
الوزن التركي.. يتقّدم..!
من���ذ فش���ل االنقالب العس���كري ال���ذي كان يرم���ي إلى تقوي���ض أركان الدول���ة التركية التي 
يحكمه���ا دميقراطي���ًا ح���زب العدال���ة والتنمي���ة بقي���ادة الطي���ب رج���ب أردوغان.. حب���س الناس 
أنفاس���هم، وتوقع���وا ان يكون ذلك إيذان���ًا بتقويض عدد من دول اإلقليم، أبرزها س���وريا والعراق، 
وص���واًل إل���ى إيران وروس���يا. لكن الرئيس أردوغان التق���ط الكرة وعقد لقاءات م���ع عدد من كبار 
مس���ؤولي األقط���ار التي لم تش���ارك في االنق���الب، وأبرزها روس���يا وإيران. وكان يأم���ل بأن توافق 
الواليات املتحدة األميركية على إنش���اء منطقة آمنة على احلدود التركية الس���ورية، لكن اإلدارة 
األمريكية لم توافق على انشاء هذه املنطقة على احلدود التركية مع سوريا، ملا يشكله ذلك من 
زيادة في الوزن التركي، س���واء على املس���توى اإلقليمي أو العاملي. أما اليوم، فقد دخلت الدبابات 
التركية إلى جرابلس، وطالبت سكان القرى التركية احلدودية بإخالء مساكنهم متهيدًا لتطهير 
املنطقة عسكريًا من مقاتلي »داعش« وحزب االحتاد الدميقراطي الكردي.. يقع كل ذلك مبوافقة 
أمريكي���ة وروس���ية، في نفس اليوم الذي يصل فيه جو بايدن نائ���ب الرئيس األمريكي إلى تركيا، 
وهو أكبر ش���خصية غربية تزور أنقرة بعد احملاولة الفاش���لة إلجراء محادثات مع اإلدارة التركية 

املتغلبة على االنقالب. فهل ميهد ذلك ملعادلة إقليمية جديدة لتركيا في املنطقة.
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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(

فوتيل: الجيش »شريك 
ثابت لنا«

هي رس��الة ذات دالالت هامة اعلن عنها 
قائ��د القي��ادة الوس��طى األميركي��ة اجلنرال 
جوزي��ف فوتي��ل، عب��ر حص��ره لقاءات��ه في 
زي��ارة اليوم الواح��د اللبنانية بقائد اجليش 
العم��اد ج��ان قهوج��ي، ف��ي الي��رزة، وه��ي 
الزيارة الثانية له خ��ال العام احلالي، بعد 

أن كان زار بيروت في نيسان املاضي.
لم يتطرق الضيف االميركي للمواضيع 
السياس��ية. أع��رب ع��ن تقديره مل��ا يقوم به 
اجليش اللبناني وما يحققه من اجنازات في 

مواجهة اإلرهاب وحماية السلم األهلي.
وأوضحت مديرية التوجيه في اجليش، 
في بيان، ان فوتيل وقهوجي بحثا العاقات 
الثنائي��ة ب��ن جيش��ي البلدي��ن، وبرنام��ج 
للوح��دات  املق��ررة  األميركي��ة  املس��اعدات 

اخلاصة في اجليش. 

»المستقبل« تتهم نصر الله 
بـ»العودة إلى التعمية«

النيابية  استهجنت كتلة »املس��تقبل« 
اللبنانية الت��ي اجتمعت برئاس��ة الرئيس 
فؤاد السنيورة، »عودة األمن العام ل� »حزب 
الله« السيد حسن نصرالله إلى استحضار 
لغ��ة التخوين واخت��اق االتهام��ات مييناً 
العاش��رة  الذك��رى  ف��ي مناس��بة  ويس��اراً 
النتهاء عدوان 2006 اإلسرائيلي«، معتبرة 
انه »يس��تمر في سياسة الهروب إلى األمام 
في محاولة لتحويل األنظار عن املش��كات 
التي يس��ببها، أكان ذلك في فت��رة العدوان 
وما تاها أم في ما يتعلق مبس��ؤوليته عن 
اس��تمرار الش��غور الرئاس��ي وإمعان��ه في 

استتباع الدولة«.
ومتن��ت الكتلة »لو يبادر الس��يد نصر 
الل��ه إلى االعتراف باحلقائ��ق املّرة املتعلقة 
بتورط��ه في س��ورية، فالع��ودة عن اخلطأ 
فضيل��ة«، معتب��رة أن »التق��ومي املنص��ف 
لعدوان متوز، ُيْظهر في احملصلة املكاس��ب 
واإلجنازات التي حققها لبنان واللبنانيون 
في خضم ذلك العدوان والتي متثلت بوحدة 
الشعب اللبناني وصموده وتضامن بعضه 

مع بعض.

جنبالط يرى »مساطر«
 من دم ونار على الحدود

  غ��ّرد رئي��س »اللق��اء الدميوقراط��ي« 
النياب��ي اللبناني وليد جنب��اط، على موقع 
»تويت��ر« قائ��اً: »بعد مئة ع��ام، تعود لعنة 
»س��ايكس بيك��و«، وها ه��و الكي��ان الكردي 
يتبلور في ش��مال سورية، والتاريخ ال يرحم 
لكن م��ن املس��ؤول؟ النظ��ام الس��وري الذي 
رفض التس��وية منذ البدء كما رفض وساطة 
اجلامع��ة العربي��ة برئاس��ة نبي��ل العرب��ي 
ث��م وس��اطة كوف��ي أن��ان وم��ن ث��م األخضر 
اإلبراهيم��ي على م��ا أذكر«. وذك��ر ب�»إصرار 
النظام على احلل العس��كري القمعي، ما دمر 
س��ورية وهّجر ماين من ش��عبها«، وسأل: 
»هل النظام وحده مسؤول؟ أتت قوى دولية 
مثل روس��يا، وإقليمية مثل إيران، وساعدت 

النظام بدل إجباره على التسوية«.
ولف��ت الى أن��ه »كان ميك��ن إقامة نظام 

سياس��ي فيه احل��د األدن��ى م��ن الامركزية 
كاألك��راد«.  لألع��راق  بالتن��وع  واالعت��راف 
وعاد الى الس��ؤال: »ماذا في اخلفايا؟ لس��ت 
أدري، لكن هناك مس��طرة أو مس��اطر ترس��م 
حدوداً جديدة بالدم والنار في س��ورية وفي 
العراق«. وق��ال: »ال تلوموا األكراد بل العرب 
الذي��ن ال يق��رأون. من��ذ اب��ن رش��د يحرقون 

الكتب. يا أمة ضحكت جلهلها األمم«.

شهيب يحّذر من عودة 
النفايات إلى الشوارع

رئي��س  اللبنان��ي  الزراع��ة  وزي��ر  أك��د 
املنزلي��ة  النفاي��ات  إلدارة  الفني��ة  اللجن��ة 
الصلب��ة أك��رم ش��هّيب، أن »الطريق��ة الت��ي 
نعالج به��ا النفايات اليوم قد ال تكون األمثل 
لكنها احل��ل املتاح واملعق��ول«. وأوضح رداً 
عل��ى حترك ح��زب »الكتائ��ب« االحتجاجي 
عل��ى مطمر ب��رج حم��ود بقول��ه: »طلبنا من 
األصدق��اء في حزب »الكتائب« أال يس��محوا 
لقوى التعطيل بأن تتس��لل الى »حتّرك برج 
حمود« ألن العبث باألم��ن الصحي والبيئي 
للن��اس ال يج��وز، والبلد ال يتحم��ل«، مجدداً 
احلديث ع��ن »غايات ومصال��ح آنية« وراء 

االحتجاج.
»كوس��تابرافا«  »موقَع��ي  أن  وأعل��ن 
و»برج حمود« مت اختيارهما »بعد إقفال كل 
احللول في وجه خطة احلكومة«، وطلب من 
اخلبراء »أن يدرس��وا عّينات مياه الش��اطئ 
وإطاعنا وأهل املنت عليها«. وش��دد على أن 
املطمرين سيس��تقبان النفاي��ات »فقط بعد 
فرزها في معملي الكرنتينا والعمروس��ية«. 

وحذر من عودة النفايات إلى الشارع.

المشنوق جّدد هجومه
على »سرايا المقاومة«

أعل��ن وزي��ر الداخلي��ة والبلدي��ات نهاد 
املش��نوق أنه »في صدد حتضي��ر ملف أمني 
وقانوني لنتق��دم في مجلس ال��وزراء بطلب 
إللغ��اء الترخي��ص املعط��ى حلم��اة الديار«، 
وأكد »أننا فريق ال يبحث عن مرش��ح بل عن 
رئي��س للجمهورية نصون به ومعه س��امة 

الدولة وهيكلها.
وزي��ر الداخلي��ة اك��د ان التحقيقات في 
تفجي��ر املس��جدين كاملة وس��مت كل الناس 
املس��ؤولن ع��ن ه��ذه اجلرمي��ة، فرداً ف��رداً، 
في لبن��ان وفي س��وريا، أس��ماء للمخططن 
واملتدخلن وأس��ماء املفجرين وأسماء الذين 
س��اعدوا وس��هلوا ، وتاب��ع: »خ��ال يوم��ن 
س��يكون امللف بن يدي سماحة املفتي، وفيه 
كل أس��ماء املوجودين والهاربن واملخططن 

واملنفذين«.
أض��اف: »نحن ف��ي ما يعنين��ا لن نكف 
ع��ن البحث عن ش��ركاء لنا في ورش��ة إنقاذ 
انتخ��اب  بواب��ة  وم��ن  السياس��ي،  النظ��ام 
رئيس للجمهوري��ة، لكن كيف يكون حريصا 
عل��ى البلد، من يتبجح باإلع��ام بتقارير عن 
وج��ود خمس��ن ال��ف عنص��ر ضمن س��رايا 
الفتن��ة وس��رايا االحتال. كي��ف يكون هناك 
بلد أص��اً في ظل هذا االنتشار املنظم لساح 
الفتن��ة واحل��رب االهلية؟«، ولف��ت الى عدم 
حتقي��ق اي خ��رق ف��ي ه��ذه القضي��ة خال 

احلوار مع »حزب الله«.

نفي تركي
 لزيارة فيدان دمشق

  نفت الس��فارة التركية في بيروت، على 
»تويت��ر«، ما تناقلته وس��ائل إع��ام لبنانية 
ع��ن أن مس��ؤوالً ف��ي املخاب��رات التركية زار 
دمش��ق اخيراً والتقى مس��ؤوالً ل��دى النظام 

السوري.
وقالت السفارة التركية، إن هذه املزاعم 
ليس��ت صحيح��ة وه��ي عارية م��ن الصحة 

متاماً.
وكانت وسائل إعام لبنانية قد نقلت عن 

مصادر أن أحد مس��اعدي رئي��س املخابرات 
التركية حقان فيدان، زار العاصمة السورية 
السبت املاضي، والتقى مس��ؤوالً امنياً كبيراً 
ف��ي النظ��ام لبح��ث التط��ورات في الش��مال 

السوري.

الجسر: سُنعيد طرح »سرايا 
المقاومة« على طاولة الحوار

  أوضح عضو كتلة »املستقبل« النائب 
سمير اجلسر »أننا س��ُنعيد طرح موضوع 
س��رايا املقاومة على طاولة احلوار الثنائي 
في اجلول��ة املقبلة، خصوص��اً أنه مرتبط 
االّول  البن��د  االحتق��ان،  تنفي��س  مبس��ألة 
جل��دول االعم��ال«، كاش��فاً أنه »ف��ي صدد 
اعداد ملف متكامل حول ما ُيس��ّمى »حركة 
حماة الديار« يتضّمن معلومات عن هدفها 
وعدد املنتس��بن اليه��ا، اضاف��ًة الى جمع 
ص��ور وفيديوهات مت تداولها عبر وس��ائل 
أن  ُيظه��ر بعضه��ا  االجتماع��ي  التواص��ل 
عناصر من احلركة يتدربون حتت إشراف 
اجلي��ش اللبنان��ي ف��ي النبطي��ة، لُيص��ار 
بعده��ا الى عرضه إما على جلس��ة احلوار 
الثنائ��ي او جلن��ة الدف��اع النيابي��ة الت��ي 

أرأسها«.

باسيل يعلن مقاطعة
 جلسة الحكومة

  أعل��ن رئي��س التي��ار »الوطن��ي احلر« 
وزير اخلارجي��ة واملغتربن جبران باس��يل 
ي��وم  املقبل��ة  احلكوم��ة  جلس��ة  »مقاطع��ة 
حتذيري��ة  اعتراضي��ة  كرس��الة  اخلمي��س 
للحكوم��ة لتتوق��ف ع��ن مخالف��ة القانون«، 
معتب��راً أن »القضي��ة أبع��د م��ن ذل��ك وأبعد 
من الدس��تورية، فاملش��كلة احلقيقية هي في 

ميثاقية احلكومة«.
االجتم��اع  عق��ب  باس��يل  وتس��اءل 
واالص��اح«  »التغيي��ر  لتكت��ل  االس��بوعي 
برئاس��ة النائب ميش��ال ع��ون ف��ي الرابية: 
فق��دت  اذا  جتتم��ع  أن  حلكوم��ة  »كي��ف 
ميثاقيتها؟ وهل ميكنها أن جتتمع في غياب 
القوى املس��يحية االساس��ية؟ هل يقبلون أن 
حتك��م احلكوم��ة في غي��اب املس��يحين؟«، 
رئي��س  يح��دده  »اجل��واب  أن  إل��ى  مش��يراً 

احلكومة ومكوناتها«.

وجهة نظر

لوحة فنّية رائعة
وص���ل التح���دي ال���ى ذروت���ه ب���ن فرق���اء الس���احة اللبناني���ة املختلف���ن 
واملتصارع���ن، وكان ه���ذه املرة ب���ن »التيار الوطني احلر« والرئيس���ن نبيه بري 
ومت���ام س���الم، عل���ى خلفية التعيين���ات األمني���ة أو باألحرى التمدي���د لقيادات 
أمنية وعسكرية  كبرى. وقد بدأت هذه احلفلة من خالل التمديد لألمن العام 
للمجل���س األعلى للدفاع اللواء محمد خير، ومن املفترض أن تتوج بالتمديد 
س���نة واحدة وأخيرة لقائد اجليش اجلنرال جان قهوجي، وهو ما أثار حفيظة 

العونين ودفعهم إلى التلويح بخطوات تصعيدية مقابلة.
وق���د أعل���ن رئيس »التي���ار الوطني احلر« جبران باس���يل، مقاطعة جلس���ة 
مجل���س الوزراء املفترض انعقادها ي���وم اخلميس في 25 من آب اجلاري، ولكن 
التي���ار كان يرم���ي الى الطعن مبيثاقي���ة احلكومة وقراراته���ا، معتبرًا أن مجرد 
انعق���اد اجللس���ة احلكومي���ة املش���ار اليها يعتب���ر عدوان���ًا على »التي���ار الوطني 
احل���ر«، ال بل على املس���يحين، وفق ما أدلى ب���ه وزراء ونواب عونيون  في األيام 
القليل���ة املاضي���ة. وكان واضح���ًا أن الرئي���س بري قد تصدر واجه���ة الدفاع عن 
انعقاد جلسة اخلامس والعشرين من آب، معتبرًا أن احلكومة احلالية مكتملة 

امليثاقية حتى مع مقاطعة وزيري »التيار الوطني احلر« لها.
وقد تناغم هذا املوقف الصادر عن رئيس املجلس النيابي مع موقف رئيس 
احلكومة متام س���الم، الذي أعرب عن استيائه من الضرب على الوتر الطائفي 
من أجل انتزاع مكاسب سياسية محدودة، في ظل أزمة خطيرة حتدق بالوطن. 
ويرتكز »التيار الوطني احلر« في طعنه مبيثاقية اجللس���ة احلكومية اس���تنادًا 
ال���ى غي���اب القوى السياس���ية املس���يحية األساس���ية بعد خروج ح���زب الكتائب 
وتضامن الطاشناق مع العونين وبقاء حزب القوات اللبنانية خارج احلكومة 
من���ذ والدته���ا. ويرد الرئيس ب���ري وداعميه بأن الوزراء املس���يحين املس���تقلن 
باإلضافة إلى ممثل تيار املردة في احلكومة يضمنون امليثاقية املنشودة التي ال 

ميكن احتكارها من أحزاب مسيحية أيًا كان حجمها التمثيلي. 
أما حزب الله الذي ال ميكن أن يساير التيار الوطني احلر في احداث فراغ 
سياسي حكومي فضاًل عن الفراغ األمني والعسكري عبر التصلب في موضوع 
قيادة اجليش، فإنه أيضًا ليس في صدد ترك احلليف العوني وحيدًا مستفردًا 
ب���ه. وبناء عليه، فإنه س���يحضر جلس���ة اخلميس مع إفس���احه ف���ي املجال أمام 
مس���اع يقوم بها وزراء مس���يحيون من أجل تأجيل تلك اجللس���ة. ويس���جل في 
س���ياق العالقة بن »التيار الوطني احلر« والثنائي الش���يعي، حركة أمل و»حزب 
الل���ه«، عام���ل س���لبي برز خالل زيارة وزير خارجية مصر س���امح ش���كري ولقائه 
جمعًا من السياس���ين اللبنانين. وقد متظهر هذا العامل الس���لبي من خالل 
اش���ارة العم���اد ميش���ال ع���ون وتأكي���ده عدم ش���رعية املجل���س النياب���ي احلالي، 
باإلضافة إلى جتنب الوزير جبران باسيل الرد على طروحات الرئيسن ميشال 
س���ليمان وفؤاد الس���نيورة التي تختصر األزمة اللبنانية احلالية بالس���الح غير 

الشرعي وبوجود دولة داخل الدولة...
 ال ميك���ن قراءة هذه الوقائع خارج اطار التفس���خ السياس���ي الذي يصيب 
الدول���ة والكي���ان والتحالف���ات الت���ي ترهل���ت وبات���ت قائمة على قواع���د مهتزة 
وعل���ى مضام���ن سياس���ية متضارب���ة بفع���ل تض���ارب املصال���ح الت���ي بات���ت في 
صدد اجتياح املصالح السياس���ية الس���ابقة التي ولدت على أساسها املعسكرات 
اللبنانية الكبرى. وهذا ما يقودنا الى القول إن اخلالف اآلني أكبر من اجللسة 
احلكومية وانعقادها، وهو يطاول مباش���رة اإلمساك بالسلطة والتوازنات التي 

حتكم هذه العملية الشاقة. 
أيه���ا الس���ادة، لي���س حتمي���ًا أن نك���ون وجه���ًا لوجه أم���ام اجلدار املس���دود 
واالحت���دام احلتم���ي لألزمة، بل اننا قد نكون مرش���حن ملخ���اض آٍت يولد حاًل 
ولو كان جزئيًا... ألم تش���اهدوا تل���ك الصورة الغنية بالدالالت التي كانت منذ 
أي���ام جتم���ع ب���ن الرئيس فؤاد الس���نيورة م���ع  النائبن عاصم قانص���وه ونواف 

املوسوي... كانت لوحة فنية رائعة.<

أسعد هرموش يلتقي السفير التركي في لبنان
قام رئيس املكتب السياس��ي للجماعة اإلس��امية في لبنان 
النائب الس��ابق أس��عد هرم��وش، يرافق��ه رئيس احت��اد بلديات 
الضنية األس��تاذ محمد س��عدية، بزيارة دار السفارة التركية في 
الرابية، حيث التقى الس��فير شغاطاي أرجييس، وكانت مناسبة 

لعرض األوضاع السياسية العامة والعاقات املشتركة.
خاص��ة  االس��امية  اجلماع��ة  دع��م  هرم��وش  أك��د  ولق��د 
واللبناني��ن األح��رار عامة للحكوم��ة التركي��ة املنتخبة، ورفض 
كل أش��كال االنقابات العسكرية التي أصبحت من املاضي. ونقل 
هرم��وش حتي��ات املنتدى العامل��ي للبرملانين االس��امين الذي 
س��يعقد في تركي��ا يومي 25و26 آب في اس��طنبول، وس��تعقبه 
زي��ارة تضامني��ة للبرمل��ان الترك��ي الذي تع��رض للقصف خال 
احملاول��ة االنقابي��ة الفاش��لة. كما س��يجري االجتماع م��ع قادة 
االح��زاب التركية، عل��ى أن يتّوج أخيراً بلق��اء رئيس اجلمهورية 

السيد رجب طيب أردوغان.

لقطات لبنانية
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على »املقاومة«. مبعنى آخر، أكدت »الس��رايا« جهوزيتها إلعمال س��احها 
ف��ي الداخ��ل اللبناني، وهي بالطبع وكم��ا هو معروف، ال متل��ك إدارة ذاتية 
مس��تقلة، بل هي جزء من القرار السياس��ي الذي يخضع لقيادة حزب الله، 
وبالتالي فإنها ش��ّكلت أولى الرس��ائل التي جاءت وواكبت خطاب االنفتاح 

والتسوية.
ث��م رأينا كيف أن��ه بن ليلة وضحاه��ا جرى تضخي��م مجموعة أخرى 
تشبه في الشكل وفي املضمون »سرايا املقاومة«، فبرز ما أطلق عليه »حماة 
الديار«، وهي منظمة ألصقت نفس��ها بطريقة من الطرق باجليش اللبناني، 
وراحت ترفع شعار محاربة اإلرهاب، كأّن اجليش قد قّصر في معركته ضد 
»االره��اب« أو حت��ى في مواجهة العدّو االس��رائيلي، ونش��رت مجموعة من 
الفيديوه��ات التي تؤكد التصاقها باجليش، واتخ��اذه غطاًء لتحركها الذي 
يأخ��ذ طابعاً عس��كرياً كما ه��و واضح م��ن منش��وراتها وتصريحها. وهذه 
املنظم��ة – وكم��ا وصفه��ا البعض-  ه��ي الوجه اآلخ��ر ل�»س��رايا املقاومة« 
التي فش��لت ف��ي الدخول إلى بع��ض املناط��ق واملكّونات، فت��م اللجوء إلى 
ه��ذه الفكرة. وإطاق هذه املنظم��ة في هذا التوقيت، وبه��ذه العناوين التي 

حملتها، يحمل أيضاً رسائل في أكثر من اجتاه.
الرس��الة الثالث��ة في س��ياق الرس��ائل املتزامنة م��ع دع��وات االنفتاح 
والتسويات هي رسالة شبه أمنية، إذ الحظنا أنه خال األيام املاضية جرى 
بشكل سلس إقدام عدد كبير من املطلوبن في مخيم عن احللوة على تسليم 
أنفس��هم إلى األجهزة األمنية اللبنانية، وس��بق ذلك حملة إعامية لشيطنة 
املخي��م واتهام املجموعات املوجودة فيه بالعمل على التوس��ع والس��يطرة 
على طريق اجلنوب وحتى مدينة صيدا، وما س��وى ذلك من س��يناريوهات 
خيالي��ة. وق��د كان ذلك ج��زءاً من مح��اوالت الضغط على املخي��م وتهديده 
بح��رب مفتوحة ق��د حتّوله إلى »نهر بارد جديد«، ولذل��ك رأينا أن فعاليات 
املخّيم، والفصائل املوجودة فيه على اختافها وتنّوعها، رأت أن من مصلحة 
الاجئن حتييد املخيم، وجتنيبه مأس��اة جدي��دة، ولذلك هي قامت بدورها 
بالضغط على املطلوبن من أجل تس��ليم أنفسهم، وهذا بالطبع حرصاً على 
املخيم وس��امته، وحرصاً على القضية الفلس��طينية. ولكن في النهاية هي 
إدراك لرس��الة أمنية شبه مباش��رة وصلت إلى املعنين فتعاملوا معها مبا 

يقضيه الواجب.
الرس��الة األمني��ة األخ��رى كانت في عرس��ال، من خال العب��وات التي 
انفجرت في األيام املاضية والتي اس��تهدفت اجليش وفعاليات عرس��الية، 

وجاءت في سياق التحذير والتهديد في آن واحد.
إذاً ه��ي سياس��ة العص��ا واجل��زرة إذا ص��ّح التعبي��ر. انفت��اح وحوار 
وتس��وية وصلح في مكان، ورس��ائل تهديد وحتذير من ناحية أخرى، فإما 
أن تخضعوا باحلوار، وإما أن تخضعوا بغيره، دون إدراك أن هذه السياسة 

هي نوع من املقامرة بالبلد ومصيره ومستقبله.{

قبيل بضعة أيام، وفي اخلطاب األخير لألمن العام حلزب الله، الس��يد 
حس��ن نصر الله، تق��ّدم نصر الل��ه باقتراحات تتصل مبس��تجدات الوضع 
امليداني في س��وريا، واملرحلة التي بلغها الوضع السياسي في لبنان. وقد 
اعترف نصر الله بصعوبة، بل باستحالة احلسم العسكري في سوريا ألّي 
من الطرفن املتقاتلن، وهو اعتراف في مكان ما بالهزمية بالنظر إلى الوعود 
املتكررة التي كانت تقتطع بالنصر وإحلاق الهزمية باملشروع »التكفيري«، 
ولي��س هذا مهماً، بل امله��م أن يأتي هذا اإلقرار -ول��و متأخراً- لعلّه يحجب 
ش��يئاً من الدماء التي تنزف على أرض س��وريا. وقد دعا نصرالله ألول مرة 
تنظيمي »الدولة« و»فتح الش��ام« إلى إلقاء الساح، والدخول في تسويات 
أو مصاحل��ات أو أي ش��يء م��ن ه��ذا القبي��ل يوقف القت��ال ويضع ح��داً له، 
باعتباره ال يخدم سوى املشروع األمريكي، وهذا بالطبع دعوة جّيدة، ولكن 
تنقصه��ا الترجم��ة الفعلية والعملية الت��ي توّلد عند الط��رف اآلخر انطباعاً 
باجلّدية في هذا املوضوع، وعندها ميكن أن تس��لك طريقها لوقف استغال 

الغرب ملا يجري في سوريا فعاً. 
ه��ذا في ما يتصل بس��وريا، أما في م��ا يتصل بلبنان، فق��د اقترح نصر 
الل��ه أن يصار إل��ى اعتماد س��لّة واحدة ومتكامل��ة للحّل، تبدأ م��ن انتخاب 
رئي��س للجمهورية، وهو بالطبع ضمناً عند نصرالله العماد ميش��ال عون، 
ملّمحاً إلى القبول بوجود الرئيس سعد احلريري في سّدة الرئاسة الثالثة، 
وبالطب��ع الرئيس نبيه بري في س��دة الرئاس��ة الثانية. لق��د كان نصرالله 
وحزب��ه يضع��ان فيتو على وص��ول رئيس تيار املس��تقبل س��عد احلريري 
إلى س��دة رئاس��ة احلكومة، علماً أنه رئيس أكبر كتلة نيابية. وتناس��ى أن 
الدستور اللبناني شرح كيفية اختيار رئيس احلكومة من خال االستشارات 
النيابي��ة امللزمة التي يجريها رئيس اجلمهورية، دون أن يكون ذلك مرتبطاً 
بس��لة ح��ل كامل��ة أو بدونه��ا. وبالطب��ع ف��إن االقتراح بش��كل ع��ام يوحي 
باالنفتاح على احلل، وتسهيل مهمة املتحاورين والقوى السياسية من أجل 
انتخ��اب رئيس للجمهوري��ة، ولكن في اجلوهر، ه��و عملية انقاب واضحة 
على القواعد الدس��تورية الناظمة للحياة السياس��ية في لبن��ان، وبالتالي 
هو تكريس ألع��راف جديدة تطيح النظام السياس��ي احلالي ملصلحة نظام 
يقوم على األعراف ابتداًء، ومن ثم يصار إلى تكريس هذه األعراف من خال 

النصوص. 
لق��د تزامنت هذه الرس��ائل التي حتمل معاني االنفت��اح واحلرص على 
التس��ويات واملصاحلات الداخلية واخلارجية مع رس��ائل من نوع آخر، مع 

رسائل حتذير أو تهديد مبطن جاءت بأكثر من وجه وأسلوب. 
فقد نش��رت بع��ض الصح��ف احملس��وبة عل��ى فري��ق 8 آذار مجموعة 
تقاري��ر حتدث��ت ع��ن »س��رايا املقاومة« وأنه��ا بلغ��ت قرابة خمس��ن ألف 
عنصر من مختلف املناطق، ومن مختل��ف املكّونات اللبنانية، وأنها جاهزة 
للتصّدي ألي ن��وع من التهديد الداخلي الذي قد يش��كل خطراً، ولو محدوداً 

رسائل تهديد
في زمن التسويات 
السياسّية واألمنّية

السورية في حلب دون اجراء تعديات على التفاهمات 
األمريكي��ة الروس��ية، ما يط��رح تس��اؤالت عديدة عن 
اآللي��ة املمك��ن اتباعه��ا وم��دى صلته��ا باملس��اومات 
الدائ��رة ف��ي اروق��ة الدبلوماس��ية، فه��ل س��تكون من 
خال تدخل امريكي روس��ي مباش��ر أو من خال دفع 
املعارضة الس��ورية السياس��ة إلى التخلي عن جيش 
الفت��ح لعزله سياس��ياً، أو م��ن خال تعاون روس��ي 
امريكي غير مباشر، أو من خال تصعيد روسي أو من 

خال تدخل عسكري أمريكي أوسع؟
 روس��يا حتاول رغم خس��ارتها في حل��ب تعزيز 
نفوذه��ا ف��ي إي��ران، وتعزي��ز روابطه��ا بأنق��رة، وهو 
مصدر ضي��ق للوليات املتح��دة األمريكية يضاف إلى 
محاوالت روسية الستثمار القلق األمريكي من معارك 
حلب، بدفعها الى االنخراط والتورط باملعركة بشكل 
مباش��ر، أو على األقل االش��ارة الى دوره��ا في احتواء 

هجوم املعارضة كحد أدنى.
أمري��كا الت��ي تب��ذل جه��وداً كبي��رة للتعامل مع 
معارك املوصل، ترى في هذه املعادلة محاولة روسية 
الس��تغال الضغوط التي تتعرض لها استراتيجيتها 
في املنطق��ة، ودفعها الى مزيد من الت��ورط والتعديل 
ف��ي خططه��ا، اال انها ف��ي املقاب��ل ال متان��ع مبزيد من 
الت��ورط الروس��ي ف��ي س��وريا واالس��تنزاف، وهو ما 

تسعى روسيا لتجنبه.
املعادلة في سوريا أصبحت جّد معقدة، ما يعطي 
خي��ار اطال��ة الص��راع الذي حت��دث عنه املس��ؤولون 
االمريكان، باعتباره اخليار املفضل لإلدارة األمريكية، 
غي��ر ان مع��ارك حل��ب تضغط عل��ى أمري��كا إلحداث 
تعدي��ات وخ��وض جول��ة جدي��دة م��ن املفاوضات، 
زادتها سوءاً معارك منبج ومحاولة االنقاب الفاشلة 

في تركيا.
ف��ي الظاه��ر، إن امري��كا متس��ك بكام��ل خي��وط 
اللعب��ة، أما ف��ي الباطن فإن معارك حلب س��تدفع كاً 
من روس��يا وامريكا الى البحث عن مخرج مش��ّرف، أو 
تق��دمي تنازالت قاس��ية لتعيدل مس��ار احلرب، جوهر 
اخلاف الروس��ي األمريكي في هذه اللحظة، فكل يريد 
إج��راء تعدي��ات وحتقيق مكاس��ب ولو طفيف��ة، الى 

جانب جتنب حتمل الكلف األكبر.{

السماح بقصف س��وريا بصواريخ مجنحة من بوارج 
قابع��ة في بح��ر قزوين، معلن��ة بذلك حتقي��ق اجناز 
واخت��راق كبير ع��زز نفوذها في إي��ران بإيجاد قواعد 

عسكرية تستقبل قاذفاتها االستراتيجية.
ف��ي ظ��ل ه��ذا اخللي��ط، يصع��ب فه��م املعادل��ة 
الس��ورية والطريق��ة الت��ي تتفاع��ل بها مع��ارك حلب 
وحقيق��ة املس��اومات، أو م��ا ميك��ن وصف��ه ف��ي لغ��ة 
اخرى منمق��ة التفاهمات، فروس��يا ال ترغب بالتورط 
في س��وريا أكث��ر من ال��ازم، وأمريكا ال ترغ��ب في ان 
تغي��ر متوضعها أو مس��ارها االس��تراتيجي بالقيادة 
من اخلل��ف، اال ان آثار معركة حلب خرجت عن حدود 

السيطرة وتطاير شررها إلى إيران وتركيا والعراق.
فمس��ار األحداث ب��ات ضاغطاً عل��ى كل األطراف 
املنخرط��ة بالص��راع، فكي��ف س��يتم جل��م املعارضة 

روس��يا وللتعويض عن تعثره��ا في حلب عمدت 
ال��ى توثيق التع��اون مع إيران، والى دع��وة الواليات 
املتح��دة للمش��اركة ف��ي املعرك��ة عب��ر وزي��ر الدفاع 
الروس��ي، ف��ي املقابل ف��إن املس��ؤولن االمري��كان لم 
يعلقوا على تصريحات وزير الدفاع الروسي شويغو 
بأن روس��يا وامريكا تس��تعدان ملعركة مع االرهابين 
ف��ي حلب، مكتفية بالقول إن امريكا طلبت من روس��يا 
فتح ممرات آمنة، والتوقف عن قصف املدنين، محذرة 
م��ن امكاني��ة انهي��ار التفاهم��ات الروس��ية األمريكية 
بخصوص سوريا، ما س��يقود الى صراع طويل باتت 

واشنطن مستعدة له.
ما يزيد األمور غموضاً وتعقي��داً ان التصريحات 
الروسية ترافقت مع اعان مفاجئ لفتح إيران قواعدها 
اجلوية في هلمند الستعماالت الطيران الروسي الذي 
باش��ر بقصف األراض��ي الس��ورية من ه��ذه القواعد، 
واملتراف��ق مع طلب روس��ي اإلذن من إي��ران والعراق 

م��ا إن تنته��ي مرحل��ة م��ن مراح��ل الص��راع في 
س��وريا حت��ى تدخ��ل املنطق��ة مبرحل��ة أش��د تعقيداً 
املس��اومات  م��ن  ملزي��د  العن��ان  مطلق��ة  وخط��ورة، 
السياس��ية واالقتصادية والعس��كرية. فمعركة حلب 
فرضت ايقاعها معلنة انط��اق مرحلة جديدة حتتاج 

الى تعديات مهمة في االستراتيجية األمريكية.
فاحتواء نتائج املعركة ووقف تفاعاتها مس��ألة 
حيوية بالنس��بة إل��ى الواليات املتح��دة التي راهنت 
على التفاهمات الروس��ية األمريكي��ة لتمرير اجندتها، 
فاملعرك��ة التي بني��ت على تفاهمات أمريكية روس��ية 
لم تس��ر بالشكل املرجو والساس��ة املتوقعة، ما دفع 
املبع��وث األمريك��ي ال��ى مطالبة املعارضة الس��ورية 
واالئت��اف الس��وري بالتواص��ل م��ع كل من روس��يا 
وق��وات س��وريا الدميقراطي��ة، مح��ذراً م��ن التعام��ل 
م��ع جي��ش الفتح الذي ال ت��رى فيه الوالي��ات املتحدة 
االمريكي��ة حال��ة مقبولة، فضب��ط االيقاع السياس��ي 
بات امراً ملحاً بالنس��بة إلى أمريكا بعد تعثر روس��يا 
وإي��ران في حلب، ذلك ان معارك حلب بالنس��بة إليها 
لم تكن س��وى مقدم��ة لتتويج التفاهمات مع روس��يا 
ومقدم��ة لتعزي��ز ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة الت��ي 
اجن��زت مهماتها املنوطة بها على اكمل وجه في منبج 

وفق االستراتيجيا األمريكية.

هل أربكت حلب التفاهمات الروسّية األمريكّية؟

كلمة األمان

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت

www.al-aman.com

بقلم: حازم عياد
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لبنان في عنق الزجاجة.. والحلول السياسّية مؤجلة
موضوع الس��اعة هو االس��تحقاق الرئاسي، ويبدو 
أن ه��ذا االس��تحقاق، رغ��م تداول��ه على كل املس��تويات 
السياس��ية والدبلوماس��ية، ما زال بعيد املنال أو مؤجاً 

حتى إشعار آخر.
آخ��ر املس��تجدات في ه��ذا اإلط��ار ما ج��رى تداوله 
خال األس��بوع األول من ش��هر آب اجلاري من معلومات 
عن قرب التوصل الى تس��وية سياس��ية تسمح بوصول 

العماد عون إلى قصر بعبدا.
وهذه التس��وية كان��ت تعتمد على قي��ام تفاهم بن 
عون والرئيس س��عد احلريري، وحتدثت املعلومات عن 
التوصل إلى تفاهمات سياس��ية بخصوص االنتخابات 
الرئاس��ية، ورئاس��ة احلكومة، وحتى قان��ون االنتخاب 
عب��ر اللق��اءات التي كان يعقده��ا الوزير جبران باس��يل 
م��ع ن��ادر احلري��ري، إال ان��ه بقدرة ق��ادر، وبع��د خطاب 
الس��يد حسن نصر الله في الذكرى العاشرة حلرب متوز 
2006 الذي حت��دث فيه عن إمكانية إب��داء مرونة في ما 
يتعلق برئاس��ة احلكومة، انقلبت األمور رأساً على عقب 
وتبخرت كل األجواء االيجابية التي كانت س��ائدة في ما 
يتعلق باالستحقاق الرئاسي، وحتدثت بعض األوساط 
السياس��ية واإلعامي��ة ع��ن أن الرئيس س��عد احلريري 
انقل��ب م��رة أخرى عل��ى تفاهماته مع العم��اد عون، وان 
األمور عادت إلى النقطة الصفر بفعل الضغوط الداخلية 
ف��ي تي��ار املس��تقبل عل��ى الرئيس س��عد احلري��ري، وال 
س��يما م��ن قبل الرئي��س ف��ؤاد الس��نيورة وأكثرية نواب 
كتلة املس��تقبل النيابية، وأيضاً م��ن قبل اململكة العربية 
الس��عودية الت��ي تخ��وض معرك��ة أو باألح��رى معارك 
مفتوح��ة م��ع إي��ران على امت��داد اإلقلي��م م��ن اليمن إلى 

سوريا، مروراً بالعراق والبحرين.
فما حقيقة احلوار بن العماد عون وتيار املستتقبل، 
وهل االس��تحقاق الرئاس��ي معلق على التفاهم بن عون 

وسعد احلريري؟
قيل الكثي��ر عن احلوارات الت��ي كان يجريها الوزير 
جب��ران باس��يل م��ع ن��ادر احلري��ري بش��أن التفاهمات 
السياس��ية املمكن��ة الت��ي تس��مح بوصول العم��اد عون 
إلى رئاس��ة اجلمهورية، في مقابل ضمان وصول س��عد 
احلريري إلى رئاس��ة احلكومة، وإعطائه الفرصة كاملة 
ملمارسة صاحياته الدستورية وموافقة حزب الله على 

ذلك.
هذه النقط��ة حتديداً تع��ززت باملوقف ال��ذي أعلنه 
الس��يد حسن نصر الله في الذكرى العاشرة حلرب متوز 
2006، حي��ث أعل��ن إمكانية إب��داء مرونة ف��ي ما يتعلق 
برئاس��ة احلكومة، وهو م��ا اعتبره البع��ض مبادرة من 
حزب الله جتاه س��عد احلريري وتيار املستقبل من أجل 

حل أزمة االستحقاق الرئاسي.
إال أن رّد فعل تيار املس��تقبل على كام السيد حسن 
نص��ر الله كان عنيف��اً، وقد عّبر عنه وزي��ر الداخلية نهاد 
املش��نوق بالق��ول: »صحي��ح أن خياراتنا مح��دودة لكن 
خياراتن��ا بيدن��ا نس��تطيع التحك��م به��ا عل��ى الرغم من 
كل م��ا تس��معونه م��ن مش��اكل، وعل��ى الرغم م��ن كل ما 
تش��اهدونه من اس��تعراضات الق��وة«. وأض��اف الوزير 
املش��نوق موجهاً كامه ال��ى حزب الله بع��د حديث أحد 
قياديي ما يس��مى »س��رايا املقاومة« عن أن هذه السرايا 
موج��ودة على امت��داد الس��احة اللبناني��ة، وان عديدها 
يق��ارب خمس��ن ألف��اً، وهو ما اعتب��ره »تيار املس��تقبل« 
تهديداً مباش��راً من »حزب الله« لتيار املس��تقبل ولعامة 

اللبنانين في حال عدم االس��تجابة ملطالب »حزب الله« 
السياس��ية، وخصوص��اً في م��ا يتعلق بانتخ��اب عون 
لرئاسة اجلمهورية، فقال: »ما يسمونها سرايا املقاومة، 
وكنا نسميها سرايا الفتنة، باتت سرايا احتال«، وتابع 
قائاً إنه »مهما كان نوع هذا الس��اح، ما دام أنه مطلوب 
توقيعنا، فل��ن نوقع، نحن كأهل وكمجموعة مس��لمن.. 
ولن نقبل أن يتحول هذا االحتال إلى احتال لبناني، بل 

سنقاومه بكل الطرق والوسائل السلمية والسياسية«.
ورد املش��نوق عل��ى م��ا س��مي مب��ادرة نص��ر الل��ه 

احلكومية، بأن ل��ه وجهن: األول سياس��ي وعبر الوزير 
املش��نوق، الذي يعتبر من الداعن إلى التفاهم مع حزب 
الل��ه، وه��و يعني رفض��اً مطلقاً ملب��ادرة نصر الل��ه ألنها 
من وجه��ة نظر »تيار املس��تقبل« مبثابة ف��رض وصاية 
سياس��ية عل��ى موقع رئاس��ة احلكوم��ة، والثان��ي أمني 
وش��عبي، بتأكي��د رف��ض تهدي��دات ما يس��مى »س��رايا 
املقاومة« مهما كانت الضغوط، وان الس��احة اإلسامية 
كفيل��ة بحماي��ة خي��ارات »تي��ار املس��تقبل« ف��ي وج��ه 

تهديدات »سرايا االحتال« كما قال الوزير املشنوق.
يك��ن غريباً  لم  لذلك 
ع��ون  العم��اد  يع��ود  ان 
احلر«  الوطني  و»التي��ار 
السياسي،  التصعيد  الى 
احلكوم��ة  عب��ر  س��واء 
التعيين��ات  برف��ض 
األمنية، والتهديد بالقيام 
تصعيدي��ة  بخط��وات 
لش��ل عم��ل احلكوم��ة إذا 
لقائد  التمدي��د  ما حص��ل 

اجليش العماد جان قهوجي في شهر أيلول املقبل.
وتعتق��د بعض األوس��اط السياس��ية ان عودة لغة 
التصعي��د العوني��ة مرتبطة أوالً بفش��ل احل��وار مع تيار 
املس��تقبل بخصوص املوافقة على انتخ��اب العماد عون 
لرئاس��ة اجلمهوري��ة، وعل��ى صل��ة ثاني��اً بالتط��ورات 
اجلاري��ة ف��ي املنطق��ة، وخصوص��اً ف��ي س��وريا، حيث 
كان العم��اد عون و»ح��زب الله« يعتق��دان أن التطورات 
العس��كرية ف��ي حل��ب س��تؤدي إل��ى تغيي��ر ف��ي موقف 
تيار املس��تقبل والس��عودية م��ن انتخاب عون لرئاس��ة 
اجلمهورية، وان عرض نصر الله إبداء املرونة بالنس��بة 
إل��ى موق��ع رئاس��ة احلكومة فرص��ة ال تع��وض لتدارك 

اخلسائر في لبنان وسوريا.
إال ان التط��ورات العس��كرية في حل��ب، التي أعادت 
رس��م خريط��ة املع��ارك عل��ى األرض مج��دداً، وأظه��رت 
حجم االش��تباك الدولي، أو باألحرى لعبة األمم اجلارية 
ف��ي س��وريا واملنطق��ة، أع��ادت اجلمي��ع ف��ي لبن��ان كل 
إل��ى موقع��ه األول حيث ال حل سياس��ياً قب��ل حل أزمات 
املنطقة، وبالتالي ع��ادت األمور الى النقطة الصفر في ما 
يتعلق باالس��تحقاق الرئاس��ي وغيره بكل ما في الكلمة 

من معنى.
باختصار، لبنان يدور ف��ي حلقة مفرغة، واخلروج 
منها غير ممكن قبل إطفاء احلريق اإلقليمي املش��تعل في 

املنطقة.{
بسام غنوم

عودة النقاش إلى »اتفاق الطائف«: ماذا بقي منه وهل يحتاج لتعديل؟
خال جلسات احلوار األخيرة التي دعا إليها رئيس 
مجل��س النواب نبي��ه بري في عن التين��ة، أُعيد النقاش 
مج��دداً ال��ى اتف��اق الطائ��ف واس��تكمال بن��وده التي لم 
تطبق، وخصوصاً مجلس الش��يوخ، وجرى االتفاق بن 
املتحاورين على إعادة البحث في هذا املوضوع وتشكيل 
جلن��ة متث��ل الزعم��اء املتحاورين لوضع بع��ض األفكار 

واالقتراحات من أجل تشكيل مجلس الشيوخ.
فهل مجلس الش��يوخ فقط هو البن��د الذي لم يطبق 
م��ن اتفاق الطائف؟ أم أن هناك بن��وداً أخرى لم تطبق أو 
حتتاج الس��تكمال تطبيقها؟ وهل ال ي��زال اتفاق الطائف 
صاحل��اً للتطبيق الي��وم وبعد مرور نحو 27 س��نة على 
توقيع��ه، أم أنن��ا نحت��اج اليوم إل��ى اتفاق جدي��د يأخذ 
ف��ي االعتبار التط��ورات واملعطي��ات املتغيرة ويس��تفيد 
م��ن جتربة ما طب��ق من اتف��اق الطائف خال الس��نوات 

املاضية؟
ما لم ُيطبَّق من اتفاق الطائف

بداي��ة، م��ا أب��رز البن��ود التي ل��م تطبق م��ن اتفاق 
الطائف؟ وما املاحظات العملية على البنود التي طبقت 

حتى اآلن؟
يقول الرئيس حسن احلسيني )وهو الذي يوصف 
بأن��ه أبو الطائف( ف��ي حوار صحافي: ان هناك خمس��ة 
بنود أساس��ية ل��م تطبق من اتف��اق الطائ��ف حتى اآلن، 

وهذه البنود هي:
1- وض��ع قان��ون انتخ��اب جدي��د )عل��ى أس��اس 
النسبية مع اعادة تقسيم احملافظات(، كي يؤمن برملانية 

النظام واملراقبة واحملاسبة، إذ ال سلطة با مسؤولية.
2- نقل الس��لطة م��ن رئيس اجلمهورية الش��خص 
ال��ى مجل��س ال��وزراء املؤسس��ة الت��ي تنعق��د برئاس��ة 

رئيس اجلمهورية س��اعة يشاء، وله في النظام اللبناني 
صاحيات وس��لطات كابحة عديدة تضمن حس��ن سير 
العمل في مؤسسات الدولة، مع اإلشارة الى ان الدستور 
لم ينقل الصاحيات من رئيس اجلمهورية الشخص إلى 
رئيس مجلس الوزراء الش��خص ب��ل إلى مجلس الوزراء 

املؤسسة.
املق��رَّرة  املس��تقلة  القضائي��ة  الس��لطة  قان��ون   -3
في الدس��تور حي��ث يقوم النظ��ام على مب��دأ الفصل بن 

السلطات وتوازنها وتعاونها.
4- قان��ون الدف��اع الوطن��ي وفقاً ألحكام الدس��تور 
ال��ذي ينص عل��ى أن رئي��س اجلمهورية ي��رأس مجلس 
الدف��اع األعلى، أي انه أصبح مؤسس��ة دس��تورية وفقاً 
للدس��تور وم��ن الواج��ب وض��ع ه��ذا القان��ون وتبي��ان 

صاحياته ووضع نظامه الداخلي.
5- خط��ة التنمية الش��املة التي وضعها الدس��تور 

في مقدمته وفي امليثاق الوطني.
إضافة إلى هذه البنود األساسية، كان من املفروض 
تش��كيل الهيئة الوطنية إللغاء الطائفية السياسية التي 
تضع خط��ة عمل إللغ��اء الطائفي��ة السياس��ية، ومن ثم 
وضع قانون انتخاب على أساس غير طائفي، وفي ضوء 
ذلك ُينش��أ مجلس الش��يوخ ال��ذي تتمثل في��ه العائات 
الروحي��ة )الطائفي��ة( وتنحص��ر صاحيات��ه ف��ي بحث 

القضايا املصيرية.
وأم��ا عن تقومي ما جرى تطبيق��ه من اتفاق الطائف، 
والدس��تورية  السياس��ية  األوس��اط  م��ن  العدي��د  ف��إن 
لة حول  والقانوني��ة اللبنانية قد وضعت دراس��ات مطوَّ
االش��كاالت التي رافق��ت عملية التطبيق من��ذ عام 1989 
وحت��ى اليوم، وقد كش��فت الس��نوات املاضية عن وجود 
العدي��د م��ن الثُّغ��ر إن عل��ى صعي��د صاحي��ات رئيس 
اجلمهورية، أو كيفية تشكيل احلكومة، أو جلهة انتخاب 
رئي��س اجلمهوري��ة، أو متابعة اق��رار القوان��ن، وهناك 
ماحظات تفصيلي��ة برزت من خال عملي��ات التطبيق، 
وكذل��ك هن��اك ماحظ��ات أساس��ية تط��اول كل االتف��اق 
وكيفية التعاطي معه من قب��ل القوى احلزبية ومختلف 

اجلهات الفاعلة.
ويق��ول النائ��ب طال ارس��ان، في تصري��ح له، ان 
اتفاق الطائف ُصمِّم عل��ى قياس رئيس احلكومة الراحل 
رفي��ق احلريري ووجود الدور الس��وري في لبنان، وبعد 
اغتي��ال احلريري وخروج الس��ورين من لبن��ان، تعطل 

تطبيق االتفاق.
أم��ا رئيس ح��زب الكتائ��ب النائب س��امي اجلمّيل، 
فيعتب��ر ف��ي لقاء خاص ل��ه مع وف��د من ملتق��ى األديان 
والثقافات، ان اتفاق الطائف انتهى مفعوله بعد س��نتن 
عل��ى توقيع��ه ألن��ه كان يتناس��ب م��ع حلظة سياس��ية 
معين��ة، وعندم��ا انته��ت ه��ذه اللحظة ل��م يع��د االتفاق 
لباس��اً، كذلك فإن قوى ش��عبية فاعلة الي��وم في احلياة 
السياسية )حزب الله، القوات اللبنانية، التيار الوطني( 
لم تكن موافقة على االتفاق ولم تشارك في وضعه، لذا لم 

يعد االتفاق يحظى مبوافقة كل الشعب اللبناني.

استكمال التطبيق أم اتفاق جديد؟
في ضوء املاحظات واالشكاالت التي أوردناها حول 
النق��اط الت��ي لم تطبق م��ن اتفاق الطائ��ف أو املاحظات 
حول ما ُطبق منه، فهل ميكن استكمال تطبيق الطائف أم 

هناك حاجة التفاق جديد؟
لإلجاب��ة عن ه��ذا الس��ؤال، ال بّد من اإلش��ارة بداية 
إلى اننا نعيش في واقع سياس��ي مأزوم في ظل التمديد 
ملجلس النواب وعدم انتخاب رئيس للجمهورية وتعطل 
معظ��م املؤسس��ات الدس��تورية والرقابية، والفش��ل في 
وض��ع قانون انتخاب جديد وعدم اق��رار املوازنة العامة 
ألكث��ر من عش��ر س��نوات، م��ا يؤك��د ان النظ��ام اللبناني 
يواجه مأزقاً كبيراً بغض النظر عن تطبيق الطائف كاماً 

أو عدم تطبيقه.
كذلك في خال الس��نوات العش��ر الت��ي تلت اغتيال 
الرئي��س رفيق احلري��ري، واجه لبنان أزمات سياس��ية 
وأمني��ة كبيرة، م��ا أدى إل��ى انعقاد مؤمت��ر الدوحة عام 
2008 ووض��ع م��ا س��مي »اتف��اق الدوح��ة« لتس��هيل 
االنتخاب��ات الرئاس��ية واج��راء االنتخاب��ات النيابي��ة. 
وتش��كيل حكومة جديدة، فضاً عن ان معظم احلكومات 
التي شكلت واجهت عقبات ومشاكل عديدة. ويضاف إلى 
ذل��ك النقاش حول س��اح حزب الله ومس��تقبل املقاومة 

ودور احلزب اخلارجي.
إذن، نح��ن أمام مأزق سياس��ي كبي��ر، وحتى لو مت 
انتخ��اب رئيس جدي��د للجمهورية، فإن ذل��ك ال يعني أن 
األزمة س��تنتهي إذا لم يحصل االتف��اق على تصور كامل 

للحل.
وفي ض��وء هذه املعطيات، أصبح واضحاً ان لبنان 
بحاجة لعقد مؤمتر ملراجعة اتفاق الطائف وبحث ما طبِّق 
وما لم يطب��ق وكيفية اخلروج من األزم��ة القائمة اليوم، 
وإذا كان البع��ض ال يفضل تس��مية ه��ذا املؤمتر باملؤمتر 
التأسيس��ي أو ال يفضل احلديث عن اتف��اق جديد، فعلى 
األقل ينبغي العمل ملراجعة كل املرحلة املاضية وحتديد 
األمور التي لم تطبق من االتفاق، وكذلك تقومي كل البنود 
التي طبقت والثُّغر التي ب��رزت، وخصوصاً على صعيد 
تفس��ير الدس��تور اللبناني والهيئة التي ميك��ن الرجوع 
إليها عند االختاف حول نصوص الدستور وصاحيات 
املؤسسات التي أُنش��ئت كاملجلس الدستوري واملجلس 
االقتص��ادي االجتماع��ي وكيفي��ة مواجه��ة اإلث��راء غير 

املشروع.
يوماً بعد يوم، تنكشف األزمة التي يواجهها النظام 
السياس��ي ف��ي لبن��ان، ورغ��م حال��ة االس��تقرار األمني 
النس��بية التي يتمت��ع بها لبنان في ظ��ل التطورات التي 
تشهدها املنطقة، فإن ذلك ال يعني ان لبنان قد ال يتعرض 

ألزمة أمنية أو عسكرية إذا توافرت الظروف املناسبة.
كل ذل��ك يؤك��د احلاجة ملؤمتر وطني ش��امل يبحث 
كل األوضاع وُيسهم في حماية االستقرار وتطوير النظام 
السياس��ي اللبنان��ي، وإال فإننا س��نكون أم��ام املزيد من 

األزمات واملشكات في املرحلة املقبلة.{
قاسم قصير

النائب الحوت: من حق أي قوة سياسية إبداء رأيها 
ولكن ليس من حقها تعطيل المؤسسات

أعرب النائب الدكتور عماد احلوت عن اعتقاده أن »من حق أية قوة سياسية اتخاذ أي موقف تراه 
مناسباً من أية قضية، لكن ليس من حقها أن تعمد إلى تعطيل املؤسسات حتت أي مبرر، وبالتالي فإن 
منهجية التعطيل التي اعتمدها التيار الوطني احلر على مس��توى مجلس��ي الن��واب والوزراء منهجية 
تدميرية بامتياز للدولة والنظام العام.« وقال النائب احلوت في حديث إلى إذاعة الفجر: »إن امليثاقية 
وفق الدس��تور هي أن تكون جمي��ع الطوائف متمثلة باحلكومة«، موضحاً »ع��دم وجود لوزير بدرجة 
امتي��از وآخر عادي، ب��ل كل الوزراء املس��يحين ميثلون طائفته��م، وبالتالي ف��إن امليثاقية مؤمنة في 

جلسة مجلس الوزراء بحضور التيار الوطني احلر أو بغيابه«. 
 وح��ول كام وزي��ر التربي��ة الياس ب��و صعب ال��ذي اعتبر أن انعقاد جلس��ة احلكوم��ة اخلميس 
بغياب التيار الوطني احلر يعني أن املس��لمن يريدون أن يحكموا البلد مع املس��يحين، أو من دونهم، 
قال احلوت إن »املس��لمن يريدون أن يحكموا مع املس��يحين بأن يحضر املسيحيون ويناقشوا وجهة 
نظره��م ويحاولوا إقن��اع اآلخرين بها، ال أن يأخذوا احلكومة رهين��ة ويعطلوها بالغياب، ألن من يريد 
أن يحك��م البلد يكون له الش��جاعة بطرح ما يري��د باإلقناع، أما أخذ احلكومة رهينة فهو ليس مؤش��راً 
للش��راكة وإمنا دليل على تطبيق نظرية »إما أن تفعلوا ما أريد أو أعّطل البلد«، وهذا منطق غير مقبول 

وال ينبغي الرضوخ له واالنصياع له«.

لقاء تيار املستقبل
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غارات للنظام السوري وروسيا على حلب وريفها

تركيا تتعّهد بدور أكثر فعالية في سوريا

قصف��ت طائرات حربي��ة تابعة للنظام الس��وري، 
وأخرى لساح اجلو الروسي، مناطق في حلب وريفها، 
فيم��ا تعرض��ت مدين��ة دوم��ا بري��ف دمش��ق لهجمات 

مماثلة.
وذك��رت مص��ادر محلي��ة أن »طائرات اس��تهدفت 
خال س��اعات اللي��ل، مناطق في جنوب��ي حلب، كانت 
تقدم��ت فيه��ا فصائ��ل املعارض��ة الس��ورية بداية هذا 

الشهر«. 
املناط��ق،  ه��ذه  أب��رز  ف��إّن  املص��ادر،  وبحس��ب 
مدرس��ة احلكمة وتلة احملروقات وما ُيعرف مبش��روع 
1070 ش��قة. كما طاول القصف بل��دة حريتان بالريف 

الشمالي، وجتدد كذلك على حّي األنصاري.
وش��هد يوم االثنن، مقتل نحو خمس��ٍة وعش��رين 
مدني��اً، في مختل��ف الغ��ارات التي اس��تهدفت مناطق 
حلب وريفها، وشهد حي الس��كري احلصيلة األكبر في 
أعداد الضحايا، حيث سقط فيه 14 مدنياً، بينهم نساء 

وأطفال.
مب��وازاة ذل��ك، قص��ف الطي��ران احلرب��ي التاب��ع 
للنظ��ام، وس��ط مدين��ة دوم��ا، ف��ي الغوطة الش��رقية 

لدمشق.

أعل��ن رئيس ال��وزراء الترك��ي بن عل��ي يلدرم أن 
ب��اده »س��تضطلع ب��دور أكث��ر فعالي��ة« ف��ي األزمة 
أك��د أن الوالي��ات املتح��دة »ش��ريك  الس��ورية، كم��ا 
اس��تراتيجي ل�تركيا وليس��ت عدونا«، ودعا إلى إزالة 

التوترات معها.
وفي لقاء صحفي موس��ع مع وسائل إعام تركية 
وعاملية مبدينة إسطنبول، قال رئيس الوزراء التركي 
»إن أنقرة ستضطلع بدور أكثر فعالية في التعامل مع 
الصراع في س��وريا في الشهور الستة القادمة حتى ال 
تنقسم الباد على أسس عرقية«، مشيراً إلى أن تركيا 
تستطيع العمل للتوصل إلى حل في سوريا مبشاركة 

إيران ودول اخلليج وأمريكا وروسيا.
وف��ي أول رد فع��ل ترك��ي معل��ن عل��ى الغ��ارات 
التي ش��ّنها الطيران الس��وري على مواق��ع كردية في 
احلس��كة شمال شرق س��وريا، قال يلدرم متحدثاً عن 
تطلع األكراد إلى وصل املناطق التي يسيطرون عليها 
باجلانب اآلخر من احلدود التركية: »إنه وضع جديد، 

أن  ناش��طون  وأك��د 
أدت  اجلوي��ة  »الضرب��ات 
ملقتل طفل��ة وطفل، إضافة 
لس��قوط جرحى آخرين«. 
الغ��ارات،  طاول��ت  كم��ا 
مناط��ق حموري��ة وعربن 

وزملكا وحوش نصري.
وتتعرض دوما بشكل 
شبه يومي لقصف مدفعي 
وج��وي، م��ا دع��ا املجلس 
إلعانه��ا  فيه��ا،  احملل��ي 
مطالباً  منكوب��ة«،  »مدينة 
بالتحرك،  الدولي  املجتمع 

إلنق��اذ املدين��ة الت��ي تخل��و »م��ن أي مواق��ع ومظاه��ر 
عسكرية«، وفق املجلس.

إلى ذل��ك، قصفت مروحي��ات النظ��ام، مدينة داريا 
بالغوط��ة الغربي��ة، ب�16 برمي��اً متفجراً وف��ق ما أكده 
مراس��لون، مش��يرين إل��ى أن »الطي��ران ألق��ى ثماني��ة 
برامي��ل »نابلم حارق« ما تس��بب باش��تعال حرائق في 

أبنية سكنية وسط داريا«.

وم��ن الواضح أن النظام الس��وري فهم أن البنية التي 
يحاول األكراد تش��كيلها في شمال سوريا بدأت تشكل 

تهديداً لسوريا أيضاً«.
   وف��ي م��ا يتعل��ق مبوق��ف ب��اده م��ن الرئي��س 
الس��وري بش��ار األس��د، قال يل��درم: »بينم��ا ميكن أن 
يكون للرئيس الس��وري بش��ار األس��د دور في القيادة 
االنتقالية فإنه ينبغي أال يكون له أّي دور في مستقبل 
الباد«، مضيفاً: »شئنا أو أبينا، األسد هو أحد الفاعلن 
اليوم ف��ي النزاع في ه��ذا البلد، وميك��ن محاورته من 
أج��ل املرحلة االنتقالي��ة، وهذا غير مطروح بالنس��بة 

إلى تركيا«.
وحول تقييم العاقات مع واش��نطن التي تش��هد 
توت��راً بعد طل��ب أنقرة تس��ليم فتح الل��ه غولن عقب 
محاول��ة االنقاب الفاش��لة، ق��ال يل��درم إن الواليات 

املتحدة »شريكنا االستراتيجي وليست عدونا«.
وأض��اف: »ميك��ن أن تك��ون هن��اك تقلب��ات ف��ي 
العاق��ات ب��ن البلدي��ن، لك��ن علين��ا إزالة ما يس��بب 

هدوء في احلسكة
وش��هدت أحياء احلسكة شمال شرق سوريا هدوءاً 
ش��به تام. وذكرت مص��ادر أن هذا اله��دوء يأتي في ظل 
عق��د اجتماع ب��ن قيادين في وح��دات احلماية الكردية 
وممثل��ن عن النظ��ام الس��وري برعاية روس��ية، يهدف 

لعقد اتفاق هدنة بن الطرفن.
وف��ي وق��ت الح��ق مت التوص��ل إل��ى اتف��اق يقضي 

ف��ي  عاقاتن��ا«،  تده��ور 
إش��ارة إل��ى اخل��اف حول 
تس��ليم غولن املقيم باملنفى 
والذي  املتح��دة  بالوالي��ات 
تتهمه أنقرة بتدبير محاولة 
الفاش��لة ي��وم 15  االنقاب 

متوز املاضي.
تطبيع العاقات مع إسرائيل

في س��ياق منفصل، ص��ادق البرملان التركي على 
اتفاق تطبيع العاقات الدبلوماسية مع إسرائيل الذي 
يضع حداً خلاف دبلوماسي استمر ست سنوات بن 

احلليفن اإلقليمين السابقن.
ومبوج��ب اتف��اق املصاحل��ة املب��رم ف��ي نهاي��ة 
حزيران املاض��ي بن البلدين، ووافق عليه النواب في 
س��اعة متأخرة، س��تدفع إس��رائيل لتركيا تعويضات 

بقيمة عشرين مليون دوالر.
من جهتها، س��تتخلى تركيا ع��ن املاحقات بحق 
ضباط س��ابقن في اجليش اإلس��رائيلي لتورطهم في 
الهجوم على سفينة »مافي مرمرة« قبالة سواحل غزة 

بوق��ف إطاق الن��ار في املدين��ة بن النظ��ام والوحدات 
الكردي��ة عق��ب اجتم��اع عق��د ب��ن قيادين ف��ي وحدات 
حماية الش��عب الكردي��ة وممثلن عن النظام الس��وري 

برعاية روسية.
وكانت وحدات حماية الشعب الكردية قد سيطرت 
عل��ى مواق��ع داخل منطق��ة املربع األمني ال��ذي يعد آخر 
معاق��ل النظام الس��وري مبدين��ة احلس��كة، بينما قالت 
مواق��ع موالي��ة للنظ��ام إن قوات��ه واملليش��يات املوالية 
أصبحت محاصرة هناك، نافية سيطرة القوات الكردية 

على أي مواقع.
اشتباكات وتوتر

وقد بدأت االش��تباكات األس��بوع املاضي بن قوات 
األس��ايش التابعة ل��إلدارة الذاتية الكردي��ة وبن قوات 
النظام الس��وري على خلفية توتر إث��ر اتهامات متبادلة 

بحملة اعتقاالت.
على صعيد مواز، شن تنظيم الدولة هجوماً واسعاً 
عل��ى مواق��ع ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة بالق��رب من 
الش��دادي. وذكرت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة 
أن مقاتلي التنظيم س��يطروا على قرى كشك جبور وتلة 
صفي��ة ونص��ف العزاوي جن��وب الش��دادي، وذلك بعد 

هجوم بسيارتن ملغمتن.
وأفادت مصادر قيادية بقوات س��وريا الدميقراطية 
ب��أن هجوم تنظي��م الدولة ج��اء بعد س��يطرة الوحدات 
الكردي��ة عل��ى معظ��م مدين��ة احلس��كة، وه��ذا الهجوم 

ملساعدة النظام السوري.{

في 2010، مما أسفر عن مقتل عشرة أتراك.
وفض��اً عن دفع التعويضات، س��تقوم إس��رائيل 
بالس��ماح لألتراك بنقل مساعدات إنسانية إلى سكان 
قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة املقاومة اإلسامية 

)حماس(.
ومؤخ��راً، أعل��ن وزي��ر اخلارجية الترك��ي مولود 
جاوي��ش أوغل��و أن مصادق��ة البرمل��ان الترك��ي على 

االتفاق سيتبعه فوراً تبادل للسفراء.
يش��ار إل��ى أن للمصاحل��ة ب��ن البلدي��ن نتائ��ج 
اقتصادي��ة مهم��ة، خاص��ة ف��ي املب��ادالت التجاري��ة 

واحملروقات.{

النظام السوري يخرق حظر السالح الكيميائي
قالت الش��بكة السورية حلقوق اإلنسان إن قوات 
النظ��ام الس��وري نف��ذت مئة وتس��عة وثاث��ن خرقاً 
بهجمات بالس��اح الكيميائي منذ صدور قرار مجلس 
األم��ن الدولي رق��م 2118 في أيل��ول 2013، فيما نّفذ 

تنظيم الدولة ثاثة خروقات خال الفترة نفسها.
وأوضح��ت الش��بكة أنه��ا أص��درت تقري��راً بهذا 
الصدد مبناس��بة الذكرى الس��نوية الثالثة ل�»مجزرة 
الكيميائ��ي« في الغوطتن الش��رقية والغربية ب�ريف 
دمش��ق، وقالت إن النظام اس��تخدم الغازات الس��امة 

33 مرة قبل قرار مجلس األمن.
ووفق الش��بكة، ركزت قوات النظام اس��تخدامها 
للغازات السامة على مناطق تسيطر عليها املعارضة 

بنس��بة 97%، مقابل 3% على مناطق تخضع لسيطرة 
تنظيم الدولة.

وبلغ��ت الهجمات الكيميائية ذروتها في محافظة 
إدل��ب، تبعتها محافظة ريف دمش��ق وحماه، حس��ب 

التقرير نفسه.
وبل��غ ع��دد قتل��ى ه��ذه الهجم��ات 88 ش��خصاً، 
يتوزع��ون على 45 من مس��لحي املعارضة، وس��بعة 
من أس��رى القوات احلكومية، و36 مدني��اً، بينهم 20 

طفاً وست نساء.
ولف��ت التقرير إلى أن اس��تخدام غ��از الكلور يعّد 
انته��اكاً للقراري��ن 2118 و2209 مع��اً، ولاتفاقي��ة 
الت��ي وقعها النظام وتقضي بعدم اس��تخدام الغازات 

السامة وتدميرها.
أكث��ر  أن  إل��ى  يش��ار 
م��ن 1400 ش��خص قتل��وا 
وأصي��ب أكث��ر م��ن عش��رة 
-معظمه��م  آخري��ن  آالف 
من النس��اء واألطف��ال- في 
هجوم ش��ّنته ق��وات النظام 
الكيميائي��ة  باألس��لحة 
عل��ى  الس��امة،  والغ��ازات 
الش��رقية  الغوطت��ن 
والغربية بريف دمشق يوم 

21 آب 2013.{

»حماس« و»الجهاد« في ذكرى إحراق األقصى: 
ال للتطبيع

أك��دت حركتا »حم��اس« و»اجلهاد اإلس��امي« ض��رورة الوقوف في وجه املمارس��ات اإلس��رائيلية في 
املس��جد األقصى، الرامية للسيطرة عليه والسماح بتقس��يمه، واالعتقاالت املتكررة للمرابطن داخله، ورفض 

توجه بعض الدول العربية نحو تطبيع العاقات مع االحتال اإلسرائيلي.
وق��ال الناط��ق باس��م حركة »حماس«، س��امي أبو زه��ري، في كلمة له خ��ال وقفة إلحي��اء الذكرى 47 
إلح��راق املس��جد األقصى، نظمتها حركته واجلهاد بش��كل مش��ترك: إن املس��جد األقصى هو ج��زء من عقيدة 

الشعب الفلسطيني، وال ميكن أن تنجح كل ممارسات االحتال بحقه وبحق املرابطن بداخله في انتزاعه.
وطالب أبو زهري بعض األطراف العربية املتجهة نحو تطبيع العاقات مع االحتال بتذّكر املمارس��ات 
واجلرائم اإلس��رائيلية التي ارتكبها بحق الش��عب الفلس��طيني واملس��جد األقصى خاصة، مؤكداً أن الشعب 

الفلسطيني سيظل يواجه االحتال بكل السبل.
وش��دد الناطق باس��م »حماس« على رفض حركته املطلق لتصريحات وزير األمن اإلس��رائيلي أفيغدور 
ليبرمان عن جتاوز السلطة الفلسطينية وإقامة عاقات مباشرة مع الشعب الفلسطيني، باإلضافة إلى رفض 

التنسيق األمني الذي تقوم به السلطة الفلسطينية مع االحتال.
وأض��اف أن حركته ترفض تصريحات ليبرم��ان كما ترفض التعاون األمني الذي تقيمه األجهزة األمنية 
التابع��ة للس��لطة مع االحت��ال، وماحقة املقاوم��ن والعمل على توفي��ر احلماية األمنية لاحت��ال، عدا عن 

رفضها ملشاركة بعض الشخصيات الفلسطينية في مؤمترات إسرائيلية.
بدوره، أكد القيادي في حركة اجلهاد اإلسامي، أحمد املدلل، في كلمته أّن التوجه نحو تطبيع العاقات 
بن الدول العربية واالحتال يوفر الغطاء لاحتال ملواصلة التغلغل في املسجد األقصى، واستمرار عمليات 
التهوي��د واحلفريات أس��فله واعتق��ال املرابطن داخله. وش��دد املدلل على ض��رورة إعادة االعتب��ار للقضية 
الفلس��طينية والعمل على إنهاء االنقسام الفلس��طيني وحتقيق الوحدة الوطنية للوقوف في وجه املمارسات 

اإلسرائيلية املتواصلة بحق الشعب الفلسطيني واملسجد األقصى.{

الرئيس يلدرمي في البرملان
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انتقادات لقتل مواطن في نابلس.. والسلطة الفلسطينّية تتعهد بالتحقيق!
انتق��دت أوس��اط فلس��طينية طريق��ة قت��ل األمن 
الفلس��طيني للمطل��وب لها أحم��د حاوة )أب��و العز(، 
واعتبرت األمر س��ابقة، وطالبت مبحاسبة املسؤولن 
عن��ه. وق��د تعه��د رئي��س ال��وزراء الفلس��طيني رامي 
حادث��اً  حص��ل  م��ا  معتب��راً  بالتحقي��ق،  احلمدالل��ه 

»شاذاً«.
وكان��ت مصادر أمني��ة مبدينة نابل��س قد أعلنت 
صب��اح الثاثاء مقتل »أبرز وأخط��ر« مطلوب لها على 
ح��د وصفها، في األحداث األخي��رة التي أدت إلى مقتل 

عنصري أمن في نابلس.
وقال محافظ مدين��ة نابلس اللواء أكرم الرجوب 
إن ق��وة مش��تركة م��ن األم��ن الفلس��طيني مبختل��ف 
قطاعاته داهمت منزالً مبنطقة نابلس اجلديدة وقامت 
باعتق��ال املتهم أحمد حاوة )أب��و العز( الذي يوصف 
بأنه »مدبر« األحداث األخيرة، ثم نقله إلى مقر س��جن 
»اجلنيد«، وهو جتّمع لقوى األمن الفلسطيني. وهناك 
انهال عليه العش��رات من عناصر األمن بالضرب بعد 

تلفظه بشتائم، مما أدى إلى وفاته.
 ورّداً عل��ى احل��ادث، ق��ال رئي��س ال��وزراء رامي 
احلمدالل��ه إن ما حص��ل يعد حادثاً »ش��اذاً«، وأكد أن 

احلكومة دعت إلى تشكيل جلنة حتقيق في مابسات 
احلادث في نابلس برئاسة وزير العدل علي أبودياك، 
وعضوي��ة النياب��ة العس��كرية والنياب��ة العامة، وأن 

نتائج التحقيق ستعلن على املأل.
وأدان محامو نابل��س »جرمية إعدام« حاوة من 
قبل قوات األمن، واعتبروا أن املسؤولية عنها يتحملها 
وزير الداخلية »الذي يشرف بنفسه على أعمال القمع 
ف��ي مدينة نابلس، وكل من له عاقة بالعملية األمنية 

في املدينة«.
وطال��ب احملام��ون ف��ي بي��ان بإقال��ة احلكوم��ة 
ورئيسها فوراً واالعتذار الرسمي جلميع أهالي نابلس 

عن كل ما بدر من املؤسسة األمنية.
كما عبر مواطنون غاضبون عبر مواقع التواصل 
االجتماعي عن سخطهم على الطريقة التي مت بها قتل 

املطلوب حاوة، ودعوا إلى فتح حتقيق في ما جرى.
من جهتها نعت عائلة حاوة -في بيان لها نش��ر 
عبر صفحتها الرس��مية عل��ى موقع فيس��بوك- ابنها 
»الش��هيد«، وقالت »إنه متت تصفيته بدم بارد ودون 

مراعاة حلرمة اإلنسان«.
وأك��دت أنه��ا ف��ي مصابه��ا اجلل��ل تطال��ب كافة 

اجله��ات بالوقوف على هذا املوض��وع وإحقاق احلق 
مبحاس��بة كل صاح��ب عاق��ة مبقت��ل ابنه��م به��ذه 
الصورة »اخلارجة عن أي تصور بش��ري«، ولم تذكر 

العائلة متى ستشّيع ابنها.
يذك��ر أن مواجه��ات ق��د اندلعت بن ق��وى األمن 
ومطلوبن له��ا اخلميس املاضي بالبل��دة القدمية في 
نابلس، خال عملية مداهمة العتقال املطلوبن، فأدت 
إلى مقت��ل عنصرين من األمن. ثم تتال��ت األحداث في 
الي��وم التالي وأعلن مقتل اثنن من املطلوبن واعتقال 
العدي��د منه��م ومصادرة كمي��ات كبيرة من األس��لحة 

والذخيرة وفق األجهزة األمنية.{

دع��ا مفت��ي القدس والديار الفلس��طينية الش��يخ 
محمد حسن إلى إنقاذ مدينة القدس واملسجد األقصى 
من مخططات االحتال اإلسرائيلي، بينما أكدت منظمة 
التع��اون اإلس��امي املكان��ة اخلاصة ملدين��ة القدس 

الشريف في وجدان األمة اإلسامية.
وأضاف املفتي أن املسجد األقصى ما زال في خطر 
مع استمرار عمليات التهويد واحلفريات واالنتهاكات 

اإلسرائيلية.
وتزامنت ه��ذه التصريح��ات مع حل��ول الذكرى 
الس��ابعة واألربعن إلحراق املس��جد األقصى املبارك 

على أيدي جماعات يهودية متطرفة.
من جهتها قالت منظمة التعاون اإلسامي إن هذه 
الذكرى األليم��ة تأتي »مع تصاعد وتي��رة االنتهاكات 
واالعت��داءات واجلرائ��م املتكررة التي ميارس��ها غاة 
األقص��ى  املس��جد  بح��ق  اإلس��رائيلين  املس��توطنن 

املبارك حتت حماية قوات االحتال اإلسرائيلي«.
اآلثم��ة  الدع��وات  »تزاي��د  املنظم��ة  واس��تنكرت 
لتقسيم األقصى وهدمه من أجل إقامة الهيكل املزعوم 
عل��ى أنقاضه، وتكثيف سياس��ات التهوي��د والتطهير 
العرق��ي اإلس��رائيلية بح��ق مدين��ة الق��دس احملتل��ة 

جدد القيادي في حركة املقاومة اإلسامية )حماس( 
ص��اح البردويل حتميل الس��لطات املصرية مس��ؤولية 
اختف��اء أربع��ة فلس��طينين من��ذ آب 2015، وذل��ك بعد 
حص��ول أهال��ي املختطفن عل��ى صورة تظه��ر اثنن من 

أبنائهم داخل مقر أمني في القاهرة.
ومن خان يونس، قال البردويل إن أهالي املختطفن 
يتحفظ��ون على مصادر معلوماته��م،   مضيفاً أن األهالي 
أكدوا لهم أن تلك الصور تعود إلى أبنائهم وأنهم يعرفون 

في أي سجن يتم احتجازهم.
وأوضح القيادي في حماس أن احلركة أكدت سابقاً 
أن الفلس��طينين األربع��ة نقلوا م��ن معبر رف��ح بحافلة 
أمنية، هي عبارة عن »س��جن متنقل« وال ميكن إخراجهم 
منه��ا إال بإذن م��ن اجليش أو قوات األم��ن، حيث كان من 
املفت��رض ترحيله��م به��ذه احلافل��ة إل��ى مط��ار القاهرة 
وضمان س��فرهم إلى خ��ارج الب��اد، لكنهم م��ا زالوا في 

»قبضة« السلطات.
وقال البردويل إنه حتى لو ثبت أن هؤالء احملتجزين 
كانوا عناصر في كتائب القسام التابعة حلماس، فهذا ال 
يبّرر اختفاءهم قس��رياً ملجرد س��فرهم من أجل العاج أو 
التعلي��م عبر أراضي س��يناء، متس��ائاً: »ما ه��ي التهمة 

املوجهة إليهم؟«.
وقال الكاتب واحمللل السياس��ي م��ن غزة حمزة أبو 
ش��نب إن الصورة دلي��ل واضح عل��ى أن املختطفن لدى 
األجه��زة األمنية املصرية من��ذ بداية احلدث، مس��تبعداً 
أن تفص��ح الس��لطات املصري��ة عن أي معلومات بش��أن 
ه��ذا املل��ف، ومؤك��داً أنه س��يخضع مث��ل ملفات س��ابقة 

وأهلها ومقدساتها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي 
وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة«.

في هذا الس��ياق دعت »جلنة الق��دس« باملجلس 
التشريعي الفلس��طيني ومؤسسة القدس الدولية في 
قطاع غزة، يوم األح��د، املجتمع العربي والدولي، إلى 

»نصرة املسجد األقصى«.
وقال النائب أحمد أبو حلبية رئيس اللجنة ومدير 
فرع مؤسس��ة القدس في فلسطن، في مؤمتر صحفي 
عقده في غزة، مبناس��بة الذكرى ال�47 حلرق املسجد 
»ندعو املجتمع الدولي ومنظمات حقوق اإلنس��ان إلى 
الدفاع عن مقدس��اتنا ومس��جدنا، وماحقة إس��رائيل 
ف��ي احملاف��ل الدولي��ة«. وأض��اف »إس��رائيل تنته��ك 
املقدس��ات وال حتت��رم حري��ة العب��ادة، رغ��م أن كل 
القوانن واملواثيق الدولية وإعانات حقوق اإلنس��ان 

جّرمت ذلك«.
وأحيا الفلسطينيون الذكرى ال�47 حلرق املسجد 
األقص��ى، حن أقدم يهودي متطرف في 21  آب 1969 
على إشعال النار فيه، ما أسفر عن حرق منبر »صاح 
الدي��ن األيوب��ي« بالكام��ل، وإحل��اق أض��رار كبي��رة 

باملسجد الشريف.{

للمساومات وحتسن العاقات بن مصر وحماس.
مصر اشترطت مطالب صعبة

وكشف القيادي أن السلطات املصرية اشترطت على 
احلركة »مطالب صعبة ال متلك حماس أو أي فلس��طيني 
وطني وغيور تنفيذها أو الضلوع بها من أجل اإلفراج عن 

املختطفن األربعة«.
وق��ال البردويل ف��ي تصريح، إنه »ل��دى زيارة وفد 
حماس ملصر قبل أش��هر، سألت السلطات املصرية الوفد 

الفلسطيني: ملاذا تفترضون أنهم لم يقترفوا أي ذنب«.
ودع��ا البردويل إل��ى تقدميهم إلى محاكم��ة إن كان 
هناك ما يدل على اقترافهم ألي عمل يضر باألمن املصري، 

وليفصح عن مكانهم وفقاً للقوانن واألعراف الدولية.
ونش��رت قن��اة اجلزي��رة مباش��ر، ص��ورًة مس��ربًة 
للش��بان األربعة املختطفن داخ��ل األراضي املصرية في 

محافظة شمال سيناء، بعد عام على اختطافهم.
وق��ال ذوو املختطفن إن الص��ورة التقطت البنائهم 
ف��ي مق��ر وزارة أمني يدع��ى الظوغل��ي وهو بج��وار مقر 
الع��دل املصرية ف��ي القاهرة وه��م عراة في داخ��ل أقبية 

التحقيق.
وكان الش��بان األربعة )ياسر زنون، حسن الزبدة، 
عبد الل��ه أبو اجلبن، عب��د الدامي أبو لبدة( ق��د اخُتِطفوا 
ي��وم 19 آب م��ن العام املاضي من س��يناء؛ حي��ث كانوا 
في طريقهم للس��فر من أجل العاج والدراس��ة عبر مطار 
القاه��رة، وق��د أطل��ق مس��لحون الن��ار على حافل��ة تقل 
الشبان مبعّية مسافرين آخرين من معبر رفح البري.{

2005 حق االقتحام اجلماعي »في غير وقت صاة املسلمن«، مستبطنة 
فكرة التقسيم الزماني، بينما اعتبرت سائر الصحن غير املسقوف للمسجد 
مجّرد مساحٍة ذات أهميٍة سياحية، لتعلن صراحة أن الدوائر الصهيونية 
الرسمية واالس��تيطانية األهلية باتت تضع صحن املسجد غير املسقوف 
نصب عينيها، وهو الذي يش��كل أكثر من تسعة أعشار هذا املسجد، بينما 
تضع الدوائر اإلس��امية جل جهدها في اس��تباق خط��ر الهدم االفتراضي 

للمسجد القبلي، وهو الذي يشكل أقل من عشر مساحة املسجد.
الي��وم ومع مرور 47 عاماً على ذكرى إحراق املس��جد، ال يزال اخلطر 
األكب��ر احملدق باألقصى ه��و تأخر الوع��ي العربي واإلس��امي عن إدراك 
ماهيته مقّدس��اً إس��امياً، وتأخره بالتالي ع��ن إدراك التهديدات احملدقة 
ب��ه، ويبقى الوض��ع املختل الذي تس��بق فيه التهدي��دات إدراك املدافعن 
مس��تمراً لينذر مبزي��ٍد من التراجع والتهاوي، ما ل��م تبادر نخب العاملن 
واملهتم��ن إلى تصحيح فهم حقيقة املس��جد، وفهم اخلطر القريب احملدق 
به وهو التقس��يم، على طريق اخلطر األبع��د واألعمق وهو اإلحال وليس 
مج��ّرد الهدم، وترجمة ذلك إل��ى فعٍل منهجي يضع نص��ب عينيه حماية 

كامل مساحة املسجد وليس التحذير من هدم بناٍء بعينه.{

رغم مرور قرٍن كامٍل تقريباً على وقوع املسجد األقصى في قلب خطٍر 
وج��ودي يه��ّدده، ورغم مكانته اإلس��امية العابرة حل��دود العالم، إال أن 
فش����اً خطيراً وقع في فه��م طبيعته وتعريفه كمق��ّدس، وفي فهم اخلطر 
احملدق به بالتالي، وال عجب، فهذا ليس إال جتلياً لفشل أكثر وضوحاً في 
احلفاظ على املسجد حتت س��يادٍة عربية إسامية، وحمايته من الوقوع 

في يد االحتال اخلارجي.
على مدى عقوٍد من الزمن، كانت صورة قبة الصخرة مس��اوية متاماً 
للمس��جد األقصى في عق��ول جماهير الفلس��طينين والعرب واملس��لمن، 
حتى جاءت حملة »تصحيحية« في منتصف تس��عينات القرن العشرين 
لتقول إن املس��جد األقصى »ليس« هذه القبة الذهبية، إمنا هو ذاك املبنى 
ذو القبة الرصاصية في صدر املسجد باجتاه قبلته، وحلّت صورة مبنى 
املس��جد القبل��ي ذو األروق��ة الس��بعة الذي تعل��وه قبة رصاصي��ة مكان 

صورة قبة الصخرة في اجلداريات والشعارات واملظاهرات.
بق��ي تعريف املس��جد األقص��ى في احلالت��ن يركز على كون��ه بناًء، 
ب��ل إنه خال ه��ذا »التصحيح« نفى عن قبة الصخرة أنها مقّدس��ًة أصاً، 
وج��اء املنط��ق االفتراض��ي ال��ذي عمل��ت على أساس��ه النخب الش��رعية 
والسياس��ية مبجمله��ا ليق��ول إن اخلطر على هذا املس��جد ه��و »الهدم«، 
فاخل��وف من »الهدم« لي��س إال نتيجة طبيعية لاعتق��اد بأن هذا املقّدس 
ه��و مبنًى بش��كٍل من األش��كال، وليس انعكاس��اً ألية دراس��ة موضوعية 
حلقيق��ة الرؤية الصهيونية للمس��جد واألخطار احملدقة ب��ه، بل تقّدم هذا 
»املنط��ق« االفتراضي خط��وة عند البع��ض ليّدع��ي أن الصهاينة هم من 
نش��روا االهتمام بقبة الصخرة على حساب ما اعتبره »املسجد األقصى« 

دون أن يكلّف نفسه أن يسند اّدعاءه هذا بدليٍل واحد.
جتاهل هذا التعريف وجود س��وٍر للمسجد يحيط مبساحة هي 144 
ألف متٍر مربع، يضمها  في وحدة معماريٍة واحدة متماس��كة، وجتاهل أن 
األب��واب املؤدية للمس��جد تقع في هذا الس��ور، وجتاه��ل أن املآذن األربع 
للمس��جد تقع على أس��واره هذه، وال يقع أي منها في وس��ط س��احاته أو 
فوق جس��م قبة الصخرة أو فوق جس��م املس��جد القبل��ي، فهي مخصصة 
لدعوة من هو خارج املسجد إلى داخله للصاة، ويقول لنا بانيها بالتالي 
إن كل م��ن دخ��ل هذه األس��وار هو داخل املس��جد، وجتاه��ل كذلك حقيقة 
أن قب��ة الصخرة منف��ردًة في وس��طه دون أن تلحق فيه��ا أروقة عرضية 
للصاة، وجتاهل هذا الفهم املغلوط األقوال الواضحة من علماء اإلس��ام 
الذين دخلوا املس��جد وأكدوا مفهومه، كابن تيمية ومجير الدين العليمي، 
ب��أن كل م��ا في هذا الس��ور هو األقصى، فه��و في األصل م��كان ُرفعت فيه 

بعض األبنية جتلياً وتعبيراً عن تقديس األمة له.
في املقابل، كانت املخيل��ة الصهيونية جتري عملية إحال إجمالية، 
فتزي��ل املس��جد بكام��ل مس��احته ومبانيه وتقي��م املعبد ف��ي األذهان في 
مكان��ه، بينما كانت األمة اإلس��امية تس��تميت في الدفاع ع��ن بناٍء واحٍد 
بعينه خوفاً من هدمه، فكان اخلطر على األقصى سابقاً لإلدراك اإلسامي 

له وال يزال.
جاءت اخلطوات العملية القضائية الصهيونية عام 2003 لتس��مح 
لليهود باقتحام املس��جد ولتلزم الش��رطة بحمايتهم، ولتمنحهم في عام 

المسجد األقصى: 47 عامًا.. والخطر يسبق اإلدراك
بقلم: زياد ابحيص

مفتي القدس يدعو إلنقاذ المسجد األقصى

البردويل يجدد اتهام مصر بخطف أربعة فلسطينيين
ويقول إن مصر اشترطت مطالب صعبة مقابل اإلفراج عنهم



7األمان األمان الدولياألمـان - العــدد 1226 - 26 آب  2016م

إيران وتركيا.. حسابات ثنائّية وإقليمّية

ما هو مستقبل الجنوب السوري.. في ظل الجمود القتالي؟

إيجابي��اً  التركي��ة  اإليراني��ة  العاق��ات  تأث��رت 
باحملاول��ة االنقابية الفاش��لة التي ه��ّزت تركيا، ولم 
تتردد طهران في دعم حكومة حزب العدالة والتنمية؛ 
فقد أج��رى وزير اخلارجي��ة اإليراني ثاث��ة اتصاالت 
بنظي��ره التركي ليلة حدوث االنقاب الفاش��ل، مؤكداً 
دعم طهران لش��رعية احلكومة التركية أمام احملاولة 

االنقابية.
وعند وض��ع طريقة تعاطي طه��ران مع االنقاب 
الفاش��ل في تركي��ا إلى جان��ب تصاعد ح��دة اخلاف 
بن البلدين على املستوى اإلقليمي، سنواجه بإحلاح 
األس��ئلة ح��ول كيفي��ة جم��ع »املوقفن« في سياس��ة 

واحدة. 
فم��ا ال��ذي يجعل طه��ران تدع��م حكوم��ة تركية 
وقف��ت طيلة س��نوات الربيع العرب��ي أمامه��ا إقليمياً 
عل��ى األق��ل، وهل لذل��ك عاق��ة بالتط��ورات اإلقليمية 
والدولي��ة املتعلقة بامللف الس��وري، أم أنه��ا أبعد من 
الواقع والتطورات اإلقليمية؟ وكيف ستكون العاقات 
الثنائية بعد االنقاب واملوقف اإليراني منه وتطورات 

العاقات الروسية التركية؟
س��نحاول ف��ي ه��ذه الورق��ة اإلجاب��ة ع��ن ه��ذه 

األسئلة.
بن السياسة واالقتصاد

مع الربي��ع العربي بدأ خريف العاق��ة اإليرانية 
التركي��ة. وقف��ت الدولت��ان عل��ى طرف��ي نقي��ض في 
امللف��ات اإلقليمي��ة وفرقتهم��ا احلرب الس��ورية. وفي 
خض��م التط��ورات املتاحقة على املس��توى اإلقليمي، 
دخل��ت الدولتان معادالت جديدة تبلورت على ش��كل 
حتالفات أو تفاهم��ات إقليمية. فقد ظه��رت تركيا إلى 
جان��ب قط��ر والس��عودية ف��ي مح��ور يدفع إلس��قاط 
النظام الس��وري، بينما برز احللف اإليراني الس��وري 

الروسي بغية إيقاف تطور كهذا.
بي��د أن التدافع اإلقليم��ي والدولي حول س��وريا 
لم يؤثر عل��ى قاعدتن ذهبيتن ف��ي العاقة اإليرانية 
التركي��ة: إبع��اد السياس��ي ع��ن االقتص��ادي بغي��ة 
ال��ذود عن العاق��ة االقتصادي��ة أمام تده��ور العاقة 
السياسية، وعدم اخللط بن الثنائي واإلقليمي بهدف 
الن��أي بالعاق��ة الثنائية ع��ن املواجه��ات اإلقليمية. 
هكذا حافظ��ت تركيا وإيران على عاق��ة ثنائية عالية 
املستوى خاصة على املس��توى االقتصادي والتبادل 
التج��اري رغم املناكفات واملجابهات السياس��ية على 

املستوى اإلقليمي.
وأدى اس��تمرار اخلافات واملجابه��ات اإلقليمية 
إل��ى دخولها مس��توى غير مس��بوق من الص��راع غير 

تس��ود جنوب س��وريا منذ م��ا يزيد على الس��نة 
حال��ٌة من ش��به اله��دوء عل��ى اجلبهات، ب��ن فصائل 
املعارضة وبن الّنظام، اس��تطاعت فصائل املعارضة 
قب��ل ذل��ك حتري��ر مس��احات واس��عة ف��ي محافظتي 
درع��ا والقنيطرة، وتكبي��د النظام خس��ائر فادحة في 
ه��ذه املنطق��ة الت��ي يوج��د فيها ثل��ث جي��ش النظام، 
لك��ّن هذه الفصائل لم تس��تطع أن متتّد ش��ماالً بحيث 
تش��ّكل تهديداً حقيقياً للنظام قرب العاصمة دمش��ق، 
أّم��ا الّنظام فق��د بقي محتفظ��اً مبراكز مهم��ة مترابطة 
حتى دمش��ق )درعا احملطة، إزرع، الّصنمن، غباغب، 

دمشق(.
حت��ى نفهم حقيق��ة مس��تقبل اجلنوب الّس��وري 

والقنيط��رة(  )درع��ا 
ُيس��لّط  أن  ينبغ��ي 
أكبر على  الضوء بشكل 
خارط��ة الواقع والقوى 
األرض،  عل��ى  الفاعل��ة 
ورمّب��ا يك��ون احلدي��ث 
اجلبه��ة  حت��ّرك  ع��ن 
اجلنوبي��ة ض��ّد الّنظام 
ف��ي األي��ام املقبل��ة ه��و 
األمر األسهل، وهو الذي 
تعم��ل علي��ه وتع��ّد ل��ه 

املباش��ر، إال أن الوضع تغّير مع دخول روس��يا القوي 
املعادلة الس��ورية وخاصة بعد إس��قاط تركيا ملقاتلة 

روسية في تشرين الثاني املاضي. 
تكثي��ف  أضع��ف  العمليات��ي،  املس��توى  فعل��ى 
الطي��ران الروس��ي طلعاته بغية الرد عل��ى أّي حترك 
تركي إل��ى جانب دخول منظومة الدف��اع الصاروخي 
إس 400، قدرة تركيا على أّي حترك. بل وظهر األكراد 
-الهاج��س األمن��ي والعس��كري األكب��ر ل��دى تركيا- 

كأكبر فائز في احلرب السورية. 
وعلى املستوى السياسي، أدى استئثار الرياض 
بق��ادة املعارضة الس��ورية واس��تضافتهم بالرياض 
إلى ظهور تركيا كاعب بديل، لم حتن س��اعة دخوله 
امليدان. ومع التطورات املس��تجدة بعد دخول روسيا 
احلرب السورية، فقهت أنقرة واقع أن دخولها امليدان 
كاعب أساسي بات مهمة مستحيلة. وقد أدى ذلك إلى 
تغيير السياس��ة التركية. فقد أب��رزت تصريحات كل 
م��ن الرئيس أردوغان ورئي��س وزارئه بن على يلدرمي 
في األشهر التالية لفرض روس��يا عقوبات اقتصادية 
على أنقرة، توجهاً جديداً ليس في امللف السوري فقط 

بل على املستوى اإلقليمي أيضاً. 
دوافع إيرانية 

ُول��د اخلطاب اإليران��ي النابذ لانق��اب من رحم 
تغيير السياسة التركية؛ فقد أدركت طهران أن التغيير 
الترك��ي واق��ع خاصة بع��د زي��ارة أحم��د داوود أغلو 
طهران ف��ي آذار املاض��ي. لذلك بدأت تس��تعد ملرحلة 
ما بع��د التغيير، وتس��تبن الطريقة األمث��ل للتعاطي 
مع تركي��ا فيها. لذلك زار ظريف أنقرة نهاية آذار وبرز 
التناغ��م اإليراني التركي بعد ذلك بش��كل ال لبس فيه. 
ولكن رغ��م هذا التطور، ه��ل يبّرر التط��ور املذكور نبذ 

وضم��ن  ح��وران  غ��رب  املنتش��رة  الفصائ��ل  بع��ض 
القنيط��رة. لكّن احلديث عّما هو أبع��د من هذا التحّرك 
ومقدار التغيير الذي س��يحدثه على األرض هو األهم، 
الذي ميكن م��ن خاله أن نفهم اس��تراتيجية األطراف 
التي تتدخل في اجلنوب بشكل مباشر أو غير مباشر، 
لرس��م خارط��ة اجلنوب بش��كل يتوافق مس��تقباً مع 

أجنداتها وإراداتها.
نس��تطيع بقراءة س��ريعة أن نع��ّد أطراف��اً ثاثًة 
رئيسة تتدخل في اجلنوب الّسوري وتساهم في رسم 

خارطته ومستقبله:
أوالً: النظام وحلفاؤه.

ثاني��اً: األردن وال��دول املش��تركة معه ف��ي غرفة 

إيران لانقاب ودعمها ألردوغان؟
يعطينا التغيير الس��الف الذك��ر إطاراً ميكن طرح 
أربع��ة أس��باب من خاله حول سياس��ة إي��ران جتاه 

االنقاب: 
أوالً، رّحب��ت إي��ران بتغيي��ر السياس��ة اإلقليمية 
لتركي��ا، التي انته��ت بعد االنقاب الفاش��ل إلى زيارة 
أردوغان لروس��يا، كتط��ور ميكن البن��اء عليه لتفاهم 
وتعاون إقليمي أكبر يساعد على إنهاء احلرب السورية 
والقضاء على داعش )تنظيم الدولة اإلسامية(. لذلك 
لم تشأ طهران املراهنة على انقاب قد يغّير السياسة 

التركية إلى اجتاهات غير معروفة.
تس��ريع  م��رة  م��ن  أكث��ر  إي��ران  ثانياً،حاول��ت 
التط��ورات البادية في السياس��ة التركية عبر تكثيف 
الزيارات الرسمية والتركيز على التهديدات املشتركة 

الناجتة من األزمة السورية. 
ثالثاً، أدى تصاعد التهدي��دات اإلقليمية الناجمة 
عن األزمة الس��ورية ومت��دد »داعش« إلى استش��عار 
أخطار جس��يمة في طهران من م��آالت تلك التطورات. 
ورغم أن مستوى الشعور بالتهديد من األكراد يختلف 
من أنق��رة إلى طهران، فإن الهواجس املش��تركة باتت 

حترك الدولتن لتنسيق أكبر.
ورابع��اً، إلي��ران خمس��ة عش��ر جاراً ب��ن بحري 
وبري؛ وتتس��م أهم ال��دول املجاورة إلي��ران براً بعدم 
االستقرار وتس��ّيب احلالة األمنية وزيادة في حضور 
وتأثير التنظيم��ات املتطرفة. فعلى الش��رق من إيران 
تق��ع كل م��ن أفغانس��تان وباكس��تان وعل��ى غربه��ا 
الع��راق. تعي��ش إيران بس��بب ه��ذا الواق��ع هواجس 

املوك.
ثالثاً: الكيان الصهيوني.

كّل جه��ة م��ن هذه اجله��ات تتدخل ف��ي اجلنوب 
الّسوري من خال حدودها معه ووجودها فيه، وبناًء 
على استراتيجية هذه اجلهات ُتفَتح احلدود أو ُتغلَق، 

ويحَدّد حجم الوجود الفعلّي في اجلنوب.
يتمّث��ل وج��ود النظ��ام م��ن خ��ال وج��ود فعلي 
عس��كري في بعض امل��دن، وكذلك القطع العس��كرّية 
الت��ي ال ي��زال يحتفظ به��ا، وكذلك من خ��ال أتباع له 
وجل��ان مصاحل��ات وعّرابيها ف��ي املناط��ق احملّررة. 
ويتمّثل وجود األردن والدول املشتركة في غرفة املوك 
من خال الفصائل املسلّحة الّتابعة لهذه الغرفة بشكٍل 
أساسي، ومن خال منّظمات أخرى. أما إسرائيل فلقد 
عملت على بناء عاقات مع بعض الفصائل املوجودة 
بالق��رب من اجل��والن احملتّل من خ��ال الّدعم اإلغاثّي 
والّطبي، إضاف��ة إلى مراقبة ومس��ح دقيقن للمنطقة 

بشكٍل كامل، وأحياناً بالتدخل املباشر عسكرياً.
وبن��اًء عل��ى ذل��ك: ُت��رى ه��ل س��يكون اجلن��وب 
الّس��وري جزءاً من دويلة الّنظام ضمن حّل فدرالي أو 
غيره لس��ورية، أم جزءاً من األردن الكبير، أم س��يكون 
حديق��ًة خلفي��ًة ُتش��ّكل امت��داداً حلديق��ة الّس��ام في 

أمنّي��ة يق��ّل نظيره��ا ف��ي اإلقلي��م. لذلك تعط��ي إيران 
اليوم مكافح��ة اإلره��اب والتطرف أولوي��ة باعتباره 
احملور في عدم اس��تقرار محيط إيران اإلقليمي. وغنّي 
ع��ن الق��ول إن احل��دود اإليراني��ة التركي��ة تعتبر من 
أكثر ح��دود إيران أمناً رغم وج��ود أقليات كردية على 
اجلانب��ن. لذل��ك ميكن اعتب��ار احلفاظ عل��ى احلدود 
اآلمنة مع تركيا أحد دوافع طهران الرئيسية في نبذها 

للمحاولة االنقابية في تركيا. 
لتلك األس��باب دعم��ت طهران الرئي��س أردوغان 
واحلكومة املدنية أمام االنقاب. وبالنظر إلى مستقبل 
العاقات اإليرانية التركية في ظل تطورات الش��هرين 
األخيري��ن، ميك��ن اعتب��ار حتس��ن العاقة الروس��ية 
التركي��ة وتغيي��ر رؤي��ة أنق��رة لألزمة الس��ورية، إلى 
جانب سياس��ة إيران وروسيا جتاه االنقاب الفاشل، 
أهم دعامات أدت وتؤدي إلى تبلور واقع إقليمي جديد 
تلعب فيه كل من إيران وحلفائها وروسيا وتركيا دوراً 
محوري��اً، بينما تبقى ال��دول الداعية إلس��قاط النظام 

السوري خارج إطار الصورة إلى حن. 
املستقبل السوري

على مس��توى األزم��ة الس��ورية؛ هن��اك نقطتان 
رئيستان في رسم صورة ذلك املستقبل: 

رق��ّي التع��اون العس��كري الروس��ي اإليراني في 
س��وريا إل��ى مس��توى ال ميك��ن العب��اً محلي��اً أو حتى 
إقليمي��اً التصدي له. وقد تبلور ذلك في دخول قاذفات 
اس��تراتيجية خ��ط املواجه��ة. م��ن امله��م األخ��ذ ف��ي 
االعتبار أن هذا التطور غير مسبوق في تاريخ العاقة 
العسكرية واالستراتيجية بن إيران وروسيا، ويشير 
في ما يشير إليه، إلى أن الدولتن تصران على إحداث 
تغيي��ر ي��ؤدي إلى إنه��اء األزمة، وأن تركي��ا قرأت هذا 

الواقع بدقة واستجابت له في اآلونة األخيرة. 
أما النقطة الثانية فهي تغيير رؤية تركيا بش��كل 
جذري ف��ي مبادرتها األخيرة )آب 2016( التي ركزت 
عل��ى وح��دة أراض��ي س��وريا أوالً، ومواجه��ة إرهاب 
»داعش« ثانياً، وحكومة غير طائفية في سوريا ثالثاً. 
واملاحظ أن املبادرة األخيرة لم تأِت على ذكر ضرورة 
تنّح��ي الرئي��س األس��د كما ج��رت الع��ادة. إذن ميكن 
الق��ول بأن التغيي��ر التركي واق��ع، واألولوية التركية 
الي��وم هي محاربة اإلرهاب وكس��ر ش��وكة األكراد في 

شمال سوريا. وهي أمور تتفق فيها مع إيران. 
وإن كان ع��زل اإلقليم��ي عن الثنائي ق��د أدى إلى 
اس��تمرار التعاون االقتصادي ب��ن إيران وتركيا، فمن 
املتوقع أن ي��ؤدي تعاون الدولت��ن اإلقليمي إلى رقي 
العاقة االقتصادية والسياس��ية الثنائي��ة أيضاً. فقد 
وقف��ت إرادة الدولت��ن أم��ام تراجع العاق��ة الثنائية 
عندما تواجه��ت سياس��ات الدولت��ن اإلقليمية، ومن 
املتوق��ع أن ت��ؤدي نف��س اإلرادة إلى الرق��ي بالعاقة 
الثنائي��ة الي��وم، وبع��د ه��ذا الكم م��ن التط��ورات في 

االجتاه املعاكس لسياسة تركيا السابقة.{

اجلوالن؟
هذه أس��ئلة -ال ش��ك- مجّرد طرحه��ا مؤلم ألهل 
اجلنوب بل لكل الّس��ورين، لكّن ممارس��ات وس��لوك 
األط��راف املتدّخلة ف��ي اجلنوب يدّل عل��ى أنها عملت 
على إضع��اف هذا اجلزء من س��وريا، وتدمير طاقاته 
البش��رّية م��ن خ��ال إطال��ة أمد الّص��راع ب��ن الّنظام 
وفصائ��ل املعارضة، وع��دم التمكن من حس��مه، ومن 
خال الّص��راع بن بعض فصائ��ل اجليش احلّر وبن 
الفصائ��ل املّتهمة مببايعة ما يس��مى »تنظيم الدولة« 

في املنطقة الغربية، وكذلك عدم الّتمكن من حسمه.
إّن ظاه��رة االغتياالت للق��ادة والّطاقات والعقول 
ف��ي الفترة املاضي��ة كانت جزءاً م��ن مخّطط إضعاف 
اجلنوب السوري، وكذلك حرب الّتعطيش والّتجويع 

والّتجهيل.
إن الس��ؤال الذي يت��ردد اليوم كثيراً على ألس��نة 
الس��ورين في حلب وإدلب وحمص و... )ملاذا يصمت 
اجلن��وب الس��وري، وحت��ى مت��ى؟( ه��و س��ؤال مهم 
ومح��ّق، وقد يك��ون في ما أش��رُت إليه س��ابقاً بعض 
م��ن اجلواب، وقد يرون قريباً أيضاً فتحاً لتلك اجلبهة 
يجعلهم يثقون أن اجلنوب السوري لم يخرج بعد من 

الّثورة التي بدأت فيه، ولكّن السؤال األهم واألخطر:
إلى أين ميضي اجلنوب الس��وري وما هو موقعه 
ف��ي اخلارط��ة املس��تقبلية الس��ورية ولإلقلي��م ككل، 
وم��اذا نحن فاعل��ون من أجل أن يبق��ى اجلنوب جزءاً 
من س��وريا ال ينفّك عنها وال ُيس��لَب منها، وماذا ميكن 
أن نق��ّدم للش��ريحة األوس��ع م��ن أهل اجلن��وب التي 
ال ت��زال رغ��م كل املمارس��ات ترف��ض حاالً ومق��االً كل 
الّس��يناريوهات التي تفصلهم عن عمقهم الس��وري أو 

تبعدهم عنه!؟{

بقلم: حسن أحمديان

بقلم: مطيع البطن

الرئيسان: اردوغان وروحاني
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بدء عملية عسكرّية تركّية ضد تنظيم الدولة بجرابلس
يلدريم: تنظيم »ب ي د« يحاول شرعنة نفسه تحت ستار محاربة »داعش«

عجز الرأي العام الجديد بعيَني الطفل »عمران«

بدأت ق��وة املهام اخلاصة املش��تركة ف��ي القوات 
املس��لحة التركية والقوات اجلوي��ة للتحالف الدولي 
ي��وم األربعاء، حملة عس��كرية عل��ى مدينة جرابلس، 
التابعة حملافظة حلب شمالي سوريا؛ بهدف »تطهير 
املنطق��ة م��ن تنظي��م داع��ش اإلرهاب��ي«، بحس��ب ما 
ذك��رت وكال��ة األناض��ول التركي��ة، الت��ي نقل��ت عن 
مصادر عسكرية تركية قولها إن العملية اسمها »درع 

الفرات«. 
وذك��رت الوكال��ة أن الق��وات املس��لحة التركي��ة 
»عل��ى  تعم��ل  احل��دودي  الش��ريط  عل��ى  املتمرك��زة 
استهداف عناصر داعش في جرابلس بقصف مدفعي 

عنيف، في إطار تطبيق سياسة الرد باملثل عليها«. 
وقال��ت إن أه��داف احلمل��ة تتمث��ل ف��ي »تطهي��ر 

انتش��ر فيديو الطفل الس��وري عم��ران دقنيش وهو 
مش��دوه متاماً بعد جنات��ه من قصف ج��وي على حلب، 
وق��د جابت صورته املؤمل��ة -كما حدث م��ع الطفل إيان 
م��ن قبل- وس��ائل اإلع��ام األوروبية واألميركي��ة مثيرة 

نقاشات أضحت تقليدية ومكرورة.
وم��ا ينبغ��ي االلتف��ات إلي��ه ف��ي رأين��ا لي��س مادة 
النقاش��ات الغربي��ة ح��ول مج��ازر األطف��ال في س��وريا 
فحس��ب، ب��ل يتوج��ب كذل��ك التفكي��ر باجتاه عكس��ي، 
أي رؤي��ة العال��م اجلدي��د وإيديولوجيت��ه الراهنة، عبر 
التراجيديا الس��ورية ومن خال عيني أحد رموزها، وهو 

هذا الطفل الناجي من القصف واملوت احملقق.
ترجمة األخاقي إلى سياسي

رمب��ا كان أول الدروس املس��تفادة م��ن ردات الفعل 
االجتماعية األوروبية على إبادة الش��عب الس��وري، هو 
أن على السياسين واملثقفن العرب مراجعة تصوراتهم 

احلدود من املنظمات اإلرهابية، واملس��اهمة في زيادة 
أمنها، وفي الوقت ذاته إياء األولوية لوحدة األراضي 

السورية ودعمها«. 
كم��ا ته��دف العملي��ة إل��ى »من��ع ح��دوث موجة 
ن��زوح جدي��دة، وإيص��ال املس��اعدات اإلنس��انية إلى 
املدني��ن في املنطق��ة، وتطهي��ر املنطقة م��ن العناصر 
اإلرهابية، باإلضافة إلى مكافحة فعالة ضد املنظمات 
اإلرهابية التي تس��تهدف الدول��ة التركية ومواطنيها 
األبري��اء، وذلك بالتعاون م��ع املجتمع الدولي وقوات 

التحالف«.
ونقلت صحيفة »مليت«عن مس��ؤول تركي قوله 
إن »الق��وات اخلاصة عب��رت احلدود لكنه��ا لم تدخل 
ف��ي القتال بع��د، بل تعمل على فتح مم��ر بري لدخول 
الت��ي  األخ��رى  الق��وات 

ستشارك في العملية«.
وقال��ت محطة »س��ي 
التلفزيوني��ة  ت��رك«  إن  إن 
اقتربت  إن دبابات تركي��ة 
ي��وم األربعاء م��ن احلدود 
الس��ورية، وتقصف أهدافاً 
احل��دود  تعب��ر  ل��م  لكنه��ا 
وبث��ت لقطات تظه��ر عدداً 
م��ن الدباب��ات تن��اور على 

احلدود.
وفي وقت سابق قالت 
إن  التلفزيوني��ة  القن��اة 

املجتمع��ات  ف��ي  الع��ام«  »ال��رأي  تأثي��ر  م��دى  ح��ول 
الدميقراطية الرأسمالية. 

فقد اتضح أنه بعد احتال العراق، مت في املجتمعات 
الدميقراطية االس��تعاضة عن احلراك الشعبي اإليجابي 
بالتنفي��س العام الس��لبي في س��ياق التفاعل مع قضايا 

الشعوب »األخرى«. 
عملي��ات التنفي��س ه��ذه تتواله��ا وس��ائل اإلع��ام 
ش��عبية الطاب��ع، وه��ي تقوم ب��دور حيوي ف��ي تخفيف 
معان��اة الوع��ي اجلمعي م��ن خال حص��ر املوضوع في 
البكائيات على الطفل »عمران« على سبيل املثال، كالقول 
بأن منظ��ره »يقّطع القلب« -وهو كذل��ك فعاً- كما قالت 
إحدى وس��ائل اإلع��ام األملانية. ولكن الس��يطرة املطلقة 
ل��رأس امل��ال على اإلعام ف��ي أوروبا والوالي��ات املتحدة 
األميركي��ة جتعلنا نرى أن ه��ذه احلمات هي فقط مجرد 

تخفيف من ألم الضمير عند هذه املجتمعات. 

الدبابات تعبر احلدود إلى سوريا، لكنها ذكرت الحقاً 
أن الدبابات ال تزال داخل األراضي التركية. 

من جانب آخر، أمرت الس��لطات التركية بترحيل 
س��كان بلدة قارقامش بع��د تعرضها لقذائ��ف أطلقها 
تنظيم الدولة من سوريا. وتقع قارقامش على احلدود 
قبالة بلدة جرابلس، التي يسيطر عليها تنظيم الدولة، 

وتسعى فصائل اجليش احلر الستعادة البلدة.
ومت إخط��ار الس��كان بض��رورة مغ��ادرة البل��دة 
مبكب��رات الصوت، وأرس��لت حافات لنق��ل من ليس 

لهم سيارات.
وتق��ع جرابل��س في الطرف الش��رقي م��ن منطقة 
خاضع��ة للتنظي��م عل��ى احل��دود م��ع تركي��ا، بطول 
55 كيلومت��راً، وق��د يطوقه��ا مقاتل��و ق��وات س��وريا 

الدميقراطية إذا زحفوا شماالً.
وذك��رت وس��ائل إع��ام أن اجليش التركي ش��دد 
قصفه في اآلونة األخيرة على مواقع عسكرية لتنظيم 
الدولة داخ��ل مدينة جرابل��س والق��رى احمليطة بها، 
إضافة إلى التحليق املتواصل للمقاتات احلربية في 

سماء املدينة.
وتكتس��ب جرابلس أهمية استراتيجية مبوقعها 
اجلغراف��ي على نهر الفرات، وتش��كل عقدة مواصات 
مهم��ة بن عن العرب، وريف حلب الش��مالي، وصوالً 

إلى منبج والباب والراعي.
احلدودي��ة  البواب��ات  إح��دى  جرابل��س  وتع��ّد 
م��ع تركيا، وتخش��ى تركيا أن تس��يطر عليه��ا )قوات 
س��ورية الدميقراطية(، التي ُيش��ِكّل األك��راد عمودها 

ظاه��رة ش��به انع��دام أّي حش��د اجتماع��ي حقيقي 
ف��ي أوروبا والوالي��ات املتح��دة بخص��وص التراجيديا 

السورية، يعود إلى أربعة عوامل: 
األول ه��و أن ثقاف��ة التنظي��م الش��عبي على أس��س 
سياس��ية أخاقية ف��ي العالم كله تقريب��اً -رأينا هذا في 
الث��ورات العربية كذل��ك- ذوت وبهتت مع انكماش قوى 
اليس��ار واندثارها بعد انهيار االحتاد الس��وفياتي؛ وهي 
الت��ي كان��ت أدبياته��ا مرجعاً عل��ى املس��توين النظري 
والعملي في موضوع التش��كيات والتنظيمات الشعبية 

وحشد قطاعات اجتماعية على أسس أممية.
العام��ل الثان��ي واملتص��ل ب��األول، ه��و أن منظمات 
املجتم��ع املدني حلّت محل األحزاب السياس��ية في كثير 
من نقاشات الشؤون اإلنس��انية، وهذه املنظمات ال تريد 
االضطاع بتشكيل كتل اجتماعية بإمكانها الضغط بقوة 

على احلكومات، وال تطيق القيام بهذا حتى لو أرادت.
العامل الثالث، مت احتكار النشاط احلقوقي من قبل 
األمم املتح��دة بفعل إمكان��ات التمويل املهولة وش��بكات 
العاق��ات السياس��ية املعقدة الت��ي تتحرك م��ن خالها 
هيئاته��ا، واتض��ح أن العمل احلقوقي ل��م يتم تأميمه بل 
متت »مكتبته«، أي مت احتواء الواجب األخاقي والنشاط 

اإلنساني احلقوقي في بناء بيروقراطي دولي. 
وأساس��يون  كب��ار  ممول��ون  ل��ه  األخي��ر  وه��ذا 
ويخض��ع ملوازين القوى السياس��ية الكبرى في العموم، 
وهك��ذا أزاح��ت »األمم املتح��دة« املس��ؤولية األخاقي��ة 
ع��ن املجتمع��ات الدميقراطي��ة، ومن ث��م قام��ت بدورها 
باختزاله��ا ف��ي عم��ل بيروقراط��ي مث��ل إص��دار تقاري��ر 
وصفية دقيقة حلالة »أطفال س��وريا« على س��بيل املثال 
أو الدعوة إلدخال املس��اعدات الغذائي��ة أو التصريحات 
املعرب��ة عن »القلق« والتي أضح��ت عند كثير من الناس 
ف��ي العالم الثالث عامة والعرب��ي خاصة محوراً للطرف 

والنكات املرة.
كل هذه العوامل قامت بش��ّل املجتمع وسلبه القدرة 
على املب��ادرة في أي منعطف أخاق��ي، كالذي وضعتهم 

فيه صورة عمران املشدوه من الدم والقصف.
انتعاش الدولة

العوام��ل الثاث��ة الس��ابقة في احمل��ور األول عوامل 
عام��ة تراكم��ت واس��تفحل أثره��ا من��ذ انهي��ار االحت��اد 

الفقري، وتعّد ذلك تهديداً لألمن القومي، فيما تخش��ى 
املعارضة السورية أن يسيطر األكراد على هذه املدينة 
وغيرها، ما يس��مح لهم بوص��ل مناطق متفرقة أعلنوا 
عليها فيدرالية، ما ُيسّهل عليهم طرح فكرة االنفصال، 

بحسب وكالة »آكي« اإليطالية.
املخاوف من أطماع األكراد

في ش��أن منفص��ل ق��ال رئي��س ال��وزراء التركي 
ب��ن علي يلدرمي، مس��اء الثاث��اء، إن تنظيم »ب ي د« 
ذراع منظمة »بي كا كا« اإلرهابية في س��وريا، يسعى 
لشرعنة نفسه حتت س��تار محاربة تنظيم »داعش«، 

عبر تشكيل رأي عام بهذا اخلصوص.
ج��اء ذل��ك خ��ال لقائ��ه رئي��س االقلي��م الكردي 
في الع��راق مس��عود بارزاني ف��ي قصر »ج��ان قايا« 
بالعاصمة التركية أنقرة، بحس��ب مصادر في رئاسة 

الوزراء التركية.
التخ��اذ  ب��اده  اس��تعداد  ع��ن  يل��درمي  وأع��رب 
كاف��ة اخلط��وات التي من ش��أنها احلف��اظ على األمن 
واالس��تقرار والرفاه ف��ي العراق واإلقلي��م الكردي في 

إطار روابط الصداقة واألخوة وحسن اجلوار.
وش��ّدد عل��ى أن منظم��ة »ب��ي كا كا« اإلرهابي��ة 
وذراعه��ا الس��وري »ب ي د« يعمل على تش��كيل رأي 
عام بخص��وص حربها ضد »داعش« بهدف ش��رعنة 
وجوده��ا وس��ط الظ��روف التي مت��ّر به��ا املنطقة في 

الوقت الراهن.
وأوض��ح ان تركيا س��تواصل تعاونها مع االقليم 
الك��ردي بالعراق ف��ي ما يتعلق مبكافح��ة التنظيمات 
اإلرهابي��ة مب��ا فيه��ا »ب��ي كا كا« و»داع��ش«، مرحباً 
مبوقف حكومة االقليم حيال محاولة االنقاب الفاشلة 

التي شهدتها تركيا منتصف الشهر املنصرم.
ب��دوره، أع��رب بارزاني ع��ن تعازي��ه لتركيا في 
ضحاي��ا محاول��ة االنق��اب الفاش��لة الت��ي قامت بها 
منظم��ة فتح الله غول��ن )الكيان امل��وازي( اإلرهابية، 

مؤكداً دعمه وتضامنه مع احلكومة التركية.{

الس��وفياتي، ولكن عاملن آخرين ظهراً م��ع بداية القرن 
احلالي، وهما: هجمات 11 سبتمبر، واألزمة االقتصادية 

في عام 2008. 
فقد قاد هذان العامان إلى تغيرين كبيرين يتغذيان 
تبادلياً في الوقت الراهن، وهما: صعود اليمن املتطرف، 

وانتعاش الدولة القومية وسطوتها. 
دروس للمستقبل

السياس��ية  للق��وى  ال��دروس  أول  ف��إن  وعلي��ه، 
الس��ورية والعربية هو أن احلل في سوريا، ولئن كان قد 
انفلت من بن أيدي الس��ورين ليصبح ب��ن يدي توافق 
روس��ي أميرك��ي، إال أن التعويل الس��طحي الواهم الذي 
حكم سلوك املعارضة مبكراً على القوى الغربية للتدخل 
عس��كرياً يج��ب أن ينته��ي، ويتوج��ب عل��ى الس��ورين 
خاص��ة، والع��رب عامة أن يعرفوا أن املع��ارك في أروقة 
األمم املتح��دة مع��ارك سياس��ية ف��ي األس��اس حتت��اج 
احلش��د والضغط وليس فقط التقاري��ر احلقوقية والتي 
تلع��ب فقط دوراً مس��اعداً، وأن »الرأي الع��ام« العاملي ال 
يعول عليه مبج��رد عرض صور املجازر والضحايا، فهو 
الي��وم عاجز عن احلش��د إال القائم على أس��اس قومي أو 

مدني شكلي.
وبالتال��ي فالدخ��ول ملعرك��ة كس��ب رأي ع��ام ف��ي 
دول رأس��مالية هذه ظروفها، يحت��اج إلى جهود ضخمة 
وكبي��رة إعامي��اً وتنظيمي��اً لتق��ارع كل ه��ذا الشراس��ة 
اليميني��ة، أم��ا التعوي��ل فق��ط على أث��ر البكائي��ات على 
»عمران« وغي��ره من الضحايا في دف��ع وحتويل احلس 
األخاقي عند املجتمعات إلى حراك سياس��ي شعبي، فا 

محّل له من التفكير الواقعي والعقاني.{

بقلم: أمين نبيل

الطفل عمران ينجو
 من تسونامي الدمار في حلب

وحده��ا أنق��اض املبان��ي الت��ي دمرته��ا آل��ة القت��ل 
واخلراب لدى النظام الس��وري، متتل��ك إحصاءات دقيقة 
عم��ن دفن��وا حتتها م��ن املدنين الس��ورين ف��ي احملرقة 

الدائرة هناك.
ومع إدمان النظ��ام القتل والتهجير، ب��ات التخريب 
واخل��راب أم��راً عادي��اً لقوات��ه وحلفائ��ه، حت��ى ل��و راح 
ضحيته نس��اء أو ش��يوخ أو أطفال ال يقدرون على الفرار 

من املوت الذي ياحقهم ويداهمهم على حن غرة.
تنوع��ت وس��ائل الدم��ار، م��ن برامي��ل متفج��رة إلى 
غارات جوية يشارك فيها احلليف الروسي واإليراني إلى 
جانب النظام، وتظل النتيجة واحدة: خراب يطال البش��ر 
واحلجر والش��جر، وواقع أليم ملن قضوا، وذكريات أش��د 
أملاً ملن بقي مس��كوناً مبش��اهد الرعب كحال الطفل عمران 

دقنيش.
فاملأس��اة التي عاش��ها الطف��ل احللبي اب��ن األعوام 
اخلمسة كفيلة باغتيال براءة ماين األطفال، تفوق أفام 

الرعب اخليالية.
عم��ران خ��اض جترب��ة الدفن حي��اً، وش��اءت إرادة 

الل��ه تعالى أن تهّيئ ل��ه ولعدد من األطفال والنس��اء من 
ينتش��لهم وقد حلقت به��م إصابات مختلف��ة، بعد تدمير 
منازله��م في غ��ارة نفذتها الطائ��رات احلربي��ة على حي 
القاطرجي بحلب مس��اء األربعاء، قتل فيها س��تة مدنين 

وأصيب 12 آخرون بجروح.
وغارة األربعاء ليس��ت األولى م��ن نوعها ولن تكون 
األخيرة، فهي تأتي ضمن احلملة العس��كرية التي تشنها 
طائ��رات روس��ية وس��ورية عل��ى أحي��اء حلب الش��رقية 

واجلنوبية، وتخلف عشرات القتلى يومياً واإلصابات.
املدنيون الس��وريون أصبح��وا على موع��د دائم مع 
»تس��ونامي الدمار«، فالقصف يحّول املنازل واملرافق في 
ملح البصر إلى مقبرة جماعية لس��كانها، حتى يهيئ القدر 
خ��روج من بقي منهم على قيد احلي��اة بعد عمليات بحث 

شاقة وبدائية وسط األنقاض.
إصابات اجلس��د وتشوهاته ميكن عاجها والتكيف 
معها، لكن ما يعلق بالذاكرة والروح والعقل يظل األقسى، 
خصوصاً لدى الصغار الذين حرموا طفولتهم قبل األوان، 

وصودر حلم األمن والعمران منهم ومن عمران.{
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االنتخابات النيابّية في األردن.. اختبار قوة المعارضة
مت��وج انتخاب��ات البرملان ف��ي األردن فوق أس��ئلة 
صعب��ة، تبحث ع��ن إجابات ملضم��ون الثقة مبؤسس��ة 
مجل��س النواب وف��رص النجاح في التعام��ل مع قانون 
االنتخ��اب اجلدي��د، وأخ��رى حلج��م القوى السياس��ية 
اإلس��امية واليس��ارية وأوزانها ف��ي الب��اد، إلى جانب 

القوى التقليدية العشائرية.
قاطع��ت  الت��ي  اإلس��امية  املعارض��ة  وتتق��دم 
االنتخابات في الس��ابق، وتش��ارك اليوم بعد ما مرت به 
من اختبارات حادة مع النظام في سنوات ما بعد الربيع 

العربي.
وانتهت يوم اخلميس فرص الترش��ح لانتخابات، 
وس��جلت الهيئة املس��تقلة لانتخاب قوائ��م بلغ عددها 
230 قائم��ة، وتركزت ه��ذه القوائم ف��ي العاصمة عمان 
ث��م إرب��د فالزرق��اء، بينما تراج��ع عدد قوائم املرش��حن 
ف��ي األطراف، كما ف��ي محافظتي املف��رق ومعان )جنوب 

الباد(.
ويخوض 1293 مرشحاً هذه االنتخابات عبر قوائم 
نس��بية مفتوح��ة للوصول إل��ى مقاعد املجل��س البالغة 
130 مقع��داً، بع��د تخفيض عدد أعض��اء مجلس النواب 
في قان��ون االنتخاب احلالي، وجت��اوز قانون االنتخاب 
الس��ابق الذي اعتمد مب��دأ الصوت الواح��د ألكثر من 22 
عام��اً، وهو الذي أف��رز مجالس نيابية غ��اب عنها اللون 
السياس��ي، وقل��ل من منس��وب الثقة مبجلس التش��ريع 

والرقابة.
توقع اإلقبال

وع��ن التوقع��ات ف��ي املش��اركة باالنتخ��اب، ت��رى 
مصادر سياس��ية أردنية أن مش��اركة حزب جبهة العمل 
اإلس��امي -املنبث��ق م��ن جماع��ة اإلخ��وان املس��لمن- 

سترفع نسبة الناخبن.
كذلك إن وفرة املال السياس��ي بيعاً وشراًء ألصوات 
الناخبن، وقبل ذلك في اس��تخدام وشراء مواقف بعض 
املرشحن حلشو قوائم بعينها؛ ستدعم أعداد الناخبن.

أما الس��بب الثالث لرفع نسبة املش��اركة فيكمن في 
التناف��س بن العش��ائر لتس��جيل حضور ف��ي البرملان، 
خاص��ة أن املجالس الس��ابقة اقتربت كثي��راً من التمثيل 

االجتماعي وابتعدت عن السياسي.
ويذه��ب رئيس الهيئ��ة املس��تقلة لانتخ��اب خالد 
الكال��دة إلى وج��ود عش��رات القوائم التي تتش��ابه في 
أس��مائها وش��عاراتها، في الوقت الذي يؤكد فيه الناطق 
اإلعامي باس��م الهيئة )جهاد املومن��ي( أن ثمة »معاناة 
ف��ي تش��كيل القوائم«، مب��رراً ذلك مب��ا س��ماها »الفردية 
أو الزعامة« التي ترس��خت في أذه��ان جمهور الناخبن 
بس��بب قانون »الصوت الواحد« وجتربة البرملانات في 

السنوات العشر املاضية.
تنخ��رط هيئ��ة االنتخ��اب من��ذ أس��ابيع ف��ي جه��د 
متواص��ل إليض��اح قان��ون االنتخ��اب لألردني��ن، بغية 
إحداث التحول املطلوب نحو املشاركة، وميضي املومني 
بالقول إن القناع��ات بدأت تتغير، آماً أن تتغير الصورة 

أكثر مع اقتراب موعد االقتراع. 
وسياس��ياً، أكد ملك األردن عبد الله الثاني قبل أيام 
في حوار مع صحيفة الدستور أن »التغيير لن يتحقق إال 

عبر صندوق االقتراع«.
القوائم اإلسامية

وسجلت املعارضة اإلس��امية وحلفاؤها 19 قائمة 

في ه��ذه االنتخاب��ات، وهي تدخ��ل املعرك��ة االنتخابية 
بتحالف��ات م��ع قوى مس��يحية وشركس��ية وعش��ائرية 
ف��ي القوائم ذاتها الت��ي أعلنتها، هادفة إل��ى إيصال أكبر 
عدد من ممثليه��ا وحلفائها إلى البرمل��ان، خاصة بعد ما 

تعرضت له في السنوات األخيرة من تضييق وماحقة.
ويرى احمللل السياسي راكان السعايدة أن اإلخوان 
يس��عون إلعادة بناء العاقة بن الدولة واجلماعة عقب 

قطيعة طويلة.
وش��ملت قوائم »التحالف الوطن��ي لإلصاح« الذي 
يض��م قيادات ف��ي حزب جبهة العمل اإلس��امي أس��ماء 

حلفاء اتس��مت بس��قوف عالية إب��ان املطالب��ة بإصاح 
النظ��ام خال س��نوات االحتج��اج من��ذ 2011 وبعدها، 
وه��ي رس��الة يرص��د فيه��ا الس��عايدة اس��تمرار ره��ان 
اجلماعة على حلفاء األمس في ظل غياب أي تنس��يق مع 
احلكومة، ورسائل يبعث بها اإلخوان مفادها أنهم ليسوا 
معزولن، وله��م قواعدهم السياس��ية واالجتماعية رغم 

االستهداف الذي طالهم.
وثم��ة م��ن ي��رى أن الدول��ة لم متل��ك تقدي��ر موقف 
حقيق��ي لقوة اإلخوان، وأنها أم��ام أمر واقع، وهو أن هذه 
القوة السياس��ية م��ا زالت حتتفظ بق��درات على حتقيق 

احلضور سياسياً واجتماعياً.
إل��ى جانب ذل��ك، طرحت بع��ض القوى اليس��ارية 
ش��عارات تن��ادي بفص��ل الدي��ن ع��ن السياس��ة، وه��ي 
الش��عارات الت��ي أث��ارت ج��دالً ف��ي وس��ائل التواص��ل 
االجتماعي بعد س��اعات على نش��ر الفتات هذه القوائم، 
وعّده��ا البع��ض مقارب��ة الس��تثمار األج��واء اإلقليمي��ة 
الت��ي يتصاعد فيه��ا اجلدل ب��ن دور الدي��ن والعلمانية 
ف��ي مجتمعات م��ا زال الدين فيها العباً أساس��ياً -ومنها 
السياس��ة  تفاصي��ل  معظ��م  ف��ي  األردن��ي-  املجتم��ع 

واحلياة.
ال  والتناقض��ات،  الفسيفس��اء  ه��ذه  كل  وأم��ام 
ي��زال س��ؤال النزاه��ة متقدماً عل��ى كل األس��ئلة في هذه 
االنتخابات، وس��تتضح إجابته في األس��ابيع اخلمس��ة 
املقبلة، بدءاً من قبول املرش��حن وقوائمه��م إلى الدعاية 

االنتخابية، وصوالً إلى اقتراع وإعان النتائج.{

إخوان األردن.. ماذا يرجون من االنتخابات البرلمانّية القادمة؟

وحضورها من جديد؟
دوافع املشاركة وأسبابها

أرج��ع القيادي في اجلماعة، واملرش��ح على قوائم »حزب جبهة العمل اإلس��امي« 
لانتخابات البرملانية القادمة، رامي ملحم قرار املش��اركة إلى عدة أس��باب، من أبرزها: 
مغ��ادرة قانون الص��وت الواحد، وتقديرهم بأن »مصلح��ة األردن في هذا الظرف أرجح 

في املشاركة من املقاطعة«. 
وأضاف ملحم:  »ولدينا كذلك برنامج سياس��ي للمش��اركة واإلصاح، نس��عى أن 
يكون لبن��ة خير لوطننا«، الفتاً إلى أن الظرف الذي مير به الوطن سياس��ياً واقتصادياً 

واجتماعياً، والتحديات التي تواجهها تتطلب تكامل اجلهود من جميع القوى الفاعلة.
 وقال ملحم: »نتطلع إلى اإلسهام في إغناء احلياة السياسية في األردن، واملشاركة 
مع القوى الفاعلة الستعادة الدور احلقيقي ملجلس النواب، ومتكينه من القيام بوظائفه 

املختلفة، والعمل لتحقيق ما ورد في برنامج التحالف الوطني لإلصاح.
من جانبه، قال القيادي في اجلماعة، إبراهيم اليماني »إن املشاركة السياسية هي 
األصل في منهاج العمل السياسي لدى اإلخوان املسلمن، واملقاطعة أمر طارئ.. يحكمه 
تقدير املصلحة واالجتهاد لواقع معن«. وتابع اليماني: »املشاركة في هذه املرحلة هي 
عودة إلى األصل من أجل اإلصاح، في ظل املتغيرات التي حتاصرنا من كل مكان، ومن 

أجل التواصل بشكل أكبر مع الناس وأصحاب القرار«. 
أوض��ح اليماني أنهم يدخلون هذه االنتخابات بتحالفات واس��عة مع كل مكونات 

املجتمع األردني، وقواه السياسية والدينية.
ولف��ت اليمان��ي إل��ى أنه��م »يطمح��ون إلى تش��كيل أكب��ر جتم��ع يؤم��ن بالتغيير 
الدميقراط��ي واالنفتاح على اجلميع، رس��مياً وش��عبياً، وأن يس��ود التعاون بن جميع 

القوى من أجل مصلحة الوطن«. 
وحول ما يطمحون إليه ويرجونه مبشاركتهم في هذه االنتخابات، أوضح اليماني 
أن م��ا يرجوه اإلخوان مبش��اركتهم هو خدم��ة دينهم وأمتهم وفكرته��م، خاصة في ظل 

ثقافة الكراهية التي ُتصنع ضدهم داخلياً وخارجياً. 
من جهته، حذر األمن العام حلزب جبهة العمل اإلس��امي، محمد عواد الزيود، من 
خط��ورة املرحلة القادمة، وق��ال: »نحن أمام مرحلة فارقة تعتب��ر فيصاً بن مرحلتن، 
فإم��ا أن نعيد الثقة للمواطن األردن��ي بالعملية االنتخابية، وإما أن نقضي بالكامل على 
أية ثقة بالعملية السياس��ية عموماً، واالنتخابات عل��ى وجه اخلصوص خال املرحلة 

القادمة«.
وأض��اف الزيود ف��ي مؤمتره الصحف��ي، الذي عقده ظهر الس��بت املاض��ي في مقر 
احل��زب »إننا في حزب جبهة العمل اإلس��امي نتطلع لدور ريادي في خدمة هذا الوطن 
وأبنائه من خال التعاون مع كل شركائنا على الساحة الوطنية، لضمان مستقبل زاهر 
ألردننا احلبيب، انس��جاماً مع سياس��اتنا وأولوياتنا في حماية الوطن وخدمته، وعلى 

كافة الصعد«.{

منح��ت االنتخابات البرملانية املزم��ع إجراؤها في األردن، في العش��رين من أيلول 
القادم، جماعة اإلخوان املس��لمن فرصة ذهبية الس��ترداد حضورها ال��ذي افتقدته في 
الش��هور السابقة، بسبب أزمتها الداخلية من جهة، والتضييق احلكومي عليها من جهة 

أخرى، بحسب مراقبن ومحللن.
فعل��ى صعي��د أزمته��ا الداخلي��ة، تعّرض��ت اجلماعة له��زات داخلي��ة عنيفة، بعد 
اس��تقالة مجموعة من قيادييه��ا وأعضائها العاملن، وإنش��ائهم لكيانات أخرى خارج 

أطر اجلماعة املؤسسية.
وراف��ق تداعي��ات األزم��ة الداخلية الت��ي عصفت باجلماع��ة، إق��دام احلكومة على 
إج��راءات تصعيدي��ة جت��اه اجلماع��ة، كان آخره��ا مداهمة املرك��ز الع��ام للجماعة في 

العاصمة عمان، وإغاقه بالشمع األحمر.
وخروج��اً من الوضع الداخلي املتأزم، فقد أعلن��ت اجلماعة في 11 حزيران 2016 
عن تش��كيل اللجنة املؤقتة إلدارة اجلماعة برئاسة النائب السابق املهندس عبد احلميد 
الذنبيات، ومجموعة من قيادات اجلماعة، لتحل محل املكتب التنفيذي الس��ابق بقيادة 

الدكتور هّمام سعيد.
ونتيج��ة إلجراءات احلكوم��ة التصعيدية جتاه اجلماعة، فقد جلأت إلى ممارس��ة 
نشاطاتها وفعالياتها ومشاركتها السياسية عبر ذراعها السياسي »حزب جبهة العمل 

اإلسامي«.
وكان حزب اجلبهة قد أعلن رسمياً في احلادي عشر من حزيران املاضي مشاركته 
ف��ي االنتخابات البرملاني��ة، بعد مقاطعته لها عامي 2010 و2013 لعدة أس��باب، كان 
م��ن أبرزها احتجاجه عل��ى قانون الصوت الواح��د، والتدخل احلكومي ف��ي انتخابات 

.2007
أمام قرارات املقاطعة واملش��اركة، تثور أس��ئلة حول طبيعة املتغيرات التي حملت 
اجلماعة، ممثلة بحزبها )حزب جبهة العمل اإلس��امي( على املش��اركة في االنتخابات 
القادمة، فما هي دوافع إخوان األردن وأهدافهم من املش��اركة بعد مقاطعتهم الس��ابقة؟ 
وه��ل ثمة آف��اق جدي��دة للعم��ل السياس��ي أم أن األمر برمت��ه ال يعدو اقتن��اص فرصة 
االنتخاب��ات لترمي��م أوض��اع اجلماع��ة، وف��ي الوقت نفس��ه محاول��ة اس��ترجاع ألقها 

بقلم: بسام ناصر

الزيارة المفاجئة لوزير خارجّية تركيا لطهران
جاويش أوغلو: زيارتي لطهران كانت مفيدة للغاية

ق��ام وزير اخلارجية التركي مول��ود جاويش أوغلو 
بزي��ارة مفاجئ��ة إلي��ران لبح��ث مس��ائل إقليمي��ة، وقال 
أوغل��و إن باده تش��اطر إيران وروس��يا وجه��ات النظر 

بشأن احلفاظ على وحدة سوريا وسيادتها.
وقال الوزي��ر التركي إن س��بب زيارت��ه لطهران هو 
»تكثي��ف اجلهود حلل األزمة الس��ورية الت��ي تتعمق مع 
مرور الوق��ت وتصبح مس��تعصية«، وأض��اف أن تركيا 
لديه��ا وجه��ات النظر نفس��ها مع إيران وروس��يا بش��أن 

التعاون للحفاظ على وحدة األراضي السورية.
وأضاف أوغلو أن باده ستواصل في الفترة املقبلة 

مناقشة امللف السوري مع عدد من الدول.
وصرح الناط��ق باس��م وزارة اخلارجي��ة اإليرانية 

اجتمع مع الرئيس التركي، وتعهدت أنقرة أثناء 
تل��ك الزيارة بالتع��اون مع طهران ف��ي التوصل 
حلل في سوريا رغم اخلافات بن البلدين حول 
أزمة ه��ذا البل��د، إذ تدعم إيران النظام الس��وري 
بينما تدع��م تركي��ا املعارضة، وتطال��ب برحيل 

الرئيس بشار األسد عن السلطة.
الزيارة كانت مفيدة للغاية

وق��ال أوغل��و، إن األزم��ة الس��ورية تعّمقت 
وأصبحت غير قابلة للحل، مضيفاً: »لهذا السبب 
مررت أمس إلى طهران خال ذهابي )إلى الهند(، 
تبادلنا وجهات النظر ح��ول ذلك، وكانت محطة 

مفيدة للغاية«.
وفي مع��رض رّده على أس��ئلة املراس��لن ، 

ش��دد جاويش أوغلو على ضرورة تكثيف اجلهود في ما 
يتعلق باألزمة السورية.

وتطرق إلى الزيارة الت��ي أجراها إلى طهران، قائا: 
»تناولن��ا هن��اك قضاي��ا إقليمي��ة مث��ل س��وريا والعراق 
واليم��ن، ومنظم��ات إرهابي��ة مث��ل ب��ي كا كا، وبيج��اك 

بهرام قاس��مي إن أوغلو زار طهران زيارة قصيرة ملتابعة 
والعاق��ات  إقليمي��ة  مس��ائل  بخص��وص  املش��اورات 
الثنائية، وأضاف املتحدث أن البلدين قررا تنظيم العديد 
من اللقاءات على مختلف املس��تويات بن كبار مسؤولي 

البلدين في املستقبل القريب.

زيارة أردوغان
وتتحدث وسائل اإلعام اإليرانية عن زيارة محتملة 
للرئي��س التركي رجب طيب أردوغ��ان لطهران في األيام 

القليلة املقبلة.
وتأت��ي زيارة أوغلو بعد أقل من أس��بوع على زيارة 
نظي��ره اإليران��ي إلى أنق��رة ف��ي 12 آب اجل��اري، حيث 

)الذراع اإليراني ل� بي كا كا(«.
وأشاد بالدعم اإليراني لباده عقب محاولة االنقاب 
الفاش��لة منتصف الشهر املاضي، مشيراً إلى إجراء وزير 
اخلارجي��ة اإليراني محمد جواد ظري��ف زيارة إلى أنقرة 

قبل أيام، تعبيراً عن تضامن باده مع تركيا.{
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عبد اللهيان: تركيا أكثر 
الالعبين اإلقليميين أهمية

أكد مستش��ار وزير اخلارجي��ة اإليراني 
حس��ن أمي��ر عبداللهيان، أن طه��ران وأنقرة 
تكثي��ف  عل��ى  عام��ن  نح��و  من��ذ  تعم��ان 
االتصاالت حل��ل التناقض في وجهات النظر 
بينهم��ا، موضح��اً أن »املس��تقبل السياس��ي 
للرئي��س الس��وري املنتخ��ب ش��رعياً بش��ار 
األسد، كان )من ضمن( العمل الديبلوماسي 

الكبير« للدولتن.
واتهم عبداللهيان، خال مقابلة لوكالة 
»س��بوتنيك« الروس��ية، الوالي��ات املتح��دة 
بالوقوف وراء محاولة االنقاب الفاش��لة في 
تركي��ا، موضحاً أن ب��اده »دعم��ت الرئيس 
التركي املنتخب شرعياً رجب طيب اردوغان 
للس��بب نفس��ه ال��ذي دفعها إلى دعم األس��د 
م��ن قب��ل، وه��و انتخابهما ش��رعياً لرئاس��ة 

بلديهما«.
وأض��اف عبداللهي��ان: »أن��ا مقتنع بأن 
التغيي��رات املعق��دة الت��ي تتخذ ف��ي عقيدة 
السياس��ة اخلارجي��ة التركي��ة تص��ّب ف��ي 
مصلح��ة الس��ام واالس��تقرار ف��ي املنطق��ة، 
فتركي��ا باعتباره��ا أحد الاعب��ن اإلقليمين 
األكث��ر أهمية، ت��ؤدي دوراً بناء ف��ي مكافحة 

اإلرهاب في سوريا«.

هدنة روسية في الحسكة
أس��فرت وس��اطة قادها ضب��اط روس، 
من قاعدة حميميم في الاذقية غرب سورية، 
ع��ن التوصل الى اتفاق ب��ن املقاتلن األكراد 
والق��وات النظامي��ة الس��ورية في احلس��كة 
ش��رق الب��اد تضّمن وقف��اً للنار وانس��حاب 
النظامي��ة م��ن املدين��ة، ف��ي وق��ت  الق��وات 
ش��ن فيه تنظي��م »داعش« هجوم��اً في ريف 

املدينة.
معارض��ون  أك��راد  نش��طاء  وأف��اد 
بالتوصل الى »اتفاق وق��ف إطاق النار بن 
اإلدارة الذاتي��ة والنظام الس��وري، في ش��أن 
مس��ألة إدارة مدين��ة احلس��كة التي ش��هدت 
اش��تباكات ومواجه��ات بن وح��دات حماية 
الش��عب وق��وات األمن )أس��ايش( م��ن جهة 
وقوات النظام الس��وري والدفاع الوطني من 

جهة ثانية استخدم النظام طائراته فيها«.
وقال »املرصد السوري حلقوق اإلنسان« 
إن »اتفاقاً جرى بن وحدات حماية الش��عب 
الكردي من جهة، وس��لطات النظام من جهة 
أخرى بوساطات، على وقف إطاق النار في 
مدينة احلس��كة، فيما تسلم كل املناطق التي 
متت السيطرة عليها إلى قوات األمن الداخلي 
الك��ردي وتبقى حت��ت حمايته��ا، كما يجرى 
إخراج كافة قوات النظام واملسلحن املوالن 

لها إلى خارج مدينة احلسكة«.

المغرب يمنع نشر استطالعات 
الرأي قبل االنتخابات

أعل���ن��ت وزارة الداخلي��ة املغربية منع 
وس��ائل اإلع��ام نش��ر نتائ��ج اس��تطاعات 
موع��د  قب��ل  ش��هر  مل��دة  السياس��ية  ال��رأي 
االنتخاب��ات البرملانية املقررة في 7 تش��رين 
األول، متوعدًة املخالفن باملاحقة القانونية 

التي قد تصل إلى السجن سنة.
بأن��ه  الداخلي��ة،  ل��وزارة  بي��ان  وأف��اد 
»حفاظاً على صدقي��ة ونزاهة« االنتخابات، 
»مُينع إجناز أو نش��ر استطاعات الرأي ذات 

الطابع السياسي بأي وسيلة كانت«.
واعتب��رت الداخلية أنه »في غياب إطار 
تشريعي يقنن استطاعات الرأي ومراقبتها، 

فإن هذه االس��تطاعات تبقى غير مضبوطة 
ومنح��ازة ف��ي كثير م��ن األحي��ان«. وهددت 
باملاحق��ة القانوني��ة الت��ي »س��تصبح ذات 
طبيعة جنائية )الس��جن( بالنس��بة إلى كل 

نشر«.
وحددت ال��وزارة مدة املنع ف��ي »الفترة 
املمت��دة م��ن الي��وم اخلامس عش��ر الس��ابق 
للتاري��خ احملدد النطاق احلمل��ة االنتخابية 
إلى غاي��ة انته��اء عملي��ات التصوي��ت وفقاً 

ملقتضيات« إحدى مواد القانون.

مصّممة »البوركيني«
 تؤكد زيادة مبيعاته

الت��ي  األوس��ترالية  املصمم��ة  أك��دت 
ابتكرت لباس البحر اإلسامي »البوركيني« 
عاه��دة الزنات��ي ان اجلدل الناش��ئ عن قرار 
ع��دد من البلديات الفرنس��ية حظره أدى الى 
زيادة كبيرة ف��ي مبيعاته. وقال��ت املصممة 
الزنات��ي التي تبلغ 48 عام��اً وتتخذ مقراً لها 
في س��يدني لوكال��ة »فرانس ب��رس«: »هذا 
جن��ون«، مضيف��ة: »األحد تلقين��ا 60 طلبية 
عبر االنترن��ت كلها من افراد غير مس��لمن«، 
مش��يرة ال��ى تلق��ي 10 ال��ى 12 طلبي��ة ف��ي 
العادة أيام اآلحاد. وفيما تعذر عليها حتديد 
عدد الطلبي��ات الواردة في االس��بوع الفائت 
اك��دت تلقي رس��ائل دع��م كثيرة من��ذ قررت 
بلديات عدة على الساحل الفرنسي منع هذا 

الزي على الشواطئ.
وف��ي منتصف األس��بوع اع��رب رئيس 
ال��وزراء الفرنس��ي مانوي��ل فالس ع��ن دعم 
م��ن  وغالبيته��م  البلدي��ات،  رؤس��اء  ق��رار 
اليمن، الذين اتخذوا قرار احلظر. واوضحت 
الزنات��ي، اللبناني��ة األص��ل، انه��ا صمم��ت 
البوركين��ي قب��ل 10 س��نوات ف��ي س��يدني 
كوس��يلة اندماج جتيز للمسلمات االستمتاع 

بالشاطئ.

»هارفارد«: إيران واألسد 
ضالعان في تأسيس »داعش«

  نش��رت جامعة »هارف��ارد« االميركية 
وصحيف��ة »هافينغتون بوس��ت« في نهاية 
األس��بوع الفائ��ت تقري��راً يض��يء عل��ى دور 
إيران ونظام بش��ار األسد في تأسيس تنظيم 
»داع��ش« لغايات ع��دة هي: اث��ارة النعرات 
الطائفية في الش��رق االوس��ط، االس��اءة الى 
س��معة املس��لمن الس��ّنة حول العالم ونشر 
بروباغن��دا تتهم اململكة العربية الس��عودية 

بتوليد اإلرهاب ودعمه.
عن��وان  يحم��ل  ال��ذي  التقري��ر  وجم��ع 
ملكافح��ة  حتال��ف  والس��عودية:  »أملاني��ا 
االره��اب«، معلوم��ات توصل��ت اليها اجهزة 
االستخبارات الدولية واإلعام االستقصائي 
خال االعوام اخلمسة املاضية. وبربط هذه 
املعلومات حس��ب تسلس��لها الزمن��ي يتبن 
بش��كل واضح ضلوع نظام االسد وإيران في 
دع��م ومتويل تنظي��م »القاعدة« ف��ي العراق 
عق��ب الغ��زو االميرك��ي ع��ام 2003 ومن ثم 
اس��هامهما في نش��أة تنظيم »داع��ش« الذي 
ولد الحق��اً من رحم »القاع��دة«. وعند اندالع 
الثورة الس��ورية وجدت دمش��ق وطهران ان 
الفرص��ة مواتي��ة لتحوي��ل ه��ذا التنظيم الى 
بعبع ارهابي كبير يضرب باس��م املس��لمن 
الس��نة، ويحقق لهما االهداف االستراتيجية 
لتبري��ر  اليه��ا  احلاج��ة  بأم��س  هم��ا  الت��ي 
هجماتهم��ا الوحش��ية على املناطق الس��ّنية 

في سوريا والعراق.

تركيا: إحالة 586 عقيدًا 
على التقاعد

عل��ى  الضب��اط  مئ��ات  تركي��ا  أحال��ت 
التقاع��د، وقلص��ت امل��دة القص��وى خلدم��ة 
الضباط ف��ي الق��وات املس��لحة التركية إلى 
28 سنة، وفق ما نقلت صحيفة صباح ديلي 

التركية.
ونقل��ت الصحيف��ة أن الرئي��س التركي 
رج��ب طي��ب أردوغ��ان واف��ق على ق��رارات 
أنه��ى  ال��ذي  العس��كري  الش��ورى  مجل��س 
اجتماع��ه، برئاس��ة رئيس ال��وزراء بن علي 

يلدرمي.

إحال��ة  املجل��س  ق��رارات  وتضمن��ت 
586 عقي��داً باجلي��ش عل��ى التقاع��د، منهم 
470 عقي��داً بالق��وات البري��ة، و71 بالقوات 

البحرية، و45 بالقوات اجلوية.
وتضمن��ت الق��رارات متديد م��دة خدمة 
434 عقيداً ملدة س��نتن إضافيتن بداية من 

30 )آب(. 
كذلك نصت القرارات على تقليل إجمالي 

مدة خدمة الضباط باجليش إلى 28 عاماً.

تشيكيا: نرفض وجود
 جالية مسلمة كبيرة بالبالد

التش��يكي  ال��وزراء  رئي��س  رف��ض 
بوهوساف سوبوتكا، وجود جالية مسلمة 
كبي��رة في تش��يكيا، مدافعاً عن س��يادة قرار 
كل بل��د ف��ي االحت��اد األوروب��ي بش��أن عدد 
املهاجرين الذين يريد اس��تقبالهم« ومش��يراً 
إل��ى أنه »ال توجد جالية مس��لمة كبيرة هنا. 
وصراحة، ال نريد جالية مس��لمة كبيرة هنا، 

نظراً الى املشاكل التي نشاهدها«.
ولف��ت إلى أن »لدينا مصلحة مش��تركة 
م��ع املانيا، لكن اراءنا تختلف بش��أن طريقة 
ح��ل ازم��ة الهج��رة«، مؤك��داً بقول��ه: »إنني 
مقتن��ع منذ ب��دء النق��اش حول الهج��رة بأن 
الدول االعضاء يجب ان تتمتع بسيادة القرار 

بشأن عدد الاجئن«.
وأش��ار س��وبوتكا إل��ى أن »احلكومات 
الوطني��ة ه��ي الت��ي عليه��ا ف��ي النهاي��ة ان 
تضم��ن س��امة الن��اس«، الفت��اً إل��ى أنه »ال 
ميكن مس��اواة الاجئ واإلرهابي. في الوقت 
نفسه ال ميكن اعتماد مقاربة املانيا في العام 
الفائت، أي اجازة دخول عدد هائل من الناس 

با أي تدقيق«.

رياك مشار في الخرطوم 
للعالج..!

اعلن��ت احلكوم��ة الس��ودانية الثاث��اء 
املاض��ي وج��ود زعي��م املتمردي��ن والنائ��ب 
ري��اك  الس��ودان  جن��وب  لرئي��س  الس��ابق 
ماش��ار في اخلرطوم للعاج عقب فراره الى 
الكونغو الدميوقراطية بعد جتدد القتال بن 
اجليش املوالي للرئيس سلفا كير واملتمردين 
في مت��وز في جوب��ا. وقال بيان م��ن الناطق 
الرس��مي باس��م احلكومة الس��ودانية أحمد 
بال: »استقبل الس��ودان مؤخراً رياك مشار 
ألس��باب إنس��انية بحتة على رأسها حاجته 

العاجلة للعاج والرعاية الطبية«.

نيجيريا: إصابة زعيم
 بوكو حرام أبو بكر

أعلن اجليش النيجيري ان زعيم جماعة 
بوكو حرام أبو بكر الشكوي »أصيب بجروح 
خط��رة بينم��ا قتل ع��دد م��ن ق��ادة اجلماعة 
اإلس��امية في غارة جوية عل��ى معقلهم في 

شمال شرق نيجيريا«.
وه��ذا االع��ان ال��ذي يتزامن م��ع زيارة 
يق��وم به��ا وزي��ر اخلارجي��ة االميركي جون 
كي��ري لش��مال نيجيريا، ش��كك في��ه خبراء، 
مذكرين بأن الس��لطات النيجيرية س��بق ان 

اعلنت مراراً مقتل زعيم بوكو حرام.
وق��ال الناط��ق باس��م اجلي��ش س��اني 
أُصي��ب  الش��كوي  »ان  بي��ان:  ف��ي  عثم��ان 
بج��روح خط��رة في كتف��ه« في الغ��ارة التي 

نفذت اجلمعة على غابة في سامبيزا.
الصحاف��ة  ل�»وكال��ة  الحق��اً  واوض��ح 
الفرنس��ية«: »قل��ت انه اصي��ب، إذا كان ثمة 

تطورات اخرى فسأبلغكم إياها«.

لقطات سريعة

محمد الضيف.. الذكرى الثانية 
لمحاولة االغتيال الفاشلة

قب��ل عامن، وإبان العدوان الصهيوني عل��ى غزة، كان منزل عائلة الدلو 
هدف��اً لهجم��ة صاروخية كبي��رة، لعلها تنال م��ن املطل��وب األول للمخابرات 
الصهيونية، القائد العام لكتائب القسام محمد ضيف، الذي فشلت »إسرائيل« 

في اغتياله مرة أخرى.
محاولة االغتيال كانت اخلامس��ة التي تس��تهدف هذا الرجل، الذي طاملا 
أّرق كي��ان الع��دّو، ولتزيد الهالة التي حتيط به، حي��ث عجزت أجهزة الدولة 

العبرية عن الوصول إليه.
واستش��هد ف��ي القصف زوجت��ه وداد عصف��ورة »الضي��ف«، وابنه علي 
الذي يبلغ من العمر ثمانية أش��هر، وعدد من عائلة الدلو انتشلوهم من حتت 
األنق��اض. وخال مطاردة هذا الرجل تناوب على رئاس��ة ال��وزراء في الدولة 
العبرية س��بعة م��ن قادتها منذ عام 1991م، وهي ب��دء رحلة مطاردته حتى 
اللحظة، إضافة إلى عش��رات القادة األمنين والعسكرين، بعضهم من فارق 
احلي��اة واآلخ��ر ال يزال يرق��ب ماذا س��تفعل هذه الدول��ة مع ه��ذا »الكابوس 

املزعج« لها، بحسب وصف الكثيرين منهم.
وبفش��لها في اغتياله، تكون حكومة بنيامن ننت ياهو قد أس��قطت ورقة 
مهم��ة، كان ميك��ن تقدميها للمجتم��ع اإلس��رائيلي، للتغطية على فش��لها في 
توري��ط اجليش في وحل االجتياح البري احملدود ألطراف القطاع، الذي كبده 

خسائر ال تقل عن خسائر حربه على لبنان عام 2006.
وكث��ف االحتال خطط��ه االس��تخباراتية ملعرفة من ه��و محمد الضيف، 
فضاع��ف قدراته االس��تخباراتية ووزع عم��اءه في مناطق قط��اع غزة كافة 

حتى يلتقطوا اخليط الذي يوصل إليه.
ففي 26 أيلول 2002 أطلقت طائرات األباتشي صاروخن باجتاه سيارة 
على شارع اجلاء في حّي الشيخ رضوان كان بداخلها القائد محمد الضيف، 
فاستش��هد اثنان من حراسه وأصيب ثاثون من املارة، لكن الضيف جنا رغم 

إصابته.
وم��رة أخرى حاول االحتال اغتيال الضيف في الس��ادس من أيلول عام 
2003 عندم��ا قص��ف منزالً كان��ت جتتمع فيه قي��ادة حماس، لكن��ه جنا مع 

جميع قادة حماس.
وف��ي 12 متوز 2006 اس��تهدفت الطائ��رات احلربية اإلس��رائيلية منزل 
عائلة أبو س��لمية في حّي الشيخ رضوان، مرتكبًة فيها مجزرًة بحق العائلة، 
حيث زعم الع��دّو أن عدداً كبيراً من قادة حماس كانوا في البيت ومنهم القائد 

محمد الضيف.
ويذكر أنه خصصت عدة وس��ائل إعام إس��رائيلية خال الفترة األخيرة 
من العدوان اإلسرائيلي املستمر على قطاع غزة، مساحات كبيرة للحديث عن 
سلس��لة محاوالت ما يس��مى جهاز »الش��اباك« الغتيال محمد الضيف القائد 
األعلى لكتائب القسام، اجلناح العسكري حلركة حماس، وسّر تطوير قدراتها 
املتط��ورة، واصفة إياه بطائ��ر العنقاء الفلس��طيني. كذلك خصصت صحيفة 
»يديعوت أحرونوت« العبرية مس��احة واسعة من ملحقها األسبوعي حملمد 

ضيف وعطاءاته للمقاومة عامة، وكتائب القسام خاصة.
ويصفه أحد قادة الش��اباك الس��ابقن ب�»عنقاء الرم��اد«، ينهض كل مرة 
مجدداً من بن النار والرماد فاقداً ساقه أو عينه، لكنه ينفض الغبار عن ثيابه 
وينهض ويواصل طريقه، ويعّد ذلك س��بباً مهماً خلّف له شعبية في الشارع 

الفلسطيني فضاً عن قدراته املهنية.
وتق��ول الصحيفة »إن تدمير منزله في خ��ان يونس بصاروخ زنته طن، 
رغم العلم املس��بق أنه ليس في داخله، يحمل رس��الة من اجليش مفادها أنه 

املطلوب األول، وأنه سيصبح شهيداً يوماً«.{

قالت »كتائب عز الدين القسام«، اجلناح املسلح ل�»حركة املقاومة اإلسامية« 
)حم��اس(: إن اجلن��ود اإلس��رائيلين لديه��ا س��يلقون نف��س املعاملة الت��ي يلقاها 

املعتقلون الفلسطينيون.
وقال أبو عبيدة، املتحدث الرسمي باسم الكتائب، خال عرض عسكري نظمته 
القسام في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة مساء األحد: »استقواء العدّو على األسرى 
بإجراءات عقابية عنصرية يدل على عجزه وفش��له األخاقي واألمني والسياس��ي 

والعسكري«.
وأضاف: »وليعلم العدو أن أس��راه لدينا سيلقون نفس املعاملة التي سيلقاها 

أسرانا في سجون االحتال«.
وح��ذر أبو عبيدة إس��رائيل من مغّبة االس��تمرار ف��ي اإلج��راءات القمعية ضد 

املعتقلن.
وفي مطلع نيسان املاضي، كش��فت كتائب القسام ألول مرة عن وجود »أربعة 

جنود إسرائيلين أسرى لديها«، دون أن تكشف آنذاك إن كانوا أحياًء أو أمواتاً.
كم��ا ل��م تكش��ف »كتائب القس��ام« ع��ن أس��ماء اإلس��رائيلين األس��رى لديها، 
باس��تثناء اجلندي »ش��اؤول«، ال��ذي أعلن املتحدث باس��م الكتائب »أب��و عبيدة«، 
في 20 متوز 2014، عن أس��ره، خال تص��ّدي مقاتلي الكتائب لتوغل بري للجيش 

اإلسرائيلي، في حي التفاح، شرقي مدينة غزة.
وفي س��ياق آخ��ر، قال أبو عبيدة إن احلصار اإلس��رائيلي لم مينع القس��ام من 
تطوير قدراتها، واستمرار اإلعداد، محذراً إسرائيل من ارتكاب ما وصفها ب�»اخلديعة 
واملغام��رة«. وأضاف: »أّي مكر أو حماقة، لن جتدوا منا س��وى م��ا علمتموه وما لم 

تعلموه«.{

كتائب القّسام تحّذر »إسرائيل« 
بشأن معاملة األسرى
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شرعّية الرئيس هادي بحاجة إلى ديناميكّية جديدة
حتركات الط��رف االنقابي عل��ى األرض اليمنية 
تش��تغل بديناميكي��ة عالي��ة، ويج��ب أن يك��ون على 
نقيضه��ا ديناميكية سياس��ية أعلى للطرف الش��رعي 
ت��وازي حتركات��ه العس��كرية، فحت��ى اآلن ال ت��وازي 
بن اخلطوة السياس��ية والعس��كرية باستثناء حراك 
سياس��ي ودبلوماس��ي نش��ط يقوم به رئيس الوزراء 
الدكت��ور أحم��د بن دغ��ر ووزي��ر خارجيته عب��د امللك 

املخافي.
الس��بت  االنقابي��ون  انطل��ق  غ��ادرة،  بفاعلي��ة 
املاضي نحو مجلس النواب، وحش��دوا أقل من نصفه 
للتصويت لصالح مجلس��هم السياسي الذي تناصفه 
صال��ح واحلوث��ي، وش��هد القص��ر اجلمه��وري ي��وم 
االثنن مراس��م ذب��ح النظ��ام اجلمه��وري حن حضر 
امليليش��اوي محم��د عل��ي احلوثي لتس��ليم الس��لطة 
املغتصب��ة للمغتص��ب اجلدي��د امليليش��اوي صال��ح 
َص يوم الثاث��اء للقاء صالح ببعض  الصّم��اد، وُخصِّ
أعض��اء كتلة حزبه البرملانية، إلباغهم نيته تش��كيل 
حكوم��ة جدي��دة بالش��راكة مع ش��ركائه أنص��ار الله 

»احلوثي��ن«، وف��ي 20 آب نظم��وا مس��يرة تأييدي��ة 
النقابه��م على النظام اجلمه��وري وعودة اإلمامة إلى 

احلكم متدثرة بالعلم الوطني وبرعاية صالح!
فاعلي��ة عالي��ة في ظ��رف ثاث��ة أيام فق��ط، كان 
الافت فيه��ا حضور القائم بأعمال الس��فارة اإليرانية 
إع��ان صنع��اء قط��ع عاقاته��ا م��ع طه��ران،  رغ��م 
وحض��ور القائم بأعمال الس��فارة الروس��ية بصنعاء 
أوليغ درمي��وف الذي قال إن ب��اده »ال تريد أن تكون 
الش��رعية مح��ل خ��اف لليمنّي��ن ولك��ن الوف��اق هو 
األفضل«، وإن باده »تؤيد اخلطوات اليمنية مبا فيها 

املجلس السياسي«.
ه��ذه اللغ��ة الواضح��ة يض��اف إليه��ا ترحي��ب 
اخلارجي��ة اإليراني��ة باملجلس السياس��ي االنقابي، 
وحض��ور مدير مكتب اليونيس��يف بصنع��اء جوليان 
هارينز ذلك احلفل، وه��ي منظمة تابعة لألمم املتحدة 
معني��ة بالصح��ة وال عاقة له��ا بالسياس��ة. كل هذه 
اخلط��وات ترس��ل إش��ارة واضح��ة إل��ى أن املجتم��ع 
الدولي لن يظل إلى جوار الش��رعية اليمنية إلى األبد، 

فالتأيي��د موقف سياس��ي ولي��س زواج��اً كاثوليكياً، 
وأن عليها أن تس��تثمر كل حلظ��ة متّر في حياتها، وأن 
املنفى يأكل جسد الشرعيات كما يأكل الصدأ احلديد، 
فا يوجد في التاريخ حكومة ش��رعية ذهبت للمنافي 
وترك��ت الط��رف االنقاب��ي يعم��ل عل��ى األرض، ث��م 
عادت بقدرة قادر واس��تلمت احلك��م مرة أخرى، حتى 
في التكوي��ن البدائي للقبيلة جند الش��يخ الذي يهجر 

مرعى ربعه ينساه الناس، ويسلّمون أمرهم للبديل.
حتى وإن لم تدم فرحة االنقابين اإلمامين طوياً 
باملوقف الروس��ي الذي نفته موسكو س��ريعاً وقالت: 
»سياس��ياً وقانوني��اً ال ميك��ن االعت��راف بحكومت��ن، 
ونحن ضمن الرعاة العشرة لعملية السام اليمنية«، 
وأك��دت أن نائب وزير خارجيتها ميخائيل بوغدانوف 
س��يلتقي وزير اخلارجية اليمني يوم الس��بت مبدينة 
جدة الس��عودية، وهي فرصة جدي��دة يهبها التاريخ 
للدبلوماسية اليمنية لتحسن عاقتها مبوسكو، وأن 
تكسبها كليًة إلى املوقف املساند للحكومة الشرعية. 

الرئي��س ه��ادي ومنظوم��ة حكم��ه هم الش��رعية 
صاحب��ة احل��ق ف��ي حك��م اليم��ن، باعتب��اره رئيس��اً 
انتخبه كل الش��عب اليمني بالتوافق، ويجب أن يعود 
إل��ى الداخ��ل اليمن��ي ويلتحم مع ش��عبه ف��وق تراب 
وطنه، فأقوى أيام ش��رعية هادي خال احلرب كانت 
ال�86 يوماً التي قضاها ف��ي عدن، ثم ال�52 يوماً التي 
قضاها رئيس احلكومة الدكتور أحمد بن دغر في عدن 

خال حزيران ومت��وز املاضين، واأليام احلالية التي 
يقضيها نائب رئيس اجلمهورية الفريق علي محس��ن 
صال��ح األحمر في مأرب املتاخمة لصنعاء، وإش��رافه 
املباش��ر على س��ير املعارك هن��اك، واقت��راب مدفعية 

اجليش الوطني من قلب العاصمة.
هذا العمل الصامد والتقدم املكتس��ب على األرض 
يومياً بحاجة ماس��ة إلى فعل سياس��ي ودبلوماس��ي 
م��واز، وهناك خط��وات إيجابية لوزي��ر اخلارجية في 
التواصل مع العواص��م األوروبية والعربية، يجب أن 
تردفه خطوة سياسية تتمثل بعودة جماعية للنخبة 
احلاكم��ة إل��ى الداخل اليمن��ي، حينها س��يغير العالم 
لهج��ة خطاب��ه م��ع االنقابي��ن، وس��يعرفون وزنهم 
اله��ش على األرض اليمني��ة التي ال تقب��ل دعاة املوت 

وأمراء احلروب.{

بقلم: عارف أبو حامت

الحوثّيون.. لعنة أصابت اليمن
بقلم: عبد الرحمن مزارق 

في أقاصي الش��مال، كانت احلركة احلوثية منس��َيّة، بل لم تكن حركة بعد، كانت إيديولوجيا، 
وكان��ت ح��وزة إيرانية ف��ي صعدة إن جاز التعبي��ر. وفي تلك الفت��رة، لم يكن في مقدوره��ا أن ُتظهر 

حقيقتها، حيث لم يكن اليمني في تهامة يعرف احلوثية، وال احلوثي، لكنها كانت تتحّن الفرصة.
كان��ت تس��ير وفق مخّط��ط معّن، وتدور ف��ي فلك خارج��ي، وكانت حريصًة عل��ى جذب الناس 
إليها، وحتجيم نفس��ها، فهي ال تعدو أن تكون أس��رة تّدعي القداسة واالصطفاء، ولكي حتقق أهدافها 
املرس��ومة لها؛ كان لزاماً عليها أن حتيط نفس��ها بجماهير. مبا أن املجتمع اليمني مييل إلى التدُيّن، 
فق��د اخت��ارت الدين مدخًا لها، وبدأت تدريس فكرها علوماً دينية في جامع الهادي في صعدة. ومن 

تلك النقطة، اعتقدت أّنها لن تقف عند حدود صعدة، بل ستقتحم اليمن، ورمبا أكثر، لو استطاعت.
وهكذا بّثت فكرها من على املنابر، وحن رأت أنها ال بّد أن حتوثن صعدة، وتستولي عليها خارج 

إطار الدولة، خاضت أّول حرٍب مع الدولة اليمنية، وعرفها اليمنيون في كل أنحاء اليمن.
اس��تفادت احلرك��ة من احلروب الس��ّت مع الدول��ة أكثر مما كان��ت تتّوقع، فق��د كّبرتها احلرب، 
وعلّمتها القتال، وغنمت أس��لحة مختلفة، حن كانت تأتي أوامر للجيش باالنس��حاب وترك الساح، 
وذلك ما انكش��ف أخيراً؛ حيث كان صالح يدربها، ويس��تنزف معسكراً محدداً، ويستجدي الدعم من 

دول مختلفة، بحجة محاربة املتمردين.
جنحت احلركة، إلى حٍد كبير، في حوثنة صعدة، واستغلت ثورة الشباب السلمية لتنضم إليها 
في صنعاء، وتتّوس��ع عل��ى األرض في حجة، حاورت ف��ي صنعاء، وخاضت املع��ارك تلو املعارك، 
لتس��يطر على صعدة بالكلّية، وبتهجير الس��لفين من دماج أصبحت محافظة صعدة حتت سيطرة 

هذه احلركة وحتكمها، وبعدها بدأت بالتّوسع.
لطاملا كانت صعدة جتود بخيراتها على كل اليمنين، تغّيرت املعادلة، وأصبحت )بعد اغتصاب 
ه��ذه اجلماعة لها( تصّدر احلرب والدمار لبقية احملافظ��ات، بدءاً بحجة، مروراً بعمران، وصوالً إلى 
صنعاء، وإس��قاط الدولة، وبعدها انصاعت بالقوة معظم محافظات الش��مال لهذه اجلماعة، بعد أن 
بس��طت على مؤسسات الدولة، باس��تثناء مأرب وتعز والبيضاء، صمدت هذه احملافظات، وقاومت 
اجلحي��م احلوث��ي، كانت تعز ترس��ل املعلم��ن إلى صع��دة، لكن األخيرة أرس��لت املقاتل��ن واآلالت 

العسكرية إلى تعز، وقالت إنها حتارب داعش في محافظة الثقافة.
ع��دن وبع��ض محافظات اجلنوب لم تس��لم من بطش هذه اجلماعة املس��تقوية بعل��ي عبدالله 

صالح، وكان لها نصيب وافر من اخلراب، لوال أّن التحالف العربي واملقاومة حّرروا اجلنوب.
كانت اخليانة ترافق ش��ّذاذ اآلفاق في كّل معاركهم، وكان صالح يس��لّم لهم املعس��كر تلو اآلخر، 
فيما ذهب حس��ن زي��د يتحدث عن اس��تخاف املؤمنن ف��ي األرض، وأطلقوا على هذه املعارك اس��م 

فتوحات.
كان��ت آفاق الرؤية قاصرة لدى هذه اجلماعة، تص��ّوروا أّن في مقدورهم صعدنة كل احملافظات 
اليمني��ة، ولم يكن ذلك هّيناً؛ حتى وإن لم تتواف��ر مقاومة، لم يكن الصمت معّبراً عن الرضى، بل كان 

مقاومة ضعيفة.
فشلت اجلماعة في حتس��ن صورتها لدى الشعب اليمني، وبدت سوءاتها، وعرفها الشعب من 
أقصاه إلى أقصاه. لم تقف، بل اس��تمرت تس��تعبد الش��عب، وتزّج املعارضن في س��جونها، وتدفع 
ش��بابها إل��ى مختلف اجلبهات، وبالتالي، فش��لت ف��ي الهيمنة عل��ى اليمن، وذهب��ت أحامها أدراج 

الرياح، وال سّيما بعد مساعدة اجليوش العربية اليمنين في استعادة دولتهم.
ال تعّمر هذه اجلماعات 
طوياً، وتتفكك من داخلها، 
وحتماً سينهزمون بغبائهم 
ليس��وا  وعنجهيته��م، 
وس��تنتهي،  فقاعة  س��وى 
أّن  التاري��خ  وس��يكتب 
صال��ح ورجال��ه س��اعدوا 
تل��ك اجلماع��ة القادمة من 
وراء العص��ور، وعلّموه��م 
يس��تخدمون  كي��ف 

اإلنترنت.{

العراق يعدم 36 مدانًا بمذبحة سبايكر
وانتقادات لعملية اإلعدام

الس��لطات  أعلن��ت 
نف��ذت  أنه��ا  العراقي��ة 
أح��كام اإلعدام بحق 36 
مدان��اً بارت��كاب مذبحة 
اجلوية  س��بايكر  قاعدة 

في تكريت عام 2014.
يشار إلى أن تنظيم 
الدول��ة أعل��ن أن��ه قت��ل 
مئات اجلنود واملتدربن 
املس��مى  املعس��كر  ف��ي 
س��بايكر في تكريت بعد 

أس��رهم إثر دخ��ول التنظي��م املدينة ف��ي 12 حزيران 
2014، وع��رض ف��ي حينه ص��وراً لعملي��ات اإلعدام، 
وقدرت السلطات العراقية عدد الضحايا بنحو 1700 

شخص.
وفي س��ياق املع��ارك، قالت مصادر عس��كرية إن 
اجلي��ش العراقي ش��ّن هجوماً عل��ى منطقتي الدوالب 
والطهماني��ة قرب مدين��ة هيت )غربي األنب��ار(، وأنه 
فق��د ثمانية من جنوده، بينما قتل تس��عة من عناصر 

تنظيم الدولة.
وأف��ادت املصادر بأن اجلي��ش العراقي متّكن من 
الس��يطرة على موقعن لتنظيم الدول��ة في الطهمانية 
أس��لحة  عل��ى  واس��تولى  عنيف��ة،  اش��تباكات  بع��د 

وذخائر.
م��ن جانبها، قال��ت قيادة العمليات املش��تركة إن 
القوات األمنية املكلفة باستعادة السيطرة على مدينة 
املوصل من تنظيم الدولة ستتبع استراتيجية جديدة 

ترتكز على تأمن املدنين.
وتأت��ي ه��ذه التصريح��ات وس��ط غض��ب أهلي 
واستنكار حقوقي »ألعمال انتقامية ترتكبها مليشيات 
ش��يعية موالي��ة للحكوم��ة أثن��اء دخوله��ا املناط��ق 

السنّية«.
انتقادات إلعدام متهمن

 وانتقدت منظمة العفو الدولية واملنظمة العربية 
حلق��وق اإلنس��ان تنفي��ذ الس��لطات العراقي��ة أحكام 
اإلع��دام ف��ي 36 م��ن املتهم��ن بقت��ل مئ��ات املجندين 
العراقين قرب معس��كر »س��بايكر« في تكريت شمال 
بغداد قبل أكثر من عامن، وقالتا إنه رمبا كان من بن 
من جرى إعدامه��م أبرياء، أو أنه مت انت��زاع اعترافات 

منهم.

وقالت كبيرة مستشاري األزمات في منظمة العفو 
الدولية )أمنستي( دوناتيا ريفيرا إن تنفيذ اإلعدامات 
األحد في س��جن الناصرية جاء إثر ضغوط سياسية 
تش��كلت عقب تفجير الكرادة ببغداد الذي وقع الشهر 
املاض��ي وقتل فيه أكث��ر من ثاثمئة ش��خص، وتبنى 

التفجير تنظيم الدولة.
م��ن جهته��ا، حتدث��ت املنظم��ة العربي��ة حلقوق 
اإلنسان في بريطانيا عّما وصفتها بأجندات سياسية 
الع��راق.  ف��ي  اجلماعي��ة  اإلعدام��ات  وراء  وطائفي��ة 
وأضاف��ت املنظمة ف��ي بي��ان أن إع��دام 36 عراقياً في 
قضي��ة س��بايكر »ج��اء مبوج��ب أح��كام بني��ت على 

اعترافات انتزعت حتت التعذيب«.
واعتبر البيان أن احلكومة العراقية وجدت طوق 
جناتها في احلكم على هؤالء وإعدامهم في ظل عجزها 
عن تبرير مقتل 1700 مجند، وقال إن املتهمن ُحرموا 
التمثي��ل القانون��ي وحقوق الدف��اع، وإن بعضهم قدم 

أدلة على عدم وجوده في مسرح اجلرمية.
بدوره��ا، نقل��ت وكال��ة »أسوش��يتد ب��رس« عن 
رئي��س مجلس محافظة صاح الدي��ن أحمد الكرمي أن 
ع��دداً ممن جرى إعدامه��م لم يكونوا أص��اً في املوقع 

الذي قتل فيه املجندون.
وف��ي بيان صدر مطلع الش��هر احلالي عبر األمير 
زي��د بن رعد احلس��ن مف��وض األمم املتحدة الس��امي 
حلقوق اإلنسان عن خشيته من إدانة أبرياء وإعدامهم 
في ظ��ل ضعف النظ��ام القضائ��ي العراق��ي واألجواء 

السائدة بالعراق.
ش��خص   1200 نح��و  أن  إل��ى  البي��ان  وأش��ار 
ينتظ��رون تنفيذ أحكام اإلعدام ف��ي العراق، ورجح أن 

من بينهم مئات استنفدوا الطعون.{
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دالالت استخدام روسيا قواعد عسكرية في إيران

ألول مرة.. ابنة الرئيس مرسي تكشف كواليس ما قبل مذبحة رابعة

ف��ي 16 آب احلال��ي قاذفاته��ا  أرس��لت روس��يا 
االس��تراتيجية من نوع »توبوليف-22 أم3« البعيدة 
امل��دى، إل��ى س��وريا لتنفيذ م��ا يوصف بأن��ه »قصف 
س��جادي« )تدمير رقعة معينة( فوق مناطق مختلفة 
من الب��اد. وإن كان القصف الروس��ي هناك قد حتول 
لألس��ف إلى أم��ر اعتي��ادي منذ الع��ام املاض��ي، لكن 
االستثناء في ما جرى هذه املرة أن القاذفات الروسية 
انطلق��ت م��ن قاع��دة عس��كرية تق��ع داخ��ل األراضي 
اإليراني��ة، وهي املرة األولى رمب��ا منذ احلرب العاملية 
الثاني��ة الت��ي تنطل��ق فيها ق��وات أجنبية م��ن قواعد 

عسكرية إيرانية ملهاجمة بلد ثالث.
وفقاً للمعلومات املتاحة، فإن القاذفات الروسية 
االس��تراتيجية انطلقت من قاعدة جوي��ة إيرانية تقع 
ق��رب مدين��ة همدان )نح��و 125 كلم غ��رب العاصمة 
طه��ران(، ث��م واكبته��ا قاذف��ات تكتيكي��ة م��ن ن��وع 
س��وخوي )س��و-34(، لتس��تهدف مواقع في ش��مال 
حل��ب وإدلب ودي��ر ال��زور. وتأتي ه��ذه الهجمات في 
ظ��ل تقدم معتبر للمعارضة الس��ورية املس��لحة على 

كش��فت ابنة الرئيس املصري املنتخب محمد مرسي 
ألول مرة عن كواليس األيام األخيرة التي س��بقت مذبحة 
»رابع��ة« الت��ي يحي��ي املصري��ون ذك��رى م��رور ث��اث 
س��نوات عل��ى ارتكابه��ا، كما كش��فت تفاصيل املس��اعي 
والوس��اطة الت��ي بذلته��ا مفوض��ة االحت��اد األوروب��ي 
كاثرين آش��تون، وردت على التصريحات التي أدلى بها 
الش��يخ محمد حس��ان التي حّمل فيها اإلخوان املس��لمن 
وليس نظام السيسي مسؤولية سفك الدماء في »رابعة« 

و»النهضة«.  
وقالت ش��يماء محمد مرس��ي في تدوينة مطولة لها 
عبر حسابها على »فيس��بوك«: »مت عقد لقاء قبل مذبحة 
فض رابعة والنهضة بفترة وجيزة بن آشتون وقيادات 
حزبية من حزب احلرية والعدالة، وعلى رأسهم الدكتور 
»محمد علي بش��ر« للتفاوض حول إمكاني��ة حل األزمة، 

وقد سمعت منه شخصياً جزءاً مما دار في هذا اللقاء«.
شروط اإلخوان لفّض االعتصام

وأضاف��ت: »عرض اإلخ��وان املس��لمون أن ميتثلوا 
لف��ض االعتصام ش��رط ع��ودة الدكتور مرس��ي الرئيس 
الش��رعي ملزاول��ة مهام منصبه، وتع��ود األوضاع إلى ما 
كان��ت عليه قبل 3 متوز احترام��اً إلرادة الناس واحتكاماً 
إل��ى الصن��دوق وخي��ار املس��ار الدميوقراط��ي، على أن 
يقوم مرس��ي بالدعوة النتخابات رئاسية مبكرة كما كان 
معروض��اً في خريط��ة الطريق التي طرحه��ا في خطابه 
الش��هير بتاري��خ 2 مت��وز مس��اء، وتعهد بع��دم خوض 
أي انتخاب��ات رئاس��ية أو برملاني��ة ملدة عش��ر س��نوات، 

متضمنة االنتخابات التي سيدعو لها الرئيس«.
وأردفت: »ج��اء الرد من العس��كر بالرفض القاطع، 
وقال��وا إن هذا مس��تحيل، ألن عودة الدكتور مرس��ي ولو 
لي��وم واحد تعن��ي محاكمتهم، وألن اإلخ��وان لو خاضوا 
انتخابات بعد عشر س��نوات سيحاكمونهم على جرمية 
االنق��اب!!«، وتابع��ت: »وذلك إق��راراً منهم ب��أن جرائم 
االنقاب��ات العس��كرية ال تس��قط بالتق��ادم، واألهم أنهم 
أق��روا بتجاوزهم ورفضه��م املس��ار الدميوقراطي ألنه ال 
يلبي طموح اجلنراالت في االس��تياء على السلطة، وأن 
االحتكام للشعب والصناديق سُيفشل مخططاتهم حتى 

على املدى البعيد«.
مشهد من خلف الكواليس

وأوضحت شيماء أن »الرئيس مرسي عرض عليهم 

األرض ف��ي حلب من��ذ نهاية متوز املاضي، وال س��يما 
بعد االخت��راق الكبير الذي س��جلته إثر مع��ارك كلية 
املدفعي��ة ومعمل اإلس��منت وفكها للحص��ار املفروض 

على األحياء الشرقية من حلب.
اعتب��ر البع��ض أن هذه اخلطوة الروس��ية حتمل 
طابع��اً سياس��ياً وليس اس��تراتيجياً عل��ى اعتبار أن 
موس��كو ليس��ت بحاجة إلى قواعد عسكرية في إيران 
لتنفذ ضرباتها اجلوية، وأن باس��تطاعتها اس��تخدام 
صواريخ موجهة بعيدة امل��دى من البحر أو من داخل 
روس��يا، لك��ن مثل ه��ذا التقيي��م يحتاج إل��ى مراجعة 
دقيقة. فما حصل ال يعّد حتوالً بسيطاً، صحيح أنه قد 
ال يحسم املعركة في سوريا أو يغّير من املعادلة فيها، 
لكن��ه بالتأكي��د يحمل الكثير م��ن الرس��ائل والدالالت 

املهمة ورمبا االستثنائية على أكثر من صعيد.

الدالالت املتعلقة بإيران
الروس��ي ولي��س  أن يب��ادر اجلان��ب  كان الفت��اً 
اإليران��ي إل��ى إع��ان تنفي��ذ ه��ذه الهجم��ات اجلوية 

إج��راء انتخاب��ات مبك��رة بع��د االنتهاء م��ن االنتخابات 
البرملانية، فقالوا إنهم لن ينتظروا ثاثة أشهر«.

وتابعت: »كما عرض فريق كبير من أنصار الشرعية 
عل��ى الدكت��ور مرس��ي الدخ��ول إل��ى قص��ر االحتادي��ة 
حلمايت��ه، لكن��ه رفض رفض��اً قاطع��اً وقال: )ل��ن أُغرق 
آالف األبرياء الُعزل في بحور من الدماء باس��م الدستور 
وحماي��ة مقرات الدولة!!( في إش��ارة إلى العنف املتوقع 
ك��رد فعل للحرس اجلمهوري جتاه مث��ل هذا الفعل طبقاً 

للدستور«.
زيارة آشتون

وقال��ت ابن��ة مرس��ي: »ف��ي زي��ارة آش��تون األولى 
للرئيس مرسي في محبسه قالت له إن أعداد املتظاهرين 
ال تتج��اوز 50 ألفاً على األكثر«، فقال له��ا: »لو كانوا كما 
«، وأتب��ع ذلك أن له ثاثة ش��روط  تقول��ن ملا جئت إل��َيّ
معلوم��ة للجمي��ع. وتابعت: »بعد مذبح��ة الفض عندما 
طلب��ت مقابلته قال: )أضفت ش��رطاً رابع��اً ال تنازل عنه 
أبداً وهو تس��ليم كل من س��ّبب هذه املقتلة العظيمة، ولن 
أتن��ازل ع��ن محاكمته��م بنفس��ي، فهذا حق الن��اس على 
الدول��ة املصري��ة، القصاص الع��ادل(، فلم تذه��ب إليه، 
وبق��ي هو مص��راً على هذا الش��رط إل��ى يومنا ه��ذا، ولم 

يتنازل عنه رغم كل الضغوط«.
خريطة طريق يعرضها مرسي

اقترحه��ا  طري��ق  خريط��ة  ش��يماء  واس��تعرضت 
الرئي��س املنتخب فقال��ت: »ُعقد لقاء بن الدكتور س��ليم 
الع��وا وقائد االنقاب بتاريخ 2 مت��وز وقال له: )الرئيس 
يعرض خريطة طريق أراها جيدة ومن الواجب دراستها 
واألخذ بها لنحمي الباد من الس��قوط في مربع الفوضى 
واالنهيار لعقود( فرد عليه عبد الفتاح السيسي قائاً: أنا 
بعمل انقاب عس��كري يا دكتور عارف يعني إيه انقاب 
يا دكتور، س��ليم، يعني مينفعش أس��يب ح��ّد منهم على 
وش األرض!!«. وعقب��ت قائل��ة: »إذاً فمذبحة الفض وما 
س��بقها وتاها م��ن انتهاكات في حق اإلنس��انية من قتل 
واس��تباحة للدماء كان متعمداً باعت��راف قائد االنقاب، 

ويتحمل مسؤوليتها كاملة هو وعصابته«.
وفاة جنل املرشد

وفي آخر املش��اهد التي استعرضتها شيماء مرسي 
قال��ت: »استش��هاد عمار محم��د بديع ابن املرش��د العام 
جلماعة اإلخوان املس��لمن برصاص مروحيات اجليش 

انطاق��اً من األراضي اإليرانية، وهذا يعني أن اجلانب 
اإليراني كان متوجساً أو مدركاً حلساسية هذا املوقف 
داخلي��اً، فضاً عن إدراكه أن الي��د العليا في املوضوع 
تعود إلى اجلانب الروس��ي، وأن اجلانب اإليراني هو 

مجرد مزود لتسهيات لوجستية ال أكثر.
مبعن��ى آخر، أظه��ر الهجوم إي��ران بحجم أصغر 
بكثي��ر مما كان��ت تقدم نفس��ها في��ه، وأن العاقة بن 
روس��يا وبينه��ا ال تختلف كثي��راً عن العاق��ة بن أي 
قوة كبرى وبلد آخر صغي��ر، على الرغم من محاوالت 
علي شامخاني، أمن )سكرتير( املجلس األعلى لألمن 
القومي اإليراني، واملنسق األعلى للشؤون السياسية 
والعس��كرية واألمني��ة بن إيران وس��وريا وروس��يا، 
التخفي��ف من وطأة املوق��ف وتغليفه إياه بحديث عن 
مس��ّوغات محارب��ة اإلره��اب، وأن��ه يأتي في س��ياق 
تع��اون اس��تراتيجي ومش��اركة الق��درات واملنش��آت 

اللوجستية لهذا الغرض.
ومن املفارقات أن املادة 146 من الدستور اإليراني 
متنع إقامة أي ن��وع من القواعد العس��كرية األجنبية 
في الب��اد، حتى ول��و كانت لألغراض اإلنس��انية، ما 
يعني أن خرق مثل هذا األمر مت من أعلى مس��توى في 

إيران، أي من قبل املرشد األعلى نفسه. 
في هذا الس��ياق بالتحديد، فإن موافقة السلطات 
اإليرانية املمثلة بأعضاء مجلس األمن القومي، مروراً 
برئي��س اجلمهوري��ة، وص��والً إل��ى املرش��د األعل��ى، 
على الس��ماح لق��وة أجنبية بالتواجد عل��ى أراضيها، 

في 16 آب، وابنة الدكتور البلتاجي أس��ماء في »رابعة« 
برص��اص القناصة بتاري��خ 14 آب وغيره��م الكثير من 
األمثل��ة الت��ي ال ميكن حصرها في هذا الس��ياق، رداً على 
املُرجف��ن واملُتحامل��ن الذي��ن يّدع��ون زوراً أن اإلخوان 
فّرطوا في الدماء مقابل الكرس��ي واملناصب، وال حول وال 

قوة إال بالله« .
إلى صاحب اللحية

واختتم��ت ابنة الرئيس املنتخب تدوينتها برس��الة 
وجهته��ا إل��ى الش��يخ محم��د حس��ان ورفاق��ه رداً عل��ى 
تصريحاته��م األخي��رة فقال��ت: »فإل��ى صاح��ب اللحية 
وغيره م��ن اخلائضن في ذمم رجال ال ميلكون حق الرد، 
راجعوا فقه مروءة الرجال، ثم َهلموا لُنَعلمكم كيف ُيكتب 

التاريخ! وسام على من يستحق السام«.
وكان الداعي��ة محم��د حس��ان ق��د عق��د لق��اء ي��وم 

لهجم��ات  منطلق��اً  اإليراني��ة  األراض��ي  وباس��تخدام 
عس��كرية عل��ى دول��ة ثالث��ة -ألول م��رة من��ذ احلرب 
العاملي��ة الثانية- ال تش��ير فقط إلى انغماس روس��يا 
أكثر فأكث��ر في األزمة الس��ورية، ولكنها تش��ير أيضاً 
-وه��ذا هو األهم في املدلول اإليراني- إلى مأزق نظام 
املالي في س��وريا وإفاسه العس��كري لدرجة اضطر 
معه��ا إلى أن يكس��ر قاعدة م��ن أهم قواعد سياس��اته 
الداخلي��ة واخلارجي��ة خ��ال نح��و أربعة عق��ود من 

حكمه.
لعق��ود طويل��ة، ظ��ل نظ��ام املال��ي يعاير ش��اه 
إي��ران الس��ابق واألنظم��ة العربي��ة بأنه��ا س��بب من 
أسباب اس��تقرار النفوذ األجنبي في املنطقة. استخدم 
نظام املال��ي هذه الورق��ة كما غيرها م��ن األوراق في 
مهاجمة األنظمة العربية وفي كس��ب الشارع العربي 
ط��وال تلك امل��دة، لك��ن 16 آب 2016 بالتحديد يؤرخ 
بش��كل رس��مي لتحول إيران إل��ى أداة لتعظيم النفوذ 
األجنب��ي العس��كري )الروس��ي( في املنطق��ة بوصفه 

قوة احتال.
ل��م يعد إلي��ران احل��ق ف��ي أن تنتق��د اآلخرين أو 
أن تلع��ب هذه الورق��ة، وكما ع��ّرت الثورة الس��ورية 
إي��ران وكش��فتها كاع��ب طائفي يس��عى إل��ى التمدد 
القوم��ي بعباءة إس��امية حت��ت ش��عارات املقاومة، 
فإن اس��تخدام روس��يا إليران لضرب س��وريا أظهرها 
مبظهر األداة لقوة أجنبية تس��عى إل��ى تعزيز نفوذها 

في املنطقة. 
وم��ا ينطب��ق على إي��ران هن��ا ينطبق أيض��اً على 
والنظ��ام  العراقي��ة  )احلكوم��ة  وأدواته��ا  حلفائه��ا 
السوري وامليليش��يات الطائفية( وهذا من أهم دالالت 
استخدام روسيا لألراضي اإليرانية في هجومها على 

سوريا.
أضف الى ذلك أن الهجمات الروسية على سوريا 
انطاقاً من األراضي اإليرانية تعد مؤش��راً على فش��ل 
ذريع للقوات املس��لحة اإليرانية وامليليشيات التابعة 

األربع��اء، حّمل فيه اإلخوان مس��ؤولية ف��ض اعتصامي 
رابع��ة والنهضة، مش��يراً إلى أن اإلخ��وان رفضوا جميع 
املفاوضات مع السيسي الذي كان مرناً ووافق على أغلب 

شروط الصلح.{

بقلم: علي حسن باكير

محكمة مصرية تقضي بالسجن المؤبد 
على 350 معارضًا

غيابي��اً  مصري��ة  عس��كرية  محكم��ة  قض��ت 
بالسجن املؤبد على 350 معارضاً، وبالسجن بن 
ثاث وعشر س��نوات على 68 آخرين حضورياً في 
قضيت��ن متعلقتن بأعمال عن��ف وقعت مبحافظة 
املنيا على إثر فض اعتصام ميداني رابعة العدوية 

والنهضة في 14 آب 2013.
وق��ال عضو هيئ��ة الدف��اع عن املتهم��ن خالد 
الكومي إن احملكمة العسكرية التي عقدت مبحافظة 
أس��يوط )جنوب مصر( عاقبت 249 متهماً غيابياً 
بالس��جن املؤب��د، وثاثة متهم��ن حضورياً بثاث 
سنوات لكل منهم، و47 آخرين حضورياً بالسجن 
لعش��ر س��نوات لكل متهم في قضية اقتحام قس��م 
ش��رطة ديرمواس )أحد مراكز محافظة املنيا( إبان 

أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.
الكوم��ي أن احملكم��ة ذاته��ا قض��ت  وأض��اف 
بالس��جن املؤب��د غيابياً عل��ى 101 مته��م آخرين، 
فيما قضت بالس��جن عشر سنوات على 18 آخرين 
حضوري��اً في قضية اقتحام وح��رق مركز حكومي 

لاتصاالت مبركز ديرمواس.
ولف��ت إل��ى أن املتهم��ن أحيل��وا إل��ى القضاء 
العس��كري أوائل أيار املاضي بته��م ينفونها، بينها 
االنضم��ام إل��ى جماعة محظ��ورة )في إش��ارة إلى 
اإلخوان املسلمن(، و»التخريب« إبان أحداث فض 
اعتصام��ي رابع��ة والنهض��ة الت��ي راح ضحيتها 
مئات املعتصمن من أنصار الرئيس املعزول محمد 

مرسي على يد قوات اجليش والشرطة.
ويحق للمدانن الطعن على األحكام الصادرة، 
حي��ث إن التقاض��ي أم��ام احملاكم العس��كرية مير 
مبرحلت��ن وف��ق القانون املص��ري، أم��ا الهاربون 
فتعاد محاكمتهم مرة أخرى حال تس��ليم أنفس��هم 

أو القبض عليهم.
يش��ار إلى أن الرئيس السيس��ي كان قد أصدر 
يعتب��ر  بقان��ون  ق��راراً   2014 األول  تش��رين  ف��ي 
املنش��آت العام��ة ف��ي حكم املنش��آت العس��كرية، 
واالعت��داء عليه��ا يس��توجب إحال��ة املدني��ن إلى 

النيابة العسكرية.{



13األمان األمان الدعوياألمـان - العــدد 1226 - 26 آب  2016م

لها في حتقيق تقدم ملموس على األرض، وال سيما في 
حلب. فاالتفاق الروسي اإليراني كان يقتضي أن تقوم 
موس��كو بتق��دمي غط��اء جوي لق��وات األس��د والقوات 
اإليرانية للس��يطرة على األرض وإنهاء األمر، لكن هذه 
املعادلة لم تنجح إلى اآلن رغم الدعم الروس��ي الهائل 

والتسهيل األميركي املتعمد.
جلوء روس��يا إلى القاذفات اإلس��تراتيجية يؤكد 
ضع��ف اإليرانين وحلفائهم على األرض في س��وريا، 
ويعن��ي املزي��د م��ن االنغم��اس العس��كري لروس��يا 
ف��ي األزمة. وس��واء كان اس��تخدام روس��يا لألراضي 
اإليراني��ة ق��د ج��اء بطلب م��ن موس��كو أو بعرض من 
طهران، فهو في احلالتن مؤش��ر على أن نظام املالي 
فش��ل في حس��م املوقف لصاحله، واضطر في النهاية 

إلى أن يقبل بوجود قوات أجنبية على أراضيه.
الدالالت املتعلقة بروسيا

ال ميكن الق��ول بأن انطاق قاذفات اس��تراتيجية 
روس��ية م��ن األراض��ي اإليراني��ة لقصف أه��داف في 
س��وريا يحم��ل أهمية سياس��ية حص��راً، فاس��تخدام 
عس��كري  طاب��ع  ل��ه  اإليراني��ة  العس��كرية  القواع��د 
ولوجستي ال ميكن إنكار أهميته بالنسبة إلى اجلانب 
الروس��ي، خاصة أنه يختصر املس��افة على القاذفات 
الروس��ية بحوال��ي 800 مي��ل، وه��و ما يتي��ح لها أن 
توفر الوقود وأن تزيد في املقابل حمولتها من القنابل، 
ما يس��مح ب��دوره بتكثي��ف حملته��ا عل��ى املعارضة 
السورية خاصة أنها ستكون قادرة على حمل 12 طناً 

من املتفجرات.
هذه اخلطوة ال حتمل دالالت جيوسياس��ية فقط، 
وإمنا جيوعسكرية تؤكد أن نفوذ موسكو أصبح يتمدد 
في املنطقة ليس من الناحية السياسية واالقتصادية 
فق��ط، وإمنا من الناحية العس��كرية أيض��اً، وهذه هي 
النقطة األه��م في املوضوع. فهي في س��وريا تخوض 
أول حرب لها خارج احلزام التقليدي لنفوذها في آسيا 
الوسطى، كما أنها أول حرب لروسيا بهذا املقياس منذ 
انهيار االحتاد الس��وفياتي، ليس هذا فقط فهي حتمل 
رس��الة مفادها أنها قادرة أيضاً على اس��تخدام قواعد 
عسكرية في بلدان مختلفة في املنطقة متاماً كما يفعل 

اجلانب األميركي بوصفه قوة عظمى.
فموس��كو مس��تعجلة وتريد إضع��اف املعارضة 
الس��ورية ق��در املس��تطاع قب��ل الذه��اب ال��ى جول��ة 
مفاوضات سياس��ية جديدة، وه��ذا دليل إضافي على 
تقهقر ما بقي من قوات األسد وميليشياته، وعلى عدم 
فعالية القوة العس��كرية اإليرانية هناك، وعلى فش��ل 
روس��يا حتى اآلن ف��ي حتقيق أي م��ن أهدافها املعلنة 
على الرغم من مرور نحو عام على تدخلها العسكري.

الدالالت املتعلقة بأميركا
وكم��ا بات معروفاً، وصف��ت اخلارجية األميركية 
انط��اق القاذفات الروس��ية م��ن قواعد عس��كرية في 
إيران باملؤسف، لكنها أكدت أنه لم يكن مفاجئاً. ووفقاً 
للمتحدث العسكري باسم التحالف ضد تنظيم الدولة 
اإلسامية )داعش(، أخطرت روسيا التحالف بقيامها 
بعملية عسكرية في سوريا انطاقاً من إيران، وقد قام 
اجلانب األميركي بتأمن إجراءات الس��امة في املسار 

الذي ستسلكه القاذفات الروسية.
مبعنى آخر، لعبت الواليات املتحدة دوراً في هذه 
العملية وإن كان ثانوياً أو هامش��ياً، لكنه كان مطلوباً 
وضروري��اً لتأمن جن��اح العملية. وفي هذا الس��ياق، 
يجب أن ال ننس��ى أن الهجمات الروس��ية في س��وريا 
انطاق��اً من األراض��ي اإليرانية أتت بعد ش��هر تقريباً 
من مقترح إدارة أوباما الذي مت تسريبه في الواشنطن 
بوست للتعاون مع موسكو في سوريا، الذي يتضمن 
تفاصيل تراوح بن الش��راكة وتوزيع األدوار عسكرياً 

وأمنياً.
وعلى الرغم من التقارير التي تشير إلى تفاصيل 
ه��ذا االتف��اق، فإن قي��ام موس��كو باس��تخدام قاذفات 
ضخم��ة في تنفي��ذ عمليات قص��ف جوية اس��تهدفت 
حلب وإدل��ب على وجه اخلصوص، ق��د يكون مبثابة 
مؤش��ر عل��ى دخول ج��زء م��ن االتف��اق حّي��ز التنفيذ، 
خاصة أن هذه العملية جاءت بعد يوم واحد فقط من 
تصريحات وزير الدفاع الروس��ي حول قرب التوصل 
إل��ى تفاهم مع واش��نطن لتنفيذ عمليات مش��تركة في 
س��وريا. في املقابل، هناك من يفس��ر استخدام روسيا 
لألراض��ي اإليرانية في ه��ذه العملية عل��ى أنها ورقة 
لتحس��ن موقف موس��كو في التفاوض م��ع الواليات 
املتح��دة األميركية من جهة، ولتأكيد أن لها اليد العليا 
ف��ي العاقة مع إيران من جهة ثاني��ة، وللضغط على 

األتراك أيضاً بعد إعادة التطبيع من جهة ثالثة.
أياً يكن األمر، فا شك في أنه تطور خطير ستكون 
له تبعات كبيرة داخل سوريا وفي املعادلة اإلقليمية، 
خاص��ة إذا ما انتقل من طابع اس��تثنائي إلى دائم في 

املرحلة املقبلة.{

بقلم: الشيخ نزيه مطرجيداؤنـا و دواؤنـا

ال َضَرر وال ِضَرار
ن���ا األك���رم محم���د ] أفصَح عباد الله ِلس���انًا، وأعَذَبهم َمنِطق���ًا وَبيانًا، وقد أوتي  كان نبيُّ
َجوِام���ع الَكِل���م، وروائ���ع الَبيان، وم���ن جوامع كالمه قوُل���ه: »ال َضرر وال ِض���رار« أخرجه أحمد، 
وحسبك أن تعلم أنه من جوامع الكالم، وأنه أحد األحاديث التي عليها َمدار اإلسالم، قال فيه 
أب���و داود: إن ه���ذا احلديث أحد األحاديث التي يدور الِفقه عليها، وهو من القواعد األصولّية 

التي ُيحكم بها على كثير من الوقائع واحلوادث.
ْجر عن اإلضرار بالبالد والعباد، ومعنى ال َضرر أي  إنه أصٌل في محاربة الفس���اد وفي الزَّ
رار  رُر ِفعل الواحد، والضِّ ال يُض���رُّ الرج���ُل أخاه، وال ِضرار أي ال يضرُّ كلٌّ منهما صاحَبه، فالضَّ
رار اجلزاء علي���ه، ومن عفا  ���رر ابتداُء الِفعل، والب���ادئ هو اأَلْظَل���م، والضِّ ِفع���ل االثن���ن، والضَّ

وأصلَح فأجُره على الله.
���رر عن النفس وعن الغير وعدم ال�ُمض���اّرة هو من القواعد األصولّية  إن َدف���َع األذى والضَّ
التي قال بها ُعلماء األمة مس���تنبطن ذلك من كتاب الله وس���ّنة رسوله ]، ففي الكتاب قول 
الله تعالى: }ال ُتضاَرّ والدٌة بوَلِدها وال مولوٌد َلُه ِبَوَلِده{ البقرة-233، وقوله: }وال ُيضاَرّ كاتٌب 
ة  ���د الفقهاء عَدّ وال ش���هيد، وإن تفعل���وا فإن���ه ُفس���وٌق بكم{ البق���رة-28. قال العلم���اء: لقد قَعّ
قواعد فقهية اس���تقوها من هذا احلديث العظيم منها قوُلهم: »الضرر ُيزال«، و«الضرر ُيدفع 

بقدر اإلمكان«، و»الضرر ال ُيزال مبثله وال بأشَدّ منه«.
إن من صفات املسلم التي ال يصُحّ أن َتنَفَكّ عنه أن َيُكَفّ أذاه عن إخوانه، وأن َيْسَلم الناُس 
نكم  من ُعدوانه، وفي ذلك يبِنّ عمر رضي الله عنه بيانًا شافيًا ببليغ الكالم في قوله: »ال َيُغرَّ
ى األمانة إلى من ائتمنه، وَمن  م���ن الرج���ل َطْنَطَنُتُه في الليل، ولك���ن الرجل كَلّ الرجل َمن أدَّ

َسِلم الناُس من لسانه ويده«.
م���ن وقائ���ع َدْفع الضرر في زمن النبي صلى الله عليه وس���لم أن ُس���مَرَة ب���ُن ُجْنُدب كان له 
نخي���ل في بس���تان رجٍل من األنصار، وكان ُس���مرة ُيكِثر من دخول البس���تان ه���و وأهله، فُيؤذي 
صاحب البس���تان، فش���كاه إلى النبي ]، فاستدعى ُس���مرة وقال له: »ِبْعُه َنخَلك« فأبى! فقال: 
فاْقَطع���ه )أي انقل���ه إلى مكان آخر(، فأبى، فق���ال َهْبُه له ولك مثله في اجلنة فأبى، فقال له: 
»أن���ت ُمض���اّر«، أي َتبتغ���ي َضرر غيرك، ث���م قال لصاحب البس���تان: »اْذَهب فاْقل���ع نخله« كتاب 

األحكام السلطانية.
وف���ي زم���ن عمر كان لرجل أرٌض ال يصل إليها املاء إاّل إذا مرَّ ببس���تان حملمد بن مس���لمة، 
فأب���ى محم���د هذا أن يَدع املاء يجري بأرضه، فش���كاه األنصارّي إلى اخلليفة عمر، فقال عمر 
البن مس���لمة، أعليَك ضرٌر في أن ميَرّ املاء ببس���تانك؟ قال ال، فقال والله لو لم أجد له مَمّرًا 

إال على بطنك ألمَررُته!! 
إن م���ن كرمي اخلصال املس���تحبة أن َيح���رص املؤمن على فضيلة فعل اخلير ما اس���تطاع 
يها فاس���تِبقوا اخليرات{ البقرة- اس���تجابًة ألم���ر الله عز وجل القائل: }ول���كٍلّ ِوجهٌة هو ُمَوِلّ

148، وإن م���ن ك���رمي اخلص���ال الواجبة أن يحرص املؤم���ن على فريضة ك���فِّ األذى عن الناس 
واجتن���اب املس���اس مبصال���ح الناس كما أخب���ر النبي ] في قوله: »مُيِس���ك عن الش���رِّ فإنه له 
ك غن الناس فإنها صدقة منك على نفسك«  صدقة« متفٌق عليه، وفي حديث آخر: »َتُكفَّ شَرّ

متفٌق عليه.
إن من محاسن املسلم أن يجعل املؤمن من نفسه على نفسه حارسًا أمينًا وَدْيدبانًا َرقيبًا، 

فيصونها من اإلضرار حّسّيًا كان أو أدبيًا، وَيْحِصنها من اإليذاء يسيرًا كان أم جسيمًا.
فَدع عنك ِفعل الّس���وقة من اإليذاء باملقال والِفعال، وليتك تؤّمن إخوانك وذوي َرِحمك 
ك، لعّلك تكون في هذا الزم���ان كالعافية لألبدان إن وجَدها الناُس فِرحوا بها،  م���ن أذاك وَش���رِّ

وا لقاءها!< وإن فقدوها َحّنوا إليها ومتَنّ

العرب وتبييض سمعة االحتالل الصهيوني
ف��ي  طوي��اً  ش��وطاً  الصهاين��ة  قط��ع  أس��ف،  م��ن 
اس��تخفافهم بنظم احلكم العربية، وال س��يما التي تصفها 
ب�»االعت��دال«، وب��ات ح��كام ت��ل أبي��ب يوظف��ون ه��ذه 
النظم ليس فق��ط في حتقيق مصالح الكي��ان الصهيوني 
االس��تراتيجية، ب��ل إن ت��رف التوظي��ف وص��ل إل��ى حد 
اس��تخدام العواصم العربية في لعبة السياسة الداخلية 

الصهيونية.
إن أحد األمثلة الواضحة التي تعكس وتدل على هذا 
التوظي��ف هو عودة رئي��س ال��وزراء الصهيوني بنيامن 
ننت ياه��و للتنظير لفكرة »التس��وية اإلقليمي��ة« للصراع 
مع الشعب الفلسطيني، والزعم بأن البيئة السياسية في 

العالم العربي تسمح بتطبيق هذه الفكرة.
ننت ياهو يدير مع العالم العربي، من خال الترويج 
ل�»التس��وية اإلقليمي��ة« لعب��ة عاقات عام��ة تهدف إلى 
تضلي��ل العال��م وللتغطي��ة عل��ى تط��رف حكومت��ه، إلى 
جان��ب توفير مظلة إقليمية لتكريس االحتال الصهيوني 
لألراضي الفلس��طينية احملتلة. ومما يثير االستهجان أن 
احلكوم��ات في ال��دول العربية، وعل��ى وجه اخلصوص 
الت��ي ترتب��ط بعاقات دبلوماس��ية مع ت��ل أبيب وتبدي 
اهتماماً بالش��أن الفلس��طيني، لم يصدر عنها أي رد حول 
فكرة »التس��وية اإلقليمية« التي يبشر به نتنياهو ووزير 
حرب��ه أفيغ��دور ليبرمان، عل��ى الرغم من أنهم��ا يعلنان 
بش��كل ال لبس في��ه أن »التس��وية اإلقليمي��ة« تقوم على 
عدم التنازل عن أي ش��بر من األراضي الفلسطينيية التي 

احتلت عام 1967.
وال تق��ف األمور عند هذا احلد، ب��ل إن حكام تل أبيب 
الذين يستدعون احلديث عن التسوية اإلقليمية، يشيرون 
ف��ي الوق��ت ذات��ه إل��ى أن حتقيق مثل ه��ذه »التس��وية« 
سيس��مح بإبراز التع��اون األمني واالس��تخباري بن تل 
أبيب والعديد من العواصم العربية، فضاً عن أنه سيعزز 

الشراكة في احلرب »على اإلسام السني املتطرف«!!!
وفي الواقع، فإن »إسرائيل« تهدف من خال احلديث 
عن التس��وية اإلقليمي��ة لتحقيق هدفن أساس��ين، هما: 
تبيي��ض االحتال وإضفاء ش��رعية عربية على تواصله، 
وف��ي الوق��ت ذاته بل��ورة فضاء سياس��ي عربي يس��مح 
بتعزيز الش��راكات االس��تراتيجية ب��ن الصهاينة ونظم 

احلكم العربية، على حساب قضايا العرب وأمتهم.
الصهيون��ي  االس��تخفاف  أن  مفارق��ة،  تب��دو  وق��د 
الرس��مي بنظم احلكم العربي��ة »املعتدلة« الذي لم يثرها 
لدرج��ة أن يس��تدعي منه��ا ردة فعل واحدة، أث��ار العديد 
م��ن النخ��ب الصهيوني��ة. وي��رى البرفس��ور إيل��ي فودا، 
أب��رز املستش��رقن الصهاين��ة، أن ن��نت ياه��و وليبرم��ان 
يح��اوالن توظي��ف املصال��ح املش��تركة بن »إس��رائيل« 
واألنظم��ة العربية املعتدلة، وال س��يما في مجال التعاون 
ف��ي مواجه��ة »اإلس��ام املتط��رف«، لصرف األنظ��ار عن 
القضية الفلس��طينية ولنفي احلاجة إلى حل الصراع مع 

الفلسطينين.
من هن��ا، فإن الكثي��ر من النخ��ب الصهيوني��ة تبدو 
غي��ر مس��توعبة أن يطرح عبد الفتاح السيس��ي فكرة حل 
القضية الفلس��طينية، من خال املبادرة التي أطلق عليها 
»املب��ادرة املصرية«، والتي تضمنها خطابه في أس��يوط 
في 17 أيار. ويسخر أوري سافير، وكيل وزارة اخلارجية 
اإلس��رائيلي األس��بق من املبادرة، حيث يقول إنه بخاف 
ما يعتقد السيس��ي ف��إن كل ما لدى ننت ياه��و »هو مجّرد 
هذر«، حيث يس��تهجن أن السيس��ي ال ينتب��ه إلى حقيقة 
أن ننت ياهو ال ينوي املضي قدماً في أي تس��وية سياسية 

للصراع مع الفلسطينين.
لم يعد يتردد الكيان الصهيوني في املجاهرة بحدود 

املناورة السياسية لديه، حيث إن االستراتيجية الدعائية 
التهدي��دات  وزارة  وأعلنته��ا  »إس��رائيل«  أعدته��ا  الت��ي 
االس��تراتيجية بش��كل واضح وعلني، تقوم على مطالبة 
العال��م باالعتراف بحقه��ا في مواصلة احت��ال األراضي 
الفلسطينية، التي س��يطرت عليها عام 1967. وقد كانت 
نائبة وزير اخلارجية تس��يفي حوطبيلي واضحة عندما 
عبرت ع��ن منطلق��ات احلكومة الصهيوني��ة وموقفها من 
مصير األراضي الفلس��طينية، عندما قالت: »هذه األرض 
منحها الرب لش��عب )إس��رائيل( منذ أكثر ألفي عام، وهذا 
مص��در ش��رعيتنا األب��رز عليه��ا«. ولم تكت��ف حوطبيلي 
بذل��ك، ب��ل إنها طالبت س��فراء تل أبيب ف��ي جميع أرجاء 
العالم بأال يشغلوا أنفسهم باحلديث عن القانون الدولي، 

وشددت على ضرورة التركيز على »احلق اإللهي«.
إزاء ما تقدم، فإن هناك حاجة ماس��ة وملحة إلى أن 
يص��در عن احلكومات العربية، موق��ف واضح وجلّي من 

مسألة »التسوية اإلقليمية«.
لألسف، إن السلوك العربي الرسمي يسهم بوضوح 
ف��ي إضفاء ش��رعية عل��ى منطلق��ات اليم��ن الصهيوني، 

والتدليل على أنه األجدر بتمثيل الكيان الصهيوني.{

بقلم: د. صالح النعامي

المسلمون في فرنسا ينفون 
عالقة مساجدهم باإلرهاب

 نفى مس��ؤولو اجلالية املس��لمة بفرنس��ا االتهامات 
التي ُوجهت إلى املساجد هناك بأنها »تفّرخ اإلرهابين«، 

على حد زعم البعض.
ومنذ الهجمات األخيرة التي ش��هدتها مدن فرنسية 
بدأ اجلدل يتصاعد بشأن دور املساجد ومصادر متويلها، 
وسط تلويح من الس��لطات باحتمال فرض قانون مينع 

التمويل األجنبي عن املساجد في الباد.  
ونف��ى محمد حنيش، األمن الع��ام الحتاد املنظمات 
املس��لمة لش��مال باري��س أن تك��ون املس��اجد ه��ي التي 

أنتجت منفذي الهجمات األخيرة في فرنسا.
وق��ال حني��ش إن »التحقيق��ات األمني��ة والباحثن 
ف��ي علم االجتماع يؤكدون أن منف��ذي الهجمات يكرهون 
املس��اجد، ألنه��ا ف��ي رأيه��م تتبنى خطاب��اً مائع��اً مؤيداً 
لفرنس��ا«. وأض��اف: »الش��بان املتطرف��ون ال يرت��ادون 
مس��اجدنا، وإمن��ا هم م��ن جماع��ات الس��طو واجلرمية 

املنظمة واملخدرات، ومن همشتهم الدولة اجتماعياً«.
عنيف��ة  النتق��ادات  املس��لمة  اجلالي��ة  وتعّرض��ت 
عقب مقتل قس��يس ف��ي كنيس��ة مبدينة روان ف��ي إقليم 
نورماندي )ش��مالي فرنس��ا( أواخر مت��وز املنصرم، في 
هجوم ش��ّنه مس��لحان وتبنى تنظيم الدولة اإلس��امية 

املسؤولية عنه.
وتش��ير إحصائيات غير رس��مية إلى أن في فرنس��ا 
أكث��ر من ثاثمئة مش��روع لبناء مس��اجد أو دور للعبادة 
)مصليات ومراكز إس��امية(. ومينع القانون الفرنس��ي 
احلكومة من متويل دور العبادة التي تعتمد على سخاء 

أفراد اجلالية املسلمة.
ويح��رص القائم��ون عل��ى جم��ع التبرع��ات عل��ى 
ش��فافية العملي��ة بع��د أن أصب��ح التموي��ل اخلارج��ي 

للمساجد شبهة وباباً لارتياب في مصادر املال.
ويقدر عدد املسلمن في فرنسا بنحو خمسة ماين 
ش��خص؛ م��ا يجعلهم أكب��ر جالية إس��امية ف��ي أوروبا 

الغربية، ويعد اإلسام الديانة الثانية في الباد.{
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كيف يخرج الجنراالت من السلطة.. ليعود الحكم المدني؟
ت��زداد األوضاع في مصر س��وءاً مع اإلصرار على 
عس��كرة السياسة وتصّدر املؤسس��ة العسكرية حلل 
كافة املش��كات التي متر بها الباد. يعرض هذا املقال 
ألربع مغالطات ترّوجها آلة الدعاية الرس��مية لتبرير 
االس��تمرار في احلكم وقمع كل املخالفن في الرأي من 
جهة، وكيفية إخراج العس��كرين من الس��لطة وإنقاذ 

اجليش واملجتمع والدولة من جهة أخرى.
مغالطات النظام

املغالط��ة األول��ى ه��ي أنه لي��س هن��اك أي جهة 
أخ��رى تس��تطيع حل ه��ذه املش��كات س��وى القوات 
املس��لحة؛ لكن احلقيقة هي أن العس��كرين فشلوا في 
كل ال��دول تقريب��اً، وحت��ى من اس��تطاع منهم حتقيق 
بعض اإلجنازات االقتصادية واالجتماعية لم يس��تمر 

في السلطة كثيراً.
ف��ي مص��ر منذ  ث��ورة مت��وز 1952 أدت عس��كرة 
السياس��ة وس��يطرة األجه��زة األمني��ة إل��ى ك��وارث 
متع��ددة، ب��دأت بالتضحي��ة بالدميقراطي��ة وضرب 
كل الق��وى املدنية، م��روراً بالصراع ب��ن عبد الناصر 
وعامر، وانتهاء بهزمية عسكرية ال تزال مصر والدول 
العربية تعاني من تداعياتها، فضاً عن انهيار عملية 
التحدي��ث االقتصادي��ة لقيامه��ا على فكرة اس��تبعاد 
الشعب من املعادلة، وعلى غياب أي أدوات للشفافية 

والرقابة واحملاسبة.
املغالط��ة الثاني��ة ه��ي التروي��ج ب��أن املش��كلة 

األساس��ية هي في الش��عب، وفي تش��كيك الناس بكل 
اخلط��وات التي يتخذه��ا النظام. ه��ذه أكذوبة كبرى، 
فالش��عب ه��و ضحّي��ة النظام من��ذ عقود، كم��ا أن كل 
النظ��م املطلقة تقوم على هذه األكذوبة لتبرير فش��لها 

واستمرار حتكمها. 
املغالط��ة الثالثة ه��ي أن مصر وضعه��ا مختلف 
ع��ن بقي��ة دول العال��م، وال ج��دوى م��ن التعل��م م��ن 
اآلخرين أو من محاول��ة اإلصاح. صحيح أن أوضاع 
ال��دول ال تتطاب��ق، إال أن هن��اك كثي��راً م��ن األوض��اع 
املتش��ابهة، وهناك حاالت مثل��ت مصدر إلهام حلاالت 
أخ��رى، كم��ا أن التحّدي��ات الت��ي واجهته��ا دول مثل 
البرازيل وتشيلي واألرجنتن وكوريا وجنوب أفريقيا 
وإندونيسيا وتايوان وإس��بانيا وغيرها، كانت ال تقل 

عن التحديات التي تواجهها مصر اليوم. 
املغالط��ة الرابع��ة تتعلق بالترويج ب��أن النظام 
يحافظ على مصالح اجليش املؤسسية؛ وهذه أكذوبة 
ت��رّوج لها دوائر ف��ي اخلارج أيضاً. أم��ا احلقيقة فهي 
أن ما تش��هده مص��ر اليوم هو إع��ادة العمل بالتجربة 
الفاش��لة لتحك��م اجلن��راالت واألجه��زة األمنية ألجل 
احلف��اظ على مصالح اقتصادي��ة ضيقة ملجموعة من 
املنتفع��ن واس��تجابة لروابط قوية مع نظ��م إقليمية 

ودولية ال تريد ملصر وال للمنطقة النهوض. 
وهذه املصالح ال عاقة لها باملصالح املؤسس��ية 
ف��ي  ه��ي  األساس��ية  اجلي��ش  مش��كلة  إن  للجي��ش. 
تسييسه وتوريطه في انتهاكات حقوقية، وفي غياب 
ودول��ة  القان��ون  حك��م 
واملؤسس��ات  الع��دل 
الكف��اءة  وقواع��د 
الترقيات  والش��فافية في 
وتولي املناصب القيادية، 
وفي غياب أدوات الرقابة 
واحملاس��بة الت��ي تضمن 
األساس��ي  ب��دوره  قيامه 
في الدفاع عن الوطن ضد 

أي تهديد خارجي.
املغالط��ات  ه��ذه 

نهايتها وخيمة على اجلميع، ال سّيما في ظل األوضاع 
االقتصادي��ة املتردي��ة وقي��ام النظام بإج��راء برنامج 
تقش��ف ش��ديد بعد أن أه��در امللي��ارات في مش��اريع 
وهمية، وبع��د إصراره على حماية الفس��اد، وبعد أن 

رهن الباد بسلسلة طويلة من القروض.
املشكلة األساسية في مصر ليس في النظام فقط، 
وإمنا فيم��ن يعارضون النظام ف��ي الداخل واخلارج، 
الذين ال يكفون ع��ن نقد النظام دون أن ميتلكوا القدرة 

على بلورة مشروع واضح ملقاومته.
وق��د مت هذا في ح��االت عديدة بخطاب سياس��ي 
يعلي من أهمية إنقاذ اجليش ذاته وال يهدد املؤسس��ة 
كلها، مع املطالبة مبحاكمة كل من تورط في انتهاكات 

حقوق اإلنسان.
مواجهة التحديات

هذا الهدف االس��تراتيجي ه��و املقدمة الضرورية  
الس��لطة،  م��ن  العس��كرين  إلخ��راج  الب��اد  لتهيئ��ة 
فف��ي بع��ض  األخ��رى.  التحدي��ات  ومعاجل��ة كاف��ة 
احل��االت، مث��ل البرازي��ل واإلك��وادور وتش��يلي، أدى 
وجود قوى دميقراطية متفقة على هدف اس��تراتيجي 
إل��ى دف��ع العس��كرين أو فري��ق منه��م )بعد انقس��ام 
املؤسس��ة( إلى إدراك أّن من الصعوبة االس��تمرار في 

احلكم، ومن ثم قيامهم بترتيب خروجهم منه.
كم��ا أدى وج��ود ق��وى دميقراطي��ة متفق��ة عل��ى 
الهدف االس��تراتيجي في حاالت أخرى إلى عقد اتفاق 
وطن��ي يضمن االنتق��ال إلى الدميقراطي��ة ويقوم على 
تطمينات متبادلة بن القوى الدميقراطية وبن القوى 
التي كانت ض��د الدميقراطية داخ��ل الصفوف املدنية 
املؤسس��ات  وداخ��ل  والكنيس��ة(  األعم��ال  )كرج��ال 

العسكرية واألمنية كما حدث في إسبانيا.
وفي احلاالت التي حقق فيها العس��كريون بعض 
النج��اح االقتص��ادي، م��ا كان له��ذا النج��اح أن يدفع 
العس��كرين إلى اخلروج من السلطة دون وجود قوى 
سياسية تدافع عن احلريات واحلكم املدني والتوزيع 
الع��ادل للث��روات والقضاء على امتي��ازات اجلنراالت 

واملتعاون��ن معه��م، كم��ا ح��دث ف��ي جن��وب كوري��ا 
والبرازيل وتشيلي وغيرها.

أما العامل اخلارجي املناوئ للدميقراطية والذي 
يتصور الكثير من املعارضن في مصر أنه عامل مطلق 
وال ميكن مواجهته فيمكن حتييده هو اآلخر بشرط أن 

يقوم الداخل بدوره. 
ال ميكن إذن الشروع في معاجلة العاقات املدنية 
العس��كرية إال بعد انتقال السلطة من العسكرين إلى 
حكوم��ة مدني��ة منتخب��ة ووجود ق��در من االس��تقرار 
ق��وة  الدميقراط��ي  النظ��ام  ازداد  وكلم��ا  السياس��ي، 
ورس��وخاً، اقترب��ت عملية معاجلة العاق��ات املدنية 

العسكرية من النجاح. 
ال تتم املعاجلة إال على يد مجموعة من السياسين 
املؤمن��ن فع��اً بالدميقراطي��ة، واملتفق��ن على هدف 
الس��يطرة املدنية على اجلي��ش، الذين ميتلكون خطة 

واضحة ومعلنة.
وال ب��ّد م��ن تش��كيل رأي ع��ام ومجتم��ع مدن��ي 
مناص��ر وضاغط لتحقي��ق هذا اله��دف، وحتويل هذا 
الضغط إلى برنامج سياس��ي محدد ومعلن ومطروح 
للنقاش العام. وحتتاج املعاجل��ة أيضاً مجموعة من 
اخلب��راء املدني��ن ف��ي ش��ؤون الدفاع واألمن، وكس��ر 
احت��كار العس��كرين للمعارف واخلبرات العس��كرية 
واالس��تراتيجية. وال بّد أن يبحث املدنيون عن شركاء 
لهم داخل املؤسس��ات العس��كرية ذاتها، وعدم إشعار 
ف��ي  س��يما  وال  التهمي��ش  أو  بالتهدي��د  العس��كرين 

القضايا الفنية والعسكرية البحتة.
اله��دف إال مبأسس��ة كل  وال ميك��ن إجن��از ه��ذا 
اخلطوات واإلجراءات التي تتم، وخاصة تلك املتصلة 
بوزارة دفاع يرأسها وزير مدني، وخضوع املؤسسات 
العسكرية واألمنية ملؤسسة القضاء املستقل وألجهزة 
الرقاب��ة املتع��ددة، وإبع��اد اجلي��ش متام��اً ع��ن أي 
مش��روعات جتارية فيما ع��دا الصناعات العس��كرية 
التي لها عاقة مباشرة بالدفاع مع إخضاعها ملعايير 
الش��فافية والرقابة، ونزع العس��كرة والتس��ييس من 

أجهزة املخابرات واألمن.
السكوت يعجل وقوع الكوارث، واحللول ال تهبط 
م��ن الس��ماء دون عم��ل، وال عوام��ل حتمية ف��ي عالم 
السياس��ة، وأي جهد من أجل التوعية وامتاك اإلرادة 
والش��روع في العمل سيس��هم في قل��ب كل املعادالت 
وتغيي��ر مي��زان الق��وة لصالح إنق��اذ الب��اد والعباد. 

والله أعلم.{

بقلم: عبد الفتاح ماضي

هرموش يلتقي وزير األشغال غازي زعيتر
ووزير التربية إلياس أبو صعب

والمدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص
منطق��ة  م��ن  وف��د  ج��ال   
الضنّية برئاسة النائب السابق 
أس��عد هرم��وش ض��م رئي��س 
بلدية الس��فيرة الس��يد محمود 
هرموش ونائب الرئيس السيد 
عبد الله حسون ورئيس رابطة 
الس��يد ضاهر  مخاتير الضنّية 
أبو ضاه��ر، حيث التق��ى وزير 
األش��غال غازي زعيت��ر وبحث 
م��راح  طري��ق  مش��روع  مع��ه 
الس��فيرة، واملش��روع متوق��ف 
منذ سنتن. وقد أمر وزير العمل 
س��ريعاً بإعادة تل��زمي الطريق 
املذكور بعد أن تأمنت الدراسة 
ال��ازم،  والتموي��ل  اجلدي��دة 
كذلك وافق الوزي��ر زعيتر على 
تزفيت بعض الطرقات احمللية 

في البلدة واجلوار فوراً.
كذل��ك التق��ى الوف��د وزير 
التربي��ة الي��اس أب��و صع��ب، 
وبح��ث مع��ه ش��ؤوناً تربوي��ة 
لق��اء  وج��رى  املنطق��ة،  ته��م 
موس��ع مع املدير الع��ام لقوى 
األم��ن الداخلي الل��واء ابراهيم 
واق��ع  ع��رض  ومت  بصب��وص 
مناط��ق الن��زوح م��ن الضني��ة 
طرابل��س،  ضواح��ي  باجت��اه 
التع��اون في  وخاص��ة جله��ة 
موض��وع البناء وتأم��ن املياه 

للمناطق احملرومة.

الجماعة اإلسالمية تستنكر االعتداء الصهيوني 
في شبعا.. والعدوان على غزة

الجماعة تهّنئ أهلنا في العرقوب بقرار
فتح مستشفى الشيخ خليفة في شبعا

توقف املكتب السياس��ي للجماعة االسامية في لبنان أمام االعتداءات الصهيونية اجلديدة 
على األراضي اللبنانية في خراج بلدة شبعا من خال جتاوز خط االنسحاب وشق طرق ترابية 
داخ��ل األراضي اللبنانية احملررة، وكذلك أمام متادي العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وإزاء 

ذلك أكد املكتب اآلتي:
- إدانة االعتداءات الصهيونية على األراضي والسيادة اللبنانية، بّراً وبحراً وجّواً، فضاً عن 
استمرار احتاله ملنطقة مزارع شبعا، واستنكار الصمت العربي والدولي على هذه االعتداءات.

- مطالب��ة األمم املتح��دة وقوات الطوارئ الدولية العاملة في جن��وب لبنان بالقيام بدورها 
ملنع هذه االعتداءات ووضع حد لها.

- مطالبة احلكومة اللبنانية برفع ش��كوى أمام مجل��س األمن الدولي ضد اعتداءات الكيان 
الصهيوني، ومطالبة أهالي املنطقة التشبث بأرضهم والدفاع عنها مبختلف السبل املتاحة.

- إدانة واستنكار العدوان الصهيوني املتواصل على قطاع غزة من خال احلصار املستمر، 
الذي كان آخره حملة القصف والتدمير التي اس��تهدفت القطاع في س��ياق إرهاب الفلس��طينين 

ومحاولة تطويعهم.

هنأت اجلماعة اإلس��امية أهلنا في العرقوب بقرار فتح مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان في ش��بعا، الذي نعتبره مرفقاً عاماً ُوضع على سكة التشغيل بإدارة مستشفى املقاصد. 
وال ش��ك ان التحرك الذي ق��ام به اهالي العرقوب أعطى نتيجة به��ذا املوضوع، فانتصرت إرادة 
احلي��اة على ظامة املوت بفعل تصميم أبناء املنطقة على املض��ي قدماً في رحلة اإلمناء والبناء 

رغم كثرة الصعاب وعمق التحديات.
وتتمنى اجلماعة أن تكون هذه اخلطوة نقطة انطاق ملزيد من اخلطوات التي تعّوض أهلنا 
في املنطقة بعضاً من تقصير الدولة جتاههم، وتزيد من متسكهم بأرضهم من خال تأمن فرص 
العمل للشباب واصحاب الكفاءات من أبناء العرقوب، وتثمن الدور الذي أداه كل من قام أو بذل 

جهداً لفتح املستشفى.
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أنهى قس��م العمل 
بالتع��اون  الترب��وي 
التأهي��ل  قس��م  م��ع 
النج��اة  جمعي��ة  ف��ي 
االجتماعية في بيروت، 
التدريبي��ة  دورت��ه 
أمن��اط  بعن��وان 
والشخصيات  السلوك 
وكيفي��ة  وحتليله��ا 
معه��ا«،  التعام��ل 
جاد  الباه��ي  للم��درب 

التي أقيمت في 2016/8/15 في مركز الدعوة اإلسامية، بحضور ثلة من اخوات بيروت واإلقليم وصيدا.

اجلماعة أمران، حسب األس��تاذ األيوبي، األول استعادة 
مقوم��ات الّتربي��ة اإلمياني��ة الت��ي جتع��ل كل ف��رد ف��ي 
اجلماعة خادماً ملجتمعه ومنوذجاً يتطلع إليه املجتمع، 
واألم��ر الثان��ي: اخلروج من أس��وار التنظي��م إلى رحابة 
املجتم��ع، فتنفتح عل��ى املجتمع بكل تاوينه اإلس��امية 

والوطنية، لتكون األولوية للمشروع وليس للتنظيم.
املش��اركن،  العلم��اء  قب��ل  م��ن  املناقش��ات  وبع��د 
كانت اجللس��ة الثانية مع النائ��ب الدكتور عماد احلوت 
بعن��وان: )علماء اجلماع��ة وقضايا الوط��ن( حيث حدد 
عناصر الواقع املعاصر الذي ميتاز بضبابية الرؤية لدى 
الكثير من العاملن باحلقل العام، مع تربص أعدائنا في 
اخلارج والداخل، في ظل غياب للقيادات وانعدام الوازع 

الدين��ي، لذا فإن الواجب األساس��ي للعلماء هو التبصير 
مبعايي��ر وقي��م الدول��ة ف��ي اإلس��ام، وال س��يما العدالة 
واحلري��ة جلميع من فيها على خاف اديانهم وأحزابهم، 

وحقوق وواجبات جميع املواطنن..
ث��م كانت مداخل��ة لرئيس هيئ��ة العلماء املس��لمن 
ف��ي لبنان الش��يخ أبو بك��ر الذهبي، الذي أبدى س��روره 
باملؤمت��ر وبالّروحية النقدية الس��ائدة، ورك��ز في كلمته 
على أهمية خش��ية الله تعالى واالعتصام بحبل الله بن 

جميع العلماء، وخطورة احلزبية واالنغاق احلزبي.
بعد جلسة االستراحة كانت اجللسة الثالثة، حيث 
ألقى مس��ؤول العاقات الّدولية بحركة حماس األس��تاذ 
أس��امة حمدان كلمة بعنوان: )علم��اء اجلماعة وقضايا 

األم��ة(، اس��تعرض فيه��ا دور علم��اء اجلماع��ة في دعم 
القضايا واألزمات التي مّر بها العالم اإلس��امي، وصوالً 
إل��ى مواكبة ثورات الربيع العرب��ي، وخلص إلى وجوب 
دع��م األمة في مواجهة االحتال، ودعم حقوق الش��عوب 
السياس��ية واالقتصادية واالجتماعي��ة، ومواجهة الغلو 

والتطرف.
ث��م كان��ت كلم��ة الش��يخ م��روح نص��ار، ب��ّن فيها 
التحديات التي تواجه األقصى واملقدس��ين، وقد أوضح 
مسؤولية العلماء في الدفاع عن األقصى، وأن املقدسين 
أحي��وا مصاط��ب العل��م حيث يتاب��ع ثاث��ة آالف طالب 
وطالبة حلقات العلم في املسجد األقصى، مبيناً أن هؤالء 

الطلبة هم الذين يدافعون عنه اآلن.
اجللس��ة األخي��رة كانت بكلمة للدكت��ور عبد الفتاح 
مورو، الش��يخ عبد الفتاح مورو الذي أوضح أن رس��الة 
اإلس��ام ج��اءت لتحرير الف��رد من قي��ود التبعي��ة ، كما 
جاءت لتحرير املجتمع من االستاب، وأوضح أن واقعنا 
متخلف عن تاريخنا وال سيما عن القرون اخلمسة األولى، 
وواقعنا متخلف أيضاً عن التقدم الذي تش��هده الشعوب 
واألمم األخرى، واملس��ؤولية تقع على عاتق العلماء، وأن 
النهضة تتجلى في صناعات ثاث: صناعة الفرد امللتزم 
الذي يعيش اإلس��ام ف��ي زمانه ومكان��ه.. صناعة رأي 
ع��ام، ال تكون عبر خطب اجلمع��ة وحدها، إمنا من خال 
تبني قضاي��ا الناس على غرار حل��ف الفضول.. صناعة 
العقول والنخب، فاحلاكم احلقيقي ليس السياسي الذي 
يذهب ويبقى، فاحلاكم الفعلي هو النخب الذين ميلكون 

سلطة املال واإلعام واجلامعات.
ف��ي ختام املؤمتر جرى تقدمي دروع لكل من الش��يخ 
عب��د الفتاح مورو، نائب رئيس حركة النهضة، والدكتور 
أب��و بكر الذهبي رئيس هيئة علماء املس��لمن في لبنان.. 
إضافة إلى ذل��ك مت تقدمي دروع وهداي��ا تذكارية تكرمياً 

للسادة العلماء الذين حصلوا على شهادة الدكتوراه.{

أقام مكت��ب الدعاة في اجلماعة اإلس��امية مؤمتره 
الس��نوي بعنوان: )علماء اجلماعة واق��ع وآمال(، وذلك 
صباح األح��د 2016/8/14، مبركز الدع��وة في صيدا، 
بحض��ور األم��ن الع��ام للجماعة اإلس��امية ف��ي لبنان 
األس��تاذ ع��زام األيوب��ي، ونائ��ب رئيس مجل��س النواب 
التونسي الدكتور عبد الفتاح مورو، ورئيس هيئة علماء 
املس��لمن ف��ي لبنان الش��يخ أبو بك��ر الذهب��ي، والنائب 
الدكت��ور عماد احلوت والداعية املقدس��ي م��روح نصار، 
باإلضافة إلى العلماء املش��اركن في املؤمتر من مختلف 

املناطق اللبنانية.
افتتح املؤمتر بتاوة من القرآن الكرمي الش��يخ هيثم 
الرفاع��ي، ثم كلم��ة ترحيبية للش��يخ مصطفى احلريري 
املس��ؤول التنظيم��ي للجماعة في صي��دا واجلنوب، َبّن 

فيها أهّمية هذه اللقاءات، مرحباً باملشاركن.
كلم��ة املؤمت��ر ألقاها الش��يخ أحمد العم��ري رئيس 
الدائرة الدعوي��ة في اجلماعة، أكد فيه��ا دور العلماء في 
نهض��ة األمة وقي��ادة املجتم��ع، وال س��يما أن األمة اليوم 
تعان��ي من أزم��ات كبيرة في فلس��طن والع��راق واليمن 
وسوريا ولبنان، فاألمل هو بورثة األنبياء، واألنبياء، لم 
يوّرثوا درهماً وال ديناراً وإمنا ورثوا العلم.. وفق خريطة 
الطري��ق الت��ي وضعه��ا الّنب��ّي |، في كيفي��ة حمل هذا 
العل��م )َيْحِمُل َهَذا اْلِعلَْم ِمْن ُكّل َخلٍْف ُعُدوُلُه ، َيْنُفوَن َعْنُه 

اِهلَن(. ِريَف اْلَغالَن َواْنِتَحاَل املُْبِطلَن َوَتأْويَل اجْلَ حَتْ
بعد ذلك كانت اجللسة األولى في املؤمتر، حيث قدم 
األس��تاذ عزام األيوب��ي ورقة بعن��وان: )العلماء ونهضة 
اجلماعة(، بّن فيها رس��الة اجلماعة ومهمتها األساسية 
بتحري��ك األم��ة وقيادتها لتنه��ض، فاملطلوب م��ن علماء 

مؤتمر علماء الجماعة: علماء الجماعة.. واقع وآمال

أنشطة

الجماعة اإلسالمية تزور محافظ عكار د. عماد لبكي 

م« اختتام الدورة التأهيلّية األولى »عّلمني كيف أعلِّ

نادي جنى الصيفي في أسبوعه الثالث والرابع

أنماط السلوك: دورة الباهي جاد

لقاء تكريمي لفرقة زهرات شدا الفنّية

زار وف��د م��ن اجلماعة اإلس��امية في ع��كار احملافظ 
احملام��ي عم��اد لبك��ي ف��ي مكتبه ف��ي حلبا، وض��م الوفد 
مس��ؤول اجلماع��ة ف��ي ع��كار محم��د هوش��ر، املس��ؤول 
السياس��ي ورئيس بلدية ببنن د. كفاح الكسار، وأعضاء 
اللجنة السياسية، وتباحث الطرفان في شؤون عكارية.

اإلس��امية  اجلماع��ة  ب��دور  احملاف��ظ  اش��اد  وق��د 
ووس��طيتها واعتداله��ا، وأض��اف: »ه��ذا م��ا ملس��ته م��ن 
متابعتي لنش��اطكم ووجودكم في ع��كار، فدورنا جميعاً 

  اختتمت يوم 
آب   17 األربع��اء 
التأهيلي��ة  ال��دورة 
»علمن��ي  األول��ى 
م��ن  أعل��م«  كي��ف 
قس��م  تنظي��م 
جمعية  في  الدعوة 
االجتماعية  النجاة 
الت��ي  صي��دا،   -
خمس��ة  اس��تمرت 

أسابيع.
مواد  تناول��ت 

ال��دورة جوانب عّدة، دينية ثقافية وتربوية، واكتس��بت 
م��ن خالها الطالب��ات مه��ارات جديدة س��تؤهلهن ليكّن 

نواة للعمل الدعوي في اجلمعية.
وبعد حفل اخلتام، قامت املتدّربات بتوزيع وجبات 
عل��ى بعض العائات احملتاجة ضمن حملة إفطار صائم 

التي بدأتها اجلمعية خال شهر رمضان.
رحلة ترفهية

أقامت جلنة اقرأ وارَق في جمعية النجاة االجتماعية 

يستمر نادي جنى في 
األسبوع الثالث من موسمه 
باأللوان«  »صيف��ي  الثامن 
ش��حيم،   - اإلقلي��م  ف��ي 
س��ورة  تفس��ير  وتخلل��ه: 
النج��م، فق��رة رس��م، طبخ 
»عرفت  فقرة  »كرواسون«، 
فالزم��ي«، باإلضاف��ة إل��ى 
ورش��ة عمل ف��ي اإللقاء مع 

اإلعامية نانسي خلف.
الرابع،  األس��بوع  أم��ا 
تس��ميع  إل��ى  فباإلضاف��ة 

وتفس��ير س��ورة النجم، طب��خ »كي��ك باألل��وان«، دبكة، 
رس��م، فقرة »عرفت فالزمي«، تخللته دورة مع اإلعامية 

الطالب��ات  قس��م  نّظ��م 
الطاب املس��لمن  في رابط��ة 
تكرميي��اً  لق��اًء  بطرابل��س، 
الفنية  »لفرق��ة زه��رات ش��دا 
لهن  واالستعراضية«، تقديراً 
و ألدائهن املتميز.. وذلك عصر 
يوم اجلمعة 5 آب 2016، في 
الترب��وي..  اإلمي��ان  مجم��ع 
وتخللته العدي��د من األلعاب 

الترفيهية املتنوعة..

م��ن اج��ل احلف��اظ على بلدن��ا وه��ذه احملافظ��ة اجلميلة 
بتنوعها وتآلف اهلها وعائلتها وتواصلهم مع بعض«.

كم��ا نّوه وف��د اجلماع��ة بحكم��ة احملاف��ظ لبكي في 
جناح االنتخابات البلدية واالختيارية األخيرة في عكار، 

والدور الكبير الذي قام به في حسن سير العمل.
الوطني��ة  الوكال��ة  مدي��ر  اجلماع��ة  م��ن  وف��د  وزار 
في ع��كار، وش��كره عل��ى دوره ف��ي ايصال رس��الة عكار 

احلضارية واالعامية لكل لبنان.

في اإلقليم - ش��حيم، رحلة ترفيهي��ة لطابها إلى منطقة 
نهر بس��ري وذل��ك ي��وم الس��بت 2016/8/6. تضمنت 
الرحل��ة ألعاباً ترفيهية وس��باحة ومحاض��رة قّيمة عن 
املس��جد األقصى ألقتها األخت رفيدة ف��واز، حتدثت فيها 
عن فضل املس��جد، فهو قبلة املس��لمن األولى وعن فضل 
الص��اة في��ه، وأن أرض فلس��طن ه��ي أرض إس��امية 
وليس��ت لليهود كما يزعم��ون، مع الدليل م��ن األحاديث 

النبوية الشريفة.

رنا جرجور بعنوان »نزع القن��اع«، باإلضافة إلى رحلة 
استكشافية إلى معمل الفخار في البرجن.
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ثالث س���نوات مرت على اجلرمية األكثر بش���اعة ودموية التي شهدها لبنان منذ انتهاء 
احل���رب األهلية. أكثر من خمس���ن ش���هيدًا وقرابة 500 جريح س���قطوا في بي���ت الله أثناء 
أدائه���م ص���الة اجلمعة في مس���جدي التقوى والس���الم بطرابلس. ش���كلت الذك���رى الثالثة 
للجرمية منبهًا للبنانين ملتابعة ما آلت إليه مس���تجدات هذه القضية، رغم أن املخططن 
واملنفذي���ن واجله���ات الداعم���ة والراعية ُكش���فوا بعد وق���ت قصير من وق���وع اجلرمية. رغم 
ذل���ك ف���إن اإلجراءات القضائية تس���ابق الس���لحفاة، آخ���ر إجنازاتها إيداع احملق���ق العدلي 
مل���ف الدع���وى لدى النيابة العام���ة التمييزية إلبداء مطالعتها. وإذا اس���تمرت اإلجراءات 
القضائي���ة عل���ى ه���ذه الوتيرة فال أحد يعل���م إن كان أبناؤن���ا أو أحفادنا سيش���هدون صدور 

األحكام النهائية.
م���ن الواض���ح أن الدولة اللبنانية رفعت يدها عن متابعة القضية وأخلت مس���ؤوليتها، 
وه���ي تعتب���ر أنها أّدت قس���طها إلى العلى، بدليل ما قاله وزي���ر الداخلية في لقاء أقيم قبل 
أي���ام ف���ي دار الفتوى بطرابل���س، حيث اعتبر أن »الدول���ة قامت بتحقيقاتها كاملة وس���ّمت 
املس���ؤولن ع���ن اجلرمي���ة ف���ردًا فردًا، في لبنان وس���وريا«، وأش���ار إل���ى أن »غالبي���ة املجرمن 
واملخطط���ن هرب���وا إلى س���وريا«. وكأن دور الدول���ة يقتصر على تس���مية املجرمن ومعرفة 
أماكن وجودهم، وليس مالحقتهم واعتقالهم وتقدميهم للمحاكمة وحتقيق العدالة. كما 
أننا لم نس���مع أن الدولة اللبنانية قّدمت طلبًا للنظام الس���وري لتس���ليم املتهمن الهاربن 
إلي���ه، واألمر نفس���ه حصل بالنس���بة إلى املتهمن بالتفجيرات الت���ي مت ضبطها مع املجرم 
ميشال سماحة، علمًا أن السفير السوري في بيروت اليترك مناسبة إال ويستغلها الرتشاف 

القهوة مع املسؤولن.
ف���ي كل ي���وم تبش���رنا األجهزة األمني���ة بنجاحها ف���ي القبض على متهم���ن مرتبطن 
بتفجيرات ش���هدها لبنان في الس���نوات املاضي���ة، وهو أمر يدعو لإلعج���اب والتقدير نظرًا 
لكثرة التفجيرات وغموض مالبساتها وتشّعب خيوطها، اللهم إال تفجير مسجدي التقوى 
والس���الم، فقد عج���زت األجهزة عن تقدمي أي إجناز ُيذكر، رغم خط���ورة التفجير ودموّيته 

وسرعة انكشاف خيوطه األولى، وهو ما يدعو لالستغراب والشك.  
من���ذ اللحظ���ة األولى لوق���وع التفجير كانت املؤش���رات تقود إل���ى أن الفاعلن أتوا من 
منطق���ة جبل محس���ن، لكن أبناء طرابلس ل���م يبادروا ألي ردة فعل جتاه املنطقة. وبخالف 
ما حصل بعد التفجيرات التي شهدتها مناطق أخرى، فإن أبناء املدينة بعد الفجيعة التي 
أمّل���ت بهم لم يقطع���وا طرقًا، ولم ينصبوا حواجز، ولم يحملوا الس���الح، ولم يلجأوا لألمن 
الذات���ي، وما زالوا على بس���اطتهم يس���ّلمون أمرهم للدولة. رغم كل ذل���ك، وعوض أن تبادر 
الدولة للملمة جراح املكلومن من أبناء املدينة، ومحاولة تعويض تقصيرها وعجزها عن 
مالحق���ة املجرم���ن، فإنها مت���ارس عنتريتها على أبن���اء املدينة، فتق���وم مبالحقة واعتقال 
ش���بابها بناء على ش���بهات مصدرها مدمنو مخدرات وش���ّبيحة، وتصادر م���ن فقراء املدينة 
بس���طات بيع اخلضار التي يس���ترزقون منها، وحتجز الدراجات النارية التي تش���كل وسيلة 
نقل الفقراء الذين ال يس���تطيعون حتمل كلفة س���يارة، وتنش���ر حواجزها في ش���وارع وأزقة 
املدين���ة، وتوّزع عسس���ها في كل زاوية وحارة لتنقض عل���ى كل من يخالف القانون، في حن 
أن بقي���ة املناط���ق تنعم بغ���ض نظر الدولة ومتاهيه���ا مع الوضع الذي تعيش���ه. حتى حن 
جت���اوزت الدول���ة ع���ن القانون ف���ي طرابلس، فكان من خالل الترخيص مليليش���يا مس���لحة 

غامضة األهداف تزعم أنها تساند اجليش اللبناني في معركته في مواجهة اإلرهاب!!.
لك���ن كلم���ة ح���ق يج���ب أن تق���ال: م���ن الظل���م حتمي���ل الدول���ة وأجهزتها األمني���ة وزر 
العنتريات التي متارس���ها بحق املدينة، فليس س���رًا اإلقرار بأن الدولة هي عبارة عن مزرعة 
زعام���ات طائفي���ة، كل زعيم معني باحلرص عل���ى أبناء طائفته، ول���كل منطقة مرجعيتها 
السياس���ية الت���ي تق���وم بتحصيل حقوقه���ا والدفاع ع���ن أبنائها، فإذا كان���ت زعامات املدينة 
»مش سائلة« عن رعيتها، فمن الطبيعي أن يتم االستفراد بالطرابلسين وتطبيق القانون 

عليهم دون بقية اللبنانين.<

بقلم: أواب إبراهيم

الدولة تعّوض عجزها بخنق طرابلس

كلمة طيبة

أما وقد انتهت دورة االلعاب االوملبية 
الرياضي��ة في البرازيل، تفرقت احلش��ود 
املش��اركة في هذه األلعاب وعمدت الدول 
رياضييه��ا  حس��اب  لكش��ف  املش��اركة 
ومعرفة عدد امليداليات الذهبية والفضية 
والبرونزي��ة التي نالتها، ف��إن في موازاة 
هذه األلعاب والنتائج التي استحقتها كل 
دول��ة ميداليات خاصة انف��رد بها العرب 
توزع��ت على مجموع��ة م��ن »االجنازات 
الضخمة« التي ُسجلت باسمها هي فقط.

فقد حاز الع��رب »امليدالي��ة التنكية« 
ألعلى نس��بة م��ن األمي��ن والعاطلن من 
العمل وحيرة آالف الشباب اجلامعين في 
مصيره��م املبهم. ونال الع��رب »امليدالية 
اخلش��بية« في نس��بة عدد املهاجرين في 
ق��وارب املوت ال��ى أوروب��ا، ون��ال لبنان 
»امليدالية الكرتونية« باس��تقباله مليوناً 
ونصف مليون نازح سوري ووجود نحو 

400 ألف الجئ فلسطيني.
التنكية«  »امليدالي��ة  ونال��ت س��وريا 
على نس��بة عدد القتلى في حرب االبادة، 
التي ليس لها مثيل في أي دولة، وخاصة 
بوج��ود رئي��س يعمل عل��ى تدمي��ر مدنه 
وش��عبه. وأم��ا ف��ي مج��ال املعتقل��ن في 
الس��جون الس��ورية، فإنه��ا أيض��اً تف��وز 
آالف  باعتق��ال  التنكي��ة«  »بامليدالي��ة 
الش��باب، حي��ث تؤك��د منظمة انس��انية 
عاملي��ة وفاة نح��و 300 معتقل كل ش��هر 
حتت التعذيب والتجوي��ع واالذالل. فيما 
تف��وز مص��ر »بامليدالي��ة اخلش��بية« في 
ه��ذا املجال، حي��ث تعج س��جونها بآالف 

الشباب وبرئيس منتخب دميقراطياً.
ونال معظم الزعماء العرب »امليدالية 
التنكية« األولى في الكذب على شعوبهم، 
حري��ة،  »وح��دة،  ش��عار  رفع��وا  حي��ث 
وح��دة  م��ن  هن��اك  ولي��س  اش��تراكية« 
ب��ل ش��رذمة وتقس��يم وحري��ة معدوم��ة 
وخدعوا ش��عوبهم بش��عار »ث��ورة حتى 
النصر« الذي كان س��تاراً لكل املمارس��ات 
االستفزازية على شعوبهم إكراماً لقضية 

فلسطن.
ويحوز العرب أفخر امليداليات حلكاٍم 
مدى احلياة، وتن��ال دول اخلليج العربي 

»امليدالي��ة األولى« في ثروة البترول التي 
ال يس��تفيد منها ماين الع��رب املنكوبن 
واألمين واملرضى املزمنن. ويتميز لبنان 
بحصوله على أكثر من ميدالية في وجود 
قوى عسكرية إلى جانب اجليش الوطني 
وما يسمى»س��رايا املقاومة« التي تفتخر 
بجي��ش يزيد عل��ى عتاد وعدي��د اجليش 
اللبنان��ي، ويدعون أنهم »حم��اة الديار«، 
ولي��س ف��ي أي دول��ة مث��ل ه��ذا اخللي��ط 
م��ن اجلي��وش اخلارج��ة ع��ن القان��ون، 
و»ميدالية خش��بية« أخ��رى للبنان على 
رق��م قياس��ي خلل��و بعب��دا م��ن رئي��س 

للجمهورية منذ سنتن وبضعة أشهر.
وميدالي��ة أول��ى للبن��ان عل��ى ف��وزه 
باملرتبة االولى ألعلى نس��بة من الفس��اد 

والسرقة والسمسرة ونهب املال العام.
ويفوز الع��رب باملرتب��ة األولى أيضاً 
ف��ي  االس��رائيلي  االحت��ال  بق��اء  عل��ى 
فلس��طن وع��دم القيام بأي��ة مجابهة، بل 
انه��م عل��ى العك��س م��ن ذل��ك يتعاملون 
معهم جنباً إلى جن��ب ضد االنتفاضة في 
غّزة واعتقال كل مسلّح يتسلّل من األردن 
ال��ى الضّفة الغربّي��ة أو من اجل��والن في 

احلدود الّسورّية.
التخ��اذل  ميدالي��ات  فخ��ر  وال  إنه��ا 
العرب��ي، وليس ف��ي دول العالم مثل هذه 
اّلت��ي أصبح��ت س��جناً  الب��اد العربي��ة 
كبي��راً، س��جانه عم��اء للش��رق والغرب 
ليحافظوا على كراس��يهم وعروش��هم ولو 
عل��ى حس��اب ش��عوبهم وتدمي��ر مدنهم 

وتهجير أحيائهم. 
ان األح��داث الت��ي مي��ر به��ا وطنن��ا 
العرب��ي هذه األي��ام تنذر باهت��زاز مواقع 
الق��وى النصراف أمي��ركا ع��ن تأييد دول 
اخللي��ج ف��ي حربه��ا ض��د احلوثي��ن في 
ال��روس  الغ��زاة  م��ع  والتع��اون  اليم��ن، 
وميليشيات إيران من أجل متزيق سوريا 
اتفاقي��ة س��ايكس-بيكو جديدة  وإقام��ة 
تفّت��ت الوط��ن العرب��ّي لصال��ح الكي��ان 
االسرائيلي، وهذا ما مينح احلكاّم العرب 
»امليدالية اخلش��بّية« ف��ي خضّم االلعاب 

الدموّية االجنبّية على أرضهم.{
عبد القادر االسمر

وميداليات انفرد بها العرب!
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