
لماذا األضحى؟!
يص���در ه���ذا العدد م���ن »األمان« واملس���لمون يتهّي���أون لالحتفال بعيد األضح���ى، واحلجاج 
يؤّم���ون بي���ت الل���ه احلرام في مكة املكرم���ة، مكّبرين وملّبني: »لبيك اللهم لبي���ك«، فلماذا العيد، 
وفي مكة حتديدًا؟! العيدان عند املسلمني هما الفطر واألضحى، وال عالقة لهما مبيالد نبّي وال 
ولي وال بذكرى انتقاله أو وفاته. حتى ذكرى مولد النبي محمد ] لم يحتفل املسلمون بها أيام 
اخللفاء الراش���دين أو األمويني والعباس���يني، وإمنا جاء بها الفاطميون إلى مصر واستمرت بعد 
ذل���ك. والفط���ر هو احتف���ال باجناز عبادة الصوم، أما األضحى فهو أق���رب الى االحتفال مبعاني 
األمومة والطفولة، أمومة هاجر )زوج النبي إبراهيم( حني تركها زوجها مع رضيعها اس���ماعيل، 
فجّف ضرعها واس���تهلكت طعامها، فذهبت تس���عى بني هضبَتي الصفا واملروة س���بع مرات وهي 
تفت���ش ع���ن املاء، ثم التفتت إلى رضيعها ال���ذي تركته يبكي فإذا باملاء يتفّجر بني يديه ورجليه، 
فكان���ت »زم���زم«، وكان الوحي قد تنّزل على إبراهيم عليه الس���الم: »وأّذن في الناس باحلج يأتوك 
رج���ااًل وعل���ى كل ضامر..«، فالتفت حوله ليج���د واديًا ال زرع فيه وال ماء، فقال: من ذا أدعو ومن 
ذا يستجيب لي؟ قال: عليك الدعاء وعلينا البالغ. وما نزال نحتفي بذكرى إبراهيم واسماعيل 

وهاجر، إحياًء ملعاني األبّوة واألمومة والطفولة.. عليهم جميعًا صالة الله وسالمه.
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في ظل انسداد األفق السياسي:

 إلى أّي مدى
سيصل التصعيد العوني؟

آالف األردنيين يشاركون بمهرجان
إشهار قوائم تحالف اإلسالميين )اإلصالح(

قتلى بقصف على حلب وريفها.. وسط اشتداد 
المعارك بين المعارضة وقوات النظام

عن ضرورة التفريق
بين األكراد والميليشيات الكردية

فتنة جديدة انطلقت من الشيشان!

بعد تعليق الحوار.. هل يتجه لبنان 
إلى التعطيل أو التفجير؟
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حزب جبهة »العمل اإلسالمي« يستنكر 
المضايقات التي رافقت حملته االنتخابية  

الرئيس مرسي والسيسي
والعالقات »الدافئة« مع إسرائيل!



األمـان - العــدد 1228 - 9 أيلول 2016م2

ثمن النسخة
االشــتــراكـــات

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

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

جعجع يدعو لطرد 
السفير السوري من لبنان

جدد رئيس حزب »القوات اللبنانية« 
سمير جعجع في بيان التأكيد »ان جرمية 
مس��جدي التقوى والس��ام ف��ي طرابلس 
ليست جرمية عادية، بل إنها عمل إرهابي 
بامتي��از راح ضحيته أكثر م��ن 50 مصلياً 

بريئاً«.
وق��ال: »لذلك م��ن املعي��ب أال تتحرك 
احلكومة جتاه عمل إرهابي بهذه الفداحة، 
فأق��ل م��ا يج��ب عل��ى احلكوم��ة أن تق��وم 
ب��ه ه��و مطالبة الس��لطات الس��ورية فوراً 
بتس��ليم الضابطني املخططني واملش��رفني 
على عملي��ة التفجير«. وق��ال: »إذا رفضت 
احلكوم��ة الس��ورية تس��ليم الضابط��ني، 
فعل��ى احلكوم��ة اللبناني��ة أن تعم��د الى 
طرد السفير السوري من لبنان واستدعاء 
السفير اللبناني من دمشق، ومن ثم التقدم 
بش��كوى لدى مجلس األمن في حق بش��ار 

األسد«.

باسيل: نرفض استمرار 
الوضع األعوج

أك��د رئي��س »التي��ار الوطن��ي احل��ر« 
الوزي��ر جب��ران باس��يل »أننا ل��ن نرضى 
بأي ش��كل باس��تمرار هذا الوضع األعوج، 
وس��نصححه ب��كل الوس��ائل املتاحة، مبا 

فيها الشعبية«.
عق��ب  صحاف��ي  مؤمت��ر  ف��ي  وق��ال 
التغيي��ر  ل�»تكت��ل  االس��بوعي  االجتم��اع 
واالصاح« برئاسة رئيسه العماد ميشال 
ع��ون، إن »املظلومية س��تجعل كل ش��يء 
مباحاً«، الفتاً إلى أن »كل اإلش��كاليات في 
لبن��ان عند كل املكونات س��ببها املظلومية 
التي تعرضوا لها، فنح��ن نعرف تاريخنا 

ومشاكلنا، لذلك نحاول تخطيها«.

سجال بين كبارة و»القوات« 
توجه النائب محمد كبارة »بالش��كر« 
إلى رئيس حزب القوات »اللبنانية« سمير 
جعج��ع » لغيرته عل��ى ش��هداء طرابلس 
والطائف��ة الس��ّنية ف��ي ما يتعل��ق بتفجير 
مس��جدي الس��ام والتق��وى«، داعي��اً اياه 
»إل��ى الطل��ب من حليف��ه وزي��ر اخلارجية 
جبران باس��يل إقناع حليفه بش��ار األس��د 
بتس��ليمنا الضابط��ني األس��ديني املتهمني 
باجلرميتني، كي تتم محاكمتهما في لبنان 

وفق األصول القانونية والقضائية«.
وختم: »أما تعميم مسؤولية املواجهة 
وإلقاؤه��ا عل��ى احلكوم��ة مجتمع��ة، فهو 

من��اورة رخيص��ة لاس��تثمار السياس��ي 
ال تلي��ق مب��ن تذّكر ش��هداءه قب��ل يومني، 
فالدم��اء ليس��ت س��لعة معروض��ة في أي 

بورصة«.
»الق��وات  كتل��ة  عض��و  رد  والحق��اً 
اللبنانية« النائب فادي كرم في بيان، على 
كام كب��ارة، باآلتي: »عندم��ا كنت »زملة« 
األس��د ونظامه، لم نكن نح��ن. أما دخولك 
بينن��ا وب��ني اخوتنا من الس��نة، فدعك من 
هذا االستجداء الرخيص الذي لن يعيد لك 

صوتاً وال مجداً زائفاً وباطاً«.

درباس: مساِع لرأب الصدع
أكد وزير الش��ؤون االجتماعية رش��يد 
درباس، وجود مس��عى وزاري م��ع التيار 
»الوطني احلر« لرأب الصدع، مش��يراً الى 
أن »رئي��س احلكومة متام س��ام س��يأخذ 
االمور باحلس��نى وط��ول االن��اة، وهو في 
ص��دد درس تأجيل انعقاد جلس��ة مجلس 
ال��وزراء املق��ررة غ��داً، وال ي��زال مي��ارس 
صب��ره وكت��م غيظ��ه، وهو ليس ف��ي وارد 
أن يذه��ب الى مواجهة م��ع التيار الوطني 
احلر، وال في وارد س��لب حق��وق أحد، اذ ال 

غنى للبنان عن أي من مكوناته«.
واذ اس��تبعد »أن نصل ال��ى الفوضى 
ف��ي الش��ارع واعتب��ر أن »تعلي��ق احلوار 
ه��و تعلي��ق العقل حتى ل��و لم نص��ل الى 
نتائج«، موضحاً أن »أهمية احلوار هي في 
وجود قرار في ع��دم الذهاب الى القطيعة، 
وتعلي��ق احلوار يعن��ي أن أي تواصل بني 

املتحاورين قد انقطع«.

األسير صامت حتى التحقيق 
في مصدر الرصاصة األولى

أم��ام  األس��ير  أحم��د  الش��يخ  َمُث��ل 
احملكمة العس��كرية في لبنان، من دون أن 
تتمكن من اس��تجوابه مرة جديدة لتخلف 
وكاء الدف��اع الثاث��ة عنه ع��ن احلضور، 
»احتجاج��اً عل��ى عدم ب��ّت اإلخب��ار الذي 
تقدموا به منذ 8 أشهر من دون بّته ويتعلق 
بالتحقيق في م��ن أطلق الرصاصة األولى 
خال حوادث عب��را«. وأيّد األس��ير موقف 
وكيلي��ه احملاميني محمد صبلوح وانطوان 
نعم��ة في مقاطعة اجللس��ات »ألنهم أخبر 
مني ف��ي القان��ون«، معتب��راً أن »محاكمة 
بقية املوقوفني ال�33 ليس��ت ملصلحتهم«. 
وق��ال: »تورطوا بفعل اآلخرين في املعركة 
واحملاكمة ليس��ت م��ن مصلحتهم من دون 

معرفة َمن أدار املعركة«.
األس��ير متس��ك مبوقف��ه ف��ي الت��زام 
الصمت، رافضاً االس��تجواب حتى حتقيق 
مطلبه ببّت اإلخبار املذكور. وس��أل رئيس 
احملكم��ة العمي��د خلي��ل ابراهي��م: »هل مت 
اس��تدعاء أي م��ن الذين ش��اهدوا أن حزب 

الله كان يدير املعركة«.

»المستقبل«: التزام الدستور 
يحفظ الميثاقية

اعتب��رت كتل��ة »املس��تقبل« النيابية 
أن »الت��زام تطبي��ق الدس��تور ف��ي ش��كل 
س��ليم والتمس��ك بقواعده وأصول��ه، هما 
الل��ذان يحافظان عل��ى امليثاقية، ال س��يما 

أّن الدس��تور ينص على األص��ول الواجب 
اتباعه��ا بش��أن احل��االت املطروح��ة على 

بساط البحث«.
جلس��ات  لتعلي��ق  الكتل��ة  وأس��فت 
احل��وار، »عل��ى أث��ر مواقف رئي��س التيار 
الوطن��ي احل��ر جب��ران باس��يل وإعان��ه 
االنس��حاب منه«. كذلك أس��فت »لتس��بب 
التي��ار احلر ومن خلفه حزب الله بتضييع 
الفرصة حلّل املش��كات عن طريق احلوار 
عم��ل  »باس��تمرار  ومتس��كت  الداخل��ي«. 
التش��ريعية  الدس��تورية،  املؤسس��ات 
والتنفيذي��ة، وبنه��ج احل��وار والتواص��ل 
وس��يلة وحيدة ملعاجلة املش��كات، ومنها 
تل��ك الت��ي يس��ببها العن��اد واالمتناع عن 
التزام القواعد الدستورية النتخاب رئيس 
اجلمهورية«. وذّكرت بأنه »جرى التشديد 
في جلسات احلوار على أهمية العودة إلى 
التزام الدس��تور حل��ل املش��كات من دون 
استنس��ابية أو اس��تثناء بالت��زام األصول 
الدس��تورية النتخ��اب الرئي��س واحت��رام 

قواعد النظام الدميوقراطي البرملاني«.

حمادة: عون انتقل إلى 
منطق »أنا أو ال جمهورية«

  أس��ف عضو »اللق��اء الدميوقراطي« 
النائ��ب مروان حمادة ألن »العماد ميش��ال 
ع��ون انتقل م��ن منط��ق »أن��ا أو ال رئيس« 
ال��ى »أنا أو ال جمهوري��ة«، وهذا ضرب من 
اجلن��ون، ألن هذا املنطق ال يرضى به أحد، 
حتى حلفاء التيار الوطني احلر مبن فيهم 
املس��يحيون«، مق��راً في الوقت نفس��ه بأن 
»العم��اد ع��ون يش��كل مكوناً أساس��ياً في 

السلطة«.
ودع��ا في حدي��ث الى اذاع��ة »صوت 
لبن��ان - 93،3« ، التي��ار »الوطن��ي احلر« 
الى »النزول إلى املجلس النيابي النتخاب 
رئيس للجمهورية، ألن الش��غور الرئاسي 

بات خطراً على مؤسسات الدولة«.
وأع��رب ع��ن أس��فه لتعلي��ق احلوار، 
مش��اطراً »الرئي��س نبي��ه ب��ري مخاوف��ه 
بالع��ودة إل��ى احل��رب األهلي��ة«. وح��ذر 
من »اس��تقالة احلكوم��ة، ألن اس��تمرارها 

ضروري على الرغم من شللها«.

وجهة نظر

الوزير باسيل ولعنة الميثاقّية
»امليثاقي���ة« طرح جديد على الس���احة السياس���ية يس���تخدمه »التيار 
الوطن���ي احل���ر« لتعطي���ل احلياة السياس���ية ف���ي لبنان، وأيض���ًا لتعطيل 
مؤسس���ة مجل���س ال���وزراء الت���ي م���ا زالت تعم���ل حتى اآلن في ظل فش���ل 

انتخاب رئيس للجمهورية، وتعطيل عمل املجلس النيابي.
والالف���ت في اس���تراتيجية التعطيل املتبعة من قب���ل »التيار الوطني 
احلر« التي يقودها الوزير جبران باسيل، أنها تستخدم عنوانًا طائفيًا هو 
»املظلومية املس���يحية« من أجل اإلقرار باملساواة بني اللبنانيني كما يقول 
الوزير باس���يل، وهذه املس���اواة ال تتحقق إال إذا وافق باقي اللبنانيني على 

انتخاب العماد عون رئيسًا للجمهورية.
وهن���ا نس���أل: ما ه���ي امليثاقية التي ين���ادي بها الوزير جبران باس���يل 
إذا كان���ت تعن���ي فقط عون رئيس���ًا للجمهورية؟ هل ه���ي ميثاقية احتكار 
التمثي���ل املس���يحي من قب���ل التيار العون���ي، واعتبار باقي املس���يحيني ال 
ميثلون ش���يئًا أو مجرد س���تة في املئة كما قال في جلسة احلوار األخيرة؟ 
أم ه���ي ميثاقية ف���رض معادالت بق���وة األمر الواقع، بن���اًء على التحالف 
القائ���م ب���ني »حزب الله« و»التيار العوني«؟ وهل تك���ون امليثاقية بالتهديد 

بالويل والثبور وعظائم األمور إذا لم ُيسَتَجب ملطالب التيار العوني؟
أسئلة كثيرة يطرحها اللبنانيون الذين يعيشون اليوم تعطياًل كبيرًا 
يش���ل مؤسس���ات الدولة حتت اسم »امليثاقية«، وهو يش���به التعطيل الذي 
عاش���وه قب���اًل حتت عنوان »الثل���ث املعطل« أو »الثلث الضامن« كما س���ّماه 
األمني العام حلزب الله الس���يد حس���ن نصر الله، الذي كان سببًا مباشرًا 
للف���راغ القائم في موقع رئاس���ة اجلمهورية، بع���د أن عجزت احلكومة )أو 
باألح���رى احلكومات( التي تش���كلت بع���د »اتفاق الدوحة« ع���ام 2008 عن 
القيام مبهماتها بس���بب »الثلث املعطل« الذي كان مبثابة السيف املسلط 
على رقبة رئيس احلكومة، الذي أدى الى إقصاء الرئيس س���عد احلريري 
من رئاس���ة احلكومة، وإلى استقالة حكومة الرئيس جنيب ميقاتي، وإلى 

وصول حكومة الرئيس سالم إلى حالة اإلفالس والشلل احلالية.
وإذا كان ط���رح »الثل���ث املعطل« في العمل احلكوم���ي قد أوصل لبنان 
إلى حالة الش���لل في مؤسس���اته الدس���تورية، وال سيما في مؤسسة رئاسة 
احلكوم���ة، فإن ط���رح »امليثاقية« هو أق���رب وصفة لتفجير لبن���ان طائفيًا 
ومذهبي���ًا كم���ا ي���رى الرئيس نبي���ه بري، ال���ذي اعتبر كالم الوزير باس���يل 
األخطر منذ احلرب األهلية، ألنه يعود باللبنانيني إلى مواقف وصراعات 

فق على جتاوزها في اتفاق الطائف الذي بدأ تطبيقه عام 1990. اتُّ
فه���ل يري���د الوزير باس���يل العودة بلبنان الى ما قب���ل عام 1990 حتت 
عن���وان »امليثاقي���ة«؟ وهل هذه العودة ممكنة في ظل املتغيرات السياس���ية 

والطائفية في املنطقة؟
نقط���ة أخي���رة في موضوع امليثاقية الذي يس���تخدمه جبران باس���يل 
هي: إذا كان يعتقد أن طرح »امليثاقية« حتت عنوان »املظلومية املسيحية« 
س���يمهد الطري���ق لوصول العم���اد عون إلى رئاس���ة اجلمهورية، فهو طرح 
واه���م، ألن م���ا يق���وم به باس���يل ووزراء »التي���ار الوطني احل���ر« ونوابه أكد 
للبناني���ني أن أق���رب وصف���ة للخ���راب ه���ي انتخ���اب العم���اد ع���ون رئيس���ًا 
للجمهورية، فكيف سيقبل اللبنانيون برئيس يعتبر نفسه ممثاًل ألكثرية 

اللبنانيني، وال يعترف بوجود معارضيه من املسيحيني.
لعب���ة »امليثاقي���ة« املتبع���ة من قب���ل الوزير باس���يل حتولت إل���ى »لعنة 
امليثاقية« التي أنهت آمال العماد عون الرئاسية، واأليام القادمة ستكشف 

ذلك.<
مهند عبد الله

األمين العام للجماعة يستقبل وفدًاً من حزب الوطنيين األحرار
األم��ني  اس��تقبل 
للجماع��ة  الع��ام 
ف��ي  االس��امية 
لبن��ان األس��تاذ عزام 
األيوب��ي ي��وم االثنني 
ف��ي   2016/9/5
ف��ي  اجلماع��ة  مرك��ز 
م��ن  وف��داً  بي��روت، 
الوطني��ني  ح��زب 
خالد  برئاسة  األحرار 
النصول��ي وعضوي��ة 

املكت��ب  ج��ورج نعم��ان وس��يمون درغ��ام، بحض��ور عض��و 
السياسي للجماعة عمر املصري.

 نق��ل وف��د األح��رار دع��وة م��ن رئيس احل��زب ال��ى قيادة 
اجلماع��ة للمش��اركة في الذكرى الس��نوية لتأس��يس احلزب، 

وكان اللقاء فرصة للتشاور في القضايا الوطنية واحمللية وما 
يعاني��ه البلد من أزم��ات بالنظر الى حج��م العرقلة والتعطيل 
الت��ي ينتهجها البعض، وج��رى االتفاق عل��ى التواصل الدائم 

للتنسيق في القضايا ذات االهتمام املشترك.

لقطات لبنانية

عطلة »األمان« في عيد األضحى
تتقدم أسرة »مجلة األمان« إلى قرائها الكرام وإلى اللبنانيني جميعًا 
بأزك���ى التهاني بحل���ول عيد األضحى املبارك. وتدع���و الله أن يعيده على 
العرب واملس���لمني وقد انحلت أزماتهم وتوقفت صراعاتهم، وال س���يما في 

األقطار التي تشهد حروبًا ونزاعات داخلية.
وتعل���ن إدارة املجل���ة عن أس���فها الحتجابها عن الصدور في األس���بوع 
القادم بس���بب عطلة العيد، على أن تعود إليهم في األس���بوع الذي يليه.. 

وكل عام وأمتنا بخير.
أسرة »مجلة األمان«
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كلمة
األمان

حليفهم املعلن الى قصر بعبدا. لكن شيئاً من هذا لم يقع، واستمر املقاطعون 
عل��ى مواقفه��م.. ال��ى أن وصلوا إلى ما هو أس��وأ، وهو انس��حاب وزيرين أو 
ثاث��ة من احلكوم��ة، ومقاطعة جلس��اتها، وكذلك االنس��حاب من جلس��ات 
احلوار الوطني التي دعا إليها ويتابع ترؤس جلس��اتها الرئيس نبيه بري.. 
مبتدعني مبرراً جديداً للتعطيل، ليس جللس��ات املجل��س النيابي أو احلوار 
الوطن��ي، وامنا كذلك احلكومة التي ما زال نصابها قائماً مبش��اركة أكثر من 
ثلث��ي أعضائه��ا، بطرح معط��ل جديد جللس��ات احلكومة وحت��ى لقراراتها، 
ه��و »امليثاقية« وهذا م��ا جعلهم يخوض��ون مواجهة جديدة على الس��احة 
السياس��ية، ليس ما بني مسلمني ومس��يحيني، أو موارنة وارثوذكس، وامنا 

بني قيادات الطائفة املارونية ذاتها.
في جلسة »احلوار الوطني« التي يدعو إليها الرئيس بري، طرح رئيس 
التي��ار الوطني احلر الوزير جبران باس��يل ش��عارات جديدة تتعلق بحقوق 
املسيحيني التي تتآكل يوماً بعد يوم.. »فنحن نشعر بالغنب والتهميش، وما 
نواجه��ه نتيجة اهمال حقوقنا في الش��راكة يجعل قضيتنا قضية وجودية، 
وإذا استمرت األمور هكذا ال لزوم ألن نستمر معاً.. نحن منثل أكبر كتلة نيابية 
مس��يحية، ولدينا احلضور األكبر في الش��ارع، وتغييبنا ل��م يعد مقبوالً، وال 
لزوم حلضور مجلس الوزراء أو اللقاء مع بعضنا بعضاً طاملا أن هناك من ال 

يريد الشراكة وال يطبقها أو يعترف بها..«.
وهن��ا تصدى ل��ه النائب )املرش��ح للرئاس��ة( س��ليمان فرجني��ة قائاً: 
»أس��تغرب حديث البعض عن أن املس��يحيني من غير التي��ار الوطني الذين 
يشاركون في احلكومة ميثلون ستة في املائة من املسيحيني، وأنت يا جبران 
- مع احترامي الكبير لك - ترش��حت أكثر من م��رة لانتخابات النيابية ولم 
تنجح، فأي متثيل للمس��يحيني تتحدث عنه..«. هن��ا دخل على خط احلوار 
أكثر من نائب مس��يحي، ال س��يما م��ن ذوي الرصيد الش��عبي والنيابي ومن 
املؤهلني لرئاس��ة اجلمهورية.. ورفعت اجللس��ة بع��د أن فضل الرئيس بري 

أن يكون هو الذي يدعو وهو الذي يفض اجللسات.
بعد كل ما س��بق، يبقى الس��ؤال الكبير مطروحاً: ماذا يريد هؤالء الذين 
يعطلون جلس��ات املجلس النياب��ي النتخاب رئيس للجمهوري��ة، كما كانوا 
وال يزالون يعرقل��ون االتفاق على قانون جديد لانتخابات.. واآلن يعطلون 
جلس��ات احلكومة الت��ي تدير أم��ور البلد في غي��اب رئي��س اجلمهورية. قد 
يكون ميشال عون يسعى لرئاسة اجلمهورية، مع افتقاده ألدنى مستلزمات 
الرئي��س. لكن ماذا يريد حلفاؤه وداعموه س��وى التعطيل وقتل الوقت ريثما 
تنضج مش��اريع س��اخنة، في س��وريا أو العراق أو اليمن؟ ماذا ينتظر هؤالء 
بعد فش��ل عون ف��ي الوصول إلى س��ّدة الرئاس��ة.. وأكبر الظن أنهم س��وف 
يس��حبون تأييدهم له إذا ما توفرت له أغلبية نيابية تؤهل املجلس النيابي 

لانعقاد، وملنح املرشح الذي ال شريك وال مثيل له سّدة الرئاسة!!
البل��د يعاني مخاطر حقيقية، ال تهدد أمنه واس��تقراره السياس��ي فقط، 

وامنا تهّدد وحدته الوطنية والتحامه، وسامة مؤسساته الدستورية.{

منذ س��نوات، يعيش اللبناني��ون حالة من االنهيار السياس��ي وانفراط 
العق��د الوطن��ي. فق��د تأجل��ت االنتخاب��ات النيابي��ة أوالً، ثم ج��رى التمديد 
للمجلس النيابي، وما زال املجلس يعيش متديداً يطعن بشرعيته الكثيرون. 
ثم انتهت والية رئيس اجلمهورية )ميشال سليمان(، فحمل حقائبه وتوجه 
إل��ى داره، كما فعل الرئي��س أمني اجلمّيل عام 1988 حني ش��كل حكومة من 
س��ت وزراء برئاس��ة اجلنرال ميش��ال ع��ون، فانس��حب الوزراء املس��لمون 
الثاث��ة من احلكومة وبقي اثنان فق��ط إلى جانب عون.. ومع هذا فقد مارس 
صاحياته كرئيس للحكومة واجلمهوري��ة، واعتصم في قصر بعبدا الى أن 
جرى ترحيله عنه بعد غارات جوية س��ورية على القصر، وكذلك على وزارة 

الدفاع باليرزة.
يومه��ا، لم يس��أل أحد ع��ن امليثاقية، وع��ن متثيل املس��لمني - مبختلف 
طوائفه��م - باحلكومة املعّينة، التي لم متثل أم��ام املجلس النيابي ولم حتز 
ثقته، ومع هذا فإن ميش��ال عون ما زال يصّر عل��ى أنه »دولة الرئيس«، ولم 
يحاسبه أحد أو يحاكمه على ما أحلقه بالبلد من خراب، وباجليش اللبناني 
من انقسام، وباألحياء اآلهلة في بيروت التي كانت تسمى »غربية«، وال على 
م��ا أوقعه من دمار في حربني ضروس��ني، األولى حرب التحرير ضد اجليش 

السوري، والثانية حرب اإللغاء ضد القوات اللبنانية.
واليوم، تكاد متضي ثاث س��نوات على الفراغ في رئاس��ة اجلمهورية، 
مل��اذا؟ ألن هن��اك مجموع��ة م��ن الن��واب ميتنعون عن املش��اركة بجلس��ات 
املجلس النيابي، ال لش��يء إال ألن مرش��حهم )ميش��ال عون( لي��س بإمكانه 
حي��ازة أغلبية نيابية تتيح له الوصول إل��ى قصر بعبدا، وهذا ما لم يقع في 
لبن��ان، ورمبا ف��ي كل األنظم��ة الدميقراطية في العالم. فالنائ��ب بإمكانه ان 
يكون مع الرئيس املرشح أو ضده، أو أن ميتنع عن التصويت، أو أن ينتخب 
من يش��اء.. أما مقاطعة جلسات املجلس، وقد انتخب عضواً فيه، ويتقاضى 
راتباً ش��هرياً من أجل أن يشارك في جلسات املجلس وأهمها جلسة انتخاب 
رئيس اجلمهورية، فذلك ما يخل باملهمة التي أسندها الشعب اللبناني إليه، 
وباألمان��ة التي يتقاضى مقابلها راتباً ش��هرياً ضخم��اً ومخصصات عالية. 
وم��ع هذا فإن النواب املقاطع��ني ال يخجلون من أنهم يفعل��ون ذلك، بذريعة 
أنهم ميارسون حقاً دستورياً. ومع كل ذلك، فقد التمس لهم الشعب اللبناني 
عذراً، طاملا أن في البلد حكومة متثلت فيها معظم الكتل النيابية، وهي تأخذ 
قراراتها بأغلبية ثلثي الوزراء، خاصة بالنسبة للقرارات ذات األهمية، سواء 

كانت سياسية أم إدارية.
مؤخراً، رمبا انسجاماً مع حس��ن الظن بدوافع الكتل النيابية املقاطعة، 
ف��ي أنها ال تري��د التعطيل وامنا ايصال أحد أعض��اء تكتلها النيابي الى قصر 
بعب��دا، وأعن��ي تكت��ل 8 آذار، فقد جلأ رئيس تيار املس��تقبل )الرئيس س��عد 
احلري��ري( إل��ى تبني ترش��يح أحد أعض��اء تكت��ل 8 آذار )النائب س��ليمان 
فرجنية( لرئاس��ة اجلمهوري��ة، وكان من املفترض أن يب��ادر املقاطعون الى 
الترحي��ب بهذه املبادرة ألنها تش��كل تلبية لطموحاتهم السياس��ية بإيصال 

مخاطر التعطيل
بين الميثاقّية
وخراب البلد

الس��وري، حي��ث تب��دو األم��ور على ن��ار حامي��ة في ما 
يتعلق بالتس��وية املرتقبة للوضع السوري بني روسيا 
والوالي��ات املتح��دة األميركي��ة وحي��ث ت��دور أحاديث 
عن تس��وية سياس��ية تنهي الوضع في اليمن ملصلحة 
اململكة العربية الس��عودية، وعن تس��وية في س��ورية 
تكون ملصلحة إيران وحلفائها في املنطقة، وبالتالي من 
املمك��ن أن يكون لبنان جزءاً من هذه التس��وية املرتقبة 
التي ط��ال احلديث عنها أخيراً، وهو م��ا يعني أن جزءاً 
مهماً م��ن التعطي��ل على الصعي��د احلكوم��ي والتوتير 
عل��ى الصعيد الطائفي مرتبط ارتباط��اً وثيقاً بتطورات 
الوضع السوري املتحرك على األرض في حلب وحماه، 
وباحملادث��ات  التركي��ة،   - الس��ورية  احل��دود  وعل��ى 
األميركية - الروس��ية اجلارية حول تسوية ما للوضع 

السوري.
لك��ن بعي��داً ع��ن الق��راءات واالس��تنتاجات في ما 
يتعل��ق بخلفيات املواقف الطائفية الت��ي يثيرها الوزير 
جبران باس��يل، هل ميكن هضم مثل ه��ذه املواقف على 
الصعيدي��ن السياس��ي والش��عبي، وخصوص��اً في ما 

يخص انتخاب عون رئيساً للجمهورية؟
في ه��ذا اإلطار كان الفتاً قول الرئي��س بري تعليقاً 
عل��ى كام جب��ران باس��يل الطائف��ي: »م��ا س��معته هو 
األخط��ر منذ احل��رب األهلي��ة وهو ين��ذر بح��رب أهلية 

جديدة«.
فالتيار العوني يبدو في مواقفه التي يطلقها، سواء 
ف��ي م��ا يتعلق بالعاق��ة مع باق��ي الطوائ��ف اللبنانية 
أو م��ع األحزاب والقوى والش��خصيات السياس��ية انه 
كم��ن »أحرق كل الس��فن« وليس أمام��ه إال خيار تفجير 
الفتنة مجدداً ب��ني اللبنانيني حتت عنوان هضم حقوق 
املسيحيني منذ عام 1990 أي منذ البدأ بتطبيق »اتفاق 
الطائف«، وهو ما يفتح الساحة اللبنانية على خيارات 

متفجرة.
فه��ل ُيراد إح��راق لبنان حت��ت عنوان »ع��ون أو ال 
أحد«، كما يجري في سوريا حتت شعار »األسد أو غرق 
البلد«؟ س��ؤال برس��م »ح��زب الله« الذي ميس��ك بقرار 
العم��اد عون، ويش��ارك بالقت��ال في س��وريا دفاعاً عن 

»محور املقاومة واملمانعة«.{
بسام غنوم

التش��دد، حيث اعتبر الوزير جبران باس��يل »أن األزمة 
الراهن��ة ه��ي أكثر من وجودي��ة، ونح��ن بصراحة نفقد 
القناع��ة بإمكاني��ة أن نس��تمر ف��ي العي��ش س��وياً، مع 
بعضنا البعض، إذا استمر هذا االستهتار واالستخفاف 
بحقوق مكون لبناني أساسي«، وأضاف متسائاً: »إذا 
انسحب »تيار املستقبل« أو »حركة أمل« و»حزب الله« 
أو »احل��زب التقدم��ي االش��تراكي« من احلكوم��ة.. فهل 
جترؤ على االس��تمرار في عملها الطبيعي كما حتاول أن 
تفعل بعد مقاطعة وزيري »التيار« ووزير »الطاشناق« 

لها؟
ومن الواضح ان املواقف التي أعلنها الوزير باسيل 
تنس��جم بصورة كاملة مع املوقف الت��ي أطلقها »حزب 
الل��ه« قبل أس��بوع م��ن جلس��ة احل��وار، وهو م��ا يثير 
تس��اؤالت عن التفاهم والتنس��يق في ما بينهما، س��واء 
في ما يتعلق بتعطيل عمل احلكومة أو بتعليق جلسات 
احلوار حتت عنوان »املظلومية املسيحية« التي حتدث 
عنه��ا جب��ران باس��يل، أو محاول��ة إبق��اء الوض��ع في 
لبن��ان »على كف عفريت« بانتظ��ار التطورات اإلقليمية 
املتاحقة في املنطقة، وخصوصاً بالنسبة إلى املوضوع 

بحرب أهلية جديدة«.
وهنا طرح الس��ؤال اآلتي: أين يتجه لبنان في ظل 
إصرار »حزب الله« على التعطيل، وعمل التيار الوطني 

احلر على التوتير؟
في ق��راءة سياس��ية هادئ��ة ملا جرى في اجللس��ة 
األخي��رة للح��وار، ال ميك��ن ب��أي ح��ال فص��ل املواق��ف 
السياس��ية والطائفية املتوترة التي تثيرها تصريحات 
الوزي��ر جب��ران باس��يل خاص��ة، وباقي ن��واب ووزراء 
التيار العوني عامة، عن سياس��ة »ح��زب الله« القائمة 
على مب��دأ إما عون رئيس��اً أو ال أحد. وقد ش��هدنا خال 
لن��واب  مواق��ف  سلس��لة  للح��وار  الس��ابق  األس��بوع 
ومس��ؤولني في »حزب الله« تتحدث عن أن »االستمرار 
ف��ي اضطهاد التي��ار الوطني احلر حت��ول إلى اضطهاد 
للمس��يحيني في لبن��ان« كما ق��ال النائب حس��ن فضل 
الل��ه، وأضاف أن »التيار مكون أساس��ي ف��ي الباد وال 
يس��تطيع أحد جتاهله أو جتاوزه، ونحن ضد سياس��ة 

إدارة الظهر التي تهدد كيان الدولة«.
وقد أس��همت هذه املواقف التي أطلقها »حزب الله« 
في ش��ّد عصب التي��ار العون��ي، ودفعته إل��ى مزيد من 

احلوار معلَّق حتى إشعار آخر. هذه هي اخلاصة 
الت��ي أعلنه��ا الرئي��س نبيه ب��ري بعد جلس��ة عاصفة 
احتل فيها اخل��اف حول امليثاقية وم��ن ميثل األكثرية 
املس��يحية العن��وان األبرز، وحاول فيه��ا الوزير جبران 
باس��يل اختص��ار التمثي��ل املس��يحي بالتي��ار الوطني 
احلر، وهو ما أع��اد تذكير اللبناني��ني ب�»حرب اإللغاء« 
املس��يحية - املس��يحية في كان��ون الثان��ي 1990 بني 
عون و»القوات اللبنانية« التي انتهت كما يعلم اجلميع 
باجتياح القوات الس��ورية لقصر بعبدا وفرار عون إلى 

فرنسا في 13 تشرين األول 1990.
لك��ن إذا كانت ح��رب اإللغ��اء العونية ف��ي كانون 
الثان��ي 1990 عس��كرية، فإنه��ا ف��ي 5 أيل��ول 2016 
سياس��ية، حيث اعتبر الوزير جبران باس��يل أن القوى 
املس��يحية األخ��رى ال متث��ل أكث��ر م��ن 6 ف��ي املئ��ة من 
املسيحيني ال أكثر وال أقل، وهو ما استفّز النائب سليمان 
فرجني��ة ال��ذي توجه إلى جبران باس��يل بالق��ول: »أنا 
أمث��ل أباً عن جد أما أن��ت فمن متث��ل؟«. وزاد الطني بلّة 
كام باس��يل عن هضم حقوق املس��يحيني ف��ي التمثيل 
وفي دوائر الدولة، رافعاً شعار »املظلومية املسيحية«، 
وه��و ما دف��ع الرئي��س نبيه ب��ري إل��ى الق��ول رداً على 
طروحات باسيل الطائفية واإللغائية لباقي املسيحيني: 
»ما س��معته هو األخط��ر منذ احلرب األهلي��ة وهو ينذر 

بعد تعليق الحوار.. هل يتجه لبنان إلى التعطيل أو التفجير؟

كلمة األمان

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت

www.al-aman.com

في جلسة احلوار الوطني
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القضاء أصدر قراره االتهامي بجريمة تفجير مسجدي التقوى والسالم
.. والحكومة وقوى سياسّية اكتفت بالصمت!!

وائل جنم -كاتب وباحث
تفجي��ر  بجرمي��ة  االتهام��ي  الق��رار  ص��در  وأخي��راً 
مس��جدي التقوى والسام في طرابلس بعد مضي قرابة 
ثاث سنوات على اجلرمية التي راح ضحيتها في حينه 
أكثر من خمس��ني ش��هيداً م��ن املصلني واملاّرة وعش��رات 
اجلرحى. أصدر القضاء اللبناني قبل أيام قراره االتهامي 
به��ذه اجلرمي��ة، وأك��د ضل��وع ضب��اط ف��ي املخاب��رات 
الس��ورية به��ا، إن جله��ة التخطي��ط، أو جله��ة التمويل 
والتجهيز واتخاذ القرار، فس��ّمى القرار ضابطني في هذه 
املخاب��رات على األقل، وطل��ب ماحقتهم��ا، وماحقة كل 
من يظه��ر متورطاً معهما على مس��توى اتخ��اذ القرار أو 
املس��ؤولية، كذلك س��ّمى بعض املتورطني اللبنانيني من 
أبناء طرابلس أو جبل محس��ن على وجه التحديد، وأفرد 
القرار االتهامي ما توافر لدي��ه من أدلة جرمية دامغة في 
امللف تثبت صحة ودقة روايته واتهامه لهذين الضابطني 
وللمتورطني، وبالطبع لو لم يتوافر لدى القضاء اللبناني 
ه��ذه االدلة الدامغة ملا جترأ على توجيه االتهام الصريح 
لهم��ا، وللقيادة التي تق��ف خلفهما، وبالطب��ع  أيضاً فإن 

ذلك يعد تطوراً مهماً وخطيراً في آن واحد.
وقبل قرابة أربع س��نوات أيضاً )آب 2012( أوقفت 
أجهزة األمن اللبنانية )ش��عبة املعلومات في قوى األمن 
الداخل��ي( الوزير الس��ابق ميش��ال س��ماحة على خلفية 
تهري��ب مواد متفجرة بس��يارته من دمش��ق إلى بيروت، 
وطلبه من أحد االش��خاص تفجيره��ا في مناطق لبنانية 
ش��مالية، وف��ي جتمعات سياس��ية وديني��ة، كذلك طلب 
اغتي��ال ش��خصيات ديني��ة وسياس��ية، به��دف إث��ارة 
الفتن��ة، وقد ضبطت ش��عبة املعلومات امل��واد املتفجرة، 
كما ضب��ط الوزي��ر باجلرم املش��هود من خال تس��جيل 
محادثت��ه بكامي��را خفي��ة، فض��اً ع��ن كونه ق��د اعترف 
أم��ام القضاء اللبناني بفعلته تلك، وأكد أنه تس��لّم املواد 
املتفجرة من أحد كبار ضباط األمن الس��وري اللواء علي 
اململوك. وأدان القضاء اللبناني الوزير س��ماحة، وأصدر 
حكم��ه بحق��ه، وتأك��د للقاص��ي والدان��ي ت��ورط جهات 
أمنية س��ورية مبحاولة التفجي��ر، وإث��ارة الفتنة، كذلك 
يج��ري اليوم التأكد والتثبت من ت��ورط تلك اجلهات في 
محاولة القتل والتفجير وإره��اب الناس ومحاولة إثارة 
الفتن��ة في البلد، وه��و بالطبع ما ميكن أن يطرح س��ؤاالً 
ع��ن اجله��ة الت��ي تقف خل��ف التفجي��رات الت��ي طاولت 
مناطق لبنانية أخرى ف��ي الضاحية اجلنوبية لبيروت، 
أو ف��ي البقاع، م��ا دام الق��رار االتهامي وّج��ه إصبعه في 
ه��ذه اجلرمية في طرابل��س إلى هذي��ن الضابطني! وهو 
ما يطرح سؤاالً آخر عّما إن سيتمكن القضاء اللبناني من 
ضب��ط خيوط  جديدة ف��ي التفجيرات الت��ي طاولت تلك 
املناط��ق للتأكد والتثبت مما إذا كان��ت جهة واحدة تقف 
خلف كل التفجيرات التي طاولت لبنان في الفترة ما بني 
ع��ام 2011 وآخر التفجي��رات؟! أم أن السياس��ة ولعبة 
املصالح س��توقف مس��اعي القضاء وجتعله��ا تصل إلى 

طريق مسدود؟!
بعد القرار االتهامي الذي صدر عن القضاء اللبناني 
ف��ي جرمي��ة مس��جدي التق��وى والس��ام، وال��ذي اتهم 
صراحة ودون أية مواربة املخابرات السورية بالضلوع 
في العملية، ودومنا انتظ��ار للحكم الذي ميكن أن يصدر 

ع��ن املجلس العدلي ما دام هناك س��ابقة ف��ي التثبت من 
ذلك في جرمية ميش��ال س��ماحة، ميكن القول إن القضاء 
اللبنان��ي أثبت باجلرم املش��هود تورط تل��ك املخابرات، 
والنظ��ام ال��ذي يقف خلفه��ا، بعمل أقل ما ميك��ن أن يقال 
في��ه أنه عمل إرهابي بامتياز، لذا م��ن غير اجلائز للعالم 
أن يص��ّدق أن ه��ذا النظام يحارب االره��اب وفقاً للرواية 
الت��ي يرفعها عل��ى الدوام، وم��ن غير املقب��ول التغاضي 
بع��د اليوم ع��ن كل هذه اجلرائم، وما أكثرها في س��ورية 

أو حتى في لبنان. 
ولك��ن الس��ؤال األهم واألكث��ر حاجة إل��ى إجابة هو 
في صمت احلكوم��ة اللبنانية عن هذا القرار وعدم اتخاذ 

أي موق��ف م��ن اجله��ة املتهمة بالوق��وف خلف��ه، وأيضاً 
في موق��ف القوى السياس��ية واحلزبية الت��ي تدعم هذا 
النظ��ام حتت عنوان أنه »يح��ارب اإلرهاب واملجموعات 
اإلرهابي��ة«. مل��اذا الصمت احلكوم��ي في لبن��ان، وكيف 
سيكون موقف هذه القوى من هذا االتهام، ومن تورط هذا 
النظام، بهذه األعمال االرهابية؟! هل ستقتنع بأن حربها 
معه وإلى جانبه هي مس��اندة معروف��ة أو غير معروفة، 
محسوبة أو غير محسوبة لارهاب؟! هل ستعي مخاطر 
هذه املس��اندة أو االس��تمرار بها على عاقاتها باملكونات 
لبن��ان بش��كل ع��ام؟! ه��ل  األخ��رى، وعل��ى  اللبناني��ة 
ستكتش��ف ولو الحقاً أن بعض التفجيرات التي أصابت 

املناطق التي تشكل حاضنة لها قد تكون من صناعة من 
فّجر مس��جدي التقوى والسام؟! أم ستقفز فوق كل ذلك 
من أجل مصالح سياس��ية وفئوية ضيقة، وستستمر في 
مش��روعها من دون أدنى اعتبار ملآالت األمور بعد كل هذا 

الكم من االجرام الذي يصيب األمة؟!
لقد اس��تهجنت قوى سياس��ية لبنانية هذا الصمت 
املطب��ق الذي غرق��ت فيه احلكوم��ة حيال هذا الق��رار، إذ 
إنها لم تأخذ أي موق��ف جتاه اجلهة التي اتهمها القضاء 
بالوقوف خلف العملية، فلم تلجأ ال إلى احتجاج وال إلى 
ش��كوى، وال إلى طرد السفير الس��وري أو على أقل تقدير 
اس��تدعائه، وكأن احلكومة راضية بعجزها عن الوقوف 
بوج��ه ه��ذه األعم��ال، وال متل��ك الش��جاعة للدف��اع عن 
اللبنانيني الذين تطالبهم صباح مس��اء باحترام الدولة، 

وتريد منهم الثقة مبؤسساتها.
لق��د أثبت القض��اء اللبناني مرة أخ��رى وجديدة أن 
من يس��تهدف أم��ن البلد واس��تقراره بالفتن��ة واالرهاب 
والتخريب واالغتياالت بات معروفاً ومكش��وفاً، ولم تعد 
املس��ّوغات الت��ي ذهب البع��ض حتت عنوانها ملس��اندة 
هذا النظام تنطلي على أحد، فهل املطلوب االس��تمرار في 
لعب��ة الدم م��ن دون إقامة أي اعتب��ار ملخاطر ذلك؟! أظن 
أنه قد آن األوان كي يكتفي املتورطون بهذا القدر واحلجم 
من مس��اندة من ثبت تورط��ه باإلرهاب وال��دم، وإال فإن 
اإلصرار يعني تفسيراً واحداً يجعل اجلميع ينظرون إلى 
ما يجري على قاعدة الش��راكة الكاملة بني الذين كشفهم 
الق��رار االتهامي وبني أولئك الذي��ن يواصلون دعمهم لهم 
ضاربني عرض احلائط ب��كل املصالح الوطنية والعاقة 
بني مكونات الوطن واألم��ة، وهو ما يصح القول عنه في 
حينه إنها شراكة كاملة في االرهاب احلقيقي الذي يعطي 
مس��ّوغات جّدية وحقيقية لدول ومنظمات ومؤسس��ات 

لتصّنف أولئك على قوائم اإلرهاب.{

في ظل انسداد األفق السياسي:

 إلى أي مدى سيصل التصعيد العوني؟
برزت معطي��ات جديدة ف��ي الواقع اللبناني تش��ير 
إل��ى أن األوض��اع تتجه نح��و التصعيد خال األس��ابيع 
املقبلة، ما قد يؤدي إلى نتائج خطيرة على كل املؤسسات 

الرسمية، وصوالً إلى التصعيد الشعبي.
فبع��د انس��حاب وزراء التي��ار الوطن��ي احل��ر م��ن 
احلكوم��ة احتجاج��اً عل��ى التمدي��د للقي��ادات األمني��ة، 
انس��حب رئيس التي��ار الوزير جبران باس��يل من طاولة 
احلوار احتجاجاً على ما سّماه »غياب امليثاقية« عن عمل 
احلكومة، ما دفع الرئيس نبيه بري إلى تعليق جلس��ات 

احلوار دون حتديد موعد محدد للعودة إلى احلوار.
وقد شهدت طاولة احلوار سجاالت سياسية قاسية 
بني الوزير باسيل وشخصيات أخرى، على رأسها النائب 
س��ليمان فرجنية، الذي رف��ض املقاييس الت��ي يعتمدها 
التيار الوطني احلر بش��أن التمثيل املسيحي ودور القوى 

املسيحية في مجلس الوزراء.
وقد أش��ارت مص��ادر مطلعة ف��ي التيار إل��ى وجود 
توجه داخل التيار للقيام باملزيد من اخلطوات التصعيدية 
السياسية والشعبية، وصوالً إلى القيام بتحرك كبير في 
13 تش��رين األول املقبل )وهو موعد إنهاء سيطرة العماد 
ميش��ال عون على قصر بعبدا عام 1990 بعد معارضته 

التفاق الطائف(.
فإل��ى أي��ن يتج��ه تصعي��د التي��ار الوطن��ي احل��ر 
ف��ي املرحل��ة املقبلة؟ وم��ا هو موق��ف حزب الل��ه من هذا 
التصعيد؟ وهل نحن ذاهبون إلى س��قوط كل املؤسسات 
الدس��تورية واحلكومي��ة، م��ا قد ي��ؤدي إلى عق��د مؤمتر 
تأسيس��ي جدي��د، أو البحث ع��ن صيغة جدي��دة للنظام 
اللبناني تنس��جم مع املتغيرات احلاصلة منذ عام 1990 

وحتى اليوم؟
مواقف التيار وحلفائه؟

حسب املصادر املطلعة في التيار الوطني احلر، فإن 
أفق التصعي��د مفتوح بدون حدود معين��ة، خصوصاً إن 
لم يج��ِر التوصل إلى حلول سياس��ية ملختل��ف األزمات، 
إن عل��ى صعيد العمل احلكوم��ي أو انتخاب رئيس جديد 

للجمهورية أو التوصل إلى قانون لانتخابات النيابية.
وتوض��ح املصادر أن املس��ؤولني في التي��ار العوني 
ي��رون أن األداء السياس��ي احلال��ي يس��تهدف حتجي��م 
دور التي��ار وع��دم األخ��ذ ف��ي االعتب��ار قوت��ه التمثيلي��ة 
والش��عبية، وأن استمرار عمل احلكومة من دون مشاركة 
وزراء التيار وفي ظل ع��دم متثيل حزب الكتائب والقوات 
اللبنانية يؤدي إلى »غي��اب امليثاقية عن عمل احلكومة« 

واالستهانة بالتمثيل املسيحي القوي.
وتضي��ف املص��ادر أن هن��اك حال��ة م��ن االس��تياء 
الشعبي لدى أنصار التيار ومؤيديه من جراء السياسات 
املتبع��ة، ولذلك س��يعمد التيار إلى التصعي��د في مواقفه 
وصوالً إل��ى يوم 13 تش��رين األول املقبل حيث ستش��هد 
حتركاً ش��عبياً واس��عاً ش��بيهاً بالتحرك الذي حصل في 
العام املاضي، وقد يؤدي هذا التصعيد إلى وقف عمل كل 
مؤسس��ات الدولة مبا فيها مجلس الوزراء وحصول شلل 

سياسي وحكومي واسع.
لكن أين تقف بقية القوى احلليفة للتيار، وخصوصاً 
حركة أمل وحزب الله، من اخلطوات التصعيدية للتيار؟ 
تق��ول مص��ادر مطلعة عل��ى موقف أم��ل وح��زب الله، إن 
هذي��ن الطرف��ني األساس��يني غي��ر موافقني على سياس��ة 
التصعي��د التي يعتمده��ا التيار وانهما ل��ن يجاريا التيار 
في مواقفه س��واء جلهة التوقف عن املش��اركة في احلوار 
أو في العمل احلكومي أو على صعيد التصعيد السياسي 

والشعبي.
فحرك��ة أمل وح��زب الله يعتب��ران ان ال مصلحة في 
تعطيل العمل احلكومي أو في وقف احلوار أو في الذهاب 
إلى تصعيد ش��عبي وسياسي واسع، ألن ذلك سيكون له 
انعكاس��ات خطيرة على كل األوضاع في البلد ولن يشكل 

أية فائدة ألية قوى سياسية أو حزبية.
أفق التصعيد

لك��ن إلى أين س��تصل األجواء املتأزمة ف��ي البلد في 
ظل التصعيد العوني؟

تق��ول مص��ادر سياس��ية مطلع��ة: إن األوض��اع في 
م��ع  لبن��ان مفتوح��ة عل��ى كل االحتم��االت، خصوص��اً 
ازدي��اد التصعيد في األوض��اع اإلقليمية وع��دم التوصل 
إلى حلول لألزمات القائمة في س��وريا واليمن والبحرين 
والعراق، وتواصل الصراع الس��عودي - اإليراني. ورغم 
أن التصعي��د الذي يقوم ب��ه التيار الوطني احلر ال يحظى 
حالي��اً برضى حركة أمل وحزب الله، فإن تطور األوضاع 
قد يؤدي إلى نتائج خطيرة ف��ي ظل التهديد بالنزول إلى 

الشارع.
وم��ع أن هذه املصادر تؤكد اس��تمرار الق��رار الدولي 
واإلقليم��ي بحماي��ة االس��تقرار ف��ي لبنان ومن��ع االنهيار 
الكام��ل للدولة وفقاً للقاعدة الش��هيرة )ال تس��وية كاملة، 
ال انهيار ال تقس��يم(، فإن خطورة األوض��اع اليوم ناجتة 
م��ن تآكل مؤسس��ات الدول��ة وازدي��اد الفس��اد واألزمات 
االقتصادي��ة واملعيش��ية وصعوب��ة التوص��ل إلى حلول 
بش��أن انتخاب رئيس جديد للجمهوري��ة أو االتفاق على 
قان��ون جدي��د لانتخاب��ات، وتراج��ع االهتم��ام الدول��ي 

واإلقليمي بالوضع اللبناني.
وتتابع املصادر: إن األش��هر الثاثة املقبلة س��تكون 
حاسمة على صعيد األزمة اللبنانية، فإما يتم االتفاق على 
انتخ��اب رئيس جديد ووضع قان��ون جديد لانتخابات، 
أو ان األوضاع قد تتجه نحو تصعيد سياس��ي وش��عبي، 
م��ا يجعل من املتعذر عليه التوصل إلى حلول سياس��ية، 
وق��د ميّهد ذلك إلى انهيار كامل للنظام اللبناني واحلاجة 
الى عقد مؤمتر اس��تثنائي لانقاذ، أق��ل من اتفاق الطائف 

وأكبر من اتفاق الدوحة.
وتوضح املصادر قائلة إن هناك قراراً دولياً - إقليمياً، 
داخلي��اً حالياً مبن��ع انهي��ار الوضع اللبنان��ي وضرورة 
احلفاظ على االس��تقرار األمني والسياس��ي، لكن املشكلة 
ان ال أحد يس��تطيع السيطرة على األوضاع في ظل زيادة 
االحتقان لدى األوس��اط املس��يحية والتخوف من النزول 
إلى الشارع، ما قد يستدعي ردود فعل سياسية وشعبية 

مقابلة، ما قد يفتح الباب أمام صراعات جديدة.
ونظ��راً إلى تطور ه��ذه األوضاع، ب��دأت عدة جهات 
دولي��ة وإقليمي��ة وداخلي��ة التح��رك للبح��ث ع��ن حلول 
لألزم��ات القائم��ة، وتراهن بعض األوس��اط عل��ى عودة 
رئيس تيار املس��تقبل الش��يخ س��عد احلري��ري بعد عيد 
األضحى، على أمل أن ُتس��هم هذه العودة في فتح كوة ما 

في جدار األزمة.
فهل تنجح االتصاالت واجلهود السياس��ية في وقف 
أج��واء التصعي��د؟ أم اننا ذاهبون إلى مرحل��ة الاعودة، 
السياس��ية  أم��ام كل االحتم��االت  الب��اب  ق��د يفت��ح  م��ا 

والشعبية؟{
قاسم قصير

الجماعة اإلسالمية ترحب بالقرار االتهامي بجريمة مسجدي التقوى والسالم
وتستهجن صمت الحكومة على النظام السوري بعد صدور القرار

توقف املكتب السياس��ي للجماعة اإلس��امية في لبن��ان، أمام القرار االتهامي ال��ذي أصدره القضاء 
اللبناني في قضية تفجير مسجدي التقوى والسام بطرابلس، وأكد اآلتي: 

1- يعتبر املكتب السياس��ي خطوة القاضي اللبناني الذي أصدر ق��راراه االتهامي في قضية تفجير 
مسجدي التقوى والسام خطوة جريئة ومقّدرة، وتنّم عن حّس وطني، وشعور بسيادة العدالة وإنصاف 

املظلومني، ويدعو إلى ماحقة ومحاكمة كل املتوّرطني في هذه اجلرمية تخطيطاً ومتوياً وتنفيذاً. 
كش��ف الق��رار االتهامي حجم ت��وّرط النظام الس��وري باألعم��ال اإلرهابية التي ضرب��ت لبنان، في 
محاول��ة منه إلش��عال فتي��ل الفتنة بني أبنائ��ه، وهو األمر الذي يش��ير بوضوح إلى إمكاني��ة ضلوع هذا 

النظام بكل اجلرائم اإلرهابية التي طالت لبنان بكل مكّوناته. 
يستهجن املكتب السياس��ي صمت احلكومة اللبنانية بعد صدور القرار االتهامي وعدم اتخاذها أي 
موقف من هذا النظام ، خاصة وأن هذه احلادثة ليست األولى، إمنا سبقتها قضية الوزير السابق ميشال 

سماحة، التي أصدر فيها القضاء اللبناني حكمه بشكل واضح. 
يدعو املكتب كل الذين توّرطوا بالقتال إلى جانب النظام السوري حتت عنوان محاربة »املجموعات 
اإلرهابية« إلى االلتفات إلى اإلرهاب احلقيقي الذي كشفه القضاء اللبناني، وبالتالي اتخاذ موقف حاسم 

بوقف التمادي في دعم هذا اإلرهاب حتت أي عنوان أو ظرف. 
بيروت في 2016/9/6

عند تفجير مسجد التقوى
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قتلى بقصف على حلب وريفها.. وسط اشتداد المعارك بين المعارضة وقوات النظام
قتل خمس��ة مدنيني م��ن عائلة واحدة ي��وم الثاثاء 
في قصف جوي استهدف قرية حور بريف حلب الغربي 
ش��مال س��وريا، وذلك بعد أن تقدم��ت املعارضة جنوبي 

احملافظة ذاتها.
وق��ال مصدر صحفي م��ن »غازي عنت��اب« إن قرية 
حور التي اس��تهدفها القصف ال تق��ع على أّي من جبهات 
القت��ال، وال على خطوط إمداد املعارض��ة اخللفية، وهي 
بعي��دة ع��ن اجلبهات الس��اخنة، وعل��ى الرغ��م من ذلك 
استهدفت غارتان إحداهما سورية والثانية روسية أحد 

املنازل، مما أدى إلى مقتل خمسة أفراد.
وبحس��ب املصدر فإن هذا القص��ف ال معنى له طاملا 
أن القتال يدور داخل مدينة حلب التي تش��هد اس��تمراراً 
للمعارك ف��ي حّي العامري��ة، وذكر أن األحياء الش��رقية 
اخلاضعة لس��يطرة قوات املعارضة تتم محاصرتها من 
قب��ل قوات النظام. وذكر ناش��طون أن فرق الدفاع املدني 
واألهالي نقلت املصابني والضحايا إلى املش��افي الطبية 

في املنطقة.
وقتل ع��دة مدنيني وأصي��ب آخرون بج��روح جراء 
قص��ف للنظ��ام طال ح��ّي الش��عار ال��ذي تس��يطر عليه 
املعارض��ة ف��ي حلب، وق��ال إن القصف عل��ى احلّي طال 
أيضاً مش��فى الزهراء النسائي، مما أدى إلى خروجه عن 

اخلدمة كلياً.
على صعي��د مواز، قصفت الطائرات الروس��ية بلدة 
قبت��ان اجلب��ل بالصواري��خ الفراغي��ة وبلدت��ي كفرناها 
وكف��ر داعل في ريف حل��ب الغربي بعدة غ��ارات جوية، 
بينم��ا اس��تهدف النظام الس��وري أحياء بس��تان القصر 

والعامرية في مدينة حلب.
وفي وقت سابق أعلنت حركة أحرار الشام  سيطرتها 
على مباني املياه في حي العامرية جنوبي مدينة حلب، 
وقتلت ع��دداً من جنود النظ��ام. وتبرز أهمي��ة هذا احلي 
بس��بب موقعه املط��ل على مش��روع احلمدانية »3000« 

شقة، والطريق الواصل إلى الكلية الفنية اجلوية.
قصف بغاز الكلور

في س��ياق متصل قال��ت مصادر في حل��ب إن طفلًة 
توفيت وأصيب 127 -معظمهم أطفال- بحاالت اختناق، 
جراء قصف طيران النظام السوري حّي السكري جنوبي 
مدينة حلب بغاز الكلور السام. يأتي ذلك بينما تتواصل 
االش��تباكات بني ق��وات النظ��ام ومقاتل��ي املعارضة في 

اجلزء اجلنوبي من املدينة.
وأفاد ناش��طون بوص��ول عش��رات املختنقني بغاز 
الكل��ور إلى املستش��فى، كما حتدثت هيئ��ة الدفاع املدني 
الس��وري عل��ى صفحته��ا مبوقع فيس��بوك ع��ن إصابة 

ثمانني شخصاً باالختناق.
وكان الدفاع املدني اتهم النظام السوري باملسؤولية 
ع��ن هجوم آخر بغاز الكلور ف��ي آب املاضي، وهي واقعة 
قالت جلنة التحقيق التابعة لألمم املتحدة بشأن سوريا 

إنها حتقق فيها.

وأظهر حتقيق لألمم املتحدة ومنظمة حظر األسلحة 
الكيميائية الش��هر املاضي أن القوات النظامية السورية 
مس��ؤولة ع��ن هجوم��ني بالغ��از الس��ام عام��ي 2014 

و2015 شما استخدام غاز الكلور.
مواجهات ومعارك

وتص��دت كتائ��ب املعارض��ة حملاولة ق��وات النظام 
وحلفائ��ه التق��دم على جبهة مس��تودعات خ��ان طومان 
وكتيب��ة الصواريخ، وأعلنت مقتل ع��دد من قوات النظام 

في ريف حلب الغربي.
كما استهدف مقاتلو املعارضة جتمعاً لقوات النظام 
ومليش��ياته في تلة أم القرع بقذيف��ة هاون، مما أدى إلى 

مقتل وجرح أفراد املجموعة.
وفي حماة فشلت قوات النظام للمرة الرابعة عشرة 
عل��ى التوالي في التقدم إلى جبه��ات قرية معردس التي 
س��يطرت عليها كتائب املعارضة مؤخ��راً في ريف حماة 

الشمالي.
وف��ي حمص، ج��رت اش��تباكات بني تنظي��م الدولة 
وق��وات النظام في محيط صوامع احلبوب ومحيط حقل 
املهر شرقي تدمر بالتزامن مع قصف بالطيران يستهدف 

مدينة السخنة ومحيطها في ريف حمص الشرقي.
600 ألف محاصر دون إغاثة 

في سياق الشأن السوري أيضاً دعت جلنة التحقيق 
حول حقوق اإلنسان في س��ورية التابعة لألمم املتحدة، 
ي��وم الثاث��اء، إلى إع��ادة أحي��اء الهدنة التي س��رت في 
ش��باط 2016م وإنه��اء احلصار الذي يخض��ع له قرابة 

600 ألف شخص في الباد.
يأتي النداء في حني تبدو واش��نطن وموسكو اللتان 
رعتا الهدنة غير قادرتني على االتفاق حول س��بل خفض 
أعم��ال العنف التي أس��فرت عن أكثر م��ن 290 ألف قتيل 

منذ انطاق الثورة في عام 2011م.
وق��ال احملقق��ون ف��ي تقريره��م الثان��ي عش��ر الذي 

يتن��اول الفت��رة ما ب��ني كان��ون الثاني ومت��وز 2016م: 
س��رى اتف��اق وقف إط��اق النار في 27 ش��باط، وش��كل 
بارق��ة أمل مل��ن يبحثون عن حل سياس��ي للن��زاع، وفي 
األس��ابيع التي تل��ت، ُس��جل تراجع للعنف املس��لح في 

قسم كبير من الباد.
وأعربت اللجنة التابعة ملجلس حقوق اإلنسان عن 
أس��فها »للتصعيد« في املع��ارك والهجمات ضد املدنيني 
من��ذ نهاية م��ارس والحظت أن الفصائل املس��لحة فقدت 

السيطرة على مواقع أمام تقدم القوات احلكومية.
وأوص��ت اللجنة كل األطراف بتطبيق وإعادة إحياء 

وقف القتال وإنهاء الهجمات العشوائية على املدنيني.
وقال��ت اللجن��ة: إنه خال األش��هر الس��تة املاضية 
سجلت زيادة كبيرة في الهجمات التي استهدفت الطاقم 
الصحي واملراكز الطبية، وغالبية هذه الهجمات ش��نتها 

القوات املوالية للحكومة.
ودعا احملقق��ون األطراف إل��ى إنهاء احلص��ار الذي 
يعاني منه قرابة 600 ألف شخص في سورية والسماح 
»با شرط وال عراقيل« بإدخال املساعدات اإلنسانية إلى 

املناطق احملاصرة.
وأعرب��وا ع��ن قلقهم عل��ى مصي��ر 300 أل��ف مدني 
على األقل يعيش��ون في األحياء الش��رقية من حلب التي 
تسيطر عليها الفصائل املعارضة والتي باتت حتاصرها 

القوات احلكومية متاماً منذ االثنني.{

مئات اآلالف من أكراد سوريا إلى اخلارج، فضاً عن إجبار من بقي من أكراد 
س��وريني على الرض��وخ لتوجهاته��ا األيديولوجي��ة والسياس��ية واألمنية 

حتت تهديد الساح.
قام��ت ميليش��يات صال��ح مس��لّم الش��هر املاضي عل��ى س��بيل املثال 
باعتقال إبراهيم ب��ّرو رئيس املجلس الوطني الكردي في س��وريا وترحيله 
بعده��ا إلى العراق، مع تهدي��ده بالقتل والتقطيع إذا ع��اد. ويعتبر املجلس 
الوطني الكردي مظلّة ملجموعة من األحزاب الكردّية الس��ورية التي تشارك 
املعارضة الس��ورية املسار الثوري ضد نظام األس��د لكّنها ال متتلك الساح 
أو الدع��م ال��ذي يخّولها الدفاع عن نفس��ها ضد املعتدين، وف��ي هذه احلالة 

)ميليشيات صالح مسلّم(.
الصراع هنا بني الطرفني حقيقي، وإن امتلك كل منهما قواس��م مشتركة 
ف��ي بعض األحي��ان على الصعي��د األيديولوج��ي املتعلّق بالش��ق القومي، 
وه��و أمر طبيعي في ظل احلالة القومّية التي يعيش��ها األكراد بش��كل عام، 
لك��ن هناك اختاف��اً جوهرياً بني الطرفني ال ينبغ��ي إغفاله أو جتاوزه في ما 
يتعلق باألس��لوب واآلليات والهدف رمبا أيضاً، وه��و يعكس صراعاً حالياً 
بني منوذجني كرديني في املنطقة. النموذج السياسي الذي ميّثله البارزاني 
والنموذج املس��لّح الذي متّثله ميليش��يات صالح مس��لّم وكذلك ميليشيات 

حزب العّمال الكردستاني.
عندم��ا نتحّدث عن ميليش��يات صالح مس��لّم كممثل عن أكراد س��وريا 
نك��ون قد جتاوزنا كل احلقائ��ق املذكورة أعاه، ليس هذا فقط، بل إّننا ندفع 
الطرف الثاني عملياً إلى االنضمام إلى الطرف األّول طاملا أّننا كّنا قد صّنفناه 
بش��كل مسبق ضمن اخلانة األولى، وال يوجد أغبى من هذا التصرف إن كان 
يت��م جهاً، وهو جرمية موصوفة إذا كان يتم عمداً. حتى لو اعتبرنا أّن هذه 
احلقائ��ق غير موجودة، ففي نهاية املطاف ليس هناك مصلحة سياس��ية أو 
أمنّي��ة أو اجتماعّية أيض��اً في جعل ميليش��يات صالح مس��لّم ممّثاً ألكراد 

سوريا أو ناطقاً باسمهم.{

ه��ل امليليش��يات الكردّي��ة ف��ي س��وريا أو  تركيا ه��ي جزء م��ن املكّون 
الك��ردي؟ نعم بالتأكيد. لكن هل متّث��ل الغالبية العاّمة من األكراد فضاً عن 
مهّمة التمثيل نفس��ه؟ اجلواب عن هذا الس��ؤال هو بالتأكيد »ال«، وفي أسوأ 

األحوال يبقى أمراً مشكوكاً بصّحته. 
االنطاق من هذه الوقائع أو احلقائق من املفترض أن يكون أمراً بديهّياً، 
لكن مع ذلك جتد من يخلط جهاً أو عمداً بني ميليش��يات صالح مسلّم وبني 
»أكراد س��وريا«، وال يكتفي بذلك، بل ينّصب األولى ممّثلة للثانية أيضاً. إذا 
كان هناك من يخلط جهاً بني األكراد وامليليشيات الكردية، وال سيما في هذه 
املرحلة بالتحديد فتلك مصيبة كبيرة دون ش��ك، لكن إذا كان اخللط متعّمداً 
فاملصيب��ة أكبر بالتأكيد، ألّنه��ا تعّبر عن جرم بكل ما للكلمة من معنى، وهو 

ما نحتاج إلى أن ندركه جيداً في هذا الوضع الدقيق في املنطقة. 
املش��كلة ال تقتصر على عدد قليل من الكّتاب هنا وهناك، فالداء منتش��ر 
ويش��مل صحفاً وتلفزيونات وإذاع��ات عربية تتحّدث ع��ن مصطلح »أكراد 
س��وريا« ب��دالً من االس��م الصريح مليليش��يات ح��زب االحت��اد الدميقراطي 
الكردستاني التابعة لصالح مس��لّم على اختاف تشكياتها. هذا التصّرف 
يعك��س خلاً مرّكب��اً، فهو ال يكتفي بتوصيف خاط��ئ للظاهرة وإمنا يرفض 
فهمه��ا أو حت��ى محاولة البح��ث فيها، وفي مث��ل هذا فإن األم��ر يعّد مبثابة 
خدمة مجانّية لهذه امليليش��يات وظلماً ملجموع األكراد مّمن ال ينتمون إليها، 
فضاً عن أّن التوظيف اخلاطئ للس��ياق يضر العربي بالذات قبل أي طرف 

آخر. 

ميليش��يات صالح مس��لّم الكردّية ه��ي صنيعة النظام الس��وري، هذا 
لي��س اّدع��اًء، بل تاريخ وواق��ع وتوثيق. لطاملا اس��تخدمت أنظم��ة املنطقة 
عصاب��ات كردّية وزعم��اء أكراداً كأداة ضغط وإبت��زاز وإرهاب بعضها ضّد 
بع��ض. النظ��ام الس��وري كان ف��ي طليع��ة هذه األنظم��ة، وقد س��بق له أن 
احتض��ن ودّرب كوادر حزّب العّمال الكردس��تاني كما ه��و معلوم في البقاع 
اللبناني، وكذلك اس��تضاف زعيم��ه عبد الله أوجان وإس��تخدمه أداة ضّد 
تركيا ثّم قام بتهريبه عام 1998 بعدها خارج الباد، حتت الضغط التركي 

بشن حرب على النظام السوري إذا ظل يؤويه. 
لقد تخلى النظام السوري عن أوجان الورقة، وقد أدى ذلك إلى اعتقاله 
م��ن قبل ق��وات العمليات اخلاص��ة التركية في كينيا في م��ا بعد. والنماذج 
املش��ابهة لهذه احلقيقة موج��ودة أيضاً في العراق وإيران، حيث اس��تخدم 
البل��دان الورق��ة الكردي��ة ض��ّد بعضهما البع��ض، لك��ّن الفكرة األساس��ّية 
الس��تخدام امليليش��يات الكردّية كأداة ترهيب ألغراض سياس��ية ولدت في 
إيران في عهد الشاه، ثّم جاء نظام اخلميني بعدها ليكمل نفس املسار الذي 

ال يزال سارياً حتى يومنا هذا.
توصي��ف أو تعري��ف أكراد س��وريا حالياً من خال ميليش��يات صالح 
مس��لّم أمر غي��ر مقبول، خاص��ة اذا ما عرفنا أّن هذه امليليش��يات مس��ؤولة 
ع��ن اغتيال وقتل واحتجاز قادة أكراد س��وريني، وهي مس��ؤولة عن تهجير 

عن ضرورة التفريق بين األكراد والميليشيات الكردية
بقلم: علي حسني باكير

مطالبة حقوقّية إلنقاذ المعتقلين
في سجون النظام السوري

وّجهت جهات حقوقية سورية معارضة رسالة إلى 
املمثلة الس��امية لاحتاد األوروبي للش��ؤون اخلارجية 
والسياس��ة األمنية، ووزراء خارجية االحتاد األوروبي، 
تناش��د فيها »التحرك على وجه السرعة لتأمني اإلفراج 
عن املعتقلني تعسفاً، وضمان وصول مراقبني مستقلني 
إلى جميع مراكز االعتقال السورية، مبا في ذلك السجون 

السرية«.
وش��ارك في الرس��الة، قضاة، محامون، ناشطون، 
ومعتقلون سابقون في سجون النظام. وأشار املوّقعون 
عليه��ا إلى أّن »في س��ورية، يخضع عش��رات اآلالف من 
األبري��اء للتعذي��ب والتجويع والعنف اجلنس��ي داخل 

سجون النظام السوري«.
وأض��اف املوّقعون أّنه »من��ذ آذار عام 2011، مات 
م��ا يزيد عل��ى 17000 ش��خص داخل س��جون النظام، 
كم��ا ورد في التقرير األخير ملنظم��ة العفو الدولية، ويعد 
حوالي 65000 شخص في عداد املفقودين«، موضحني 
أّن »هن��اك ح��االت اختف��اء قس��ري أكثر بكثي��ر من هذه 

األرقام لم يتم توثيقها«.
وحّث رافعو الرس��الة ال��دول األوروبية على اتخاذ 
خطوات في هذا امللف، منها »تأمني وصول غير مشروط 

وفوري للمراقبني الدوليني، مثل اللجنة الدولية للصليب 
األحم��ر )ICRC(، وف��رق العم��ل املختص��ة إلى جميع 
مراف��ق االحتج��از الس��ورية، مبا ف��ي ذلك إلى س��جون 
ومراكز توقيف النظام الس��رية أو التي لم يكش��ف عنها، 
عن طريق الش��روع في إصدار قرار ملجلس األمن الدولي 
يطالب بهذا الوصول دون إخطار مسبق«، باإلضافة إلى 
»ض��رورة وقف تنفي��ذ أحكام اإلعدام، خاص��ة الصادرة 
عن محكمة امليدان العسكرية، ومحكمة قضايا االٍرهاب، 
وضمان مساءلة األشخاص املسؤولني عن تعذيب وقتل 
املدنيني عن طريق محاكمة القضايا وفقاً للوالية احمللية 

أو العاملية«.
وطال��ب املوّقع��ون ال��دول األعض��اء ف��ي االحت��اد 
األوروب��ي بالعمل مع جلن��ة حتقيق مس��تقلة ل�»تفعيل 
قائم��ة م��ن املش��تبه بكونهم مجرم��ي احل��رب وحتديد 
املنهجي��ة  االنته��اكات  عل��ى  تترت��ب  الت��ي  العواق��ب 
للقانون اإلنس��اني الدولي من قب��ل جميع أطراف النزاع 
ف��ي س��ورية«، الفتني إل��ى ض��رورة »تعزي��ز العقوبات 
ض��د العامل��ني في جمي��ع مس��تويات النظام الس��وري 
املسؤولني عن أو املتواطئني مع األعمال الوحشية األكثر 

فظاعة داخل سجون األسد«.{
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إسرائيل تسابق الزمن لتدمير »أنفاق غزة«
تبذل إس��رائيل جهوداً كبيرة ف��ي الوقت احلالي، 
لتدمير أنفاق حتفرها الفصائل الفلس��طينية املس��لحة 
ق��رب ح��دود قط��اع غ��زة، غي��ر أن خبي��راً فلس��طينياً 
رأى أن فضائ��ل املقاوم��ة ل��ن تستس��لم بس��هولة لهذا 
املخطط اإلس��رائيلي، وس��تبذل جهوداً كبيرة من أجل 
احلفاظ على ش��بكة األنفاق التي تع��ّد مبثابة »كنزها 

االستراتيجي«.
وتنوي الس��لطات اإلسرائيلية بناء جدار إسمنتي 
من عدة طبقات أسفل سطح األرض على طول احلدود 
مع قطاع غزة، في محاولة ملنع وصول تلك األنفاق إلى 

البلدات واملعسكرات اإلسرائيلية احملاذية للقطاع.
ونش��رت مؤخ��راً صحيف��ة »يديع��وت العبرية« 
الواسعة االنتشار، على موقعها اإللكتروني، أن وزارة 
الدف��اع اإلس��رائيلية وزع��ت مؤخ��راً مناقص��ات على 
عشرين شركة إسرائيلية، لبناء جدار إسمنتي من عدة 
طبقات أسفل س��طح األرض على حدود قطاع غزة مع 

الكيان الصهيوني. 
وذك��رت الصحيف��ة، أن العم��ل ف��ي بن��اء اجلدار 
اإلس��منتي سيبدأ في تش��رين األول املقبل، مرجحة أن 

تتولى أربع شركات إسرائيلية تنفيذ املشروع. 
وقال��ت إن »اجل��دار س��يمتد لعدة طبقات أس��فل 
األرض، وسيكون هناك جزء فوق األرض أيضاً، ليشكل 
حاجزاً أمام األنفاق التي تصل إلى إسرائيل، وسيكون 
اجل��دار املعق��د ق��ادراً على رص��د عمليات حف��ر قريبة 

من��ه، وه��و ما س��يمكن 
من  اإلسرائيلي  اجليش 
تدمير ه��ذه األنفاق قبل 
أن تش��كل خطراً«، دون 
كيفي��ة  ع��ن  تفاصي��ل 

رصد عمليات احلفر.
وبحسب الصحيفة 
العبري��ة، فإن��ه »نظ��راً 
املش��روع  لتعقي��د 
والعمق الذي س��يجري 
حفره فإنه ينبغي على 
اإلس��رائيليني  املقاولني 
بخب��رات  االس��تعانة 

شركات غربية في بناء اجلدران أسفل األرض«.
وتس��ببت أعم��ال بح��ث إس��رائيلية ع��ن األنفاق، 
)داخ��ل أراض��ي القطاع(، ف��ي مناوش��ات قصيرة بني 
اجليش اإلس��رائيلي وفصائل فلس��طينية، بداية شهر 
أيار املاضي، حيث أطلق مسلحون فلسطينيون قذائف 
ه��اون على الق��وات اإلس��رائيلية، فيما ردت إس��رائيل 

بشن نحو )17( غارة جوية على القطاع.
وخال احلرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة 
صيف 2014، استخدمت كتائب القسام األنفاق بشكل 
مكثف، لش��ن هجمات ضد أهداف عس��كرية إسرائيلية 

محاذية حلدود القطاع.

ومنذ ذلك احلني باتت األنفاق موضع جدل داخلي 
في إس��رائيل، دون أن تتمكن احلكومة اإلسرائيلية من 

إيجاد طريقة لوقف ما تسميه »خطر األنفاق«.
ويجري اجليش اإلس��رائيلي ف��ي الوقت احلالي، 
أعم��ال جتري��ف وحف��ر مكثف��ة، عل��ى طول الش��ريط 
احلدودي الفاصل مع قطاع غزة وإس��رائيل، بحثاً عن 

»األنفاق«. 
وفي نيس��ان املاض��ي أعلن اجليش اإلس��رائيلي، 
اكتش��افه لنفق تاب��ع حلركة »حم��اس«، قرب احلدود 
مع قط��اع غزة، امتد ال��ى داخل األراض��ي احملتلة عام 

1948 ملسافة ثاثني متراً.
وأعلنت آنذاك كتائب القسام، مسؤوليتها عن حفر 
النفق، وقالت في بيان نش��رته على موقعها الرس��مي 
على ش��بكة اإلنترن��ت: »ما أعلنه الع��دو ليس إال نقطًة 
في بحر ما أعدته املقاومة من أجل الدفاع عن ش��عبها، 

وحترير مقدساتها وأرضها وأسراها«.
وف��ي هذا الصدد، يق��ول اللواء املتقاع��د، واخلبير 
العسكري الفلس��طيني، واصف عريقات، إن »املقاومة 
في غزة، وعلى وجه التحديد كتائب القس��ام ستسعى 

إلى تطوير منظومة األنفاق«.
ويضي��ف عريق��ات: »املقاوم��ة ت��رى ف��ي األنفاق 
كنزاً استراتيجياً، وستبذل جهوداً كبيرة في احملافظة 

عليه«.
ويتاب��ع: »إس��رائيل حت��اول م��ن خ��ال اجل��دار 
ال��ذي تن��وي إقامته حت��ت األرض، أن حتمي نفس��ها، 
وتس��تكمل مش��اريعها الدفاعي��ة، ولك��ن ف��ي املقاب��ل 
ستسعى املقاومة بكل ما أوتيت من قوة إليجاد وسائل 

تلتف على هذه املنظومة«.
م��ن جانبه، يق��ول عدنان أب��و عام��ر، اخلبير في 
الشأن اإلس��رائيلي: »تشكل األنفاق بالنسبة إلسرائيل 
ف��ي كيفي��ة  التفكي��ر  أمني��اً، يف��رض عليه��ا  هاجس��اً 
مواجهته، وبناء اجلدار حتت األرض هو محاولة منها 

لعدم دخول هذه األنفاق إلى العمق اإلسرائيلي«.
وف��ي املقابل يرى أب��و عام��ر، أن املقاومة في غزة 
ستس��عى هي األخرى إلى توس��يع ش��بكة »أنفاقها«، 
واالس��تعداد ألي معرك��ة قادمة مع إس��رائيل التي لن 

يسهل عليها تدمير شبكة األنفاق.
واالثنني املاضي، نقلت صحيفة »مكور ريش��ون« 
العبرية، ع��ن مصادر إس��رائيلية عس��كرية، قولها إن 
مقاتل��ي حركة »حماس« اس��تخلصوا العبر من انهيار 
األنفاق الس��ابقة، وجلأوا إلى تش��ييد جيل جديد أكثر 

مقاومة لعوامل الطبيعية واالنفجارات.
وأفادت بأن »املنظومات املضادة -التي اعتمدتها 
وزارة الدف��اع اإلس��رائيلية لكش��ف األنفاق ف��ي قطاع 
غ��زة وهدمها- لم تس��اهم ف��ي تراجع حرك��ة حماس 
ع��ن اس��تثمار املزيد م��ن مقدراتها العس��كرية واملالية 
في حفر املزيد منها، وإعادة ترميم ما تضرر منها أثناء 

احلرب«.
ونقلت »مكور ريش��ون«، عن أح��د اجليولوجيني 
اإلس��رائيليني العامل��ني ف��ي مش��روع مكافح��ة أنفاق 
»حم��اس« ف��ي غ��زة: قول��ه »إن 80% م��ن ترب��ة غزة 
رملية، يسهل فيها احلفر، وال يواجه احلفارون جدراناً 
خرس��انية، وهو ما يتطلب من إس��رائيل إقامة وسائل 
دفاعية تواجه كل متر واحد يقوم الفلسطينيون بحفره 
مقتربني م��ن اجلدار احلدودي. علماً بأن أنفاق حماس 
في غزة يتم بناؤها بصورة محكمة تكون مس��تعصية 

على الهدم واالستهداف«.{

إسرائيل تفرض »قيودًا جديدًة«
على اقتصاد غزة

مشعل: إسرائيل تصطنع حلواًل لـ»القضية«
على حساب فلسطين واألردن

يش��كو مس��ؤولون واقتصاديون فلس��طينيون من 
فرض إس��رائيل »قيوداً جديدًة« على االقتصاد في قطاع 
غزة، ال��ذي يعاني أصاً من تدهور غير مس��بوق، بفعل 

احلصار املتواصل منذ أكثر من عشرة أعوام.
ومن��ذ بداي��ة الع��ام اجل��اري، س��حبت الس��لطات 
اإلس��رائيلية نح��و 1500 تصري��ح أصدرتها »س��ابقاً« 
لتج��ار ف��ي قطاع غ��زة، بغرض الس��فر عب��ر معبر بيت 

حانون« إيريز«.
ويق��ول محم��د املقادم��ة، مدي��ر اإلع��ام ف��ي وزارة 
الش��ؤون املدني��ة ف��ي الس��لطة الفلس��طينية )مهمته��ا 
التنس��يق م��ع اجلانب اإلس��رائيلي في املج��ال املدني(: 
إن »الس��لطات اإلس��رائيلية س��حبت من��ذ بداي��ة العام 
اجل��اري، نحو 1500 تصريح، من بينها تصاريح لكبار 

التجار ورجال األعمال«. 
ويضي��ف: »تقوم الس��لطات اإلس��رائيلية بس��حب 
التصاري��ح دون إبداء أية أس��باب، وباتت هذه الظاهرة 
حال��ة ش��به يومية، وف��ي ذات الوق��ت يتم رف��ض منح 

تصاريح جديدة لعشرات من التجار«.
وفي تعقيبه على س��حب التصاري��ح، يقول مصدر 
ف��ي اإلدارة املدنية اإلس��رائيلية: »مؤخراً ج��رى اعتقال 
ع��دد من التجار الذي��ن عملوا لصال��ح حركة )حماس(، 
ولذلك ف��إن جهاز األم��ن العام اإلس��رائيلي )الش��اباك( 
يج��ري حتقيقات مكثف��ة لكل طل��ب يتعل��ق باحلصول 
عل��ى تصري��ح، وبن��اء علي��ه ج��رى إلغ��اء العدي��د من 

التصاريح«.
اعتقل��ت  فلس��طينية  حقوقي��ة  مراك��ز  وبحس��ب 
السلطات اإلسرائيلية منذ بداية العام اجلاري، عشرين 
تاجراً، ال يزال خمس��ة منهم في السجن بتهمة نقل مواد 

إلى الفصائل املسلحة في غزة.
ويحتاج تنقل الفلسطينيني بني قطاع غزة والضفة 
الغربي��ة، إل��ى موافق��ة مس��بقة م��ن س��لطات االحتال 
اإلس��رائيلي، الت��ي متن��ح تصاريح لفئات مح��ددة فقط 

كاملرضى والتجار واألجانب. 
ويتعذر على كثير من التجار الس��فر عبر معبر رفح 
البري، الذي تغلقه السلطات املصرية بشكل شبه كامل، 
منذ متوز 2013 لدواع تصفها ب�»األمنية«، وتفتحه على 

قال خالد مش��عل، رئيس املكتب السياس��ي حلركة 
املقاومة اإلسامية »حماس« مساء الثاثاء، إن إسرائيل 
حت��اول أن تصطن��ع حل��والً للقضي��ة الفلس��طينية على 
حس��اب فلس��طني واألردن، مؤك��داً رف��ض حركت��ه فكرة 

»التوطني«. 
وتابع مش��عل، في ختام بيت الع��زاء الذي افتتحه 
لوالدت��ه التي وافته��ا املنّية ليل الس��بت-األحد املاضي، 
بالقرب من املقبرة اإلسامية في ضاحية صويلح شمال 
عمان: »نستطيع اليوم أن نصنع مع األردن وحدة عربية 

في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها«. 
وبنّي أن حركته تتمسك بجوهر القضية الفلسطينية، 
متابعاً: »جوهرها القدس، واملقّدسات، والتحرير، وحق 

العودة، والسيادة الكاملة، وحترير األسرى«. 
وش��دد في كلمت��ه على رف��ض حركة حم��اس فكرة 
»الوط��ن البديل والتوطني«.  وتابع: »نحن سياس��يون، 

لكن نريد سياسة ذكية ال تتناقض مع الثوابت«. 
حتقي��ق  ف��ي  »ماضي��ة  حركت��ه  أن  مش��عل  وأك��د 
املصاحل��ة الفلس��طينية م��ع حرك��ة التحري��ر الوطن��ي 
)فتح(«، قائاً: »ماضون في املصاحلة مع شركاء الوطن 

)حركة فتح( وبقية القوى الفلسطينية«. 
وش��دد رئي��س املكت��ب السياس��ي عل��ى أن معركة 
احلرك��ة مع إس��رائيل تكون على أرض فلس��طني، محدداً 
أربع اس��تراتيجيات إلدارة الص��راع، وحتقيق االنتصار 

فترات متباعدة لسفر احلاالت اإلنسانية. 
من جانبه، يقول ماهر الطباع مدير العاقات العامة 
ف��ي الغرف��ة التجارية بغزة، إن الس��لطات اإلس��رائيلية 
ش��ددت مؤخ��راً حصاره��ا بص��ورة غي��ر مس��بوقة على 

القطاع. 
ويضي��ف ل�»األناضول«: »ما يجري هو األس��وأ منذ 
عق��ود، هن��اك حرب إس��رائيلية عل��ى قطاع غ��زة وخنق 
متواصل لاقتصاد املتردي أصاً واملنهك بفعل س��نوات 

احلصار«. 
وأكد الطباع أن السلطات اإلس��رائيلية متنع دخول 
العديد من املواد اخلام األولية الازمة للقطاع الصناعي، 
و قد أوقفت نحو 200 ش��ركة »كبي��رة«، عن التعامل مع 
التجارة اخلارجية وإدخ��ال البضائع عبر معبر كرم أبو 
سالم التجاري، )املنفذ التجاري الوحيد للقطاع(.  وشدد 
على أن هذه اإلجراءات تكبد التجار خسائر مالية فادحة، 

وتنعكس آثارها بالسلب على حركة القطاع التجارية. 
وحذر البن��ك الدولي في تقرير له مطلع آب املاضي، 
من أن »الوضع القائم في قطاع غزة غير قابل لاحتمال« 
ف��ي ظل ارتفاع مع��دل البطالة الذي أضح��ى اآلن األعلى 
عاملي��اً بوصول��ه إل��ى 43 %، ف��ي ح��ني ال ي��زال 40% من 

السكان يقبعون حتت خط الفقر. 
وتواصل الس��لطات اإلسرائيلية، حظر إدخال أنواع 
معين��ة من البضائ��ع واألصناف الازمة ف��ي الصناعات 
إل��ى قط��اع غ��زة، بدع��وى  »اإلنش��ائية« و»الغذائي��ة« 
إمكانية »اس��تخدامها املزدوج«، ووصوله��ا إلى فصائل 

تستخدمها في تصنيع أغراض عسكرية.
وحتظر إسرائيل، بحس��ب وزارة االقتصاد في غزة، 
أكثر من ثاثة آالف صنف، تدخل في الصناعات املعدنية 

والغذائية، بذريعة استخدامها »املزدوج«. 
ويعاني قط��اع غزة من نقص حاّد ف��ي مواد البناء، 

التي تقّيد إسرائيل إدخالها منذ ثماني سنوات. 
وش��ّنت إس��رائيل حرباً على قطاع غزة، في السابع 
من  متوز 2014، أسفرت عن هدم 12 ألف وحدة سكنية، 
بش��كل كل��ي، فيم��ا بل��غ ع��دد املهدم��ة جزئي��اً 160 ألف 
وحدة، منها 6600 وحدة غير صاحلة للس��كن بحس��ب 

إحصائيات رسمية.{

ف��ي ظل اخت��ال موازين الق��وة. واس��تدرك موضحاً تلك 
االس��تراتيجيات بالقول: »اس��تجماع أوراق القوة وغزة 
أمن��وذج لذل��ك، وثاني��اً وح��دة الص��ف الوطن��ي وإنهاء 
االنقسام، أما ثالثاً فالوحدة وتكون األردن قلبها، وأخيراً 

اعتماد السياسة الذكية«.
وفي 1999، شهدت عاقة حركة املقاومة اإلسامية 
»حماس« مع األردن، توتراً مت على إثره إبعاد خمسة من 
قيادات احلركة، وزادت حّدة التوتر عام 2006 بعد اتهام 
األردن احلركة بتهريب األسلحة من سوريا إلى أراضيه. 
وفي آب من العام 2009، سمحت السلطات األردنية 
خلالد مش��عل، باملشاركة في تشييع والده »عبد الرحيم 

مشعل« الذي وافته املنية في العاصمة عمان.{

هنّية يغادر غزة من معبر رفح
 إلى السعودية للحج

 غ��ادر إس��ماعيل هني��ة 
نائب رئيس املكتب السياسي 
حلرك��ة املقاوم��ة اإلس��امية 
قط��اع  االثن��ني  )حم��اس( 
غ��زة عبر معب��ر رف��ح البري 
إل��ى اململكة العربية  متوجهاً 
مناس��ك  ألداء  الس��عودية 

احلج.
أول  ف��ي  هنّي��ة  وأع��رب 

جول��ة خارجية له منذ عزل الرئيس املصري محمد مرس��ي، عن أمله بأن تش��كل زيارته للس��عودية 
بادرة لترسيخ اللحمة الوطنية والعاقات االستراتيجية مع الدول العربية، وعبر عن أمله بأن ُيرفع 

احلصار عن غزة.
ومن املتوقع أن تشمل جولة هنية اخلارجية عدداً من الدول بينها قطر وتركيا.

وتزامن��ت مغادرة هنية مع فتح الس��لطات املصرية املعبر لبضعة أي��ام، لتمكني بضع مئات من 
الفلسطينيني معظهم حجاج من السفر خارج قطاع غزة.{
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مصر وإسرائيل.. نحو عالقة استراتيجّية متقدمة
تركي��ا  ف��ي  الفاش��لة  االنقابي��ة  احملاول��ة  طغ��ت 
منتصف ش��هر مت��وز املاض��ي على الزي��ارة املهم��ة جّداً 
الت��ي ق��ام بها وزي��ر اخلارجية املصري س��امح ش��كري 
إلس��رائيل في العاش��ر من الش��هر نفس��ه، وب��دت حافلة 
بال��دالالت عل��ى مس��توى الش��كل واملضم��ون. غي��ر أن 
تصريحات ش��كري منتصف آب احلالي التي رفض فيها 
وصف ما متارس��ه إس��رائيل بحق الش��عب الفلسطيني 
بإره��اب الدولة، س��لطت الضوء من جدي��د على العاقة 
املتنامية بني اجلانبني، التي تأخذ ش��يئاً فش��يئاً الطابع 
االس��تراتيجي ف��ي أبع��اد وجوان��ب مختلفة، سياس��ية 

عسكرية واقتصادية أيضاً.
للتذكي��ر فقد كان��ت زيارة وزي��ر اخلارجية املصري 
األولى على هذا املس��توى منذ تسع س��نوات، وقد هدفت 
إلى كس��ر احلاجز النفس��ي، وإخ��راج العاق��ة املتنامية 
للعلن، وإس��باغ الطابع أو البعد السياسي عليها، بعدما 
ظل��ت لس��نوات حبيس��ة النق��اش والتنس��يق والتفاهم 

األمني والعسكري بني املسؤولني في البلدين.
في الس��نوات األخيرة لنظام مبارك عاش��ت العاقة 
بني البلدين أفضل مستوياتها، وكانت اخلطوط مفتوحة 
بني مكتب مدير املخابرات املصري اجلنرال عمر سليمان 
ونظرائ��ه ف��ي وزارة الدف��اع اإلس��رائيلية، ورغ��م صفقة 
الغاز املشبوهة إال أن اجلانب السياسي االقتصادي كان 
غائب��اً أو مغّيباً، وكان ثمة تعمد أن تظل العاقات رهينة 

العس��كر وأجهزتهم، مع نقاشات ذات طابع أمني أساساً 
تخ��ص ملف��ات متع��ددة ف��ي املنطقة م��ن فلس��طني إلى 
الس��ودان، مروراً بلبنان وسوريا، حتى العراق واخلليج 
والبح��ر األحمر، مبوازاة س��عي تقليدي م��ن نظام مبارك 
لاس��تثمار، وحتى السمس��رة في القضية الفلس��طينية 

لتحقيق مكاسب فئوية ومصالح ضيقة.
الوض��ع اختل��ف اآلن مع نظ��ام السيس��ي، وهو ما 
تب��دى م��ن زي��ارة الوزير ش��كري كما تصريح��ه األخير، 
وثم��ة س��عي دؤوب جل��ّي وحت��ى وقح إلضف��اء صبغة 
سياسية على العاقة، وعدم اخلجل من إظهارها للعلن. 
علماً أن جدول أعمال زيارة الوزير وامللفات التي ناقشها 
لس��اعات طويل��ة مع ن��ن ياه��و تفضح وتكش��ف عمق 

العاقة والتحالف بينهما.
ش��كري التقى نن ياهو مرتني خ��ال يوم تفاوضي 
طويل، وبدا أن ثمة تعمداً إلضفاء احلميمية على العاقة 
لي��س فقط كّماً، وإمنا نوعاً أيضاً عبر إجراء اللقاء الثاني 
في منزل رئيس الوزراء اإلس��رائيلي اخلاص، وطبعاً في 
القدس احملتلة، وحتى مش��اهدة نهائي كأس أوروبا معاً 

لتظهير البعد الشخصي، وتأكيد الدفء في العاقة.
حسب وسائل اإلعام اإلس��رائلية املختلفة فقد كان 
امللف الفلس��طيني ببعده السياس��ي مغّيباً أو هامش��ياً، 
وج��رى التركي��ز عل��ى العاق��ات الثنائية مع اس��تعداد 
متبادل للوس��اطة لتحقيق مصال��ح اجلانبني في ملفات 

ثنائية، وحتى إقليمية أيضاً.
الوزي��ر ش��كري طل��ب دعم��اً إس��رائيلياً للعملي��ات 
العسكرية واألمنية في س��يناء، مع تأكيد زوال احلواجز 
ف��ي ما يخص معاهدة كامب ديفي��د وملحقها األمني، مع 
عدم ممانعة القاهرة في تنفيذ عمليات أمنية إس��رائيلية 
مباشرة في س��يناء، وهو ما تؤكده التقارير والتعليقات 
الصحفية اإلس��رائيلية املتواترة، وش��عور ت��ل أبيب بأن 
السياس��ة املصري��ة املتبع��ة ف��ي ش��به اجلزي��رة تصب 
أساس��اً ف��ي خدم��ة مصاحله��ا، حتدي��داً في م��ا يتعلق 
بالتضيي��ق على قطاع غزة، وعرقلة إدخال الس��اح إليه 

عبر األراضي املصرية، كما كان متبعاً منذ سنوات.
وس��اطة  كذل��ك  طل��ب  املص��ري  اخلارجي��ة  وزي��ر 
إس��رائيلية جت��اه تركي��ا إن ل��م يك��ن بالعمل لتحس��ني 
العاق��ات معه��ا مباش��رة، فعل��ى األقل لضم��ان أال يؤثر 
احلض��ور الترك��ي ف��ي غ��زة  باحلص��ار املص��ري لها أو 
يصب سياسياً في مصلحة النفوذ التركي اإلقليمي أو في 
مصلح��ة حركة حماس التي تعاديها القاهرة علناً ودون 

مواربة.
ش��كري طلب كذل��ك وس��اطة ودعم ت��ل أبيب جتاه 
ف��ي م��ا يخ��ص  الغ��رب الوالي��ات املتح��دة، وحتدي��داً 
املس��اعدات العس��كرية واالقتصادي��ة  للنظ��ام، وغ��ض 
النظر عن انتهاكه املنهجي حلقوق اإلنس��ان، كما بالعمل 
على إبعاد النظام وممارس��اته عن التغطية السياس��ية 
واإلعامي��ة الغربي��ة املركزة، م��ا دام يخدم ف��ي النهاية 
املصال��ح األمنية اإلس��رائيلية واألمريكي��ة اإلقليمية، وال 

يشّوش أو يشاغب عليها بأي حال من األحوال.
إس��رائيل م��ن جهته��ا طلب��ت وس��اطة مصرية في 
م��ا يخص أس��راها في غزة، وأص��اً أبدت القاه��رة دوماً 
اس��تعدادها للوس��اطة في ه��ذا امللف، مع إبق��اء الطابع 
األمن��ي للعاق��ة م��ع حم��اس، وتأكي��د املوق��ف املصري 
الرافض ألي وساطة ذات طابع سياسي، ورفض تخفيف 
احلصار أو تقدمي أي مكاس��ب سياس��ية حلماس، وحتى 
التحف��ظ على اخلطوات اإلس��رائيلية املتعلق��ة بتخفيف 
احلص��ار أو زيادة إدخال املس��اعدات إلى غزة، ما يحرج 
القاهرة إعامياً، ويظهرها أكثر تشدداً من تل أبيب في ما 

يتعلق باحلصار والتعاطي مع ملف غزة بشكل عام.
عموم��اً، ف��إن تصريح��ات الوزي��ر س��امح ش��كري 
املترافق��ة م��ع تخفيف ح��دة املوق��ف املصري م��ن امللف 
النووي اإلس��رائيلي ف��ي املنتديات الدولي��ة ذات الصلة، 
كما الكم الكبير من التصريحات والتعليقات اإلسرائيلية 
املتدفق��ة واملتواصلة، تؤكد املنح��ى اجلديد للعاقة بني 
اجلانب��ني، ال��ذي يأخ��ذ الطاب��ع السياس��ي العلن��ي مع 
بع��د أمني عمي��ق ومقاربة 
ثنائية  مللفات  استراتيجية 
بحاضر  تتعل��ق  وإقليمي��ة 
ومس��تقبل املنطقة، غير أن 
هذا ق��د يخدم النظ��ام على 
املدى القصير أو املتوس��ط، 
إال أنه لن ينجح في التغطية 
على الفشل الداخلي املركب 
والعميق وأزماته املتكاثرة، 
وبالتأكي��د ل��ن ينجي��ه من 
مصي��ره احملتوم الس��قوط 

ولو بعد حني.{

بقلم: ماجد عزام

الصهاينة واألقصى: 
تطورات في الموقف اإلسرائيلي

بقلم: د. صالح النعامي

على الرغم من كل ما قيل ويقال حول تعاظم مظاهر العدوان الصهيوني على احلرم القدسي الشريف 
حت��ى اآلن، ف��إن أح��داً لم يتمكن م��ن الوقوف على حج��م املخاطر التي يتع��رض لها احلرم القدس��ي، في 
ظ��ل بروز املزيد من مصادر التهديد الصهيوني عليه إلى الس��طح مؤخراً. وفي ظ��ل حالة الصمت العربي 
الرس��مي، وفي الوقت الذي تنش��غل فيه قيادة الس��لطة بالتع��اون األمني مع االحت��ال وتتلهى الفصائل 
باالنتخابات احمللية، فإن الصهاينة يبدون تصميماً متزايداً لتغيير الواقع في املسجد األقصى وصوالً إلى 

تدميره بشكل كامل وتدشني الهيكل املزعوم.
وم��ن األهمية مب��كان أن نرصد بعض املظاهر التي ال يتم االلتفات إليه��ا من قبل اإلعام العربي، على 

فداحة دالالتها:
أوالً: انضمام قطاع واس��ع من العلمانيني اليهود إلى املطالبني بتدش��ني الهيكل على أنقاض املس��جد 
األقص��ى، حيث دل��ت تركيبة اليه�ود الذين ش��اركوا في عملي��ات االقت�حام األخيرة للحرم على أن نس��بة 
كبيرة منهم من العلمانني. ويس��مح حتقيق نش��رته صحيفة »معاريف« اخلميس املاضي بإطالة كافية 

تدل على زيادة دور العلمانيني في عمليات االقتحام.
ويوضح التحقيق أن مطالبة الكثير منهم بتدمير احلرم من أجل إفساح املجال أمام بناء الهيكل ال تقل 
حّدة عن مطالبة اليهود املتدينني بذلك. ومما ال ش��ك فيه أن هذه الظاهرة تعني أن املطالبة بتدمير املسجد 
األقصى باتت تش��كل محور إجماع بني الصهاينة علمانيني ومتدّينني، وهذا ما يولد روافع ضغط إضافية 
على القيادة السياس��ية الصهيونية لإلقدام على املزيد من اخلط��وات التصعيدية في احلرم، مع العلم أن 

هذه القيادة تراعي اعتبارات العاقة مع بعض الدول العربية.
ثاني��اً: عل��ى الرغم من أن الكي��ان الصهيوني يّدعي أنه معن��ّي مبواصل��ة األردن االضطاع بدور في 
احلرم القدسي الشريف، إال أن أوساطاً صهيونية، بعضها رسمي، باتت تطالب بوضع حّد للدور األردني 

في احلرم؛ بل هناك من بات يطالب بإلغاء هيئة األوقاف اإلسامية.
وهناك في تل أبيب من ش��كك بالدور األردني واعتبر أن عمان حتركت حتت ضغط الش��ارع األردني، 
عش��ية االنتخاب��ات البرملانية هن��اك، حيث نقلت صحيفة »يس��رائيل هيوم« في عدده��ا الصادر اجلمعة 
املاض��ي ع��ن مصادر رس��مية صهيوني��ة قوله��ا إن احلكوم��ة األردنية رفعت صوتها بش��أن املمارس��ات 
الصهيوني��ة ف��ي احل��رم م��ن أجل قط��ع الطري��ق عل��ى توظيف موض��وع احلرم م��ن قبل اإلس��اميني في 

االنتخابات.
في الوقت ذاته، وألول مرة باتت اجلماعات اإلرهابية اليهودية التي تطالب بتدمير املس��جد األقصى 
جتاهر مبطالبتها بالغاء مؤسس��ة األوقاف اإلسامية في القدس. وقد كتب نوعم سيغل، أحد أبرز نشطاء 
الهيكل الصهاينة مقاالً في صحيفة »ميكور ريشون« عدد فيه األسباب التي تدعو اللغاء مؤسسة األوقاف 

ولطرد أفراد الشرطة األردنية من املكان.
ثالثاً: ألول مرة في تاريخ الكيان الصهيوني حصلت اجلماعات اليهودية التي تطالب بتدمير املسجد 
األقصى على متثيل رس��مي في النظام السياس��ي الصهيوني. فاحلاخام يهودا غلي��ك، الذي يعتبر األكثر 
حماس��اً لفكرة تدمير املس��جد األقصى، بات يش��غل مقعداً ف��ي البرملان على قائمة ح��زب الليكود احلاكم. 
وهناك ما يدل على أن ممثلي حركات الهيكل الصهيونية س��تحصل على مزيد من التمثيل داخل الكنيست 
بعد االنتخابات القادمة، وقد يصل ممثلوها للحكومة ذاتها، ما يعني إحداث تغيير جوهري على األجندة 

الصهيونية املتعلقة باألقصى.
رابع��اً: هن��اك انطباع صهيوني س��ائد بأن العاقات م��ع العالم العرب��ي لم تعد تتأثر باملمارس��ات 
الصهيوني��ة ت�����جاه الش��عب الفلس��طيني ومقدس��ات األم��ة. ويكاد رئيس ال��وزراء الصهيون��ي ال يفّوت 
فرص������ة دون تأكيد هذا املعنى. ومن أس��ف، فإن الكثير من املمارس��ات العربي�������ة الرسمية على صعيد 
العاق��ة مع الكيان الصهيوني تؤك��د صوابية هذا االنطب�������اع، حيث إن هذه املمارس��ات وصلت إلى حد 
التطبي��ع العلن��ي والفج. ومما ال ش��ك فيه أن هذا يش��جع الصهاينة على مواصلة هذا النمط من الس��لوك 

جتاه املقدسات اإلسامية.{

شاؤول ينهار
هل تلتقط »إسرائيل« الرسالة؟

اتف��ق كتاب ومحلل��ون بأن التس��ريب املتعلق بردة 
فع��ل اجلن��دي الصهيوني األس��ير ل��دى كتائب القس��ام 
في غ��زة »أرون ش��اؤول« لدى مش��اهدته جن��ازة والده 
يوم األحد، رس��الة قوية حول أس��ره حياً بعد تلميحات 

متعددة في هذا اإلطار.
ونقل��ت وكال��ة الصحاف��ة الفلس��طينية »صفا« عن 
مصادر مطلعة بأن اجلندي شاؤول، انهار عند مشاهدته 
جن��ازة والده يوم األحد، دون الكش��ف ع��ن أي تفاصيل 

أخرى بهذا الشأن.
وقال الكاتب واحمللل السياس��ي مصطفى الصواف، 
عبر صفحته على »فيس��بوك« إن القّس��ام أرس��ل رسائل 
وتلميحات بأن لديه أس��رى من جنود االحتال، مش��يراً 
إل��ى أنه »رغ��م الصدقي��ة العالي��ة لوكالة صف��ا، إال أننا 
بحاج��ة إلى الق��ول الفصل م��ن كتائب القس��ام، ألن هذا 
الق��ول س��يقلب املعادل��ة ويظه��ر بعدها كذب ن��ن ياهو 
ووزير حربه ليبرمان ومن قبله يعلون، الذين أعلنوا منذ 

اليوم األول أن جنودهم قتلى، واليوم تظهر احلقيقة«.
الناطق العس��كري باسم كتائب القسام، آثر على ما 
يبدو إضفاء املزيد من الغموض بعد التمليحات العديدة 
الت��ي بدت أقرب إل��ى اإلعان الصريح؛ حيث ش��دد على 
أن قضية جنود االحتال األس��رى ل��دى املقاومة »قضية 
حساس��ة ومعقدة، وحتظى باهتمام قيادة القسام بعيداً 

عن اإلعام«.
أم��ا الكات��ب الصحف��ي إياد الق��را، فرأى أن ما نش��ر 
بخص��وص اجلن��دي ش��اؤول »يعزز فش��ل االحتال في 

امت��اك املعلومات عن مصيره، وأن 
املقاوم��ة وحدها ق��ادرة على تقدمي 
املعلوم��ات في ذل��ك، وه��ذا ينطبق 

على باقي املفقودين«.
القس��ام«  »كتائ��ب  وكان��ت 
أعلنت مساء 20 متوز 2014، خال 
احلرب عل��ى غزة، أس��رها اجلندي 
ش��اؤول أثن��اء عملي��ة ش��رق ح��ّي 
الش��جاعية ش��رق مدينة غزة إبان 
العدوان البري، لكن جيش االحتال 
أعلن ع��ن مقتله، واس��تصدر فتوى 

بذل��ك من كبي��ر حاخامية جي��ش االحتال؛ م��ا يعني أن 
ثبوت عدم مقتله س��يؤدي إلى فضيحة كبرى في الكيان 

الصهيوني.
وي��رى الناش��ط احلقوق��ي مصطف��ى إبراهي��م، أن 
آرون ش��اؤول ح��ّي،  أن  التس��ريب »رس��الة إلس��رائيل 
ولي��س جثة كما ادعت«، متس��ائاً عما إذا كان ذلك ضمن 

مفاوضات قطعت حماس و»إسرائيل« شوطاً فيها.
وس��بق أن أعلن الناطق باس��م القس��ام، أبو عبيدة، 
أنه ال مفاوضات حول ملف األسرى؛ إال بعد إطاق سراح 
أس��رى صفقة وفاء األحرار الذين أع��ادت قوات االحتال 

اعتقالهم في الضفة احملتلة.
وأش��ار الكاتب واحمللل السياسي إبراهيم املدهون، 
إلى أنه »منذ اليوم األول أعلن القسام وجود جندي أسير 
ف��ي يديه«، الفتاً إلى أن »االحتال م��ارس حربا دعائية، 
وأوهم بأن ش��اؤول أش��اء، لهذا ما نش��رته صفا ليست 

معلومة مجانية«.
وأض��اف أن »خب��ر وكال��ة صف��ا يؤك��د أن كتائ��ب 
القس��ام تتعامل بإنس��انية، ومتّد األس��رى باملعلومات، 
وتس��مح مبتابعة األخبار، والتمت��ع مبزايا التواصل مع 

العالم اخلارجي«.
وتوف��ي، يوم اجلمعة املاضي، »هرتس��ل ش��اؤول« 
)56 عام��اً( والد اجلندي ش��اؤول بعد ص��راع طويل مع 

مرض السرطان.
وس��بق أن وجه��ت عائلة ش��اؤول رس��الة حلماس 
تطل��ب فيه��ا إثباتاً على أنه ح��ي، وقالت: »أثب��ت لنا أنه 
على قي��د احلياة، وس��نقلب الدولة 
لتنفي��ذ صفقة تب��ادل«. وفي تطور 
جديد عب��رت العائلة ع��ن »ندمها« 
جللوسها سبعة أيام في بيت عزاء 
جنلها، مشيرة إلى أنه ما كان يجب 
الذي مارس��ه  اخلض��وع للضغ��ط 
عليه��ا ق��ادة اجلي��ش الصهيون��ي 
لاعت��راف بأن ابنه��ا قتل بناء على 
أمامه��ا  عرض��ت  الت��ي  املعطي��ات 
بع��د فت��رة وجيزة من احل��ادث في 

الشجاعية.{
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المرشد العام لإلخوان المسلمين يجدد تمسك جماعته بـ»السلمّية« و»شرعّية الرئيس مرسي«
جدد مرشد اإلخوان املس��لمني الدكتور محمد بديع، 
ي��وم الثاث��اء، متس��ك جماعت��ه بثاث��ة مواق��ف، ه��ي: 
»الس��لمية« في مواجهة الس��لطات املصرية، والتمس��ك 
ب�»ش��رعية« محم��د مرس��ي، أول رئي��س مدن��ي منتخب 
دميقراطي��اً، ومحاكم��ة من ق��ام بفض اعتص��ام »رابعة 
العدوية« شرقي القاهرة، في 14 آب 2013، دون حتديد 

أسماء بعينها.
ج��اء ذل��ك في كلم��ة الدكت��ور بديع التي س��مح بها 
القاض��ي حس��ن فري��د، ال��ذي ترأس جلس��ة االس��تماع 
للمتهم��ني ف��ي قضية »فض رابع��ة«، واملته��م فيها 739 
ش��خصاً )367 حضوري��اً، 372 غيابي��اً(، املنظ��ورة من 
هيئ��ة محكمة جناي��ات القاهرة، مبعهد أمناء الش��رطة، 

بحضور عدد من الصحفيني.
وعق��ب خروجه من القفص احلدي��دي، قال بديع إن 
»س��بب محاكمته ه��و كونه مرش��داً لإلخ��وان «، واصفاً 
جماعت��ه بأنه��ا »صابرة«. وأض��اف: »اإلخ��وان لهم من 

العم��ر نحو 90 عام��اً، وي��دّرس تاريخها كمث��ال لكيفية 
تقدمي اخلي��ر للناس، ورغ��م حرق مقراتها اس��تمرت في 
جهودها مبش��روع نحم��ل اخلير ملصر )مش��روع خيري 

ضخم أقامه اإلخوان عام 2013 («.

ومتطرقاً إلى فض اعتصام 
مي��دان »رابعة العدوي��ة« الذي 
ه��و مح��ل نظ��ر القضي��ة، ق��ال 
مجن��ي  ه��م  »اإلخ��وان  بدي��ع: 
عليهم، وليسوا جناة.. لم يقتلوا 

الناس في رابعة«.
وخ��ال جلس��ة محاكمت��ه 
لقاض��ي  ق��ال  الثاث��اء،  ي��وم 
ف��ض اعتصام رابع��ة العدوية: 
»النيابة اتهمتني باملشاركة في 
التحريض على قتل املتظاهرين 
وفض اعتص��ام رابعة العدوية 
وه��ل يعق��ل أن أش��ارك ف��ي قت��ل ول��دي األكب��ر عم��ار 

برصاصتني في القلب؟«.
وأضاف خ��ال كلمت��ه: »ثورتنا س��لمية وس��تبقى 
س��لمية« كان وس��يظل ش��عارنا ولن ننجر للعنف مهما 

حاول النظام احلالي - حسب قوله.
وشدد محمد بديع، مرش��د تنظيم اإلخوان املسلمني 
مبص��ر، وال��ذي مت تأسيس��ه ع��ام 1928، عل��ى متس��ك 
اإلخوان ب�»الس��لمية« ف��ي مواجهة الس��لطات املصرية، 
مش��يراً إلى أن »الشعب املصري لن يترك حقه في ثورته 

املسلوبة.. البيضاء«.
وجدد »بديع«، متس��ك جماعته ب�»مرسي« كرئيس 
للب��اد رغم إطاحته من منصبه ف��ي عام 2013، قائاً إن 
»للش��عب املصري رئيساً شرعياً انتخب بشرعية ونحن 

مع الشرعية«.
وأسندت النيابة إلى املتهمني، تهماً من بينها »تدبير 
جتمهر مس��لح، واالش��تراك فيه مبيدان رابع��ة العدوية 
)ش��رقي القاهرة( وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في 
التنقل، والقتل العمد مع سبق اإلصرار للمواطنني وقوات 
الش��رطة املكلفة بفض جتمهره��م«، ومت إحالتهم حملكمة 

اجلنايات، في آب 2015.
اجلي��ش  م��ن  ق��وات  فض��ت   ،2013 آب   14 وف��ي 
والش��رطة املصرية اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، 
املؤيد ملرسي، ما أسفر عن سقوط 632 قتياً منهم ثمانية 
شرطيني، حسب »املجلس القومي حلقوق اإلنسان«، في 
الوق��ت الذي قالت منظم��ات حقوقية محلي��ة ودولية إن 

عدد القتلى جتاوز األلف.
وكان��ت النياب��ة أس��ندت إل��ى املتهمني، تهم��اً عدة، 
م��ن بينها تدبير جتمهر مس��لح واالش��تراك في��ه مبيدان 
رابع��ة العدوي��ة وقطع الطرق، وتقيي��د حرية الناس في 
التنقل، والقتل العمد مع سبق اإلصرار للمواطنني وقوات 
الش��رطة املكلف��ة بفض جتمهرهم، والش��روع ف��ي القتل 

العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
ومنذ إطاحة اجليش بالرئيس »مرسي«، أول رئيس 
مدني منتخب، املنتمي إلى جماعة اإلخوان املسلمني، يوم 
3 مت��وز 2013، تتهم الس��لطات املصرية قيادات جماعة 
اإلخوان وأفرادها ب�»التحريض على العنف واإلرهاب«، 
قب��ل أن تصدر احلكومة ق��راراً في  كان��ون األول 2013، 

باعتبار اجلماعة »إرهابية«.{

الرئيس مرسي والسيسي
والعالقات »الدافئة« مع إسرائيل!

بقلم: جمال سلطان

في فترة رئاس��ته القصيرة، عقد الرئيس األسبق محمد مرسي لقاءين موسعني مع اإلعاميني، األول 
كان حاش��داً بعد توليه الس��لطة بوقت قصير، وحضره عدد كبير من الصحفيني واإلعاميني، وكان لقاء 
للتع��ارف وتقدمي نفس��ه لإلعام، وكنت م��ن املدعّوين للق��اء، وكان لقاء صاخباً باحت��رام، فيه صراحة 
وس��عة صدر كبيرة للغاية من الرئيس مرس��ي، وفيه جرأة تصل إلى حد االس��تعراض املقيت من بعض 

اإلعاميني. 
أذكر أن مرسي قال يومها إنه يحب أاّل يكون -كرئيس جمهورية- مخيفاً ألي إعامي، فرد عليه أحدهم 
بأنه��م ال يخاف��ون منه، بل هو الذي ينبغي أن يخاف منهم! كان لقاء يعبر عن أجواء دميقراطية بأوس��ع 
داللتها ورحابتها. ثم عقد لقاء ثانياً بعد عدة أش��هر حضره عدد أقل نسبياً من العدد الضخم السابق من 
الصحفي��ني واإلعاميني، وقد دعيت حلضور هذا اللق��اء أيضاً في قصر االحتادية، وجرى فيه حديث كان 
معظمه عن احلالة االقتصادية وعن أراضي الدولة املنهوبة وعن جهود الرئاس��ة في اس��تردادها، وكان 
حاض��راً ف��ي هذا اللقاء الدكت��ور معتز عبد الفتاح، ال��ذي كان يتحرك داخل القاع��ة وخارجها كأحد كبار 

رجال القصر املقربني من الرئيس مرسي والوثيقي الصداقة مع رجاالت الرئاسة وقتها. 
في هذا اللقاء، حتدث مرس��ي عن البرقية الشهيرة التي أرس��لت إلى »صديقي بيريز«، والتي أثارت 
ضجة كبيرة، واعتبرت تزلفاً إلس��رائيل وتقدمي أوراق اعتماد لها، ودافع مرس��ي عن البرقية باعتبار أنها 
صيغة منطية ال يكتبها، وإمنا تعّدها جهات الس��كرتارية للمناسبات العامة بني الدول، وهو يوقع عليها 

فقط. 
غير أن ما لفت انتباهي أكثر في ذلك اللقاء هو حديث مرس��ي لإلعاميني عن حالة غريبة أدهش��ته، 
وتركت لديه انطباعات لم يكن يتصورها من قبل، قال إن العش��رات من رؤس��اء الدول وامللوك ورؤس��اء 
الوزارات في عواصم غربية كبيرة اتصلوا به بعد تنصيبه من أجل تهنئته باملنصب اجلديد، ثم أضاف: 
كانت االتصاالت تبدأ بالتهنئة، ثم يكون املوضوع التالي مباشرة للتهنئة هو »إسرائيل«، ما هو موقفكم 
منها، وما هو التزام حكومتك باالتفاقات املوقعة معها، وما هو تصّوركم ملستقبل العاقة، وما هو تقديرك 
حلماي��ة احلدود املش��تركة بني مصر وإس��رائيل، وما هي آفاق التعاون املنتظ��رة معها في عهدكم. وعلق 
مرس��ي للحاضرين قائاً: اكتش��فت أن أول ش��يء ورمبا آخر ش��يء يعن��ي العواص��م الغربية عن مصر 

وشؤونها هو عاقتها بإسرائيل، ومدى قدرة النظام على حماية مصالح إسرائيل وأمنها. 
تذك��رت ه��ذه الواقع��ة وأنا أتاب��ع ردود الفع��ل الغاضبة على تصريح��ات وزير اخلارجية س��امح 
ش��كري، الت��ي قال فيها إن��ه ال ميكن أن نتهم إس��رائيل باإلرهاب ضد الفلس��طينيني؛ ألن ه��ذا يحتاج إلى 
توافق دولي على تعريف اإلرهاب، وهو التصريح الذي احتفلت به الصحافة اإلس��رائيلية احتفاالً كبيراً، 
بقدر ما أثار غضباً واس��عاً ف��ي مصر والعالم العربي، واعتب��ر إهانة للدم العربي والفلس��طيني، وتزلفاً 
غي��ر الئق للكي��ان احملتل، ولكن��ي –لألمانة- لم أك��ن متفاجئاً بذل��ك التصريح، بل وال ما هو أس��وأ منه، 
وتقديري أن »األس��وأ« هذا لن يغيب طوياً، خاصة كلما ارتبكت اخلطوات في الداخل، وتصاعد الغضب 
من السياس��ات االقتصادية وغيرها، وتقلصت مساحات القبول للنظام والرئيس نفسه. باختصار، كلما 
تصاعد الضغط في الداخل كانت احلاجة أكبر لتفهم اخلارج ومس��اعدته، واخلارج له معايير وش��روط 

ومطالب ثابتة وجوهرية، وفي مقدمتها مدى موثوقية العاقة مع إسرائيل.
إلى أي مدى س��تصل تلك العاقات التي وصفتها اخلارجية املصرية »بالدافئة« مع إسرائيل، وإلى 
أي مدى ستقدم مصر تنازالت في هذا امللف، هذا ما سوف تكشفه األيام املقبلة، وهي قادمة ال محالة، وهو 
أمر مرتهن بتطورات حاجة النظام السياسي إلى مساعدات اخلارج ودعمه وضماناته. ولألمانة، فمصر 
لن تكون وحدها في هذا الس��ياق، فثمة عواصم عربية أخرى متضي في الطريق ذاته اآلن س��راً، بانتظار 

حلظة إعان »العاقات الدافئة« رسمياً.{

فتنة جديدة انطلقت من الشيشان!
فتن���ة جديدة تضاف إلى س���جل زمن الس���قوط 
الذي ما عدنا نعرف له قاعًا أو شطآنًا. إذ إلى جانب 
ف���ن السياس���ة وس���حاباتها الداكن���ة، ف���إن ف���ن أهل 
الدين باتت تطّل علينا كل حني. من تس���ميم لعالقة 
املس���لمني بغير املس���لمني، إلى صراعات اإلسالمّيني 
والعلماني���ني وخصومات واحتراب الس���ّنة والش���يعة، 
وأخي���رًا ضربت رياح الفتنة أهل الس���ّنة أنفس���هم في 
األس���بوع املاض���ي، إذ فوجئنا بأن مؤمت���رًا مريبًا عقد 
في العاصمة الشيش���انية غروزن���ي، بدعوى التعريف 
بأهل السّنة واجلماعة، إال أنه خلص إلى إخراج أهل 
السلف من أهل السّنة وأبقى على بعض أشهر الفرق 
الكالمي���ة واملتصّوفة حتت مظلتهم، األمر الذي أثار 
عاصفة في احمليط الس���لفي لم تهدأ طوال األسبوع 
املاض���ي. ضاعف الكارثة وعّمق اجلرح فيها أن ش���يخ 

األزهر - بجاللة قدره - كان على رأس ذلك املؤمتر.
شرارة الوقيعة بني أهم فرق أهل السّنة انطلقت 
من املؤمت���ر الذي عقد في العاصمة الشيش���انية في 
الفترة ما بني 25 و27 املاضي، وقّدم بحسبانه مؤمترًا 
عامليًا لعلماء املس���لمني، كّرس دورت���ه لبحث موضوع 

أهل السّنة واجلماعة.
ألول وهل���ة لف���ت االنتب���اه في املؤمتر ع���دة أمور. 
األول أنه بحث املوضوع املهم للعالم اإلسالمي بأسره 
ف���ي جمهورية صغيرة مغمورة مبنطق���ة القوقاز مثل 
شيشينيا التي ال يزيد عدد سكانها على مليون ونصف 
املليون نسمة، وكان أولى أن يعقد في بلد مسلم كبير 
مث���ل إندونيس���يا يعي���ش في���ه أكث���ر م���ن 300 ملي���ون 
نسمة، األمر الذي يوفر منبرًا أفضل ملخاطبة العالم 
اإلس���المي. األمر الثاني أن سفر شيخ األزهر مت دون 
علم هيئة كبار العلماء أو مجمع البحوث اإلسالمية، 
وإمن���ا بصفته رئيس���ًا ملجلس حكماء املس���لمني الذي 
شكلته وترعاه دولة اإلمارات العربية. األمر الثالث أن 
الذي���ن دعوا إلى املؤمتر كانوا بعض أهل العلم الذين 
مت انتقاؤهم، واس���تبعد منهم علم���اء اململكة العربية 
الس���عودية، األمر الذي فهم أن احلساس���ية املش���هودة 
بني القطرين الشقيقني، التي ظهرت في اليمن وفي 
سوريا، ألقت بظاللها على متثيل اململكة في املؤمتر. 

األم���ر الراب���ع أن روس���يا الراهن���ة لها معرك���ة طويلة 
ضد االجتاهات اإلس���المية، وأن االجتاهات السلفية 
منتشرة بني مسلميها كّرد فعل على الغلّو في محاربة 
التدين، وهم هناك ال يعرفون سوى الوهابيني الذين 

ال يفرقون بينهم وبني اإلخوان.
والترحيب الرس���مى يقصر االحتفاء باملتصوفة 
غير املشغولني بالسياسة أو بغيرها من أمور الدنيا.

األزم���ة حدثت بس���بب ما ورد ف���ي التوصيات في 
تعريف أهل الس���ّنة واجلماعة، على أنهم: األش���اعرة 
واملاتريدية في االعتق���اد )هما من املدارس الكالمية 
وأه���ل  الس���ّنة(،  املس���لمني  ب���ني  األغلبي���ة  وميث���الن 
املذاه���ب األربعة في الفقه، وأه���ل التصّوف الصافي 
املؤسس���ات  ح���ددوا  كم���ا  وتزكي���ة(.  وأخالق���ًا  علم���ًا 
الديني���ة العريق���ة عن���د أه���ل الس���ّنة، وحصروها في 
م���ا يل���ي: األزه���ر والقروي���ني والزيتون���ة وحضرموت 
ومراك���ز البحث في م���ا بينها، إضافة إلى املؤسس���ات 
الديني���ة والعلمية في روس���يا االحتادية. وواضح من 
ذل���ك التفصيل أنه مت إقصاء الس���عودية، بس���لفييها 
وعلمائه���ا ومراكزها الدينية وجامعاتها، األمر الذي 
يعطي للمؤمت���ر حكمًا وتوجهات مثيرة ومحّيرة، )ال 
ب���ّد أن نلف���ت إل���ى أن مش���يخة األزهر أص���درت بيانًا 
اعت���رض في���ه اإلم���ام األكب���ر عل���ى البي���ان اخلتامي 
للمؤمتر، وذكر أنه في كلمته ضم السلفيني إلى أهل 

السّنة(.
لس���ت في وارد الدفاع عن الس���لفيني، وال مجال 
ملناقش���ة أف���كار األش���اعرة واملاتريدي���ة، ألن أكث���ر م���ا 
أزعجن���ى في املوض���وع هو تأثيره عل���ى وحدة الصف 
املس���لم. ذلك أن بي���ان املؤمتر كان له رد فعله العنيف 
ف���ي أكث���ر من بلد، فضاًل عن أنه صراع ال لزوم له من 
األس���اس، وأن اجلميع مهزومون فيه، ألنه يس���تهلك 
طاقاتهم ومواردهم التي يفترض العقالء أنه ينبغي 
توجيهه���ا إلى ناحية أخرى. يبقى الس���ؤال املهم هو: 
هل هي حماقة سياسية فقط أم أنها لعبة خبيثة لها 

ما وراءها كما ذكر بعض اإلعالميني.{

بقلم: فهمي هويدي
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مؤشرات مقلقة على مشارف االنتخابات البرلمانية بالمغرب
لم يع��د يفصلنا عن االنتخاب��ات البرملانية املرتقبة 
ف��ي املغرب س��وى أربعة أس��ابيع، وذلك وس��ط تقاطب 
حاد بني معس��كر القوى الدميقراطي��ة املراهنة على تقدم 
االنتق��ال الدميقراط��ي في املغ��رب، وبني ق��وى النكوص 
والس��لطوية الت��ي ت��روم ج��ّر املغ��رب إل��ى ال��وراء م��ن 
خ��ال العديد م��ن الوس��ائل الت��ي تعّبر بش��كل أو بآخر 
عن ممارس��ات اس��تبدادية بعي��دة كل البع��د عن منطق 
التناف��س الش��ريف احملتك��م إلرادة الناخب��ني واالختيار 
احل��ر، وهي احلال��ة الت��ي ش��ّبهها عاهل املغ��رب محمد 
السادس في خطاب العرش األخير بنوع من االستغراب 

»وكأنها القيامة«.
وبغض النظر عن املؤش��رات التي اعتمد عليها امللك 
محمد الس��ادس لتش��بيه حالة التقاطب بي��وم القيامة، 
ودعوت��ه املبطنة إلى اعتبار نزال 7 تش��رين األول محطة 
عادي��ة، فإن الوقائ��ع واملؤش��رات تؤك��د أن االنتخابات 
املقبل��ة تش��به القيام��ة، خاصة بالنس��بة إلى املعس��كر 
الس��لطوي أو م��ا يوص��ف بالدول��ة العميق��ة، أو حت��ى 
أس��اليب الضغط والترهيب والتهديد، في مساع حثيثة 
إلغاق ق��وس االنف��راج الدميقراطي ال��ذي عرفه املغرب 
إبان ح��راك »20 فبراير« وما أعقبه من اس��تجابة ملكية 

بخط��اب 9 آذار وصياغة دس��تور جديد ف��ي فاحت متوز، 
إلى انتخابات 25 تش��رين الثاني الت��ي أعطت الصدارة 

وقيادة احلكومة حلزب العدالة والتنمية.
املشهد السياس��ي في املغرب اليوم يقدم العديد من 
املؤشرات املقلقة التي قد متس في العمق جوهر العملية 

االنتخابية.
توظيف القانون

عل��ى ه��ذا املس��توى، عم��دت وزارة الداخلي��ة إل��ى 
اقتراح خفض العتبة االنتخابية من نس��بة 6 باملائة إلى 
3 باملائ��ة، وهو االقتراح الذي قبل به »العدالة والتنمية« 
عل��ى مضض ليبعد عنه تهمة نزع��ة الهيمنة على مقاعد 
البرمل��ان )395(، وهو يع��ي أن هذه اخلطوة س��تحرمه 
عدة مقاع��د، حيث إن عملية خفض العتبة هذه س��تمكن 
من م��رور أكبر ع��دد م��ن األح��زاب للبرملان، وه��ذا يأتي 
على حس��اب تشكيل حكومة قوية بأحزاب معدودة، كما 
يتيح الفرصة لسماس��رة األحزاب للبيع والش��راء وملال 
االبتزاز أيضاً، حيث س��نكون أمام أزيد من عشرة أحزاب 
بتوجه��ات وبرامج يصعب فيها متييز ه��ذا عن ذاك، من 
خ��ال اعتم��اد نس��ب منخفض��ة م��ن األص��وات لضمان 

التمثيل في البرملان.
املس��توى  ف��ي 
الفت��رة  وف��ي  األول، 
الت��ي فتحته��ا وزارة 
لتس��جيل  الداخلي��ة 
ف��ي  املواطن��ني 
اللوائ��ح االنتخابية، 
اجته��اداً  أدرج��ت 
يقض��ي  جدي��داً 
طلب��ات  برف��ض 
التس��جيل الت��ي تتم 
عن��وان  نف��س  م��ن 

ش��بكة اإلنترنت، حيث تقب��ل الوزارة مواطن��اً واحداً من 
نفس العنوان، األمر الذي مت رفضه ومت االجتاه إلى عدم 
قبول أكثر من تس��جيل من نفس البريد اإللكتروني، وهي 
عملي��ة ضيق��ت على عملية التس��جيل، فكان��ت احملصلة 
بعد انته��اء عملي��ة التصوي��ت أن أعلن��ت الداخلية أنها 
قام��ت بإلغ��اء أزي��د م��ن 130 ألف مس��جل ف��ي اللوائح 
االنتخابية وهي نس��بة عالي��ة، وأصل ه��ذا االجتهاد أن 
ش��بيبة حزب العدال��ة والتنمي��ة قامت ف��ي االنتخابات 
األخي��رة بحمل��ة تواصلي��ة كبي��رة لتس��جيل املواطنني، 
م��ا مكنها من تس��جيل أزيد من 100 أل��ف مواطن جديد، 
وهو ما جعل كثيرين يتس��اءلون هل بالفعل هناك رغبة 
ل��دى الدول��ة في الرف��ع من عدد املش��اركني ف��ي العملية 
االنتخابية؟ خاصة أمام رفضها املس��تمر إلى اعتبار كل 
املغاربة البالغني للس��ن االنتخابي )18 سنة( مسجلني 

في اللوائح بشكل تلقائي.
وزارة الداخلي��ة م��رة أخرى وضم��ن عناصر القلق، 
أخرج��ت لل��رأي الع��ام مؤخ��راً بيان��اً تعل��ن في��ه حظر 
اس��تطاعات ال��رأي، وه��ي خط��وة تت��م ألول م��رة، ألن 
مختل��ف اس��تطاعات الرأي التي جترى ف��ي هذه اآلونة 
من الداخل واخلارج تعطي األولوي��ة والصدارة للعدالة 
والتنمي��ة ورئي��س احلكوم��ة عبد اإلل��ه بن كي��ران، كأن 
لس��ان ح��ال الداخلي��ة يقول إن��ه ال ينبغي تهيئ��ة الرأي 
العام للنتيجة املنطقية –فوز العدالة والتنمية- خاصة 
إذا كان هن��اك س��يناريو آخر يعّد ل��ه، والغريب أن وزارة 
الداخلي��ة جم��دت القان��ون املنظ��م الس��تطاعات الرأي 
بالبرمل��ان، لكنه��ا بالتأكيد ل��م متنعها عن نفس��ها، فهي 

تقوم بها بوسائلها اخلاصة باستمرار.   
 حمات التشويه اإلعامي

مع قرب االنتخابات يتم الهجوم على حزب العدالة 
والتنمية بش��كل غير مس��بوق، س��واء على مستوى عدد 

من املناب��ر والصحف التي تقوم بالهجوم والتش��هير، أو 
من حيث املعلومات والوثائق املسربة وأحياناً املفبركة، 
أو من خ��ال النبش في املاضي وتتب��ع أدنى هفوة مهما 
كانت تافهة لتصبح قضي��ة رأي عام، على واجهة إعام 
بات ف��ي حكم املؤكد أن الدولة العميقة وأذرعها احلزبية 
واإلعامي��ة واالقتصادي��ة جنح��ت في ش��راء العديد من 

املنابر وإنشاء أخرى.
على هذا املس��توى، شهدت الساحة املغربية مؤخراً 
عدداً من امللفات التي حتولت إلى حديث اخلاص والعام 
ويتم تضخيمها والنفخ فيها بش��كل الفت وغير مسبوق، 
وقد كش��ف عدد من هذه الوقائع لعب��ة تبادل األدوار بني 
جه��ات في الس��لطة وعدد من وس��ائل اإلع��ام، ومن بني 
أب��رز ه��ذه القضايا على س��بيل املثال ال احلص��ر، واقعة 
القياديني الس��ابقني في حركة التوحي��د واإلصاح التي 
جتمعها ش��راكة اس��تراتيجية بحزب العدالة والتنمية، 
حيث عرفت جتاوزات قانونية عدة، كما اس��تغلت للنيل 
من احلركة واحلزب بش��كل ال يوصف، حيث عمدت اآللة 
اإلعامية إلى التشهير والشماتة والنيل من خصوصيات 
املواطن��ني دون مراع��اة ألي حرم��ة ش��خصية أو عائلية 
أو بن��ود قانوني��ة في الدس��تور أو في قان��ون الصحافة 

والنشر.
واحل��وادث ف��ي هذا الب��اب ال تنتهي وبش��كل يومي 
إلى درج��ة أن العديد م��ن املنابر أصبح ه��ذا تخصصها 

وعنوانها وديدنها.
 خاصة

إن رهان قوى النكوص في أفق انتخابات 7 تشرين 
األول، وم��ن خ��ال كل األس��لحة الق��ذرة أو الناعمة التي 
تش��تغل به��ا، ه��و إغ��اق ق��وس االنف��راج الدميقراطي، 
أو عل��ى األق��ل تق��زمي ومحاص��رة نتائ��ج ح��زب العال��ة 
والتنمي��ة الذي تش��ير كل املعطيات واالس��تطاعات إلى 
تصّدره لانتخاب��ات املقبلة، مبا يجعله يواجه صعوبة 
حقيقي��ة في تش��كيل أغلبي��ة حكومية مريح��ة )أزيد من 
200 برملان��ي(، بل يراهن��ون رمبا حتى على فش��له في 
جمع األغلبية، ما س��يدفعه إل��ى العودة للمل��ك للتعبير 
عن تعس��ر تش��كيل احلكومة، ومنها املرور إلى سيناريو 
ثاٍن سيمكنهم من اللعب والتفاوض مع العدالة والتنمية 

وهو في موقف ضعف وضع فيه ودفع له.{

بقلم: محمد لغروس

»بنكيران« يرفض وصف حكومته
بـ»حكومة تصريف أعمال«

نفى عبد اإلل��ه بنكيران، رئيس احلكوم��ة املغربية، أن تكون 
حكومت��ه »حكومة تصريف أعمال«، وذلك قبل أس��ابيع من إجراء 

االنتخابات التشريعية في باده.
وق��ال بنكيران، خ��ال افتتاح مجلس احلكوم��ة املغربية: إن 
»هذه احلكومة ال تزال هي حكومة اململكة املغربية، وتتمتع بكامل 

صاحياتها، وليس حكومة تصريف أعمال كما يشاع«.
وتابع رئيس احلكومة املغربية قائاً: »رمبا نكون مضطرين 
إل��ى التصرف كحكومة تصريف أعمال بعد االنتخابات، ولكن في 
انتظ��ار ذلك يجب على جميع ال��وزراء أن يقوموا بأعمالهم كلها«. 
ودعا وزراءه إلى القيام ب�»أفضل أعمالهم« خال الفترات األخيرة 

من الوالية احلكومية احلالية.
وطالب مؤسس��ات الباد بالقيام بدورها وضرورة احلفاظ على هذه املؤسسات، خصوصاً أنه 

بعد االنتخابات ستأتي حكومة أخرى ال يعرف أحد من سيكون فيها.
ومن املنتظر إجراء االنتخابات التشريعية، في 7 تشرين األول املقبل، بعد قيادة »حزب العدالة 
والتنمية« )إسامي( االئتاف احلكومي ألول مرة في تاريخه، وهي انتخابات مباشرة يختار خالها 
املواطن��ون املغاربة ممثليهم مبجلس النواب، ويعني امللك رئيس احلزب الفائز رئيس��ًا للحكومة؛ إذا 

حصل على األغلبية، أو شكل حتالفاً يوفر األغلبية حلكومته بالبرملان.{

الغنوشي: قد نسحب الثقة من حكومة الشاهد 
إذا لم تطبق »وثيقة قرطاج«

ق��ال رئي��س حرك��ة النهض��ة التونس��ية، راش��د 
الغنوشي يوم األحد: إن حركته على استعداد لسحب 
الثق��ة من حكومة يوس��ف الش��اهد الت��ي أدت اليمني 
الدستورية األسبوع املاضي في حال لم تطبق »وثيقة 

قرطاج« بعد ستة أشهر من عملها.
جاء ذلك في ندوة صحفية عقدها الغنوش��ي يوم 
األح��د مبدينة صفاقس عل��ى هامش لق��اء جماهيري 
حضره اآلالف من أنصار احلركة في إطار سعي قادتها 
للتواصل مع القواعد لتوضيح التوجهات السياس��ية 

احلالية في ضوء حكومة الوحدة الوطنية اجلديدة.
النهض��ة  حرك��ة  دع��م  أن  الغنوش��ي  وأوض��ح 
حلكومة الشاهد ليس مطلقاً ومشروط بتطبيق وثيقة 
قرطاج، وقد نسحب الثقة منها إذا حادت عن البرنامج 

املتفق عليه.
وأض��اف أنه ال بّد م��ن إعطاء احلكوم��ة اجلديدة 
مهل��ة ال تق��ل ع��ن س��تة أش��هر قب��ل تقييمه��ا واتخاذ 

القرارات في شأنها.
ومطلع حزيران املاضي، اقترح الرئيس التونسي 
الباج��ي قاي��د السبس��ي، مب��ادرة لتش��كيل حكوم��ة 
وح��دة وطنية، تكون أولوياتها احل��رب على اإلرهاب 
والفساد، وترس��يخ الدميقراطية، تشارك فيها أحزاب 
ونقابات، لتفضي املش��اورات في ما بع��د إلى »اتفاق 
قرط��اج« ال��ّذي ينّص على ع��دة أولويات، م��ن أهمها 

كسب احلرب على اإلرهاب، وتسريع نسق النمو.
وأش��ار رئيس حرك��ة النهضة التونس��ية إلى أن 
املطلوب من حكومة الش��اهد ش��ن ح��رب حقيقية ضد 
الفس��اد ال��ذي استش��رى في الب��اد، الفتاً ف��ي الوقت 
نفس��ه إل��ى أن احلكوم��ة الس��ابقة )حكوم��ة احلبيب 
الصيد( حققت جناحاً أمنياً، ولكنها لم توفق في احلّد 
من التدهور االقتصادي، ونح��ن متفائلون باحلكومة 

اجلديدة.
وبخص��وص ش��بح التقش��ف ال��ذي ب��ات يؤّرق 
التونسيني، قال الغنوشي: إذا واصلنا في طريق عدم 
القي��ام بالواجبات واملطالبة باحلقوق فإننا س��نصل 

إلى طريق التقشف.
وخ��ال جلس��ة منح الثق��ة حلكومته ف��ي 27 آب 

املاض��ي، ح��ذر الش��اهد م��ن إمكاني��ة اتباع سياس��ة 
تقش��ف ف��ي ح��ال ع��دم القي��ام بإصاح��ات تنع��ش 

الوضع االقتصادي.
ومي��ر االقتصاد التونس��ي مبرحلة صعبة؛ حيث 
أظه��رت أح��دث اإلحصائي��ات أن نس��بة النم��و خال 

الربع الثاني من العام احلالي بلغت %1.4.
يش��ار إلى أن احلكوم��ة اجلديدة الّتي اس��تأنفت 
مهامه��ا قبل أس��بوع تتكون من 26 وزي��راً و14 كاتب 
دولة )موظف حكومي برتبة وزير(، وأبقت التشكيلة 
اجلدي��دة على ثاث��ة وزراء ل��وزارات »س��يادية« من 
احلكوم��ة الس��ابقة ف��ي مناصبه��م وه��ي الداخلي��ة 

والدفاع واخلارجية.
وتض��م التش��كيلة اجلدي��دة، وزراء م��ن »ح��زب 
حرك��ة النهض��ة« )69 نائباً(، وحزب »ن��داء تونس« 
)67 نائب��اً(، و»آف��اق تونس« )10 ن��واب( و»احلزب 
اجلمه��وري« )نائ��ب واح��د( و»ح��زب املب��ادرة« )3 
ن��واب( و»حزب حركة الش��عب« )3 ن��واب( و»حزب 
املس��ار الدميقراط��ي االجتماع��ي« )غي��ر ممث��ل ف��ي 
البرمل��ان(، إضافة إلى مس��تقلني، وحتظى بدعم ثاث 
منظم��ات نقابية كبرى هي: »االحتاد العام التونس��ي 
للش��غل«، و»احتاد الصناعة والتج��ارة والصناعات 

التقليدية«، و»احتاد الفاحة والصيد البحري«.{

العبادي يأمر بإفراغ بغداد ومراكز المدن
من مستودعات األسلحة

أم��ر حي��در العب��ادي، رئي��س ال��وزراء العراقي يوم 
األح��د، قادة اجليش بإفراغ العاصمة بغداد ومراكز املدن 
في احملافظات من مخازن ومس��تودعات األس��لحة، على 
خلفية حادثة انفجار مس��تودع لألس��لحة تابع للحش��د 

الشعبي شرقي بغداد قبل أيام.
وبحس��ب بيان ص��ادر عن مكتب��ه »وج��ه العبادي 
بج��رد  للجي��ش(،  املش��تركة)تابعة  العملي��ات  قي��ادة 
وإخراج املستودعات ومخازن األعتدة ومعامل تصنيعها 
خ��ارج امل��دن، واالس��تفادة م��ن املخ��ازن واملس��تودعات 
العس��كرية ومخ��ازن وزارة الداخلي��ة«. وطال��ب »عل��ي 
التميمي« محافظ العاصمة العراقية، احلكومة االحتادية 
مبنع فصائل احلش��د الشعبي )مليشيات شيعية موالية 
للحكومة( من تخزين األس��لحة والعتاد داخل املدن، بعد 

انفجار مستودع لألسلحة تابع لألخير شرقي بغداد.

وتعقيباً على القرار، قال اس��كندر وتوت عضو جلنة 
األم��ن والدفاع في البرملان العراق��ي، إن »إفراغ العاصمة 
بغ��داد ومراكز املدن من مس��تودعات األس��لحة واألعتدة 
إج��راء واج��ب التنفيذ عل��ى اجلميع مبا في ذل��ك فصائل 

احلشد الشعبي«. 
وأضاف وت��وت: إن »وجود مس��تودعات األس��لحة 
داخ��ل املناط��ق الس��كنية أم��ر غي��ر مقبول، فه��ي حتتاج 

اجراءات تخزين خاصة، ال ميكن توافرها داخل املدن«.
وانفجر يوم الس��بت، مس��تودع صواريخ وأس��لحة 
تاب��ع إلح��دى فصائ��ل »احلش��د الش��عبي«، ف��ي منطقة 
العبيدي ش��رقي بغداد، وسبب انطاق عدد من صواريخ 
صف��وف  ف��ي  وجرح��ى  قتل��ى  أوق��ع  م��ا  »كاتيوش��ا«، 
املدنيني، إلى جانب إحلاق أضرار كبيرة مبنازل الس��كان 

وممتلكاتهم.{
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نتن ياهو ال يرغب
بلقاء عباس

كشف مسؤول فلسطيني رفيع أن رئيس 
الوزراء اإلس��رائيلي بنيامني ن��ن ياهو أبلغ 
اجلانب الروس��ي أن��ه لم يعد راغب��اً في عقد 
لق��اء مع الرئي��س محمود عب��اس. وأوضح: 
»علمنا أن نتانياهو أبلغ )املبعوث الروس��ي 
لعملي��ة الس��ام ميخائي��ل( بوغدان��وف أن 
اللقاء م��ع الرئيس عباس لم يع��د أولوية له 
بس��بب مطالبته بوقف االس��تيطان وإطاق 

سراح أسرى ما قبل اتفاق أوسلو«.
وقال بوغدانوف في إيجاز للصحافيني 
في رام الل��ه عقب لقائه عدداً من املس��ؤولني 
الفلس��طينيني، إن الرئيس عباس »وافق من 
حيث املبدأ« على لقاء نتانياهو في موس��كو، 
مضيف��اً: »نعم��ل على موع��د اللقاء وش��كله 

ومضمونه«.
والتق��ى املبع��وث الروس��ي أيض��اً نن 
ياه��و، لكن اللقاء ل��م ينجح في إح��راز تقدم 
جله��ة عق��د قمة ثاثي��ة جتمع عب��اس ونن 

ياهو والرئيس فادميير بوتني.

كلينتون تتهم موسكو بالتدخل 
في االنتخابات األمريكية

اتهم��ت املرش��حة الدميوقراطية للبيت 
االبيض هياري كلينتون موس��كو بالتدخل 
ف��ي االنتخاب��ات الرئاس��ية االميركي��ة م��ن 
احل��زب  عل��ى  معلوماتي��ة  هجم��ات  خ��ال 
الدميوقراطي. وقال��ت كلينتون للصحافيني 
ان احتمال ضلوع روسيا في عملية القرصنة 
الت��ي  الدميوقراط��ي  للح��زب  املعلوماتي��ة 
كشف عنها في يوليو: »تطرح اسئلة خطيرة 
بش��أن تدخ��ل محتمل لل��روس ف��ي عمليتنا 
االنتخابي��ة« ووصف��ت التدخات الروس��ية 
بأنها »تهديد من قوة اجنبية خصمة«. ورأت 
املرش��حة ان منافس��ها اجلمه��وري دونال��د 
ترامب يش��جع موسكو على التجسس عليها 
وقالت: »لم يكن لنا يوما قوة اجنبية خصمة 
تتدخل ف��ي عمليتنا االنتخابي��ة ولم يكن لنا 
يوماً مرش��ح من حزب كبير يش��جع الروس 
على املزيد من القرصنة«. واشارت كلينتون 
وخب��راء  مس��ؤولي  ب��ني  »االجم��اع«  ال��ى 
االس��تخبارات االميركية عل��ى اعتبار أجهزة 
االس��تخبارات الروسية مس��ؤولة عن عملية 

القرصنة.

تونس: مكافحة الفساد 
أصعب من محاربة اإلرهاب

اعتبر رئيس الوزراء التونس��ي اجلديد، 
الفس��اد  »مكافح��ة  أن  الش��اهد،  يوس��ف 
املستش��ري ف��ي الب��اد أكث��ر صعوب��ة م��ن 

مكافحة اإلرهاب«.
وق��ال الش��اهد خ��ال املؤمتر ال��وزاري 
اخلام��س للش��بكة العربية لتعزي��ز النزاهة 
ومكافح��ة الفس��اد إن »احلرب على الفس��اد 

واحلرب على اإلرهاب وجهان آلفة واحدة«.
وأض��اف أن »احل��رب على الفس��اد من 
خال آلي��ات املكافحة، ومن بينها املس��اءلة 
تع��د األكثر تعقيداً، بل إنه��ا تكون في بعض 
احل��االت أصعب من احل��رب على اإلرهاب«، 
حس��ب  عل��ى  مرئي��ني  غي��ر  الفاس��دين  ألن 

تعبيره، وهم يتغلغلون داخل املجتمعات.

شتيمة فيليبينية.. 
ومقاطعة أميركية

ف��ي حادثة ق��ّل نظيره��ا عل��ى الصعيد 
الديبلوماس��ّي، قّرر الرئي��س األميركي باراك 

أوباما الثاثاء املاضي، إلغاء لقائه املقّرر مع 
نظي��ره الفيليبيني رودريغ��و دوتيرتي على 
هام��ش قّمة »آس��يان« في فينتي��ان عاصمة 
الوس، بع��د قي��ام دوتيرت��ي بش��تم الرئيس 

األميركّي، واصفاً إّياه ب�»ابن العاهرة«.
وعلى الّرغم م��ن أّن الّرئيس الفيليبيني 
أعرب الحقا عن أسفه إلطاق تلك الّصفة على 
أوباما، إذ قال: »نأس��ف لكونه��ا بدت وكأّنها 
هجوٌم ش��خصّي عل��ى الرئي��س األميركّي«، 
إال أّن األخير لم يس��تِطع جتاوز الكام املهني 
و»الّصف��ح« ع��ن نظي��ره الفيليبين��ي، بل إّن 
البي��ت األبي��ض أعل��ن، في وق��ٍت الح��ٍق، أّن 
أوباما س��يلتقي الّرئيس��ة الكورّية اجلنوبّية 

بارك كون هيه بدالً من دوتيرتي.
وعل��ى الرغ��م م��ن أّن إع��راب دوتيرتي 
عن أس��فه ال ُيعّد مبثابة اعتذار، إال أّن خطوة 
كهذه ُتعتبر س��ابقة من نوعه��ا لرئيس دولٍة 
مع��روف بأّنه س��ليط اللّس��ان، ويس��تخدم 
الّش��تائم من دون اكتراث، حتى أّن ش��تائمه 
طالت في الّس��ابق البابا فرنس��يس واألمني 

العام لألمم املّتحدة بان كي مون.

أوباما في الوس:
 ال اعتذار عن التاريخ

وع��د الرئي��س األميرك��ي ب��اراك أوباما 
مبس��اعدة الوس، الدول��ة الت��ي تلق��ت أكب��ر 
عدد من القنابل بالنس��بة الى عدد س��كانها، 
على التخلص من القنابل املوروثة من حرب 
فيتنام، والتي ما زال��ت توقع ضحايا، وذلك 
خ��ال زيارته إل��ى هذا البل��د، األولى لرئيس 
اميرك��ي، والتي يواجه فيها مج��دداً التاريخ 
االميرك��ي املل��يء باحل��روب، بع��د زيارتني 

لفيتنام وهيروشيما.
لكن قمة »آسيان« التي يحضرها اوباما 
في آخر زيارة له إلى آس��يا كرئيس للواليات 
املتح��دة، ل��م تش��كل مناس��بة لاعت��ذار، بل 
لتأكي��د أن السياس��ة اخلارجي��ة األميركي��ة 
التي ش��كلت هذه املنطقة محورها األساسي 
في عهده، رغم أحداث الش��رق األوسط التي 
طغت عل��ى هذا التوج��ه إلى حد ما، ليس��ت 
»بدعة عابرة« على حد قوله، في إش��ارة إلى 
ان العهد األميركي املقبل س��يكون اس��تكماالً 

لسياسته. 

العبادي يتهم السبهان 
بالتدخل في الشؤون العراقية

اته��م رئي��س ال��وزراء حي��در العب��ادي 
الس��فير الس��عودي في بغداد ثامر السبهان 
ب�»التدخل« في الش��أن العراق��ي، وفيما أكد 
أنه س��مع بطل��ب وزارة اخلارجية اس��تبدال 
السفير »من اإلعام«، أبدى رغبة العراق في 
اس��تمرار العمل الديبلوماسي مع السعودية 

»رغم اخلافات«.
وقال العبادي في رد على س��ؤال خال 
مؤمت��ر صحاف��ي ف��ي بغ��داد، إن »الس��فير 
الس��عودي تدخل في الشأن العراقي وكانت 
ل��ه تصريح��ات غير س��ليمة، لكنن��ا نريد أن 
يس��تمر العمل الديبلوماس��ي مع السعودية 

رغم اخلافات«.
وأضاف أن »تصريحات الس��فير كانت 
غير س��ليمة وفيها إس��اءة للعراق وهذا خلل 

في العمل الديبلوماسي«.

 »فتح« ُتلغي قرار فصل 
اثنين من أنصار دحالن

  ق��ررت حرك��ة »فت��ح» رس��مياً إع��ادة 
عضوين مفصول��ني من احلركة الى صفوفها 
مجدداً، بعد جلس��ة رس��مية عقدتها احملكمة 

احلركية في مدينة رام الله.
وكان��ت احملكم��ة احلركي��ة ق��د عق��دت 
جلس��ة خاص��ة ملناقش��ة طلب��ات وصلته��ا 
رس��مياً م��ن مفصولني، للع��ودة الى صفوف 
احلركة، وقد قبلت رسمياً الطلبني، واصدرت 
ق��راراً بإبط��ال مفعول ق��رار الفص��ل الصادر 
بحقهما ف��ي حزيران 2014، وه��م: القيادي 
ف��ي حرك��ة »فتح« م��ن اقليم نابل��س، عضو 
املجل��س التش��ريعي النائ��ب ناص��ر جمعة، 
وعضو املجل��س الثوري ل�»فت��ح« من قطاع 

غزة، سفيان ابو زايده.

ويأتي قرار احملكمة احلركية اس��تجابة 
ل�»خريطة الطريق« التي وضعتها الرباعية 
والس��عودية  مص��ر  م��ن  املكون��ة  العربي��ة 
واالردن واالمارات العربية والتي نصت على 
ض��رورة انه��اء االزم��ة داخل حرك��ة »فتح« 
مواقعه��م  ال��ى  املفصول��ني  جمي��ع  وع��ودة 
السابقة، وعودة دحان الى عضوية اللجنة 
املركزي��ة في غضون مدة ال تزي��د على نهاية 

العام اجلاري.

مفتي السعودية
 ردَّ على خامنئي

األعل��ى  املرش��د  انتق��اد  عل��ى  رداً 
للجمهوري��ة اإلس��امية اإليراني��ة آي��ة الل��ه 
علي خامنئي السعودية، اعتبر املفتي العام 
للمملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ان قادة 

ايران »ليسوا مسلمني«.
ونقلت عنه صحيفة »مكة« الس��عودية 
ان  املاض��ي  الثاث��اء  الص��ادر  عدده��ا  ف��ي 
تصريح��ات خامنئي »أمر غير مس��تغرب... 
يجب أن نفهم ان هؤالء ليس��وا مسلمني، فهم 
أبن��اء املج��وس، وعداؤهم مع املس��لمني أمر 

قدمي وحتديداً مع أهل السّنة واجلماعة«.
وأك�د »ثقته ب�أن م�ن يحاول التش�ويش 
عل��ى خدم��ة الس��عودية للح���ج واحلجي�ج 
وقاص���دي احلرمي�ن الش���ريفني ل���ن ينالوا 
مراده���م، وذل���ك ألن املس���لمني كله��م ثق���ة 
مب��ا تقوم به حكوم��ة هذه الباد م��ن خدم�ة 

للحرمني بناء وتش�ييداً وتوس�عة«.

»داعش« يهاجم الثوار
 في القلمون الشرقي

أعلن��ت فصائ��ل الث��وار النفي��ر الع��ام، 
بع��د احلملة العس��كرية الكبيرة التي ش��نها 
الش��رقي  القلم��ون  عل��ى  »داع��ش«  تنظي��م 
بهدف السيطرة على اجلبال املوجودة فيها، 
وتشهد املعارك عمليات كر وفر من اجلانبني 
جراء الطبيعة اجلغرافية للمنطقة وصعوبة 
التمرك��ز فيه��ا، فيم��ا تدخ��ل طي��ران األس��د 

ملصلحة التنظيم املتطرف.
وتصدت فصائل الثوار لهجوم جديد من 
التنظي��م باجتاه مواقعها ف��ي جبال القلمون 
الش��رقي، وس��ط اش��تباكات عنيفة أدت إلى 
إحباط محاولة تقدم جديدة للتنظيم وإيقاع 
18 قتياً ف��ي صفوفه، باإلضاف��ة إلى تدمير 
دبابة وعربة عسكرية بالقرب من منطقة بئر 

األفاعي. 

مقتل 3 ضباط إيرانيين
  أعلن��ت وس��ائل إعام إيراني��ة الثاثاء 
املاض��ي مقت��ل ثاث��ة ضب��اط ف��ي احل��رس 
الث��وري وق��وات التعبئة )الباس��يج( خال 

املعارك مع الثوار السوريني في حلب.
وقالت املصادر إن ضابطني من احلرس 
الثوري، هما أكبر نظري وحسني علي خاني، 
قت��ا ف��ي أثن��اء أداء مه��ام استش��ارية ف��ي 

سوريا.
كم��ا أك��دت املص��ادر ذاتها مقت��ل عادل 
س��عد وهو قائد قوات »الباسيج« في منطقة 
دزف��ول اإليرانية، وذلك خ��ال مواجهات مع 

ما سمتها »اجلماعات التكفيرية« في حلب.
وبه��ذا يرتفع ع��دد القتلى العس��كريني 
اإليرانيني في س��وريا إلى 304 منذ تش��رين 
األول املاض��ي. وكان ضاب��ط برتب��ة جنرال 
في احلرس الثوري اإليراني قد ُقتل األربعاء 
املاض��ي خ��ال مع��ارك ف��ي حلب، حس��بما 

أوردت وكالة »رويترز«.

لقطات سريعة

عباس ونتن ياهو
وبوتين بينهما

بقلم: د. صالح النعامي
جت��ري مح��اوالت كبي��رة وعنيدة لعق��د لقاء يجم��ع كاً من رئيس الس��لطة 
محمود عباس ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامني نن ياهو في موس��كو، برعاية 
الرئي��س الروس��ي فادمير بوتني، بدعوى بحث فرص ح��ل الصراع. وقد تبني أن 
زعيم االنقاب في مصر عبد الفتاح السيس��ي يلعب دوراً مركزياً في الضغط على 
عباس للموافقة على االجتماع بنن ياهو وفق الش��رط اإلس��رائيلي بأال يش��ترط 

عباس وقف االستيطان والتهويد وغيرها من املواقف.
وس��بق للسيسي أن حاول مساعدة إسرائيل بتجاوز املبادرة التي اقترحتها 
فرنس��ا لب��دء مفاوضات ب��ني تل أبيب والس��لطة عب��ر ترتيب لقاء ب��ني نن ياهو 
وعباس في القاهرة أو »ش��رم الش��يخ«، وفق م��ا أطلق عليه في حين��ه »املبادرة 
املصرية«، التي أعلن عنها السيس��ي في أسيوط في 17 أيار. لكن في ظل املواقف 
الصهيوني��ة املوغلة ف��ي تطرفها، لم يكن باإلمكان أن يواف��ق عباس على عقد هذا 

اللقاء.
لكن ما فش��ل السيس��ي في حتقيقه يح��اول بوتني اآلن اجن��ازه، على اعتبار 
أن الرئي��س الروس��ي معني مبس��اعدة الكي��ان الصهيوني على جت��اوز املبادرة 
الفرنس��ية التي تخش��ى تل أبيب أن يقود رفضها لها إلى ص��دور قرار من مجلس 

األمن يعترف بدولة فلسطينية.
وليس سراً أن حترك بوتني يأتي ضمن الشراكة االستراتيجية التي تتعاظم 
م��ع األيام بني تل أبيب وموس��كو. لكن بوتني ليس لديه الوقت والوس��ائل إلقناع 
قي��ادة الس��لطة بقبول م��ا رفضته في الس��ابق، فتجند السيس��ي مج��دداً إلقناع 
عب��اس بقبول فكرة لقاء موس��كو، على الرغم من إدراكه أنه ل��م يحدث أي تغيير 

على موقف نن ياهو.
املفارق��ة أن حترك بوتني الذي يلعب السيس��ي فيه دور السمس��ار، يأتي في 
الوقت الذي لم يعد كبار املس��ؤولني الصهاينة يكتفون مبس��ّوغات دينية وأمنية 
واس��تراتيجية لتبرير مواصلة الس��يطرة على األراضي الفلسطينية التي احتلت 
ع��ام 1967، بل باتوا يجاهرون بحماس��تهم ملواصلة احتاله��ا لدواع اقتصادية 

أيضاً.
وتعك��ف حكوم��ة تل أبي��ب حالي��اً على خطة لتدش��ني مس��توطنات جديدة 
وتوس��يع القائم منها بهدف اس��تيعاب األزواج اليهودية الش��ابة التي تعجز عن 
ش��راء ش��قق س��كنية داخل الكيان الصهيون��ي. وبالطبع فإن بوتني والسيس��ي 
يصم��ان آذانهما ع��ن مجاهرة وزراء ف��ي حكومة نن ياهو بعزمهم على توس��يع 
خطة »القدس الكبرى« التي تهدف إلى توس��يع حدود بلدية االحتال في القدس 
ش��رقاً وجنوباً وشماالً، بحيث تش��كل 10% من مس��احة الضفة الغربية. خاصة 
أن حكوم��ات ت��ل أبي��ب املتعاقب��ة توقف��ت عن البن��اء ف��ي مدينة اخللي��ل، وذلك 
بس��بب دالالت هذه اخلطوة، خاصة أن بضع مئات من غاة املتطرفني من اليهود 

يعيشون وسط 120 ألف فلسطيني داخل هذه املدينة.
وبإمكان الس��فيرين املصري والروسي أن يبلغا السيسي وبوتني بأن وزراء 
نن ياهو باتوا يوظفون مش��اريع التهويد واالس��تيطان في إطار سعيهم لتحقيق 
مكاس��ب سياس��ية داخلية. وإن كان ه��ذا ال يكفي، فإن املش��كلة الكبرى تكمن في 
حقيقة أن بوتني والسيسي يعكفان على تهيئة الظروف أمام انعقاد لقاء موسكو، 
ف��ي الوقت ال��ذي أعلن وزير احل��رب الصهيوني أفيغدور ليبرمان أنه ش��رع فعاً 
في الدفع نحو تش��كيل قيادة بديلة عن قيادة الس��لطة الفلس��طينية. أي أنه يريد 
استنس��اخ فكرة »روابط القرى« التي شكلها رئيس الوزراء األسبق أرئيل شارون 

عندما كان وزيراً للحرب عام 1981.
قص��ارى القول.. في حال متكن بوتني مبس��اعدة السيس��ي م��ن تنظيم لقاء 
يجم��ع عب��اس ونن ياهو في موس��كو، فإن هذا ال يعني فقط مس��اعدة إس��رائيل 
على دفن املبادرة الفرنس��ية التي تخش��ى تل أبيب أن تفضي إل��ى عزلتها دولياً، 
بل إنها تعني أيضاً أن الس��لطة الفلسطينية تضفي شرعية على مشاريع التهويد 

واالستيطان التي تعكف تل أبيب عليها حالياً.{

ق��ال الكاتب اإلس��رائيلي في صحيف��ة »معاريف« كاملني ليفيس��كيند إن ما 
تقوم به احلكومة اإلس��رائيلية في مواجهة حركة املقاومة اإلسامية )حماس( 
في قطاع غزة ليس أكثر من كام، وإن احلركة هي من باتت حتدد قواعد اللعبة، 

وتواصل االحتفاظ بجثامني اجلنود اإلسرائيليني.
وأوضح ليفيس��كيند أنه منذ انتهاء احل��رب األخيرة على غزة صيف العام 
2014، يج��ري نق��اش في إس��رائيل حول طبيع��ة اجلهود املبذولة الس��تعادة 

جثامني اجلنود، بالتزامن مع مستقبل عاقتها مع حماس.
وأضاف أنه ف��ي ظل رفض حماس بصورة تطوعية إعادة جثامني اجلنود 
اإلس��رائيليني، وعدم وجود رغبة ل��دى رئيس هيئة األركان اإلس��رائيلي غادي 
إيزنك��وت في إرس��ال مقاتلي وحدة النخبة الس��تعادتها في س��اعات الليل من 
وسط غزة، فإن لدى احلكومة اإلسرائيلية الكثير من أدوات الضغط التي ميكن 

أن متارسها على حماس، لكنها متتنع عن ذلك.
وعلى صعي��د دخول البضائ��ع الغذائية إلى القطاع، فإنه حتى األس��بوع 
األول من متوز املاضي دخل 1366 ش��احنة مليئة بش��تى البضائع واملنتجات 
الغذائية إلى غزة، منها 162 ش��احنة حتمل مواد البناء مثل األملنيوم واحلديد، 
و158 ش��احنة للم��واد الغذائية، وغيرها م��ن املنتجات الزراعي��ة والصناعية 

واملابس واألحذية.

معاريف: حماس باتت تقرر
 قواعد اللعبة مع إسرائيل
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آالف األردنيين يشاركون بمهرجان إشهار قوائم تحالف اإلسالمّيين )اإلصالح(
ش��ارك آالف األردنيني من مختل��ف احملافظات في 
املهرج��ان املرك��زي إلش��هار قوائ��م التحال��ف الوطني 
لإلصاح الذي أقيم مس��اء اجلمعة في منطقة عبدون، 
وس��ط العاصم��ة، بحض��ور حش��د م��ن الش��خصيات 

السياسية والوطنية.
وق��ال رئي��س الهيئ��ة العلي��ا إلدارة االنتخاب��ات 
في التحال��ف الوطني لإلص��اح زكي بني إرش��يد، إن 
التحال��ف الوطن��ي لإلصاح ج��اء اس��تجابة ملصلحة 
الش��عب املقدرة، »وقيام��اً بالواجب الدين��ي والوطني 
وتلبي��ة للمصالح الدولة األصيل��ة واملعتبرة، وعنواناً 
واسعاً للحالة الوطنية، ومخرجاً من حالة االستحواذ 
واالحتكار واإلقصاء والتهميش، ومتكيناً للشعب حتى 

يكون مصدر السلطة ومرجعيتها«. 
وأض��اف أن مش��اركة التحال��ف ف��ي االنتخابات 
البرملاني��ة »إعاء من قيم��ة املعادلة الدس��تورية التي 
تضم��ن الت��وازن ب��ني الس��لطات وت��ازم املس��ؤولية 
والسلطة والتداول السلمي للحكومات، عبر االنتخابات 
اخلالي��ة م��ن التاعب والتزوي��ر، والوصاي��ات األمنية 

وفوق الدستورية«.
احلاجة إلرادة سياسية حرة

وعب��ر  محم��د الزيود، األم��ني العام حل��زب جبهة 
العمل اإلس��امي، أكبر األحزاب األردني��ة، عن أمله في 
أن تس��اهم هذه االنتخابات في توجيه رسالة ألطراف 

دولي��ة وإقليمية ومحلي��ة بأن األردنيني ق��ادرون على 
إنتاج حالة دميقراطية فريدة، تساهم في تطوير احلياة 

البرملانية والتشريعية وتعزيز النهج الدميقراطي.
وأضاف الزيود أن »األردنيني معنيون باملساهمة 
في تعزيز مسيرة الوطن واختيار األكفأ لتمثيل الشعب 
األردني، وأن يكون ممثلو الشعب هم لسان حاله حتت 
قبة البرملان، ووطننا أحوج ما يكون إلى التوحد ورص 
الصف��وف وجتميع اجله��ود، وندعو جمي��ع األردنيني 

للمشاركة الفاعلة في االنتخابات«.

وأش��ار الزي��ود إلى احلاج��ة إلرادة سياس��ية في 
إح��داث إص��اح حقيق��ي، ميكن م��ن خاله م��ا وصفه 

ب�»معاجل��ة االخت��االت وغي��اب التوازن ف��ي اإلدارات 
املختلفة«.

وتضم��ن املهرج��ان فق��رات ووص��ات إنش��ادية 
ع��دة وعروض فيديو ح��ول البرنام��ج االنتخابي وعن 
املرش��حني، إضاف��ة إل��ى تفوي��ج املرش��حني وعددهم 
119 مرش��حاً على منصة املهرج��ان، إلى جانب فقرات 

استعراضية.
من جهته، أش��اد وزير اخلارجية األسبق الدكتور 
كام��ل أبو جابر، مبا ميثل��ه التحالف الوطني لإلصاح 
من تعددية سياس��ية ووطنية، مضيفاً: »جئت أحدثكم 
ع��ن التعددي��ة التي أش��اهدها في ه��ذا التحالف املميز 
ال��ذي يض��م األردني املس��لم واملس��يحي والشركس��ي 
وه��ذه  الوط��ن،  مكون��ات  ومختل��ف  والشيش��اني، 
التعددي��ة غي��ر موج��ودة ف��ي العال��م الغرب��ي بل هي 
في صلب اإلس��ام، ونعيش��ها هنا ف��ي األردن، وهو ما 

جتسده مثل هذه الفعاليات«.
وأش��ار أبو جابر إلى أن األردن يحتاج إلى سواعد 
كل األردني��ني، مطالباً بعدم التقليل من أهمية املجالس 
البرملاني��ة، وأهمي��ة توحي��د اجلهود الوطني��ة في ظل 
ما يحي��ط باألردن م��ن محيط ملتهب وأزم��ات داخلية 

وتهديد من الكيان الصهيوني.{

أوباما: الضالعون في محاولة االنقالب بتركيا 
خونة وستتم مقاضاتهم

وصف الرئي��س األميركي باراك أوبام��ا يوم األحد 
الضالع��ني في محاول��ة االنق��اب الفاش��لة التي جرت 
منتصف متوز املاضي في تركي��ا بأنهم »خونة حاولوا 

إسقاط احلكومة الشرعية املنتخبة من قبل الشعب«.
وأجاب على استفسارات مراسل قناة »سي.أن.أن« 
اإلخباري��ة األميركي��ة، بالق��ول إن تركيا »مت��ر مبرحلة 
حساس��ة، وإن رد فع��ل احلكومة التركي��ة واإلجراءات 
الت��ي اتخذته��ا عق��ب محاول��ة االنقاب الفاش��لة ميكن 

تفهمها«.
وأض��اف أوباما أنه لم ياح��ظ تراجعاً بالعاقات 
األمني��ة القائم��ة ب��ني واش��نطن وأنق��رة عق��ب محاولة 
االنقاب الفاش��لة، مشيراً إلى اس��تمرار التحالف القوي 

بني باده وتركيا في حلف شمال األطلسي )ناتو(.

وأشار إلى أن أنقرة تعد شريكة أساسية لواشنطن 
في املنطق��ة، وتعمل معها من أجل القض��اء على تنظيم 
الدولة اإلس��امية. وفي وقت س��ابق األحد قال الرئيس 
األميرك��ي إن ب��اده ملتزم��ة بجل��ب منف��ذي احملاول��ة 
االنقابي��ة الفاش��لة ض��د الرئي��س الترك��ي رجب طيب 

أردوغان أمام العدالة.
وف��ي محادث��ات م��ع أردوغ��ان عل��ى هام��ش قمة 
مجموعة العش��رين في خاجن��و بالصني، ق��ال أوباما: 
»سنضمن أن تتم مقاضاة األشخاص الذين قاموا بهذه 

األعمال«.
وتتهم أنقرة زعيم حركة اخلدمة املعارض فتح الله 
غول��ن املقيم ف��ي الواليات املتحدة، بأن��ه وراء احملاولة 

االنقابية الفاشلة التي جرت في متوز املاضي.{

حزب جبهة »العمل اإلسالمي« يستنكر المضايقات 
التي رافقت حملته االنتخابية  

اس��تنكر ح��زب جبهة العمل اإلس��امي املضايق��ات التي جرت وجت��ري خال احلمل��ة االنتخابية 
للح��زب، وهدفت ال��ى محاولة حتجيم الدور الوطني له، ومنها ما مت م��ن حرمان بعض قيادات احلزب 

من الترشح لانتخابات.
ودعا احلزب في بيان صادر عنه لتوفير بيئة ايجابية مناس��بة »ملش��اركة ش��عبية تخدم مسيرة 

الوطن«، كما دعا للتوقف عن العبث والتشويش على مسيرتنا الدميقراطية .
وأش��ار »العمل اإلسامي« إلى ما جرى من منع املهندس علي أبو السكر نائب األمني العام للحزب، 
والنائب السابق في البرملان األردني، والدكتور حسام مشة، العضو القيادي في احلزب ونقيب املعلمني 

األردنيني السابق، واألستاذ عيسى الرواشدة رئيس فرع احلزب في محافظة جرش.
و أك��د احلزب حرص��ه الدائم ومس��اهمته في العملي��ة االنتخابية، مج��دداً دع��وة جماهير الوطن 

للمشاركة الفاعلة في هذا املوسم الدميقراطي.
وأض��اف احلزب في بيان صدر عنه: »لقد س��عى حزب جبهة العمل االس��امي منذ اللحظة األولى 
لقرار املش��اركة في االنتخابات النيابية الى تقدمي ش��خصيات مؤثرة من أعضائه لها س��معتها القوية 
وجتاربه��ا الرصينة خلوض هذه االنتخابات، وجرى العمل على بن��اء التحالف الوطني لإلصاح مع 
ش��خصيات وطنية وقوى وأحزاب سياس��ية امياناً من احل��زب بضرورة املش��اركة الفاعلة في احلياة 

السياسية«.
إال أنن��ا ومن خ��ال متابعاتنا للمحطات التي مرت ومت��ر بها العملية االنتخابي��ة الحظنا أن هناك 
مضايق��ات جرت وجتري وتهدف ال��ى محاولة حتجيم الدور الوطني للح��زب، حيث مت حرمان بعض 
قيادات احلزب من الترش��ح لانتخابات.. إننا نؤكد حرصنا الدائم ومساهمتنا في العملية االنتخابية، 
وندع��و جماهي��ر الوط��ن إل��ى املش��اركة الفاعلة في ه��ذا املوس��م الدميقراطي، ف��ي الوقت ال��ذي ندعو 
فيه لتوفير بيئة ايجابية مناس��بة ملش��اركة ش��عبية تخدم مس��يرة الوطن، وندعو للتوقف عن العبث 

والتشويش على مسيرتنا الدميقراطية.{

بيان »قمة العشرين« يركز على تنشيط التجارة الدولية والتنمية ومكافحة اإلرهاب 
رك��ز البي��ان اخلتام��ي لقم��ة مجموع��ة العش��رين 
التي اختتم��ت أعمالها يوم االثنني في مدينة هانغتش��و 
الصيني��ة، عل��ى تنش��يط التج��ارة الدولي��ة والتنمي��ة، 
والقض��اء على الفق��ر، وحتقي��ق تنمية عاملية مس��تدامة 
وش��املة، واالبتكار في النمو االقتص��ادي، والتعاون في 

مكافحة اإلرهاب، وخلق فرص عمل جديدة.
وأش��ار البي��ان إل��ى ال��دور ال��ذي ميك��ن أن يلعب��ه 
االبتكار في النمو العاملي، في زيادة التعاون االستثماري 
والتج��اري العامل��ي، وإلى ض��رورة تقدمي الدع��م الازم 
لل��دول النامية في مج��االت البني��ة التحتي��ة، والطاقة، 

واملوارد البشرة.
وأكد على اتف��اق دول املجموعة على حرية التجارة 
التس��هيات  تق��دمي  وض��رورة  الدولّي��ني،  واالس��تثمار 
الازمة لهما، مش��يراً إلى أن دول املجموعة س��تعد خطة 

بهذا اخلصوص مع نهاية العام اجلاري.
كم��ا لفت البي��ان إل��ى أن القم��ة ناقش��ت اخلطوات 
الواجب اتخاذها، لتحقي��ق الهدف الذي وضعته منظمة 
األمم املتح��دة، بالقضاء على الفقر في العالم بحلول عام 

.2030
وش��دد البيان عل��ى أهمي��ة اإلصاح��ات الهيكلية، 
م��ن أج��ل حتقي��ق تنمي��ة اقتصادي��ة متوازن��ة وقوي��ة 
ومس��تدامة، مح��دداً تس��ع نق��اط حتم��ل األولوي��ة ف��ي 
اإلصاح��ات الهيكلي��ة، عل��ى رأس��ها تنش��يط التج��ارة 
واالس��تثمار الدوليني، واإلصاحات في مجال التوظيف 

باالس��تفادة من التدريب، وتش��جيع االبتكار، وحتس��ني 
البنية التحتية، ودعم املنافسة.

كما أك��د البيان اخلتام��ي لقمة مجموعة العش��رين 
على ضرورة محاربة اإلرهاب بجميع أشكاله، وجتفيف 
مص��ادر متويل��ه، وعل��ى أهمي��ة تب��ادل املعلوم��ات بني 
جميع الدول، وأن تفي الدول بتعهداتها املتعلقة بتجميد 
األص��ول املالية لإلره��اب، وتطبيق العقوب��ات الواجبة 

بهذا اخلصوص. 

تقاسم عبء الاجئني
 ودعت مجموعة العش��رين دول العالم إلى تقاس��م 
العبء الناجم عن أزمة الاجئني، وإلى تكثيف وتنس��يق 
اجلهود بش��كل أفضل للتصدي لهذه األزمة العاملية، في 

حني أنقذت البحرية اإليطالية قرابة خمسمئة مهاجر من 
قوارب قبالة سواحل ليبيا.

وق��ال ق��ادة دول العش��رين ف��ي البي��ان اخلتام��ي 
لقم��ة خواجنو في الصني إن دول العالم مدعّوة لتقاس��م 
أعب��اء أزمة الاجئ��ني وفق إمكاني��ات كل منها، كما دعت 
املجموع��ة التي متثل أقوى عش��رين اقتص��اد في العالم 
إلى تكثيف جهودها لتقدمي املساعدة اإلنسانية لاجئني 

ومعاجلة األسباب العميقة لهذه األزمة.
وكان دبلوماس��ي أوروب��ي كبي��ر ص��رح ف��ي وقت 
سابق يوم االثنني بأن مضمون البيان املتعلق بالاجئني 
ه��و تعهد غي��ر ملزم، مضيف��اً أن هناك فارق��اً بني التعهد 
والتطبي��ق. وأضاف الدبلوماس��ي أن املوض��وع يتعلق 

بسيادة الدول.

وكانت األرجنتني والبرازيل قد اعترضتا في البداية 
على تضمني البيان اخلتامي فقرة عن أزمة الاجئني.

أردوغان يدعو ل�»منطقة آمنة«
 في سوريا

دعا الرئي��س التركي، رجب طيب أردوغان، االثنني، 
القوى العاملية إلى إقامة »منطقة آمنة« في سوريا، وهي 

دعوة واجهات رفضاً أميركياً.
وأض��اف أردوغ��ان في كلم��ة ألقاها خ��ال اجتماع 
ف��ي قم��ة دول مجموعة العش��رين في مدينة هانغتش��و 
الصينية أنه كرر دعوة »املناطق اآلمنة« خال اجتماعات 

جمعته مع الرئيسني الروسي واألميركي.
وكان��ت الواليات املتحدة اعتبرت في آب املاضي أن 
أمر املناطق اآلمنة في س��وريا غير مطروح حالياً، وأكدت 
عل��ى لس��ان املتحدث باس��م البي��ت األبي��ض أن التوغل 
التركي في س��وريا مقترن بطرد داعش من بلدة جرابلس 

وإعادتها للجيش السوري احلر.
وتساهم املناطق اآلمنة في قطع االتصال اجلغرافي 
ب��ني مناطق س��يطرة األكراد ش��مالي س��وريا، وهو األمر 

الذي يعد من أولويات أنقرة.
وح��ول الهج��وم ال��ذي تش��نه قوات��ه ف��ي ش��مالي 
س��وريا، أكد الرئي��س التركي أن الهج��وم يرمي إلى طرد 
تنظي��م داع��ش اإلرهاب��ي، م��ن املناط��ق احلدودي��ة مع 
تركيا، وضمان أال توسع وحدات حماية الشعب الكردية 

السورية نفوذها في املنطقة.
ولف��ت أردوغ��ان إلى أن��ه يعمل مع ق��وات التحالف 
بقي��ادة الواليات املتحدة ومع روس��يا م��ن أجل التوصل 
التف��اق لوق��ف إط��اق الن��ار ف��ي حلب قب��ل عطل��ة عيد 

األضحى.{ 
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األقصى.. الواقع والمستقبل.. وحتمّية الصمود
تعيش مدين��ة الق��دس -املنكوبة بأبش��ع احتال- 
هذه األيام واقعاً غاية ف��ي التعقيد، فإضافة إلى عمليات 
التهويد واالس��تيطان التي تش��ير مختل��ف اإلحصائيات 
والبيان��ات املوثق��ة إلى تس��ارعها وتزايده��ا املطرد، فإن 
الوضع يزداد تعقيداً خاصة في ظل االقتحامات املتكررة 
شبه اليومية من قبل املس��توطنني وبحراسة ودعم قوى 
األمن اإلس��رائيلية لساحات املس��جد األقصى التي تشير 

إلى نّية مبيتة لتقسيم املسجد األقصى زمانياً ومكانياً.
وكما ه��و معلوم فإن أي حكومة أو حزب إس��رائيلي 
ف��ي احلك��م أو املعارضة م��ن اليمني أو اليس��ار من القوى 
العلماني��ة أو الديني��ة يعتب��ر أن القدس ه��ي )العاصمة 
األبدي��ة املوح��دة لدولة إس��رائيل(، ويعتبر ما يس��مونه 
)جبل الهيكل(، أي املس��جد األقصى ثالث أقدس املساجد 
عند املس��لمني وقبلته��م األولى، مكان��اً يهودي��اً غير قابل 
للتقس��يم أو التقاس��م، ويجب أن يخضع لس��يادة الدولة 

العبرية فقط.
ف��ي املقابل، ورغم االنقس��ام السياس��ي واجلغرافي 

بني حماس وفتح، واخلافات األيديولوجية والسياسية، 
فإنه ال يوجد أي طرف فلس��طيني مس��تعد للقبول بدولة 
فلس��طينية أي��اً كان��ت مس��احتها ال تك��ون الق��دس ومن 
ضمنه��ا املس��جد األقص��ى عاصمة له��ا، فا أم��ل للقيادة 
اإلسرائيلية ومن يدعمها بوجود قيادة فلسطينية تتخلى 
عن القدس؛ فاملطالبة والسعي نحو السيادة على القدس 
هي أبرز عوامل الش��رعية ألي قيادة فلسطينية، إسامية 
كانت أو وطنية أو يس��ارية أو غير ذلك... فإنه ال ولم ولن 

يوجد قائد فلسطيني يقبل التنازل عن املسجد األقصى.
أما ما سعت له اإلدارة األمريكية )أيام بيل كلينتون( 
بإيجاد ما يس��مى ب�)احلل اإلبداع��ي( لقضية القدس فهو 
أمر تبنّي فش��له، فنحن أمام حالة استقطاب بني عقيدتني 
متنافرتني، كل منهما ترى ف��ي التنازل عن القدس كفراً أو 
خيان��ة، ولن ينته��ي هذا الصراع إال بهزمي��ة محققة ألحد 

الطرفني.
وم��ع أن اإلج��راءات اإلس��رائيلية جنح��ت ف��ي عزل 
الق��دس عن الضف��ة الغربية، ف��إن القدس ل��م تبتعد عن 

احلال��ة النضالي��ة، وكان له��ا مس��اهمتها الواضح��ة في 
احلالة الكفاحية أو الهبة اجلماهيرية التي انطلقت أوائل 
تشرين األول 2015، بل إن طابع الهبة في جزء كبير منه 
مقدس��ياً بامتي��از.. ولكن الق��دس تعاني م��ن عدم وجود 
وحض��ور قي��ادة ذات كاريزم��ا وتأثير من��ذ رحيل فيصل 
احلس��يني قبل 15 عاماً وإغاق املؤسس��ات الفلسطينية 
ف��ي الق��دس مث��ل بيت الش��رق وغي��ره، فا يوج��د داخل 
املدين��ة مؤسس��ة أو ش��خصية ذات حض��ور وتأثير، مما 
جعل اجلهد النضالي مش��تتاً، م��ع أن القدس كانت األقل 
تأث��راً بتداعي��ات وانعكاس��ات االنقس��ام نظ��راً لوضعها 
وخصوصيته��ا وعدم خضوع س��كانها وأحيائها ألي من 
طرفي االنقس��ام، وظلت العاقات بني فت��ح وحماس في 

داخلها جيدة أو معقولة مقارنة مع املناطق األخرى.
هذا هو واقع الق��دس دون النظر إلى الوضع العربي 
وتأثي��ره عل��ى مجري��ات األم��ور؛ وال ميكن الره��ان على 
وصراعاته��م  بنزاعاته��م  واملس��لمني  الع��رب  انش��غال 
أن  يتوه��م  بحي��ث  والسياس��ية،  واجلهوي��ة  الطائفي��ة 
الق��دس قد س��قطت متام��اً م��ن حس��اباتهم، وأن��ه ميكن 
للحكومة اإلسرائيلية أن تفعل ما تشاء هي ومستوطنيها 
املتطرف��ني، فق��د تكون الق��دس عامل ت�ث�ب�ي��ط ولو مؤقت 

لصراعات املنطقة في وقت ما.
ومن الحظ ح��رص أهالي الضفة الغربية بالوصول 

املب��ارك،  رمض��ان  ش��هر  خ��ال  األقص��ى  املس��جد  إل��ى 
مم��ن يس��مح أو ال يس��مح لهم وف��ق احمل��ددات واملعايير 
اإلسرائيلية بدخول القدس والصاة في املسجد األقصى، 
ي��درك أن الق��دس رغ��م كل االنش��غال بهموم ومش��كات 
احلياة اليومي��ة من الفقر والبطالة، والصراع السياس��ي 
الداخلي، لدرجة قيام كثير من الش��بان بالتس��لق بحبال 
غي��ر متين��ة فوق اجل��دار املرتف��ع بضعة أمتار وانتش��ار 
مكث��ف لق��وات االحت��ال، يدل عل��ى أن القدس واملس��جد 
األقص��ى خ��ط أحم��ر، وأن ارتكاب أي��ة حماقة س��واء من 
احلكومة اإلس��رائيلية أو املستوطنني س��يجر املنطقة إلى 

صراع دموي عنيف.
وقد يرتكب املستوطنون اعتداًء كبيراً صاخباً لتغيير 
الواقع في املسجد األقصى على غرار املسجد اإلبراهيمي، 
مراهن��ني على ضع��ف احلال��ة العربي��ة والفلس��طينية، 
ومس��تندين إل��ى ردة الفع��ل الباردة حني أحرق املس��جد 
صي��ف س��نة 1969م وه��ذا رهان يش��به اللع��ب بالنار، 
فنح��ن أمام جي��ل فلس��طيني جدي��د مختلف ع��ن اجليل 
الذي كان س��ابقاً والذي حني وقع االعتداء )احلرق( كان 
ما زال حتت تأثير الصدمة م��ن هزمية اجليوش العربية 
في حزيران 1967م وكانت احلالة الوطنية الفلس��طينية 
م��ا زال��ت تراهن على قوة ودعم وإس��ناد الع��رب أكثر من 
الره��ان على الق��وة الذاتي��ة واإلمكانات احمللي��ة؛ وعليه 
ف��إن أي اعتداء قادم ومتوقع على املس��جد األقصى يعني 
تفج��ر األوضاع بش��كل أوس��ع حت��ى مما كان م��ن أواخر 
أيل��ول 2000م عن��د محاول��ة ش��ارون اقتح��ام املس��جد 
األقص��ى... فاملس��جد األقصى ه��و كيمياء القضي��ة ولّبها 
وجوهرها، وس��يكون صاعق تفجير اجلوالت القادمة من 
الص��راع، وعامل تغيير وقلب كل املعادالت واحلس��ابات 

والدراسات!{

بقلم: سري سّمور

حماس تأسف للتطبيع العربي
وترفض الصلح مع إسرائيل

عبر موسى أبو مرزوق نائب رئيس املكتب السياسي حلركة املقاومة اإلسامية )حماس( عن أسفه 
حملاوالت التطبيع العربية مع إسرائيل، مجدداً رفض حركته أي صلح معها باعتبارها العدّو األول.

وق��ال أبو مرزوق في مؤمتر صحفي عقده مبقر حركة مجتمع الس��لم بالعاصمة اجلزائرية في إطار 
زي��ارة بدأها اجلمعة املاضية: »نحن ضد االعتراف وض��د التطبيع وضد أي نوع من أنواع العاقات مع 

هذا الكيان«، قبل أن يدعو الدول العربية إلى قطع جميع العاقات مع إسرائيل.
كم��ا تط��رق إلى عاق��ات الدول العربية بإي��ران، وأوضح »أن هن��اك بوصلة عربية ف��ي غير محلها 
باعتب��ار إيران العدو األول«، معتبراً أن إس��رائيل هي الع��دّو األول، أما إيران فيمك��ن التحادث والتوافق 

معها، وفق تعبيره.
وبش��أن املب��ادرة الت��ي أطلقه��ا الرئيس املص��ري عبد الفتاح السيس��ي م��ن أجل إقامة الس��ام بني 
الفلسطينيني واإلسرائيليني، قال أبو مرزوق »إن ما فهمناه من تصريحات الرئيس السيسي أن خطواتها 
هي توحيد حركة فتح، وبعدها الذهاب إلى مصاحلة فلسطينية، ثم تقدم إسرائيل رؤيتها حول السام، 

ليتم بعد ذلك استضافة القاهرة لصلح بني اجلانبني الفلسطيني واإلسرائيلي«.
وأكد أبو مرزوق في هذا السياق رفضه إقامة »صلح دافئ« مع إسرائيل، وقال إن »أي حترك في هذا 

االجتاه يجب أن يكون ضد عدّو اغتصب أرضنا«، مجدداً دعم حماس لكل جهود املصاحلة الوطنية.
كم��ا أك��د أن من بني أس��باب تعطيل التوص��ل إلى حكومة وفاق وطني في فلس��طني رفض الس��لطة 
الفلسطينية دمج موظفي قطاع غزة من إداريني وأمنيني، وما وصفه بإصرار رئيس السلطة الفلسطينية 

محمود عباس على برنامج يرى أنه مطابق اللتزامات منظمة التحرير، وهو ما ترفضه حماس.
ورف��ض أبو م��رزوق اإلجابة عن موافقة احلكوم��ة اجلزائرية على فتح مكت��ب متثيلي حلماس بعد 
خمس س��نوات على غلق��ه، حيث اكتفى بالقول إن حم��اس لديها أربعون مليون مكت��ب في اجلزائر، في 

إشارة إلى تعاطف كل اجلزائريني، مثنياً في هذا السياق على دور اجلانب الرسمي اجلزائري.{

السفير اإلسرائيلي في القاهرة:
تجمعنا مواجهة اإلسالمّيين

سفير »إسرائيل« الجديد لدى مصر
يقّدم أوراق اعتماده لـ»السيسي« 

أش��اد السفير اإلس��رائيلي اجلديد لدى مصر ديفد 
غوفري��ن ب��دفء العاق��ات ب��ني القاه��رة وت��ل أبيب، 
مؤكداً أن اجلماعات اإلس��امية متثل تهديداً مش��تركاً 

للبلدين.
وق��ال غوفرين في مقابل��ة مع مراس��ل موقع »أن 
آر ج��ي« اإلس��رائيلي آس��اف غيب��ور إن »اجلماع��ات 
اإلس��امية تعتبر حتدياً أمنياً مشتركاً للبلدين اللذين 
يسعيان للمحافظة على االستقرار ومحاربة اإلرهاب، 
وأن��ا س��عيد ج��داً بكون��ي ج��زءاً م��ن اجلهد املش��ترك 
ومنظومة العاقات التي تقوي هذا التعاون الثنائي«.

وذكر مراس��ل املوقع أن السفير اإلس��رائيلي أشار 
إلى أن مستوى التعاون األمني بني مصر وإسرائيل ما 
زال س��رياً، ولم يرد التحدث بشأنه في احلوار، مضيفاً 
أن الس��فير اجلديد قال إنه كان شاهداً خال السنوات 
العشرين املاضية على العديد من الفعاليات املشتركة 
ب��ني اجلانبني، بينها زيارة وزراء من الطرفني ومديري 

شركات اقتصادية وصحفيني وجهات أخرى.
وأش��اد غوفرين في املقابلة بالزيارة »املهمة التي 
قام بها وزير اخلارجية املصري س��امح شكري مؤخراً 
لت��ل أبيب، وكان له��ا دور مهم في إظه��ار حجم التقدم 

قدم ديفيد غوفرين، الس��فير اإلسرائيلي اجلديد في 
مص��ر أوراق اعتم��اده، إلى الرئيس املص��ري عبد الفتاح 

السيسي.
وف��ي وق��ت س��ابق قال��ت 
»إن  اإلس��رائيلية:  اإلذاع��ة 
تول��ى  عام��اً(،   53( غوفري��ن 
حت��ى اآلن منصب رئيس قس��م 
األردن ودول املغ��رب في وزارة 
اخلارجي��ة اإلس��رائيلية، وف��ي 
املاض��ي  الق��رن  تس��عينيات 
تولى منص��ب الس��كرتير األول 
اإلس��رائيلية لدى  الس��فارة  في 

مصر«.
ومؤخراً ب��رزت العديد من 
اإلش��ارات على حتسن ملحوظ 
 - اإلس��رائيلية  العاق��ات  ف��ي 
املصري��ة بدأت بإعادة الس��فير 
اإلسرائيلي إلى القاهرة، وقدوم 
الس��فير املصري إلى ت��ل أبيب، 

بالعاقات بني البلدين«.
وعلى الرغم من اإلشادة بحرص القاهرة الرسمي 
عل��ى العاقات مع إس��رائيل، أقر الس��فير اإلس��رائيلي 
بوجود »فج��وات قائمة في العاق��ات بني املجتمعني، 
حي��ث م��ا زال املجتم��ع املص��ري يك��ّن مش��اعر العداء 

والكراهية إلسرائيل«.
عاق��ات  »تطوي��ر  عل��ى  س��يعمل  أن��ه  وأض��اف 
الدولت��ني، وإقام��ة جس��ور للتواص��ل ب��ني املجتمعني 
املصري واإلسرائيلي من خال عدة مجاالت اقتصادية 
وجتارية وزراعية، فضاً عن حتسني عاقات إسرائيل 

باملجتمع املدني املصري«.
كم��ا عّب��ر ضمني��اً ع��ن تأثي��ر الرف��ض الش��عبي 
املص��ري للتطبيع مع إس��رائيل، وقال ف��ي املقابلة: لو 
كنت أس��تطيع اخلروج من ساحة بيتي احملصن أمنياً 

لقمت بالتجول في شوارع القاهرة التي أحبها كثيراً.
املصري��ة  الرس��مية  باحلف��اوة  غوفري��ن  ون��ّوه 
الت��ي حظي بها خ��ال تقدمي خطاب اعتم��اده للرئيس 
املصري عبد الفتاح السيسي يوم األربعاء املاضي في 
قصر االحتادية. وقال إن املناسبة تخللها إلقاء النشيد 

الوطني اإلسرائيلي داخل القصر.{

ثم زي��ارة وزي��ر اخلارجية املصري س��امح ش��كري إلى 
الق��دس الغربية خال متوز املاض��ي، حيث التقى رئيس 
ال��وزراء اإلس��رائيلي بنيام��ني نن ياه��و ف��ي أول زيارة 
املستوى  ملسؤول مصري رفيع 

منذ تسع سنوات.
املصري  للرئي��س  وس��بق 
أول  مرس��ي،  محم��د  األس��بق 
رئي��س مدن��ي منتخب، س��حب 
س��فير القاهرة من ت��ل أبيب في 
تشرين أول 2012، إثر العدوان 

اإلسرائيلي على قطاع غزة.
املص��ري  الس��فير  وق��دم 
لدى إس��رائيل حازم خيرت في 
ش��باط املاض��ي أوراق اعتماده 
إلى الرئيس اإلسرائيلي رؤوبني 

ريفلني.
وتع��د مصر ه��ي أول دولة 
عربي��ة تب��رم اتف��اق س��ام مع 

إسرائيل عام 1979.{

الخضري: إعمار غزة يحتاج سنوات بسبب قيود االحتالل
 ح��ذرت اللجنة الش��عبية ملواجه��ة احلصار في 
غزة من أن عملية إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل خال 
عدوانه��ا صيف ع��ام 2014 قد متتد عش��ر س��نوات، 
بسبب القيود اإلسرائيلية على إدخال مواد البناء إلى 

القطاع.
وقال رئي��س اللجنة الش��عبية جم��ال اخلضري 
-في بي��ان صحف��ي- إن االحت��ال اإلس��رائيلي يقنن 
دخول مواد البناء إلى غزة وال يسمح إال بدخول كميات 

محدودة للمؤسسات الدولية واإلعمار واملصانع.
وأض��اف اخلضري أن هن��اك 12 أل��ف منزل دمر 
بش��كل كام��ل أثن��اء العدوان، ول��م ُت��نب إال ثاثة آالف 

وحدة سكنية منذ ذلك الوقت.
وأش��ار إلى أن هناك زيادة في حجم السكان ُتقدر 
بنحو نصف مليون، مما يجعل بناء املنازل واملدارس 

واملستشفيات أكثر إحلاحاً.
وطالب اخلض��ري مبضاعفة دخول م��واد البناء 
إل��ى القطاع لتص��ل إلى س��تة آالف طن من اإلس��منت 
كح��د أدنى، لضمان س��ير عملية اإلعمار لنحو تس��عة 

آالف منزل مدمر بشكل كامل.
كما دعا املجتمع الدولي إلنقاذ العائات املش��ردة 
من��ذ عامني، ورفع احلصار بش��كل كامل وفتح املعابر 

مع غزة.{



13األمان األمان الثقافياألمـان - العــدد 1228 - 9 أيلول 2016م

الحصاد األمني النقالب السيسي.. زرع التوجه نحو العنف
»ي��وم اجلمعة الق��ادم ال بّد من ن��زول كل املصريني 
الش��رفاء األمن��اء، ينزلوا لي��ه؟ ينزلوا عش��ان يعطوني 
تفوي��ض وأم��ر حملارب��ة العن��ف واإلره��اب احملتم��ل«. 
عبارات قالها الفريق عبد الفتاح السيسي يوم 26 متوز 
2013، بع��د أس��ابيع م��ن قيادت��ه االنقاب العس��كري 
األكث��ر دموي��ة ف��ي تاري��خ مص��ر احلديث. وبع��د ثاث 
س��نوات، صار العن��ف واإلرهاب حقائ��ق، ال احتماالت. 
فما هو احلصاد األمني لانقاب خال الس��نوات الثاث 

األخيرة؟
إرهاب بزي رسمي

تصاعد العنف السياس��ي بش��كل غير مسبوق في 
14 آب 2013، حني قرر السيس��ي مع قادته العسكريني 
واألمني��ني فض اعتصام��ات ضخمة ف��ي ميداني رابعة 
العدوي��ة بالقاه��رة والنهض��ة باجليزة، حيث احتش��د 
معارض��ون إلزاحة أول رئيس منتخب ملصر هو الدكتور 

محمد مرسي. 
ف��ض االعتصام س��مته منظم��ة »هيوم��ان رايتس 
واتش« احلقوقية »أس��وأ عملية قت��ل جماعي في تاريخ 
مص��ر احلدي��ث« و »جرمي��ة محتملة ضد اإلنس��انية«، 
وق��د رجحت املنظم��ة أن يكون عدد القتل��ى أكثر من ألف 
معتص��م ُقِتلوا في نحو عش��ر س��اعات )مائ��ة قتيل في 
الس��اعة(. وق��د وث��ق حينه��ا املرك��ز املص��ري للحقوق 
االجتماعية واالقتصادية 932 جثة توثيقاً كاماً، و294 
جثة توثيقاً جزئياً، مع وجود 29 جثة مجهولة الهوية. 

وتشمل هذه األرقام ثاثني جثة لقاصرين و17 امرأة.
وف��ي م��ا يخ��ص البع��د األمني فق��د تفاقم��ت ثاث 
أزم��ات كحص��اد مباش��ر لانق��اب: التمرد املس��لح في 
س��يناء، اليأس من املقاوم��ة املدنية، واش��تعال احلرب 

على الدميقراطيني والدميقراطية.
سيناء اجلريحة

بعيداً عن الدماء التي س��الت ف��ي القاهرة واجليزة 
صيف عام 2013، تفاقم الوضع في سيناء -املضطربة 
أص��اً منذ أكثر من عقد- بش��كل س��ريع. فف��ي 27  متوز 
شنت قوات نخبة من اجليشني الثاني والثالث امليداني، 
مبس��اعدة من س��اح اجلو ما سماه العس��كر »بعاصفة 
الصحراء«. وقد أعلن بعدها املتحدث العسكري مقتل 78 
»إرهابياً«، واعتق��ال207، والقضاء على »اإلرهاب« في 
سيناء. بعد أش��هر قليلة، أسقط املسلحون السيناويون 
مروحية عس��كرية من طراز Mi-17 بصاروخ أرض-

جو موجه.
وفي 10  تش��رين الثاني 2014، أعطى املس��لحون 
احمللي��ون البيع��ة لتنظيم الدول��ة، بع��د أن أعلن األخير 
»خافت��ه« في املوص��ل. وص��ار الكيان اجلدي��د ُيعرف 
»بوالي��ة س��يناء،« بع��د أن ضم معظ��م فصائ��ل تنظيم 
»أنص��ار بي��ت املق��دس« مع مجموع��ات محلي��ة أخرى 
أصغ��ر منه. كان هذا تط��وراً جديداً الفت��اً، فلم يبايع أي 
تنظيم جه��ادي مصري تنظيماً أكب��ر منه خارج احلدود 

من قبل. 
وفي تشرين األول 2015، اخترق عناصر »الوالية« 
اإلج��راءات األمنية ملطار ش��رم الش��يخ، وزرع��وا قنبلة 
صغي��رة عل��ى طائ��رة إيرباص روس��ية، مما أس��فر عن 
مقت��ل 224 من ركابه��ا وطاقمها، وهي -به��ذا العدد من 
الضحايا- تعد أس��وأ عملية إرهابية ف��ي تاريخ كل من 

مصر وروسيا. 
وفي كانون الثاني وشباط 2016، زعمت »الوالية« 
تدمير 25 مدّرعة )مبا في ذلك دبابات وكاسحات ألغام 
وجرافات له��دم البي��وت واألنفاق(، وقت��ل 100 جندي 
)ل��م يؤك��د اجلي��ش النظامي إال مقت��ل 37 منه��م فقط(. 
وبغض النظ��ر عن اخلافات ف��ي أعداد قتل��ى الطرفني، 
والبروباغان��دا املس��تخدمة م��ن الطرف��ني، فإن الش��يء 
املؤكد هو أن التمرد لم ينته في متوز 2013 وال في متوز 

2016، بل تفاقم.
وإذا كان التمرد قد بقي ومتدد في سيناء والصحراء 
الغربي��ة ما ب��ني س��بتمبر/أيلول 2013 ويوليو/متوز 
2016، ف��إن عناصره وصلت للقاه��رة في أيلول 2013 
)محاولة اغتيال وزير الداخلي��ة اللواء محمد إبراهيم(، 

ولكنها لم تتمدد فيها.
َتَفاُقم الوضع في سيناء لم يكن هو احلصاد األمني 
الوحيد لانق��اب؛ فقد بع��ث االنقاب -عبر سياس��اته 
وس��لوكياته- برس��ائل ش��ديدة اخلط��ورة لكثي��ر م��ن 
النش��طاء الش��باب املؤيدي��ن للتغيير، مفاده��ا أن قدرة 
املقاوم��ة املدني��ة على التغيي��ر مح��دودة، وأن صندوق 
الرص��اص أكث��ر فعالي��ة م��ن صن��دوق االقت��راع وم��ن 
اإلضرابات واالعتصامات واملظاهرات، وأن استراتيجية 
»استئصال املخالف« أكثر شرعية بني جماهير املؤيدين 

واملصفق��ني من اس��تراتيجية »الدمج والتس��وية« حقنا 
للدماء. 

وق��د أثر ذلك كله بالس��لب على توجهات النش��طاء 
والسياس��يني املعتدل��ني، وخاصة الذين ق��رروا خوض 
املعترك السياس��ي بوس��ائل دميقراطية س��لمية، فكان 

مصير الكثير منهم التهميش والسخرية.

رسائل خطيرة
وفي ه��ذا اإلطار حالت��ان جديرتان بالذك��ر، األولى 
هي حالة الش��رطي السابق والناشط الدميقراطي، أحمد 
ال��دروي، ال��ذي كان مرش��حاً نيابي��اً ف��ي أول انتخابات 

برملاني��ة حرة ونزيهة في مصر عام2012. وبعد مجزرة 
مي��دان رابع��ة، انض��م إل��ى تنظي��م الدول��ة وُقت��ل حتت 
رايته، بعد أن رأى بعينه فش��ل املقاومة املدنية والنخب 

السياسية في إحداث حتول دميقراطي. 
أم��ا احلال��ة الثاني��ة، فه��ي حال��ة رئي��س مجل��س 
ش��ورى اجلماعة اإلس��امية، عصام دربالة. فقد خرجت 
»اجلماعة« م��ن صفوف التيار اجله��ادي بعد مواجهات 
دموية خال عقد التسعينات، وأعلنت التخلي عن العنف 
السياس��ي -بأش��كاله املختلفة مبا فيه��ا اإلرهاب- عام 
1997، وقبلت بالعمل الدميقراطي حني س��محت البيئة 

السياسية بذلك بعد إسقاط مبارك شباط 2011. 
ورغم مجهوداته، اعتقل دربالة وُتوفي في الس��جن 
في آب 2015، ولعل رمزية وفاته في السجن بعد جهوده 
تضيف قتامة ورس��الة واضحة ملن ينحو نحو االعتدال: 
ال مزاي��ا أو مكاف��آت، فقط املزيد من القم��ع واإلذالل، وهي 

رسائل تزيد من تفاقم الوضع األمني وخطورته.
حصاد مرير

كان أحد األس��باب الرئيس��ية املعلنة النقاب متوز 
وكان��ت  احملتم��ل،  واإلره��اب  العن��ف  مواجه��ة   2013
إحدى النتائج الرئيس��ية له هي تصاعد عمليات العنف 
واإلره��اب احلقيق��ي. وبينم��ا يتفاق��م الوض��ع األمن��ي 
بش��كل غي��ر مس��بوق، ال توج��د مؤش��رات عل��ى رغب��ة 
سياس��ية أو أمني��ة ف��ي تهدئ��ة األوض��اع، أو مراجع��ة 
سياس��ات االس��تئصال، أو حت��ى تخفيف احل��رب على 

الدميقراطية.{

واحد اثنين.. الجيش المصري فين؟!
أثن��اء الع��دوان عل��ى غ��زة نهاية ع��ام 2008، 
صَدحت حناج��ر املتظاهرين املصري��ني املتضامنني 
مع غزة بالهتاف )واحد اثنني اجليش املصري فني(، 
وكانت هناك قناعة بأن جيش��نا املصري املوصوف 
بأن��ه »خير أجن��اد األرض« س��يتجاوب مع هتافات 
املتظاهري��ن، لي��س بالض��رورة بالتدخ��ل عس��كرياً 
للدفاع ع��ن غزة، لكن عل��ى األقل بإظه��ار تبّرمه من 
الع��دوان ومطالبة القيادة السياس��ية ب��أن تتحرك 

لوقفه.
كانت هناك ثقة لدى عموم املصريني بجيش��هم 
ووطنيته، وعقيدته العسكرية، وحني وقعت أحداث 
ي��وم  الش��رطة  ث��ورة 25 يناي��ر 2011، وانه��ارت 
جمعة الغض��ب )28 يناير( ون��زل اجليش املصري 
إل��ى مي��دان التحرير وغي��ره م��ن امليادي��ن بدعوى 
احلماي��ة والتأم��ني كم��ا زعم��وا وقتها، هت��ف الثوار 
أيضاً »اجليش والشعب إيد واحدة«، وحني حاولت 
بع��ض الرم��وز اإلس��امية واليس��ارية التنبيه إلى 
خط��ورة نّيات اجلي��ش وقتها )أمثال الش��يخ حازم 
أبو إسماعيل ومحمد البلتاجي والشباب األناركي(، 
كان��ت األغلبي��ة –وال أبرئ نفس��ي- تتص��دى لهذه 

الرؤى التي ثبتت صحتها ونعتذر اآلن ألصحابها.
كان��ت الصدم��ة الكب��رى ف��ي اجلي��ش املصري 
بوق��وع االنقاب العس��كري، وم��ن بعده��ا بتدخله 
لفض اعتصام رابعة والنهضة إلى جانب الش��رطة، 
وه��و ال��ذي وع��د بع��دم إط��اق رصاصات��ه عل��ى 

املصريني.
ال أحتاج لشهادة منظمات محلية أو دولية على 
اس��تخدام ذخي��رة اجليش ضدنا، وه��ي املخصصة 
باألس��اس ملواجهة األعداء، فقد كنت ش��اهداً وكدت 
أن أك��ون ش��هيداً ح��ني أطل��ق علينا جن��ود اجليش 

زخات رصاصاتهم داخل أحد املس��اجد الذي حتّول 
وقته��ا إل��ى مستش��فى ميدان��ي ق��رب نادي الس��كة 
احلديد ووزارة املالية، لقد مّرت الرصاصة من فوقي 
بس��نتيمترات لتس��تقر في جس��د طبي��ب مجاور لي 

وترديه شهيداً.
رغم كل اجلراح، استطاع الكثيرون -وأنا واحد 
منه��م- أن يفرقوا بني اجليش في عمومه من ضباط 
وجنود ف��ي غالبيته��م مج��رد منفذي��ن لتعليمات ال 
يس��تطيعون رّده��ا، وبني قي��ادات فاجرة مس��كونة 
ومهووس��ة بح��ب الس��لطة ال تس��تطيع تركه��ا، وال 
التفريط في ما منحته لها من امتيازات غير ش��رعية 
ولو على جثث املصري��ني، وتدفع اجليش إلى تنفيذ 

مغامراتها ومطامعها.
صدم��ة رص��اص اجليش ف��ي رابعة لم تش��مل 
كل املصري��ني، ب��ل وجدنا م��ن املصريني م��ن يغّني 
لهم »تس��لم األيادي.. تس��لم يا جيش بادي«، التي 
أصبحت نش��يداً وطني��اً ملصر حتت حك��م االنقاب، 
الضب��اط  بي��ادات »أحذي��ة«  ووجدن��ا م��ن يحم��ل 
واجلنود ف��وق رؤوس��هم تعبيراً عن حبهم الش��ديد 
للجيش، هكذا جنح قادة االنقاب في تقسيم الشعب 
املص��ري إلى ش��عبني، ش��عب يغني تس��لم األيادي 

وآخر يغني »تتشل األيادي اللي بتقتل والدي«.
دار الزمن دورته، ولم ينتظر كثيراً ليلحق الذين 
غنوا »تس��لم األيادي« بإخوانهم الذين غنوا »تتشل 
األيادي«، حني أصبح اجلميع يدفع ثمناً باهظاً لفشل 
حك��م االنقاب، الذي وعد املصريني باملن والس��لوى 
والعس��ل املصطف��ى، وجعله��م ف��ي انتظ��ار »بك��رة 
تش��وفوا مصر« و»مصر أد الدنيا«، ف��إذا بها تصبح 

»مس��خرة« الدنيا، وإذ باجليش املص��ري الذي كان 
يوصف بأن��ه »خير أجن��اد األرض« أصبح يوصف 
س��خرية واس��تهزاء بأنه »خير مرضع��ات األرض« 

و»خير جتار األرض«، و»خير بقالي األرض«، إلخ.
لم تعد السخرية من اجليش مقتصرة على قسم 
م��ن املصري��ني اكتوى برصاص��ه، بل إن الس��خرية 
األفظ��ع جاءت ممن غن��وا ورقصوا للجي��ش وقادته 
بعد االنق��اب، والذي��ن امتألت صفحاتهم س��خرية 
عقب تدخل اجليش حلل مشكلة حليب األطفال التي 
بلغت ذروته��ا قبل عدة أيام، ودفعت س��يدات مصر 

البسيطات إلى التظاهر وقطع طريق الكورنيش.
ح��اول اجلي��ش كم��ا يق��ول املث��ل »أن يكّحله��ا 
فأعماه��ا«، ذل��ك أن تدخل��ه الس��ريع ج��داً وتوفيره 
لكمي��ات كبيرة من األلب��ان في زمن قياس��ي، والذي 
أراد أن يحقق به كس��باً ش��عبياً، أثبت للمصريني أن 
قادة العس��كر هم من صنعوا األزمة ليس��تعيدوا بها 
شعبيتهم املنهارة، إذ كيف ميكن توفير هذه الكميات 
الضخمة في هذا الوقت القياس��ي إذا لم يكن العسكر 
قد أعدوا العّدة مبكراً، وخططوا لهذه األزمة على أمل 

أن يستفيدوا منها شعبياً ومادياً.
إن رد الفعل الشعبي على ما فعله قادة العسكر 
ف��ي قضية حليب األطف��ال ال ينبغ��ي أن يتوقف عند 
ح��دود الس��خرية، ب��ل ينبغ��ي ماحقته��م قضائي��اً 
بتهم��ة التس��بب ف��ي قت��ل وجتوي��ع أطف��ال مصر، 
وقد ثب��ت يقين��اً أن ه��ذه املؤامرة عل��ى أطفال مصر 
متت��د ألكث��ر من ع��ام، حني س��حبت قي��ادة االنقاب 
عملية اس��تيراد حليب األطفال من الش��ركة املصرية 
لأللب��ان ومنحتها للمخاب��رات باألمر املباش��ر، وهو 
ما دفع الش��ركة الوطنية قبل عام إلى نشر استغاثة 
بالصحف للسيس��ي تطالبه بالتدخل، وهي ال تعلم 

أنه هو من قام باجلرم.
أغل��ب الظ��ن أن كل أنص��ار الش��رعية ورافضي 
االنق��اب ل��و أنفق��وا م��ا ف��ي جيوبه��م جميع��اً مل��ا 
اس��تطاعوا أن يفعلوا باجليش كما فعل به السيسي 
وزمرت��ه، فهو الذي وضع اجلي��ش موضع خصومة 
مع جزء كبير من الشعب عقب االنقاب، وعقب فض 
رابعة، وهو الذي وضعه موضع الس��خرية والتندر 
حني أبعده عن مهمات��ه الطبيعية في حفظ وحماية 
احل��دود والثغور إلى حماية مكاس��ب اجلنراالت في 
الداخ��ل، وتغول��ه عل��ى كل مناحي االقتص��اد، فمن 
طرق وجس��ور، إلى عقارات ومق��اوالت، إلى كهرباء 
وطاق��ة، إلى إعام وتعليم، إل��ى صحة ونظافة، إلى 
زراع��ة وصناعة، إلى س��ياحة وترفيه، إلى أس��مدة 
ومس��تحضرات ومكرونة وجبنة وحلمة وبسكويت 
وحتى حفات رقص ش��رقي، وهي أنش��طة تختص 
بها ال��وزارات والهيئ��ات املدنية والش��ركات العامة 
واخلاص��ة احمللية وحت��ى االس��تثمارات األجنبية، 
وه��ي - ف��وق أنها ليس��ت من مه��ام اجلي��ش أصاً 
- فإنه��ا ليس��ت ف��ي مق��دوره، وبهذا التغ��ول يضع 
السيس��ي اجلي��ش في مواجهة مباش��رة م��ع عموم 
الشعب الذي س��يهتف عند كل أزمة داخلية وليست 

خارجية »واحد إثنني اجليش املصري فني«!؟{

بقلم: قطب العربي

بقلم: عمر عاشور
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اإلسالم في فرنسا...وقيم الجمهورية
بع��د عق��ود م��ن الزم��ن م��ا زالت فرنس��ا ت��راوح 
نفس��ها بالنس��بة إلى تعاملها مع اإلس��ام واملسلمني 
الذي��ن يعيش��ون ف��وق أراضيها. فرنس��ا حس��ب كل 
املعايير فش��لت في احتواء اإلسام وفي التعامل معه 
بطريقة علمي��ة ومنهجية وموضوعي��ة، وعلى عكس 
دول غربي��ة أخ��رى فش��لت فرنس��ا ف��ي التعام��ل مع 
املس��لمني بعيداً عن العنصرية والغطرس��ة والتعالي 
والتهمي��ش والكي��ل مبكيال��ني، والدليل عل��ى ذلك هو 
املهزل��ة التي عاش��تها ف��ي األس��ابيع األخي��رة في ما 
يتعل��ق بقضي��ة »البوركيني«، حي��ث الحظنا اإلجراء 
التعس��في والعنصري لبعض البلدي��ات، الذي قابله 
القض��اء الفرنس��ي بالرف��ض القاط��ع، حي��ث اعتب��ر 
من��ع »البوركيني« في الش��واطئ مساس��اً باحلريات 
الفردية. ومن قال إن العلمانية تتناقض مع احلريات 
التناق��ض  ناح��ظ  وهن��ا  حتترمه��ا؟  وال  الفردي��ة 
الصارخ عند الساس��ة الفرنس��يني في م��ا يخص قيم 
اجلمهورية التي يتغنون بها، فهذه القيم ال تتدخل في 
احلريات الفردية لألش��خاص وال تتدخل في لباسهم 

ومعتقداتهم.
أصدر وزي��ر الداخلية الفرنس��ي برنارد كازنوف 
الوزي��ر االش��تراكي األس��بق  ق��راراً يقض��ي بتعي��ني 
ج��ان بيار ش��وفينمان على رأس »مؤسس��ة اإلس��ام 
في فرنس��ا«، بع��د تصريح��ات أدلى بها ف��ي »قضية 
البوركين��ي« دع��ا فيه��ا املس��لمني إل��ى الت��زام بعض 
»اخلف��ر« ف��ي حضوره��م الع��ام. وب��ّرر كازن��وف في 
مق��ال بصحيفة »ال كروا« الفرنس��ية ق��راره، بثقته أن 
»ش��وفينمان يع��رف العالم اإلس��امي جي��داً، كما أن 
التزامه بالعلمانية ال جدال فيه«، باإلضافة إلى إميانه 
الكبي��ر باجلمهوري��ة. وكان��ت تصريح��ات أدل��ى بها 

ش��وفينمان، وهو وزير داخلية أسبق، خال األسابيع 
املاضية أثارت جدالً حني نصح مس��لمي فرنس��ا ببذل 
اجله��د واحلفاظ على »اخلفر« ف��ي أثناء وجودهم في 
الفض��اء العمومي، وأوضح ش��وفينمان الذي يترأس 
»احلركة اجلمهورية واملواطنية« رؤيته لإلس��ام في 
حوار إذاع��ي، اعتبر خالها أن »إس��ام فرنس��ا يجب 
أن يكون مس��تقاً ف��ي متويله وفي فك��ره«. أما قضية 
البوركيني نفس��ها التي تش��هد نقاش��ات وانقسامات 
فأرجعه��ا  واملجتمعي��ة،  السياس��ية  األوس��اط  ف��ي 
ش��وفينمان إلى »مش��كلة في االندم��اج«، وأوضح أن 
»جميع موجات الهجرة املتتالية إلى فرنسا انضبطت 
وواءم��ت عاداتها وتقاليدها بحس��ب البل��د املضيف« 

منبهاً إلى تصاعد األصولية الدينية.
يب��دو أن الوض��ع الدولي واحلرب عل��ى اإلرهاب 
وتداعي��ات 11 س��بتمبر كله��ا ترك��ت بصماته��ا على 
النقاش ال��ذي يدور حالياً في فرنس��ا حول احلجاب. 
وقد يتس��اءل س��ائل ويقول مل��اذا لم تفكر فرنس��ا قبل 
عشرين س��نة مبعاجلة املش��كلة، مع العلم أن قضية 
احلج��اب في فرنس��ا قدمية ق��دم وجود املس��لمني في 
فرنس��ا، هؤالء املس��لمون الذين حاربوا ف��ي صفوفها 
إبان احلرب العاملية األول��ى والثانية، والذين دافعوا 
عن ألوانها الوطني��ة في مختلف احملافل الدولية وفي 
مختل��ف املناس��بات الرياضي��ة العاملي��ة. فيب��دو أن 
عدوى »اإلس��اموفوبيا« وعدوى اإلرهاب قد انتشرت 
ف��ي الش��ارع الفرنس��ي كما في األوس��اط السياس��ية 
الفرنس��ية، وهذا يش��ير إلى فش��ل ح��وار احلضارات 
والديان��ات وفش��ل فهم اآلخ��ر، وبكل بس��اطة أصبح 

اإلس��ام ُيفس��ر وُيش��رح وفق الص��ور النمطية ووفق 
احلم��ات الدعائية املغرضة الت��ي تفرغه من محتواه 
وتش��وهه، وجتع��ل من��ه دي��ن العنف ودي��ن »األربع 
ودي��ن  اآلخ��ر  وإقص��اء  الطغي��ان  ودي��ن  زوج��ات« 
االس��تبداد واإلره��اب. وانطاق��اً من س��وء الفهم ومن 
انع��دام محاول��ة فهم اآلخ��ر، والعالم يحتف��ل بذكرى 
اإلع��ان العامل��ي حلق��وق اإلنس��ان ياح��ظ أن ه��ذه 
احلق��وق ُتغتص��ب وتُنته��ك يوماً بعد ي��وم، ومن قبل 
ال��دول الكب��رى الت��ي نّظرت حلق��وق اإلنس��ان والتي 
تتغن��ى بها ومن املف��روض أن حتميه��ا وتدافع عنها. 
صحيح أن املوضوع ش��أن فرنس��ي داخل��ي، لكن هذا 
ال مين��ع خمس��ة مايني مس��لم في فرنس��ا م��ن حرية 
ممارس��ة دينهم وش��عائرهم وعقيدتهم. وأن مساواة 
القلنس��وة والصلبان الكبيرة باحلجاب ما هو إال جهل 
تام بالدين اإلس��امي وبفلس��فته وأهداف��ه ومبادئه، 
وقد يكون العيب في املس��لمني في جميع ربوع العالم 
وفي فرنس��ا بفش��لهم في تفس��ير وش��رح ه��ذا الدين 
العظي��م للش��ارع الفرنس��ي ولل��رأي الع��ام العاملي؛ 
فس��وء فهمنا من قبل اآلخر يعني فش��لنا في التواصل 
مع��ه والتحاور وإبراز قيمنا وديننا ومبادئنا له، وهنا 

يكمن جوهر املوضوع.
ي��رى كاتب االفتتاحيات الفرنس��ي إيف تريار أن 
مؤسس��ة إس��ام فرنس��ا »لن توقف صعود اإلس��ام 
املتش��دد« في الباد. ويقول في مقال قدمه على إذاعة 
»أوروب 1« إن مرّوج��ي األفكار املتش��ددة ال يوجدون 

فقط في املساجد، بل »في غوغل وفي ياهو« وغيرهما 
م��ن املواق��ع عل��ى اإلنترن��ت. ويوض��ح ه��ذه النقطة 
بالق��ول: »اله��دف من كل ه��ذه التغييرات في املش��هد 
اإلسامي الفرنسي، هو محاولة قيام سياج سميك بني 
مسلمي فرنس��ا والعقيدة املتشددة التي تنشر العنف 
وتلهم اإلرهاب«. لكنه يتس��اءل: »ه��ل هذه اخلطوات 
السياس��ية والتنظيمي��ة التي تقوم بها فرنس��ا كافية 

للوصول إلى هذه األهداف؟«. 
ويس��تبعد رئي��س املؤمت��ر العامل��ي لألدي��ان من 
أجل الس��ام )غالب بن الش��يخ( من جانب��ه، أن تقدم 
»مؤسس��ة إسام فرنس��ا« حلوالً فورية للفكر املتشدد 
في الباد، مس��تدالً عل��ى ذلك بوجود جتارب س��ابقة 
مماثلة »باءت بالفش��ل«. ومت إنش��اء هذه املؤسس��ة 
عل��ى أنقاض مؤسس��ة أخرى جرى إعان تأسيس��ها 
س��نة 2005، لكنه��ا ل��م تفل��ح ف��ي اجتث��اث األف��كار 

املتشددة من فرنسا.
في حقيقة األمر ال يوجد إس��ام فرنس��ي وإسام 
أمريك��ي وبريطاني وأفغان��ي وإيراني، كل ما في األمر 
أن هن��اك دين��اً عاملياً يصل��ح لكل مكان وزم��ان، قائماً 
على قيم إنسانية عاملية حتترم إنسانية اإلنسان مهما 
كان لون��ه أو عرقه أو جنس��يته أو مكانته االجتماعية 
واالقتصادية والسياسية. اإلسام الذي تريده فرنسا 
هو أن يتجرد املسلم من قيم الدين احلنيف السمحاء، 
وي��ذوب ف��ي مجتم��ع يتغن��ى بالعلمانية ويسيس��ها 

حملاربة الدين اإلسامي.{

بقلم: الشيخ نزيه مطرجيداؤنـا و دواؤنـا

ُجْهُد الُمِقّل
املؤمن يغدو كل يوم في ِفكاك نفسه، لُيعِتقها من حّر النار باإلكثار من الصدقة واإلنفاق من 

ب املال احلالل، سواٌء أكان من ذوي الِغنى أم من أهل اإلمالق. طيِّ
إن امل���رء يس���تظل بصدقت���ه ي���وم القيامة، ويقي بها وجه���ه من العذاب، كما ج���اء في احلديث 

دقة ُتطفئ اخلطيئة كما ُيطفئ املاُء الّنار« رواه أحمد. الشريف: »والصَّ
إن الفهم السائد بني العباد أن صنائع املعروف يختُصّ بها ذوو الغنى والّثراء. فكلما ورد نّص 
يدعو إلى التصدق واإلنفاق، تنصرف األذهان إلى أصحاب رؤوس األموال، وتتجه األفكار إلى ذوي 
اليس���ار، والله تعالى يقول: }ويس���ألوَنَك ماذا ُينِفقوَن ُقِل الَعْفَو{ البقرة-219، أي أنفقوا ما فاض 
عوا أنفسكم، ويظن العاّمة  من مالكم، وما َفضل من حاجاتكم، وال ُتنفقوا ما حتتاجون إليه وتضيِّ
ده الَه���ْدُي النبوّي، فقد  أن ه���ؤالء ه���م األغني���اء، ويقعون في الوهم واجله���ل، ولكن هذا الوهم يبدِّ

ُسئل النبي ]: أيُّ الّصدقة أفضل؟ قال ُجهُد ال�ُمِقّل، وابدأ مَبن َتُعول« أخرجه ابن خزمية.
وتتأك���د دع���وُة الرس���ول جميَع املؤمنني إلى اس���تباق اخليرات في قوله: »س���بَق درهٌم مائة ألِف 
دره���م! فق���ال رج���ل: كي���ف ذاك يا رس���ول الله؟ فق���ال: رجٌل له م���اٌل كثير أخذ م���ن ُعرِضه )أي من 
جانب���ه( مائ���ة ألف درهم وتص���ّدق بها، ورجل ليس له إال درهمان فأخذ درهمًا فتصدق به« رواه اين 

خزمية.
ه إلى امليس���ورين  وبه���ذا اله���دي الّصري���ح تبُطل ُحّج���ة الزاعمني بأن الترغي���ب باإلنفاق موَجّ
دون املس���تورين؛ ف���إن مالئك���ة الله ع���ّز وجل تدعو ف���ي كل صباح للمنفقني باخَلَلف، ولل�ُممس���كني 

َلف! بالتَّ
كان الرسول األكرم ] ُيوصي عائشة باإلنفاق وعدم حبس األموال فيقول: »أنفقي وال حُتصي 
، فاملرء ُيحبُّ امتالك القناطير  ���حَّ فُيحص���َي الله عليك..« متفق عليه. ولكنَّ األنفَس ُأحِضرِت الشُّ
املقنطرة من الذهب والفضة وسائر أنواع األموال، مهما وِرَمت بها أكياسه، ولو كان له واٍد من ذهب 

البتغى إليه ثانيًا وثالثًا!
وبس���بب ه���ذا الدافع الش���ديد كان بفطرته مّيااًل إلى الُقتور، وكان َمنوع���ًا، َمغلوَل اليدين إلى 
الُعنق، إال املصّلني املوصوفني في كتاب رب العاملني. وهذا الشحُّ قائم عند أشّد الناس غنى، وأكثرهم 
���كًا، ق���ال الله تعلى: }ُقل لو أنتم مَتِلكون َخزائَن رحمِة ربي إذًا ألْمَس���كُتم َخش���ية اإلنفاِق وكان  متلُّ
اإلنس���ان َقُتورًا{ اإلس���راء-100؛ بل إن الظاهرة البش���رية تروي بأن أش���دَّ الناس ُبخاًل هم األغنياء! 
وه���ي ظاه���رٌة ُمّطِردٌة عند أغلبهم، وكلم���ا زادت ثروة الغني ارتفاعًا ازداد ص���دُره ِضيقًا بدعوته إلى 

ُد في الّسماء!  عَّ قًا َحَرجًا كأمَنا َيصَّ النفقة، كما يصير صدُر الذي ينُفُذ من أقطار الفضاء َضيِّ
ر برداء  ولكن رويدًا ! رمبا يكون الفقير ش���حيحًا مُمس���كًا مثل الغني أو أَشدَّ ُبخاًل، ولكنه يَتستَّ

ته إلى ضوء الفضيحة! الفاقة فال تخرج َخلَّ
د، وأع���رض عن إجابة  وكلم���ا دع���ا داع���ي البذل واجل���ود، خاَل نفس���ه غير معنيٍّ فتكاس���ل وتلَبّ
الداعي بقلٍب قاٍس كاجَلْلَمد، وكان كاحُلطيئة في َمنع الدرهم والِفلس، وكأشعَب في شدة احِلرص، 

ُطه الشيطان من املّس! فال يقوم لإلنفاق في سبيل الله إال كما يقوم الذي يتَخبَّ
وإذا ُأصيب غيُر األغنياء بداء الُبخل والتقتير، ضاقت الدنيا على أهليها، ونأت َبركاُت األرض 

عن ساكنيها.
إن ُس���ُبل اخلي���ر ووج���وه  الِب���ّر، التي تتعلق بكفال���ة اليتيم وُنصرة الضعي���ف، أو إطعام اجلائع 
وإس���عاف احملتاج، أو إنصاف املظلوم ومداواة املكلوم، أو إغاثة امللهوف ومواس���اة املفجوع، أو إرش���اد 
ور الِعلمية والصحية واخليرية والدعوّية.. كل ذلك ال يتحقق  الضاّل وتعليم اجلاهل، أو إقامة الدُّ
إال إذا تضاف���رت الهم���م والعزائ���م، وتعاضد ُجه���د ال�ُمِقّلني مع َب���ذل ال�ُمكثري���ن، وحينذاك ُيرجى 
ملش���روعات اخلي���ر أن ُتبص���ر النور، وأن َيْطُل���َع عليها الفجر الص���ادق، وأن تفي���ض بخيرها كالنهر 

الدافق.
ف���ال جتع���ل الغن���َيّ القتور إماَمك ف���ي حب املال، وال حتس���ّن جالئل األعم���ال رهينًة بعظائم 

الرجال، فقد حتمُل وضيعاُت النبات من عظيم الثمر ما ال حتمله شامخات الشجر!<

بقلم: محمد قيراط

أحكام وآداب األضحية
قال الله تعالى: <فصلِّ لربِّك واْنَحر> الكوثر:3.

قال رسول الله |: »إّن أوَل ما نبدأُ به في يومنا هذا أن نصلّي ثم نرجع فَنْنحر، فمن فعل ذلك 
فقد أصاب ُسنَّتنا« متفق عليه.

وعْن أنس رضي الله عنه: »أّن رس��ول الله | ضّحى بكبَش��نْي أملَحنْي أقرَننْي، ذبحُهما بيِده 
وسّمى وكّبر« متفق عليه.

األضحية: هي ما ُيذبح من اإلبل، والبقر، والغنم، واملعز، تقّرباً لله تعالى في يوم عيد األضحى 
وأيام التش��ريق إحياًء لسّنة إبراهيم عليه الس��ام في امتثاله ألمر الله بالتضحية بأغلى ما عنده 
- ولده إس��ماعيل، ففداه الله بِذْبٍح عظيم، مع ما في ذلك من إدخال الس��رور في قلوب ذوي القربى 

والفقراء واملساكني ومواساتهم أيام العيد.
حك��م األضحية: ُس��ّنة كفاية مؤّكدة على أهل البيت الواحد، فإذا ضحى أحدهم حصلت ُس��ّنة 
التضحية في حق اجلميع، وهي ش��عار ظاهر ينبغي للمس��لم املس��تطيع احملافظة عليها. واملكلف 

باألضحية هو املسلم البالغ العاقل املستطيع.
َمْن هو املستطيع؟ هو املسلم الذي ميلك قيمة األضحية مبا يزيد على نفقته ونفقة عياله ومن 

جتب عليه َنَفَقُته من الطعام والكسوة واملسكن وغيره من االحتياجات، طوال أيام العيد.
وجُتزئ البقرة الواحدة أو اجَلَمل الواحد عن س��بعة أشخاص، سواء كانوا من أهل بيت واحد 

أو بيوت مختلفة. أما الشاة )اخلروف( فا جُتزئ عن أكثر من شخص واحد.
ويجوز، بل ُيستحب أن يأكل الُثلث ويتصدق بالثلثني على املساكني، أو يأكل الثلث ويتصدق 
بالثل��ث ويه��دي الثل��ث إلى األقرب��اء واملع��ارف )ول��و كانوا م��ن األغني��اء(. ويج��وز أن يتصدق 

بجميعها.
وق��ت األضحية: يبت��دئ وقت 
األضحي��ة بع��د طلوع ش��مس يوم 
النحر )ي��وم العي��د( بحوالي ثلث 
س��اعة أي مبق��دار م��دة أداء صاة 
العيد وسماع اخلطبة. ويبقى وقت 
األضحية إل��ى آخر أيام التش��ريق 
)األي��ام الثاث��ة التي تل��ي العيد(، 

فتكون مّدتها أربعة أيام.
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ف��ي اإلقلي��م، حتدث��ت فيها ع��ن التواض��ع وعدم حب 
الدنيا والتعلق بها. وفي اخلتام دعت مسؤولة النادي 
األخت باسمة س��يف الدين اجلميع إلى االنتظام بهذا 

اللقاء أسبوعياً.

هن��ادي  األس��تاذة  لإلعامي��ة  تدريبي��ة  دورة   -
الش��يخ جني��ب بعن��وان: »ف��ن التعام��ل مع وس��ائل 

التواصل االجتماعية«..
- محاض��رة فقهي��ة - علمي��ة ملس��ؤولة جمعي��ة 
النجاة االجتماعية في الش��مال األستاذة رندة الزعبي 

بعنوان: »النظافة الشخصية«...
- جلسة حوارية/ نقاشية قّيمة مع األستاذ ربيع 

دندشلي بعنوان: »دور املرأة في نهضة املجتمع«..
- فقرة إنشادية لفرقة شدا الفنية..

املنظم��ات  األخ��وات   بتك��رمي  املخّي��م  واختت��م 
للمخيم.

نظم��ت جمعي��ة النج��اة االجتماعية ف��ي اإلقليم 
- برج��ا، اللق��اء األول لن��ادي احللق��ات التربوي يوم 
اجلمع��ة 26 آب 2016 ف��ي قاع��ة الدمي��اس. تخللته 
كلمة لألخت جهاد ش��اتيا مسؤولة العمل االجتماعي 

نّظم قس��م الطالبات في رابطة الطاب املسلمني/ 
طرابلس والش��مال؛ مخيمه الس��نوي الثامن بعنوان: 
»توازن احلياة..أنِت«.. وذلك يومي السبت واألحد 27 
و28 آب 2016، في مدرسة اإلميان/سير - الضنية..

افتتح��ت املخي��م مس��ؤولة قس��م الطالب��ات ف��ي 
لبن��ان راوية أي��وب بكلم��ة، رحبت فيها باملش��اركات 
ف��ي النش��اط م��ن مختل��ف مناط��ق الش��مال، وحّث��ت 
احلاض��رات على املض��ي قدماً نحو إثب��ات ذاتهن عبر 
بناء مس��تقبٍل مش��رق من خال متيزهن وإبداعهن في 

املجاالت الدراسية التي يتخصصن بها..
تخلل املخيم العديد من الفقرات:

اللقاء األول لنادي الحلقات التربوي في برجا

طالبات الرابطة ينظمن المخيم السنوي الثامن

أنشطة

إعدام قيادي إسالمي بارز في بنغالديشجهود سعودية كبيرة لتأمين وسالمة الحج

تبذل السعودية جهوداً كبيرة لتعزيز إدارة حركة 
احلش��ود ومنع تكرار حوادث التدافع في موسم احلج، 
عب��ر حتدي��د مس��ارات وبواب��ات إلكتروني��ة وتوزي��ع 
أس��اور إلكترونية عل��ى احلجاج واس��تخدام مزيد من 

كاميرات املراقبة.
وأجرى آالف من املوظفني احلكوميني وأفراد األمن 
واملس��عفني تدريبات في اإلعداد للح��ج، ووقفة عرفات 

يوم األحد املقبل.
وتق��ول اململكة إنها ستنش��ر املزيد م��ن العاملني، 
وإنه��ا زادت التنس��يق م��ع ال��دول التي ترس��ل بعثات 
حج لضم��ان الت��زام احلج��اج باملواعيد املتف��ق عليها 
ألداء املناسك، كما مت تركيب مئات من كاميرات املراقبة 

اجلديدة في احلرم املكي.
ونقلت رويترز عن املتحدث باس��م وزارة الداخلية 
منص��ور تركي قوله إن تنظي��م املواعيد هو اجلزء األهم 
ف��ي برنام��ج احل��ج. وأض��اف أن هذا ه��و األم��ر الذي 
انصب عليه التركيز لضم��ان التزام احلجاج باملواعيد 

فور وصولهم.
بوابات إلكترونية

وقال��ت صحيفة الش��رق األوس��ط إن هيئة تطوير 
مكة املكرمة واملشاعر املقدسة حددت مسارات وبوابات 
إلكترونية إلدارة احلش��ود املتجهة إل��ى رمي اجلمرات 

ملنع وقوع حوادث التدافع.
وت��وزع اململك��ة أس��اور إلكترونية عل��ى احلجاج 
لتتمكن من تتبع حركة احلش��ود واحلصول على إنذار 

مبكر ببدء التكدس.
ويجتذب موس��م احل��ج نحو مليوني مس��لم ألداء 
الش��عائر في مكة كل عام، وتعرض احل��ج لكارثة عام 
2015، حي��ث توف��ي 769 ش��خصاً في التداف��ع، وهو 
أعلى معدل وفيات في احلج منذ التدافع الذي وقع عام 

.1990
نفي التعاقد مع شركة إسرائيلية

في س��ياق متص��ل نفت الس��فارة الس��عودية في 
القاهرة صحة ما نش��رته صحيفة األهرام املصرية نقاً 
عن موقع اإلذاعة العبرية بشأن تعاقد اململكة العربية 
الس��عودية مع إح��دى الش��ركات اإلس��رائيلية لتأمني 
حج��اج بي��ت الل��ه احل��رام بأس��اور إلكتروني��ة خال 
موسم احلج. ووصفت السفارة السعودية تلك األخبار 
بالكاذبة، وطالبت وسائل اإلعام بالتواصل مع القسم 

اإلعامي في السفارة للتحقق من تلك املزاعم.
وأكدت الس��فارة عبر حسابها الرس��مي على عدم 
صحة كافة املزاع��م التي أوردها موقع اإلذاعة العبرية 
في هذا الش��أن، كما حذرت الصح��ف من تناقل األخبار 

نفذت سلطات بنغاديش السبت 
عل��ى  ش��نقاً  اإلع��دام  حك��م  املاض��ي 
القي��ادي الب��ارز ف��ي ح��زب اجلماعة 
اإلسامية مير قاسم علي، بعد إدانته 
بارت��كاب جرائ��م ح��رب خ��ال حرب 

االنفصال عن باكستان عام 1971.
والع��دل  القان��ون  وزي��ر  وق��ال 
البنغالي )أن��س احلق( إن احلكم نفذ 
في مير قاس��م علي في س��جن مش��دد 
احلراس��ة عل��ى مش��ارف العاصم��ة 
دكا. ويأتي تنفيذ اإلعدام بعد أيام من 
رف��ض احملكمة العليا ف��ي بنغاديش 

طعناً أخيراً قدمه مير قاسم على احلكم.
وكان��ت احملكم��ة العلي��ا أي��دت ف��ي آذار املاض��ي 
عقوبة اإلعدام بحق مير قاس��م عل��ي )63 عاماً( بتهم 
منه��ا القت��ل والتعذي��ب والتحري��ض عل��ى الكراهي��ة 

الدينية خال حرب االنفصال عن باكستان.
وأث��ارت ردود الفع��ل م��ن محكمة جرائ��م احلرب 
التي أنش��أتها رئيس��ة الوزراء الش��يخة حس��ينة عام 
2010 أعم��ال عن��ف، واتهمها سياس��يون معارضون 
-منهم زعم��اء اجلماعة اإلس��امية- بأنها تس��تهدف 
خصوم حسينة السياس��يني، لكن احلكومة تنفي هذه 

االتهامات.
ومن��ذ أواخر ع��ام 2013 أعدم س��ت ش��خصيات 
ب��ارزة باجلماع��ة اإلس��امية، بينما ي��رى معارضون 
ومنظم��ات حقوقي��ة أن محكم��ة جرائ��م احل��رب التي 
أنش��أتها حس��ينة ع��ام 2010 تس��تهدف خصومه��ا 

السياسيني.
إدانات إسامية واسعة 

وأعربت تركيا يوم األحد عن أسفها إلعدام سلطات 
بنغاديش القيادي البارز في اجلماعة اإلس��امية مير 
قاسم علي، كما استنكرت جماعة اإلخوان املسلمني في 
مص��ر هذا اإلع��دام، بينما اعتبرت احلكوم��ة البنغالية 
إعراب باكس��تان عن حزنها مبثابة تدخل في ش��ؤون 

بنغاديش.
كم��ا أص��در األس��تاذ إبراهي��م مني��ر نائب مرش��د 
اإلخ��وان املس��لمني ف��ي مصر بيان��اً قال في��ه إن إعدام 
قاسم علي »ظلم وعدوان بعد محاكمات سياسية غير 
عادلة«، ودعا أبناء اجلماعة اإلسامية في بنغاديش 
إلى »الثبات على مواقف الش��هيد ال��ذي أبى أن يتقدم 

بأي طلب لنيل العفو من احلكم اجلائر«.
وفي وقت س��ابق اس��تنكر رئيس االحتاد العاملي 
لعلم��اء املس��لمني الش��يخ يوس��ف القرض��اوي إعدام  
قاس��م عل��ي، وق��ال ف��ي بي��ان إن »حكوم��ة )رئيس��ة 
ال��وزراء( حس��ينة واج��د ال ت��زال س��ادرة ف��ي غّيه��ا، 
ومصّرة عل��ى املضّي قدماً في التخلص من قادة العمل 
اإلسامي والوطني الذين عارضوا انفصال بنغاديش 

عن باكستان عام 1971«.{

الكاذبة حفاظاً على مصداقيتها أمام الرأي العام.
وكان��ت صحيفة األهرام املصرية نقلت عن اإلذاعة 
العبرية أن الس��عودية تعاقدت مع ش��ركة إس��رائيلية 
لتأمني احلجاج، قب��ل أن تعّدل الصحيفة اخلبر لينص 
على وجود مزاعم وادعاءات من اإلذاعة العبرية بشأن 

هذا التعاقد.{

مسلمو ميانمار ممنوعون من الحج
بأمر السلطات

تواص��ل حكوم��ة ميامن��ار سياس��ات التمييز 
والفصل العنصري ضد أقلية الروهينغيا في الباد 
حت��ى بع��د انتق��ال الس��لطة للنظ��ام الدميقراطي، 
حيث متن��ع اإلجراءات والسياس��ات التي تنتهجها 
احلكوم��ة الروهينغي��ني م��ن الس��فر ألداء مناس��ك 
احلج والعمرة منذ عدة عقود، بحسب »وكالة أنباء 

آراكان«.
وبه��ذه اإلج��راءات حرم��ت ميامن��ار أكث��ر من 
ملي��ون ونصف ملي��ون روهينغ��ي مس��لم أداء هذا 
الركن من أركان اإلس��ام، على اعتبار أن الروهينغا 
دخاء وليسوا مواطنني أصليني في الباد، على حد 

زعمهم.
وق��د ش��ّكل الق��رار العس��كري ال��ذي اتخذت��ه 
حكومة ميامنار السابقة عام 1982م قراراً مفصلياً 
في القضية حني اعتبر الروهينغا عرقية غير أصلية 
في الب��اد، ونزعت مبوجب هذا الق��رار املواطنة من 

جميع الروهينغيني.
وفي هذا الصدد، تقول مرمي خاتون )45 عاماً( 
من والية آراكان: »نحن نعيش في والية آراكان في 
وضع مأس��اوي للغاية، حيث نعيش عزلة ش��املة 
عن العالم اإلس��امي، وكأننا في سجن كبير، حيث 

حرمتنا السلطات امليامنارية الوثائق الرسمية منذ 
أن نزع��ت عنا املواطنة وصرنا ال نس��تطيع الس��فر 
للحج، وال نستطيع االنتقال من منطقة إلى أخرى«، 
مشيرة إلى أن الس��لطات امليامنارية »متنعنا أيضاً 
من التكس��ب والتجمع ألداء الصلوات وتضايقنا في 
كل ذل��ك، ونحن ننتظر اليوم الذي تعاد فيه حقوقنا 
املس��لوبة ونس��تطيع حتقي��ق حلمنا ألداء مناس��ك 

احلج«.
ونقل��ت »وكال��ة أنب��اء آراكان« عن نعي��م الله 
صديق )62 عاماً( قول��ه: لقد انتظرنا طوياً ونحن 
نتمنى اليوم الذي نستطيع أن نشارك فيه املسلمني 
ألداء فريضة احلج، وفي كل عام نبكي حزناً على ما 
نعيش��ه من ظروف فرضتها علين��ا حكومة ميامنار 

وأملنا في الله كبير«.
ومث��ل ه��ؤالء الروهينغيني في ميامن��ار يحلم 
مئ��ات اآلالف من الاجئ��ني الروهينغيني في كل من 
ماليزيا وإندونيس��يا وبنجادي��ش وتاياند والهند 
وغيرها بأداء فريضة احلج، ولكنهم يقفون عاجزين 
أمام صخرة الوثائق الثبوتية الازمة للسفر، حيث 
تعيش غالبيتهم في هذه الدول دون وثائق رس��مية 
تتي��ح له��م الس��فر والتنقل، وه��ؤالء ممن ف��روا من 
سياسات التطهير العرقي واإلبادة املمارسة ضدهم 

في ميامنار.
اجلدي��ر بالذك��ر أنه رغ��م انتقال الس��لطة إلى 
النظام الدميقراطي في ميامنار؛ فإن ملف الروهينغيا 
ما زال مغلقاً بسبب تعنت السلطات وإصرارها على 
املواقف الس��ابقة التي كانت احلكومة العسكرية قد 
فرضتها، وس��ارت عليه��ا بحق أقلي��ة الروهينغيا، 
ولم تظهر ف��ي األفق حتى اللحظ��ة أي بوادر انفراج 

لهذه األزمة العاملية.{
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م���ن اللبنانيني إث���ارة قضايا مصيرية تتعل���ق بالكيان والنظام القائم، املس���يحيون منهم على 
وجه اخلصوص. واخللطة الس���حرية التي توصل إليها الدبلوماسيان الفرنسي فرانسوا بيكو 
والبريطان���ي مارك س���ايكس ع���ام 1916 التي أثمرت وجود هذا الكيان الهجني، اهتمت بش���كل 
خ���اص مبس���يحيي الش���رق، ومت تخصيص بقع���ة جغرافية تك���ون لهم فيها امتي���ازات وحقوق 
ليست لغيرهم. وعلى الطريق نفسه سار االنتداب الفرنسي، الذي حرص على توسيع البقعة 
املخصصة للمسيحيني، فضم إلى متصرفية جبل لبنان عددًا من املدن الساحلية وجبل عامل 
وس���هل البقاع والس���هول الش���مالية، لتصبح عام 1926 ما أطلق عليه اجلنرال الفرنس���ي غورو 

»دولة لبنان الكبير«.
ال أفش���ي س���رًا ح���ني أقول إن املس���لمني تاريخي���ًا كان معظمهم يرفض االعت���راف بالكيان 
اللبنان���ي. فالدول���ة اجلديدة الهجينة التي قامت على أنقاض متزق الدولة العثمانية، جعلت 
منهم طرفًا ضمن أطراف، وهم الذين كانوا جزءًا من أكثرية مسلمة حاكمة في العهد العثماني، 
كم���ا أنه���م كانوا يفضلون االنضمام إلى دولة عربية أخرى يكونون جزءًا من مس���لميها، عالوة 

على أن اجلهة التي رسمت الكيان اللبناني هو االنتداب الفرنسي األوروبي. 
استرجاع صفحات من تاريخ لبنان ليس الهدف منه إعطاء درس في التاريخ، بل للتأكيد 
أن الط���رف ال���ذي طامل���ا كانت لديه مش���كلة مع الكي���ان اللبناني ولم يكن راضيًا عنه ويس���عى 
لتعديل���ه وتغيي���ره هم املس���لمون وليس���وا املس���يحيني، فلبن���ان هو ذل���ك الكيان ال���ذي يعتبره 
مسيحيو الشرق مالذهم وقلعتهم اخلاصة، وقد استغرق املسلمون عقودًا طويلة حتى اقتنعوا 
بواقعي���ة الكي���ان اللبنان���ي وأقروا به، وهو ما تكلل عام 1943 بإع���الن اجلمهورية اللبنانية. وال 
تس���تغرب ح���ني ندرك أن بعض املس���لمني ف���ي لبنان ال يعترف���ون بالدولة اللبناني���ة، وما زالوا 
يصّرون على أن هذا البلد هو جزء من األمة العربية التي متتد من الفرات إلى النيل. لذلك 
من املس���تغرب أن يكون التيار الوطني احلر )املس���يحي( هو الذي يثير قضايا كيانية اس���تغرق 

االتفاق عليها عقودًا طويلة، وسالت من أجلها دماء غزيرة.
من املعلوم للجميع أن األحالم الرئاس���ية لرئيس التيار الوطني احلر هي التي تقف وراء 
التصعي���د احلاص���ل، وأن ال���كالم الكبي���ر ال���ذي يصدر عن التي���ار هذه األيام يه���دف إلى قطع 
الطري���ق أم���ام التمدي���د لقائد اجلي���ش، وتاليًا إزاحته من الس���باق الرئاس���ي. لك���ن ال بّد من 
رجل رش���يد ينصح املس���ؤولني ف���ي هذا التيار وينبهه���م إلى خطورة مايقومون به، وحساس���ية 
املسار الذين يسيرون فيه لتحقيق نقاط مرحلية. فعلى أهمّية موقع رئاسة اجلمهورية لكنها 
تصبح قضية هامش���ية إذا كان املقابل هو إعادة احلديث حول الكيان اللبناني وش���كل النظام، 
والنظ���ر ف���ي تركيبة جديدة، خاص���ة أن ذلك لن يكون من مصلحة املس���يحيني. فاألم احلنون 
)فرنس���ا( واألمبراطورية البريطانية لديهما اليوم همومهما وشجونهما، ولم تعودا مهتمتني 
بقضايا املسيحيني كما كانتا في السابق. واحلديث عن نظام احلكم وهضم حقوق املسيحيني 
س���يفتح الباب أم���ام األطراف األخرى لتتحدث عن هضم حقوقه���ا والضيم الذي تعاني منه، 

وستطالب كما يطالب التيار الوطني احلر اليوم بإنصافها ومنحها احلقوق التي تستحق.
م���ا ه���و موق���ف التيار الوطني احلر إذا خ���رج من يطالب بأن يكون رئي���س اجلمهورية من 
املس���لمني؟ ما موقفه إذا طالب أحدهم بأن يكون قائد اجليش درزيًا؟ ما هو املوقف إذا طالب 
أحده���م بإج���راء احصاء س���كاني جديد على أس���اس طائف���ي وتوزيع طوائف مجل���س النواب 

حسب نسبتهم احلقيقية وليس مناصفة؟ 
عل���ى التي���ار الوطني احلر أن يدرك أن���ه بتصعيده األخير، فإنه يحرك���ش وكر دبابير، من 

الراجح أن لسعاته ستصيبه أكثر مما تصيب سواه.<

بقلم: أواب إبراهيم

العونّيون يحركشون وكر الدبابير!

كلمة طيبة

لكل دولة في العالم ميزاتها التي تنفرد 
بها ع��ن غيره��ا، ولبن��ان بالطبع م��ن أبرز 
الدول التي تتمي��ز بجملة معطيات وقضايا 
جتعله نس��يج وح��ده من ب��ني االمم. ولعل 
ظرف نشأة هذا الكيان وأسبابه العجائبية 
العق��ود  ف��ي  عرض��ة  جعلت��ه  الت��ي  ه��ي 
املنصرمة لهزات واش��كاالت طاولت نظامه 
ودستوره الذي طرأت عليه تعديات مهمة 
ف��ي اتفاقية الطائ��ف كانت هي أيض��اً مثار 
اجلدال رغم موافقة كل الفرقاء السياس��يني 

في حينه.
عل��ى أن هن��اك العديد من االش��كاليات 
السياس��ية  الس��احة  عل��ى  ط��رأت  الت��ي 
مبعثها متسك فئة من اللبنانيني مبا يعرف 
بامليثاقي��ة اي العرف الذي ص��ار أقوى من 
الدس��تور ودف��ع ه��ذه الفئ��ة ال��ى أن تعلن 
متس��كها بالعرف ولو خالف دستور الباد 

بصورة جذرية.
تش��كيلة  حيثي��ات  ف��ي  رأين��ا  وق��د 
احلكومات من عهد الرئيس فؤاد الس��نيورة 
ابتداع مبدأ »الثلث املعطل« الذي كان يعتبر 
الس��يف املس��لط على اداء رئيس احلكومة 
وارتهانه بص��ورة أو بأخرى لهؤالء النواب 
وتهديده��م بالثل��ث املعط��ل وهو م��ا حدث 
ف��ي حكوم��ة الرئيس الس��نيورة ح��ني عمد 
فريق 8 آذار الى نس��ف حكومته وقيام أزمة 
استمرت 11 ش��هراً لتشكيل حكومة جديدة 
برئاس��ة س��عد احلريري، فضاً ع��ن بدعة 
»الوزير امللك« الذي يقلب املوازين وتعرض 
استقالته الباد خلطر الفراغ وإبقاء الوضع 
السياس��ي مرتهناً لهذا »الوزير امللك«. و»ما 
ف��ي مت��ل لبن��ان« به��ذا الوضع السياس��ي 

الغريب.
مطل��ب  »امليثاقي��ة«  أصبح��ت  وق��د 
الذي��ن يري��دون أن يتجاوزوا الدس��تور في 
صاحي��ات رئيس احلكوم��ة وعمل مجلس 
الوزراء، فتراهم يلعبون على الوتر الطائفي 
واملذهب��ي باس��تقالة وزيري��ن م��ن التي��ار 
العون��ي، مم��ا ي��ؤدي ف��ي نظرهم الى ش��ل 
عمل احلكومة وتعطيل عمل مجلس الوزراء 
النتق��اده امليثاقي��ة البدع��ة وغي��اب مكون 
مس��يحي من جلس��ات هذا املجلس واعتبار 
أن أي ق��رار ص��ادر عن مجلس ال��وزراء في 
غيابهم فاقداً للشرعية وهذا ال يحدث اال في 

لبنان.
ولي��س من بل��د ف��ي العالم ب��ا رئيس 
للجمهوري��ة ط��وال س��نتني وس��تة أش��هر، 
وال م��ن ح��ل ف��ي األف��ق املنظ��ور النتخ��اب 
ه��ذا الرئيس ورغ��م ذلك يس��تمر البلد بهذه 
الصورة البشعة والغريبة لوضع سياسي 

شاذ وغير مشهود في تاريخ هذا البلد.
وأيض��اً ليس هناك بلد ف��ي العالم مثل 
لبن��ان يقاط��ع فئ��ة م��ن الن��واب جلس��ات 
انتخاب رئيس للجمهورية خافاً للدس��تور 
الذي ينص على أنه في حال شغور منصب 
الرئاس��ة يجتم��ع املجل��س النياب��ي ف��وراً 
النتخاب رئي��س جديد، ولكن فري��ق 8 آذار 
عط��ل كل جلس��ات انتخاب الرئي��س ألنه ال 
بّد أن نعرض مرشحه الوحيد للرئاسة واال 
حال البلد سيبقى هكذا با رئيس، وهذا ما ال 

نشهده في أي دولة في العالم.
وإذا ما تأملنا وضع املؤسسات القائمة 
والفس��اد اإلداري ال��ذي يلفه��ا ف��إن املقولة 
اياه��ا والتي أصبح��ت ألزمة ف��ي كل حدث 
أو حتلي��ل أو ع��رض، ترك��ز عل��ى الفس��اد 
املستش��ري ف��ي بع��ض الدوائ��ر وس��يطرة 
حيتان املال رغم اختافهم السياس��ي على 
مقدرات الدول��ة واملناقصات والسمس��رات 
والرش��اوى دون أن يبادر القضاء اللبناني 
في وضع حد لهذه املتاجرات التي ليس لها 

مثيل في العالم.
ورغ��م كل هذا الفس��اد، وس��رقة أموال 
الدولة، فإننا لم جند الشعب اللبناني يثور 
على سارقه أسوة بثورات »الربيع العربي« 
التي هزت عروش تونس، وس��وريا ومصر، 
ونح��ن الذين نفتخر بأن لبن��ان بلد احلرية 
والدميقراطي��ة وهذه أكبر أكذوبة نعيش��ها 

ونرددها.
وأي دولة ف��ي العالم يحتك��ر فيها فئة 
م��ن املواطنني حمل الس��اح وتوزيعه على 
س��رايا موصوفة بتهديد االس��تقرار واألمن 
في البلد ومتارس تس��لطها وشروطها على 
الوضع السياس��ي لصاحلها وال من مبادرة 
فاعل��ة لتطويق هذا الوضع ال��ذي ينفرد به 

لبنان عن سائر الشعوب واألمم.
وطبع��اً »ما في متل لبن��ان« باإلذن من 

وزارة السياحة.{
عبد القادر األسمر

ما في متل لبنان!
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