركي��ا«، مؤكداً أن��ه »ال يصح 
دع��م االنقالبات العس��كرية التي تأت��ي على حريات 

الش��عوب وأحالمهم وآمالهم وثرواتهم«. كما استنكر 
البي��ان »الف��نت التي تقع ف��ي البلدان اإلس��المية بأيد 
أجنبي��ة، أو طائفي��ة ُيقت��ل فيه��ا املس��لمون، وتنتهك 
أعراضه��م وتدم��ر أمالكه��م، بجرائم ترق��ي أن تكون 
إب��ادة جماعي��ة«، مستش��هداً مب��ا يق��ع ف��ي س��وريا 
والعراق واليمن وليبيا وميامنار وأفريقيا الوس��طى، 
داعي��اً ال��دول اإلس��المية والضمير العامل��ي احلر إلى 

الحركة اإلسالمية تحّذر من خطر يداهم األقصى
ح��ذرت احلركة اإلس��المية في بيت املق��دس من خطر داهم يحيق باملس��جد األقص��ى املبارك،  
ترعاه سلطات االحتالل بهدف تقسيمه، متهيداً إلقامة هيكله املزعوم، ونبهت إلى أن االحتالل يشدد 

احلصار على القدس، ويزيد التضييق على سكانها العرب.
وذك��رت احلركة في بيان أن االحتالل ميعن فس��اداً في األقصى عبر إبع��اد املصلني وعّماره، ال 
لش��يء إال ملجرد أنهم يقومون بواجبهم جتاه مسجدهم، من الرباط والسدانة واحلراسة والصيانة 

والتعمير، فما أبقوا مؤسسة خلدمة القدس واألقصى إال أغلقوها.
ولفت البيان إلى أن »قطعان املس��توطنني يواصلون اقتحاماتهم لألقصى على مرأى من جنود 
االحتالل س��عياً نحو تقس��يمه وإقامة هيكلهم املزعوم، غير أن أبناء القدس يدافعون عن مسجدهم 

بكل ما ميلكون من مقومات الرباط والثبات«.
وعن موقف األمة اإلس��المية، قال البيان: »لقد ظن االحتالل واهماً أن األمة اليوم انش��غلت في 
حروبها ومعاركها من أجل نيل احلرية والكرامة عن نصرة قدس��ها ومس��رى نبّيها، ولم يعلم أن ما 

يجري في ساحات اجلهاد واإلعداد ليس إال مقدمة الزحف املنشود لتحرير بيت املقدس«.{

»الس��عي اجل��اد إليقاف هذه املآس��ي، وحق��ن الدماء 
ومتكني الشعوب من العيش بأمان«.

واس��تنكر االحتاد »سياس��ة الش��حن واحلش��د 
الطائف��ي، التي جت��اوزت ح��دود االخت��راق الدعائي 
واالستقطاب املذهبي، لتنتقل إلى تأسيس امليلشيات 
املقاتل��ة ضد الدول والش��عوب واملذاه��ب املخالفة«، 
الفت��اً إل��ى األوض��اع ف��ي الع��راق وس��ورية ولبنان 

واليمن.
وعل��ى صعي��د آخر، أك��د االحت��اد دعم��ه الكامل 
للمرابط��ني واملرابطات باملس��جد األقصى، مس��تنكراً 
»جرائ��م االحت��الل الصهيوني من اعت��داءات متكررة 
عل��ى األقص��ى واملصل��ني، وأه��ل الق��دس الش��ريف، 
واإلعدام��ات امليدانية للمواطنني الفلس��طينيني، مبن 
فيهم األطفال والنس��اء، وهدم البي��وت، واالنتقام من 
أق��ارب الش��هداء واألس��رى واملرابط��ني«، كم��ا رفض 

سياسة االستيطان التي متارسها إسرائيل.
وف��ي الش��أن الس��وري، ق��ال البيان إن س��وريا 
تتع��رض ملؤام��رات دولي��ة قام��ت بصن��ع )تنظي��م( 
»داع��ش« )اإلرهابي( ورعايته والهيمن��ة على القرار 
في البالد، مؤكداً أن النظام السوري الذي يقتل شعبه 
يش��كل مصدراً لإلرهاب الذي لن ينتهي ما دام س��ببه 
قائم��اً، داعياً فصائل املعارضة الس��ورية إلى توحيد 

صفوفها.
كم��ا دع��ا االحت��اد »ال��دول الت��ي ال تزال تس��اند 
النظام الس��وري، إلى التخلي عن دعمه ومس��اندته، 
كما دعاها إلى الوقوف إلى جانب الش��عب الس��وري 
واملعارضة، واألح��رار من أبناء س��وريا الراغبني في 

التحرر الوطني«.{

نائب رئيس مجلس النواب التونسي
الدكتور عبدالفتاح مورو يلقي محاضرة في عكار

.. ويحاضر في بيروت

نظم��ت اجلماع��ة االس��المية ف��ي عكار ف��ي قاعة 
مدرس��ة اجلوه��رة محاضرة حت��ت عن��وان »املنطقة 
وحتدي��ات العص��ر« للش��يخ الدكت��ور »عب��د الفتاح 
مورو« نائب رئيس مجلس النواب التونس��ي، ونائب 

رئيس حركة النهضة التونسية.
حض��ر اللق��اء مس��ؤول اجلماع��ة اإلس��المية في 
عكار األس��تاذ محمد هوش��ر، مس��ؤول مكت��ب الدعاة 
الش��يخ مصطفى علوش، األس��تاذ محمد شديد وعدد 
من القي��ادات، املفت��ي زيد ب��كار ممثالً بالش��يخ خالد 
إس��ماعيل، رئيس دائ��رة األوقاف اإلس��المية في عكار 
الش��يخ مال��ك جديدة، نائ��ب رئيس مجل��س األوقاف 
الدكتور محمد احلسن، األب جان سلوم ، منسق التيار 
الوطني احلر األس��تاذ طوني عاصي، الدكتور سعود 
اليوس��ف رئيس مستش��فى اليوس��ف الطب��ي، األمني 
الع��ام للجامع��ة املرعبي��ة احملام��ي وس��يم املرعبي، 
األس��تاذ محم��د حس��ني ممثل مكت��ب الرئي��س جنيب 

بدع��وة من اجلماعة اإلس��المية ف��ي بيروت، 
ألق��ى نائب رئيس البرملان التونس��ي الدكتور عبد 
الفتاح م��ورو محاضرة بعن��وان »ضوابط جناح 
العم��ل اإلس��المي« وذل��ك مس��اء األربع��اء 10/ 
2016/8 ف��ي قاع��ة مركز اجلماعة اإلس��المية - 

عائشة بكار.
حض��ر اللق��اء قي��ادات وك��وادر اجلماعة في 

بيروت، وحشد من شباب وشابات اجلماعة.
حت��دث م��ورو ع��ن ضواب��ط جن��اح العم��ل 
اإلس��المي عبر عدة محاور وأسس، وأردف: علينا 
بالتخصص لنكس��ب اهتمام الن��اس وثقتهم، وان 
نك��ون قادري��ن عل��ى التص��دي للمش��كالت الت��ي 
نعيش��ها. ثم كانت مداخالت من احلضور وأسئلة 

أجاب عنها احملاضر.

ميقاتي، الشيخ عالء عبد الواحد رئيس جمعية النور 
اإلس��المية، رؤس��اء البلدي��ات ، واملخاتي��ر، وعدد من 

فعاليات املنطقة.
اس��تهل اللقاء بتالوة من آيات الذك��ر احلكيم، ثم 
كلم��ة لألس��تاذ محمد هوش��ر مرحباً بالدكت��ور مورو 
واحلضور، ث��م كانت كلمة الدكتور عب��د الفتاح مورو 
حول األحداث التي جتري في املنطقة حتدث فيها عن: 
»تاري��خ احلضارة الت��ي نعتبرها عزاً وفخ��راً لنا وأن 
حضارة الش��عوب انبثق��ت من أمجادن��ا وتاريخنا... 
أنه��ى مورو: »إن انتصارن��ا وحضارتنا هي في حتّمل 
املس��ؤولية وأعب��اء ه��ذه األمة وأنس��نة اإلنس��ان في 
حقوقه وكرامت��ه، فنحن إن لم نكن قادرين على إنتاج 
مواردن��ا بأيدين��ا فكيف لن��ا أن نتح��رر وأن تكون لنا 

العزة والصدارة«.
أس��ئلة  ع��ن  باإلجاب��ة  احملاض��رة  اختتم��ت 

احلضور.
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اللقاء.
وق��ام النائب احل��وت خ��الل الزيارة بتس��ليم 
دول��ة الرئيس بري رس��الة احلملة العاملية لكس��ر 
احلصار عل��ى غزة، وقد وعد ب��ري بتولي توزيعها 

على احتادات البرملانات العربية واإلسالمية.
كما قام الشيخ عبد الفتاح مورو بزيارة سماحة 
مفتي اجلمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار 

الفتوى بصحبة النائب الدكتور عماد احلوت.

الله تعالى. 
من جهت��ه دعا الش��يخ عبدال��رزاق اس��المبولي 
رئي��س دائ��رة اوق��اف طرابلس إل��ى مواكب��ة التطور 

وتسخيره ملا فيه من خدمة لهذا الدين الكرمي.
فرق��ة  قدمته��ا  انش��ادية  فق��رات  احلف��ل  تخل��ل 

السماح، وعرض فيلم عن املسابقة. 
واختتم احلفل بتقدمي درع تكرميية للش��يخ عبد 
ال��رزاق اس��المبولي.. ث��م جرى ف��ي نهاي��ة االحتفال 
توزي��ع الش��هادات واجلوائز عل��ى الفائزي��ن وقد بلغ 

عددهم حوالى 60 فائزاً .

تضمن��ت ع��دة مواضيع أبرزه��ا االختن��اق، الغياب عن 
الوعي، اجلروح، احلروق، التسمم، ضربات الشمس...

وكان النش��اط تفاعلياً بني املدربات واحلضور، مع 
تطبيق أغلب األمور.

عن أي خلفيات دينية أو مذهبية أو مناطقية، مش��دداً 
ف��ي الوقت عينه على العالق��ة املتينة التي تربط بلدة 
ع��ني الدلب بصي��دا وأبنائها املرحب به��م في اي وقت 

ومكان.

ألقاها مسؤولها في بر الياس االستاذ رضا غازي دلة، 
فكلمة لضيف احلفل الدكتور أحمد اجلمال املدير العام 
للتعليم العالي، فشيخ البلدة الشيخ وسام عنوز. ثم 
كلم��ة نادي النهضة ألقاها رئيس النادي محيي الدين 
أبو منري. واختتم احلفل بتوزيع الشهادات والدروع 

للناجحني واملتميزين وباأللعاب النارية.

اس��تقبل رئيس مجلس الن��واب نبيه بري قبل 
ظهر االثنني، نائب رئيس مجلس النواب التونس��ي 
عب��د الفتاح م��ورو، والنائب عماد احل��وت، وجرى 
عرض لألوضاع الراهنة في املنطقة والعالقات بني 

برملاني البلدين.
وكانت مناسبة للتحاور في العالقة البرملانية 
ب��ني تونس ولبنان، وهم��وم املنطقة وما يحاك لها، 
كم��ا أخ��ذت القضي��ة الفلس��طينية حيزاً كبي��راً من 

نظ��م املكت��ب الدع��وي ف��ي اجلماعة اإلس��المية 
بطرابل��س بالتعاون مع جلنة القرآن الكرمي في لبنان 
حفل توزيع جوائز املسابقة الرمضانية )ربيع القلوب 
1( التي بلغ عدد املش��اركني فيها 350 شاباً من فئات 

عمرية مختلفة وذلك في مسرح اإلميان - طرابلس.
تخلل احلفل كلمة لرئيس املكتب الدعوي الش��يخ 
خال��د العارف��ي، فهن��أ أهل طرابل��س الذي��ن يحتفون 
بتخريج طلبة حافظني لعدد م��ن أجزاء القرآن الكرمي 
متوجهاً برس��الة للحفاظ بعدم االكتفاء مبا مت حفظه 
وامنا االس��تمرار في هذه املس��يرة إلمت��ام حفظ كتاب 

أقام قس��م املدّرب��ات في جه��از الط��وارئ واإلغاثة 
بالتع��اون م��ع جمعي��ة النج��اة االجتماعية ف��ي بلدتي 
املن��ارة والرفي��د بالبق��اع سلس��لة محاض��رات بعنوان 
»اإلس��عاف املنزلي« وذلك في 30 مت��وز و 6 آب 2016، 

املس��ؤول  اس��تقبل 
للجماع��ة  السياس��ي 
اجلن��وب  ف��ي  االس��المية 
الدكتور بسام حمود مبركز 
اجلماع��ة في صي��دا رئيس 
الس��يد  الدلب  بلدي��ة ع��ني 
دان��ي جب��ور يرافق��ه مدير 
مكت��ب النائب أم��ل أبو زيد 
األس��تاذ جورج غامن واألب 
وليد الديك، بحضور عضو 

املجلس البلدي ملدينة صيدا حسن الشماس.
وكان اللقاء مناس��بة وّضح فيه��ا رئيس البلدية 
للدكتور حمود حقيقة اإلش��كال ال��ذي وقع في حديقة 
البلدة وأنه ال يعدو كونه س��وء تفاهم بعيداً كل البعد 

أقامت هيئة نصرة األقصى - القسم 
النس��ائي بالتع��اون مع جمعي��ة النجاة 
االجتماعية في البقاع، ومبناس��بة ذكرى 
اح��راق املس��جد األقصى املب��ارك في 21 
آب 1969، محاض��رة ف��ي مرك��ز اإلم��ام 
الش��اطبي وعلومه في كامد اللوز، ألقتها 
األخت نبيلة دهش��ة للطالب، مع معرض 
تثقيف��ي عن األقص��ى ومكانت��ه ومعاناة 

الطالب الفلسطينيني في القدس.

نح��و  بحض��ور 
ش��خص   1500
وأهال��ي  ط��الب  م��ن 
ومس��ؤولني ومعلم��ني 
وضي��وف، على ملعب 
مت  النهض��ة  ن��ادي 
تك��رمي أكث��ر م��ن 250 
طالباً وطالبة من أبناء 
ومدارس��ها  برالي��اس 
ف��ي  ف��ازوا  الذي��ن 

الشهادات الرسمية لعام 2016.
 كلمة ترحيبي��ة من عريف احلفل، تالها النش��يد 
الوطن��ي اللبنان��ي، ثم كلم��ات اللجن��ة املنظمة حيث 
بدأت بكلمة املجلس الثقافي االجتماعي ألقاها األستاذ 
أحم��د املعربوني، ث��م كلمة اخلريج��ني ألقتها الطالبة 
نادين مصطفى طراد، ثم كلمة رابطة الطالب املسلمني 

نائب رئيس مجلس النواب التونسي والنائب الحوت 
يلتقيان الرئيس بري ومفتي الجمهورية

احتفال توزيع جوائز مسابقة ربيع القلوب 
لحفظ القرآن الكريم 

سلسلة محاضرات إسعافية في البقاع

الجماعة اإلسالمية تستقبل رئيس بلدية عين الدلب

محاضرة في كامد اللوز بمناسبة ذكرى إحراق األقصى

حفل التخرج السنوي في بر الياس للطالب والطالبات الفائزين

أنشطة

مشاريع قطرية جديدة في غزة
بقيمة أربعين مليون دوالر

أعلن الس��فير القطري محمد العم��ادي، عن رزمة 
مشاريع جديدة في غزة بقيمة 40 مليون دوالر.

ج��اء ذلك خالل توقيع الس��فير القط��ري ورئيس 
اللجن��ة القطري��ة إلى قطاع غ��زة الرزم��ة األخيرة من 
مشاريع منحة ال� 407 ماليني دوالر التي قدمتها بالده 

منذ أربع سنوات لصالح مشاريع إعادة اإلعمار.
وقال العمادي: إن املش��اريع ستش��مل اس��تكمال 
املرحلة الثالثة من شارع صالح الدين بقيمة عشرين 
مليوناً، وقصر العدل بقيمة عش��رة ماليني، باإلضافة 
إلى املرحلة الثالث��ة من مدينة األمل، والبنية التحتية 
ملدين��ة حم��د بخان يون��س، وتأثيث امل��دارس وعقود 

الهيئات االستشارية.
وكان��ت قط��ر من أوائ��ل ال��دول التي ب��دأت تنفيذ 
مشاريع إعادة اإلعمار، بعد العدوان األخير على غزة، 

وتش��مل تعبيد ط��رق غزة الرئيس��ية، وإقام��ة مدينة 
سكنية ومشفى متخصص.



األمـان - العــدد 1225 - 19 آب  2016م16 واحة احملررين

تصدرها
شركة »بـالغ«

لإلعالم والصحافة والنشر

رئيس التحرير
إبراهيم املصري

املدير املسؤول
أمين إبراهيم

اإلدارة
بسام غنوم

اإلدارة: بيروت - املصيطبة - شارع العمارة ص.ب 11/5266
هاتف: 658605 )01( فاكس 961.1.650308+

Web page :www.al-aman.com :صفحة اإلنترنت
E.mail: info@al-aman.com :البريد اإللكتروني

Creative Advertising :صف األحرف والفرز
هاتف: 01/815678

التوزيع: الناشرون لتوزيع الصحف واملطبوعات
هاتف: 01/277007

حت���لنّ ه���ذه األي���ام ذكرى م���رور ثالث س���نوات على مج���زرة ميدان رابع���ة العدوي���ة التي راح 
ضحيته���ا مئ���ات املتظاهري���ن الس���لميني، الذي���ن ارتكب���وا جرمية متس���كهم برئي���س جمهورية 
منتخب، وإصرارهم على رفض انقالب دموي أطاح كل مكتس���بات ثورة 25 يناير. أكثر ما يؤلم 
تها وبش���اعتها وإج���رام مرتكبيها فإنها لم تن���ل االهتمام الذي  ف���ي ه���ذه احلادثة أنه رغم دموينّ
تس���تحق، ول���م يحصل أي حتقيق مس���تقل ف���ي مجرياتها رغ���م هول ما حصل، وجن���ح النظام 
االنقالبي مس���نودًا بالدولة العميقة داخل مصر واملنظومة العربية الداعمة له بطمس معالم 
اجلرمي���ة، خاص���ة أن أداء االنقالبيني بعد رابعة لم يكن أقل دموي���ة، فصارت كل مجزرة تخفي 
ه ب���ات أيقونة رمزية  آث���ار التي تس���بقها. لكن ش���يئًا واحدًا ما زال ماثاًل م���ن أثر اجلرمية، ولعلنّ
ملظلمة الشرعية في مصر، وهو اسم »رابعة« واألصابع املرفوعة وضمنّ اإلبهام، هذا الشعار الذي 

ل من استخدمه هو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. قيل إن أونّ
على س���يرة أردوغان، والش���يء بالش���يء ُيذكر، فقد ش���كلت محاولة االنقالب الفاشلة التي 
ش���هدتها تركي���ا قب���ل قرابة ش���هر وإحب���اط الرئيس التركي مس���اعي اجليش إلطاحته، ش���كلت 
مناس���بة للبع���ض إلجراء مقارن���ة بني ما حصل في تركي���ا وبني االنقالب ال���ذي أطاح الرئيس 
محمد مرسي، فبرز سؤال كبير: ملاذا جنح انقالب مصر وفشل انقالب تركيا؟ ما العوامل التي 
س���اعدت أردوغ���ان عل���ى إفش���ال محاولة االنق���الب عليه، وم���ا العوامل التي س���اهمت في جناح 

اجليش املصري في االنقالب على الرئيس مرسي؟
رغم أن املقارنة ظاملة ومجحفة بحق األخير، فالظروف التي رافقت انقالب مصر تختلف 
جذري���ًا ع���ن ظ���روف محاول���ة االنقالب ف���ي تركيا، لك���ن ذلك المين���ع من اإلض���اءة على بعض 
اجلوانب التي ش���كلت عقبات في طريق الرئيس مرس���ي إلحباط االنقالب، في حني أنها كانت 

عناصر مساعدة وحاسمة ألردوغان في معركته ضد االنقالبيني. 
بعد س���اعات من إحباط االنقالب قال رئيس الوزراء التركي: »تركيا ليس���ت دولة من العالم 
الثالث«، وهو بذلك أراد اإلش���ارة إلى وعي األتراك ومتس���كهم بالتجربة الدميقراطية، بخالف 
س جيوش���ها رغم أن األخيرة ال تقدم لها إال القمع. في مقابل  ش���عوب العالم الثالث التي تقدنّ
يهم بصدورهم لدبابات االنقالبيني، شكلت ضحالة  دهم وراء رئيسهم وتصدنّ وعي األتراك وتوحنّ
وع���ي املصري���ني عاماًل رئيس���يًا في جناح االنقالب، فنجح���ت الدولة العميقة ط���وال عام كامل 
ل اإلخوان والرئيس مرس���ي مس���ؤولية مش���اكل  ف���ي ش���يطنة اإلخ���وان، وتش���كيل رأي ع���ام يحمنّ
الكون، وحصل انقس���ام عمودي عميق بني املصريني حول ش���رعية الرئيس، ما أعطى الفرصة 

لالنقالبيني لتنفيذ ما أرادوا.
األم���ر اآلخر الذي ش���كل عاماًل حاس���مًا في إحباط محاولة االنق���الب بتركيا وجناحه في 
مص���ر، هو أن أردوغان جن���ح -بفضل الله وتوفيقه- في اإلفالت من قبضة االنقالبيني، والبقاء 
على رأس الدولة ولو من خالل شاشة هاتف جوال، وهو ما ساهم في إعطاء زخم كبير لألجهزة 
األمنية املؤيدة للش���رعية وكذلك لألتراك في مقارعة االنقالبيني. في املقابل ش���كل اختطاف 
الرئي���س مرس���ي، واعتقال���ه ف���ي مكان مجه���ول نقطة ضع���ف متنّ اس���تغاللها لالنقضاض على 

الشرعية.
يبق���ى عام���ل رمب���ا هو األهم في فش���ل محاول���ة االنق���الب بتركيا وجناحه مبص���ر، هي أنه 
في احلالة التركية متكن أردوغان خالل أربعة عش���ر عامًا من إيجاد تش���كيالت عس���كرية داخل 
قطعات األجهزة األمنية موالية للش���رعية، ومؤيدة للمؤسسات الدميقراطية. فشهدنا مالحم 
ج بالس���الح، وهي م���ن املرات  يهم للجي���ش املدجنّ رها أف���راد الش���رطة خ���الل تصدنّ بطولي���ة س���طنّ
الن���ادرة التي نش���هد فيها صراعًا بني األجهزة األمنية بهذا الش���كل. بينم���ا في احلالة املصرية 
كان التس���ابق ب���ني األجه���زة األمنية واجليش على إجه���اض التجربة الدميقراطي���ة، والتنكيل 
باملصريني املؤيدين للشرعية، واالنقالب على الرئيس مرسي الذي كان يحرص في كل مناسبة 
عل���ى التعبي���ر ع���ن ثقته وإميانه باجليش والش���رطة، لكن من الواضح أن���ه أخطأ في منح هذه 

الثقة ووضعها في املكان اخلطأ، وقد دفع ثمن ذلك أو أن عامًا واحدًا لم يكن كافيًا.<

بقلم: أواب إبراهيم

هل أخطأ مرسي وأصاب أردوغان؟!

كلمة طيبة

من يس��مع حتلي��الت بعض السياس��يني 
واإلعالميني حول األوضاع السياسية الراهنة 
أو  اللبنان��ي  احملل��ي  املس��توى  عل��ى  س��واء 
عل��ى الصعيد العرب��ي واإلقليم��ي، بل وحتى 
الدول��ي لم يعد يفاجأ به��ذا الكم من االدعاءات 
احلقيق��ة  أنه��ا  يزعم��ون  الت��ي  والتكهن��ات 
السياس��يني  م��ن  ع��داه  م��ا  وكل  اخلالص��ة 

واإلعالميني مخطئون ومدعون.
وال  مض��ى-  فيم��ا  ساس��تنا  درج  ولق��د 
يزال��ون- عل��ى تس��قط أخبارهم املس��تقبلية 
ومعرفة حظوظهم من النجاح في االنتخابات 
النيابي��ة كم��ا ص��رح بذل��ك أولئ��ك املدع��ون 
م��ن  نخب��ة  أن  يؤك��دون  والذي��ن  بالتنجي��م 
احملط��ات  ف��ي  اليه��م  يلج��أون  السياس��يني 

املفصلية في حياتهم السياسية.
ويبدو أن هذه »املهنة« رابحة أو على األقل 
لن تبتزهم في أوهام محتملة أو وقائع منتظرة 
فأرادوا أن يتحرروا من سلطتهم ويفتحوا على 
حس��ابهم مهن��ة إلص��دار التوقع��ات أو وكالة 
أنب��اء خاص��ة به��م تدع��ي االمل��ام مبجري��ات 
والعربي��ة  اللبناني��ة  السياس��ية  احلي��اة 
والدولي��ة، فيطلق��ون الكذب��ة ث��م يصدقونه��ا 
عل��ى غ��رار »جح��ا والع��رس الوهم��ي« الذي 
أوه��م االوالد أنه قائم فاندفع��وا مهرولني نحو 
الع��رس املزع��وم وكذا فع��ل جحا قائ��الً »لعل 

العرس حقيقي«.
وتتركز في هذه األيام تكهنات السياسيني 
واإلعالميني حول مصير االس��تحقاق الرئاسي 
»فيأتي��ك باألخب��ار م��ا ل��م ت��زود« وتختل��ط 
التصريح��ات ومواعيد االنتخابات الرئاس��ية 
عل��ى طاولة البرامج السياس��ية احلوارية، أو 
لدى خ��روج النواب من املجل��س النيابي بعد 
اجللسات الهمايونية الفارغة سوى من بعض 
الن��واب الذين صغ��روا عقلهم وأت��وا للبرملان 

لينتخبوا الرئيس العتيد في ظنهم.
وإن كل م��ن يتاب��ع احلوارات السياس��ية 
ومناب��ر اإلعالم ف��ي مناس��بات مختلف��ة يجد 
نفسه أمام »ليالت« عبد اللطيف وصورة طبق 
األص��ل عن تهيؤاتها وخرافاته��ا  اعتقاداً منهم 
أنه��م ملّم��ون به��ذه األوضاع وأنه��م يوهمون 
فريقه��م السياس��ي وقاعدتهم الش��عبية أنهم 
عل��ى س��عة م��ن العل��م واالط��الع م��ن املراكز 
العليا ومن ش��خصيات عريقة املستوى، هكذا 

يقول��ون ملن يحدثه��م بأن معلوماته��م موثقة 
وليست حتليالت اعتباطية.

ولع��ل أب��رز أحادي��ث الس��اعة ف��ي ه��ذه 
اجلمهوري��ة  رئي��س  انتخ��اب  قضي��ة  األي��ام 
حيث امتألت وسائل اإلعالم ومحطات التلفزة 
بع��ض  م��ن  املختلف��ة  التصاري��ح  بعش��رات 
إعالميي  السياس��يني واإلعالميني وخصوصاً 
زعيق��اً  الن��دوة  مي��ألون  الذي��ن  »املمانع��ة« 
وصراخ��اً وتهديداً غير مباش��ر للمحاور اآلخر 
أن��ه يجب علي��ه أن يصدق ترهات��ه وإال اعُتبر 
خارج اللعبة السياسية وهنا يتبادل ضيوف 
الندوة ما ميتلكونه من معلومات تفيد حس��ب 
آرائهم مبوعد انتخاب الرئيس ويقسمون على 
أنه��ا معلومات م��ن البيت األبي��ض والكرملني 
وطه��ران والري��اض جتم��ع عل��ى أن املوع��د 
أميركا  رئي��س  انتخابات  بع��د  – عاألكي��د- 
بحوالي ستة أشهر بعدما يكون ملف الرئاسة 
املش��كالت  جمل��ة  م��ن  دوره  أت��ى  اللبناني��ة 
الدولي��ة البالغة، ليرد مح��اور آخر بأن املوعد 
هو بعد انته��اء حرب اليم��ن، وأن املنتصر هو 
الذي س��يكون له رأي راجح في اس��م الرئيس 
املرتقب. ويتدخل متصل من خارج االستوديو 
ليس��فه آراء الطرفني ويزع��م أن املوعد مرهون 
مبعركة حلب وال تنتهي هذه الهمروجات عند 
ح��د مع��ني. ويق��ول آخ��ر إّن املوعد بعد رس��م 
خريط��ة الش��رق األوس��ط اجلديد وس��ايكس 

بيكو2.
إن آخ��ر توقع��ات ليل��ى عب��د اللطي��ف ال 
تب��ّز ق��رار حس��ن نص��ر الله ف��ي ذل��ك املوقف 
االستعالئي الذي أعلنه من بنت جبيل بتبنيه 
العماد ميش��ال ع��ون رئيس��اً للجمهورية وأن 
الرئي��س الق��دمي اجلدي��د نبي��ه بري س��يكون 
رئيس��اً للمجل��س النياب��ي مي��ّن علين��ا بأّن��ه 

سيبحث في اسم للحكومة املرتقبة.
والل��ه لقد اس��تحت ليلى عب��د اللطيف أن 
تقوله��ا ولكن يبدو أّن والي لبنان الفقيه نّصب 
نفسه محركاً لدمى املسرح السياسي ومسايرة 
لعون بعدم التمديد لقائد اجليش والى تعطيل 
جلسات عمل جلان تعديل القانون االنتخابي 

لصالح اإلبقاء على قانون الستني.
ولن يس��تقيم أمر وطن ترس��م سياس��ته 

ومستقبله أشباه ليلى عبد اللطيف.{
عبد القادر األسمر    

هل أصبح ساستنا منّجمين
ينافسون ليلى عبد اللطيف؟

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