
الميثاقية التي نتذكرها!
لبنان الذي عرف حروبًا أهلية متوالية، وحروب اآلخرين على أرضه.. لم يهتّز فيه األمن 
هذه األيام وال نشبت فيه حرب أهلية، رغم أن املنطقة من حوله تهوج ومتوج.. من سوريا إلى 
تركي���ا والعراق وفلس���طني، وص���واًل إلى اليمن. لكن اقتصاده منهار، وس���ياحته معطلة، فضاًل 
ع���ن أن���ه ليس فيه صناعة وال زراعة تس���تحقان الذكر.. اللهم إال قط���اع املصارف الذي ما زال 
يتنفس، ألن املغتربني اللبنانيني ما زالوا يعملون في كل أطراف األرض، ويحّولون إلى أهلهم 
وذوي قرباه���م ما يتيس���ر عب���ر هذه املصارف. لكن ه���ل يعني ذلك أن لبن���ان بخير؟ من يتابع 
س���جاالت الطبقة السياس���ية وحواراتها اإلعالمي���ة يكاد يصيبه الغثي���ان، لذلك فإن إعالمنا 
اللبناني لم يعد يس���تحق املتابعة، قراءة أو س���ماعًا، نظرًا لتدّني املس���توى الفكري واألخالقي 
ملعظ���م أركان الطبقة السياس���ية. وهو بالتالي يس���تعيد ذكريات ع���ام 1988 حني كلف الرئيس 
أمني اجلمّيل قائد اجليش يومها برئاسة حكومة من ستة وزراء، استقال نصفهم وبقي ثالثة 
م���ن لون واحد، اس���تمروا يدي���رون دفة البلد دون أن يقيم���وا للميثاقّية أّي اعتب���ار، ولم يغادر 
رئيسهم القصر اجلمهوري في بعبدا إال بعد أن قامت الطائرات السورية بقصفه، فولى مدبرًا 

الى منزل السفير الفرنسي، ومنه إلى باريس.. فهل يعيد الكّرة التزامًا بامليثاقية؟!
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قوات االحتالل اإلسرائيلي تقضم 
مزيدًا من األراضي في العرقوب!

افتتاح جسر »السلطان سليم« 
على مضيق البوسفور

قتلى من قوات النظام في حلب 
وقصف روسي إلدلب

قصة مدينة اسمها داريا
من الحصار إلى النزوح

حزب العدالة والتنمية المغربي 
و»فرضّية« التحكم عبر »الدولة العميقة«

األزمة الحكومية.. هل هي محاولة 
البتزاز »تيار المستقبل«؟

أردوغان في غازي عنتاب:
 لن نسمح ألي منظمة إرهابية بالقيام 
بفعاليات داخل حدودنا أو بالقرب منها
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وا على الله بالدعاء يا وفود الرحمن أِلحُّ
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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(

مجلس األمن يمدد 
لـ»يونيفيل« سنة

أكد الس��فير الفرنسي لدى األمم املتحدة 
فرنس��وا ديالتر دعم بالده التام »االس��تقرار 
الكام��ل ف��ي جن��وب لبن��ان« بالتزام��ن م��ع 
جتديد مجل��س األمن والية القوة الدولية في 
جنوب لبنان )يونيفيل(، للعام العاشر على 
التوالي منذ ص��دور القرار 1701 عقب حرب 
مت��وز بني »إس��رائيل« و»حزب الل��ه«. ومدد 
املجل��س أم��س، باإلجماع والي��ة »يونيفيل« 
س��نة إضافي��ة حت��ى 31 آب 2017 مش��يداً 
ب�»دورها اإليجابي، إذ س��اعد انتشارها إلى 
جان��ب اجلي��ش اللبنان��ي على تهيئ��ة بيئة 

استراتيجية جديدة في جنوب لبنان«.
ودع��ا املجل��س في ق��راره ال��ذي أعدته 
فرنس��ا »جميع األطراف املعنيني إلى احترام 
وق��ف األعم��ال العدائي��ة، واالمتن��اع عن أي 
انته��اك للخ��ط األزرق واحترام��ه بالكام��ل، 

والتعاون الكامل مع يونيفيل«.

»تكتل التغيير«: سنطعن 
بقرارات الحكومة األخيرة

أك��د عضو »تكت��ل التغيي��ر واإلصالح« 
النيابي، آالن عون، »ضرورة توحيد املفاهيم 
امليثاقي��ة وقواع��د تطبيقه��ا ب��ني املكون��ات 
السياس��ية لنحافظ على شراكة حقيقية بني 
املكون��ات، وهذا هو مفتاح احل��ل لكل البنود 
األخ��رى املطروحة على طاول��ة احلوار، وإال 
فس��نكون أمام خطر فق��دان احل��وار وقيمته 
وفائدت��ه، وبالتالي عدم احلاج��ة له أو عدم 

لزوم حضور جلساته«.
وعن اجللس��ة احلكومي��ة األخيرة، قال 
ع��ون بعد اجتم��اع التكت��ل برئاس��ة النائب 
ميش��ال عون: »قرر وزراء التكتل الطعن لدى 
مجلس شورى الدولة بكل املراسيم الصادرة 
نتيج��ة القرارات الت��ي اتخذت في اجللس��ة 
الت��ي حتت��اج إل��ى إمض��اء جمي��ع ال��وزراء 
باس��تثناء اي وزي��ر اخت��ار ع��دم اإلمض��اء 
طوعاً، أما في حال إص��رار أي مكون ميثاقي 
على إمضاء أي مرس��وم فال ميك��ن احلكومة 
إص��دار هذا املرس��وم م��ن دون ه��ذا التوقيع 
ألنه يكون عمالً غير قانوني وغير دس��توري 
ويخالف املادة 62 من الدس��تور التي أناطت 
باحلكوم��ة  اجلمهوري��ة  رئي��س  صالحي��ة 

مجتمعة في حال الشغور الرئاسي«.

كتلة »المستقبل«: الحريري 
مرشحنا لرئاسة الحكومة

اس��تهجنت كتل��ة »املس��تقبل« النيابية 
اللبناني��ة الت��ي اجتمع��ت برئاس��ة الرئيس 
الل��ه«  »ح��زب  »مواق��ف  الس��نيورة،  ف��ؤاد 
ومبرم��ج  مت��درج  بش��كل  يصدره��ا  الت��ي 
ومنها الهج��وم العنيف املتقص��د على »تيار 
اجلن��رال  بانتخ��اب  ومطالبت��ه  املس��تقبل« 
ميش��ال ع��ون رئيس��اً للجمهوري��ة«، معلنة 
بش��كل حاسم انه »رداً على محاولة بعضهم 
االصطياد في املاء العكر، فإن مرش��ح الكتلة 
الوحيد لرئاس��ة احلكومة هو الرئيس س��عد 

احلريري«.
واعتبرت أن »احلزب يحاول أن يفرض 
تعيني ع��ون على اللبنانيني، بحيث يخيرهم 
ب��ني انتخاب��ه وب��ني ان يح��ل عليه��م وعلى 

لبنان اس��تمرار الش��غور واخلراب واللعن«. 
ورأت »أّن م��ا يطلبه احلزب وحلفاؤه مبثابة 
اإلذعان لتعيني الش��خصية الت��ي يريدونها 
رئيس��اً لكونها تتبنى سياس��تهم ض��د إرادة 

ومصالح لبنان«.
وج��ددت الكتل��ة دعوة احل��زب والتيار 
»للنزول الى البرملان وانتخاب الرئيس وهذا 
»مس��ألة وطني��ة بامتي��از وليس��ت طائفي��ة 
وتضامنه��م،  اللبناني��ني  اجتم��اع  وعن��وان 
وليس عل��ًة لتفرقهم ونش��ر النزاعات بينهم 

ومعهم«.

أرسالن: الدور الروسي 
ضمانة لحماية األقليات

»الدميوقراط��ي  احل��زب  رئي��س  قاب��ل 
اللبنان��ي« النائ��ب اللبنان��ي طالل أرس��الن 
الرئي��س  مبع��وث  موس��كو  ف��ي  املوج��ود 
الروس��ي ال��ى الش��رق األوس��ط نائ��ب وزير 
اخلارجي��ة الروس��ية ميخائي��ل بوغدانوف، 

على رأس وفد حزبي.
وتط��رق الفريقان، بحس��ب بيان ملكتب 
ارس��الن، ال��ى »أوض��اع اإلقلي��م واألخط��ار 
احملدق��ة باملنطقة العربية وضرورة مجابهة 
اإلرهاب الذي يهدد س��ورية ولبنان والعالم 
أهمي��ة  إي��الء  »بض��رورة  وت��داوال  أجم��ع«، 
قص��وى ألنظم��ة سياس��ية حتت��رم حق��وق 
اإلنس��ان مبا يضمن املس��اواة بني الش��رائح 
املتنوعة ف��ي املنطق��ة«. واعتبر أرس��الن أن 
»الدور الروس��ي يبقى الضمانة األساس��ية، 
ب��ل الوحي��دة ف��ي ه��ذه الظ��روف حلماي��ة 
حقوق األقليات، وإرس��اء نظ��ام عاملي جديد 
يضمن التوازن الدولي في مواجهة األحادية 

الغربية«.

بوصعب: نتمنى حصول 
خرق في 5 أيلول

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري 
في عني التينة، وزير التربية الياس بو صعب 
ال��ذي قال: »أطلعت دول��ة الرئيس بري على 
موقفنا، خصوصاً بع��د االزمة التي مرت بها 
احلكومة ومقاطعتنا جلس��ة مجلس الوزراء 
االخي��رة. وأكدت جدية تعاملنا مع هذا امللف 
وجدية القرارات التي ميكن أن تتخذ في حال 
لم يح��ّل املوض��وع. أما في م��ا يتعلق مبلف 
رئاس��ة اجلمهورية ف��إن التفاهم يفترض أن 
يش��مل س��لة، البعض لم تعجبه كلمة سلة، 
ولك��ن موض��وع الرئاس��ة يجد احل��ل عندما 
يحص��ل تفاه��م م��ع االفرق��اء اآلخري��ن على 
قانون لالنتخاب، واألي��ام اصبحت معدودة 
أم��ام هذا التفاهم الذي ميكن ان يحصل، واذا 
كانت النيات حس��نة، ففي جلسة احلوار في 
5 أيل��ول يحصل خرق في ه��ذا االجتاه، واذا 
لم يحصل فإن تفعيل عمل احلكومة هو ملف 
اساس��ي، واعتراضنا واضح وموقفنا صارم 

في هذا االجتاه«.

الجمّيل: عملية ابتزاز 
إلخضاع الكتائب

أعتب��ر رئي��س ح��زب الكتائ��ب النائ��ب 
سامي اجلمّيل ان ما يحصل في ملف النفايات 
هو عملي��ة ابت��زاز الخضاع ح��زب الكتائب. 
واعلن انه بناء على اقتراح احلزب سيحضر 

رؤساء احتادات البلديات والبلديات املعنية 
اجتم��اع جلن��ة امل��ال واملوازنة الي��وم لطرح 
اقتراحاتهم، داعياً باقي االحزاب وخصوصاً 
املعني��ة بامللف للوقوف معن��ا للوصول الى 
بدي��ل بأس��رع وقت مين��ع قيام مكب��ني على 
س��احل املنت بطول 3 كيلومت��رات وبعلو 15 

متراً يحويان نفايات غير مفروزة.

وزارة الصحة تواصل
حملة سالمة الغذاء

  في إطار اس��تمرار حملة سالمة الغذاء، 
اقف��ل مراقبو وزارة الصحة العامة مؤسس��ة 
»الدلبان��ي« غير املرخص��ة لصاحبها محمد 
إبراهي��م في املريجة حتويط��ة الغدير، لعدم 
اس��تيفائها ادنى الش��روط الصحية ووجود 
حشرات وقوارض في داخلها، حيث َضبَطت 
مستوعبات من البضائع جرى تزوير تاريخ 

صالحيتها.
واقف��ل املراقب��ون الصحي��ون في صيدا 
مطعم ش��اورما تركية لصاحبه بس��ام كامل 
فرحات في الغازية، وذلك بسبب عدم توافر 
كافة الشروط الصحية املناسبة، وتلف كمية 
من الشاورما بسبب عدم مطابقتها املقاييس 

احلرارية املناسبة.

الجمّيل وسليمان
مع التزام الدستور

أتفق الرئيس��ان اللبنانيان الس��ابقان 
عل��ى  س��ليمان  وميش��ال  اجلمي��ل  أم��ني 
»ض��رورة الت��زام الدس��تور وتطبيقه، فهو 
زار  ق��د  س��ليمان  وكان  امليثاقي��ة«.  يوف��ر 
اجلميل في مقر إقامته في بكفيا. وأسف بعد 
الزيارة ألن »اخلطر يزداد يوماً بعد يوم مع 
اقتراب انتهاء والي��ة املجلس النيابي ومع 
م��ا يح��دث حولن��ا م��ن تعدي��ل للجغرافيا 
اجلدي��دة،  والتحالف��ات  النف��وذ  وتوزي��ع 
ولبن��ان غائ��ب ألن الرئي��س غي��ر موجود، 
مع احترامن��ا الكبير للحكومة ولرئيس��ها، 
الدول��ي  بلس��انه  موج��ود  غي��ر  فلبن��ان 
اخلارج��ي الذي ميكن��ه املطالب��ة بحقوقه 
واحلف��اظ عليها«. وق��ال: »يتله��ون بعدم 
انتخاب رئيس بحجة امليثاقية، هناك خلط 
كبي��ر في مفه��وم امليثاقية، يق��ال امليثاقية 
الدميوقراطية  الدميوقراطي��ة وهذا خط��أ، 
هي األس��اس، الدس��تور ينص حرفياً على 
أن لبن��ان جمهوري��ة دميوقراطية برملانية 
وال يق��ول ميثاقي��ة، ولك��ن الدس��تور راعى 
امليث��اق الوطن��ي واتفاق الطائ��ف بتوزيع 
املناصفة ف��ي الن��واب وفي وظائ��ف الفئة 
األولى وف��ي احلكومة وتوزيع الرئاس��ات 

على الطوائف«.

وجهة نظر

باسيل.. وتوزيع اللعنات!!
وزع رئيس التيار الوطني احلر األس���بوع املاضي اللعنات على معظم 
الق���وى السياس���ية اللبنانية، وأصاب رذاذها بعض الق���وى احلليفة. وكان 
ذلك كافيًا ملنح املش���هد اللبناني مزيدًا من التوتر والتش���نج اللذين عكرا 
ما بقي من تهدئة نس���بية كانت تعيش���ها الس���احة اللبنانية. ورسمت هذه 
اللعنات املتش���عبة خطوطًا جديدة للتوتر العالي بني احلليفني ميش���ال 
ع���ون وتي���اره الوطني احلر من جهة، وبني الرئي���س نبيه بري وحركة أمل 

من جهة ثانية. 
وتس���تهدف ه���ذه اللعنات بش���كل ع���ام الذي���ن يعملون عل���ى حتجيم 
املش���اركة العوني���ة في العم���ل احلكومي والذي���ن يريدون اإلتي���ان برئيس 
للجمهوري���ة غي���ر ميثاقي )غير العماد ميش���ال ع���ون( والذين يريدون أن 
يفرض���وا قانون���ًا انتخابيًا يهمش التمثيل املس���يحي. يحصل كل هذا في 
ظ���ل صم���ت مطبق يلتزمه العماد ميش���ال عون، الذي مي���ارس حاليًا دور 
املرشح الرئاسي الذي ينبغي أن يتجنب الظهور مبظهر االنفعال والتوتر 
اللذين حولهما الى حس���اب وزير اخلارجية اللبنانية جبران باسيل. وقد 
جلأ رئيس »التيار الوطني احلر« في األسبوع األخير الى اطالق تهديدات 
ش���تى، كان ف���ي مقدمه���ا اللج���وء الى الش���ارع م���ن أجل حماي���ة احلقوق 
السياس���ية والطائفية ملا ميثل... ما يعيد ال���ى الواجهة املخاطر األمنية 
الت���ي يس���تجلبها خي���ار اللجوء الى الش���ارع م���ع ما يحمله م���ن مخاطر 
االنقس���ام الواقعي على البلد. وال يخفى على أحد حجم احلديث الذي 
يهمس به في بعض األوس���اط السياس���ية والكنسية عن خيار الفيدرالية 
الذي يتالءم وينس���جم مع الوقائع العربية احمليطة بنا والذي قد تنتهي 

اليه احلروب السورية والعراقية واليمنية والليبية امللتهبة. 
ويرج���ح في ه���ذا اإلطار أال يحظى خي���ار اللجوء الى الش���ارع الذي 
ل���وح به الوزير جبران باس���يل مبوافقة حلف���اء »التيار الوطني احلر« وفي 
طليعته���م »حزب الل���ه« الذي يدرك حجم األخطار الت���ي تترتب عن هذا 
اجلموح العوني الذي قد يتفلت من كثير من الضوابط السياس���ية، وفي 
ظ���ل وج���ود محاذير وخش���ية من »ح���زب الل���ه« لتدحرج عون���ي مفترض 
يجري حتت وطأة »تفاهم معراب« بني التيار الوطني احلر وحزب القوات 

اللبنانية.
ان اش���ارة رئي���س املجل���س النيابي نبيه بري الى ضي���اع الفرص التي 
ق���د ال تتك���رر، توح���ي وتؤك���د أن الفراغ الرئاس���ي ما زال مقيم���ًا في قصر 
بعب���دا وأن تعقي���دات اضافي���ة قد تطرأ على املش���هد اللبنان���ي وقد ُتثَقب 
املظل���ة الدولي���ة واإلقليمي���ة التي كانت في الس���نوات األخيرة ُتس���هم في 
االس���تقرار األمني والسياسي النس���بي القائم في البلد. ويخشى البعض 
من عودة دعوات االنقسام في البلد الذي تعتبر فيه معظم الطوائف انها 
مظلوم���ة وأن له���ا حقوقًا مهضومة وأن طوائف أخرى تس���لبها حقوقًا... 
وأم���ام كل قائد طائف���ي »مهمات جليلة« من أج���ل احلفاظ على احلقوق 
املهدورة لهذه الطائفة أو تلك، ما يعني أن أكثر من جبران باسيل سيظهر 
وأن أكثر من ش���ارع سُيثار ويتهيج ويس���تفز، وأن الشوارع ستتقابل وجترد 
س���يوفها املدافع���ة واملنافح���ة، وأننا في أفضل األحوال س���ننتخب رئيس���ًا 

الحتاد اجلمهوريات اللبنانية املستقلة... ال سمح الله.<
أمين حجازي

وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي
بمركز الجماعة اإلسالمية في بيروت

في اطار اللقاءات احلواري��ة التي تنظمها اجلماعة  
اإلس��المية لكوادره��ا ف��ي بي��روت، اس��تقبلت اجلماعة 
مساء االثنني املاضي وزير العدل املستقيل اللواء أشرف 
ريفي بعد ترحيب من املس��ؤول السياسي للجماعة في 

بيروت عمر املصري الذي أدار احلوار، قال الضيف:
إنه حال��ة حريرية مس��تقلة، »وأرفض االس��تزالم 
ألي كان، وس��أبقى رأس حربة في مواجهة حزب الله«، 
مش��دداً على أنه س��يعلن العصي��ان املدن��ي إذا اجتهت 
األمور إلى إقرار قيام مؤمتر تأسيس��ي، وانه سيخوض 
االنتخاب��ات ف��ي كل املناط��ق اللبناني��ة الت��ي فيها ثقل 

سني وازن.
وحول عالقته بالس��عودية وقطر، نف��ى تلقيه أي دعم من 
أي��ة دول��ة عربية أو إقليمي��ة، أو أن يكون لديه غط��اء من دولة 
خليجي��ة، م��ع تأكيده وج��ود عالق��ات صداقة م��ع العديد من 

املسؤولني في الدول العربية واإلقليمية.
وأوضح أنه ضد االنقالبات العسكرية في أي بلد عربي أو 
إقليمي، وهو يؤيد احلكم التركي برئاس��ة رجب طيب اردوغان 

ويرفض االنقالب العس��كري عليه، ولكن لي��س لتركيا أي دور 
سياسي في لبنان.

وحول العالقة مع احلكم املصري قال: »حتى لو جمعتني 
الصورة مع الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي فهذا ال يعني 

أنني أؤيد االنقالب العسكري في مصر«.
وفي نهاية اللقاء اس��تلم الضيف درع��اً تذكارياً قدمه اليه 

القيادي في اجلماعة الدكتور زهير العبيدي.

لقطات لبنانية
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كلمة
األمان

العربي االش��تراكي، واعدام صدام حس��ني، وايداع كب��ار ضباط اجليش 
العراق��ي س��جون املوص��ل والرم��ادي وغيره��ا. وعندما انطلق��ت الثورة 
الس��لمية في س��وريا، وفي املناطق احملاذية للحدود م��ع العراق، حتديداً 
مث��ل الرقة ودير الزور والقامش��لي.. جرى اطالق س��راح مئ��ات الضباط 
م��ن قدامى ح��زب البعث من الس��جون العراقية، حيث كان��ت بانتظارهم 
حاف��الت نقلته��م الى داخل األراضي الس��ورية، ليش��كلوا بالتنس��يق مع 
زمالئه��م الس��وريني »تنظيم الدول��ة«، وقد س��بق لوزير الدف��اع العراقي 
املستقيل أن طالب مبحاكمة س��تة من كبار الضباط العراقيني املسؤولني 
عن االفراج عن الضباط البعثيني. لكن حكومة بغداد، التي تلتزم باألوامر 
الصادرة إليها من القوات األمريكية واإليرانية رفضت ذلك.. ليشكل تنظيم 

»داعش« إقليماً واسع النفوذ في القطر السوري. 
وفي الداخل الس��وري، كانت األمور أوضح وأكثر انكش��افاً، فقد جرى 
اطالق سراح عشرات من كبار املتطرفني الذين كانوا محتجزين منذ سنني 
في س��جن حلب املرك��زي لينضموا إل��ى تنظيم »داع��ش« وتنقل بعضهم 
سيارات رباعية الدفع الى لبنان، وإلى مخيم عني احللوة حتديداً. وليس 
بعي��داً عنا ما فعله النظام الس��وري ع��ام 2007، حني ج��رى االفراج عن 
املعتقل »ش��اكر العبس��ي« ليذهب الى العراق، ويعود بعده��ا الى لبنان 
حتت مظلة اجلبهة الش��عبية لتحرير فلس��طني - القي��ادة العامة، ويقيم 
أس��ابيع في مخيم ش��اتيال قرب بي��روت، وينتقل بعدها ال��ى مخيم النهر 
البارد، ويعلن من هناك تنظيم »فتح اإلس��الم« الذي دمر املخيم واملناطق 
احمليطة به، قبل أن يعود العبس��ي س��املاً معافى الى سوريا، بعد سقوط 
مئ��ات القتلى من أهل املنطقة وجنود اجلي��ش اللبناني الذي كان يحاصر 

املخيم.
إذن، اإلره��اب ليس وليد التطرف اإلس��المي، وامنا هو مؤامرة حيكت 
م��ن أجل اإلس��اءة ال��ى اإلس��الم واملس��لمني، ومن أج��ل ان جت��د األنظمة 
االستبدادية ذريعة لتمسكها بكراسي السلطة، والستمرار احلرب املعلنة 
ضد ما يس��مى اإلرهاب في العالم العرب��ي. وإذا كانت تركيا بقيادة حزب 
العدالة والتنمية قد أفلتت من هذا الفخ، فألنها تعلمت من العاملني العربي 
واإلس��المي حولها دروس��اً في جتربة احلكم وتولي الس��لطة، ولذلك فقد 
جن��ح الرئيس أردوغان واخوانه في مواجهة املؤامرة التي حيكت ضدهم 
ف��ي تركيا، رغم أن االنقالب الفاش��ل الذي وقع ي��وم 15 متوز املاضي كان 
ميك��ن ل��ه أن يتحول الى مواجهات إرهابية، س��واء م��ن االنقالبيني أو من 
موجات الشعب التركي التي تصّدت لهم خالل األيام التي أعقبت احملاولة 

االنقالبية الفاشلة.
واج��ب اإلس��الميني وكل الش��رائح املخلصة ف��ي العال��م العربي، ان 
يواجه��وا أوالً كل موج��ات اإلرهاب حتت أي عنوان ج��اءت، وأن يتصدوا 
ملنابع اإلرهاب ومن يس��تخرجها ويغطيها وميّوله��ا، حتى ال تقع املنطقة 

والعالم من حولها في الفخ الذي ينصب له.{

العالم من حولنا يهوج وميوج.. معارك عس��كرية هنا، وإرهاب يقتل 
الناس بالعش��رات أو باملئ��ات.. بينما الهيئات الدولي��ة التي كانت مكلفة 
مبعاجل��ة هذه األزم��ات غائبة عن الوعي. فمجلس األمن الدولي مش��لول 
معطل، والهيئة العامة لألمم املتحدة تنتظر دورة انعقادها بعد أيام، ليس 
ملعاجل��ة القضاي��ا الهامة، وامنا لعقد لق��اءات ثنائية بني ع��دد من زعماء 

العالم الذين يغتنمون هذه الفرصة للحوار ومناقشة القضايا العالقة.
يش��تكي اجلميع من اإلرهاب، س��واء في ذلك إرهاب الدولة أو إرهاب 
التط��رف، الفك��ري أو الديني أو السياس��ي. ففي األس��بوع املاضي وقعت 
أح��داث إرهابي��ة غي��ر مس��بوقة، أولها ف��ي غ��ازي عنتاب عل��ى احلدود 
التركية مع س��وريا، سقط فيها أربعة وخمس��ون قتيالً جلّهم من األطفال، 
ف��ي حفل زفاف كان يق��ام في املدين��ة، ولم يخجل حزب ك��ردي من تبني 
التفجي��ر باعالنه ذلك رس��مياً. بعد ذلك بيومني وق��ع تفجير انتحاري في 
عدن )جنوب اليمن( س��قط فيه س��تون قتيالً، لم يخج��ل تنظيم »داعش« 
م��ن تبنيه، قريباً من مرك��ز للتجنيد تابع للجيش اليمن��ي. أما الثالث فقد 
وقع في محافظة كربالء العراقية، س��قط فيه ثمانية عشر قتيالً وعشرات 
اجلرح��ى، ف��ي حفل زفاف كان يش��هده كثي��رون، دون أن تعل��ن أي جهة 

مسؤوليتها عنه.
يح��اول البعض إلق��اء التبعية على التي��ارات اإلس��المية، وأنها هي 
التي أف��رزت تنظيم »القاع��دة« و»النص��رة« وأخيراً »داع��ش«.. لكن أين 
كان هؤالء أيام االنتصارات التي حققتها القوى اإلس��المية خالل س��نوات 
»الربي��ع العرب��ي« من ع��ام 2011 حتى ع��ام 2013، حني تس��اقط عدد 
م��ن األنظمة االس��تبدادية ف��ي العالم العرب��ي، فلجأ اآلخ��رون إلى انتاج 
التنظيم��ات املتطرفة كي تكون املبّرر املش��روع الذي ميك��ن لهذه األنظمة، 
أو القوى الدولية التي ضاقت بالتمدد اإلسالمي، أن تتذرع به ملواجهة املّد 
اإلسالمي. وحتى ال نذهب بعيداً في إلقاء التبعية في استيالد املجموعات 
املتطرفة، فإن الوقائع على األرض تش��ير بوضوح الى اجلهة التي أفرزت 
تلك املجموعات. ففي أواس��ط تس��عينات القرن العش��رين انتهت احلرب 
األفغانية بعد االحتالل الروس��ي ألفغانس��تان، وس��ّدت س��احات اجلهاد 
أمام الش��باب الذين وفدوا الى أفغانس��تان من كل مكان، وأقفلت ساحات 
اجلهاد أمام الشباب الذين وفدوا الى باكستان وأفغانستان، فكانت تصل 
الى مطار بيش��اور الباكستانية طائرات حتمل أعالم عدد من أقطار العالم 
العربي التي كانت تنقل املساعدات الى املجاهدين )أو الالجئني( األفغان، 
وعلى متنها مجموعات من اخلبراء األمريكيني الذين كانوا يش��رفون على 
تأهيل الش��باب املنسحب من أفغانس��تان، ليفرز بعد ذلك تنظيم القاعدة 
الذي أطلقه أس��امة ب��ن الدن بعد عودته الى بيش��اور، ومنها الى مختلف 

أصقاع باكستان وأفغانستان.
أما تنظيم الدولة »داعش« فقد أنتجته السجون العراقية بعد االحتالل 
األمريك��ي للع��راق ع��ام 2003، ح��ني جرى ح��ل تنظيمات ح��زب البعث 

موجات اإلرهاب
في العالم العربي
لماذا ولدت.. وكيف؟

الالف��ت في األزمة احلكومية اجلديدة هو التناغم في 
املواق��ف من الوض��ع احلكومي بني مواق��ف »حزب الله« 
و»التيار الوطني احلر«، الذي بدأ باستخدام مصطلحات 
ديني��ة في وج��ه معارضي سياس��ته، حي��ث رأى رئيس 
»التيار الوطني احلر« الوزير جبران باس��يل أنه »ملعون 
من الل��ه كل من يحاول اقتالعنا من هذه األرض، وملعون 
من��ا كل من يحاول اقتالعنا من رئاس��ة اجلمهورية ليأتي 
برئي��س غي��ر ميثاق��ي... وكل م��ن يح��اول اقتالعن��ا من 
مجل��س الن��واب، ألنه يفص��ل قانون��اً غير ميثاق��ي، وكل 
من يح��اول اقتالعنا من احلكومة بعقد جلس��ات لها غير 

ميثاقية«!
ويظهر من هذه املواقف التي يعلنها حزب الله والتيار 
الوطن��ي التي تنطلق من خلفي��ات طائفية ومذهبية، أنها 
حملة منسقة حتت العنوان »الطائفي واملذهبي« يقودها 
»ح��زب الل��ه« لف��رض خيارات��ه السياس��ية عل��ى »تيار 
املستقبل« واللبنانيني، مس��تغالً حالة اإلرباك السياسي 
التي يعيش��ها الرئيس س��عد احلريري وتيار املس��تقبل، 
بسبب األزمات الداخلية التي تعصف  ب�»املستقبل« أوالً، 
وبسبب انصراف االهتمام السعودي الى أزمات املنطقة، 
وال سيما في سوريا واليمن ثانياً، وبسبب املشاكل املالية 

التي يرزح حتتها الرئيس سعد احلريري ثالثاً.
وبالتال��ي ف��إن »ح��زب الل��ه« يعتقد ومع��ه »التيار 
الوطن��ي احل��ر« أن الفرصة مناس��بة سياس��ياً وش��عبياً 
من أجل االنقضاض على الرئيس س��عد احلريري و»تيار 
املس��تقبل« أوالً عب��ر الضغ��ط عل��ى الوض��ع احلكوم��ي، 
وثاني��اً م��ن طري��ق وزي��ر الداخلية نه��اد املش��نوق الذي 
قاطع اجللس��ة األخيرة للحكومة، حرص��اً منه على عدم 
جت��اوز التيار الوطني أو اس��تفزازه، وعل��ى دفع الرئيس 
س��عد احلريري الى القبول بانتخاب العماد عون رئيس��اً 
للجمهورية، كما قالت بعض األوس��اط املطلعة في »تيار 

املستقبل«.
باختصار، األزم��ة احلكومية احلالي��ة عملية ابتزاز 
سياس��ي واضح من قب��ل »حزب الله« ف��ي وجه الرئيس 
س��عد احلري��ري عب��ر التي��ار الوطن��ي لف��رض خياراته 
احلزب عل��ى اللبناني��ني.. فهل يصمد الرئي��س احلريري 

و»تيار املستقبل« في وجه هذه احملاوالت؟{
بسام غنوم

الت��ي ته��دد كيان الدول��ة« وأض��اف: »إن األزم��ة القائمة 
على مستوى احلكومة والس��لطة والشغور الرئاسي هي 
بسبب إدارة الظهر من قبل حزب املستقبل للتيار الوطني 

احلر«.
أما رئي��س »كتل��ة الوف��اء للمقاومة« النائ��ب محمد 
رعد، فق��د أعطى لألزمة احلكومية بع��داً آخر أخطر بكثير 
من سياس��ة إدارة الظهر التي حتدث عنها النائب حس��ن 
فض��ل الله، فقد اعتبر أن »االس��تمرار ف��ي اضطهاد التيار 
الوطني احلر حتول الى اضطهاد للمسيحيني في لبنان«، 
وأضاف في ما يشبه التهديد لتيار املستقبل واللبنانيني: 
»نحن جميعاً ن��درك أن االضطهاد واحلرمان يؤديان إلى 

هز مقّومات الدولة واالستقرار«.
اضطه��اد  ع��ن  الل��ه  فض��ل  النائ��ب  كالم  ويتناغ��م 
املس��يحيني من قبل »تيار املستقبل« مع الظهور املريب ملا 
يسمى »حماة الديار« بقيادة رالف الشمالي الذي ظهر في 
صورة له على أحد مواق��ع التواصل االجتماعي في ريف 
حلب ق��رب طريق خناصر بعد مواجه��ات بني املعارضة 
السورية واجليش السوري وحزب الله. فهل يريد »حزب 
الله« ابتزاز »تيار املس��تقبل« وباقي اللبنانيني مبثل هذه 
املواق��ف والتحركات من أجل فرض انتخاب عون رئيس��اً 

للجمهورية؟

سياساته ومواقفه داخل التيار وخارجه؟
وهناك رأي آخر يقول إن حركة االعتراض احلكومي 
الت��ي بدأه��ا التي��ار الوطني احل��ر عبر مقاطعة اجللس��ة 
األخيرة للحكوم��ة كان الهدف منها ابتزاز الرئيس س��عد 
احلري��ري و»تي��ار املس��تقبل« م��ن أج��ل ف��رض انتخاب 

العماد عون رئيساً للجمهورية؟
أياً تكن أسباب األزمة املفتعلة من قبل التيار الوطني 
احلر في ما يتعل��ق بالوضع احلكومي، ف��إن ذلك يقودنا 
إل��ى الس��ؤال اآلتي: ه��ل هناك توج��ه لدى »ح��زب الله« 
الفتع��ال أزم��ة حكومية م��ن أجل فرض خياره الرئاس��ي 

والسياسي على »تيار املستقبل«؟
تب��دو األزم��ة احلكومية احلالي��ة مفتعلة ومنس��قة 
بني »ح��زب الله« و»التي��ار الوطني احل��ر«، فالتيار أخذ 
قراراً مبقاطعة اجللس��ات احلكومي��ة حتت عنوان رفض 
التمدي��د للقي��ادات األمنية والعس��كرية، وحتدي��داً قيادة 
اجلش، وتول��ى »حزب الله« الدفاع عن ه��ذا القرار حتت 

عناوين شتى، منها:
أن األزمة احلكومية هي بسبب إدارة »تيار املستقبل« 
الظهر للتيار الوطني احلر، وقد اعتبر النائب حسن فضل 
الله أن »التيار مكوِّن أساس��ي في البالد وال يستطيع أحد 
جتاهل��ه أو جت��اوزه، ونح��ن ض��د سياس��ة إدارة الظهر 

ع��ادت األزمة احلكومي��ة لتطل برأس��ها على خلفية 
التمدي��د للقي��ادات األمني��ة والعس��كرية الت��ي يعترض 
عليه��ا »التيار الوطني احلر« من منطلق أنه ضد التمديد، 
ويطالب مجلس الوزراء باختيار قائد جديد للجيش على 
أس��اس االنتخ��اب، رغ��م أن كل القيادات السياس��ية في 
البلد، ومنها »حزب الله«، احلليف األساسي للعماد عون 
مع التمديد للجنرال جان قهوجي مدة س��نة ريثما يجري 

التوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
إال أن��ه رغم اإلجم��اع الوطني واحلكوم��ي على عدم 
املساس بالوضع املتعلق بقيادة اجليش ألسباب كثيرة، 
منها عدم انتخاب رئيس للجمهورية، وعدم التوافق على 
مرش��ح آخر لقيادة اجليش، وحالة التش��رذم السياس��ي 
الت��ي يعاني منها البل��د.. يصّر التي��ار الوطني احلر على 
افتع��ال أزم��ة حكومية حتت ه��ذا العنوان، وه��و ما ترك 
تس��اؤالت كثيرة عن اخللفيات التي ينطل��ق منها »التيار 

الوطني« في معارضته للتمديد لقائد اجليش، ومنها:
- ه��ل ه��و فع��الً بس��بب رفض��ه للتمدي��د للقيادات 
العس��كرية واألمني��ة، أم م��ن أج��ل الضغ��ط عل��ى »تيار 

املستقبل« في ما يتعلق بامللف الرئاسي؟
- أم ان ذل��ك مرتب��ط باملش��اكل الت��ي يعان��ي منه��ا 
جب��ران بالس��يل )رئيس احل��زب( داخل التي��ار الوطني 
احل��ر، ف��ي ظل تنام��ي وتوس��ع حرك��ة االعت��راض على 

األزمة الحكومّية.. هل هي محاولة البتزاز »تيار المستقبل«؟

كلمة األمان

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت

www.al-aman.com
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في ظل غياب أي اهتمام لبناني

قوات االحتالل اإلسرائيلي تقضم مزيدًا من األراضي في العرقوب!
وائل جنم - كاتب وباحث

منذ أكثر من أسبوعني تواصل اجلرافات التابعة 
لالحتالل االس��رائيلي االعتداء على االرض والسيادة 
اللبناني��ة في منطقة مزارع ش��بعا احملتلة في منطقة 
العرق��وب. وق��د عم��دت ه��ذه اجلرافات خ��الل االيام 
واالس��ابيع املاضي��ة إل��ى جت��اوز خ��ط االنس��حاب 
باجت��اه األراض��ي اللبنانية احملتلة ف��ي منطقة جبل 
»سّدانة« في خراج بلدتي ش��بعا والهبارية، وعملت 
على اس��تحداث طرق ترابية إضافية في تلك املنطقة 
املمت��دة من موق��ع االحتالل ف��ي رويس��ة العلم حتى 
بوابة مزارع ش��بعا ف��ي منطقة »بركة نق��ار«، بعمق 
جتاوز في بعض األماكن مئات األمتار، وبطول ال يقل 
أيضاً عن مئات أخرى، وعملت على اس��تقدام ش��ريط 
ش��ائك بدأت تركيبه مبحاذاة الطرق املس��تحدثة من 
اجلان��ب اللبناني احمل��رر، بهدف ع��زل املناطق التي 
اقتطعت وضّمت إلى األراضي احملتلة. وقد جرت هذه 
األعمال على مرأى ومسمع من قوات الطوارئ الدولية 
العامل��ة في إطار »اليونيفل«، بل رمبا بحراس��ة هذه 
الق��وات من اجلان��ب اللبنان��ي، بينما كان��ت وحدات 
اجليش اللبناني املنتش��رة قبالة املواقع اإلسرائيلية 
احملتلة تقوم برصد وتسجيل اخلروقات واالعتداءات 
االس��رائيلية، ورف��ع تقاري��ر إل��ى القيادة السياس��ية 
املتمثل��ة باحلكوم��ة. فيما حاول أهالي بلدات ش��بعا 
والهباري��ة وكفرش��وبا وكفرحمام، وه��م أهل األرض 
وأصحابها االعت��راض على اخلروق��ات واالعتداءات 
االس��رائيلية م��ن خ��الل تنظي��م بع��ض الفعالي��ات 
واالعتصامات عند الش��ريط الشائك في محلة »بركة 
نقار« وأثن��اء قيام اآلليات االس��رائيلية بعملها حتت 
احلراس��ة املش��ددة، وأطلقوا صرخة جديدة من أجل 
احلفاظ على أرضهم وممتلكاتهم، وهي باملناس��بة ال 
تبعد في بعض األماكن سوى مئات األمتار عن منازل 
املواطن��ني في بل��دة ش��بعا، وطالبوا الدول��ة بالعمل 
من أجل اس��ترداد أراضيهم احملتلة ف��ي املزارع، التي 
تقّدر مساحتها بعشرات الكيلومترات املربعة، والتي 

كانت ذات يوم مصدر عيشهم ودخلهم الوحيد. 
واحلقيقة أن أطماع االحتالل االسرائيلي بأرضنا 
ومياهن��ا وحقوقن��ا ليس��ت خافي��ة عل��ى أح��د عل��ى 
اإلطالق، ولذلك هم أبقوا على احتاللهم ملزارع ش��بعا 
م��ع إدراكهم اجليد أنه��ا اراٍض لبنانية تعود ملكيتها 
القانوني��ة إل��ى أه��ل ش��بعا خصوص��اً، والعرق��وب 
عموم��اً. واحلقيق��ة األخرى ه��ي أنهم أدرك��وا أن هذه 
اللحظ��ة احلالية ه��ي حلظة س��انحة لتغيير ش��يء 
من الوض��ع القائم في تلك املنطقة مبا يس��مح بقضم 
بع��ض األراضي اجلدي��دة التي تعط��ي العدّو فرصة 
للمناورة من ناحية، والستطالع كل منطقة العرقوب، 
خاصة مدخل بلدة ش��بعا من اجله��ة الغربية، فضالً 
عن كامل جبل »س��ّدانة« في خراج بلدة العرقوب من 
ناحية أخرى، ورمبا جل��أ االحتالل غداً إلى فرض أمر 
واق��ع جديد، أو خطوط انس��حاب جديدة في أكثر من 
منطق��ة حدودي��ة إذا وجد أن رّد الفع��ل اللبناني دون 

املستوى الذي يحفظ التوازن. 
إال أن احلقيق��ة امل��ّرة األخرى الت��ي ال ميكن القفز 
فوقه��ا أو الس��كوت عنه��ا ه��ي ف��ي واج��ب احلكومة 
اللبنانية من جهة، وواجب القوى التي نذرت نفس��ها 
وامتلك��ت الس��الح للدف��اع ع��ن االرض ف��ي مواجهة 

الغطرسة واالطماع االسرائيلية!!
عل��ى جان��ب احلكومة، يب��دو لألس��ف أن كل ما 
قامت ب��ه هذه احلكومة ممثلة ب��وزارة اخلارجية هو 
إرس��ال رس��الة إلى من��دوب لبنان ف��ي االمم املتحدة 
ملتابع��ة امللف أمام احملافل الدولي��ة، والنوم بعد ذلك 
في س��بات عميق، وكأنها أسقطت الواجب عن نفسها 
به��ذه الرس��الة، أو ق��ل به��ذه الش��كوى إن حصل��ت، 
واألكث��ر م��رارة أن وزي��ر اخلارجية، جبران باس��يل، 
زار االس��بوع املاض��ي القط��اع الغرب��ي م��ن املنطق��ة 
احلدودي��ة في جن��وب لبنان، ولم يكلف نفس��ه عناء 
حتى مجرد احلديث عن االعتداءات االس��رائيلية على 
منطق��ة العرق��وب ومزارع ش��بعا، أو حت��ى التعريج 
على املنطقة للوقوف على حقيقة االعمال االسرائيلية 
العدواني��ة، ب��ل اكتفى باحلدي��ث عن قضاي��ا وأمور 
داخلي��ة هي محل إش��كال يومي ب��ني اللبنانيني على 
املستوى السياس��ي، ودخل في بازار املناكفة بالنظر 
إل��ى االخت��الف ب��ني مكون��ات احلكومة على مس��ائل 
إجرائي��ة لها عالق��ة باملصال��ح الفئوية أكث��ر مما لها 
عالق��ة باملصال��ح الوطني��ة. بينم��ا كان��ت مكون��ات 
احلكوم��ة األخ��رى مش��غولة ايض��اً بخالفاته��ا على 

اجللس��ة احلكومي��ة وم��دى دس��توريتها وميثاقيتها 
وقانونيته��ا، فيم��ا كان االحتالل يك��ّرس االمر الواقع 

لالعت��راض  اعتب��ار  أي  إقام��ة  دون  احل��دود  عل��ى 
اللبناني. 

أم��ا على جان��ب الق��وى الت��ي قالت إنه��ا نذرت 
نفس��ها للدف��اع ع��ن الس��يادة واالرض اللبنانية من 
خالل امتالكها للس��الح، فيبدو أن هذه القوى في هذه 
االيام مش��غولة في أماكن أخرى ال تتيح لها فتح أكثر 
م��ن جبهة في وقت واحد، أو رمبا لم تعد ترى أن هذه 
البقعة )الصغيرة نس��بياً( ال تستحق فتح جبهة في 
ه��ذه األي��ام، لذا اطمأنت ق��وات االحتالل إلى س��المة 
عمليته��ا وأمنه��ا، فقام��ت بتنفيذها كما ل��و أنها تقوم 
بشق وفتح طرق في اية مكان بعيد في عمق فلسطني 
احملتل��ة. في حني أن اجليش مكبل بالقرار السياس��ي 
احلكوم��ي، وق��د أس��لفنا أن احلكوم��ة منقس��مة على 
نفس��ها، وعاج��زة حت��ى عن مج��رد تعيني قائ��د لهذا 

اجليش. 
وحده ش��عب العرقوب قام بجزء من دوره ومبا 
امتلك من إمكان��ات متاحة ومتواضعة عندما اعتصم 
أهال��ي املنطق��ة عند بواب��ة امل��زارع، وأمام عدس��ات 
االع��الم، وعلى مرأى من جن��ود األمم املتحدة ليقولوا 
لالحت��الل والعال��م أجمع: ه��ذه أرضنا ول��ن نتخلى 

عنها مهما كانت االسباب والتضحيات.{

حوار صريح وجريء في معهد الدراسات المستقبلية

هل من سبيل للخروج من األزمة اللبنانية؟
م معهد  ف��ي أول إطالقة حوارية وإعالمي��ة له، نظَّ
الدراس��ات املس��تقبلية ف��ي بي��روت )يش��رف علي��ه 
الزميالن إيلي ش��لهوب وميش��ال أبو جنم مع باحثني 
آخرين( حلقة حواري��ة خاصة حول امكانية اخلروج 
م��ن األزم��ة اللبناني��ة املتفاقمة، ش��ارك فيه��ا الوزير 
س��جعان قزي والنائب الس��ابق واملس��ؤول ف��ي تيار 
املس��تقبل الدكت��ور مصطفى علوش، وأدارها ميش��ال 
أبو جنم، وحضرها عدد من الش��خصيات السياس��ية 
والفكرية واإلعالمية. متيزت احللقة باحلوار اجلريء 
والصريح حول أس��باب األزمة اللبنانية، واملش��كالت 
التي يواجهها لبنان في هذه املرحلة، وُعرضت بعض 

األفكار واالقتراحات حول اخلروج من هذه األزمة.
ه��ذه احللق��ة احلواري��ة تض��اف إل��ى غيرها من 
النقاشات واحلوارات واملؤمترات التي يشهدها لبنان 
في هذه املرحل��ة، من أجل البحث اجلدي في أس��باب 
األزم��ة في لبنان، وكيفية اخلروج منها. وتتزامن هذه 
احل��وارات التي تقيمها مؤسس��ات املجتم��ع املدني أو 
من خ��الل مب��ادرات الق��وى واألح��زاب اللبنانية، مع 
اجلهد احلثيث الذي يبذل��ه الرئيس نبيه بري، إن من 
خالل جلسات طاولة احلوار اللبناني، أو عبر اللقاءات 
الثنائية بني تيار املستقبل وحزب الله، أو عبر اجلهود 
التي يج��ري العمل له��ا بالتعاون م��ع رئيس احلزب 
التقدمي االش��تراكي وليد جنبالط وأطراف سياس��ية 
أخ��رى من أج��ل »فتح كوة« ف��ي جدار األزم��ة، إن من 
خالل تسهيل انتخاب رئيس جمهورية جديد وتشكيل 
حكوم��ة جديدة واالتفاق على قان��ون لالنتخابات، أو 
من خ��الل وض��ع خريطة طري��ق للخروج م��ن األزمة 

املستمرة وملنع العودة إلى مثل هذه األزمات.
فم��اذا دار ف��ي احللق��ة احلواري��ة الت��ي نظمه��ا 
معهد الدراس��ات املس��تقبلية حول اخلروج من األزمة 
اللبنانية؟ وهل هناك حلول أو اقتراحات عملية لرسم 

خريطة طريق مستقبلية ملعاجلة هذه األزمة؟
الطروحات في احللقة احلوارية

بداية ما هي أبرز األفكار والطروحات التي قدِّمت 
في احللقة احلوارية ملعهد الدراسات املستقبلية حول 

األزمة اللبنانية؟
بعد تقدمي س��ريع للزميل ميش��ال أبو جنم حول 
طبيع��ة األزم��ة اللبنانية اليوم واألس��ئلة التي تطرح 
في هذا املجال، حتدث الوزير س��جعان قزي بصراحة 
وجرأة حول الواقع اللبناني معتبراً »أن لبنان يعيش 

من��ذ نش��وئه ف��ي م��ا ميك��ن 
أزموي��ة(،  )حال��ة  تس��ميته 
مس��تمرة  أزم��ة  ف��ي  ان��ه  أي 
وف��ي كل مرحلة يحت��اج إلى 
عالج معني أو تس��وية مؤقتة 
األزم��ة  تداعي��ات  ملواجه��ة 
كم��ا حصل ع��ام 1958 وبعد 
وكذل��ك  اللبناني��ة،  احل��رب 
من خالل اتف��اق الدوحة بعد 

أحداث أيار 2008.
وأوضح قزي قائالً: نحن 
أمام تخ��وف كبير من ان بقاء 

لبنان الكبير أو نشوء دويالت لبنانية صغيرة بسبب 
األزم��ات التي يواجهه��ا لبنان على صعي��د التعايش 
والدميقراطية واحلرية واحلياد. واملش��كلة ليست في 
انتخاب رئيس معني للبنان )مع أهمية االنتخاب(، بل 
في الصراع حول مس��تقبل لبن��ان ودوره في املنطقة، 
وهذه األزمة ال ميكن ان حتل قبل حصول التسوية في 

سوريا.
وعرض قزي للمش��كالت واألزمات التي يواجهها 
لبنان على صعيد الطبقة السياسية والفساد وضعف 
دور مؤسس��ات املجتم��ع املدن��ي واألح��زاب ووصول 
النظ��ام احلالي إلى حائط مس��دود وصعوبة حصول 
التغيير وامكانية حت��ول أية محاولة لالعتراض على 

النظام الى حرب أهلية.
م��ن جهت��ه النائ��ب الس��ابق مصطف��ى عل��وش 
ع��رض لألس��باب العميقة لألزم��ة اللبناني��ة، معتبراً 
ان نش��وء الكي��ان اللبنان��ي الكبير أدى ال��ى اخلروج 
من الديكتاتوريات السياسية واالجتماعية واملجتمع 

األحادي، ولذا يجب احلفاظ على لبنان ودوره.
واعتبر علوش ان الس��بب األساسي لألزمة التي 
يواجهها لبنان ليس مشكلة انتخاب رئيس أو تشكيل 
حكوم��ة أو ج��راء انتخ��اب، ب��ل وجود »الس��الح غير 
الش��رعي«، وعدم احتكار الس��لطة للس��الح أو العنف 
الش��رعي. فلبنان كان فيه رئيس وحكومة وجرت فيه 

االنتخابات، لكن األزمة كانت قائمة.
وبع��د ذل��ك دار نق��اش ب��ني املش��اركني والوزير 
قزي والنائب الس��ابق علوش، وقدَّم بعض املشاركني 
وجهة نظ��ر تؤكد أن أس��باب األزمة في لبنان ليس��ت 
س��الح ح��زب الل��ه أو املقاوم��ة، ب��ل بس��بب النظ��ام 
الطائفي والفاس��د، وان األزمات التي عاش فيها لبنان 
منذ تأسيس��ه وكانت قبل نشوء حزب الله وبروز دور 
املقاومة في لبنان، فيما أش��ار مش��اركون آخرون إلى 
مش��كلة التربية ف��ي لبنان وعدم وج��ود نظام تربوي 
ُيس��هم في تعزيز املواطنية واالنتم��اء للبنان، وبرزت 
وجهة نظر أخرى تؤكد أهمية دور مؤسسات املجتمع 
املدن��ي وامكانية ب��روز حالة اعتراضية ش��عبية عبر 
االنتخاب��ات، كما حص��ل خ��الل االنتخاب��ات البلدية 

األخيرة وعبر احلراك الشعبي والشبابي.
سبل اخلروج من األزمة

لكن هل ميك��ن اخلروج من األزم��ة التي يواجهها 
لبنان حالياً، وهل هناك حلول مؤقتة أو دائمة؟

خالل »حلقة احلوار« اعتبر الوزير قزي »ان لبنان 
يحت��اج لعملي��ات جتميل دائم��ة وانه يج��ب انتخاب 
رئيس جديد للجمهورية وبعد انتخاب الرئيس ُيدعى 
ال��ى طاول��ة حوار سياس��ية لبح��ث مختل��ف امللفات 
الس��اخنة، ومب��وازاة ذلك ُيدعى اخلب��راء والباحثون 
إلى طاولة حوار لدراس��ة مختلف القوانني األساسية 
وكيفي��ة اج��راء تعديالت عليه��ا، وخصوص��اً قانون 
االنتخ��اب، وكذل��ك التعدي��الت الضرورية للدس��تور 

وتطبيق ما لم يطبَّق في اتفاق الطائف«.
أما النائب السابق علوش، فهو يعتبر ان الطريق 
الوحي��د ملعاجلة األزمة اللبنانية »انهاء الس��الح غير 

الشرعي ألنه السبب األساسي لألزمة«.
وف��ي موازاة هذه اآلراء، هناك عدد من الناش��طني 
عق��دوا  الذي��ن  والباحث��ني  واخلب��راء  السياس��يني 
الس��نتني  خ��الل  األض��واء  ع��ن  بعي��داً  اجتماع��ات 
املاضيت��ني، وتوصل��وا إل��ى خالص��ة »ان��ه ال س��بيل 
للخروج م��ن األزمة التي يواجهها لبن��ان إال من خالل 
رؤية اصالحية متكاملة تتضمن اقرار قانون انتخاب 
جديد غير طائفي، مع العمل إلنش��اء مجلس الشيوخ 
على أس��اس طائفي وميثل الطوائف اللبنانية وُيسهم 
في معاجلة هواجس��ها، ومب��وازاة ذلك يجري البحث 
مج��دداً ف��ي اتف��اق الطائ��ف وامل��واد الت��ي ل��م تطبق 
الس��تكمالها واقتراح تعديالت على املواد التي طبقت 
وبرزت فيه��ا بعض التغييرات، عل��ى ان ُتبَحث جدياً 
امكانية التداول في املواقع الرئاسية االساسية وُيعاد 
البح��ث في دور س��الح حزب الل��ه واملقاوم��ة وكيفية 

استيعابه ضمن الدولة اللبنانية«.
ويعتب��ر هؤالء اخلبراء »ان ال س��بيل للخروج من 
األزم��ة اللبنانية إال من خالل رؤية متكاملة وش��املة، 
وإذا ل��م يك��ن باإلمكان البح��ث في هذه الرؤي��ة حالياً 
بس��بب ع��دم انتخاب رئي��س للجمهوري��ة واألوضاع 
السياسية واألمنية غير املستقرة، فإن املطلوب وضع 
هذه القضايا على طاولة البحث على مستوى اخلبراء 
والباحث��ني م��ن أجل اع��داد أف��كار وتط��ورات وحلول 

ملختلف األزمات ميكن تطبيقها في الوقت املناسب«.
وقد أش��ارت بع��ض األوس��اط اإلعالمي��ة الى ان 
الرئيس الس��ابق ميشال سليمان و»لقاء اجلمهورية« 
الذي يرأس��ه بدأ األع��داد لتصور متكام��ل للتعديالت 
الدس��تورية املطلوب��ة م��ن أج��ل طرحه��ا ف��ي الوقت 

املناسب.
وباملقابل، فإن الرئيس حسني احلسيني والعديد 
من القوى السياسية واحلزبية يطرحون منذ مدة عدة 
أفكار واقتراحات ملعاجلة األزمة اللبنانية عبر الذهاب 
ال��ى انتخابات جدي��دة وفق��اً لقانون انتخ��اب جديد 
أو تش��كيل ما ميكن تس��ميته »هيئة انقاذي��ة« تتولى 
االش��راف عل��ى املرحل��ة االنتقالية إلى ح��ني انتخاب 

مجلس نيابي جديد وتشكيل حكومة جديدة.
كل هذه األف��كار تؤكد أننا أمام أزمة مس��تعصية 
،وان انتخ��اب الرئي��س لن يحل املش��كلة إذا لم ُتبحث 
بعم��ق أس��باب األزم��ة وإذا ل��م تق��دَّم رؤي��ة ش��املة 

ومتكاملة حلل األزمة اللبنانية.{
قاسم قصير
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قتلى من قوات النظام في حلب وقصف روسي إلدلب
واتفاق على تسليم المعضمّية للنظام السوري

الس��وري  النظ��ام  لق��وات  لق��ي عش��رون عنص��راً 
مصرعهم في معارك مبدينة حلب، بينما تس��بب القتال 
والغ��ارات بحم��اة في ن��زوح جماع��ي، في ه��ذه األثناء 
ش��ن الطيران الروس��ي غارات على إدلب أس��قطت قتلى 
إن  ناش��طون  وق��ال  مستش��فيني.   ودم��رت  وجرح��ى 
املعارضة املس��لحة اس��تعادت قرية القراصي )جنوب 
حل��ب( بعد س��اعات فق��ط من خس��ارتها، حيث ش��نت 
هجوماً قتلت فيه أكثر من عشرين عنصراً ودمرت دبابة، 

كما دارت اشتباكات في تل احملروقات ومنطقة املالح.
وذكرت وكالة مس��ار برس أن طيران النظام قصف 
والراموس��ة  واملش��هد  والصاحل��ني  األنص��اري  أحي��اء 
وجتم��ع الكليات وتل احملروق��ات ومواقع املعارضة في 
كتيبة الصواريخ مبدينة حل��ب ومحيطها؛ مما أدى إلى 

مقتل خمسة مدنيني على األقل.
وأضاف��ت أن الغ��ارات ش��ملت مدينت��ي حريت��ان 
وعندان )شمال حلب(، وأن اشتباكات وقعت بني تنظيم 
الدولة اإلسالمية وقوات سوريا الدميقراطية في قريتي 
أم حوش وحربل وس��ط قصف روس��ي، كما اس��تعادت 
ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة الس��يطرة عل��ى قريتي تل 

حوذان والكدر من التنظيم.
قصف روسي

وقتل س��بعة مدني��ني -عل��ى األق��ل-  وأصيب 35 
آخ��رون بجروح وص��ف أغلبها باخلط��رة، جراء قصف 
للطائرات الروس��ية بالقنابل العنقودية استهدف سوق 
اخلضار ف��ي مدينة مع��رة مصرين التي يس��يطر عليها 

جيش الفتح بريف إدلب.
كم��ا ش��ن الطي��ران الروس��ي غ��ارات بالفوس��فور 
احل��ارق عل��ى مدين��ة إدل��ب وريفه��ا؛ مم��ا تس��بب ف��ي 

خروج املشفى التخصصي ومش��فى األمراض النسائية 
واألمومة ف��ي مدينة إدلب عن اخلدمة، وكذلك احلال مع 
مشفى اإلميان التخصصي في بلدة سرجة، بينما تضرر 
مس��تودع األدوية التابع ملديرية الصحة بإدلب، حسب 

وكالة شام.
وأكدت الش��بكة أن الغارات استهدفت أيضاً مدينة 
جس��ر الش��غور وبن��ش والطري��ق الواصل ب��ني بلدتي 
أرمن��از وكفر تخارمي، مما أدى إلى س��قوط جرحى، وأن 

جيش الفتح رد بقصف قريتي كفريا والفوعة.
وأضاف��ت أن س��يارة مفخخ��ة اس��تهدفت س��يارة 
عس��كرية تابعة لفيلق الش��ام )معارض��ة( غرب مدينة 

إدلب، وأسقطت عشرة قتلى وعدة جرحى.
نزوح عن حماة

وفي حم��اة، تتواصل االش��تباكات بني املعارضة 

وقوات النظام في الريف الش��مالي م��ع غارات مكثفة، 
مما تس��بب في نزوح أكث��ر من أربعني ألف نس��مة من 
س��كان بلدات حلفايا واملصاصنة والبويضة إلى ريف 

إدلب.
وس��يطرت قوات النظام على بلدة البويضة بضع 
س��اعات قب��ل أن تس��تعيدها املعارضة، بينم��ا أكدت 
شبكة شام أن املعارضة تصدت حملاوالت تقدم النظام 

في مناطق عدة، وكبدته خسائر في األرواح والعتاد.
وأضافت الش��بكة أن قوات النظام قصفت منطقة 
صوام��ع غرز )ش��رق درع��ا(، وأس��قطت قتي��الً وعدة 
جرح��ى، بينم��ا ردت املعارض��ة بقصف حي املنش��ية 
واشتبكت مع قوات النظام، كما قصفت األخيرة بغارات 
جوية بلدة كباني بريف الالذقية، بينما تعرضت بلدة 

الزبداني في ريف دمشق لقصف مدفعي عنيف.

مصير معضمّية الشام
م��ن ناحية أخ��رى أف��ادت مصادر بتوص��ل النظام 
الس��وري ووفد من مدينة املعضمية بريف دمشق يضم 
ممثلني عن املعارضة، إلى اتفاق يقضي بتس��ليم املدينة 

للنظام خالل أيام.
وبحس��ب املصادر، فقد تضمن االتف��اق بنوداً أهمها 
خروج جميع املس��لحني غير الراغبني بتسليم أسلحتهم 
باجتاه إدلب، وخروج املدنيني غير الراغبني في تسوية 
أوضاعه��م، حس��ب وص��ف النظام الس��وري، وتس��ليم 
جميع األس��لحة في املعضمية، الثقيلة منها واملتوسطة 

واخلفيفة وحتى األسلحة الفردية.
كما تضم��ن االتفاق دخول مؤسس��ات الدولة وحل 
كل املؤسس��ات الثوري��ة عل��ى رأس��ها املجل��س احمللي 
ملدينة املعضمية، وتش��كيل كتيبة حتمل اس��م الشرطة 
الداخلي��ة بقيادة مش��تركة من أهال��ي املعضمية وقوات 

النظام.
وأوردت املصادر أن االتف��اق يفترض تنفيذه بداية 
األس��بوع املقبل دون حتديد سقف زمني، مشيرة إلى أن 

االجتماع مت بحضور ضباط روس.
وأبلغ النظام الس��وري وف��د املعضمية أنه في حال 
تخذ قرار عس��كري  رفضت املعارضة بنود االتفاق، س��يُ
روس��ي س��وري بفتح معب��ر املعضمية خلروج النس��اء 
واألطفال والراغبني في التسوية، وإعالن املدينة منطقة 

عسكرية مع حسم األمر عسكرياً.
وتخضع معضمية الشام بريف دمشق حلصار من 

جانب قوات النظام منذ أكثر من ثالث سنوات.
وكان ناش��طون أفادوا في وقت س��ابق بأن النظام 
الس��وري طال��ب مس��لحي املعارض��ة احملاصري��ن في 
املعضمي��ة بتس��ليم أس��لحتهم واخل��روج منه��ا، مهدداً 
باقتح��ام البلدة وإخالئها من املدنيني على غرار ما حدث 

في مدينة داريا املجاورة.
وتوصلت املعارضة املس��لحة قبل أي��ام إلى اتفاق 
م��ع النظ��ام حول إج��الء املدني��ني واملقاتلني م��ن مدينة 
داري��ا يقضي بخروج س��بعمئة مقاتل إل��ى إدلب ونحو 
أربعة آالف من الرجال والنس��اء مع عائالتهم، فضالً عن 

تسليم املقاتلني سالحهم املتوسط والثقيل.{

مجزرة داريا في 2012 إحدى أبرز ذرواته املبكرة، التي ُقِتل فيها ثالثمائة من 
س��كان املدينة في يوم واحد، يضافون إلى ثالثمائة وس��تني آخرين ُقتلوا في 
الع��ام األول م��ن الثورة، مع اختفاء واعتقال نحو ألف م��ن أبنائها ذلك العام، 
ه بعض ثوار داريا إلى التسلح  وكانت املجزرة بني األس��باب التي عززت توُجّ
للدف��اع عن النف��س، خصوصاً بعد تزايد عدد أبناء املدينة الذين انش��قوا عن 
جيش النظام وأجهزته األمنية، وانضموا إلى الثورة، فتم تشكيل املجموعات 
األولى من »اجلي��ش احلر« في املدينة، وتوحدت تل��ك املجموعات في كتائب 
أبرزه��ا كتيبة ش��هداء داري��ا، قب��ل أن تنتظم تل��ك الكتائب حتت اس��م »لواء 
ش��هداء اإلس��الم« في أعقاب املذبحة الكبرى التي ارتكبها النظام في شهر آب 

عام 2012.
ف��رض النظام احلص��ار على داري��ا مع أواخ��ر ع��ام 2012، فمنع مرور 
األشخاص والسلع مبا فيها الغذاء والدواء إلى املدينة بهدف إخضاعها، لكن 
األهال��ي والفعالي��ات األهلية واملدني��ة، أعادت ترتيب احلياة ف��ي املدينة من 
خ��الل مجلس محلي ُمنَتَخب بطريقة دميقراطية، هدفه جتاوز نقاط الضعف 
والفوض��ى والتش��تت، وجتمي��ع اجله��ود إلدارة املدينة وحياة س��كانها عبر 
مكاتب متخصص��ة، يديرها مكتب تنفيذي، كان الوحيد بني املجالس احمللية 
الذي يش��رف عل��ى املكتب العس��كري ويوجهه، وف��ي هذا عكس أبن��اء داريا 
وعيهم وقدرتهم على تنظي��م وإدارة حياتهم، مبا في ذلك الدفاع عن مدينتهم 
ضد هجمات النظام التي ظلت متواصلة ومتصاعدة طوال السنوات التالية.

قص��ة داريا، قصة املدين��ة املثال في ثورة س��وريا من حيث جتس��يدها 
لس��عي الس��وريني الس��لمي من أج��ل احلري��ة والعدال��ة واملس��اواة. وحتى 
عندما ذهبت الثورة إلى التس��لح والعسكرة، ظلت املدينة حتكم قبضتها عبر 
مجلس��ها احمللي على القوة العس��كرية، وتخضعها لقرارات املجلس احمللي، 

األمر الذي ساعد في صمود املدينة وأهلها في وجه القوة الطاغية للنظام.
ولئن اس��تطاع األخير أخذ املدينة بالق��وة الطاغية، وترحيل من بقي من 
س��كانها واملدافعني عنها، وسط ظروف سياسية وميدانية، فإنه لن يستطيع 
إلغاء فصل عظيم من تاريخ مدينة ظلت سنوات وسط حصار تقاوم العدوان 
والدموي��ة ف��ي جتربة ال تكاد متاثله��ا جتربة في تاريخ امل��دن، بل إن حصار 
مدينة ستالينغراد الروسية في احلرب العاملية الثانية ملدة ستة أشهر، ليس 

إال فصالً بسيط من جتربة داريا.{

خالصة التسوية بني مقاتلي داريا ونظام األسد، تقضي بتسليم املدينة 
للنظ��ام مقاب��ل خ��روج نحو خمس��ة آالف، ه��م من تبق��ى من س��كان املدينة 
واملدافعني عنها إلى مناطق خارج س��يطرة النظام. وبهذه اخلالصة، يس��دل 
الس��تار على فصل مهم من قص��ة مدينة صغيرة قاومت ق��وة النظام العاتية 
نحو خمس س��نوات، في ظل حصار خانق، فش��ل العالم ف��ي فكه أو تخفيف 
معاناة احملاصرين على نحو ما فش��ل في الوصول إلى حل سياسي للقضية 
السورية، كانت داريا ستجد فيه إمكانية لتجاوز التسوية األخيرة في تسليم 

املدينة ورحيل من بقي من سكانها واملدافعني عنها.
داري��ا أكبر مدن غوطة دمش��ق الغربية، وهي األقرب للعاصمة دمش��ق؛ 
إذ ال تبع��د عنه��ا س��وى ثمانية كيلومت��رات، وجت��اور مطار املزة العس��كري 
املوصوف بأنه أكبر وأخطر قواعد النظام األمنية والقتالية في محيط دمشق، 
حي��ث توجد فيه طائرات الهليكوبتر، ومق��ر فرع التحقيق للمخابرات اجلوية 
الس��ّيئ الصيت، وبلغ عدد س��كان داريا أكثر من مائتني وخمس��ني ألفاً عشّية 
ث��ورة الس��وريني على النظ��ام في آذار من ع��ام 2011، لكن غالبي��ة هؤالء مّت 
تهجيرهم من املدينة في ظل سياس��ة القتل واالعتق��ال واحلصار والتجويع، 

التي مارسها نظام األسد، وأدت إلى مقتل وإعطاب عشرات اآلالف من السكان، 
وفقد آالف منهم، قامت األجهزة األمنية والعسكرية باعتقالهم أو اختطافهم.

وميثل موقع املدينة االس��تراتيجي أحد أسباب السياسة الدموية، التي 
اتبعه��ا النظ��ام في التعامل مع املدينة وس��كانها، وثمة أس��باب أخرى ال تقل 
أهمي��ة عنه، منه��ا أن داريا كانت بني أوائل املدن الس��ورية التي انخرطت في 
الثورة، فأطلقت حراكاً مدنياً س��لمياً مّيز الثائرين من أبنائها في س��لوكياتهم 
وشعاراتهم رغم البطش املبكر الذي مارسه النظام ضدهم مع بدء املظاهرات 
أواخر ع��ام 2011، وك��رس أبناء داريا فكرة س��لمّية الثورة بص��ورة منظمة 
ومنضبط��ة، وعمل��وا عل��ى صيان��ة املدين��ة واحلف��اظ على وحدة املس��لمني 
واملس��يحيني من أبنائها، وحافظ��وا على الوافدين من س��كانها، وانفردوا بني 
الثائري��ن بتوزيع ال��ورود واملياه على جن��ود النظام، وحافظ��وا على خطاب 

الثورة وشعاراتها دون الذهاب إلى التطرف.
غي��ر أن النظ��ام رّد عل��ى اعتدال داري��ا وس��لمّيتها بعنف ش��ديد، كانت 

قصة مدينة اسمها داريا.. من الحصار إلى النزوح
بقلم: فايز سارة

أبو الغي��ط( في بيان له أن االتف��اق »ميثل تطوراً 
مثيراً للقلق رغم إنهائه معان��اة املدنيني األبرياء، 

خاصة أنه لم يتم حتت رعاية األمم املتحدة«.
وأك��د البي��ان أن »تفري��غ امل��دن من س��كانها 
األصليني وإجبارهم على مغادرتها حتت التهديد 
يعّد مخالف��ة ملب��ادئ القانون الدولي اإلنس��اني، 
كما ميهد لتس��ويات مش��ابهة تنطوي على تغيير 
دميوغراف��ي ألوض��اع املدن الس��ورية، األمر الذي 
سيرتب آثاراً يصعب محوها على مستقبل سوريا 

وشعبها كبلد موحد«.
وكان��ت املعارضة املس��لحة ق��د توصلت مع 
النظام قب��ل أيام إل��ى اتفاق حول إج��الء املدنيني 
بخ��روج  يقض��ي  داري��ا،  مدين��ة  م��ن  واملقاتل��ني 
س��بعمئة مقاتل إلى إدلب، ونح��و أربعة آالف من 
الرجال والنس��اء مع عائالتهم، فضالً عن تس��ليم 

املقاتلني سالحهم املتوسط والثقيل.{

أصبحت بلدة داريا خالية متاماً من الس��كان 
بع��د انته��اء املرحل��ة الثاني��ة م��ن االتف��اق ب��ني 
املعارض��ة وق��وات النظ��ام، الذي قضى بتس��ليم 
املدين��ة مقاب��ل إج��الء املدني��ني وإبع��اِد مقاتل��ي 

املعارضة وذويهم.
وقال املراس��لون إن خروج تس��ع قوافل تقل 
مقاتل��ي املعارض��ة املس��لحة وعائالته��م باجتاه 
مناط��ق س��يطرة املعارض��ة اس��تمر من��ذ صباح  
اجلمعة إلى مس��اء السبت، وأجلي جميع السكان 
البالغ عددهم ثمانية آالف نس��مة من املدينة التي 

حاصرتها قوات النظام أربع سنوات.
وبعد إخراج آخر املقاتلني، اس��تعادت قوات 
النظ��ام الس��وري الس��يطرة عل��ى مدين��ة داري��ا 
بالكامل. وقال مص��در من القوات املذكورة لوكالة 
األنباء الفرنس��ية إنه »بعد خ��روج آخر احلافالت 
التي أقلت مدنيني ومقاتلني من املدينة باتت داريا 

بكامله��ا حتت س��يطرة اجلي��ش، ولم يع��د هناك 
وجود ألي مسلح فيها«.

الث��ورة  لق��وى  الوطن��ي  االئت��الف  وق��ال 
واملعارضة الس��ورية إن نظام األس��د يس��ير وفق 
خطة ممنهجة لتهجير السكان حول دمشق بهدف 
التغيي��ر الدميوغرافي، وصوالً إلى التقس��يم على 

أساس طائفي.
وأدان عض��و االئتالف )خطي��ب بدلة( إجبار 
سكان داريا على الهجرة من أرضهم حتت التهديد 
ب�»اإلب��ادة« بعدما كثف النظ��ام قصفه ب�البراميل 
األش��هر  ف��ي  املدين��ة  عل��ى  واحلارق��ة  املتفج��رة 
املاضية، وأحرق األراضي الزراعية ومنع وصول 

القوافل اإلغاثية إلى البلدة.
من جهته��ا، حتفظ��ت اجلامع��ة العربية في 
بيان يوم السبت على االتفاق بني النظام السوري 
واملعارضة في داريا، واعتب��ر األمني العام )أحمد 

داريا تخلو من سكانها بعد خروج آخر قافلة



األمـان - العــدد 1227 - 2 أيلول 2016م6 األمان اإلقليمي

بالل كايد يعّلق إضرابه بعد اتفاق 
يحدد اعتقاله اإلداري

عائلة »شاؤول«: »حماس« اختطفت 
ابننا كاماًل وليس أشالء

أعلنت محامية األسير الفلسطيني بالل كايد، موافقة 
موكله��ا على تعليق إضرابه املفتوح ع��ن الطعام -الذي 
اس��تمر 71 يوم��اً- مقابل اتفاق م��ع النيابة العس��كرية 

اإلسرائيلية بتحديد فترة اعتقاله اإلداري.
وقال��ت احملامية فرح بيادس��ة إن كاي��د الذي وصل 
حلالة صحية متده��ورة جداً، وهو يقبع بقس��م العناية 
املكثفة في مستش��فى برزالي مبدينة عس��قالن، سيعلق 
إضرابه يوم األربعاء بعد اتفاق ستعلن تفاصيله الحقاً.
وأكد محمود كايد ش��قيق األس��ير توصله إلى اتفاق 
ينه��ي إضرابه، الذي بدأه منذ منتصف حزيران املاضي، 
حني حولته س��لطات االحتالل إلى االعتق��ال اإلداري في 
ي��وم اإلفراج عنه، بعدما قضى أربعة عش��ر عاماً ونصفاً 
ف��ي س��جون االحت��الل بتهم��ة النش��اط العس��كري في 

صفوف اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني.
وأك��دت اجلبهة الش��عبية لتحرير فلس��طني تعليق 
األس��ير ب��الل كايد إضراب��ه املفتوح عن الطع��ام، وقالت 
في بيان إن قرار األس��ير جاء بع��د توصله التفاق يقضي 
بتحدي��د مدة اعتقال��ه اإلداري م��ن دون جتدي��د، ووقف 

العزل االنفرادي، والسماح لعائلته بزيارته.
واعتب��رت اجلبه��ة أن االتفاق انتصار هام للش��عب 
للس��جان  وهزمي��ة  األس��يرة،  وللحرك��ة  الفلس��طيني 
اإلس��رائيلي ال��ذي فش��لت محاوالت��ه احلثيث��ة لتمري��ر 
سياس��ة االعتق��ال اإلداري، مش��يرة إل��ى أنه��ا س��تعلن 

تفاصيل يوم اخلميس.
ودعت مؤسس��ة الضمير ونادي األسير الفلسطيني 
باملناس��بة إلى اس��تمرار وتوس��يع دائ��رة التضامن مع 
الطع��ام،  الفلس��طينيني املضرب��ني ع��ن  بقي��ة األس��رى 

اتهم ش��قيق اجلندي األس��ير لدى كتائب القسام 
اجلناح العس��كري حلرك��ة »حماس« ف��ي قطاع غزة 
»أورون ش��اؤول« ي��وم األح��د، اجليش بع��دم معرفة 
مصي��ر ابنه��م، وذل��ك م��ع ب��دء احلمل��ة اإللكتروني��ة 

لتحريك قضية اجلنود املفقودين في غزة.
األكب��ر  الش��قيق  ش��اؤول«  »أفي��رام  ع��ن  ونق��ل 
ل���»أورون« قوله: إن جمي��ع الش��هادات التي جمعت 
من اجلن��ود الذين حض��روا معركة الش��جاعية بّينت 
أن  زاعم��اً  أش��الء،  ولي��س  كام��الً  ش��قيقه  اختط��اف 
»مقاتلي حركة حماس لم يخطفوا ش��قيقه من الناقلة 

املستهدفة«.
وأضاف قائ��الً: »بإمكاني أن أقول أمراً واحداً، هو 
أنه��م لم يخطفوا أش��الء أورون ولكنهم خطفوه كامالً، 

وعلى رأس��هم الش��قيقان محمد ومحم��ود البلبول اللذان 
يواصالن اإلضراب عن الطعام منذ ما يزيد على خمسني 

يوماً رفضاً لالعتقال اإلداري.
يشار إلى أن األسير بالل كايد خاض إضرابه بعدما 
قررت سلطات االحتالل حتويله إلى االعتقال اإلداري في 
يوم اإلفراج عنه بعد قضائه محكوميته البالغة 14 عاماً 

ونصفاً.
يذكر أن أكثر من س��بعمئة أسير فلسطيني يقبعون 
حتت وطأة االعتقال اإلداري املتجدد في سجون االحتالل، 
وهو سياس��ة إس��رائيلية تس��تند إلى قانون يعود لفترة 
االنتداب البريطاني، ويس��مح باعتقال أي ش��خص دون 

تهمة، ومتديد اعتقاله دون موعد محدد لإلفراج عنه.{

واجلعبة واخلوذة وجدتا بالنفق ولم تكن عليهما آثار 
حرق، ما يدل على اختطافه من خارج الناقلة«.

وادع��ى أن »أورون محتج��ز كام��الً بي��د حماس، 
وال ش��ك بأن اجليش ال يعرف صورة ما جرى بش��كل 
كامل وأش��ك بأنه س��يعرف، وليس ل��دى اجليش من 
الوس��ائل ما متكنه من معرفة مصير أورون«. وكانت 
والدة »ش��اؤول« أكدت أن ابنها م��ا زال حياً وأن لديها 
إثباتات على ذلك، بعكس ما تتحدث حكومة االحتالل 

اإلسرائيلي.
وصعدت عائلتا الضابط هدار جولدين واجلندي 
أورون ش��اؤول األس��يرين ل��دى كتائ��ب القس��ام م��ن 
فعالياتهم��ا اجلماهيري��ة في الش��ارع »اإلس��رائيلي« 
مؤخراً، وذل��ك عقب اتفاق املصاحلة »اإلس��رائيلي«- 

التركي.
وأكدت القس��ام ف��ي األول من نيس��ان املاضي أن 
رئي��س حكوم��ة االحت��الل يكذب عل��ى اإلس��رائيليني 
ويضللهم، فيما وضعت على خلفية ناطقها العسكري 
ص��ورة ألربعة جنود قال��ت إنها »لن تق��دم معلوماٍت 

حولهم دون ثمن«.
وكانت شعبة القوى البشرية في جيش االحتالل 
غولدي��ن  اعتب��ار  املاض��ي  حزي��ران   10 ف��ي  ق��ررت 
وش��اؤول كقتل��ى مبكانة »أس��رى ح��رب مفقودين«، 
وليس »قتلى ال يع��رف مكان دفنهم«، وذلك بعد طلب 

تقدمت به العائلتان.
وأس��رت القس��ام ش��اؤول في كمني ش��رق مدينة 
غزة، بع��د تفجي��ر الناقلة الت��ي كان يس��تقلها، وقتل 
وأصيب فيها عدد كبير من اجلنود »اإلسرائيليني«.{

سيناريو التأجيل.. في انتخابات الضفة والقطاع
انته��ى تس��ليم قوائ��م االنتخاب��ات البلدي��ة ف��ي 
اللحظات األخي��رة للمواعيد احملددة، ورمبا يكون هذا 
التأخر بس��بب املش��اكل الت��ي واجهته��ا الفصائل في 
إع��داد النس��خة األخيرة م��ن كل قائم��ة، أو أن القوائم 
املتنافس��ة ال ترغ��ب ف��ي كش��ف هوي��ات مرش��حيها 
إمعاًنا في الس��رية وحتضيراً النتخابات لها تبعاتها 

السياسية.
املتوقع��ة  النتائ��ج  س��يناريوهات  إن  ببس��اطة 
ليس��ت معقدة؛ فهي س��تكون إحدى الس��يناريوهات 
الت��ي تنتج ع��ن أي انتخابات ف��ي القوائم النس��بية، 
وهي الش��راكة برئاس��ة الكتل��ة الكبرى، أو الش��راكة 

بتقاسم الرئاسة زمنياً مناصفة.
كث��ر احلدي��ث ف��ي اآلونة األخي��رة عن س��يناريو 
تأجي��ل االنتخاب��ات البلدية املزمع عقده��ا في الثامن 
من تشرين األول من هذا العام. االنتخابات استحقاق 
دستوري وقانوني، لكن املشكلة تكمن في أن الدستور 
والقان��ون ش��به معطلني في بالدنا ألس��باب متعددة، 
ذل��ك أن احلديث املتكرر عن س��يناريو التأجيل يجعل 
األمر لي��س مجرد أضغ��اث تصريح��ات ملجموعة من 
اله��واة، بل تلج في دائرة اجلّدية والقابلية، فالتأجيل 
لي��س أم��راً يخص الس��لطة أو احلكوم��ة وحدهما، بل 
هو أمر ذو عالقة مباش��رة باجلمهور الفلسطيني الذي 
ينتظ��ر حتريك الوض��ع السياس��ي املتس��م باجلمود 
منذ عق��ود، نتيجة انس��داد األفق السياس��ي وحدوث 
االنقس��ام، ألن أي تأجي��ل مهم��ا كان فه��و يحم��ل في 
طيات��ه اس��تخفافاً باملواطن، ودوره ال��ذي همِّش منذ 
مدة طويلة؛ فهو )أي املواطن( يريد أن يس��ِمع صوته 
الصن��دوق، ويرس��ل رس��ائله إلى كل املعني��ني محلياً 

وإقليمياً.
الوض��ع ف��ي الضفة لي��س بأفضل منه ف��ي غزة، 
الت��ي تعان��ي حص��اراً تاريخّياً امت��د ما يق��ارب عقداً 
من الزمان حتت س��مع وبصر املجتم��ع الدولي، الذي  
أصي��ب بالصم��م والعم��ى ف��ي قضاي��ا دون أخ��رى، 
ف��ي دالل��ة واضحة على اس��تمرار ازدواجي��ة املعايير 

وانحيازه غير املبرر لالحتالل.
تشير العديد من التقارير والتسريبات السياسية 
واالستخبارية واألمنية من مهتمني ومختصني إلى أن 
حتذيرات ساخنة وصلت إلى مكتب عباس باملقاطعة، 
تؤكد له أن إج��راء االنتخابات انتحار سياس��ي، هذه 
التقاري��ر والتس��ريبات ق��د تكون مقص��ودة وحقيقية 

وترم��ي إلى اس��تمرار توتي��ر اجلبه��ة الداخلية، وهي 
ق��د جاءت م��ن جه��ات اس��تخبارية عاملي��ة وإقليمية 
أهمها )س��ي آي إيه( و)ش��اباك( واألمن الفلسطيني، 
قد تك��ون أهداف هذه التقارير والتس��ريبات متعددة، 
وهي ليس��ت موجهة فقط إلى محمود عباس، بل رمبا 
إلى جهات أخرى، فتفهمها وحتللها كما تشاء في إطار 

مصاحلها أو ما يخدم صانعي القرار فيها.
وبغ��ض النظ��ر عن م��دى جدي��ة وموثوقية هذه 

التقاري��ر، فإن القراءة العادي��ة أو املعمقة للوضع في 
الضفة وغزة، تش��ير إلى أن النتيجة ستكون مرتبطة 
مباش��رة بالوض��ع ف��ي املنطقت��ني، وعالق��ة احلك��م 
باجلمه��ور في كلتيهما؛ فحركتا فتح وحماس تدركان 
أن إحداهما س��تحصل عل��ى نتيجة أفضل ف��ي مكاٍن، 

ونتيج��ة أقل في م��كان آخ��ر؛ والقاع��دة املعروفة في 
أي انتخاب��ات هي أن الصعود والهبوط في املنس��وب 
السياس��ي ل��دى اجلمه��ور مرتبطان حيوياً وعكس��ياً 
بطول مدة احلك��م الذي يولد نوعاً من امللل، ما يتطلب 
التغيي��ر مب��ا يضم��ن ت��داوالً للحك��م بني املتنافس��ني 

عليه.
إن احترام إرادة اجلمهور وحتقيق رغباته والعمل 
في س��بيل مصلحته هي األركان األساس��ية في العقد 
االجتماع��ي املتعارف من��ذ فجر التاريخ ب��ني احلاكم 
واحملكوم��ني، وإن اإلخ��الل بركن فرع��ي أو رئيس من 
تل��ك األركان ه��و نوع من اإلخ��الل بالعق��د جزئًياً بني 
الطرفني، قد تتراكم مظاهره لتصل إلى حد غير مقبول، 

األمر الذي تترتب عليه تبعات مختلفة.{

بقلم: الدكتور محمد األغا

لجنة االنتخابات الفلسطينّية تعلن قوائم المرشحين
874 قائمة تتنافس في االنتخابات المحلية الفلسطينية المقبلة

ولفتت جلنة االنتخابات إلى أنها أبلغت القوائم املعتمدة واملرفوضة، وأّن بإمكانها 
تقدمي اعتراض على قرار اللجنة خالل ثالثة أيام.

وذك��رت اللجن��ة املركزي��ة لالنتخاب��ات أن »ق��رارات جلن��ة االنتخاب��ات بش��أن 
االعتراض��ات املقدمة لها تكون قابلة لالس��تئناف أمام محكم��ة البداية، خالل ثالثة أيام 
من تاريخ صدورها، كما وُتصدر احملكمة قراراتها في االس��تئنافات املرفوعة إليها خالل 

خمسة أيام من تاريخ تقدميها، وتكون قراراتها في هذا الشأن نهائية«.
ووف��ق جلن��ة االنتخابات املركزية الفلس��طينية، فإنه يحق ألي م��ن ممثلي القوائم 
املرشحة سحب طلب ترشحها، وذلك حتى تاريخ 23 أيلول املقبل، ولكن ال ميكن تعديل 

بيانات القائمة، وال يجوز سحب أو إضافة أي مرشح إليها.{

نش��رت جلنة االنتخابات املركزية الفلس��طينية كشفاً أولياً ل�874 
قائم��ة انتخابي��ة ومرش��حيها النتخاب��ات الهيئات احمللي��ة املقررة في 

الثامن من تشرين األول القادم.
وقال��ت اللجن��ة في بيان لها يوم االثنني إنها ستس��تمر في النش��ر 
مل��دة ثالثة أيام بهدف متكني القوائم واملرش��حني من التحقق من صحة 
بياناتهم، وممارسة حقهم في تقدمي االعتراضات إلى جلنة االنتخابات 
التي سُتجرى في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة. ونبهت اللجنة 
إلى أنها رفضت س��بع قوائم لم تس��توف الش��روط القانونية اخلاصة 

بالترشح، منها ست في الضفة، وواحدة في القطاع.
وتتناف��س الفصائل الفلس��طينية ف��ي هذه االنتخاب��ات على 416 
هيئ��ة محلية ف��ي الضف��ة والقط��اع، وقدمت حرك��ة فت��ح قوائم حتمل 
شعارها، في حني قررت حركة املقاومة اإلسالمية )حماس( دعم قوائم 

»كفاءات«.
يش��ار إلى أن انتخابات تش��رين األول القادم هي الثالثة منذ قيام 
الس��لطة الفلس��طينية، ورفضت حركة حماس املش��اركة في انتخابات 

عام 2012 التي جرت في الضفة الغربية فقط.
874 قائمة تتنافس 

وأعلن��ت جلنة االنتخاب��ات املركزية الفلس��طينية، وضمن بيانات الكش��ف األولي 
ألس��ماء القوائم االنتخابية ومرشحيها، أنه تقدمت للجنة 874 قائمة مرشحة للتنافس 

على انتخابات املجالس احمللية املقبلة.
وأوضح��ت جلن��ة االنتخابات املركزية الفلس��طينية ف��ي بيان له��ا، أّن من بني تلك 
القوائم، 787 في الضفة الغربية و87 في قطاع غزة، وقبلت اللجنة ترش��ح 867 قائمة 
مس��توفية للش��روط، في حني رفضت س��بع قوائم لعدم استيفائها الش��روط القانونية 

اخلاصة بالترشح، منها ست قوائم في الضفة وقائمة واحدة في قطاع غزة.
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بمشاركة الرئيس أردوغان:

افتتاح جسر »السلطان سليم« على مضيق البوسفور
أفتت��ح الرئيس الترك��ي رجب طيب أردوغ��ان أمام 
تقّدمه��م  املاض��ي..  اجلمع��ة  مس��اء  جماهي��ري  حش��د 
مس��ؤولون س��ابقون وحاليون، وزعماء ع��رب وأجانب 
من دوٍل عدة، بينهم ملك البحرين حمد عيسى آل خليفة، 
ورئي��س املجلس الرئاس��ي في البوس��نة والهرس��ك بكر 
عزت بيغوفيتش، والرئيس املقدوني جورجي إيفانوف، 
ورئيس شمال قبرص التركية مصطفى أقنجي، ورئيسي 
بنج��اب  ووالي��ة  بوريس��وف،  بويك��و  بلغاري��ا  وزراء 
الباكس��تانية ش��هباز ش��ريف، ومس��اعد رئي��س وزراء 
وزراء  ورئي��س  كومسيس��يهفيل،  دمييت��ري  جورجي��ا 
لبنان الس��ابق سعد احلريري.. جس��ر »السلطان ياووز 
س��ليم« الذي يربط ش��طري مدينة إس��طنبول األسيوي 

واألوروبي.
وشارك في حفل افتتاح اجلسر إلى جانب أردوغان 
الترك��ي إس��ماعيل  البرمل��ان  ويل��درمي، كل م��ن رئي��س 
قهرم��ان، ورئيس هيئ��ة األركان التركي��ة خلوصي أكار، 
والرئيس التركي الس��ابق عبد الله غ��ل، ورئيس الوزراء 

السابق أحمد داود أوغلو.
وعقب عزف النش��يد الوطني التركي، تال أحد القّراء 
آيات من القران الكرمي، فيما جتّمع آالف املواطنني االتراك 

حاملني أعالم اجلمهورية التركية.
وسيوفر اجلسر خدمة مرور لقرابة 135 ألف سيارة 
يومياً، حيث يعد أعرض جسر معلق في العالم، بعرض 
59 مت��راً، ويحت��وي على عش��رة مس��ارات، ثمانية منها 

للسيارات، ومسارين لقطارات السكك احلديدية. 
وُيع��رف جس��ر الس��لطان س��ليم بأنه أطول جس��ر 
معلق مدعم مبسارات للسكك احلديدية في العالم، حيث 
يبلغ طول��ه 2164 متراً، كما تعد أعمدت��ه األعلى عامليا، 

بارتفاع 322 متراً.
ويع��ول األت��راك -وخاص��ة في مدينة إس��طنبول- 
على اجلس��ر كثي��راً، للمس��اهمة ف��ي حل أزم��ة التكدس 
امل��روري ال��ذي تعان��ي منه املدين��ة، فضالً ع��ن تخفيف 
الكثاف��ة على اجلس��رين اآلخري��ن )ش��هداء 15 متوز أو 

البوسفور، والسلطان محمد الفاحت(.
وألق��ى الرئيس أردوغ��ان كلمة احلفل، ق��ال فيها إّن 
»وح��دة الش��عب التركي ووقوف��ه صفاً واح��داً في وجه 
االنقالبي��ني ليل��ة 15 متوز املاض��ي، حال��ت دون جناح 
محاولته��م«، داعي��اً ف��ي ه��ذا اخلص��وص كاف��ة أطياف 

الش��عب إل��ى »نبذ اخلالفات واالس��تمرار ف��ي إظهار هذا 
النوع من التضامن والتكاتف )الذي جتلى خالل محاولة 

االنقالب الفاشلة(«.
وع��ن مح��اوالت زرع الفتن��ة ب��ني أطياف الش��عب 
الترك��ي ق��ال أردوغ��ان: »ف��ي كل مرحلة يحاول��ون نثر 
بذور الفتنة لش��ق الص��ف بيننا، تارًة من خالل إش��عال 
فتيل الفنت املذهبية بني الس��نة والعلويني، وتارة أخرى 
م��ن خالل إث��ارة العرقية والقومية بني األت��راك واألكراد، 

واليمينيني واليساريني«.
وأضاف في ذات السياق: »ورغم اختالف املسميات 
وتعددها فإّن الهدف كان دائماً واحداً ولم يتغير، أال وهو 

إضعاف تركيا«.
وأردف أردوغ��ان قائ��الً: »م��ن خطط��وا للمحاول��ة 
االنقالبية )في إشارة للكيان املوازي(، اعتقدوا أّن القوات 
املسلحة التركية سيصيبها الضعف حال جنح االنقالب 
أو فشله، وعندما اصطدموا بالشعب، وباءت محاولتهم 
بالفش��ل، اس��تعانوا مبنظم��ات إرهابية مثل، ب��ي كا كا، 
وداع��ش، وأظه��روا نياته��م احلقيقية جت��اه تركيا )في 

إشارة لعدة هجمات إرهابية شهدتها البالد مؤخراً(«.
واس��تطرد: »وملّ��ا أيقن��وا أن تركي��ا ل��م تتراجع قيد 
أمنلة عن إصرارها على مكافحة اإلرهاب، ال س��يما عندما 
انطلق��ت عملي��ة )درع الفرات( ف��ي جرابلس الس��ورية، 
بدؤوا بالبح��ث عن أالعيب جدي��دة، كان آخرها االعتداء 
اإلرهابي عل��ى موكب كمال قلجدار أوغل��و، رئيس حزب 

الشعب اجلمهوري )أكبر أحزاب املعارضة(«.

وبخص��وص الوض��ع االقتص��ادي لب��الده، أوضح 
أردوغ��ان أّن »املعطي��ات االقتصادي��ة تش��ير إل��ى س��ير 
التعامالت التجارية بالشكل املطلوب، رغم كل محاوالت 
اإلعاقة التي حدثت عقب محاولة االنقالب«، مشدداً على 
أن »بالده لن تتغلب على هذه احملن إال من خالل وحدتها 

وتكاتف أبنائها«.
وذك��ر أّن »تركيا تتقّدم بخط��ى حثيثة نحو حتقيق 
أهدافه��ا املنش��ودة، وذلك عبر مش��اريعها العمالقة التي 
أجُن��زت، إل��ى جان��ب تلك الت��ي ما زال��ت قيد اإلنش��اء«، 
مشيراً إلى التدابير التي اتخذتها احلكومة حلل »األزمات 

الصغيرة في مجالي التصدير والسياحة«.

م��ن جهته أوض��ح رئيس الوزراء، ب��ن علي يلدرمي،  
أن »تدشني اجلسر يوافق الذكرى السنوية لبدء الهجوم 
الكبير الذي أطلقه مصطفى كمال )أتاتورك(، يوم 26 آب 
1922، إّب��ان حرب االس��تقالل مؤك��داً أن »الهجوم أظهر 

للعالم أن األتراك ال يقبلون العبودية أبداً«.
وأش��ار »يل��درمي« ف��ي كلم��ة إل��ى، أن »ه��ذا األث��ر 
)اجلس��ر(، ليس جس��راً فقط، بل هو حتف��ة فنية، وعمل 
هندس��ي عظيم، وهو األعرض ف��ي العالم، ميّر عليه خط 

سكك احلديد«.
وتابع: »اجلس��ر ال يقدم خدماته لس��كان إسطنبول 
فحس��ب، بل ل��كل رحالت الس��فر الت��ي تبدأ من الش��رق 
األقص��ى والصني وص��والً إلى لندن، ويق��دم اخلدمة لكل 
الرح��الت عل��ى طري��ق احلري��ر التاريخ��ي«، مبين��اً أن 
اجلس��ر واحد من أجم��ل األعمال التي ترب��ط احلضارات 

واإلنسانية بعضها ببعض.
وتعهد يل��درمي ب�»مواصلة العمل ال��دؤوب من أجل 
نق��ل تركيا إل��ى مصاف احلض��ارات املتقدم��ة، وذلك من 
أجل مس��تقبل مواطنيها«، مؤكداً أنهم »لن يسلموا البالد 

لالنفصاليني أو االنقالبيني على اإلطالق«. 
بدوره أش��اد الرئيس التركي السابق، عبد الله غل، 
ف��ي كلمة ل��ه، باإلجن��ازات الت��ي حتققت خ��الل األعوام 
األخي��رة في الب��الد، على صعي��د االقتصاد، واملش��اريع 
العمالق��ة التي نف��ذت، متمني��اً أن يكون اجلس��ر اجلديد 

فاحتة خير على إسطنبول وعلى عموم تركيا.
كذلك أع��رب رئيس ال��وزراء التركي الس��ابق أحمد 
دواد أوغلو، ع��ن متنياته بأن يكون اجلس��ر »أداة وصل 

تربط اخلير بني اإلنسانية جمعاء«.
وإلى جانب من حتدثوا، ش��ارك في مراسم االفتتاح 
ع��دد م��ن املس��ؤولني األت��راك أبرزه��م رئي��س البرملان، 

إسماعيل قهرمان، ورئيس هيئة األركان خلوصي أكار.

أولويات السياسة الخارجية المصرية 
إزاء أزمات المنطقة

بقلم: حازم عياد

بات من الصعب حتديد أو ترتيب أولويات السياس��ة اخلارجية املصرية في ضوء حالة التفكك 
واالنهي��ار التي تعاني منه��ا املنطقة، والتحديات الت��ي تفرضها املتطلبات االقتصادية والسياس��ية 
الداخلي��ة املصرية الضاغط��ة، املترافقة مع خلل في وظائف الدولة واملتمح��ورة في الوظيفة األمنية 

التي تهيمن عليها عقلية العسكر.
فمصر تواجه أكثر من عش��رة ملفات مجتمعة م��ن الصعب حتديد أيها أكثر اهمية في ظل األزمة 
الداخلي��ة واخلارجية الت��ي تواجهها، بدءاً من امللف الفلس��طيني مروراً مبلف نه��ر النيل مع اثيوبيا 
ال��ى امللف الليبي فاإليران��ي فالتركي فاخلليجي وم��ا يرتبط بهما من حروب وانهيارات في س��وريا 

والعراق واليمن.
فتحديد األولويات ال يتم وفق أس��س ثابتة أو واضحة، فتارة يلعب امللف اليمني دوراً كبيراً في 
توجيه السياسة املصرية بهدف التقارب مع دول اخلليج العربي، املمول األساسي لالقتصاد املصري 
على مدى األعوام الثالثة املاضية، وتارة امللف الليبي ملا يحمله من أهمية أمنية وسياس��ية متتد إلى 
القارة األوروبية، ومفهوم األمن الشامل املرتبط بأمن املتوسط، وتارة أخرى جند امللف التركي ملا له 
من صلة بامللف الداخلي املصري وامللف الس��وري وارتباطه القوي مبلف الربيع العربي وتداعياته 

على بنية النظام املصري املضطربة وغير املستقرة منذ حلظة اندالع الربيع العربي والثورات.
ه��ل تتوقف االمور عند ه��ذا احلد من التعداد للتحديات واالش��كاالت؟ بالتاكي��د ال، فهناك امللف 
االيران��ي والص��راع الدائر ف��ي س��وريا والع��راق واملرتب��ط بالغياب املص��ري، وامللف الفلس��طيني 
بتشعباته وتعقيداته، وفي وسط هذه امللفات يبرز ملف نهر النيل وسّد النهضة االثيوبي وما له من 

تداعيات بيئّية ودميغرافية مرعبة على الدولة العربية املصرية.
 لنعود الى طرح الس��ؤال مرة أخرى، ما هو امللف األبرز املطروح اآلن على الساس��ة في القاهرة، 
ف��ي ظل حال��ة التجاذب ب��ني السياس��ي والبيئ��ي االقتص��ادي واالجتماع��ي، الداخل��ي واخلارجي 
وانعكاس��ات ذل��ك على اس��تقرار املنظوم��ة السياس��ية والكتل��ة الدميغرافية احلرج��ة واملرعبة مبا 
حتملة من سيناريوهات قابلة للتفاعل، مضيفة بذلك املزيد من امللفات واملخاطر اإلضافية في اإلقليم 

واملنطقة.
امللفات تتقدم وتتأخر بدون حس��م او معاجل��ة جذرية، متاثرة بواقع وبنية مؤسس��ات الدولة 
املصرية املضطربة لترس��م معالم سياس��ة مصرية ال متلك القدرة على حتديد األولويات أو مواجهة 
التحدي��ات بفاعلية، أم��ر بالرغم من تعقيده اال أن��ه ال يعفي الدولة املصرية م��ن التفاعل مع بيئتها، 
فاملنطق��ة حتت��اج إل��ى سياس��ة مصرية ميك��ن التعوي��ل والبن��اء عليها بش��كل يتجاوز االش��كاالت 
واخلالفات مع الس��لطة املصرية العس��كرية احلاكمة، بشكل يس��اعد على حتديد األولويات، ويبني 

التحالفات التي ما زالت معدومة في احلالة املصرية الهشة.
مص��ر دول��ة عربية يج��ب ان ال تغيب بغ��ض النظر عن طبيعة الس��لطة احلاكم��ة، وهنا جوهر 
االش��كال االساس��ي واخللل البنيوي العميق في اإلقليم، الذي لن يتوقف عن انتاج األزمات املندفعة 
باجتاه مصر ومحيطها مهدداً بذلك استقرارها، فما يجري في اإلقليم ال تستطيع القاهرة عزل نفسها 
عن��ه وعن تداعياته على س��احتها الداخلي��ة وعالقاتها اخلارجية، محّوالً مص��ر ذاتها الى حالة غير 

مستقرة في اإلقليم نتيجة توالي الضغوط من بيئته اخلارجية والداخيلة.
في نهاية املطاف، فإن كل احملاوالت ملس��اعدة مصر من محيطها وبيئتها املتوس��طية أو العربية 
أو االفريقي��ة ال تع��دو كونها مزيداً م��ن الضغوط والتجاذبات الت��ي تزيد األمور تفاقم��اً؛ ما يعني ان 
مص��ر لن تنهض إال بعد حس��م ملفاتها الداخلي��ة لتحويل الضغوط إلى فرص ميكن اس��تثمارها في 
بناء الدور اإلقليمي املصري، ما يؤكد مرة أخرى ان ترتيب الس��احة الداخلية املصرية يزداد احلاحاً، 

والتأخر فيه يزداد خطورة على مصر ومحيطها.{

أردوغان في غازي عنتاب: لن نسمح ألي منظمة إرهابية
بالقيام بفعاليات داخل حدودنا أو بالقرب منها

في خط��اب وجه��ه الرئيس الترك��ي، رجب طيب 
أردوغ��ان،  للجماهير احملتش��دة خالل مش��اركته في 
»جتم��ع الوحدة واألخ��وة«، ال��ذي مت تنظيمه مبيدان 
»15 مت��وز«، بوالي��ة غ��ازي عنت��اب، جنوب��ي البالد 
ي��وم األحد، املدين��ة التي تعّرضت لتفجير س��قط فيه 
54 إنس��اناً.. معظمهم من األطفال، وقال: »لن نس��مح 
الي منظمة إرهابية بالقي��ام بفعاليات داخل حدودنا 
أو بالق��رب منها، مكافحتنا ملنظم��ة بي كا كا اإلرهابية 
ستس��تمر، وس��ندعم كاف��ة اجله��ود الرامي��ة لتطهير 
س��وريا والع��راق من تنظي��م داعش اإلرهاب��ي، ولهذا 
نح��ن موجودون ف��ي جرابلس الس��ورية وبعش��يقة 
العراقية، وإن اس��تدعى األمر فإننا س��نقوم مبا يجب 
ف��ي باقي املناطق، إننا عازمون على دحر تنظيم ب ي 

د أيضاً، واقتالع جذوره من سوريا«.
وتوع��د أردوغ��ان مبحاس��بة اإلرهابي��ني عن كل 
نقط��ة دم أريقت، قائالً: »كان اإلرهابيون يس��تهدفون 
كاركاميش )قضاء ح��دودي تابع لغازي عنتاب( من 
خارج احل��دود حتى يوم أمس، أم��ا اآلن فهم يهربون 
نح��و اجلنوب والش��رق والغ��رب وجيش��نا يالحقهم 

وسيستمر في ذلك«.
وأش��ار إل��ى أن تركي��ا قدمت كاف��ة أن��واع الدعم 
للجيش الس��وري احلر في إطار عملية »درع الفرات« 
بالعملي��ات  األخي��ر  وقي��ام  الس��ورية،  بجرابل��س 

الالزمة.
وتط��رق إل��ى الهج��وم اإلرهابي، الذي اس��تهدف 
حف��ل زف��اف ف��ي والي��ة غ��ازي عنت��اب، ي��وم 20 آب  
املاض��ي وأودى بحي��اة 54 ش��خصاً، قائ��الً: »لقنت��م 

املتورطني والفاعلني، وأولئك الذين حاولوا اس��تغالل 
احلزن، الدرس الذي يستحقونه.

وفج��ر األربع��اء املاضي، ب��دأ اجليش الس��وري 
احلر عملية عس��كرية في مدينة جرابلس، حتت اس��م 
»درع الفرات«، ته��دف إلى تطهير املدينة واملنطقة من 
املنظمات اإلرهابية، وخاص��ة تنظيم »داعش«، وذلك 

بدعم من اجليش التركي.
وف��ي غض��ون س��اعات من ب��دء العملي��ة، مّكنت 
العملية العس��كرية »اجليش السوري احلر« من طرد 

تنظيم »داعش« من جرابلس.{
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تركيا.. وعملية درع الفرات.. األسباب والتحّديات المستقبلّية

اختراق جرابلس.. دور تركي جديد وأهداف بالجملة

ف��ي الرابعة من فجر ي��وم األربعاء 24 آب، أعلنت 
الق��وات املس��لحة التركي��ة ب��دء عملية عس��كرية ضد 
تنظي��م الدولة )داعش( في مدينة جرابلس الس��ورية 
القريب��ة من حدوده��ا، أطل��ق عليها الحقاً اس��م »درع 
الفرات«، وحمل��ت متغيراً جذرياً ف��ي املقاربة التركية 
لألزمة الس��ورية، وألقت بظاللها على املشهد العام في 
كل من تركيا وس��وريا، فضالً عن أسئلة كثيرة أثارتها 
حول الدور التركي املرتقب في س��وريا وعالقات أنقرة 

مع مختلف األطراف.

مرونة سياسية وتصعيد عسكري
ما إن استفاقت تركيا من كابوس االنقالب املزعج 
حت��ى اس��تأنفت مس��يرة املصاحل��ات في سياس��تها 
اخلارجي��ة، ف��زار أردوغان روس��يا في خط��وة أذابت 
الكثي��ر من جليد العالقات معه��ا، وأقر البرملان التركي 
اتفاقي��ة التعويض��ات املتعلق��ة باملصاحل��ة مع دولة 

قطع أزي��ز الرصاص ف��ي محيط مدين��ة جرابلس 
املتاخم��ة للحدود مع تركيا الش��ك باليق��ني حيال تبني 
أنق��رة سياس��ات جدي��دة عنوانه��ا »إط��الق الي��د« في 
التعامل مع تداعيات األزمة السورية املستمرة منذ أكثر 

من خمس سنوات.
فق��د جاء هج��وم الق��وات اخلاص��ة التركي��ة على 
مواق��ع تنظي��م الدولة اإلس��المية ف��ي املدين��ة الواقعة 
في الش��مال الس��وري فجر األربعاء، بعد أيام قليلة من 
تصريحات لرئيس ال��وزراء التركي بن علي يلدرم، دعا 
فيها إلى »فتح صفحة جديدة بش��كل عاجل في سوريا، 
ودول  وأمي��ركا  وروس��يا  وإي��ران  تركي��ا  ومبش��اركة 

اخلليج«.
املباش��ر  العس��كري  التدخ��ل  معطي��ات  وتظه��ر 
في الش��مال الس��وري اس��تغالل أنقرة للمتغي��رات في 
عالقاته��ا اخلارجي��ة بع��د محاول��ة االنقالب الفاش��لة 
التي ش��هدتها يوم 15 متوز املاضي، إذ اس��تغلت تبدل 
حتالفاته��ا الدولية واإلقليمية في طرح اس��تراتيجيات 

جديدة تخدم أهدافها القدمية.
توجهات جديدة

ووفق��اً ملراقب��ني ومحلل��ني سياس��يني، ف��إن ن��واة 
التوجه��ات اجلديدة لتركيا في امللف الس��وري تبلورت 
نهاية عهد رئيس احلكومة الس��ابق أحم��د داود أوغلو، 
لكن ترجمتها إلى إجراءات عملية بدأت مع تولي يلدرم 

رئاسة احلكومة في أيار املاضي.
ويرى املراقبون أن ثوابت أنقرة في امللف السوري 
ظل��ت ترك��ز عل��ى إقام��ة املنطق��ة اآلمن��ة، ودع��م قوى 
املعارضة السورية املعتدلة، وعدم استفادة اجلماعات 
التي تصنفه��ا تركيا باإلرهابية من ه��ذا الدعم، ورحيل 

بشار األسد.
ويؤكد الكاتب واحمللل السياسي ماجد عزام أن تلك 
الثواب��ت اصطدمت بالمباالة الغ��رب الذي ظل اهتمامه 
ينصب عل��ى هزمية تنظي��م الدولة وحلفائ��ه، ولو كان 
ذل��ك لصالح ح��زب العم��ال الكردس��تاني واجلماعات 

الكردية املناوئة ألنقرة.
وأش��ار عزام إل��ى أن التوجهات التركي��ة اجلديدة 
وضع��ت في احلس��بان ترميم العالق��ات التي تضررت 
مع دول اجلوار على خلفية اخلالف في امللف الس��وري، 

االحت��الل، كما ق��دم الساس��ة األتراك رس��ائل إيجابية 
جت��اه الع��راق ومص��ر، وكان��ت اخلامت��ة بخصوص 

سوريا.
فف��ي اخلامس عش��ر من ش��هر آب، وف��ي لقاء مع 
صحيف��ة »ق��رار«، ق��ال رئيس ال��وزراء الترك��ي يلدرم 
إن ب��الده تدعم احل��ل في س��وريا وفق ش��روط أهمها 
احلفاظ على وحدة األراضي الس��ورية ورفض إنش��اء 
دويلة كردية في شمالها، وعدم قيام نظام حكم طائفي 

فيها.
الحقاً، تواترت تصريحات يلدرم، التي كان أهمها 
تبش��يره مبتغيرات مهمة في سوريا خالل ستة أشهر، 
واعتب��اره األس��د »طرفاً ف��ي األزمة« ميكن بق��اؤه في 
الس��لطة خالل الفت��رة االنتقالية، لك��ن »ال مكان له في 
مس��تقبل س��وريا«. بينما أكد نائب رئيس الوزراء نور 
الدي��ن جانكلي أن بالده ستحس��ن عالقاتها التجارية 

واالقتصادية مع سوريا.

طه��ران  س��يما  وال 
أن  دون  وموس��كو، 
تن��ازالت  أنقرة  تق��دم 
أو  بثوابته��ا  تض��ر 
حت��ى  أو  مبصاحله��ا 

هيبتها.
كم��ا لف��ت إلى أن 
في  االنخراط  تعمي��ق 
األزمة السورية يوجه 
إل��ى  طمأن��ة  رس��الة 
الداخلي��ة  املعارض��ة 
التي ساندت احلكومة 
محاول��ة  وج��ه  ف��ي 
االنق��الب، مفاده��ا أن 

املوق��ف التركي يق��وم على حتقي��ق املصال��ح الوطنية 
عبر منع اجلماعات الكردية م��ن التمدد في الفراغ الذي 
تخلفه هزمية تنظيم الدولة، وحرمانها من فرصة إقامة 

كيانات كردية على احلدود مع تركيا.
ورأى ع��زام أن التح��رك التركي اجلدي��د في امللف 
الس��وري يهتم مبنح دول املنطق��ة دوراً مركزياً في حل 

ه��ذه املرون��ة السياس��ية تب��دو كعرب��ون ترك��ي 
للتقارب مع موس��كو أو إبداء حلس��ن النوايا جتاهها، 
احملاول��ة  انعكاس��ات  إغف��ال  ينبغ��ي  ال  أيض��اً  لك��ن 
االنقالبية الفاش��لة على السياس��ة اخلارجية التركية 
ورؤي��ة »تقلي��ل عدد اخلص��وم« الت��ي تبنته��ا تركيا، 
ورغبته��ا ف��ي إخ��راج س��وريا م��ن مس��توى الع��بء 
ومس��احات التأزم في العالقات مع مختلف األطراف، 

وال سيما روسيا.
بي��د أن س��ياق التهدئ��ة واملب��ادرات الودي��ة ف��ي 
السياس��ة لم متن��ع مب��ادرة تركية جريئة في ش��مال 
س��وريا جت��اه مدين��ة جرابل��س الت��ي يس��يطر عليها 
»داعش« بقيادة القوات اخلاصة التركية، شاركت فيها 
طائ��رات F16 وطائرات بدون طي��ار، وتخللها قصف 
مدفعي وصاروخ��ي مركز، إضافة إل��ى توغل دبابات 
تركية وجنود مش��اة داخ��ل األراضي الس��ورية لدعم 

قوات املعارضة السورية املتقدمة نحو جرابلس.
العملي��ة الت��ي س��ّمتها أنق��رة »درع الف��رات« في 
تذكي��ر واض��ح بخطوطه��ا احلم��راء املتعلق��ة بتق��دم 
القوات الكردية غربي الف��رات أعلنت عن ثالثة أهداف 
رئيس��ة له��ا، ه��ي ط��رد تنظي��م الدول��ة )داع��ش( من 
املدين��ة، وحماي��ة احل��دود التركي��ة، واحملافظ��ة على 
وحدة األراضي الس��ورية. ويبدو أن انسحاب التنظيم 
م��ن املدينة، قد أنهى املعركة -أو املرحلة األولى منها- 

سريعاً.
جرابلس بني االستراتيجيا والتكتيك

يعتبر تنظيم الدول��ة املصنف على قوائم اإلرهاب 
التركية، مصدر تهديد ألنقرة؛ إذ تس��تهدف صواريخه 

قضاياها، مس��تغالً حرص واش��نطن على إرضاء تركيا 
الغاضب��ة م��ن موق��ف البي��ت األبي��ض جت��اه محاولة 

االنقالب وموضوع تسليم فتح الله غولن.
وخل��ص املوقف بالق��ول إن تصفي��ة تركيا لوجود 
تنظيم الدول��ة في جرابلس ميثل اس��تغالالً ذكياً لهدف 
مش��ترك لدى اجلميع، فهو مينح أنق��رة منطقة تكتيكية 

مدينت��ي كيلي��س وكاركامي��ش احلدوديت��ني بش��كل 
مس��تمر، وتتهمه أنق��رة بالوقوف خلف ع��دة عمليات 
انتحاري��ة داخ��ل أراضيها، أهمه��ا تفجير أنق��رة الذي 
أودى بحي��اة أكثر م��ن 100 مواطن تركي في تش��رين 
األول 2015، وتفجي��ر فوج س��ياحي أملاني في كانون 
الثان��ي 2016 وتفجي��ر حف��ل زفاف ف��ي مدينة غازي 

عنتاب قبل أيام.
وإضافة إلى ذلك تقدر بع��ض التقارير احلكومية 
أن آالف الشباب األتراك قد انضموا للتنظيم أو ينتمون 
ل��ه فكري��ا دون عم��ل مباش��ر ك�»خاليا نائم��ة« تنتظر 
دوره��ا في معركة ض��د تركي��ا يراها التنظي��م قادمة. 
وباعتب��ار أن جرابل��س هي آخر امل��دن احلدودية التي 
يس��يطر عليها التنظي��م وأقربه��ا إلى تركي��ا فقد اتخذ 
القرار بإخراجه منها وإبعاده عن احلدود قدر اإلمكان.

بيد أن التنظيم ليس الس��بب الوحيد خلف أهمية 
املدينة االس��تثنائية بالنسبة إلى أنقرة؛ فتوسطها بني 
كانتون��ي ع��ني العرب/كوبان��ي في الش��رق وعفرين 
في الغ��رب، اللذين تس��يطر عليهما الفصائ��ل الكردية 
املسلحة )حزب االحتاد الدميقراطي وذراعه العسكرية 
قوات حماية الش��عب( جتعل منها هدفاً اس��تراتيجياً 
وضرورياً على طريق إنش��اء دويل��ة أو ممر كردي في 
شمال س��وريا، وهو ما تراه أنقرة ضاراً بأمنها القومي 
للعالقة العضوية املعروف��ة بني هذه الفصائل وحزب 

العمال الكردستاني.
لكن التحرك التركي العس��كري الذي حس��م األمر 
خ��الل س��اعات مع��دودة ال يق��ل جناع��ة ع��ن اإلجناز 
السياس��ي ال��ذي حتقق ألنق��رة؛ إذ يبدو أنه��ا، مع هذا 
املتغي��ر الكبي��ر ف��ي سياس��تها املتعلق��ة بس��وريا، قد 
اس��تطاعت جمع املتناقضات لتتب��دل مواقف مختلف 

األطراف في هذه املعركة.
فقد س��محت روس��يا بالتوغل والطيران والقصف 
من قب��ل تركيا رغم حتفظها املعل��ن )وهي املرة األولى 
من أزمة إس��قاط املقاتلة الروس��ية(، وأيدت الواليات 
املتح��دة العملي��ة وش��اركت فيه��ا طائ��رات التحالف 
الدول��ي والطائرات بدون طيار الت��ي تتبع له، وتخلت 

الس��ورية  املعارض��ة  ولدع��م  قواته��ا،  لتح��رك  آمن��ة 
املعتدلة، وإيواء الالجئني املدنيني، دون أن يس��تفيد من 
ذل��ك االنفصاليون األك��راد، ودون أن ي��ؤدي إلى إزعاج 

طهران أو موسكو أو واشنطن أو احللفاء العرب.
فرص النجاح

وكانت وس��ائل اإلع��الم التركية ق��د وصفت عملية 
القوات اخلاصة التي سهلت اقتحام املعارضة السورية 
ملدين��ة جرابلس بالعملية الذكية، مؤكدة أنه س��يترتب 
عليها كثير من اإلجنازات لصالح الرؤية التركية للملف 

السوري.
لك��ن الباحث ف��ي قضاي��ا اجلنوب الترك��ي مبركز 
»ستا« للدراس��ات جون آجون قلل من سقف التوقعات 
ف��ي ذلك، موضح��اً أن خالفات بالده مع ال��دول الفاعلة 

في امللف السوري ما زالت كبيرة.
وقال آج��ون إن الواليات املتحدة تخالف تركيا في 
سياس��تها، وإن االتف��اق ب��ني البلدين م��ا زال بعيداً في 

األزمة السورية.
وأض��اف أن واش��نطن م��ا زال��ت تعت��رف بح��زب 
االحت��اد الدميقراط��ي الك��ردي )بي.ي��ي.دي( وال ت��راه 
منظمة إرهابية مثلما تصنفه أنقرة على خلفية مساعيه 

إلقامة دولة كردية في الشمال السوري.
كم��ا رأى الباحث أن الرهان على املوقف الروس��ي 
صع��ب، نظ��راً إل��ى تغي��ر موق��ف موس��كو ب��ني الفينة 
واألخ��رى، مش��يراً إل��ى أن الكرمل��ني باملجم��ل يخالف 
أنقرة في مس��ألة رحيل األسد، وال يرى إمكانية حللٍّ في 

سوريا بدونه.{

بقلم: سعيد احلاج

الحكومة اليمنية مستعّدة لحل سلمي ينهي األزمة
ج��ددت احلكوم��ة اليمني��ة اس��تعدادها للتعام��ل 
اإليجاب��ي م��ع أي حل��ول س��لمية لألزم��ة اليمني��ة م��ا 
دام��ت تطابق املب��ادرة اخلليجي��ة وآلياته��ا التنفيذية، 
ومخرجات احل��وار الوطني، وقرار مجلس األمن الدولي 

رقم 2216.
وذك��رت وكال��ة األنب��اء الس��عودية أن احلكوم��ة 
اليمنية برئاس��ة الدكتور أحمد عبيد ب��ن دغر عّبرت في 
اجتماعه��ا يوم الس��بت بالرياض ع��ن ترحيبها املبدئي 
باألف��كار التي توص��ل إليه��ا االجتماع املش��ترك لوزراء 
خارجي��ة دول مجلس التع��اون اخلليجي، م��ع وزيري 
خارجي��ة الواليات املتح��دة وبريطانيا ف��ي مدينة جدة 

باململكة العربية السعودية يوم اخلميس املاضي.
وأك��دت حكومة ب��ن دغر أنه��ا اتخذت ه��ذا املوقف 
من أجل وض��ع حد للمأس��اة والكارثة اإلنس��انية جراء 
اس��تمرار من وصفتهم باالنقالبي��ني في حربهم الهمجية 

ضد الشعب اليمني.
وأش��ار مجلس الوزراء إلى أن مليش��يات احلوثيني 
وقوات الرئيس املخلوع علي عبد الله صالح تتعامل مع 
أي تنازالت تقدم من أجل حقن دماء الشعب اليمني كأنها 

انتصار مزعوم لها، وتفهم هذا احلرص بشكل خاطئ.
وكان وزير اخلارجية األميركي جون كيري كش��ف 
اخلمي��س املاضي ع��ن خطة جديدة لتس��وية النزاع في 

اليم��ن برعاي��ة األمم املتحدة، واتخاذ م��ا وصفه مبنهج 
ش��امل يعطي جميع األط��راف الفرصة، ويضع األولوية 
حلقوق وس��يادة ش��عب اليمن، على أن يتم االتفاق على 

التفاصيل من خالل مفاوضات بني الطرفني.
وأوض��ح كي��ري ف��ي مؤمت��ر صحف��ي م��ع وزي��ر 
اخلارجية الس��عودي عادل اجلبير ف��ي جدة أن االتفاق 
النهائي سوف يشمل بصورة عريضة في املرحلة األولى 
تشكيالً سريعاً حلكومة وحدة وطنية، وتقاسم السلطة 
بني األطراف، وانس��حاب القوى العس��كرية من صنعاء 
وغيرها من املدن، ونقل جميع األسلحة الثقيلة -مبا في 

ذلك الصواريخ وقاذفاتها- وإعطاءها إلى طرف ثالث.
وأك��د كي��ري ف��ي املؤمت��ر املذك��ور قل��ق ب��الده من 
وض��ع صواريخ قادمة م��ن إيران قرب احل��دود اليمنية 
السعودية، مشدداً على أن األس��لحة اإليرانية باليمن ال 

متثل تهديداً للسعودية فقط بل لكل املنطقة.{
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بعض فصائل املعارضة السورية عن موقفها الرافض 
لقتال تنظيم الدولة وحصر نشاطها بقتال النظام، كما 
تراجعت الفصائل الكردية ش��رقاً بعد التهديد التركي 
باس��تهدافها والتلوي��ح األميرك��ي -على لس��ان نائب 

الرئيس جو بايدن- برفع الغطاء عنها إن لم تفعل.
التحديات املستقبلية

حمل اليوم األول للعملي��ة نتائج مبهرة ومطمئنة 
لتركيا، حيث سيطرت املعارضة على املدينة وانسحب 
التنظي��م وتراج��ع األكراد، ف��ي ظل تس��هيل و/أو دعم 
أميرك��ي روس��ي، لك��ن النتائ��ج طويل��ة املدى ليس��ت 
بالضرورة بذات الس��هولة، ب��ل حتمل بني طياتها عدة 

حتديات.
يرتبط التح��دي األول باملدى الزمني للعملية وما 
ميك��ن له��ا أن حتقق��ه؛ فما زال��ت تركيا على املس��توى 
التدخ��ل  أح��الم  ع��ن  بعي��دة  سياس��ة  ذات  النظ��ري 
واالحت��الل، وت��رى فيهما توريطاً لها ل��م تكن تريده إال 
في سياق االضطرار. بيد أن النجاح اخلاطف قد يغري 
صان��ع القرار التركي بإمكاني��ة حتقيق خطة »املنطقة 
اآلمن��ة املصغ��رة« التي ما زال��ت تنتظر اقتن��اع حلفاء 
أنق��رة من��ذ س��نوات دون ج��دوى، وما ميك��ن أن يبنى 

عليها الحقاً من مسارات.
ذلك أن اس��تطالة أمد العملية، وفق الهدف املعلن 
على لس��ان يلدرم، وهو إع��ادة الفصائ��ل الكردية إلى 
ش��رق الف��رات، ق��د يعني وق��وع تركيا في »املس��تنقع 
الس��وري« وفق تعبير صالح مسلم قائد حزب االحتاد 
الدميقراطي، وهو تهدي��د يجدر أخذه على محمل اجلد 
في ظل حالة الس��يولة واملتغيرات شديدة السرعة في 

املشهد السوري.
وف��ي س��ياق متصل به��ذا، ال ميكن أنق��رة الوثوق 
بثب��ات مواق��ف األط��راف املختلفة، وال س��يما روس��يا 
والوالي��ات املتحدة، فكالهما مع��روف بتبديل املواقف 
والتحالف��ات وتوريط األصدقاء قبل اخلصوم، خاصة 
أن األخي��رة م��ا زال��ت حتت��اج إل��ى الفصائ��ل الكردية 
املس��لحة كالعب محلي تث��ق به أكثر من غي��ره، بينما 
م��ا زال��ت األولى في خط��وات االختبار األول��ى لعملية 
املصاحل��ة مع أنقرة، ولم تخف حتفظه��ا على املبادرة 
التركي��ة اجلريئة ف��ي جرابلس، رغم علمه��ا الواضح 

وسماحها املفهوم ضمنياً بها.
ويرتب��ط التح��دي الثالث مبدى كفاءة املؤسس��ة 
العس��كرية التركية، ليس على مستوى العدد والعتاد 
فتركي��ا متل��ك ثاني أقوى جي��ش في حل��ف الناتو مبا 
يخرجها م��ن أي مقارنة م��ع الفصائ��ل املتناحرة على 
الرقعة الس��ورية؛ لكن املؤسس��ة العس��كرية ما زالت 
تعاني من ارتدادات احملاولة االنقالبية الفاشلة بسبب 
عملية إعادة الهيكلة وفصل املئات من القيادات وتغيير 
اخلطط، وهو سياق ال يشجع على أي مغامرات في بلد 
توج��د على أرض��ه جيوش ع��دة دول أكثرها على غير 

وفاق مع تركيا.
أما التحدي الرئيس��ي الرابع فيكمن في مدى قدرة 
أنق��رة على املوازنة بني هذا التصعيد العس��كري الذي 
يرتب��ط باملعركة املس��تمرة م��ع تنظيم الدول��ة وتقدم 
املعارض��ة الس��ورية عل��ى جبه��ة حل��ب واملوقف من 
األك��راد، وغيرها من العوام��ل امليدانية التي ميكنها أن 
تؤثر في مس��اره ومصيره، وبني احلل السياسي الذي 
تريده وأعلن��ت دعمها له وقدمت ع��دداً من القرائن في 

هذا السياق.
التحدي اخلامس ال��ذي يجب على تركيا التعامل 
مع��ه هو رد فعل التنظيم ضدها وقد فضل االنس��حاب 
عل��ى املواجه��ة- وه��و ال��ذي ميل��ك )بفع��ل احل��دود 
املش��تركة واخلاليا النائم��ة( عدداً م��ن األوراق ميكنه 
تفعيلها، بعد أن ضاقت عليه احللقة في س��وريا، وفي 
ظل احلديث عن قرب موعد معركة املوصل. وال شك أن 
ه��ذه الهجم��ات االنتقامية احملتملة س��يكون لها تأثير 
مباشر على املشهد الداخلي التركي الذي لم يلتئم بعد 

من جراح االنقالب.
ف��ي اخلالصة، رغ��م س��رعة العملية العس��كرية 
في مدين��ة جرابلس، فإن »درع الف��رات« يبقى متغيراً 
اس��تثنائياً في مقاربة تركيا لألزمة الس��ورية، ويفتح 
الباب على سيناريوهات غير محدودة وال ميكن اجلزم 
مبس��اراتها، في ظل العدد الكبير من املتغيرات املؤثرة 
في املش��هد، بني النظام والتنظيم واألكراد واملعارضة 

والقوى اإلقليمية والدولية. 
تثبي��ت  ه��و  لتركي��ا  األس��لم  أن  ذل��ك  ويعن��ي 
اإلجنازات امليدانية والع��ودة لوضعية النأي بالنفس 
الس��ابقة دون مغام��رات على األراضي الس��ورية، مع 
رفع مس��توى التنس��يق والدعم للمعارضة السورية، 
ضمن رؤية ش��املة لكيفية حل األزمة السورية بسقف 
يرضي الس��وريني ويحفظ وح��دة أراضيه��م، ويؤمن 
مصالح تركيا املتمثلة في منع س��يناريوهات التجزئة 

والتقسيم.{

حزب »جبهة العمل اإلسالمي« باألردن يستنكر منع دعايته االنتخابّية

مجلس النواب التونسي يمنح الثقة لحكومة الشاهد

استهجن حزب جبهة العمل اإلسالمي في األردن 
قيام الس��لطات مبن��ع املهرجان اجلماهيري إلش��هار 
قوائ��م التحال��ف الوطن��ي لإلصالح ف��ي االنتخابات 

املقبلة قبل ساعات من موعده املقرر.
اخلط��وة  بي��ان-  -ف��ي  احل��زب  ووص��ف 
باالس��تفزازية واملس��يئة لس��معة األردن ومس��تقبل 
االنتخاب��ات، خصوص��اً بع��د حص��ول احل��زب على 
جمي��ع املوافق��ات الالزمة من جميع اجله��ات املعنية 

إلقامة املهرجان.
وفيم��ا أك��دت الس��لطات الرس��مية أن ق��رار منع 
الفعالية جاء مبرراً ب�»حظر اس��تخدام املواقع األثرية 
لتروي��ج الدعاي��ة االنتخابي��ة حفاظ��اً عل��ى القيم��ة 
التاريخي��ة واألثري��ة لها«، اس��تنكر التحالف الوطني 
لإلص��الح الق��رار ال��ذي اعتب��ره »مخالف��اً للتوجهات 

املعلنة بتسهيل إجناز العملية االنتخابية«.
وأك��د التحالف ف��ي بيانه ان قرار املن��ع جاء بعد 
حصوله على املوافقات اخلطية من كل اجلهات املعنية 
بإقامة املهرجان في املدرج الروماني، معتبراً ما قامت 
ب��ه الس��لطات »خط��وة اس��تفزازية مس��يئة لس��معة 
األردن ومكانته«. وشدد على ان ما قامت به السلطات 
هو مبثابة »تشويه لصدقية النزاهة والشفافية، ولن 
يؤث��ر في االلتفاف الش��عبي ح��ول التحال��ف ونهجه 

وبرنامجه الوطني اإلصالحي«.
وعل��ى صفحته على موق��ع التواصل االجتماعي 
»فايس��بوك«، هاجم رئيس الهيئة العليا لالنتخابات 
في ح��زب »جبهة العمل اإلس��المي«، القي��ادي البارز 

من��ح مجل��س ن��واب الش��عب ف��ي تون��س ثقته 
حلكومة الوحدة الوطنية برئاس��ة يوس��ف الش��اهد، 
لتخل��ف حكوم��ة احلبي��ب الصي��د التي س��حب منها 
البرمل��ان الثقة في الثالثني م��ن متوز املاضي، على إثر 

زكي بني أرش��يد القرار، وقال: »من ينصب من نفس��ه 
وصياً حصرياً للشعب االردني وممثالً وحيداً لألحرار 
ومهدي��اً موج��وداً ال منتظ��راً ويّدعي العصم��ة ووالية 
الفقيه إمنا يكشف عن طفولة مراهقة بعمر الشيوخ«.

وأض��اف أن »ردود الفع��ل الوطني��ة عل��ى إلغاء 
احلفل��ة... مبع��ث فخ��ر واعت��زاز وموض��ع االحترام 
والتقدي��ر«، مؤكداً: »لن ينتقص من قيمة تلك املواقف 
وُنبلها وس��مو قدرها مراهقة طفولية متعجرفة تعبر 

عن نرجسية صاحبها وغطرسته الدائمة«.
وكان التحالف الوطني لإلصالح -الذي يشارك 
في��ه ح��زب جبه��ة العم��ل اإلس��المي- ق��رر خ��وض 
االنتخاب��ات النيابي��ة املقبلة املق��رر إجراؤها يوم 20 

أيلول بعشرين قائمة انتخابية تضم 122 مرشحاً.

انتق��ادات كبيرة بعدم الفاعلية ف��ي إنعاش االقتصاد 
ومكافحة الفساد.

وحصل��ت احلكومة اجلديدة خالل جلس��ة عامة 
اس��تثنائية مس��اء اجلمع��ة عل��ى أغلبي��ة مريحة من 

الترش��ح  ف��رص  اخلمي��س  ي��وم  وانته��ت 
لالنتخاب��ات، وس��جلت الهيئ��ة املس��تقلة لالنتخاب 
230 قائمة تركزت بالعاصمة عمان ثم إربد ف�الزرقاء، 
بينما تراجع عدد قوائم املرش��حني باألطراف، كما في 

محافظتي املفرق ومعان.
ويخوض 1293 مرش��حاً ه��ذه االنتخابات عبر 
قوائم نس��بية مفتوحة للوصول إل��ى مقاعد املجلس 
البالغ��ة 130 مقع��داً، بع��د تخفي��ض ع��دد أعض��اء 
مجل��س النواب بقان��ون االنتخاب احلال��ي، وجتاوز 
قان��ون االنتخاب الس��ابق الذي اعتمد مب��دأ الصوت 
الواح��د ألكث��ر م��ن 22 عام��اً، وهو م��ا أف��رز مجالس 
نيابية غاب عنها اللون السياس��ي، وقلل من منسوب 

الثقة مبجلس التشريع والرقابة.{

أصوات النواب.
وأعل��ن رئي��س البرملان محم��د الناص��ر أن 167 
نائباً من مجموع 194 حضروا اجللس��ة صّوتوا بنعم 
حلكوم��ة الش��اهد ف��ي مقابل رف��ض 22، فيم��ا امتنع 

خمسة نواب عن التصويت.
ويؤدي الوزراء اجلدد القسم في القصر الرئاسي 
بقرط��اج قب��ل أن تب��دأ حكومة الش��اهد مهامه��ا يوم 
االثن��ني املقب��ل، مش��يرة إلى أن من��ح الثق��ة للحكومة 

اجلديدة كان متوقعاً.
وق��د كس��ب الش��اهد الرهان ب��أن تن��ال حكومته 
األغلبي��ة الكبرى من ب��ني احلكومات الت��ي مرت على 

امتحان البرملان بعد الثورة.
وتض��م احلكوم��ة اجلديدة 26 وزي��راً و14 كاتب 

دولة، بينهم ثماني نساء وأربعة عشر من الشباب.
وق��د احتفظ الش��اهد بتس��عة وزراء م��ن حكومة 
احلبيب الصي��د، من بينه��م وزراء الداخلي��ة والدفاع 

واخلارجية.
وكان الش��اهد -وهو من القيادات الشابة حلزب 
حرك��ة ن��داء تونس الذي يق��ود االئت��الف احلكومي- 
بدأ مش��اورات تألي��ف حكومته في الثالث من الش��هر 

اجلاري وكشف عنها السبت املاضي.
وق��ال الش��اهد خ��الل ع��رض برنام��ج حكومته 
أم��ام النواب ي��وم اجلمعة إن احلكومات الس��ت التي 
تعاقب��ت بعد الث��ورة عجزت عن حتقي��ق أهدافها في 

تنمية اجلهات احملرومة والقضاء على البطالة.
وحذر الش��اهد م��ن أن احلكومة س��تكون مجبرة 
على تطبيق سياسات تقشفية السنة املقبلة، في حال 
عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لتحس��ني الوضع في عدد 

من القطاعات.
وكان الش��اهد قد حدد خمس أولويات أساس��ية 
حلكومته، هي كس��ب املعركة ض��د اإلرهاب، واحلرب 
عل��ى الفس��اد، ودف��ع نس��ق النم��و، واحلف��اظ عل��ى 

التوازنات املالية، ومعاجلة ملف النظافة والبيئة.
وتض��م تركيب��ة احلكوم��ة اجلدي��دة، وزراء م��ن 
أح��زاب »ن��داء تون��س« )67 نائباً( وحرك��ة النهضة 
)69 نائب��اً(، و»آفاق تون��س« ) 10 نواب( و»احلزب 
اجلمهوري« »)نائب واحد( وحزب املبادرة )3 نواب( 
وحركة الش��عب )3 نواب( وحزب املسار الدميقراطي 
االجتماع��ي )غي��ر ممث��ل ف��ي البرمل��ان( إضاف��ة إلى 
مستقلني. وحتظى بدعم ثالث منظمات كبرى: االحتاد 
العام التونسي للشغل، واالحتاد التونسي للصناعة 
والتجارة والصناعات التقليدية، واالحتاد التونس��ي 

للفالحة والصيد البحري.{

مقتدى الصدر يتهم البرلمان العراقي بالفساد 
ومظاهرات في بغداد

وصف ائتالف »متحدون لإلص��الح« إقالة وزير 
الدفاع العراقي خال��د العبيدي من قبل البرملان بأنها 
استهداف سياسي للجيش، كما اتهم الزعيم الشيعي 
مقت��دى الص��در البرملان بالفس��اد ودعم الفاس��دين، 
وذلك تزامناً مع تظاه��ر مئات العراقيني يوم اجلمعة 

في عدة مدن ضد الفساد.
وق��ال ائتالف متح��دون لإلصالح ال��ذي يتزعمه 
أس��امة النجيفي )نائب رئيس اجلمهورية الس��ابق( 
العبي��دي اس��تهداف سياس��ي  إقال��ة  ف��ي بي��ان إن 
واعت��داء على املؤسس��ة العس��كرية وضربة للجهود 
املبذولة من أجل »حتري��ر« مدينة املوصل من تنظيم 

الدولة اإلسالمية.
وأضاف االئتالف أن إقالة العبيدي رسالة سيئة 
ضرب��ت األمل في دح��ر الفس��اد والفاس��دين وقدمت 
صورة محزنة للوضع السياس��ي في العراق، وتوعد 
باتخ��اذ كاف��ة اإلج��راءات القانوني��ة ف��ي الطعن في 

جلسة سحب الثقة واملقدمات التي قادت إليها.
م��ن جهت��ه، ق��ال الص��در ف��ي بي��ان إن البرملان 

»أثبت فس��اده بنفس��ه، بل وأثبت أنه داعم ملن يدعم 
الفس��اد من احلكوميني ويعادي من يكشف الفساد«، 
وطالب »الش��رفاء« في البرملان بدع��م رئيس الوزراء 
من أجل أن تكون وزارتا الدفاع والداخلية ألش��خاص 

مستقلني.
وبعد سحب الثقة من وزير الدفاع واستقالة وزير 
الداخلية مطلع الش��هر املاضي، أصبح��ت الوزارتان 
ش��اغرتني رغم التوتر األمني وتواصل العمليات ضد 

تنظيم الدولة.
وفي ساحة التحرير وسط بغداد وساحات أخرى 
في محافظات واس��ط وبابل وذي قار واملثّنى، تظاهر 
مئات العراقيني احتجاجاً على »اس��تمرار استش��راء 
الفس��اد في البالد وضعف إجراءات محاربته وس��وء 

إدارة املؤسسات«، وفقاً لناشطني.
وأغلقت القوات األمنية جميع الطرق املؤدية إلى 
ساحة التحرير ببغداد، واجلسور املؤدية إلى املنطقة 
اخلضراء احملصن��ة أمنياً، التي تضم مق��اّر احلكومة 

والبرملان والبعثات الدبلوماسية.{
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األمم المتحدة منحت 
عقودًا لمقربين من األسد!

األمم  أن  الغاردي��ان  صحيف��ة  ذك��رت 
مالي��ني  بعش��رات  عق��وداً  منح��ت  املتح��دة 
م��ن  أف��راد مقرب��ني  أو  ال��دوالرات ملنظم��ات 
الرئيس الس��وري بشار األس��د بهدف القيام 
مبهمته��ا اإلنس��انية، وذل��ك رغ��م العقوبات 
الت��ي تفرضه��ا الوالي��ات املتح��دة واالحتاد 

األوروبي. 
وقالت الصحيفة البريطانية إنها دققت 
في مئات العقود الت��ي أبرمتها األمم املتحدة 
من��ذ 2011 وبدء النزاع ال��ذي أوقع أكثر من 
290 أل��ف قتي��ل. وبحس��ب الصحيف��ة فإن 
��ع رغ��م فرض  العدي��د م��ن ه��ذه العق��ود وِقّ
عقوبات أوروبية أو أميركية على املستفيدين 

منها.
وفي جنيف، أكد متحدثون باس��م األمم 
املتحدة »العمل م��ع أطراف النزاع كافة« ألن 

املنظمة الدولية تعمل »في كل األزمات«. 
ق��ال  للصحيف��ة  س��ؤال  عل��ى  ورداً 
مس��ؤولون في األمم املتحدة انه بسبب عنف 
الن��زاع وش��دة تعقيده فإن اختيار الش��ركاء 
لتلبية احلاجات اإلنس��انية امللحة للش��عب 

»محدود«. 

تثبيت حكم بإعدام قيادي 
إسالمي في بنغالدش

 رفض��ت احملكم��ة العليا ف��ي بنغالدش 
طعن��اً أخي��راً قّدم��ه قي��ادي ف��ي أب��رز حزب 
إس��المي في الب��الد، ضد حك��م بإعدامه بعد 
إدانت��ه بارت��كاب جرائ��م حرب خ��الل حرب 
االستقالل عام 1971، ما ميّهد لتنفيذ احلكم 

في أي وقت.
وكانت احملكم��ة أّيدت ف��ي آذار املاضي 
حكماً صدر عام 2014 بإعدام مير قاسم علي 
)63 س��نة(، وهو قطب إعالم��ي وفي قطاَعي 
العق��ارات والنق��ل البحري، ُيعتبر املس��ؤول 
املالي في حزب »اجلماعة اإلس��المية«، بعد 
إدانت��ه بالقت��ل والتعذي��ب والتحريض على 
الكراهية الديني��ة، خالل حرب االنفصال عن 
باكس��تان ع��ام 1971. وق��ال النائ��ب العام 
محبوب��ي العالم: »رئيس )احملكم��ة العليا( 
رف��ض أي مراجعة. أش��عر بارتي��اح وكذلك 
الش��عب. ميكنه اآلن طلب عفو رئاس��ي، وإال 

سُينفذ احلكم في أي وقت تريده الدولة«.
ف��ي املقاب��ل، أش��ار خانداق��ر محب��وب 
حس��ني، محام��ي مي��ر قاس��م عل��ي، إل��ى أن 
موكل��ه وأفراد عائلته لم يقرروا بعد إن كانوا 
س��يتواصلون م��ع الرئيس في ه��ذا الصدد، 

معتبراً أن »كل املعارك القانونية انتهت«.

إرجاء طعن جديد
 في قضية »تيران وصنافير«

لألم��ور  القاه��رة  محكم��ة  أرج��أت 
النظ��ر  إل��ى 20 الش��هر املقب��ل  املس��تعجلة 
في طع��ن يطالب بوق��ف تنفيذ حك��م بطالن 
اتفاقي��ة ترس��يم احل��دود البحري��ة الذي مت 
توقيع��ه بني مصر والس��عودية في نيس��ان 
املاضي وما ترتب عليه من بطالن نقل تبعية 
جزيرتي تيران وصنافي��ر إلى اململكة. وجاء 
قرار اإلرجاء إلدخال وزارة اخلارجية خصماً 
جديداً في الدعوى وضم املستندات واالطالع 
على أوراق القضي��ة. وكانت محكمة القضاء 
اإلداري أصدرت في حزي��ران املاضي، حكماً 
غي��ر نهائ��ي ببط��الن االتفاقي��ة، لك��ن هيئة 
قضايا الدول��ة وهي اجلهة املمثلة للحكومة، 
طعنت على احلكم أمام احملكمتني الدستورية 

واإلداري��ة العلي��ا. وأق��ام الدع��وى اجلديدة 
مح��اٍم طالب بوقف تنفيذ احلك��م بدعوى أن 
»اتفاقية ترسيم احلدود من األمور السيادية 

التي تخرج عن والية القضاء اإلداري«.

منظمة »وورلد فيجن« تطالب 
بمحاكمة علنية ألحد موظفيها

للمنظم��ة  العامل��ي  الرئي��س  ش��كك 
األميركية املس��يحية غي��ر احلكومية »وورلد 
باالتهام��ات  جينكين��ز،  كيف��ن  فيج��ن« 
اإلس��رائيلية لرئي��س فرع املنظم��ة في قطاع 
غزة محمد احللبي بتحويل ماليني الدوالرات 
من املس��اعدات حلرك��ة »حم��اس«، وطالب 
بأن تكون »ه��ذه احملاكمة علني��ة ومفتوحة 

للجمهور«.
واتهم��ت الس��لطات اإلس��رائيلية محمد 
احللب��ي املوق��وف من��ذ منتص��ف حزي��ران، 
بتحويل مس��اعدات نقدي��ة وعينية مباليني 
الدوالرات خالل السنوات األخيرة إلى حركة 
حم��اس وذراعها العس��كرية ف��ي قطاع غزة 

كتائب القسام.
وقالت رئيس��ة فريق الدفاع عن احللبي 
احملامية اإلس��رائيلية التقدمية لئيا تس��يمل 
ومن��ع  س��رية،  بجلس��ة  احملاكم��ة  »ب��دأت 
الصحافي��ون م��ن احلض��ور. واألم��ر س��يان 
بالنس��بة إلى ممثلني عن وورلد فيجن، حتى 

أن احللبي منع من التحدث أمام احملكمة«.

تل أبيب تعتبر انتقادات 
األمم المتحدة »سخيفة«

وصفت احلكومة اإلس��رائيلية انتقادات 
الضف��ة  ف��ي  لالس��تيطان  املتح��دة  األمم 
الغربي��ة والقدس الش��رقية احملتلتني، بأنها 
»أم��ر س��خيف«. وكان موف��د األمم املتح��دة 
اخلاص لعملية الس��الم في الشرق األوسط 
نيكوالي مالدينوف أكد ان توس��يع النش��اط 
االس��تيطاني تزايد خ��الل الش��هرين اللذين 
اعقب��ا دع��وة اللجن��ة الرباعي��ة إل��ى وق��ف 
بن��اء املس��توطنات اليهودية عل��ى األراضي 

الفلسطينية.
وف��ي تقريره��ا دع��ت اللجن��ة الرباعية 
وروس��يا  املتح��دة  الوالي��ات  تض��م  الت��ي 
املتح��دة،  واألمم  األوروب��ي  واالحت��اد 
»إس��رائيل« ال��ى وق��ف بن��اء املس��توطنات 
كم��ا دع��ت الفلس��طينيني ال��ى التوق��ف عن 
التحري��ض عل��ى العن��ف. إال ان مالدين��وف 
اكد ان »إس��رائيل« لم تستجب لهذه الدعوة. 
واعتبر املتحدث باس��م ننت ياه��و ديفيد كيز 
في بي��ان ان تصريحات مالدينوف »تش��كل 
حتريفاً للتاريخ وللقان��ون الدولي«. معتبراً 
ان »العائق امام الس��الم ه��و احملاوالت التي 
ال تنتهي إلنكار صلة الش��عب اليهود بأجزاء 

من ارضهم التاريخية«.

تركيا تحذر االتحاد األوروبي: 
بخصوص اتفاق الهجرة 

ح��ذر وزي��ر اخلارجي��ة الترك��ي مولود 
لصحيف��ة  حدي��ث  ف��ي  أوغل��و  تش��اوش 
تركي��ا  أن  م��ن   ، اليوناني��ة  »كاثيميرين��ي« 
»ل��ن تتمكن من االس��تمرار في وق��ف« تدفق 
املهاجري��ن الى االحتاد االوروب��ي، إذا لم يتم 
إعفاء األت��راك من تأش��يرات دخ��ول بحلول 

تشرين األول املقبل.
ووج��ه الوزي��ر الترك��ي ه��ذا التحذي��ر 
مج��دداً لألوروبيني بعد تس��جيل الس��لطات 
اليونانية ب��ني اإلثنني وصباح الثلثاء، تدفقاً 
قياس��ياً جدي��داً ملهاجرين مع وص��ول 462 

شخصاً انطلقوا من السواحل التركية.
وق��ال الوزي��ر الترك��ي: »قام��ت تركي��ا 
بواجباته��ا« لقط��ع تدف��ق املهاجري��ن بع��د 
االتف��اق املبرم في آذار م��ع االحتاد األوروبي 
وباتت تنتظر م��ن األوروبي��ني »أن يحترموا 
وعوده��م« منه��ا إعف��اء األتراك من تأش��يرة 
»ش��نغن«. وأضاف في ح��ال تخلف االحتاد 
األوروب��ي ع��ن تعهدات��ه »ال ميك��ن لتركي��ا 
أن تس��تمر وحده��ا ف��ي وق��ف الهج��رة غير 
الشرعية« إلى أوروبا. وتابع: »ننتظر إعفاء 
املواطنني األتراك من التأش��يرات في تشرين 

األول على أبعد تقدير«.

»فضيحة فساد« تهّز
 مجلس مدينة طهران

أوردت وسائل إيرانية أن فضيحة فساد 
عقارية تهّز مجلس مدينة طهران.

 1.1 أن  ُتظه��ر  وثائ��ق  إل��ى  وأش��ارت 
مليون متر مربع م��ن أراض مملوكة للدولة، 
مبا في ذلك ش��قق وفيالت، اس��تملكها أفراد، 
بينهم مس��ؤولون حكوميون، أحياناً بنصف 

قيمتها.
أس��ماء  وتتضّم��ن  املس��ّربة،  الوثائ��ق 
حوالى 250 متورطاً، وحتّدد عقارات معنّية، 
أعّدها مكت��ب التفتيش العام التابع للقضاء، 
والذي وّجه رسالة في هذا الصدد إلى مكتب 

رئيس البلدية ومجلس مدينة طهران.
صحيف��ة  أوردت  آخ��ر،  صعي��د  عل��ى 
»إيران« التي تديرها احلكومة أن الس��لطات 
أطلق��ت أمي��د كوكب��ي بعدما احُتج��ز خمس 

سنوات.

نتن ياهو يتهم الفلسطينيين 
بـ»التطهير العرقي«!

ف��ي رد على تصريحات رئي��س الوزراء 
اته��م  الت��ي  االس��رائيلي بنيام��ني نتنياه��و 
فيه��ا الفلس��طينيني ب���« التطهي��ر العرق��ي« 
برفضهم االستيطان االسرائيلي في االراضي 
الفلس��طينية احملتل��ة ع��ام 1967 مب��ا فيها 
ش��رق القدس، صرح الناطق باسم الرئاسة 
الفلس��طينية نبيل أبو ردين��ة: »ان اتصاالت 
س��ريعة جت��ري م��ع االم��ني الع��ام جلامعة 
وزراء  مجل��س  ورئاس��ة  العربي��ة  ال��دول 
اخلارجية العرب الذي سينعقد في القاهرة، 
وذل��ك إلق��رار ض��رورة التوجه ال��ى مجلس 
األمن، اذ ال ميكن الس��كوت على التصريحات 
الص��ادرة عن رئيس الوزراء اإلس��رائيلي في 
خص��وص األراض��ي الفلس��طينية احملتل��ة، 
وفي مقدمها القدس، التي تتجاهل الش��رعية 
يعتب��ر  ال��ذي  الدول��ي  واإلجم��اع  الدولي��ة 
االستيطان االسرائيلي غير شرعي، ويتحدى 
املتح��دة  ل��ألمم  العمومي��ة  اجلمعي��ة  ق��رار 
ف��ي 29/12/2012 ال��ذي اعت��رف بدول��ة 
فلس��طني على حدود عام 1967 وعاصمتها 

القدس الشرقية«.

تقدم استراتيجي للثوار 
في ريف حماة

م��ن  املزي��د  الس��وريون  الث��وار  حق��ق 
التقدم في ريف حماة وأس��قطوا مدينة طيبة 
اإلمام االس��تراتيجية بعدما كانوا اس��تولوا 
عل��ى مدينة حلفاي��ا. وإثر اس��تعادتهم قرية 
مفتوًح��ا  أمامه��م  الطري��ق  ب��ات  البويض��ة 
باجتاه مدينة حم��اة. ومتكنت »جماعة جند 
األقصى« من حترير كامل مدينة طيبة اإلمام 
في ريف حماة الش��مالي، وذل��ك بعد معارك 
عنيف��ة مع قوات بش��ار األس��د وميليش��يات 
الش��بيحة بع��د حتري��ر األحي��اء الش��مالية 
الغربي��ة ملدينة طيبة اإلمام، عقب الس��يطرة 
على حاجز الس��مان االستراتيجي في مدخل 
املدين��ة. كما متكنت فصائل الثوار من حترير 
قرية الناصرية جنوب ش��رق مدينة حلفايا، 
بع��د الس��يطرة على حاج��زي بي��ت صبيح 
والبطي��ش جن��وب املدين��ة. وكان��ت فصائل 
عدة للثوار أطلقت معركة عس��كرية واس��عة 
ف��ي ري��ف حم��اة الش��مالي، س��يطرت م��ن 
خاللهابعد س��اعات عدة عل��ى مدينة حلفايا 
وقريت��ي املصاصن��ة والبويض��ة إلى جانب 
حواج��ز عس��كرية ع��دة، بعد مع��ارك خلفت 
عش��رات القتلى واجلرحى في صفوف قوات 

األسد وميليشيات الشبيحة.

لقطات سريعة

دمشق مقابل حلب!
بقلم: محمد أحمد حمود
قي��ل الكثي��ر ع��ن متك��ن النظام الس��وري م��ن تهجي��ر أهالي بل��دة داريا 
القس��ري مببارك��ة أممّي��ة وتواط��ؤ دول��ي ف��ي ريف دمش��ق الغرب��ي، وأكثر 
املعاق��ل املعارضة القريبة من العاصمة الت��ي مّت خنقها، وإخراج املعارضني 
والثوار املس��لحني منها، مع العل��م أنهم من نوعية ال يس��تهان بها، لكنه كان 
كالماً عاطفياً فقط ومؤثراً عن أيقونة الثورة الس��ورية وأس��طورتها السلمية 

ورمزيتها السياسية.
 وبات واضحاً سعي النظام إلى تأمني دمشق، فداريا واملعضمية اللصيقة 
بها، التي س��تبدأ أيض��اً عملية إجالء الثوار وعائالتهم عنه��ا، اللتان تعتبران 
أبرز مناطق املعارضة املس��ّلحة في الريف الغربي لدمش��ق، بل هما تصّنفان 
م��ن الريف اللصيق بالعاصمة، عالوة عل��ى أن أقرب نقطة محررة تبعد عنها 
ما ال يقل عن اثني عشر كم. وتأمينهما يعني حتصني أسوار دمشق، ومعاودة 

فتح مطار املزة أمام عمل مروحيات اجليش السوري األسدي.
وال تقتص��ر أهمية داريا واملعضمية العس��كرية فقط عل��ى أنهما ترفعان 
من نس��بة تأم��ني العاصمة، بل يفتح الطريق أمام النظام واس��عاً الس��تعادة 
خ��ط التماس مع »إس��رائيل« عن��د حدود اجلوالن، وأيضاً لبس��ط س��يطرته 
على املنطقة املفتوحة على مثلث احلدود اللبنانية - الس��ورية - اإلسرائيلية 

املقابلة ملنطقة شبعا اللبنانية.
تع��د معضمي��ة الش��ام بوابة دمش��ق م��ن اجله��ة الغربية، وتق��ع على 
األوتوس��تراد الرئيس��ي الواصل بني العاصمة ومحافظة القنيطرة، ويقطنها 
قراب��ة 43 ألف مواطن، وكانت املعارضة الس��ورية حررته��ا منذ عام 2012 
وما زالت تس��يطر عليه��ا. ووّقعت أواخر العام ذاته اتف��اق تهدئة مع النظام، 
وهو االتفاق الذي ما زال س��ارياً حتى اليوم، وتخلله تش��ديد احلصار وقطع 
امل��واد اإلغاثية عنها، فيم��ا متنع حواجز النظام خ��روج أي مدني منها ما عدا 

املوظفني والطلبة.
لك��ن م��ا لم يت��م احلديث عن��ه حول تل��ك النكس��ة اجلدي��دة للمعارضة 
السورية هو التغيير الدميوغرافي، وكيف حوصرت داريا ثم ُدمرت ثم أُفرغت 
من س��كانها، وهل كان ميكن إنقاذها من هذا املصير االس��ود؟ وماذا يعني أن 
النظام لم يس��تطع اقتحام البلدة بالقوة، ولم يجرؤ على االش��تباك مع الثوار 
فيه��ا، أو رمب��ا لم يس��تطع حتّمل كلف��ة ذلك االش��تباك، فاختار الس��ماح لهم 
باخلروج اآلمن، على غرار ما فعل في أنحاء أخرى من ريفي دمشق وحمص. 
لك��ن، ه��ل تركيز النظام وحلفائه على جبهة حتصني أس��وار دمش��ق هو 
في س��ياق الرد على هزائمه في ريف حلب، وس��يطرة املعارضة املدعومة من 
تركي��ا على جرابلس قابلها إنهاء ملف داريا وخروج س��كانها منها، والدخول 

العسكري التركي في الشمال السوري؟ 
الى ذلك ُس��ّجل عودة الطيران احلربي بعد قرابة العامني إلى أجواء حي 
الوعر احملاصر غربي مدينة حمص، يصاحبه رس��ائل تهديد تطالب بخروج 
املقاتل��ني وذويهم من احلي، ما يدفع إلى إخراج جمي��ع أهالي احلي هرباً من 
عملي��ات انتقامية من قبل مليش��يات النظ��ام، على غرار ما حص��ل في أحياء 
حم��ص األخرى ما بني عام��ي 2013 و2014، وقرية قزح��ل في ريف حمص 
الش��مالي ف��ي متوز بعد إعدام عدد من س��كان القرية من الذي��ن فضلوا البقاء 
عل��ى النزوح القس��ري، على يد عناصر مليش��يات »الدف��اع الوطني« و»لواء 
الرضا الش��يعي«، بحس��ب بيان أصدرت��ه »جلنة املفاوض��ات« و»إدارة حّي 

الوعر« يوم األحد الفائت.
كل هذا ضمن سياس��ة التطهير العرقي في املناطق اخلارجة عن س��لطة 
النظام وحلفائه، والتصعيد احلالي في حّي الوعر احلمصي، هو مقدمة لتنفيذ 
مخط��ط التغيي��ر الدميوغرافي، وطرد املس��لمني الس��نة من مناطق س��يطرة 
النظ��ام املعروف��ة ب�»س��وريا املفيدة«. وإذا م��ا حتقق للنظام ذل��ك، فاملخطط 
سيس��تكمل فصول��ه كذل��ك ف��ي ري��ف حمص الش��مالي وغي��ره م��ن املناطق 
الثائرة على النظام. عمليات التغيير الدميغرافي في محيط دمش��ق وحمص 
وريفها تس��ير على قدم وساق مبؤامرة دولية تس��اند النظام في ترك مناطق 

للمعارضة شمالي سورية، على أن يأخذ املناطق احمليطة بدمشق.{

 أرسل منسق الهيئة العليا للمفاوضات باملعارضة السورية رياض حجاب 
رس��الة إلى األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون يحذر فيها من توّرط املنظمة 
بتق��دمي غطاء للنظام وحلفائه كي يواصل عملية التغيير الدميغرافي، معتبراً أن 

تطبيق قرارات مجلس األمن كفيل بإنهاء معاناة السوريني.
وقال حجاب في رس��الته إن معاناة الشعب الس��وري تزداد يوماً بعد يوم، 
حتى أصبحت »أكبر مأساة يشهدها العالم املتحضر وهو يقف مكتوف اليدين«.

وأض��اف حج��اب أن حل��ب وحمص وري��ف دمش��ق ومناطق أخرى تش��هد 
تغييراً دميغرافياً وتهجيراً قسرياً، محذراً األمم املتحدة من أن »تغرق في تبعاته 

القانونية واألخالقية«.
وق��ال أيض��اً إن األم��ر ال يقتصر على التالع��ب بالقرارات الص��ادرة عن األمم 
املتحدة بش��أن سوريا خلدمة »أجندات مشبوهة«، بل أبدى أسفه من أن املنظمة 

نفسها تستخدم لتنفيذ تلك املخططات عبر إعالن الهدن احمللية.
ولف��ت حج��اب إل��ى أن النظام وروس��يا وإيران واملليش��يات قتل��وا أكثر من 
نصف مليون س��وري وش��ّردوا املاليني، وأن معدل القتل ارتف��ع منذ بدء العملية 
السياس��ية، م��ا يجعل ه��ذه العملي��ة غطاء للنظ��ام وحلفائ��ه لتطبي��ق التغيير 

الدميغرافي..{

رياض حجاب يحّذر من غطاء أممي 
للتغيير الديمغرافي في سوريا
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»درع الفرات«: هل تغّيرت قواعد اللعبة التركّية في المنطقة
رمبا كانت تركيا هي االس��تثناء الوحيد بني القوى 
اإلقليمي��ة والدولية التي متاهت مع ربي��ع عربي بوجه 
إس��المي، األمر ال��ذي جعلها مهددة م��ن أعداء صريحني 
وآخرين متنكرين بزي الصداقة، وال عجب أن يتس��امح 
أنص��ار الربي��ع العرب��ي من ش��عوب املنطقة م��ع تركيا 
رغم مواقفه��ا املتذبذبة من قضايا عدي��دة وفي مقدمتها 
املس��ألة الس��ورية، بل ويجتهدوا في البح��ث والتنقيب 
ع��ن مب��ررات وأع��ذار للمواق��ف التركية حتى ل��و بلغت 
املس��تعمرة  م��ع  العالق��ات  وتطبي��ع  االس��تدارة  ح��ّد 
االس��تيطانية اإلسرائيلية، ذلك أن ثمة إدراكاً عميقاً لدى 
ش��عوب املنطقة والش��عب الترك��ي أن تركيا مس��تهدفة 
وتتع��رض حلملة عقاب وإذالل وتش��ويه ش��عواء، ولم 
تكن تلك املشاعر محض هالوس ذهنية وحالة نكوصية 
عصابي��ة، فقد برهنت احملاولة االنقالبية الفاش��لة التي 
ج��رت في 15 متوز املاضي على مصداق جملة املخاوف 

وعمق املؤامرة وسعة املتربصني.
إن تط��ورات املوق��ف الترك��ي األخيرة ج��اءت ثمرة 
االنق��الب  محاول��ة  عق��ب  الداخلي��ة  تركي��ا  لتح��والت 
الفاش��ل وتفاعالته��ا م��ع احملي��ط اإلقليم��ي الفوض��وي 
واملوق��ف الدولي امللتب��س، فقد تعاظ��م إدراك أنقرة بأن 
حلفاءها الغربيني املفترض��ني قد تخلوا عنها، فضالً عن 
احملادثات املس��تمرة بني موسكو وواشنطن الهادفة إلى 
تنس��يق اجله��ود في احل��رب األهلية في س��وريا، حيث 
تخلت تركيا ع��ن أوهام الصداقة الغربية وأعادت النظر 
ف��ي موجبات العداء ب��ني تركيا وروس��يا ومبرراته غير 
املنطقي��ة م��ن وجهة نظ��ر مصلحية.. كما ه��و احلال مع 
إي��ران، فإذا كان الصديق املفترض ممثالً بالغرب عموماً 
وأمري��كا خصوصاً يح��رص على خط��ب وّد تلك القوى، 
فلم��اذا تفع��ل ذلك تركي��ا رغ��م أن املصالح الت��ي تربط 
ب��ني تركيا وروس��يا وإيران ال ميكن أن تق��ارن بنظيرتها 

الغربية األمريكية. 
ال ج��دال ف��ي أن االنق��الب الفاش��ل أدى إل��ى تعقيد 
العالق��ات التركي��ة - األمريكي��ة فالكثي��رون ف��ي أنقرة 

يتش��اطرون االعتقاد بأن واش��نطن تق��ف وراء محاولة 
االنق��الب، ليس بس��بب كون فتح الل��ه غولن يعيش في 
الوالي��ات املتح��دة فحس��ب، وأن ضباط��اً منحازين إلى 
غول��ن ش��كلوا الدعم األساس��ي حملاول��ة االنق��الب، بل 
ألسباب أكثر جّدية رغم أن أنقرة لم توجه اتهاماً رسمياً 
لواش��نطن بالضلوع مبحاول��ة االنق��الب. ورغم إصرار 
أمريكا على عدم تس��ليم غولن ألسباب واهية تفتقر إلى 
روح الصداقة املزعومة، وعلى مدى س��نوات احلرب في 
س��ورية جلمت الواليات املتحدة مطالب األتراك بإنشاء 
منطقة عازل��ة، بل عملت عل��ى التحالف مع ع��دّو تركيا 
الل��دود وإب��راز كيان كردي يه��دد األمن القوم��ي التركي 
عندما قررت الواليات املتحدة في 9 تشرين األول 2015 
إلغاء برام��ج تدريب املعارضة الس��ورية واالنتقال إلى 
دع��م الفصائ��ل الكردية وإعالن تش��كيل »قوات س��وريا 
الت��ي   2015 األول  تش��رين   12 ف��ي  الدميوقراطي��ة« 
جت��اوزت أهدافها التص��دي لتنظيم الدولة اإلس��المية، 
وتقدمت لتسيطر على س��د تشرين ولتحصل على معبر 

إلى غرب الفرات.
على الرغ��م من االحتجاجات التركي��ة على مواقف 
اإلدارة األمريكي��ة بخص��وص الطموح��ات الك��ردي، إال 
أنه��ا لم تتخ��ذ مواق��ف حازمة منف��ردة، وكان��ت تطمح 
إلى إقناع أمري��كا وأوروبا بعملية مش��تركة ضد تنظيم 
الدولة اإلس��المية جتنب��اً للمخاطرة وحتم��ل الكلفة في 
ظ��ل حكومة »العدالة والتنمي��ة« بنوايا بعض قطاعات 
»اجلي��ش التركي« التي كانت عقيدت��ه القتالية تتمحور 
ح��ول أهداف داخلي��ة، بذريعة حماي��ة العلمانية، األمر 
ال��ذي تبدل عقب فش��ل احملاول��ة االنقالبية وب��ات أكثر 
إصراراً على اس��تعادة س��معته الوطنية التي أصبحت 
موضع ش��ك وفي حالة حرج��ة، وبهذا حتركت قطاعات 
عسكرية من املدن التركية إلى احلدود التركية السورية، 
فالع��دّو ل��م يعد داخلياً ممثالً بالش��عب ب��ل في اخلارج 

الذي يستهدف شعب تركيا.

لق��د بات واضحاً ل��دى أردوغ��ان أن هزمية »حزب 
العم��ال الكردس��تاني« تتطلب فك االرتباط بني روس��يا 
واألك��راد، األم��ر ال��ذي س��وف يق��ّوض كذل��ك املكاس��ب 
االحت��اد  »ح��زب  يعم��ل  حي��ث  س��وريا،  ف��ي  الكردي��ة 
الدميقراطي« وميليش��يته »وحدات حماية الشعب« مع 
كل من واش��نطن وموس��كو لكس��ب املزيد م��ن األراضي. 
فعل��ى م��دى العام��ني املاضي��ني وّح��د »ح��زب االحتاد 
الدميقراط��ي« مقاطعت��ي كوباني واجلزيرة في ش��مال 
ش��رق س��وريا في إقليم واحد يعّرف باسم »روج آفا« أو 
كردستان السورية، فهدف الفصائل الكردية من سالالت 
»ح��زب العم��ال الكردس��تاني« ه��و حتقيق حك��م ذاتي 

لألكراد في »روج آفا«.
التح��ركات  عق��ب  ج��اءت  الف��رات  درع  عملي��ة 
الدبلوماس��ية التركية، س��واء على الصعيد الروسي أو 
اإليران��ي أو زيادة التنس��يق مع النظام الس��وري، بفتح 
الطريق أم��ام القوات التركية للدخ��ول إلى غرب الفرات 
وب��دء معرك��ة حترير جرابل��س التابع��ة حملافظة حلب 
شمال س��ورية من س��يطرة تنظيم »الدولة اإلسالمية«، 
واس��تبقت العملي��ات زي��ارة ق��ام به��ا نائ��ب الرئي��س 
األميرك��ي جو بايدن ال��ذي حظي باس��تقبال تركي فاتر 
ورمبا مهني، وبالتزامن مع وجود رئيس إقليم كردستان 
العراق مس��عود البرزاني في العاصم��ة التركية أنقرة، 
في رس��الة واضحة إلى أن عملية درع الفرات تستهدف 
تنظي��م الدول��ة اإلس��المية ومن��ع متدد ح��زب »االحتاد 
الدميقراطي«، اجلناح السوري »للعمال الكردستاني«، 
وللح��زب  التركي��ة  للدول��ة  األول  الع��دّو  ميث��ل  ال��ذي 

»الدميقراطي الكردستاني« برئاسة البرزاني.
معركة جرابلس التي توقع البعض أن تكون عنيفة 
ومكلفة ل��م تقع، فتنظيم »الدولة اإلس��المية« انس��حب 
ف��وراً وبعث برس��الة لتركيا مفاده��ا أن اخلطر احلقيقي 
عل��ى تركيا هم س��الالت »ح��زب العمال الكردس��تاني« 
الذي��ن متتع��وا بعالق��ات جيدة م��ع كافة أع��داء تركيا، 
وهو أمر فس��ره أنصار نظرية املؤامرة مبسرحية تركية 
داعش��ية، لكن احلقيقة تش��ير إلى أن تعقيدات املس��ألة 
الس��ورية تنذر دوماً ببناء حتالفات موضوعية، فأعداء 
األمس قد يتحولون إلى أصدق��اء اليوم، وهو األمر الذي 
يبدو جلي��اً مع تبدل قواعد اللعب��ة التركية كما هو حال 
كافة أطراف الصراع، باس��تثناء الش��عب السوري الذي 

ال يزال ينتظر قدوم »غودو«.{

بقلم: حسن أبو هنية

حزب العدالة والتنمية المغربي و»فرضّية« التحكم عبر »الدولة العميقة«
ف��ي لق��اء جمع��ه بش��بيبة حزب��ه، ح��زب العدالة 
والتنمية، أواخر شهر حزيران املاضي، اعترف عبد اإلله 
بنكيران جهاراً وباملباشر احلّي بأن »املغرب يتوزع بني 
دولتني: دولة رسمية بقيادة امللك محمد السادس، ودولة 

ثانية ال يعرف من أين تستمد قراراتها وتعييناتها«.
ويتاب��ع رئي��س احلكوم��ة، األم��ني الع��ام حل��زب 
العدالة والتنمية، بنبرة اس��تباقية واضحة تشي بشكل 
ما ستفرزه االنتخابات التش��ريعية للسابع من تشرين 
األول القادم، قائالً إن احلزب »س��ينتصر في االنتخابات 
املقبل��ة ألن ه��ذه هي مصلح��ة البل��د ومصلح��ة الدولة 
الرسمية التي يرأس��ها امللك محمد السادس، وليس تلك 

التي ال ندري من أين تأتي قراراتها وتعييناتها«.
ويضيف، في إشارة ضمنية إلى تخّوفه من احتمال 
التحك��م املس��بق ف��ي العملي��ة االنتخابي��ة: »إما جناح 

حقيقي وإال فالكل سيؤدي نتائجه وعواقبه«.
ال حتتم��ل املقتطف��ات أع��اله كثي��راً م��ن التفس��ير 
والتأوي��ل، إذ ه��ي من ناحية أولى إق��رار صريح بوجود 
جه��ة أو جه��ات »نّغصت« وال تزال تنغ��ص على رئيس 
احلكوم��ة املغربي��ة، وتلميح مباش��ر من ناحي��ة ثانية، 
م��ن لدن األم��ني العام حل��زب العدالة والتنمي��ة، إلى أن 
التالع��ب بنتائج االنتخابات بهذه »الصيغة التحكمية« 

أو تل��ك، س��تترتب عنه��ا نتائ��ج وعواقب س��يؤدي الكل 
ثمنها عاجالً أو آجالً.

ما الذي يقصد حزب العدالة والتنمية وأمينه العام، 
مبصطل��ح التحكم الذي متارس��ه تلك »الدول��ة الثانية، 

التي ال يعرف من أين تستمد قراراتها وتعييناتها؟«.
إنها اآللية التي تتم مبقتضاها ومن خاللها صناعة 
اخلريط��ة االنتخابية، بغرض متكني هذا احلزب أو ذاك، 
إما بالتزوير املباشر أو بغض الطرف عن شراء الذمم، أو 
بالتقطي��ع املدروس للدوائر لترجيح كفة هذا واحليلولة 
دون ترجي��ح كف��ة ذاك، أو بابت��زاز الفاعل��ني لثنيه��م أو 

لتحديد سقف ترشيحاتهم.
الكل يخضع في صلب هذا املعطى الثابت، لترتيبات 
مس��بقة ق��د ال يعل��م الفاعل��ون تفاصيله��ا بدق��ة، لكنهم 
يش��عرون بها ف��ي ق��رارة أنفس��هم، أو يت��م تبليغهم بها 
بط��رق مختلفة، أو يعمد إلى التلمي��ح لهم بها، فيدفعون 
إلى االمتثال لشفرتها والتوافق بخصوصها وفق صيغة 

من الصيغ املباحة واملتاحة.
 ه��ي تقني��ات معه��ودة ف��ي تاري��خ االنتخابات في 
املغ��رب، حت��ى وإن خف��ت وتيرتها وحدته��ا منذ وصول 
املل��ك محم��د الس��ادس للس��لطة. ثم ه��ي تقني��ات باتت 
جزءاً من قواعد اللعبة، قد يتم الطعن فيها على مس��توى 
اخلطاب السياس��ي الرائج 
للفاعل��ني احلزبي��ني. لك��ن 
س��رعان ما يتم القبول بها 
إما  النهائية،  في احملصل��ة 
على مض��ض )كما هو حال 
الدميوقراطي��ة(  األح��زاب 
مخافة اإلقصاء من اللعبة، 
مرت��اح«  ب�»ضمي��ر  أو 
األح��زاب  إل��ى  بالنس��بة 
اإلدارية الت��ي كانت الدولة 
تعمل عل��ى تفريخها للدفع 
أو  اجلدي��د،  الواف��د  به��ذا 
العملي��ة  إلفس��اد  إعماله��ا 

برمته��ا وت��رك األح��زاب املتباري��ة حتت رحم��ة »اجلهة 
املتحكم��ة«، أي دهاليز وزارة الداخلية وفق ما أش��يع وال 

يزال يشاع حلني كتابة هذه السطور.
إنه املضم��ون األول للتحكم الذي يش��ير إليه األمني 
الع��ام حل��زب العدال��ة والتنمي��ة ويح��ذر م��ن نتائج��ه 
باللج��وء  مختل��ف-  بس��ياق  -وإن  ويه��دد  وعواقب��ه، 
إل��ى الش��ارع إن مت إعمال��ه بط��رق فج��ة ق��د يك��ون من 
ش��أنها إقصاء احل��زب أو ترجيح كفة غرميه السياس��ي 
»التاريخ��ي«، ح��زب األصال��ة واملعاص��رة، ال��ذي ثوى 
خلف تأسيسه فؤاد علي الهمة، املستشار احلالي املقرب 

جداً من امللك.
وم��ع أن تصريح��ات بنكيران كرئي��س للحكومة ثم 
كأمني عام حل��زب العدالة والتنمية، قد أثارت ردود فعل 
قوي��ة من لدن أطراف ع��ّدة )لدرجة احلديث عن »غضبة 
ملكي��ة« بهذا اخلص��وص(، ف��إن الرجل لم ي��أت بجديد 
يذكر على مس��توى التش��خيص؛ إذ ما »يصفه الفاعلون 
السياسيون بالتحكم هو الهيمنة والسيطرة على هامش 
احلرك��ة املت��اح أصالً ف��ي هذا اإلط��ار، مبعن��ى أن هناك 
حتكماً يحاول أن يس��لب بعض االختصاصات ويتدخل 
ف��ي س��ير املؤسس��ات املنتخب��ة وتوجيهه��ا إل��ى العمل 

لفائدة أو ضد الفاعل السياسي. 
ورمب��ا هذا ما يش��كو منه رئيس احلكومة ويس��ميه 
ت��ارة متاس��يح أو عفاري��ت، لكونه��ا متتلك الق��درة على 
تغيير القرارات بش��كل غير منطقي، أو تعوق إخراج قرار 
قب��ل صدوره وملج��رد التفكير في��ه. وهذا ما يؤش��ر على 
وج��ود جهات لم يس��مها، تدخ��ل على اخل��ط بينه وبني 
املؤسس��ة امللكية وبينه وبني الوزراء وتؤثر في مشاريع 

قرارات لم تكتب على الورق.
إن عب��د اإلل��ه بنكيران يدرك جيداً -ال س��يما بعد أن 
تبّوأ منص��ب الرجل الثاني في الدول��ة، وميكنه احلديث 
باحلج��ة والبره��ان وبالبن��اء عل��ى املعطي��ات املتوفرة 
لديه- يدرك جيداً أن ال جديد يذكر في ما تفّوه به وصرح، 

على الرغم من ضرورة االعتراف له باجلرأة في املجاهرة 
بأمر يضمره اآلخرون، وال يستطيعون اجلهر به:

- إن��ه ي��درك قب��ل وصوله إل��ى رئاس��ة احلكومة، 
أن ثم��ة »دول��ة ثاني��ة« تس��هر عل��ى صناع��ة اخلرائط 
االنتخابي��ة، فتعم��د إلى تق��دمي ه��ذا وتأخي��ر ذاك، إلى 
مهادنة ه��ذا وإقص��اء ذاك. إنه يدرك أن له��ذه »الدولة« 
ترتيباتها وحساباتها ومعاييرها في ضبط التوازنات.. 
أل��م يك��ن هو نفس��ه، ضمن ق��ادة احلزب عندم��ا أبلغته 
الداخلي��ة في اس��تحقاق انتخابي س��ابق، بالعدول عن 
تغطي��ة كل الت��راب، فامتثل دون مزاي��دة؟ ألم يكن على 
رأس احل��زب عندم��ا اقتطع��ت من ه��ذا األخي��ر أكثر من 
رئاس��ة جه��ة لفائ��دة أح��زاب ال تس��تحقها مبقي��اس ما 
حصل��ت عليه من أصوات.. ومع ذل��ك ارتكن إلى اخللف 

وامتثل مستسلماً؟
- ث��م إن الرج��ل ي��درك متام��اً، قبل تعيينه رئيس��اً 
للحكوم��ة، بأن النظام السياس��ي باملغ��رب مرتكز على 
ازدواجية السلطة، وهذا من متاهات »معزوفة« االنتقال 
الدميوقراطي، وأنه يتقاس��م السلطة مع امللك، الذي هو 
رئيس مجلس الوزراء ورئيس الدولة مبنطوق الدستور، 

وبالعرف التاريخي أيضاً.
إذا كان الرجل يدرك ذلك، وهو مدركه بالتأكيد أكثر 
من غيره، قبل وصوله لرئاسة احلكومة وأثناء ممارسته 

لصالحياتها، فلم إثارته في هذا الوقت بالتحديد؟
إننا ال نش��ك قي��د أمنلة ف��ي وجود س��لطت مضادة 
تناه��ض  لوبي��ات  وج��ود  ف��ي  نش��ك  وال  باملغ��رب، 
اإلص��الح، متاماً كما ال نش��ك ف��ي أن ازدواجية الس��لطة 
ال متن��ح الوضوح الكافي للتب��اري بالبناء على البرامج 

واحملاسبة بناء على اإلجنازات.
إال أن كل ذل��ك ال يش��فع حل��زب العدال��ة والتنمي��ة 
وألمين��ه الع��ام وال يعفيهما م��ن املس��ؤولية؛ إنهم كانوا 
يعلم��ون ذل��ك عل��م اليق��ني، وم��ع ذل��ك قبل��وا بتحم��ل 
املس��ؤولية جملة وبالتفصيل. وإنه لوال مخافة س��حب 
البس��اط من حتت أقدام احلزب وأمين��ه العام، ملا نددوا 
فرادى وجماع��ات بس��لوك »الدولة الثاني��ة«، فما بالك 

التحذير مما قد يترتب عن سلوكها من عواقب ونتائج.
ولذل��ك فإنن��ا نعتق��د جازم��ني ب��أن التصريح��ات 
التي قدمناها مبس��تهل هذه املقالة، إمنا هي لالستهالك 
االنتخابي اخلالص، وال متت بأية صلة إلى تذمر مطلق 

من وجود »الدولة الثانية« فما بالك من سلوكها.{

بقلم: يحيى اليحياوي )بتصّرف(

دبابات تركية على احلدود

عبد االله بن كيران
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عسكر مصر.. تاريخ من المذابح استهدفت الشعب المصري
ُيخطئ من يعتقد أن مذابح العس��كر بحق الش��عب 
املص��ري بدأت فقط م��ع االنقالب العس��كري الدموي في 
3 يوليو 2013. إن للعس��كر تاريخاً أسود وسجالً حافالً 
باملذابح واملجازر ضد الش��عب املص��ري منذ حكم جمال 

عبد الناصر إلى اآلن...
كرداس��ة  قري��ة  تعرض��ت   1965 أيل��ول   21 ف��ي 
مبحافظ��ة اجليزة حلرب إبادة جماعي��ة، قام بها زبانية 
النظ��ام الدم��وي، حي��ث داهم��ت ق��وة م��ن األم��ن من��زل 
األس��تاذ س��ّيد نزيل��ي، وعندما ل��م يجدوه أص��روا على 
اقتي��اد زوجته بالق��وة، فتحركت النخوة والش��هامة في 
أهال��ي القري��ة ومنعوا قوة األمن م��ن القبض على زوجة 
األس��تاذ نزيلي ووصل اخلبر إلى الرئيس فأمر بتش��كيل 
قوات مشتركة من اجليش والداخلية وحاصروا كرداسة 
واقتحموها بكل وحشية، ومت اقتياد الرجال والنساء إلى 
مدرسة الوحدة بكرداسة وأذاقوهم ألوان العذاب والقهر، 
واس��تمر التعذيب فترة طويلة  في تعذيب وإهانة أهالي 

كرداسة بشكل لم يسبق له مثيل. 
ف��ي كتابه »جمال عبد الناصر ومأس��اة كمش��يش« 
يس��رد الدكت��ور حمادة حس��ني مؤلف الكت��اب تفاصيل 
هذه املأس��اة فيق��ول، في أي��ار 1966 اقتحم��ت املباحث 
اجلنائية العس��كرية قرية )كمشيش( إحد قرى مركز تال 

مبحافظ��ة املنوفية، وهن��اك حدثت أكبر مذبح��ة لكرامة 
الن��اس وأعراضه��م، وذل��ك إث��ر مقتل »صالح حس��ني« 
املاركسي وعضو االحتاد االشتراكي في مشاجرة عادية 
م��ع أحد أبناء القري��ة فتحولت هذه احلادث��ة إلى قضية 
كب��رى تدخل فيه��ا النظ��ام وأجهزته األمني��ة واحلربية 
هم��ت ف��ي قتله عائل��ة الفقي، من كبار م��الك األراضي  واتُّ
ف��ي القري��ة، وصاحب ذل��ك تع��رض العائل��ة إلجراءات 
اس��تثنائية انُتزعت منها أراضيها وانته��ى األمر بإجبار 
العائلة على مغادرة القرية بالكامل، واستغلت احلادثة 

ومت تصويرها على أنها مواجهة لإلقطاع. 
وإذا انتقلنا من التاريخ القدمي إلى التاريخ احلديث 
س��نجد أن العس��كر ارتكب عدداً من املذابح بعد ثورة 25 
يناير أش��هرها مذبحة محمد محمود ومذبحة ماس��بيرو 
ومذبحة مجل��س ال��وزراء ومذبحة العباس��ية وغيرها، 
وص��والً إل��ى االنقالب العس��كري الدم��وي ف��ي 3 يوليو 
2013، حيث ش��هدت مصر منذ هذا االنقالب وخالل ستة 
أشهر فقط اثنتي عشرة مذبحة ُتعد 
األعنف واألكثر إجرام��ًا في التاريخ 

املعاصر وهي كالتالي:
1- مج��زرة بني الس��رايات في 
2 مت��وز 2013 - مي��دان النهض��ة، 
واحلصيل��ة 23 ش��هيداً بعد خطاب 

الرئيس محمد مرسي مباشرة..
2- مجزرة احلرس اجلمهوري 
ف��ي 8 متوز 2013 واحلصيلة 103 
ش��هداء، املعروف��ة مبج��زرة الفجر، 
وكان من بني الش��هداء ثماني نساء 

وأربعة أطفال..

3- مج��زرة رمس��يس األول��ى في 15 مت��وز 2013 
واحلصيلة عشرة شهداء. 

 ،2013 مت��وز   20 ف��ي  املنص��ورة  مج��زرة   -4
واحلصيلة أحد عش��ر ش��هيداً منه��م الش��هيدة هالة أبو 

شعيشع 17 عاماً..
5- مج��زرة املنصة بعد التفويض مباش��رة في 27 
مت��وز 2013، واحلصيلة قرابة 130 ش��هيداً بعد جمعة 
التفويض في 26 يوليو 2013 التي طلب فيها السيس��ي 
من الش��عب تفويضه ملواجهة ما سّماه اإلرهاب احملتمل 

..
6- مذبحت��ا اعتصام��ي رابع��ة والنهض��ة ف��ي 14 
آب 2013 وهم��ا األكثر دموية ف��ي التاريخ احلديث، أقل 
التقديرات تتحدث عن 1500 ش��هيد وتوثيق املستشفى 

امليداني يتحدث عن 2600 شهيد في 12 ساعة فقط ..
7- مجزرة رمس��يس الثانية وأحداث مسجد الفتح 

في 16 آب 2013 واحلصيلة 103 شهداء. 
8- مجزرة عربة ترحيالت س��جن أبو زعبل في 18 

آب 2013 واحلصيلة 37 شهيداً. 
9- مج��زرة ي��وم 6 أكتوب��ر 2013، واحلصيلة 51 
ش��هيداً، ف��ي رس��الة واضحة بتغيي��ر عقيدة املؤسس��ة 

العسكرية من العداء للصهاينة إلى العداء للشعب. 
10- املجازر بحق الطالب ال تقل عن عش��رة شهداء 

في تلك الفترة. 
11- مج��زرة يومي االس��تفتاء على وثيقة دس��تور 

الدم واحلصيلة 12 شهيداً. 
12- مج��زرة الذك��رى الثالث��ة لثورة يناي��ر في 25 

يناير 2014 واحلصيلة مائة شهيد.{

بقلم: شريف منصور

لي رحمه الله: أنت الراوي 
الش��هادة  له��ذه  الوحي��د 
اآلن، بع��د أن تلقيته��ا م��ن 
صديق��ك القات��ل وأنه كان 
أحد ش��هودها معهم، وأني 
به��ذا ق��د جمع��ت ف��ي نقل 
الشهادة بني اثنني من أبرز 

شهودها.
أسجلها  شهادة،  هذه 
به��ا  لتكتم��ل  للتاري��خ، 
الرؤية مع مواقف وقراءات 
أخرى ملوقف الش��هيد سيد 
قطب من تكفير املجتمع.{

مرت منذ أيام ذكرى استش��هاد عمالق الفكر اإلس��المي األستاذ سيد قطب 
رحمه الله، الذي توفي يوم 29 آب س��نة 1966م. وس��يد قطب شخصية يثور 
حوله��ا اجل��دل الدائم، وح��ول فكره بوجه ع��ام، وفكرته اخلاص��ة مبوقفه من 
املجتم��ع، واحلكم علي��ه باجلاهلية، وهل كان س��يد قطب يكف��ر املجتمع أم ال؟ 
وعندي شهادة لم تعلن من قبل بشكل مفصل، عن موقف سيد قطب من التكفير. 
وركنا الشهادة هذه شخصان مهمان بالنسبة إلى الشهيد سيد قطب، فالشاهد 
الرئيس فيها رجل جنائي، كان مس��جوناً بتهمة القتل العمد عدة مرات. والركن 

اآلخر، هو شقيقه األستاذ محمد قطب رحمه الله.
ف��ي صيف ع��ام 1989م كنت قد ب��دأت ارتقاء املنابر خلطب��ة اجلمعة في 
مص��ر، وكان معظ��م اخلطب��اء ال ي��وّدون الذه��اب للخطبة في مس��اجد يصلي 
فيها الفالحون واألميون، فالكل يرغب في مس��اجد ذات مس��توى تعليمي عال، 
وجمه��ور كبي��ر. بيد أن��ي كنت أرحب بالذه��اب ملثل هذه األماك��ن، وذهبت إلى 
منطقة تتبع مركز أوس��يم مبحافظة اجليزة، تس��مى )عزبة غيضان(، يسكنها 
م��ن نطل��ق عليهم )الع��رب(، وهي قريب��ة من منطق��ة 6 أكتوبر ق��رب القاهرة، 
خطب��ت اجلمعة، ونحن نعلم أن هذه املنطقة فيها عائلة تس��مى )عائلة علوة( 
س��موا بذلك على اسم أمهم، التي ربتهم وهم أيتام، ورأت من ظلم املجتمع لهم، 
فغرست فيهم مبدأ الدفاع عن النفس، وأال يكونوا لقمة سائغة للمجتمع، فحملوا 
الس��الح، وأخذوا حقهم بيدهم، وأخذوا أراض��ي من الدولة بالقوة ووضع اليد. 
خطب��ت اجلمعة، وفوجئت بأكبرهم س��ناً احلاج خليل عل��وة رحمه الله يتقدم 

نحوي للسالم علي، واحلفاوة بي، ودعاني للغداء معه.
ذهب��ت مع الرجل الذي كان يهابه اجلميع، وبداخلي مئات األس��ئلة حول 
ش��خصيته، والس��ؤال األهم: كي��ف بدأت رحلته م��ع الصالة واحلف��اظ عليها، 
ومن ذا الذي دعاه إليها. فس��ألته بعد أن عرف ش��خصي، وكان يعرف أمي كما 
يعرفها أهل املنطقة، فقد وقفت أمي مرة وقد هّموا بقتل اثنني من عائلتنا، فوقفت 
أم��ام أحدهم وهو يصّوب س��الحه نحوهم��ا، بعد أن أطل��ق أول رصاصة على 
أحدهما، ومن عاداتهم وأخالقهم أاّل يصّوب الس��الح في وجه املرأة، فانسحبوا 
بأس��لحتهم احتراماً لوق��وف امرأة حالت بينه��م وبني م��ن أرادوا قتله، فكانت 

سبباً في جناة اثنني من أقربائها من موت محقق.
كان��ت مفاجأتي في إجاب��ة الرجل القات��ل احملترف، أن م��ن علّمه الصالة 
حس��ب عباراته وقوله لي: لقد علمني الصالة ش��يخ اسمه سّيد قطب. فسألته: 
هل تعرف س��يد قطب؟! قال: نعم، لقد كنت مس��جوناً معه آخر ش��هور حياته، 
حت��ى تنفيذ حك��م اإلعدام فيه، وكان س��ريري مقابالً لس��ريره مباش��رة. حكى 
ل��ي الرج��ل كثيراً من ذكرياته مع س��يد قط��ب، تفاصيل عن تعذيب��ه لم تكتب، 
وتفاصيل عن حياة سيد قطب أواخر أيامه، وكيف ودعه ليلة إعدامه، وقال له: 

يا خليل نلقاك في اجلنة إن شاء الله.
وم��ن املواقف املهم��ة التي حكاها لي: أنه ذات يوم ج��اءه بعض اإلخوان: 
عمر التلمس��اني، وعب��د املتعال اجلابري، وغيرهما، يس��ألون س��ّيد قطب: هل 
صحي��ح ما بلغنا عن��ك أنك تكفر املجتمع؟ فقال س��ّيد: انتظروا، ث��م ناداني: يا 
خليل، فقالت له: نعم يا شيخ سّيد، قال: تعال يا خليل، ماذا تفعل لو أن مسلماً 
س��َبّ لك الدين؟ فقال خليل: أس��ب له دينه ودين أبوه. فقال س��ّيد: وماذا تفعل 
لو س��ب لك مس��يحي الدين؟ فقال خليل: أقطع رقبته ورقبة اللي خلّفوه. فقال 
س��يد: ش��كراً يا خليل، انصرف. يقول خليل علوه: وأنا أنصرف س��معته يقول 
لإلخ��وان، هذا الرجل األمي الذي ال معرفة له بالدين وال التعمق فيه، اس��تطاع 
أن يفرق بني املسلم العاصي الذي سّب له الدين، فكان رّده بأن يرد له السباب 
س��باباً مضاعفاً، وبني غير املس��لم األصلي الذي يس��ب له دينه، أفيعجز س��يد 

قط��ب عن التفرقة بينهم��ا؟ لقد ُحملت بضاعتي على حمار أعرج!! يش��ير بذلك 
إلى من حملوا فكرته، وفهموها خطأ.

بعدها لقيت األس��تاذ محمد قطب رحمه الل��ه، عام 1998م في قطر، حيث 
كان أس��تاذاً زائراً في كلية الش��ريعة بجامعة قطر، وسألته عن أمور كثيرة عن 
فكر س��يد قطب، في حوار طويل، كان منها: أني س��ألته عن هذه احلادثة، فقال 

شهادة عن سّيد قطب حول التكفير!!
بقلم: عصام تليمة

ساعة إعدام سّيد قطب.. شاهد يروي!
س��يارة تقترب، ث��م لم تلب��ث أن س��كت محركها، 
وفتح��ت البواب��ة احملروس��ة ليندفع م��ن خاللها 
ضاب��ط م��ن ذوي الرت��ب العالي��ة، وه��و يصيح 

باجلالدين: مكانكم!
صمود الداعية

ث��م تق��دم نح��و صاحبنا ال��ذي لم ن��زل إلى 
جواره على جانبي املشنقة، وبعد أن أمر الضابط 
بإزالة الرباط عن عيني��ه، ورفع احلبل عن عنقه، 

جعل يكلمه بصوت مرتعش قائالً:
ي��ا أخي.. ي��ا س��ّيد.. إني ق��ادم إلي��ك بهدية 
احلياة من الرئيس احلليم الرحيم!!! كلمة واحدة 
تذيلها بتوقيعك، ثم تطلب ما تش��اء لك وإلخوانك 

هؤالء.
ولم ينتظر اجلواب، وفتح الكراس الذي بيده 
وه��و يقول: اكتب يا أخي ه��ذه العبارة فقط: »لقد 
كن��ت مخطئاً وإن��ي أعتذر...«، ورفع س��يد عينيه 
الصافيت��ني، وقد غم��رت وجهه ابتس��امة ال قدرة 
لنا على وصفها.. وقال للضابط في هدوء عجيب: 

أبداً.. لن أشتري احلياة الزائلة بكذبة لن تزول!
قال الضاب��ط بلهجة ميازجها احلزن: ولكنه 

املوت يا سيد...
وأجاب س��ّيد: »ي��ا مرحباً باملوت في س��بيل 
الل��ه..«، الل��ه أكبر!! هك��ذا تكون الع��زة اإلميانية 
، ول��م يبق مج��ال لالس��تمرار في احلوار، فأش��ار 

الضابط بوجوب التنفيذ.
ارتقاء الروح

وس��رعان ما تأرجح جس��د س��ّيد رحمه الله 
وإخوانه في الهواء.. وعلى لسان كل منهم الكلمة 
الت��ي ال نس��تطيع له��ا نس��ياناً، ولم نش��عر مبثل 
وقعه��ا في غير ذلك املوق��ف، »ال إله إال الله، محمد 

رسول الله.. «.{

إن ف��ي ب��ذل العلم��اء والدع��اة واملصلح��ني 
أنفس��هم في س��بيل الله حي��اة للن��اس، إذا علموا 
صدقه��م وإخالصه��م لل��ه ع��ّز وجل. وم��ن هؤالء 
الدع��اة واملفكرين »س��يد قط��ب« رحم��ه الله، فقد 
كان ملقتله أثر بالغ في نف��وس من عرفوه وعلموا 
صدق��ه، ومنه��م اثنان م��ن اجلن��ود الذي��ن كلّفوا 

بحراسته وحضروا إعدامه.
يروي أحدهما القصة فيقول:

هن��اك أش��ياء ل��م نك��ن نتصورها ه��ي التي 
أدخلت التغيي��ر الكلي على حياتنا.. في الس��جن 
احلرب��ي كنا نس��تقبل كل ليلة أف��راداً أو جماعات 
من الشيوخ والشبان والنس��اء، ويقال لنا: هؤالء 
م��ن اخلونة الذين يتعاونون مع اليهود وال بّد من 
استخالص أس��رارهم، وال سبيل إلى ذلك إال بأشد 
الع��ذاب، وكان ذلك كافياً لتمزيق حلومهم بأنواع 
الس��ياط والعصي، كنا نفعل ذلك ونحن موقنون 
أننا نؤدي واجباً مقدساً، إال أننا ما لبثنا أن وجدنا 
أنفس��نا أمام أش��ياء لم نس��تطع لها تفس��يراً، لقد 
رأينا هؤالء »اخلونة« مواظبني على الصالة أثناء 
اللي��ل وتكاد ألس��نتهم ال تفتر عن ذك��ر الله، حتى 

عند البالء!
وق��ع  حت��ت  مي��وت  كان  بعضه��م  إن  ب��ل 
الس��ياط، أو أثناء هجوم الكالب الضارية عليهم، 
وه��م مبتس��مون ومس��تمرون عل��ى الذك��ر. ومن 
هنا.. بدأ الشك يتسرب إلى نفوسنا.. فال يعقل أن 
يك��ون مثل هؤالء املؤمن��ني الذاكرين من اخلائنني 

املتعاملني مع أعداء الله.
واتفق��ت أنا وأخي هذا س��راً عل��ى أن نتجنب 
إيذاءه��م ما وجدنا إلى ذلك س��بيالً، وأن نقدم لهم 
كل ما نستطيع من العون ومن فضل الله علينا أن 
وجودنا في ذلك الس��جن لم يستمر طويالً.. وكان 

آخر ما كلِّفنا به من عمل هو حراسة الزنزانة التي 
أف��رد فيها أحدهم، وقد وصف��وه لنا بأنه أخطرهم 
جميعاً، أو أنه رأس��هم املفكر وقائده��م املدّبر )هو 

سيد قطب رحمه الله(.
وكان ق��د بلغ ب��ه التعذي��ب إلى ح��د لم يعد 
قادراً مع��ه على النه��وض، فكان��وا يحملونه إلى 

احملكمة العسكرية التي تنظر في قضيته.
ساعة اإلعدام

وذات ليلة جاءت األوامر بإعداده للمش��نقة، 
وأدخل��وا عليه أحد الش��يوخ!! ليذك��ره ويعظه!! 
وفي س��اعة مبك��رة من الصباح التال��ي أخذت أنا 
وأخي بذراعي��ه نقوده إلى الس��يارة املغلقة التي 
س��بقنا إليها بعض احملكوم��ني اآلخرين.. وخالل 
حلظ��ات انطلق��ت بن��ا إل��ى م��كان اإلع��دام.. ومن 
خلفنا بعض الس��يارات العسكرية حتمل اجلنود 

املدججني بالسالح للحفاظ عليهم..
البص��ر أخ��ذ كل جن��دي مكان��ه  وف��ي مل��ح 
وكان  الرش��اش،  مسدس��ه  محتضن��اً  املرس��وم 
املس��ؤولون هناك قد هّيأوا كل ش��ئ.. فأقاموا من 
املش��انق مثل ع��دد احملكومني.. وس��يق كل منهم 
إلى مش��نقته احملددة، ثم لف حبله��ا حول عنقه، 
وانتص��ب بجانب كل واحدة »العش��ماوي« الذي 
ينتظ��ر اإلش��ارة إلزاح��ة الل��وح من حت��ت قدمي 
احملك��وم.. ووق��ف حتت كل راية س��وداء اجلندي 

املكلف برفعها حلظة التنفيذ.
كان أهيب ما هنالك تل��ك الكلمات التي جعل 
يوجهها كلٌّ من هؤالء املهّيئني للموت إلى إخوانه، 
يبش��ره بالتالق��ي ف��ي جن��ة اخلل��د، م��ع محم��د 
وأصحاب��ه، ويخت��م كل منه��م عب��ارة بالصيحة 

املؤثرة: الله أكبر ولله احلمد.
وف��ي ه��ذه اللحظ��ات الرهيبة س��معنا هدير 
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فضل أيام العشر من ذي الحجة
إن الل��ه س��بحانه وتعالى رحيم.. يح��ب أن يجعل 
لعباده ف��رص التوبة.. ويحب أن ي��رى عباده يتقّربون 
إلي��ه بالطاعات.. لذلك جع��ل الله لنا كل ع��ام أيام خير 
وبركة.. يضاعف الله لن��ا فيها الثواب لترغيبنا بالعمل 
فيه��ا. فلم��اذا ال نعمل في هذه األي��ام لنحصل على أعلى 
درج��ات التف��وق ف��ي اختبار اآلخ��رة؟ فالعم��ل في هذه 

األيام هو خير من العمل طوال أيام السنة األخرى.
قال الله تعالى: <ليشهدوا مناِفع لهم ويذكروا اسم 
الله في أّيام معلومات على م��ا رزقهم من بهيمة األنعام 
فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير> احلج: 28، قال ابن 

عباس: أيام العشر )فتح الباري 457/2(.
وق��ال النبي |: )ما من أيام العم��ل الصالح فيهن 
أح��ب إل��ى الله منه ف��ي هذه األي��ام العش��ر(، قالوا: وال 
اجلهاد في سبيل الله؟! قال: )وال اجلهاد في سبيل الله، 
إال رجل خرج بنفس��ه وماله ولم يرجع من ذلك بش��يء( 

رواه البخاري.
إن اإلنس��ان منا ف��ي ه��ذه الدنيا إذا أحب ش��خصاً 

يفعل أقصى ما يس��تطيع من أجل إسعاده، ويتقرب إليه 
مبا يحب.. وحب الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون 
أعظ��م حب ف��ي قلب كل مس��لم.. كيف ال والله س��بحانه 
وتعال��ى ه��و ال��ذي ميّن علين��ا ب��كل نعمه نح��ن فيها.. 
فينبغ��ي علين��ا إذاً أن نتق��رب إل��ى الل��ه بكل م��ا يحب.. 
وأن جنتن��ب كل ما يكره.. حتى ننال حب الله س��بحانه 

وتعالى لنا.
األعمال املستحبة فعلها في هذه األيام:

الصيام
يس��ن للمس��لم أن يصوم هذه األي��ام أو بعضها إن 
اس��تطاع، ألن الصيام م��ن أفضل األعمال. فق��د قال الله 
ف��ي احلديث القدس��ي: )كل عمل ابن آدم ل��ه إال الصيام، 
فإن��ه ل��ي وأنا أج��زي ب��ه( رواه البخ��اري. وكان النبي 
| يحرص على صيام هذه األيام )عش��ر ذي احلجة(، 
فصيام يوم تطوعاً يبعد املس��لم عن النار س��بعني سنة 
كم��ا أخبرن��ا النبي | ف��ي حديثه: )من ص��ام يوماً في 

س��بيل الله أبع��د الله وجهه ع��ن النار س��بعني خريفاً( 
متفق عليه.

التكبير
يس��ن التكبير والتحميد والتهليل والتس��بيح أيام 
العش��ر. ويكفينا أن الله س��بحانه وتعال��ى جليس من 
يذك��ره، وصفة التكبير: الل��ه أكبر، ال إل��ه إال الله، والله 
أكب��ر، الله أكبر ولله احلمد. وله��ا أيضاً صفات متعددة 

واردة في السنة.
اإلكثار من األعمال الصاحلة عموماً

ألن العم��ل الصالح محبوب عند الله تعالى، وذلك 
مثل الص��الة وقراءة الق��رآن والذكر والدع��اء والصدقة 
وب��ّر الوالدين وصلة األرحام واألم��ر باملعروف والنهي 
ع��ن املنكر، وغير ذلك م��ن طرق اخلير وس��بل الطاعة.. 
ألن كل هذه األمور جتعل منك مس��لماً ق��دوة، وتزيد من 
إميان��ك وحبك لله عّز وجل، فيزي��د الله حباً وتثبيتاً لك 
ويعطيك ش��عوراً بالس��عادة القلبية الت��ي يفتقدها كل 
من ال يح��ب الله، فقد ق��ال الله تعال��ىك <وَمن أعرض 
عن ذكري فإّن له معيش��ة ضنكاً ونحش��ره يوم القيامة 

أعمى> طه: 124.
األضحية

وم��ن األعم��ال الصاحل��ة في ه��ذا العش��ر التقرب 
إل��ى الل��ه تعال��ى بذب��ح األضاح��ي، والتب��رع بثلثه��ا 
للفقراء واملس��اكني، مش��اركة منا آلالمهم ورغبة منا في 
إس��عادهم. والصدقة كما قال النبي |: )تطفئ غضب 

الرب(.. وتش��رع في يوم النحر وأيام التش��ريق.. وهي 
س��ّنة نبين��ا إبراهيم عليه الس��الم حني ف��دى الله ولده 
بذب��ح عظي��م، وقد ثبت ع��ن أنس رضي الل��ه عنه قال: 
)ضح��ى النبي بكبش��ني أملح��ني أقرن��ني ذبحهما بيده 
وس��مى وكب��ر ووض��ع رجل��ه عل��ى صفاحهم��ا( متفق 

عليه.
عل��ى م��ن أراد أن يضح��ي أن ال يأخ��ذ م��ن ش��عره 
وأظفاره ملا ثبت من حديث أم سلمة رضي الله عنها عن 
النبي | قال: )من كان ل��ه ذبح يذبحه، فإذا أهّل هالل 
ذي احلج��ة فال يأخذّن من ش��عره وال من أظفاره ش��يئاً 

حتى يضحي( رواه مسلم.
التوبة إلى الله

ومما يتأكد في هذا العش��ر التوب��ة إلى الله تعالى 
واإلقالع ع��ن املعاصي وجميع الذنوب. والتوبة تتكون 

من ثالثة مراحل:
- األولى: اإلقالع عن الذنب.

- الثانية: الندم عليه.
- الثالثة: هي العزم على عدم العودة لهذا الذنب.

والتوب��ة ف��ي ه��ذه األوق��ات هي أم��ر عظي��م.. ألن 
س��بحانه وتعالى ييسر هذه املواس��م ليتوب التائبون 
ويقبلوا على الله سبحانه وتعالى.. فما أعظمه من إله.. 
أفال يس��تحق أن نعبده ونحبه؟ ق��ال تعالى: <فأّما من 
تاب وآمن وعمل صاحلاً فعسى أن يكون من املفلحني> 
القص��ص: 67، وق��ال س��بحانه: <ُقل يا عب��ادي الذين 
أس��رفوا على أنفس��هم ال تقنط��وا من رحمة الل��ه إن الله 
يغف��ر الذن��وب جميعاً إنه ه��و الغفور الرحي��م> الزمر: 
53. نس��أل الل��ه تعالى أن نك��ون من الذين يحس��نون 

استغالل هذه الفرص العظيمة خير استغالل.
صيام يوم عرفة

عن أبي قتادة األنصارّي رضي الله عنه أن رس��ول 
الله | ُس��ئل عن ص��وم يوم عرفة فقال: )يكفِّر الس��نة 

املاضية والباقية( متفق عليه.{

يا وفود الرحمن
وا على الله بالدعاء أِلحُّ

.. املسلمون اليوم يحجون إلى بيت الله وااللم 
يعتصرهم، والهّم يقتلهم، والقلق يشتتهم، واحلزن 
يش��لّهم، والفرقة متزقه��م، واألعداء يس��تذلونهم، 
ويهود يس��عون في فلس��طني بل ف��ي االرض كلها 
فساداً ال يردعهم رادع، وال يابهون لقرار يصدر عن 
املؤسسات الدولية، فال يجد اال اذاناً صّماء، واعيناً 
عمياء، واص��راراً عل��ى العدوان وهم يس��تمعون، 
واملسلمون يرددون في هذه األرض املقدسة »لبيك 
اللهم لبي��ك«، واحلق انه ال أثر له��ذه التلبيه اذا لم 
يتبعها العمل، بل يخش��ي املس��لمون ان يقال لهم 

»ال لبيك وال سعديك«.
ان أصوات��اً ف��ي ه��ذه األي��ام جت��أر إل��ى الل��ه 
بالش��كوى، وت��ذرف الدم��وع خاش��عة لل��ه ملبية 
ومهلل��ة ومكب��رة راجم��ة للش��يطان، طائفة حول 
البي��ت احلرام عّل الله يفت��ح لها بابه، لهي جديرة 
بتلبية الله لها واس��تجابة دعائها، فهو س��بحانه 
ال��ذي دعاهم فأجاب��وه وس��ألوه فأعطاهم، وحق 
ه��ؤالء  الل��ه  وس��يكرم  زائ��ره،  يك��رم  ان  للم��زور 
املخلص��ني الطائع��ني العاكف��ني الركع الس��جود، 
وس��ينزل نصر الله على الذي��ن حتصنوا باإلميان 
الصادق، والوعي الكامل، طاملا ان اجلميع يس��عى 
لرض��ا الله الذي اخبرنا به رس��ولنا | حني قال: 
»ان الل��ه يرض��ى لك��م ثالثاً ويس��خط لك��م ثالثاً: 
يرض��ى لك��م ان تعب��دوه وال تش��ركوا ب��ه ش��يئاً، 
وان تعتصم��وا بحبل الله جميع��اً وال تفرقوا، وان 
تناصح��وا َمْن وااله الل��ه لكم، ويس��خط لكم: قيل 
وق��ال وكثرة الس��ؤال وإضاعة امل��ال«.. فهل نحن 

فاعلون حتى يتحقق النصر املبني؟
علينا نحن املس��لمني س��واء كنا في املغرب أو 

في املش��رق، أن نشعر أن بني أيدينا وديعة وأمانة 
لُنس��ألّن عنها يوم القيامة، ه��ذه األمانة في كتابنا 
)القرآن الك��رمي( الذي نحن حراس��ه، والله يقول: 
<لق��د أنزلنا إليُكم كتاباً في��ه ِذكُرُكم األنبياء: 10.. 
��ُه لذْكر لَّ��ك ولقومك  ويخاط��ب نبّي��ه فيقول: <وإنَّ

وسوف تسألون> الزخرف: 44.
في��ا أيته��ا األمة: إن مج��دك وخل��ودك وعزتك 

وتاريخك في كتاب الله..
وي��ا أيه��ا املس��لمون ف��ي أقط��ار األرض عرباً 
أو غي��ر ع��رب: ف��ي ه��ذا الق��رآن هدايتك��م ونوركم 
وطريقكم املس��تقيم <قد جاَءكم رس��وُلنا يبنّي لكم 
كثيراً مّما كنتم تخفوَن من الكتاب ويعفو عن كثير، 
قد جاَءكم م��ن الله نوٌر وكتاٌب مبني. يهدي به اللُه 

من اتَّبع رضوانه سبل السالم> املائدة: 15،16.
فتمس��كوا به وأعلنوا دعوته وانش��روا مبادئه 

وعّضوا عليه بالنواجذ.
والي��وم قد تغيرت الدنيا واس��تيقظت االفكار، 
وتنبهت األمة اإلس��المية لعزته��ا وكرامتها، فعلى 
كل منكم ان يعمل بحكمة للحصول على حقه كامالً 

لنعيش أحراراً.
فيا أيها املسلمون: ال تيأسوا، ألن أساس العزة 
واملج��د والنجاح أن تعتمدوا عل��ى هذا الكتاب ولو 
خذلكم جن��د األرض، أيدكم الله بجند من الس��ماء 
��ك إل��ى املالئكة أن��ي معك��م فثبتوا  <إذ ُيوح��ي ربُّ
الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الّرعب> 
األنف��ال:12، فال تهنوا وال حتزن��وا وأنتم األعلون، 

والله معكم ولن يتركم أعمالكم.{

بقلم: جمعة أمني عبد العزيز )رحمه الله(

أحكام وآداب عيد األضحى المبارك
اخلير كل اخلير في اتباع هدي الرس��ول | في كل أمور حياتنا، والش��ر كل الشر في مخالفة هدي 
نبين��ا |، وهذه بعض األمور التي يس��تحب فعلها أو قولها في ليلة عي��د األضحى املبارك ويوم النحر 

وأيام التشريق الثالثة، نوجزها في نقاط هي: 
التكبير: يش��رع التكبير من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التش��ريق، وهو الثالث عشر من شهر 
ذي احلج��ة، قال تعالى: <واذكروا الل��ه في أيام معدودات>. وصفته أن تق��ول: )الله أكبر الله أكبر، ال 
إله إال الله، والله أكبر، الله أكبر ولله احلمد( و جهر الرجال به في املس��اجد واألس��واق والبيوت وأدبار 

الصلوات، إعالناً بتعظيم الله وإظهاراً لعبادته وشكره. 
ذبح األضحية: ويكون ذلك بعد صالة العيد لقول رس��ول الل��ه |: »من ذبح قبل أن يصلي فليعد 
مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح« رواه البخاري ومسلم، ووقت الذبح أربعة أيام، يوم النحر وثالثة 

أيام التشريق، ملا ثبت عن النبي | أنه قال: »كل أيام التشريق ذبح«. 
االغتس��ال والتطيب للرجال: ولبس أحس��ن الثياب بدون إس��راف وال إس��بال وال حل��ق حلية فهذا 
حرام، أما املرأة فيش��رع لها اخلروج إلى مصلى العيد بدون تبّرج وال تطّيب، فال يصح أن تذهب لطاعة 

الله والصالة ثم تعصي الله بالتبرج والسفور والتطيب أمام الرجال. 
األكل م��ن األضحية: كان رس��ول الله | ال يطعم حتى يرجع من املصلى في��أكل من أضحيته. زاد 

املعاد 1/ 441. 
الذهاب إلى مصلى العيد ما شياً إن تيسر: والسنة الصالة في مصلى العيد إال إذا كان هناك عذر من 

مطر مثالً فيصلى في املسجد لفعل الرسول |. 
الصالة مع املس��لمني واس��تحباب حضور اخلطبة: والذي رجحه احملققون من العلماء مثل ش��يخ 
اإلس��الم اب��ن تيمي��ة أن صالة العي��د واجبة لقوله تعال��ى: <فصّل لرب��ك وانحر> وال تس��قط إال بعذر، 

والنساء يشهدن العيد مع املسلمني حتى احلَيّض والعواتق، وتعتزل احلَيّض املصلى. 
مخالف��ة الطريق: يس��تحب لك أن تذهب إل��ى مصلى العيد من طريق وترجع م��ن طريق آخر لفعل 

النبي |. 
التهنئة بالعيد: لثبوت ذلك عن صحابة رسول الله | . 

واحذر أخي املسلم من الوقوع في بعض األخطاء التي يقع فيها الكثير من الناس والتي منها: 
- اللهو أيام العيد باحملرمات كس��ماع األغاني، ومشاهدة األفالم، واختالط الرجال بالنساء الالتي 

لسن من احملارم. 
- اإلس��راف والتبذي��ر مبا ال طائ��ل حتته، وال مصلحة في��ه، وال فائدة منه، لقول الل��ه تعالى: <وال 

تسرفوا إنه ال يحّب املسرفني> األنعام: 141. 
وختاماً: ال تنس أخي املس��لم أن حترص على أعمال البر واخلير، من صلة الرحم، وزيارة األقارب، 
وت��رك التباغض واحلس��د والكراهية، وتطهي��ر القلب منها، والعطف على املس��اكني والفق��راء واأليتام 
ومس��اعدتهم وإدخال السرور عليهم. نس��أل الله أن يوفقنا ملا يحب ويرضى، وأن يفقهنا في ديننا، وأن 

يجعلنا ممن عمل في هذه األيام أيام عشر ذي احلجة عمال ًصاحلاً خالصاً لوجهه الكرمي.{
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سوريا.. والمشروع الجيوسياسي الروسي الجديد
تقترب الذكرى الس��نوية األولى للتدخل العس��كري 
الروسي في سوريا دون أن تظهر حتى اآلن مؤشرات تدل 
على إمكانية حدوث تراجع مفصلي في سياسات موسكو 

حيال امللف السوري في املدى املنظور.
احلرب مستمرة

ش��ّكل التدخل العس��كري الروس��ي في س��وريا، في 
30 أيل��ول 2015 مفاجأة لم تك��ن متوقعة، ومخالفة لكل 
التقديرات واحلسابات، جلهة مصلحة روسيا في التدخل 
عسكرياً وقدرتها على حتمل تبعاته سياسياً واقتصادياً، 
ال س��يما في ظل العقوبات االقتصادية الغربية والتراجع 

احلاد في أسعار النفط.
وراجت تكهنات على نطاق واس��ع بأن روسيا قامت 
مبراجعة سياساتها إزاء األزمة السورية بعد إعالنها عن 
البدء بس��حب قواتها من سوريا، في 15 آذار 2016، لكن 

سرعان ما خبت تلك التكهنات وثبت أنها كانت خاطئة.
وعل��ى أب��واب الذك��رى الس��نوية األول��ى للتدخ��ل 
العس��كري الروسي في س��وريا، فّجرت موس��كو مفاجأة 
ثانية من العيار الثقيل، بكش��فها عن أن قاذفات روس��ية 
طويل��ة املدى قصفت في الس��ادس عش��ر م��ن آب، مواقع 
الس��ورية  واملعارض��ة  اإلس��المية«  »الدول��ة  لتنظي��م 
املس��لحة في دير الزور وحلب وإدل��ب، انطالقاً من قاعدة 
هم��دان اجلوية اإليراني��ة، في واقعة ُينظ��ر إليها كتحول 
كبي��ر، لي��س ف��ي مس��ار األزم��ة الس��ورية ب��ل اخلارطة 

اجليوسياسية ملنطقة الشرق األوسط ككل.
الصينيون قادمون

من��ذ بداية األزمة الس��ورية اتخ��ذت حكومة الصني 
موقفاً ال لبس فيه في دعم النظام الس��وري، لكنها حاولت 
طوال الس��نوات اخلمس��ة املاضية إظهار دعمها في إطار 
سياس��ي من خ��الل تعطيل ق��رارات أممية تدي��ن النظام، 
في س��عي منها للعب دور دبلوماس��ي يؤك��د أن لها كلمة 
ناف��ذة ف��ي املنطق��ة عل��ى غ��رار روس��يا، إال أنه��ا خرجت 
مؤخ��راً ع��ن حذرها املعه��ود، بإبداء اس��تعدادها لتعزيز 
التعاون العس��كري مع اجليش السوري، بتدريب أفراده 
على استخدام أس��لحة مت شراؤها من الصني. كما كشفت 
وزارة الدفاع الصينية عن وجود مستش��ارين عس��كريني 

صينيني على األرض السورية 
من أجل هذه املهمة.

اخلط��وة  أن  ش��ك  ال 
الصيني��ة لقي��ت ارتياح��اً لدى 
روس��يا إذ ميكن اعتبارها ثمرة 
متقدم��ة م��ن ثم��رات التمحور 
الروس��ي الصيني، بيد أن ذلك 
ال مينع وجود مخاوف روسية 
من زيادة التدخل الصيني إلى 
املس��توى االس��تراتيجي، ففي 
موس��كو  اس��تضافته  مؤمت��ر 

أواخ��ر أيار 2016، وش��ارك فيه ممثلون ع��ن احلكومات 
واألوساط األكادميية ورجال األعمال من روسيا والصني، 
اتفق املشاركون على أن الكثير من األسئلة حول العالقات 
الروس��ية الصينية ما زالت بحاج��ة إلى إجابات، رغم أن 
العالقات وصلت إلى »مس��توى غير مس��بوق«، على حد 

وصفهم.
فروس��يا ت��درك أن للصني طموحات تتجاوز س��قف 
التحال��ف معه��ا، وأن س��عي الص��ني لتقوي��ض النف��وذ 
األميركي والغربي في الش��رق األوس��ط، وكس��ر الهيمنة 
األحادي��ة األميركي��ة والغربي��ة، يندرج في إط��ار طموح 
بك��ني إلى ف��رض قطبي��ة عاملية ت��رث القطبي��ة األحادية 
األميركي��ة، قطبه��ا األول الصني وقطبه��ا الثاني الواليات 
املتح��دة، ويك��ون فيها لل��دول الكبرى األخ��رى مقاعد في 

الصف الثاني. 
ومن ه��ذه الزاوي��ة ال ميكن حصر املوقفني الروس��ي 
والصين��ي باألزم��ة الس��ورية، فالص��راع عل��ى س��وريا 
يكتس��ي طابع صراع جيوسياس��ي ش��رس، يعيد تذكير 
اجلمي��ع بأج��واء »احل��رب الب��اردة«، فضالً ع��ن اعتقاد 
صن��اع الق��رار في واش��نطن بأن م��ا تتمتع به السياس��ة 
الصينية من براغماتي��ة عالية يوجد فرصاً للوصول إلى 
تفاهمات معها، أكبر بكثير من فرص التفاهم مع موسكو، 

وهذا ميكن توظيفه أيضاً في تليني مواقف األخيرة.
مكاسب روسية

على األرض، حصلت روسيا على أول قاعدة عسكرية 
خارجي��ة منذ تفكك االحتاد الس��وفياتي، في منطقة مطار 
حميميم بالالذقية، وحسب االتفاق املوقع بني احلكومتني 
السورية والروسية، »تتمتع املجموعة اجلوية الروسية 
بحصانة كاملة من الس��لطة القضائي��ة املدنية واإلدارية 
الس��ورية، وهي معفاة من أي ضرائب، وروسيا لها احلق 
في استيراد وتصدير األسلحة والذخائر واملعدات واملواد 

بشكل معفى من الرسوم اجلمركية«.
تزام��ن ذل��ك م��ع إع��الن روس��يا وإي��ران ع��ن أنهما 
»اتفقتا على نش��ر قاذفات استراتيجية روسية، من طراز 
توبولي��ف 22M3، ف��ي القاع��دة اجلوي��ة هم��دان على 
أس��اس طوي��ل األجل«، ومن ش��أن ه��ذا االتف��اق أن يغّير 

الوضع السياس��ي في الش��رق األوس��ط، فهذه الطائرات 
تتميز بسرعة تفوق سرعة الصوت )1850 كم/ساعة(، 
ويص��ل املدى األقصى إلى حوالى ثالثة آالف كم. ما يتيح 

لها تغطية كامل منطقة الشرق األوسط.
سياس��ياً اس��تعادت روس��يا عالقاته��ا الودي��ة مع 
تركي��ا، بع��د س��نة م��ن القطيع��ة واالتهام��ات املتبادلة، 
ومتخضت القم��ة بني الرئيس الروس��ي ونظيره التركي، 
في قصر قس��طنطني بسان بطرس��برغ في التاسع من آب 
اجلاري عن استئناف املشاريع االستراتيجية املشتركة، 
والتأكيد على الرغبة ف��ي زيادة التعاون بني البلدين إلى 
مس��توى جديد، بينما متر العالق��ات التركية- األميركية 

مبرحلة حرجة.
كما ع��ززت روس��يا عالقاته��ا التحالفية م��ع إيران، 
حيث اعتبر محللون سياسيون روس أن »استعداد إيران 
لتقدمي قاعدة همدان العسكرية لروسيا هو حدث فريد من 
نوع��ه في التاريخ احلديث للدول��ة اإليرانية، ودليل على 

وجود حتالف استراتيجي وثيق بني البلدين. 

حتديات وعقبات 
وم��ع كل ذل��ك فل��ن يكون م��ن الس��هل على روس��يا 
االحتف��اظ مبكاس��بها، فالوالي��ات املتح��دة األميركية لن 
تس��لم بتقوي��ض نفوذه��ا ف��ي منطقة الش��رق األوس��ط، 
ولن يعود مبقدور موس��كو احملافظة عل��ى مقاربتها التي 
تعتمده��ا للتعامل مبرون��ة مع كل األطراف ف��ي املنطقة، 
فالتحال��ف الروس��ي اإليران��ي س��يترك أثراً س��لبياً على 
عالقات روس��يا مع دول اخلليج العرب��ي، وهناك محذور 
أن تؤدي زيادة حدة االس��تقطاب في املنطقة إلى إشكالية 

كبيرة بالنسبة إلى موسكو ومشروعها اجليوسياسي.
األه��داف  ميك��ن  ال  واقعي��اً  س��بق؛  م��ا  عل��ى  بن��اء 
اجليوسياس��ية الروس��ية أن تص��ل إل��ى ما ه��و أبعد من 
هدف��ني: اله��دف األول ه��و البح��ث ع��ن ش��ركاء دولي��ني 
وإقليميني، وهي مس��تعدة لتقاس��م النصر معهم، حتى ال 
تتحمل ثمن الفش��ل لوحدها في ح��ال حصوله، وحتى ال 
تغوص في مستنقع أفغاني جديد. ولذلك تسعى روسيا 
جاهدة حلملة عسكرية مشتركة مع الواليات املتحدة في 

حلب. 
اله��دف الثان��ي: التروي��ج ملنظوم��ة أمني��ة متكاملة 
من آس��يا الوسطى إلى اخلليج وس��وريا مبشاركة جميع 
األطراف اإلقليمي��ة بديالً عن املنظوم��ة األمنية األميركية 
املهيمن��ة من��ذ عق��ود.. مقاربة رمب��ا تبدو بس��يطة لكنها 
س��تفتح معركة جيوسياس��ية ش��املة، وغي��ر مضمونة 

النتائج مع احللفاء والشركاء قبل األعداء.{

منّغصات »علمائّية«
في التجربة اإلسالمية

بقلم: أمين املصري 

»علماء الس��الطني« تس��مية تطلق على شريحة من »العلماء« يس��تميلها احلاكم من أجل توفير 
غط��اء »ديني« ملمارس��اته، فيفتون حس��ب أهواء احلاكم ويبيح��ون ما فيه مصلحت��ه، متخذين من 

قاعدة دفع الضرر حّجة لهم، وينتقون من اآليات واألحاديث ما يتناسب مع مصالح حكامهم..
هم بالء على األمة بال ش��ك، وقد رأينا مناذج فّجة منهم في احلالتني الس��ورية واملصرية، حيث 

وّفر مفتو النظامني غطاًء »شرعياً« لقمع الشعب والتنكيل به.
ولطاملا كان اخلطاب اإلسالمي في عصرنا احلاضر يتحدث عن هذه الفئة في معرض االستنكار 
والذّم حصراً، لسبب أن احلركات اإلسالمية كانت دائماً في موقع املعارضة أو »األقلّية املقموعة« من 

قبل النظام احلاكم، فهي تنتقد من يساعد هذا احلاكم على ظلمهم.
لكن احلال لم يعد كذلك في مرحلة ثورات الربيع العربي، حيث وصل اإلس��الميون إلى السلطة 
)أو ش��اركوا فيه��ا( في مصر وتونس وليبيا واليمن وقبلها غزة... الس��لطة الرئاس��ية أو الوزارية أو 

النيابية أو البلدية.
وم��ن الطبيعي أن يكون الش��رع اإلس��المي ه��و ضابط حركة املس��ؤول »اإلس��المي« أو احلزب 

»اإلسالمي«، في عمله اخلدماتي أو السياسي أو احلزبي.
لك��ن التجرية العملية كش��فت واقعاً ما كان معروفاً، بحكم غياب املمارس��ة. فكما ش��ّكل »علماء 
الس��لطان« ضرراً على األّمة، وجدنا في املقابل »علماء«  وال نعّمم، يقّيدون حركة املسؤول ويخّذلون 
الن��اس حوله، آلراء متش��ددة يتبّنونها يريدون إل��زام اآلخرين بها، أو لعدم امتالكهم فقه السياس��ة 

الشرعية، الذي يستند إلى قاعدة املصالح واملفاسد وفقه املوازنات.
وليس أعلى صوتاً من املنابر الدينية املستندة آليات وأحاديث أسيء توظيفها، بهدف دعم رأي 
معنّي. فإذا بصوت بعض العلماء يتحّول إلى آلة تهدم ما يسعى املسؤول إلى بنائه في مجتمع يعّج 
باملتناقضات والتحديات بل واملؤامرات على التجربة اإلسالمية، ما يستدعي اجتهادات استثنائية، 

من منطلق أسوأ الضررين أو فقه املوازنات أو التدّرج باإلصالح، ناهيك عن األخذ بالرخص.
وأحسب أن الرئيس رجب أردوغان )احملسوب على التجربة اإلسالمية( لو كان محكوماً مبا كان 
محكوماً به الرئيس املصري اإلس��المي  محمد مرس��ي خالل واليته، من مجموعات سلفّية شريكة في 
القرار، ومفاهيم حركّية نظرية لم تخضع لقانون التجريب، وفتاوى علمائّية تقّيد حراكه السياسي.. 

ملا وصل أردوغان إلى ما نراه اليوم!
لق��د نش��أنا في احملاضن التربوية على رف��ض مصطلح »رجال الدين«، ذلك أن املفهوم الش��ائع 
كان أن اإلس��الم »دين شامل لكل مناحي احلياة«، و»ال فصل لدينا بني الدين والسياسة«، و»اإلسالم 
دي��ن ودني��ا«.. لكن املمارس��ة أثبتت أن هذه اخللط��ة غير واقعية وغي��ر عملية، حيث ب��ات علماؤنا 
األفاض��ل يفتون في السياس��ة واإلعالم واالقتصاد والعالقات الدولي��ة، وهم غير أهل اختصاص في 

هذه املجاالت املستجّدة، فإذا بفتاويهم تكّبل العمل: السياسي واإلعالمي وغيره.
قد يقول قائل: لكن الشرع هو مرجعنا في جميع شؤون حياتنا، فكيف تلغي دورهم؟!

أق��ول: صحيح أنه ال خالف في ذلك، الش��رع ه��و مظلتنا وضابط حياتنا كله��ا، لكن ال ميكن ملن 
درس في الكتب القدمية أن يفتي في مسائل معاصرة حتتاج اجتهاداً منطلقاً من »فقه الواقع«، فكيف 

إذا كان يفتي في شأن خارج اختصاصه؟
إّن على من يفتي في العمل العام وال س��يما السياسي أن يكون محيطاً بعلم السياسة الشرعية، 

وعلى من يفتي في العمل اإلعالمي أن يكون ملّماً بعلوم الرسالة اإلعالمية وأدواتها.. وهكذا.
وبالتالي، أس��مح لنفسي أن أجتهد وأقول: سادتنا املش��ايخ – وهنا أعّمم - معنّيون بالفتيا في 
القضايا املتعلقة بالشأن الديني )أحوال شخصية – عبادات...(، أما في األمور التخصصّية فلها أهل 

اجتهاد من خاّصة العلماء.
التجربة اإلسالمية في السلطة )مبختلف مستوياتها( هي حديثة عهد، واملمارسة تظهر ثغرات 
في ش��عارات كانت ُترف��ع قدمياً، وال أرى من العي��ب أن يعاد النظر فيها، ولع��ّل االجتهادات األخيرة 
لزعيم حركة النهضة في تونس الش��يخ راش��د الغنوش��ي )فصل الدعوي عن السياسي( خير مثال 

على هذه املراجعات.
نس��أل الله أن يقّيض ألصحاب التجربة اإلسالمية في العمل احلزبي والسياسي علماء يكونون 

عوناً لهم، ال مخّذالً عنهم.{

بقلم: عامر راشد

عاة البوركيني .. وحرية فرنسا المدَّ
البوركين��ي عب��ارة عن بدل��ة س��باحة مطاطية، 
تغطي كامل اجلس��م ما عدا الوج��ه والكفني والقدمني، 
وقد الق��ت رواج��اً كبي��راً لدى املس��لمات ف��ي أوروبا، 
النس��اء  النظي��ر، وص��ارت  إقب��االً منقط��ع  وش��هدت 
يرتدينه��ا على الش��اطئ وفي املس��ابح، وصارت لها 
محالت في أوروبا ومواقع متخصصة لتسويقها على 

شبكة اإلنترنت.
مح��ل  ه��ذا،  اإلس��المي  البح��ر  لب��اس  أصب��ح 
ش��ّد وج��ذب في فرنس��ا، بع��د ش��جار كبير ف��ي بلدة 
سيس��كو الفرنس��ية ب��ني ش��بان م��ن اص��ول عربي��ة 
وشبان فرنسيني، اس��تخدمت فيه الفؤوس واحلراب 
والس��كاكني وأصيب على اثره خمسة اشخاص، وبدأ 
الش��جار بعد اعتراض ش��بان مس��لمني عل��ى تصوير 
نس��ائهم الالت��ي يلبس��ن البوركين��ي من قبل س��ياح 

أجانب على الشاطئ.
إثر ذلك بدأت بلديات ينتمي رؤساؤها الى اليمني 
الفرنسي بحظر البوركيني بحجة أنه لباس ذو مظهر 
إسالمي غير حضاري، وظل التعصب ضد البوركيني 
مبعاداته��ا  املعروف��ة  اليم��ني  ق��وى  عل��ى  مقتص��راً 
لألجانب واملس��لمني خصوصاً، حيث اعتبرته مظهراً 
ل�»أس��لمة« املجتمع��ات األوروبي��ة، مثلم��ا تنظر هذه 
الق��وى إل��ى احلجاب والنق��اب وامل��آذن ومحالت بيع 

اللحم احلالل.
وحذرت وزيرة حقوق املرأة، لورانس روسينول، 
من أن اجلدال بش��أن لباس البحر اإلس��المي يستغل 

ب�»دوافع خفّية«، خاصة بواسطة اليمني املتطرف.
وكان مجل��س الدول��ة الفرنس��ي، أعل��ى س��لطة 
قضائي��ة إدارية فرنس��ية، رفض قرار بع��ض بلديات 
جنوب شرق فرنس��ا منع البوركيني واعتبره »مهدداً 

للحريات التي تضمنها القوانني«.
ورحبت األمم املتحدة بهذا القرار معتبرة أنه نصر 

حلقوق االنسان اخلاصة. 
بيد أن قرار مجلس الدولة لم يوقف اجلدل بشأن 
البوركين��ي خصوصاً في ظل تعّن��ت اليمني، وإصرار 

بلديات فرنسية على قرارها مبنعه.
م��ن  حال��ة  ع��ن  البوركين��ي  موض��وع  يكش��ف 
اضطراب ف��ي املزاج تعيش��ها فرنس��ا، ويتعدى األمر 
موض��وع البوركين��ي الى املس��اس بالقيم الفرنس��ية 
املّدعاة املتعلقة باحلرية الشخصية وحقوق اإلنسان، 
ويظهر مدى النظرة الس��لبية احلاقدة من قبل شرائح 
واس��عة من األوروبيني على املهاجرين واملسلمني في 
أوروربا بشكل عام، وهو نذير سوء قد يفجر األوضاع 

في أي وقت.{
بالل الطبعوني
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وع��ن االتفاق مع روس��يا قال: أع��اد االتفاق العالقة 
بع��د إس��قاط الطائ��رة الروس��ية، وال فائ��دة م��ن توتي��ر 
العالق��ة م��ع اجلار األق��رب، ونحن نحقق مع من أس��قط 

الطائرة الروسية وهو من جماعة فتح الله غولن!!
ع��ن أميركا قال: أميركا تقول انه��م وتركيا أصدقاء، 
والصدي��ق األول المي��ركا ه��ي تركي��ا، وس��وف نرى هل 

يسلمون غولن؟؟
ثم انتقل الوفد للقاء نائ��ب رئيس احلكومة التركية 
األس��تاذ نعم��ان توتومل��ش ف��ي مق��ر رئاس��ة احلكومة، 
وبعد تبادل الترحي��ب والتضامن قال عن العملية داخل 
األراضي السورية:  عملية محدودة ، وهي لكنس اإلرهاب 
عن حدودن��ا )داع��ش(، وللوقوف الى جان��ب مظلومية 
الشعب السوري، وحفاظاً على وحدة أراضيه، وسنعمل 
كل م��ا بوس��عنا ملن��ع اإلره��اب ولوح��دة ارض س��وريا 
ووح��دة ش��عبها مع اجلي��ش احل��ر.. وق��وى املعارضة 

السورية املعتدلة والدول الكبرى موضوعة باألجواء.
بع��د الظه��ر عاد الوف��د البرملاني ال��ى مبنى مجلس 
الن��واب الترك��ي، حيث التق��ى بق��ادة األح��زاب التركية 

وكتله��م البرملانية، الذي��ن تخطوا اعتب��ارات املعارضة، 
ووقف��وا ال��ى جان��ب احلكومة ض��د االنقالب العس��كري 

الفاشل.
والتق��ى الوف��د رئي��س الكتل��ة البرملاني��ة باحل��زب 
القوم��ي ) M.H.P ( محم��د غون��ل وه��و نائ��ب رئي��س 
احل��زب القومي. والتقى الوفد أيضاً األس��تاذ أكمل الدين 
إحس��ان أوغلو، وهو رئيس املؤمتر اإلس��المي واملرش��ح 

السابق النتخابات رئاسة اجلمهورية.
ولقد أكد قادة املعارض��ة على جناح تركيا كنموذج 
حماي��ة  ف��ي  دوره��ا  وعل��ى  ح��ّر،  دميقراط��ي  إس��المي 
املقدسات والدفاع عن قضايا العالم اإلسالمي. كما أعلن 
البروفوس��ور إحس��ان أوغلو ان الش��عب التركي كله مع 

قضية فلسطني من منطلق وطني جامع.

كلمة اجلماعة اإلسالمية
ف��ي خت��ام اللق��اء، ألق��ى رئي��س املكتب السياس��ي 
للجماع��ة االس��المية ف��ي لبنان النائب الس��ابق أس��عد 

هرموش في مجلس النواب التركي كلمة جاء فيها: 

أيها الزمالء والنواب.
جئتكم من لبن��ان اجلريح، لبنان اجلهاد واملقاومة، 
تضامناً »مع حكومة ومجلس نواب وش��عب اجلمهورية 
التركية الش��قيقة، القول لكم: نحن ف��ي لبنان، عني على 
الق��دس وع��ني عل��ى إس��طنبول. نهنئكم ونهن��ئ عبركم 
الش��عب الترك��ي العظيم، والرئي��س القائ��د رجب طيب 
أردوغان عل��ى دحر االنقالب الغاش��م، وانتصار احلرية 

و الدميقراطية.
جئتك��م من مدينة اس��مها طرابل��س، تربطها بدولة 
تركي��ا أوث��ق العالقات، حي��ث إن هناك الكثي��ر من القيم 
واملفاهي��م والع��ادات والعالقات اإلجتماعية املش��تركة، 
كم��ا انه��ا رمبا األول��ى في العال��م  التي خرج��ت في أول 
مظاه��رة تأييداً »للحكومة ورفضاً لالنقالب في الس��اعة 
الثانية عش��رة لي��الً « ي��وم 2016/7/15، حيث أقيمت 
ص��الة الش��كر لله ف��ي أكب��ر س��احات املدينة فج��راً عند 
بداي��ة االنتص��ار، كم��ا خرجت مس��يرات في بقي��ة املدن 

اللبنانية.{

قام وفد من »رابطة برملانيون ألجل القدس« بزيارة 
العاصمة التركية )أنقرة( برئاس��ة النائب الشيخ حميد 
األحم��ر وعضوي��ة ممثلني ع��ن عش��رين دول��ة عربية و 
إس��المية، من بينهم رئي��س املكتب السياس��ي للجماعة 
اإلس��المية النائب السابق أسعد هرموش، يوم اخلميس 
25 / 8 /2016، حي��ث التق��ى رئي��س مجل��س الن��واب 
التركي دولة الرئيس إسماعيل كهرمان في مبنى مجلس 
الن��واب ال��ذي تع��رض للقص��ف م��ن طائ��رات االنقالب 

الفاشل يوم 15/ 7 /2006 املشؤوم.
وأعل��ن الرئيس حميد األحم��ر ان الوفد تعبير رمزي 
م��ن ن��واب األم��ة وفاعلياته��ا السياس��ية للوق��وف الى 
جان��ب تركيا، التي طامل��ا وقفت الى جان��ب قضايا األمة 

وخصوصاً قضية فلسطني.
و أبدى العديد من النواب مداخالت تضامنية ركزت 
عل��ى حالة التعاط��ف والتضامن مع األم��ل التركي الذي 

تراهن عليه األمة االسالمية جمعاء.
وترك��زت املداخالت ح��ول دور الرئيس رجب طيب 
أردوغان وتأثيره على اس��تمرار النهج اإلسالمي وعملية 
إع��ادة العالق��ات م��ع روس��يا وإي��ران وانعكاس��ها على 

الوضع في سوريا.
رئيس مجلس النواب التركي

رد رئيس مجلس النواب التركي إس��ماعيل كهرمان 
بالقول: نحن في تركيا نعتبر الرئيس أردوغان ش��خصاً 
ممي��زاً، وله فض��ل على تركي��ا، وق��د اس��تطاع ان يقاوم 

األمواج العاتية في هذا الوطن.
إن أول م��ن تص��دى لالنق��الب باملواجهة الش��عبية 
املباشرة امرأة في اخلامسة واألربعني من عمرها ، تلبس 
)ش��ورت( غير محجب��ة، قفزت الى ظه��ر الدبابة وكانت 
تص��رخ: يا الله، باس��م الل��ه، الله أكبر، وصفع��ت الرائد 
قائ��د الدباب��ة، وبعده��ا صعد الش��باب ونزعوا أس��لحة 

اجلنود.

وفد »برلمانّيون ألجل القدس« يزور تركيا مهنئًا

أنشطة

احتفال ختام الدورة الصيفية لجمعية التربية في الشمال

حفل توزيع جوائز مسابقة ضحى جنزرلي

الحفل الختامي للموسم الثامن من نادي جنى الصيفي

احتفال دورة القرآن الكريم الصيفية في برجا

تكريم معلمات تاج من نور في بيروت

مبش��اركة فعالي��ات قض��اء الضني��ة االجتماعي��ة 
والبلدية واالختيارية، أقامت جمعية التربية اإلس��المية 
املش��رفة عل��ى معاه��د وم��دارس اإلميان اإلس��المية في 
الش��مال، حف��ل اختت��ام دورة الق��رآن الك��رمي التاس��عة 
والثالث��ني الت��ي حمل��ت عن��وان »دورة الفقي��د الش��اب 
الراحل ايهاب جميل الش��قيق«، وذلك في مدرسة االميان 
االس��المية - فرع س��ير - قضاء الضنية، تخللتها فقرات 
إنش��ادية ومس��رحية ورياضي��ة، اضاف��ة ال��ى توزي��ع 

الشهادات واجلوائز على الطالب املشاركني في الدورة.
كلمة جمعية التربية اإلسالمية ألقاها الدكتور أحمد 
عل��وش رئي��س جلن��ة الثقاف��ة والتوجيه اإلس��المي في 

النجاة  م��رك��ز  ن��ظ��م 
التابع  ال��ق��رآن  لتحفيظ 
جل���م���ع���ي���ة ال����ن����ج����اة 
-طرابلس،  االجتماعية 
حفل توزيع جوائز املسابقة 
ال��رم��ض��ان��ي��ة)م��س��اب��ق��ة 

ضحى جنزرلي(.
حتدثت مشرفة املركز 
ال��ق��رآن  تعليم  فضل  ع��ن 
تسمية  وس��ب��ب  ال��ك��رمي، 

كما  الله.  رحمها  جنزرلي  ضحى  األخت  باسم  املسابقة 
التحفيظ  حلقات  وع��دد  املركز  نشاطات  على  أض��اءت 
الشهرية  ال���دروس  إل��ى  إضافة  والتلقني،  والتجويد 

والدورات الصيفية.
قسم  مسؤولة  حبلص،  مهى  األخ��ت  كلمة  تلتها 
اإلرشاد األسري في لبنان، عرضت فيها نبذة عن حياة 
األخت الداعية ضحى جنزرلي في مجال الدعوة والعمل 
في  للعمل  التطوع  باب  فتح  عن  أعلنت  كما  اإلسالمي، 

جن��ى  ن��ادي  أق��ام 
الصيف��ي حفل��ه اخلتام��ي 
»صيفي  الثام��ن  للموس��م 
باألل��وان« في ش��حيم في 

مركز الدعوة اإلسالمي.
بكلم��ة  احلف��ل  ب��دأ 
ترحيبّي��ة للطالب��ة ري��ان 
احلاج ش��حادة،  وتخلّلته 
الن��ادي  ملس��ؤولة  كلم��ة 

األخت بشرى فواز.
كما قدمت األخت غزالة احلجار مداخلة أشارت فيها 

إلى أهمية متابعة البنات في دروس دين.
كما ُعِرض ساليد عن أبرز نشاطات النادي، إضافًة 

أقام��ت جمعي��ة النجاة 
في اإلقليم - برجا، بالتعاون 
مع دار القرآن الكرمي، احتفاالً 
مبناسبة اختتام دورة القرآن 
الصيفي��ة ف��ي خلية مس��جد 
احلف��ل  تخل��ل  الدمي��اس. 
للطالبات،  وأنش��ودة  رقصة 
»ماذا  لألطف��ال:  ومس��رحية 
تعلم��ت في ال��دورة«، جوائز 
مدرس��ية  وش��نط  مالي��ة 

وبونات، وساليد عن أنشطة الدورة.
كما تخلل احلفل كلمة ملس��ؤولة اجلمعية في لبنان 
األخت خت��ام احلاج ش��حادة، حتدث��ت فيها ع��ن أهمية 
القرآن الك��رمي الذي نس��تمد منه منهج احلي��اة والدعوة 

اجلمعية، حتدث فيها عن الدورة وأهدافها.
وقد بلغ عدد الدورات القرآني��ة الصيفية لهذا العام 
التي تشرف عليها جمعية التربية اإلسالمية ست دورات 
ف��ي الش��مال، وفاق ع��دد املنتس��بني إليه��ا 1700 طالب 

وطالبة.
كلمة آل الفقيد الراحل الش��اب إيهاب جميل الشقيق 
ألقاه��ا ش��قيقه الدكت��ور أمين الش��قيق الذي دع��ا األهل 
والطالب لالقتداء بتعاليم القرآن الكرمي والسنة النبوية 
الش��ريفة، داعياً الل��ه تعالى أن يجعل ه��ذه الرعاية في 
ميزان حس��نات ش��قيقه الراحل »إيهاب الش��قيق رحمه 

الله«.

كافة أقسام اجلمعية.
تخلل احلفل باقة من األناشيد اإلسالمية من وحي 
كما  السابقة.  النشاطات  عن  ساليد  وعرض  املناسبة، 
األخت  فلسطني  وعاشقة  األقصى  شاعرة  احلفل  أحتفت 
أسماء قالوون بشعرها الذي خصصته جلمعية النجاة.
اختتم احلفل بتوزيع جوائز على الفائزات باملسابقة 
ومجوهرات  الشرعية  لأللبسة  أزياء  محالت  من  مقدمة 

أكسترا ومؤسسات أخرى...

إل��ى دبكة، فق��رة ع��رض أزياء، س��كيتش، فق��رة علمني 
الن��ادي، وج��رى توزيع جوائز على حافظات س��ورة من 

القرآن الكرمي، و هدايا رمزية لبنات النادي. 

والرشاد. 
وفي اخلتام ش��كرت معلمات ال��دورة اللواتي تركن 
بيوته��ن وأوالده��ن لك��ي يخّرج��ن عل��ى أيديه��ن حفظة 

القرآن الكرمي.

ف��ي  الناش��ئة  قس��م  نظ��م 
النج��اة االجتماعية -  جمعي��ة 
بي��روت حفالً تكرميي��اً ملعلمات 
دورات »تاج من ن��ور القرآنية« 
بفروعه��ا األربع��ة: امل��ال وحمد 

وبعورتا وعرمون.
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تصدرها
شركة »بـالغ«

لإلعالم والصحافة والنشر

رئيس التحرير
إبراهيم املصري

املدير املسؤول
أمين إبراهيم

اإلدارة
بسام غنوم

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

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

Creative Advertising :صف األحرف والفرز
هاتف: 01/815678

التوزيع: الناشرون لتوزيع الصحف واملطبوعات
هاتف: 01/277007

رقم غريب اتصل على هاتفي اجلوال: صباح اخلير، حضرتك سّيد أّواب..؟
أنا: صباح النور، نعم مني معي؟

هو: معك املؤهل أّول فالن الفالني من الشرطة القضائية، لك تبليغ يا ريت متّر علينا حتى 
تستلمه.

أنا: شو موضوع التبليغ؟
ه����و: ال أس����تاذ، م����ا فيني أحكيك عل����ى التلفون، الزم مت����ر علينا لنخبرك املوضوع. باملناس����بة 

والدك اسمه إبراهيم وأخوك اسمو عمر؟
أنا: صحيح.

هو: سيد مصري والدك وأخوك كمان الزم يتبلغوا نفس التبليغ، يا ريت ما تتأخر علينا.
ح����ني علم����ت أن التبلي����غ يجمعني بوالدي وأخ����ي أدركت أن املوضوع في����ه »إّن«، وأن القصة لن 
تك����ون مخالف����ة س����رعة، أو تأخيرًا عن دفع رس����وم بلدية، أو.. توجهت إلى مقر الش����رطة القضائية 
لالط����الع عل����ى التبلي����غ اخلطير الذي ال ميكن احلديث عنه على الهات����ف، فتبنّي أن األمر متعلق 
بطل����ب ص����ادر عن احملكم����ة الدولية اخلاصة باغتيال الرئيس رفيق احلري����ري، قّدمه فريق الدفاع 
ع����ن مصالح املتهم حس����ني العنيس����ي لالس����تماع إلى إفادة ع����دد من قيادات اجلماعة اإلس����المية، 

وكذلك شخصيات حقوقية ومحامني وناشطني في مجال الدفاع عن املوقوفني اإلسالميني. 
م����ن املفي����د التذكير بأن املتهم العنيس����ي هو أحد  الذين تتهمهم احملكمة الدولية »باملش����اركة 
ف����ي مؤام����رة ارتكاب عمل إرهابي، والتدخ����ل في جرمية قتل رفيق احلريري و252 ش����خصًا آخرين 
عم����دًا باس����تعمال مواد متفجرة«. م����ن املفيد التذكير أيضًا، بأن املتهم العنيس����ي ورفاقه في حزب 
الله فارون ويرفضون تس����ليم أنفس����هم. للتذكير كذلك فإن حزب الله ال يعترف باحملكمة وال مبا 
يصدر عنها، ويتهمها بالتس����ييس ويعتبرها من األدوات اإلس����رائيلية واألميركية حلصار مش����روع 

املقاومة الذي لم يبق منه إال اسمه. 
من حيث الش����كل وقبل احلديث في املضمون، يحق للبنانيني التس����اؤل: كيف يدافع محامون 
عن مّتهم يرفض تس����ليم نفس����ه، واليعترف بش����رعية احملكمة، ولم يكلف أحدًا للدفاع عنه، ويكبد 
الدول����ة اللبناني����ة ماليني طائلة للدفاع عنه؟! ثم، ما هي آخر املس����تجدات التي أحرزتها احملكمة 
الدولي����ة ملعرف����ة اجله����ة أو اجلهات التي ش����اركت في اغتي����ال الرئيس رفيق احلري����ري ورفاقه، وهو 
اله����دف م����ن إنش����اء احملكم����ة، وم����ن أجلها ش����هد لبنان خّض����ات أمنية وسياس����ية عاصف����ة، ويدفع 
اللبناني����ون م����ن جيوبه����م س����نويًا مالي����ني ال����دوالرات؟ أال يجب أن تك����ون أولوية احملكمة الس����عي 

العتقال املتهم ومحاكمته قبل التفكير في الدفاع عنه؟!
ما يعّزز نظرية انش����غال احملكمة الدولية مبا الينفع، وابتعادها عن الهدف الذي أنش����ئت من 
أجل����ه، ه����و إصدارها قبل أيام حكمًا على صحيف����ة األخبار ورئيس حتريرها بجرم حتقير احملكمة 
وغّرمتهم����ا آالف اليوروه����ات. وس����بق له����ا قبل فت����رة إصدار حكم مش����ابه على قن����اة اجلديد وأحد 

مديريها.
بالع����ودة إل����ى التبلي����غ، مل����اذا طلب فريق الدفاع االس����تماع إلفادة أش����خاص ال يعرف����ون املتهم 
والعالقة لهم به؟ ما هي املصلحة في ذلك، وما الغاية من وراء إفادات أشخاص لن يقدموا شيئًا 
سوى إغراق التحقيقات بإفادات لن تقدم ولن تؤخر. اآلن بعد مرور أكثر من أحد عشر عامًا على 

اغتيال الرئيس احلريري ورفاقه، اكتشف فريق الدفاع احلاجة لالستماع لهذه اإلفادات؟!.
ح����رف وجهة التحقيقات، ومحاولة توجي����ه االتهام جلهات أخرى هي وظيفة فريق الدفاع ما 
دام ذلك يخدم الوصول إلى »احلقيقة« التي صدحت حناجر اللبنانيني مطالبة بها. لكن ذلك ال 
يك����ون أب����دًا بتضليل احملكمة وخداعها، وهو مس����عى يجدر بقضاة احملكمة وضع حّد له والتصدي 
ل����ه، الله����م إال إذا كان قضاة احملكم����ة متوافقني مع توجهات فريق الدفاع ف����ي هذا التوجه. بعض 
 )Plan B( م����ن يتهمون احملكمة بالتس����ييس يش����يرون إلى أن األخيرة معنّية بتأم����ني خطة بديلة
ومضبط����ة اته����ام تكون جاهزة، إذا اقتضت الظروف الدولية عقد صفقة لتبرئة عناصر حزب الله، 
وتكون حينها احلاجة ماس����ة التهام آخرين. األيام وحدها ستكش����ف مدى نزاهة احملكمة أو غرقها 

في وحول التسييس والصفقات.<

بقلم: أواب إبراهيم

آلو.. لديك تبليغ

كلمة طيبة

م��ن  الكثي��ر  اللبنان��ي  املواط��ن  يتحم��ل 
الضغوطات واملعوقات التي تقف س��داً حائالً 
بينه وبني حياة آمنة وطبيعية، وال  يتذمر من 
مجابه��ة الصعوبات واملخاطر حتى تس��تقيم 
أموره وشؤون حياته ومستقبل عائلته. ولكن 

واقع احلال اقسى من ان يتحمله.
ولقد عانى هذا املواطن األمرين طوال عدة 
عقود ومنذ بداية احلرب االهلية من احملاوالت 
الرامية الى انهيار الدولة وشرذمتها وتفكيكها 
ملصلحة مش��اريع مش��بوهة، لكن هذا املواطن 
صم��د ف��ي وجه هذه املش��اريع وح��رص على 
واإلدارات  املؤسس��ات  دول��ة  عل��ى  احلف��اظ 
الرسمية املوحدة مبا أوتي من عزمية وشعور 
وطني هو القاس��م املش��ترك بينه وبني س��ائر 

اللبنانيني احلريصني على وحدة هذا الكيان.
وقد ذاق هذا املواطن الطيب مآس��ي حرب 
أهلي��ة مدم��رة ولكنه صم��د و انتص��ر باتفاق 
اللبنان��ي  للدس��تور  أس��س  ال��ذي  الطائ��ف 
الس��اري املفعول وعانى ايضاً وال يزال يعاني 
م��ن بعض األح��زاب التي انقلب��ت على منطق 
الدولة واملؤسس��ات وباتت خطراً يهدد وحدة 
هذه الدولة ومؤسس��اتها وبخاصة مؤسس��ة 
اجليش التي ثابرت على تصميمها ومناقبيتها 
ف��ي احلفاظ على وحدته��ا املتينة في وجه كل 
املؤامرات والتهديدات الت��ي تصدى لها بحزم 

وإباء.
ومنذ الش��غور الرئاس��ي قب��ل نحو ثالث 
س��نوات ال يزال هذا املواطن يتطلع الى توافق 
سياس��ي النتخ��اب رئي��س جديد وال تباش��ير 
حل في االف��ق املنظور حيث توض��ع العراقيل 
في وجه أي انفتاح أو مش��روع رئيس��ي ممكن 
ان يلق��ى حظه من القبول مهم��ا كان موقع هذا 

املرشح وميوله وانتماءاته.
ولع��ل آخر م��ا توصل��ت اليه املش��اورات 
السياس��ية في هذا املجال الى اقتراحني يرمي 
احدهم��ا الى البحث أوالً ف��ي قانون انتخابات 
جدي��د، وتعي��ني رئي��س أركان للجي��ش، قبل 
تعي��ني قائ��د جدي��د للجي��ش واقرار مش��روع 
الالمركزي��ة اإلدارية، ومن ث��م انتخاب رئيس 
مجل��س  انتخ��اب  يت��م  ان  بع��د  للجمهوري��ة 
نياب��ي جدي��د كما يط��رح التي��ار العوني. هذا 
االقتراح ال��ذي يظن التي��ار العوني من خالله 
ان��ه س��يفوز بأكثري��ة نيابي��ة تؤهل��ه لتأمني 

أغلبي��ة توص��ل العماد عون إلى قص��ر بعبدا، 
وق��د قوبل ه��ذا االقتراح برف��ض الرئيس نبيه 
بري الذي أبى ان تؤخ��ذ احللول واالقتراحات 
بالتقس��يط، وطال��ب بس��لة متكامل��ة ت��درس 
جميع محتوياتها، ويتم التوافق عليها قبل أي 
اقتراح آخ��ر على أن تكون طاولة احلوار في 5 

أيلول املقبل مكان بحث هذه السلة.
وال يب��دو م��ن مجم��ل األجواء السياس��ية 
ان هن��اك اجماعاً عل��ى هذا االقتراح وأش��اروا 
بط��رف خف��ي ال��ى انها س��لة مهمالت ال س��لة 
حل��ول لألزمات التي تعص��ف بالوطن وتبقى 
هذه الدولة مرتهنة بسلة اختلف في توصيفها 
ولك��ن هناك اتفاق��اً على عدم االتف��اق على أي 
حل يخرج الوطن من أزماته و ينقذه من حتكم 

الدول اإلقليمية بالوضع السياسي اللبناني.
وف��ي م��وازاة اخت��الف اآلراء ح��ول ه��ذه 
الس��لة تبرز ال��ى العل��ن أزمة قريب��ة جديدة، 
أي النفاي��ات التي تغرق محيط منطقة الدورة 
تف��رغ  الت��ي  والش��احنات  النفاي��ات  بأرت��ال 
األطن��ان منه��ا في ش��اطئها مما اس��تفز نواب 
املنطقة الذين هددوا بتصعيد التحركات ان لم 
تعم��د اجلهة املكلفة إزالة النفايات الى العودة 

عن قرارها قبل فوات األوان.
و عاد احلديث عن الصفقات والسمسرات 
مم��ا دف��ع ه��ذا البلد ال��ى الوق��وع مج��دداً في 

مستوعب النفايات.
وكانه ال يكفي هذا البلد ما يتعرض له من 
مش��اكل و أزمات حتى يطالعنا بعض الوزراء 
مبواق��ف مس��تنكرة لم ت��راع احل��د األدنى من 
الدبلوماس��ية عندما يعمد إل��ى توزيع لعناته 
على اللبنانيني الذي��ن يقفون في وجه وصول 
عم��ه الى قصر بعبدا. و هنا نتفهم ملاذا يرفض 
قسم كبير من اللبنانيني وصول عون إلى سدة 
الرئاس��ة ألنه لن يكون ه��و رئيس اجلمهورية 
الفعل��ي وامن��ا صه��ره ال��ذي أكد ان��ه ال يؤمن 
بالدميقراطية وعم��د الى فصل أعضاء بارزين 
في التي��ار وإلى حتجيم عديله العميد ش��امل 

روكز ليخلو له جو التيار كيف ما يشاء.
احلكوم��ة  وض��ع  يه��ز  ان  يح��اول  كم��ا 
ويعرضه��ا ألزم��ات لي��س أوانه��ا اآلن و بئس 
وطن يهدد أمنه واستقراره وزير يوزع لعناته 

على اللبنانيني.{
عبد القادر األسمر

دولة في سلة مهمالت
ووزير يوزع لعناته على اللبنانيين

مواقيت الصالة
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