
الحرب على الوهابية في سوريا
احل���رب الدائ���رة ف���ي س���وريا أخذت طابع���ًا طائفي���ًا على الرغم م���ن كل محاوالت تسييس���ها. 
وق���د كان ممكنًا س���قوط النظام أو متاس���كه خالل أش���هر مع���دودة لوال الدخ���ول الطائفي املذهبي 
عل���ى الس���احة الس���ورية، حينًا من املتحالفني مع النظ���ام قادمني من لبنان أو العراق أو باكس���تان 
وأفغانس���تان، أو املناوئ���ني له من األقطار األخرى حتت عنوان داع���ش والنصرة وأخواتهما. لكن ما 
ميارس���ه بع���ض أنصار النظام يثير احليرة والعجب، فقد ب���دأوا يرفعون راية احلرب املذهبية حتت 
عنوان أنهم يقاومون الدعوة الوهابية في س���وريا. فمن املعلوم أن اململكة العربية الس���عودية تناوئ 
النظام الس���وري، كش���أن عدد من األقطار العربية ومعظم أقطار العال���م. لكن حلفاء النظام باتوا 
يرفعون لواء مقاومة الوهابية، مع أنها كدعوة رفع لواءها محمد بن عبد الوهاب، لم تخض حربًا 
مذهبي���ة، وم���ن تصدى لدعوة ابن عبد الوهاب وحربه  هي الدول���ة العثمانية من تركيا ومن مصر 
بقيادة محمد علي باش���ا. لذلك فإن اضفاء الطابع املذهبي على احلرب الدائرة في س���وريا مس���ار 
فاش���ل، لي���س بإمكان���ه احلفاظ عل���ى النظام احلاكم في دمش���ق بقدر ما يقصد به إش���عال الفتنة 
املذهبية. وإذا كانت جهود النظام السوري وحلفائه قد أفلحت في استدراج إيران وروسيا إلى هذه 

احلرب، فقد تكون كفيلة بتوسيع إطارها لتكون حربًا إقليمية تشارك فيها قوى عاملية.
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بن كيران يتعهد بمواصلة إصالح 
اقتصاد المغرب إذا أعيد انتخابه
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ثمن النسخة
االشــتــراكـــات

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

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

الحريري: »حزب الله« 
معّطل رئيسي لالنتخاب

الروس��ي  اخلارجي��ة  وزي��ر  اس��تقبل 
س��يرغي الف��روف الرئي��س س��عد احلريري 
في مق��ر الضيافة التابع ل��وزارة اخلارجية، 
حيث عق��د مع��ه اجتماع��اً اس��تهله الفروف 
بتأكيد تأييده الدائ��م »لوحدة أراضي لبنان 
وس��يادته واملب��ادئ الت��ي مت االتف��اق عليها 
ب��ن جمي��ع الق��وى السياس��ية والطائفي��ة 

اللبنانية«.
وتكل��م احلريري ش��اكراً، ومعتب��راً »أن 
لروسيا دوراً مهماً تؤديه في املنطقة«. وقال: 
»قمن��ا مبب��ادرات إلنهاء الش��غور الرئاس��ي 
ف��ي لبن��ان، ولك��ن حت��ى اآلن هن��اك معطل 
أساس��ي هو ح��زب الل��ه، واألزمة الس��ورية 
تش��كل بالنس��بة الين��ا حم��اً ثقي��اً، وهناك 
حتدي��ات كبي��رة لدينا، م��ع وج��ود أكثر من 
ملي��ون و200 ألف الجئ س��وري. هؤالء هم 
من الش��عب السوري واألزمة السورية يجب 
أن تنتهي بأس��رع وقت ممكن بحل سياس��ي 
يك��ون عادالً للش��عب الس��وري. ه��ؤالء أتوا 
إل��ى لبن��ان قب��ل ظه��ور داع��ش عندم��ا كان 
النظام في س��وريا ال يعامل ش��عبه بالشكل 
ال��ذي يج��ب أن يعامله فيه، ول��دي كل الثقة 
بأن روس��يا، الت��ي لطاملا دافع��ت عن حقوق 
الش��عوب في منطقتنا، يجب أن تستعيد هذا 

الدور ملصلحة الشعوب في املنطقة«.

جعجع: رفض مطلق للسلة.. 
وعون ال يفاوض

حتولت بكركي خلية سياسية تقاطرت 
اليه��ا ش��خصيات سياس��ية رس��مية وغي��ر 
رس��مية للتش��اور م��ع البطري��رك املارون��ي 
الكاردين��ال م��ار بش��ارة بط��رس الراعي في 
التطورات، وال س��يما م��ا يتعلّق منها مبوقفه 
األخير الرافض للس��لة التي نادى بها رئيس 

مجلس النواب نبيه بري.
والتقى البطريرك رئيس حزب »القوات 
اللبنانية« سمير جعجع الذي أعلن »أن مبدأ 
الس��لة غير مقبول جملة وتفصياً«. وإذ رأى 
أن »ب��ن الاعب��ن السياس��ين العب��اً لدي��ه 
يقول  اآلن،  حتى  وينتظر   Poker Face
ش��يئاً ويقص��د به ش��يئا آخر«، ذك��ر بوجود 
»تسلس��ل دس��توري واضح، فلم��اذا نحاول 

استباقه أو إلغاءه؟«.

قاسم لتنازالت متبادلة
ش��دد نائب األمن الع��ام ل�»حزب الله« 
الشيخ نعيم قاس��م، على ان »لبنان محكوم 
بالتواف��ق، وأي فري��ق يفك��ر ف��ي أن يه��زم 
األفرقاء اآلخرين لن يتمكن من السير بلبنان 
نحو خاصه، يج��ب أن نتفاهم وأن نتعاون 
ف��ي ما بينن��ا، وأن نقرب املس��افات. التوافق 
يعن��ي التن��ازالت املتبادل��ة ف��ي التفاصي��ل 

ملصلحة األمور الكبرى«.
وق��ال ف��ي مجمع س��يد الش��هداء: نحن 
نؤي��د كل م��ا يؤدي إل��ى بناء لبن��ان وإجناز 
االس��تحقاقات وعم��ل املؤسس��ات وانتظ��ام 
الدولة، لقد س��اهمنا وسنس��اهم دائماً في ما 

يساعد لبنان على النهوض.

الرابطة المارونية تطلق 

مشروعها لقانون االنتخابات
أعلن رئي��س الرابط��ة املارونية أنطوان 
قليم��وس أن »املش��روع األفض��ل ال��ذي تراه 
الرابط��ة متوافقاً مع مصلح��ة اللبنانين هو 
إمن��ا   .One Person One Vote
رغب��ة منها ف��ي توس��يع أفق امليثاقي��ة التي 
رعاها اتف��اق الطائف، ترى اعتماد مش��روع 
توزيع  تصحيح  بعد   Limited Vote
املقاع��د بنقل ثاثة منها م��ن دوائر انتخابية 

إلى دوائر انتخابية أخرى.
وق��ال قليموس خ��ال إطاقه مش��روع 
الرابط��ة لقان��ون االنتخاب��ات، ف��ي مؤمت��ر 
صحاف��ي عق��ده في مقره��ا، بحض��ور نقيب 
احملام��ن أنطونيو الهاش��م، نقي��ب محرري 
الصحاف��ة الي��اس ع��ون وأعض��اء املجل��س 
انتخابي��اً  قانون��اً  »إن  للرابط��ة:  التنفي��ذي 
جدي��داً وعصري��اً ب��ات واجب��اً ملح��اً إلنتاج 
س��لطة لبناني��ة صحيح��ة التمثي��ل حتق��ق 
الت��وازن الوطن��ي، تع��دل ب��ن الطوائف كما 
بن املناط��ق، وحتّف�ز األكثرية الصامتة على 

املشاركة«.

عون: لقائي مع الحريري 
إيجابي جدًا

أكد رئي��س تكتل »التغيي��ر واإلصاح« 
»الرئي��س س��عد  أن  النائ��ب ميش��ال ع��ون 
احلريري ف��ي الواقع يش��كل التمثي��ل األكبر 
في الطائفة الس��نية، ومن الطبيعي أن يكون 
رئيس��اً للحكومة، ونتائج لقائ��ي معه كانت 
إيجابية جداً في ش��أن رئاسة اجلمهورية«، 
آم��اً أن »ينتهي الوضع إيجابياً«، مذكراً بأن 
»مجل��س النواب غير ش��رعي«، الفتاً الى أنه 
»قال للرئيس نبيه بري إنه لم يقصده بكلمة 
غي��ر الش��رعي، ب��ل قص��د املجل��س النيابي 

بأكمله«.
وقال عون في حديث ال��ى تلفزيون »أو 
ت��ي ف��ي«: »اجلمي��ع كان يق��ول إن الطائ��ف 
ُنف��ذ بش��كل س��يئ، لك��ن أن��ا أري��د أن أطبقه 
بكامله من دون اجتزاء، وإن أس��اس امليثاق، 
مختل��ف  ب��ن  وعه��داً  إرادة  هن��اك  أن  ه��و 
الطوائ��ف اللبنانية، وال خاف على امليثاقية 
ف��ي احلكوم��ة م��ع احلري��ري، ونح��ن م��ع 
الدميوقراطية التوافقية، ومع التصويت في 
احل��االت احلساس��ة داخل مجل��س الوزراء، 
وانطاق��اً من ه��ذا األم��ر نحن متفق��ون على 
امليثاقي��ة، وليس هناك م��ن اختاف»، مذكراً 
ب��أن »الرئيس الش��هيد رفي��ق احلريري كان 

يحترم امليثاق في احلكم«. 

توتر في زحلة بسبب 
»الرايات العاشورائية«

جنحت القوى األمنية معززة باتصاالت 
سياسية على أعلى املستويات، في محاصرة 
توتر أهلي س��ببه »ح��زب الله« نتيجة رفعه 
الفتات وش��عارات عاش��ورائية عن��د مدخل 

عاصمة الكثلكة في الشرق، زحلة .
املدين��ة  ش��باب  ال��ى  اله��دوء  وع��اد 
وفاعلياته��ا بعدما أزيلت الش��عارات بفضل 
اجله��د الذي بذلت��ه القوى األمني��ة على غير 
صعي��د، فكان أن اس��تعادت مداخ��ل املدينة 
ب��ن س��عدنايل وزحلة وعلى أب��واب حوش 
األم��راء وغيره��ا خصوصيته��ا املرتبطة مبا 
متثل��ه املدين��ة ف��ي الوجدان املس��يحي على 

مستوى لبنان والعالم.

»زّلة لسان« تفضح توّرط »سرايا 
المقاومة« في »معركة عبرا«

على »طبق من ذهب«، قّدم علي جعفيل 
افادة أمام احملكمة العس��كرية تفضح توّرط 
»س��رايا املقاوم��ة« التابع��ة حل��زب الله في 
»أحداث عبرا«، حن كش��ف »ان تعميماً جاء 
لعناصر الس��رايا بالنزول لقتال األس��ير الى 
جانب اجلي��ش«، وذلك بعدما أك��د أنه »أحد 
عناصر س��رايا املقاومة ومن الذين ش��اركوا 

في القتال ضد األسير في محلة التعمير«.
ف��ي  ج��اءت  الت��ي  جعفي��ل  »ش��هادة« 
مع��رض محاكمته وثاثن متهم��اً بينهم 11 
مخلى سبيلهم بتهمة التعرض لدورية تابعة 
لش��عبة املعلوم��ات في قوى األم��ن الداخلي 
بإطاق النار على عناصرها محاولن قتلهم 
وتهديدهم وانتزاع س��اح أحد العس��كرين، 
تلّقفه��ا احملام��ي انط��وان نعم��ة أح��د وكاء 
الدفاع عن األسير الذين يعتكفون عن حضور 
جلس��ات »أحداث عبرا« اعتراض��اً على عدم 
البت باإلخبار الذي تقدموا به للتحقيق حول 
»َمْن أطلق الش��رارة األولى في أحداث عبرا«، 
وجاءت افادة جعفيل لتثبت ما حاول اثباته 
قبله��م احملامي محم��د املراد خ��ال مرافعته 
عن معظم الذين جرت محاكمتهم في أحداث 
عب��را عن مش��اركة س��رايا املقاوم��ة في تلك 

األحداث. 

سالمة: ندرس خيارات 
المتصاص فائض السيولة

طم��أن حاك��م مص��رف لبن��ان ري��اض 
س��امة املص��ارف اللبناني��ة، ال��ى ان لبنان 
ل��ه  املمنوح��ة  للمهل��ة  بتمدي��د  س��يحظى 
اللتزام اتفاقية التب��ادل التلقائي للمعلومات 
الضريبية، وذلك خال اللقاء الش��هري بينه 
وب��ن جمعية مص��ارف لبنان في الس��ادس 
والعش��رين من ايلول املاض��ي والذي تزامن 
م��ع انته��اء مهل��ة انضم��ام لبنان ال��ى هذه 
االتفاقية بحس��ب روزنامة املنت��دى العاملي 
)Global Forum( ال��ذي يدي��ر عملية 
تب��ادل املعلوم��ات ضم��ن منظم��ة التع��اون 
وق��ال   .)OECD( والتنمي��ة  االقتص��ادي 
احلاكم للجمعية ان تعديل وكالة »ستاندرد 
ان��د ب��ورز« نظرته��ا املس��تقبلية للبن��ان من 
»س��لبية« الى »مس��تقرة«، جاء بعد حتّسن 
ملح��وظ ف��ي ميزاني��ات املص��ارف نتيج��ة 
الهندسة املالية التي ابتدعها مصرف لبنان. 
لكن اجلمعية اش��ارت الى ان هذه الهندس��ة 
أفضت الى فائض في السيولة بالليرة لديها، 
وأملت معاجلتها. فأبلغها سامة ضرورة ان 
تقوم املصارف باس��تخدام هذه السيولة من 
أجل زيادة محفظة قروضها للقطاع اخلاص، 
مؤك��داً ف��ي املقابل ان��ه يدرس خي��ارات عدة 

ميكن ان تساعد في امتصاصها.

وجهة نظر

الحياد الموازي
أكم���ل الرئيس س���عد احلريري جولته احمللية وانطل���ق في جولة خارجية 
بدأت بالعاصمة الروس���ية، وبدأت الترجمات احمللية لنتائج اجلولة وانعكاسها 
العمل���ي عل���ى انعقاد اجللس���ة االنتخابية القادم���ة في نهاية الش���هر احلالي. 
وجاءت الترجمة الصادرة عن »التيار الوطني احلر« مباشرة على لسان العماد 
ميشال عون الذي حتدث في لقاء متلفز على شاشة ال�»OTV« مساء الثالثاء 

املاضي.
وق���د كان ع���ون متفائ���اًل وهادئ���ًا ومؤك���دًا ايجابي���ة اللق���اء م���ع »الرئي���س 
احلري���ري األكثر متثياًل للس���ّنة« ال���ذي ال يوجد أي تناقض مع���ه حول »اتفاق 
الطائ���ف« حس���ب ق���ول عون. وه���ذا ما يش���ير إلى أن اجلن���رال قد أقر برئاس���ة 
احلكوم���ة للرئيس احلري���ري في عهده املفترض. وقد أفاد عون بأن زعيم »تيار 
املس���تقبل« قد »متنى علينا عدم افتعال توترات... ونحن لن ننزل إلى الش���ارع 
ف���ي 13 تش���رين األول«. وع���ن موق���ف اململك���ة العربية الس���عودية من ترش���حه 
للرئاس���ة األولى، رأى عون أن »الس���عودية تركت موضوع الرئاس���ة للبنانيني كي 
يق���رروا ه���م«، ولك���ن عون لم يترك األم���ور على عواهنها من خ���الل التأكيد أن 
»هن���اك وقت���ًا مح���ددًا ملبادرة احلريري وق���د حتصل االنتخابات الرئاس���ية قبل 
نهاية الش���هر«، وهذا ما يجعل التفاؤل العون���ي الذي بدأ بالظهور قبل حوالى 

الشهرين قاب قوسني أو أدنى من التحقق. 
وتبقى املعضلة الكبرى في هذا املوضوع تقوم على عدم االنس���جام القائم 
ب���ني الرئيس نبي���ه بري واجلنرال عون... واملقصود هنا االنس���جام الش���خصي 
واملصلح���ي )السياس���ي( ب���ني الرجل���ني. وقد ضاع���ف من هذا التوتر الس���جال 
الس���اخن الذي حصل في بداية األسبوع بني البطريرك املاروني بشارة الراعي، 
والرئيس بري بعد أن بادر األول إلى مهاجمة »الس���لة الرئاس���ية« التي يطالب 
به���ا الثان���ي واعتبرها مبثابة تعرية لرئيس اجلمهوري���ة من صالحياته، مؤكدًا 
أن املرشح الرئاسي الذي يقبل بهذه السلة بال كرامة، ما دفع الرئيس بري إلى 
رد الصاع صاعني من خالل القول بأن س���لته املطروحة تشمل أفكارًا مطروحة 
للبحث على املستوى الوطني، أما سلة البطريرك فإنها تضم أسماء ألشخاص 
مرش���حني، تاركًا التاريخ حكمًا يفصل بني الس���لتني، ومؤكدًا أن كرامة اجلميع 

من الله.
  لك���ن العم���اد ع���ون ل���م يت���رك التوت���ر املش���ار إليه مس���تمرًا، بل ب���ادر من 
خ���الل اطاللت���ه التلفزيونية إلى محاول���ة تدوير الزوايا م���ع الرئيس بري من 
خ���الل تأكي���د إيجابية العالقات ب���ني الرابية وعني التين���ة، ومن خالل توضيح 
مس���ألة موقفه من ش���رعية املجلس النيابي ورئيسه، حيث أوضح أنه لم يقصد 
الطعن في شرعية الرئيس بري، بل كان موقفه من مجمل التمديد للمجلس 
النياب���ي. وه���ذا موقف قد ال يصرف عند الرئيس ب���ري الذي كان يطالب عون 
دائم���ًا بالتراجع عن مواقفه املش���ككة بش���رعية املجلس النياب���ي. علمًا أن عون 
أكد التناغم مع موقف البطريرك املاروني من السلة املرفوض ربطها بانتخاب 
الرئيس، ولكن بأسلوب أقل حدة من األسلوب الذي اعتمده الراعي ووضع فيه 

كرامة املرشح الرئاسي على احملك.
ويبقى الس���ؤال املطروح: أين أصبح االستحقاق الرئاسي، وإذا كانت عقبة 
»تيار املس���تقبل« والرئيس احلريري قد زالت من أمام وصول عون إلى الرئاس���ة 
فه���ل ميك���ن الرئيس بري أن يش���كل العقبة األكب���ر أمام حتقق احلل���م العوني 
بالوص���ول إل���ى قصر بعب���دا؟ وهل ميك���ن الرع���اة اإلقليميني للمعس���كر الذي 
ينتمي إليه الرئيس بري أن يسمحوا له بإضاعة الفرصة الذهبية أمام حتقيق 
الهدف الرئاسي العوني؟ أم أن حيادًا ايجابيًا سيولد في طهران ودمشق يعطي 
للرئي���س بري حرية املوق���ف واحلركة... فيصبح عندها »احلي���اد اإليراني« في 

املوضوع الرئاسي موازيًا »للحياد السعودي« الذي أشار إليه اجلنرال عون.<
أمين حجازي

هرموش: نؤيد مرشحًا توافقيًا خارج االصطفافات
ونرفض االبتزاز السياسي وتعطيل المؤسسات

أكد رئي��س املكتب السياس��ي للجماعة اإلس��امية في 
لبنان أس��عد هرموش أن »احل��راك الذي يقوم ب��ه الرئيس 
س��عد احلريري مفيد لتحريك ملف الرئاسة، لكن مع وجود 
ماحظات بالشكل واملضمون. فمن ناحية الشكل كان يجب 
أن يصار لدعوة مكونات أركان الطائفة اإلس��امية الس��نية 
للق��اء الرئيس احلري��ري ملعرفة رأي الش��ارع الس��ّني قبل 
إط��اق هذه احلركة، متهيداً لوجود حوار في هذه الس��احة 
املعنية مبوض��وع هذا احلراك، وليس فق��ط أن تكون هناك 
جول��ة على القيادات املس��يحية فقط«. كم��ا أعرب هرموش 
عن »أمله لو مت عقد جلسة عند مفتي اجلمهورية الشيخ عبد 
اللطيف دريان يحضرها أركان ومكونات الطائفة ورؤس��اء 
احلكوم��ات والهيئات واحل��ركات اإلس��امية للوصول إلى 
قراءة مش��تركة تعكس نبض الشارع املس��لم باالستحقاق 

ه��ذا  بإج��راء  معنّي��ة  اإلس��امية  الس��احة  ألن  الرئاس��ي، 
االس��تحقاق واحلف��اظ عل��ى موق��ع رئاس��ة اجلمهوري��ة، 

باإلضافة إلى الشخص«.
وف��ي حدي��ث إلذاع��ة الفج��ر، أعل��ن هرم��وش »تأيي��د 
أي مرش��ح توافق��ي يكون خ��ارج االصطف��اف الداخلي بن 
الثام��ن والرابع عش��ر م��ن آذار، وذلك به��دف الوصول إلى 

تسويات«.
وح��ول الوض��ع احلكوم��ي، أك��د هرم��وش أن »وضع 
احلكوم��ة املجّم��د هو أحد أس��باب رفضن��ا حلال��ة االبتزاز 
السياس��ي احلاصلة وف��ق مبدأ »تعطيل املؤسس��ات«، كما 
أكد »رفض التهويل وفرض سياسة األمر الواقع واالستقواء 
بالس��اح، وج��ّر البل��د إلى حال��ة م��ن التناحر واالنقس��ام 

الطائفي«.

لقطات لبنانية
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مع مرشحي موقع الرئاس��ة، وأبرزهم -أو من بقي منهم- عون وفرجنية. وقد 
ب��دأ احلديث ع��ن ذلك على طاول��ة احلوار الوطن��ي الذي يدي��ره الرئيس نبيه 
بري، ثم تطور األمر إلى احلديث عن »سلة« أو مجموعة من القضايا املطروحة 
ليج��ري التفاه��م عليه��ا مع الرئيس الق��ادم، وأبرزه��ا قانون االنتخ��اب وقائد 
اجليش وغير ذلك من القضايا. وهنا قامت القيامة، وجرى اعتبار مناقشة مثل 
هذه القضايا اعتداء على صاحيات الرئيس وافتئاتاً على موقعه الدس��توري، 
كأن مج��رد أن يكون الرئيس مارونياً يكفي لتس��ليمه زم��ام القضايا الهامة في 
البلد، س��واء كانت دس��تورية أم سياس��ية أم ميثاقية. مع أن هناك أصواتاً في 
الطائف��ة املاروني��ة ب��دأت تنادي بض��رورة فتح أب��واب احل��وار والتفاهم على 
القضاي��ا الهام��ة الت��ي هي محل خاف ب��ن اللبناني��ن، وال س��يما داخل اطار 
الطائف��ة الواحدة. لك��ن مجرد أن يك��ون الرئيس بري هو الذي ب��دأ هذا احلوار 
وط��رح موضوع الس��لة ليج��ري التفاهم عليه��ا أو فتح احلوار حوله��ا، اعتبر 
مبرراً لش��ّن حملة على الرئيس بري وفتح ملف صاحيات رئيس اجلمهورية، 
مع أن اإلش��كال األهم منذ ثاث سنوات حتى اآلن كان تعطيل جلسات انتخاب 
الرئي��س وليس صاحيات��ه، والفريق الضال��ع في مقاطعة جلس��ات املجلس 

النيابي معروف وموصوف لدى اجلميع.
هنا ال بّد م��ن التوقف ملياً إزاء عملية انتخاب رئيس اجلمهورية في لبنان. 
صحي��ح أن امليث��اق الوطن��ي وبعده اتف��اق الطائف أك��د على أن يك��ون رئيس 
اجلمهورية مارونياً، ينتخبه املجلس النيابي مرة كل س��ت س��نوات، لكن ذلك ال 
يعني االقتصار على اثنن أو أربعة من الرجال تختارهم البطريركية املارونية، 
دون أن يس��ألهم أحد عن مواقفهم الفكرية أو السياس��ية م��ن القضايا اللبنانية 
املطروحة، وال أن يناقشهم أعضاء املجلس النيابي )من كل الطوائف( حول هذه 
املواقف والقضايا، كذلك وس��ائل اإلعام املقروءة واملسموعة، فضاً عن وسائل 
التواصل االجتماعي. فمن من اللبنانين يعرف موقف العماد عون من الطائفية 
السياس��ية مثاً، ومن يعرف موقف الوزير فرجنية من موضوع املقاومة، سوى 

عاقة األول بحزب الله وارتباط الثاني بالرئيس السوري بشار األسد!!
هناك انتخابات رئاس��ية في الواليات املتحدة األميركية، تدور رحاها منذ 
أكثر من عام، يتزاحم فيها مرش��حا احلزبن اجلمهوري والدميقر اطي، حليازة 
ثق��ة احل��زب أوالً، ثم العمل على حيازة األغلبية الش��عبية بع��د اجراء العملية 
االنتخابية. وقد أجرى مرش��حا احلزبن آالف احل��وارات في مختلف الواليات 
األمريكي��ة وعبر وس��ائل اإلعام، فضاً ع��ن احلوار الثنائي ال��ذي يجري عادة 
ب��ن املرش��حن.. فهل ألقى أحد املرش��حن عندنا خطاباً واح��داً في أي جمهور 
لبنان��ي، أو خاض ح��واراً مع أي وس��يلة إعامية ح��رة، لين��ال ترجيح الرأي 
الع��ام لهذا املرش��ح أو ذاك؟! ال يكفي أن يعتكف املرش��ح األول في الرابية، وان 
يعتصم املرشح الثاني في بنش��عي.. ليقول اللبنانيون إننا أجرينا انتخابات 
دميقراطي��ة.. أما احلديث عن الس��لة أو امللفات اخلافي��ة الهامة، فهو جزء من 
احلمل��ة االنتخابية التي ت��دار في لبنان بأدنى مس��توياتها وأضعف مناذجها 

في أي من أقطار العالم املتحضر.{

منذ ما يقارب الثاث س��نوات والس��جال يدور في الساحة اللبنانية حول 
االنتخابات الرئاسية.. متى س��تجري هذه االنتخابات، وهل سيجري االلتزام 
بالدس��تور فليتئم املجلس النيابي لينتخب رئي��س اجلمهورية، أم أن املجلس 
املم��ددة واليته س��وف يترنح ويتاش��ى بانتظار املجلس اجلديد الذي س��وف 
يتول��ى ه��ذه املهمة؟! لك��ن إذا تعذر اجراء انتخابات رئاس��ية، فه��ل من املمكن 
إج��راء انتخاب��ات نيابية، مع ما يس��تدعيه ذل��ك من توافق عل��ى قانون جديد 
لانتخابات، في وقت فش��لت فيه اللج��ان النيابية بالوصول إلى قانون جديد 
يضم��ن صح��ة التمثي��ل والتعبير عن رغب��ات الطوائ��ف اللبناني��ة التي يقول 
بعضها ان القانون األكثري، أو ما يس��مى قانون العش��رين، ال يتيح لها ايصال 

ممثليها احلقيقين الى املجلس النيابي.
وم��ّرت األي��ام، ولم تخج��ل بعض الكت��ل النيابي��ة من مقاطعة جلس��ات 
املجلس املتوالية التي يدعو إليها الرئيس نبيه بري، وهذا ما يقع للمرة األولى 
في لبن��ان. فقد عانى البلد حرباً أهلية طويلة، واحتاالً اس��رائيلياً اجتاح أكثر 
م��ن نصف أراضيه، وم��ع هذا فق��د كان املجلس ينعقد، حيناً في قاعته وس��ط 
بيروت، وحين��اً آخر في مبنى جديد مبنطقة املتحف.. وفي أحيان أخرى جرى 
االنعقاد في وزارة الدفاع، أو في البقاع أو في عكار لينتخب رئيساً للجمهورية. 
واليوم، يحضر النواب الى مكاتبهم في مبنى املجلس، لكنهم يقاطعون جلسة 
االنتخاب��ات، تعطي��اً للحياة السياس��ية وإس��هاماً ف��ي متديد حالة الش��غور 
الرئاس��ي، في أب��رز موقع دس��توري لبناني، هو رئاس��ة اجلمهوري��ة. ذلك أن 
مجلس الوزراء ميكن أن ينعقد بحضور رئيس��ه أو غيابه ألن له نائباً للرئيس، 
وكذل��ك مجل��س النواب.. أم��ا رئي��س اجلمهورية فا نائ��ب ل��ه، وبالتالي فإن 
توقيعه ش��رط أساس��ي في كل املراس��يم الصادرة عن مجلس الوزراء أو غيره 

من املؤسسات.
ومرت األيام والش��هور والس��نون، وكذلك دعوات رئي��س املجلس النيابي، 
دون الوص��ول إلى ح��ل لألزمة. وال��كام الغري��ب والعجي��ب كان يتوالى على 
ألس��نة بعض قادة األحزاب اللبنانية، أن أي حل إلش��كالية الرئاس��ة ينبغي أن 
ميّر في الرابية، أي منزل اجلنرال ميشال عون ومقر حزب »التغيير واالصاح«، 
ثم جرى تفاهم القوى املس��يحية على أن يجري انتخاب الرئيس من بن أربعة 
من الزعماء املوارنة، ثم تقلص الرقم ليقتصر على اثنن: ميشال عون وسليمان 
فرجنية، وهما من كتلة نيابية واحدة هي تكتل 8 آذار، ومع هذا فقد أصر البعض 
على مرش��ح واح��د هو ميش��ال عون، وه��و منطق عش��ائري لم يع��رف تاريخ 
القبائ��ل له مثياً.. ال��ى أن طرح بعضهم ضرورة مراع��اة امليثاقية عند انتخاب 
الرئيس أو احلديث عن أي ش��أن دس��توري. وعندما اس��تهلكت هذه الشعارات 
برزت اش��كالية »الس��لة« التي طرحها الرئي��س نبيه بري، مما أث��ار موجة من 
الغضب في الس��احة املسيحية، تولى كبرها البطريرك املاروني بشارة الراعي، 
وما تزال تتفاعل رغم حرص عدد من القيادات املسيحية على أال تنشب مواجهة 

بن البطريرك والرئيس بري، ألنها في الغالب معركة خاسرة.
لقد سبق لعدد من القيادات السياسية أن طرح امكانية فتح حوار سياسي 

ســـّلـة الرئيس بري
والحديث عن صالحيات
الرئيس وكفاءاته

سلة ش��روط عليه غير دستورية؟«، وأضاف: »هل هذه 
السلة حتل محل الدستور وامليثاق الوطني؟«.

أما وزير اخلارجية جبران باسيل فقال: »نحن لسنا 
شعباً من ش��عوب العالم الثالث.. عندنا دستور تعالوا 
نطبقه كاماً، عندنا قانون تعالوا نطبقه بالكامل، عندنا 
حي��اة مش��تركة تعال��وا نعيش��ها كاملة، فا نس��تطيع 

االنتقاد من هنا وهناك«.
لك��ن الرئيس ب��ري الذي يبدو مس��تاًء م��ن كل هذا 
الس��جال الطائف��ي والسياس��ي الذي تفج��ر بوجهه من 
قب��ل البطرك الراعي و»التيار الوطني احلر«، أعاد تذكير 
البطرك الراعي بحصره املرشحن الرئاسين بأشخاص 
محددين، في إش��ارة من��ه إلى اختصار البط��رك الراعي 
الائحة الرئاس��ية بالرباعي عون، وفرجنية، وجعجع، 
والرئيس أمن اجلمّيل، فقال: »ليس حصر الترش��يحات 
الرئاس��ية بأش��خاص م��ع احترام��ي لهم، مبثاب��ة أكبر 
مخالفة للدس��تور، وهو األمر الذي س��اهم في إطالة أمد 

الشغور وإيصالنا إلى املأزق احلالي«.
ورف��ض ب��ري اعتب��ار »س��لته« مخالفة للدس��تور 
وتض��رب صاحيات رئي��س اجلمهورية قائ��اً: »قانون 
االنتخ��اب لي��س من صاحي��ات رئي��س اجلمهورية بل 
ه��و يأت��ي نت��اج توافق وطن��ي ع��ام.. أما ف��ي ما خص 
رئاسة احلكومة فأنا لم اخترع البارود، وعون يتفاوض 
أص��اً مع احلري��ري باعتباره س��يكون رئيس احلكومة 
املقب��ل، وكذلك فرجنية، كم��ا أن احلريري يتصرف على 
قاعدة هذه الفرضي��ة، فلماذا ال يقال إن اجلنرال ورئيس 
»املس��تقبل« يخالفان مبدأ االستشارات النيابية امللزمة 
بينم��ا ت��كال االتهام��ات ل��ي مبخالف��ة الدس��تور ألنني 

أتعاطى بواقعية؟«.
باخلاص��ة، يب��دو النق��اش اجل��اري حالي��اً حول 
انتخاب الرئيس وحول صاحياته الدستورية ومتثيله 

الطائفي مثل »اخلاف على جلد الدب قبل صيده«.
فالرئيس لم ينتخب بع��د وال توافق حتى اآلن على 
مرش��ح معن، وبالتالي يبدو اخلاف اجلاري حالياً في 
امللف الرئاس��ي وكأنه مجرد دوران في احللقة الرئاسية 
املفرغ��ة ال أكثر وال أقل. فهل ه��ذا مطلوب حالياً في ضوء 

التطورات العسكرية املتسارعة في سوريا؟{
بسام غنوم

ما يتعلق باالستحقاق الرئاسي، وهو ما عّبر عنه رئيس 
»اللقاء الدميوقراطي« النائب وليد جنباط عبر حسابه 
في موقع تويتر، من خال رس��م لطائر »البوم«، وس��أل 
باللغات العربية واالنكليزية والفرنسية: »ما العمل؟«.

أم��ا الوج��ه املخف��ي، فهو ما كش��فه وزير الش��ؤون 
االجتماعية رش��يد درباس، حيث كش��ف عن مفاوضات 
طويلة ج��رت بن فريقي الرئيس احلري��ري وحزب الله 
قب��ل املفاوض��ات التي ق��ام به��ا الرئيس احلري��ري مع 
العماد عون، وقال ان مفاوضات احلريري مع حزب الله 

»لم تفض إلى أي شيء«.
هذا الواقع السياس��ي الذي أدت مشاورات الرئيس 
س��عد احلريري الرئاس��ية س��واء املعلن منها أو اخلفي 
رمب��ا كان ه��و الس��بب في تفج��ر اخلاف »الدس��توري 

والطائفي« بن الرئيس بري والبطرك الراعي.
فالبط��رك الراع��ي يرفض الش��روط املس��بقة على 
الرئيس القادم من منطلق أن فرض الش��روط هو مبثابة 
نزع لصاحيات الرئيس، وبالتالي للموقع املسيس��حي 
األول ف��ي الدول��ة اللبناني��ة، وه��و ما عبر عن��ه بالقول: 
»كيف يقبل أي مرشح للرئاسة األولى ذي كرامة وادراك 
ملسؤولياته ان يعرى من مسؤولياته الدستورية بفرض 

في«  عما »سيفعل حزب 
الل��ه حيال موقف بري«، 
لتحمي��ل  محاول��ة  ف��ي 
احل��زب أكثر م��ن قدرته 
على االحتمال« كما قالت 

جريدة السفير.
في ظل هذه األجواء 
يطرح السؤال اآلتي: هل 
بش��أن  اخل��اف  انتق��ل 
الرئاسي من  االستحقاق 
السياس��ية  احلس��ابات 
الطائفية  احلسابات  الى 

حتت العنوان الدستوري؟
ف��ي البداي��ة، ميك��ن الق��ول إن اخل��اف املس��تجد 
واملعل��ن ب��ن الرئيس ب��ري والبط��رك الراع��ي والعماد 
عون بشأن االس��تحقاق الرئاسي وس��لة الشروط التي 
يعتبرها الرئيس بري »ممراً إلزامياً« للرئيس املقبل الى 
قصر بعبدا، هو أنه وضع الرئيس سعد احلريري و»تيار 
املس��تقبل« مؤقتاً خارج ساحات اخلاف الرئاسي التي 

يختلط فيها احمللي باإلقليمي والدولي.
فالرئيس احلريري عبر مش��اوراته السياسية التي 
شملت مختلف األطراف، بدءاً من النائب سليمان فرجنية 
مروراً بالرئيس بري والنائب وليد جنباط، وصوالً إلى 
لقائه مع الرئي��س أمن اجلمّيل وس��مير جعجع وزيارة 
الرابية حيث التقى العماد عون، اس��تطاع حتريك امللف 
الرئاس��ي الذي كان يعاني من اجلم��ود، وإن كانت هذه 
املش��اورات قد أث��ارت الكثير من التس��اؤالت عن حقيقة 
املوقف املستجد للرئيس سعد احلريري من االستحقاق 

الرئاسي، وال سيما من انتخاب العماد عون.
الرئي��س س��عد  الت��ي ق��ام به��ا  ه��ذه املش��اورات 
احلريري كان له��ا وجهان: وجه معلن عب��ر لقاءاته مع 
األقطاب السياسين التي على ما يبدو لم تغير شيئاً في 

يبدو أن فصاً جديداً من فصول السجال السياسي 
حول االس��تحقاق الرئاس��ي قد بدأ، لكن ه��ذه املرة ليس 
بن تيار املستقبل وحزب الله، بل بن الرئيس نبيه بري 
و»التيار الوطني احلر« والعماد عون، ودخل على اخلط 
مباش��رًة البطري��رك املاروني بش��ارة الراع��ي، من باب 
رفض س��لة الشروط السياس��ية التي يقترحها الرئيس 
ب��ري عل��ى الرئيس العتي��د ك�»مم��ر إلزام��ي« إلى قصر 
بعبدا، حيث س��أل البطرك الراعي مستنكراً: »كيف يقبل 
أي مرشح للرئاسة األولى ذي كرامة وإدراك ملسؤولياته 
أن يعرى من مسؤولياته الدستورية بفرض سلة شروط 

عليه غير دستورية؟«.
والاف��ت في الس��جال املس��تجد حول االس��تحقاق 
الرئاس��ي أنه يتخذ العنوان الدستوري كوجه للخاف، 
فيم��ا يب��دو أن للخ��اف وجهاً آخ��ر هو الوج��ه الطائفي 
ال��ذي يتحدث ع��ن »احلق��وق املهضومة« للمس��يحين 
ف��ي لبنان، وفي ه��ذا اإلطار كانت الفتة إش��ارة صحيفة 
الس��فير )املقربة من ح��زب الله( إلى أن إط��اق البطرك 
الراعي النار على سلة التفاهمات التي دعا إليها الرئيس 
ب��ري، إمنا ُيس��هم، من حي��ث يدري أو ال يدري، بش��حن 
اجل��و الطائف��ي لبنانياً، وأضاف��ت: »واملؤس��ف أكثر أن 
»التيار الوطني احلر« يس��اهم في إذكاء هذا االصطفاف 
الطائف��ي، بدليل األس��ئلة الت��ي طرحتها مقدم��ة »أو تي 

الخالف حول السلة الرئاسّية.. هل هو دستوري أم سياسي؟
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الخيارات الحقيقّية للقوى السياسّية
من ترشيح الجنرال عون لرئاسة الجمهورية!

وائل جنم - باحث وكاتب
أكث��ر م��ن عامن ونص��ف مّر عل��ى الفراغ في س��دة 
الرئاس��ة األول��ى م��ن دون أن تتمّك��ن القوى السياس��ية 
والكت��ل النيابي��ة م��ن انتخ��اب رئي��س للجمهورية، وال 
يب��دو في األف��ق أن املوضوع في متناول الي��د، كما يقال، 
فاحلسابات السياسية والشخصية والطائفية والفئوية 
واإلقليمية وغيرها أفش��لت كل املس��اعي عل��ى الرغم من 
الدع��وة إلى 45 جلس��ة انتخاب م��ن دون اكتمال نصاب 
أي منه��ا، حتى بدأ املرش��حون لهذا املوقع باالنس��حاب 
التدريجي من الس��باق الرئاس��ي، فكان أول املنس��حبن 
بص��ورة غي��ر رس��مية ومعلن��ة، الرئي��س الس��ابق أمن 
الق��وات  اجلمي��ل، ث��م تبع��ه بع��د ذل��ك رئي��س ح��زب 
اللبناني��ة، س��مير جعجع، ثم اس��تقر األمر بش��كل فعلي 
وأساس��ي على مرش��حن محس��وبن على فريق 8 آذار، 
هما النائب س��ليمان فرجنية، الذي حظي منذ قرابة عام 
بتأييد رئيس تيار املس��تقبل، س��عد احلري��ري، وكتلته، 
واجلن��رال ميش��ال عون، ال��ذي حظي في املقاب��ل بتأييد 
رئي��س حزب الق��وات اللبنانية س��مير جعج��ع وكتلته، 
بعدم��ا آث��ر جعج��ع االنس��حاب م��ن الس��باق ملصلح��ة 
ع��ون. وعلي��ه فقد اس��تقرت املعركة الرئاس��ية، إذا صّح 
أن نس��ميها معركة، بن فرجنية وعون كمرشحن، وبن 
خليط م��ن الكتل النيابي��ة والسياس��ية التي متوضعت 
بش��كل مغاير ملا هو عليه االنقس��ام السياسي الذي حكم 
البل��د طوال العق��د األخير تقريباً، حي��ث وقف إلى جانب 
فرجني��ة كل م��ن الرئي��س نبيه ب��ّري، وكتلت��ه النيابية، 
والنائب وليد جنباط، وكتلته النيابية، والرئيس س��عد 
احلري��ري، وكتلت��ه النيابي��ة، فض��اً عن ن��واب آخرين، 
فيم��ا وقف إلى جانب ع��ون حزب الله وكتلت��ه النيابية. 
والق��وات اللبناني��ة، وكتلته��ا النيابي��ة، وللمفارقة فإن 
ح��زب الل��ه والقوات عل��ى طرف��ي نقيض في السياس��ة 
الداخلي��ة، وفي النظرة إل��ى السياس��ة اخلارجية. وهذا 
التموض��ع احلالي هو في احلقيقة التموضع احملس��وب 

وفق��اً للموق��ف اإلعامي واملعل��ن لكل من ه��ذه االطراف، 
إذ إن الس��بر في غ��ور املواق��ف احلقيقية له��ذه االطراف 
ق��د يعطي نتائ��ج مغايرة أو مختلفة ملا ه��و عليه املوقف 
املعلن الذي ال نستطيع حتى اآلن سوى التسليم بأنه هو 
املوقف الرس��مي لهذه االطراف. فما هي، بحسب القراءة 
العميقة، املواقف احلقيقة لهذه االطراف خاصة بالنسبة 
إلى ترش��يح اجلنرال ميش��ال عون بعدما حّرك الرئيس 
سعد احلريري املياه الراكدة في مستنقع الرئاسة األولى 
عندما صّرح بش��كل غير مباش��ر بأنه مستعد للبحث في 
إعادة النظر مبوقفه من ترش��يح النائب فرجنية، إذا كان 
ذلك يس��هم في إنه��اء أزمة الش��غور الرئاس��ي، ويخرج 

لبنان من دّوامة الفراغ والتعطيل؟
لنبدأ من كتلة املستقبل التي تعد أكبر كتلة نيباية في 
املجلس النيابي، حيث كان واضحاً أن املرشح االساسي 

للمس��تقبل ف��ي املرحل��ة األول��ى كان س��مير جعجع، ثم 
بعد مض��ي قرابة عام ونصف على الف��راغ، انتقلت كتلة 
املستقبل من ترش��يح جعجع إلى ترشيح فرجنية، على 
أمل أن يش��كل ذل��ك مدخاً إل��ى احلل السياس��ي وعودة 
احلريري إلى رئاس��ة احلكوم��ة، إال أن هذا الطرح لم يلَق 
جتاوب��اً من تكتل التغيير واالص��اح، وال من كتل أخرى، 
فانتهى مع اس��تعداد احلري��ري إلعادة النظ��ر باملوقف، 
وتالي��اً إمكانية القبول بترش��يح عون للرئاس��ة إذا كان 
ذل��ك س��يفتح الطريق أمامه إلى س��دة الرئاس��ة الثالثة. 
وهن��ا اصطدم احلريري برفض غي��ر قليل ضمن صفوف 
كتلت��ه، حتى إن بعض الن��واب )أحمد فتفت( جاهر بأنه 
ل��ن ينتخب ع��ون لرئاس��ة اجلمهورية حتى ل��و اتخذت 
الكتل��ة ق��راراً بذلك، فضاً عن أن نواب��اً آخرين في الكتلة 
أس��ّروا ه��ذا املوق��ف لكثيري��ن، ورمب��ا يصل ع��دد هؤالء 
داخل كتلة املس��تقبل إلى حدود 12 
نائب��اً، أي مبعن��ى آخر تقريب��اً أقل 
من نص��ف عدد الكتل��ة بقليل، وهنا 
ميك��ن الق��ول إن ه��ؤالء الن��واب قد 
عّب��روا عن حقيقة املوقف الش��عبي 
الذي ميثلونه والذي يرفض بش��كل 
قاطع وصول اجلنرال عون لرئاسة 

اجلمهورية.
حلي��ف  إل��ى  انتقلن��ا  وإذا 
الق��وات  إل��ى  أي  »املس��تقبل«، 
اللبنانية، وهي التي رّش��حت عون 
س��مير  رئيس��ها،  انس��حاب  بع��د 
جعج��ع، من الس��باق، ف��إن حقيقة 
املوق��ف هو في رف��ض وصول عون 
إل��ى الرئاس��ة، ألن م��ن ش��أن ذل��ك 
نح��و  املس��يحية  الس��احة  س��حب 
تياره من ناحية، وإظهار طروحات 
الكفيل��ة  أنه��ا  عل��ى  التي��ار  ه��ذا 

قادم. فلماذا هذا كله؟ وملاذا هذا االس��تنفار للعصبيات والطائفيات، وس��ائر 
أن��واع الكراهية؟ وأين ه��م النواب املنتخب��ون؟ وملاذا ال يأت��ون إلى مجلس 
النواب النتخ��اب رئيس؟ أتريدون أن تصبح احلال في لبنان مثل احلال في 

بعض دول املنطقة؟ وألي هدف وغاية؟
وتابع: »يا ساسة لبنان، كفى، جميعكم يريد حاً على طريقته، فلتوحد 
ال��رؤى، فا يجوز بع��د اليوم الس��كوت والته��اون مبصير الوط��ن. اجلميع 
مس��ؤول، وإال كلنا مش��اركون في احتكار الوطنية كما يراها كل واحد منكم، 

علينا أن نكون أحراراً في خياراتنا وقراراتنا التي توافق مصلحة الوطن.
إنن��ا نؤكد ضرورة الوعي الكام��ل، كي ال ينزلق لبن��ان واللبنانيون في 
صراع��ات داخلية، تعود باخلراب على وطنهم. ونعرب عن قلقنا من تعطيل 
اجتماعات مجلس الوزراء، وتعليق هيئة احلوار الوطني، فاحلكومة مدعوة 
لانعق��اد مهم��ا كان الس��بب، واحلوار الوطن��ي، ينبغي أن يعاود جلس��اته 

حتت أي ظرف.
اليوم، نح��ن أمام معركة احتواء ملا يجري على الس��احة اللبنانية، من 
توحيد الصف، ولم الش��مل، وليس توجيه االتهامات يس��اراً ومييناً باجتاه 
بعضن��ا بعضاً، علينا أن نس��عى جميعا أن نكون يداً واح��دة، مهما اختلفت 
توجهاتنا، فلبنان يس��تحق منا كل تضحية من أجل بقائه، ومن أجل أبنائه. 
ويستحق أن نحميه من العاصفة التي قد جتتاح كل شيء في املنطقة، إذا لم 

نكن يقظن، وعلى قدر املسؤولية التي الزمنا في أعناقنا.
أيها املسلمون أيها اللبنانيون:

إنن��ا في ذكرى الهجرة املؤملة، التي أنتجت خيراً كثيراً، نس��ألك اللهم يا 
م��ن كتبت على نفس��ك الرحمة، أن جتعل لنا من أمرنا رَش��دا، وأن جتعل لنا 
فرجاً ومخرجاً، فقد أصيبت الب��اد والعباد، وبدأ فقراؤنا يئنون حتت وطأة 

العوز واحلاجة، ويوشك العالم أن يعرض عنا، ونعلن دولة فاشلة«.
وختم دريان: »في ذكرى الهجرة، نسألك اللهم أن نظل في ديارنا آمنن، 
وأن تنظ��ر يا أرحم الراحمن إلى عبادك في العراق وس��ورية ولبنان واليمن 

وليبيا، بعن العناية والرحمة«.{

وج��ه مفت��ي اجلمهورية اللبنانية الش��يخ عب��د اللطيف دريان رس��الة 
مبناس��بة أول أيام الس��نة الهجرية اجلديدة، قال فيها: يق��ول املولى تعالى 
في محكم تنزيل��ه: <إال تنصروه فقد نصَره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانَي 
اثن��ن إذ هما في الغ��ار إذ يقوُل لصاحب��ه ال حتزن إن الله معن��ا، فأنزل الله 
س��كينته عليه وأّي��ده بجنود ل��م تَرْوها، وجع��ل كلمة الذين كفروا الس��فلى 

وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم>.
حت��ل علينا ذكرى الهج��رة النبوية هذا العام،  وأمتن��ا غارقة في الدماء 
والدم��وع. الهجرة النبوية من مكة املكرمة إلى املدينة املنورة ما كانت زيارة 
وال س��ياحة، ب��ل أعباء ومش��قة، كما هو ش��أن كل مغادرة لألوط��ان ومرابع 
الطفولة والشباب. فقد حاول رسول الله صلوات الله وسامه عليه، وطوال 
قرابة الثاثة عش��ر عاماً من دعوته مبكة، أن يبش��ر بني قومه وينذرهم، فما 

آمن معه إال قليل. 
ث��م أمر رس��ول الله عليه الصاة والس��ام الذين ال يس��تطيعون الدفاع 
عن أنفس��هم من املؤمن��ن، بالهجرة إلى احلبش��ة، وقال له��م: )إن فيها ملكاً 
ال يظلم عنده أحد(. وخش��يت قريش أن تنتش��ر الدعوة بهذه الطريقة خارج 
مكة، فأرسلت رس��لها إلى النجاشي ملك احلبشة املسيحي، ليطرد املسلمن 
من عنده، وقد زعم رسوال قريش أن هؤالء الاجئن عنده والطالبن احلماية 
والعيش موقتاً في جواره، هم ضد دعوة عيسى عليه السام، فقرأ جعفر بن 
أبي طالب، )ابن عم النبي( على امللك صدراً من سورة مرمي، فتأثر النجاشي 
وقال: )إن هذا وما أتى به عيسى، ليخرج من مشكاة واحدة(، وأبى أن يطرد 

اآلتن إليه هرباً من االضطهاد بسبب إميانهم.
ثم انطلق رس��ول الل��ه بصحبة أبي بك��ر، يقصد العرب في مواس��مهم، 

فيدعوهم إلى مائدة احلق والصدق.
ومض��ى إلى الطائ��ف، فلم يأبه ل��ه وجهاؤها، ألنهم كان��وا يعرفون من 
قري��ش أن محمداً ليس مل��كاً وال جباراً، وإمنا هو ابن ام��رأة من قريش كانت 
تأكل القديد مبكة، وتبعه س��فهاؤهم وغلمانهم يسخرون منه، فخرج رسول 

الله | من الطائف، عائداً إلى مكة.
أض��اف: »ه��ذه أطراف مم��ا عاناه رس��ول الله |، في س��نوات دعوته 
األول��ى. ولذلك فقد رجا عليه الصاة والس��ام أن يجد في الهجرة إلى يثرب 
فرج��اً ومخرجاً. لقد كان ب��ن خيارين أحاهما مر: أن يبق��ى مبكة مع الذين 
آمنوا بدعوته، متحملن س��فاهة الس��فهاء وش��ماتة األعداء، أو أن يخرج من 

وطن��ه من أج��ل الدع��وة والفرص األفض��ل لنجاحه��ا، فخرج علي��ه الصاة 
والس��ام إلى يثرب س��راً، يصحبه أبو بكر الصديق، بعد أن كان قد طلب من 

أصحابه خال عام أن يخرجوا قبله متفرقن، حتى ال ترّدهم قريش.
في يثرب التي س��ماها رس��ول الله )املدينة( بدأ تاريخ جديد لإلسام. 
فبالهجرة، بدأ املسلمون في زمن عمر بن اخلطاب يؤرخون. وفي الهجرة، أو 
دار الهجرة، تأسست األمة، وقامت الدولة، وعاد املسلمون بعد ست سنوات 
فق��ط إلى مكة فاحتن. وف��ي هذا كله، درس ف��ي الثبات واإلثب��ات، وأن الله 
س��بحانه وتعالى ينجز وعده، ويحقق عه��ده، وأن اإلميان يصنع الكثير من 

اإلجنازات، وأن الله عز وجل، ال يضيع أجر من أحسن عما«.
أيها العرب ، أيها املسلمون ، أيها اللبنانيون:

إن م��ا يح��دث في بل��دان عربية، م��ن حصار وقت��ل وجتوي��ع، لإلرغام 
على ت��رك األرض والوطن، هو تهجي��ر يأباه احلق وتأب��اه املواطنة، وتأباه 
إنسانية اإلنس��ان. وقد وضع لنا القرآن الكرمي قاعدة ال ينبغي املساس بها، 
وال إنكارها، عندما طلب منا أن نتعامل مع س��ائر بني البش��ر بالبّر والقسط، 
إال إذا قوتلنا في ديننا أو في ديارنا ؛ فقال عز وجل: <ال ينهاُكم اللُه عن الذين 
لم يقاتلوكم في الدين ولم ُيخرجوكم من دياركم أن تبّروهم وتقس��طوا إليهم 

إن الله يحب املقسطن> املمتحنة : 8.
نعم، ينبغي أن تكون هناك مقاييس دينية ووطنية وإنسانية، للتعامل 
ب��ن املواطن��ن، وب��ن بن��ي البش��ر، وال أقل م��ن أن ننكر أش��د اإلن��كار القتل 
والتهجير، ومن لم يس��تطع اإلنكار باليد فليفعل ذلك باللسان أو بالقلب، كما 
جاء في احلديث الشريف. واإلنكار القلبي، يتمثل في عدم الوالء أو التحالف 
مع القتلة أو التظاهر باستحس��ان أفعالهم، أو الدفاع عنها بذرائع أوهى من 
خيط العنكبوت. ما ذنب األطفال والنس��اء والش��يوخ؟ ومل��اذا يجوع الناس 
ويقتل��ون؟ الله��م إننا ننكر ذل��ك وال نوافق عليه، وال نرضاه، ال باللس��ان وال 

بالقلب«.
وق��ال دريان: »ف��ي عاش��وراء انتصر الدم على الس��يف، وفي س��ورية 
وغيرها، سينتصر الدم املس��فوك، والطفل البريء املقتول، على الذين قتلوه 

بالطائرات واملدافع، واحلصار والتجويع.
وتأتي ذكرى الهجرة، مثلما أتت مناس��بات كثيرة، وهناك جرائم كبرى 
ترتك��ب في حق وطننا ودولتنا. ملاذا ميضي عامان ونصف العام، وال رئيس 
للدول��ة، وال عمل ملجلس النواب، واحلكومة تتعطل؟ ويقال لنا: إن التصعيد 

المفتي دريان في ذكرى الهجرة:

أتريدون أن تصبح الحال في لبنان مثل بعض دول المنطقة؟

باحلف��اظ عل��ى حقوق املس��يحين في لبن��ان، وبالطبع 
في ذلك خس��ارة جس��يمة للقوات، ولكن الق��وات راهنت 
على عدم وصول عون للرئاسة، وبالتالي تكون الوريثة 
الش��رعية واحلقيقية لقس��م كبير من جمهوره املسيحي 

حال غيابه. 
ف��ي املقلب األخ��ر كان الرئي��س نبيه ب��ري صريحاً 
ف��ي الفترة األخي��رة في م��ا يتصل برفض وص��ول عون 
للرئاس��ة، ولعل موقف ب��ّري هو االكث��ر صراحة من بن 
أغل��ب الق��وى التي تؤث��ر كثيراً ف��ي مجرى االس��تحقاق 
الرئاس��ي، وقد قط��ع ب��ّري الطريق على ع��ون من خال 
اقت��راح الس��لة الكاملة الت��ي رفضها البطري��رك الراعي، 
وبالتالي وضع أمام عون حاجزاً ليس بسيطاً في مقاربة 

االستحقاق الرئاسي. 
وفي س��ياق موق��ف بّري يب��رز موق��ف النائب وليد 
جنباط الذي ال يصارح عون بشكل علني كما فعل بّري، 
إال أن حقيق��ة موقفه تب��دو اضحة في رفض وصول عون 

للرئاسة. 
األه��م في مواقف ه��ؤالء جميعاً ه��و موقف احلليف 
االستراتيجي لعون، أي حزب الله. احلزب يطلق املواقف 
العلني��ة كل ي��وم ف��ي تأييد ع��ون لرئاس��ة اجلمهورية، 
ولكن من خ��ال مراقبة االحداث والتط��ورات واملقاربات 
يب��دو واضح��اً أن موقف احلزب احلقيقي ه��و في االبقاء 
عل��ى حالة الفراغ في البل��د، نظراً إلى حج��م الدور الذي 
يق��وم به ف��ي القت��ال إل��ى جانب النظ��ام الس��وري ضد 
ثورة الش��عب الس��وري، فضاً عن أن وصول اي رئيس 
إلى س��دة الرئاس��ة األولى، حتى لو كان عون، سيش��كل 
أن  اخلص��وص  وج��ه  وعل��ى  للح��زب،  إزع��اج  مص��در 
القوات اللبنانية هذه املّرة هي ش��ريكة عون في الساحة 
املس��يحية من من ناحية، وغرمية ح��زب الله من ناحية 
أخرى، وقد رّشحت القوات عون لرئاسة اجلمهورية بناًء 
على تفاهم معرب الذي تضّمن عشرة بنود سيكون عون 
ملزماً بها جتاه القوات وجتاه الساحة املسيحية عموماً، 
وعلي��ه فإن موق��ف احلزب احلقيقي هو ف��ي عدم وصول 
ع��ون إلى الرئاس��ة، واإلبق��اء على حال��ة الف��راغ.  وهنا 
ناح��ظ أن »التي��ار الوطني احلر« بدأ يكتش��ف، أو لنقل 
بدأ يتأكد أن موقف حلفائه االساسي جميعهم هو برفض 
وصول عون للرئاس��ة، ولكن يبقى السؤال الذي يحتاج 
إل��ى إجابة التيار، كيف س��ُيتعامل مع هذا االكتش��اف أو 
اليق��ن الذي تأك��د لديه عن حقيق��ة موق��ف حلفائه بعد 
ه��ذا التحالف الذي جّر في بع��ض االحيان الويات على 

لبنان؟!{
الرئيس احلريري والوزير الفروف
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قتلى بغارات جوية على حلب والمعارضة تصّد توغالت قوات النظام

هجوم حلب يقّرب المعارضة المعتدلة من »متشّددي« اإلسالمّيين

قتل 19 شخصاً وجرح عشرات آخرون يوم الثاثاء 
ف��ي حلب إث��ر القصف اجلوي الروس��ي والس��وري على 
األحياء احملاصرة في ش��رق املدينة وعلى بلدات بريفها، 
وتصدت املعارضة الس��ورية املس��لحة حملاوالت النظام 

التقدم في عدة محاور شمال حلب وجنوبها.
وج��رح  قتل��وا  ش��خصاً   19 أن  مراس��لون  وذك��ر 
العش��رات إثر قصف للنظام وروس��يا على ثمانية أحياء 
في مدينة حل��ب وبلدات في ريفها، وهي جميعها مناطق 

تسيطر عليها املعارضة.
وقال��ت وكالة مس��ار ب��رس إن ثاثة مدني��ن قتلوا 
وأصي��ب آخرون جراء غارات للطيران احلربي الس��وري 
عل��ى أحي��اء الهل��ك وبس��تان القص��ر والش��يخ س��عيد 
والط��راب ومنطق��ة العويجة ومس��اكن 1070 ش��قة في 

حلب ومحيطها.
ويوم االثنن قتل 24 شخصاً وأصيب آخرون جراء 
القصف الروس��ي والس��وري على أحياء ع��دة في مدينة 
حلب ومدينة عندان بريف حلب. واستهدفت إحدى هذه 
الغارات مستش��فى الصاخور، مما أدى إلى مقتل س��بعة 

أشخاص، بينهم اثنان من أفراد الطاقم الطبي.
ويومي��اً يس��قط العش��رات ب��ن قتي��ل وجري��ح إثر 
القصف الهمجي للطيران الروس��ي والسوري على حلب، 
م��ا رفع حصيل��ة القتلى ال��ى املئ��ات منذ انهي��ار الهدنة 

األمريكية الروسية.
محاوالت تقدم

وأفاد املراس��لون ب��أن املعارضة تص��دت حملاوالت 
النظ��ام التق��دم ف��ي ع��دة مح��اور ش��مال مدين��ة حل��ب 
وجنوبه��ا، إذ حاول النظام الس��يطرة عل��ى محطة املياه 
في حّي سليمان احللبي لكن املعارضة تصدت له وقتلت 
عدداً من جنوده وأس��رت آخري��ن، كما تصّدت لتقدم آخر 

له في حّي الشيخ سعيد جنوب املدينة.
وأوردت وكال��ة مس��ار ب��رس أن كتائ��ب املعارضة 
ص��دت حملاولة ق��وات النظ��ام واملليش��يات الداعمة لها 
التقدم باجتاه حي كرم الطراب ومنطقة احلش��كل، حيث 
اندلعت اشتباكات بن الطرفن أسفرت عن مقتل حوالي 

25 فرداً من قوات النظام واملليشيات.
وقال��ت وكالة الصحافة الفرنس��ية إن قوات النظام 
تخ��وض »ح��رب ش��وارع« ض��د مقاتل��ي املعارضة في 
وس��ط حلب، في إطار هجومها الواس��ع للس��يطرة على 

يدف��ع الهج��وم املدع��وم م��ن روس��يا عل��ى حل��ب، 
»املتش��ددين«  م��ع  أكث��ر  التع��اون  إل��ى  املعارض��ن 
اإلسامين، ما يزيد من تعقيد سياسة غربية ترتكز على 

دعم املعارضة املعتدلة لبشار األسد.
وشنت قوات النظام هجوماً عنيفاً على املدينة، فيما 
يقول بع��ض املعارضن املعتدل��ن إن إخفاق الغرب في 
س��وريا لم يترك لهم خياراً سوى التنس��يق بدرجة أكبر 
م��ع اجلماع��ات املتش��ددة، وه��و عك��س ما تس��عى إليه 

السياسة األمريكية.
وفي حلب، يشترك املعارضون الذين يقاتلون حتت 
راي��ة اجليش الس��وري احلر في وضع خط��ط العمليات 
م��ع جي��ش الفتح، وه��و حتالف م��ن جماعات إس��امية 

يضم جبهة فتح الشام.
وف��ي الوقت نفس��ه، ف��ي محافظ��ة حم��اة القريبة، 
تشارك فصائل اجليش السوري احلر املسلحة بصواريخ 
أمريكي��ة الصن��ع مض��ادة للدبابات في هج��وم كبير مع 
جماع��ة جند األقصى، التي تس��تلهم فكر تنظيم القاعدة، 

ما اجتذب بعض نيران اجليش بعيداً عن حلب.
ول��م يك��ن ذل��ك ه��و أفض��ل خي��ار بالنس��بة إل��ى 
املعارض��ن من اجليش الس��وري احلر، فهن��اك خافات 
فكرية عميقة بينهم وبن املتش��ددين اإلسامين، وكانوا 
يقاتلونهم في بعض األوق��ات. وقال زعيم معارض بارز 
إن أي شكل من أشكال االندماج السياسي مع املتشددين 

ما زال أمراً غير وارد.
لكن البق��اء أصبح هو العامل الرئيس��ي، في الوقت 
ال��ذي يح��اول في��ه الغرب إيج��اد س��بيل لردع دمش��ق 
ومسانديها الروس واإليرانين عن املضي قدماً في حملة 
تس��تهدف انت��زاع أهم معق��ل حض��ري للمعارضة، وهو 

القطاع الشرقي من حلب.

األحياء الشرقية من املدينة.
منطقة احلولة

وفي ريف حمص الش��مالي، قال مراسلون إن مدنياً 
قت��ل وأصيب عش��رات في غ��ارات لطائ��رات النظام على 
منطق��ة احلولة احملاصرة، وأض��اف أن عدداً من املدنين 
أصيب��وا أيضاً ف��ي قص��ف طائ��رات النظام عل��ى أحياء 
سكنية في تلبيس��ة بريف حمص، كما أسفر القصف عن 

دمار في املمتلكات.
وُج��رح مدني��ون بينه��م أطفال ونس��اء ف��ي منطقة 
س��قبا عقب قصف مدفع��ي عنيف في الغوطة الش��رقية 

بريف دمشق.
وأشارت وكالة مسار برس إلى أن املعارضة تصدت 
حملاولة النظام التقدم جنوب بلدة ش��عثة في ريف حماة 
الش��مالي، ووقع��ت اش��تباكات بن الطرفن س��قط على 

إثرها قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام.
وفي شمال ش��رق س��وريا، أوردت وكالة الصحافة 
الفرنسية أن عدد ضحايا التفجير االنتحاري الذي تبناه 
تنظيم الدولة واستهدف حفل زفاف قرب مدينة احلسكة، 
ارتفع إلى 34 قتياً على األقل جميعهم من املدنين، وذكر 

مصدر طبي أن مئة شخص أصيبوا في التفجير.
»درع الفرات« توسع سيطرتها 

من جهة أخرى سيطر اجليش السوري احلر بإسناد 
مدفعي من اجليش التركي على بلدة تركمان بارح بريف 
حلب الش��مالي، في إطار عملية درع الفرات، ليقترب من 

وقال مس��ؤول ب��ارز من 
أح��د فصائ��ل املعارض��ة في 
حل��ب: »ف��ي وق��ت نتعرض 
فيه للموت، ليس من املنطقي 
أن نبحث في ما إذا كانت هذه 
إرهابي��ة  اجلماع��ة مصنف��ة 
أو ال قب��ل أن نتعاون معها«. 
وأض��اف: »اخلي��ار الوحي��د 
أمام��ك ه��و أن تس��ير في هذا 

االجتاه«.
سياس��ات  وترتك��ز 
القوى الغربية وأعداء األسد 
تركي��ا  ومنه��م  اإلقليمي��ن، 

والس��عودية، جتاه س��وريا على دعم اجليش الس��وري 
احل��ر، وتزويده بالس��اح ع��ن طريق مراكز تنس��يق في 

األردن أو تركيا.
غير أن الواليات املتحدة توخت احلذر بشأن درجة 
الدع��م له��ذه الفصائ��ل، فعارض��ت إمداده��ا بصواري��خ 
مض��ادة للطائرات؛ خوف��اً من أن ينتهي به��ا املطاف بن 

يدي جماعات إسامية متشددة.
ويق��ول معارضون إن مس��انديهم األجانب تركوهم 
دون س��اح أو عتاد يذكر في مواجهة الطائرات احلربية 
الروس��ية واملقاتلن املدعومن من إي��ران، الذين رجحوا 

كفة األسد في الصراع خال العام املنصرم.
ورغ��م الش��كوك العميق��ة، أي��دت فصائ��ل اجلي��ش 
السوري احلر اجلهود األمريكية لتشجيع حل دبلوماسي 
بالتعاون مع روس��يا هذا العام. لكن املعارضن يقولون 

إن األسلوب األمريكي لم يسفر إال عن خيبة أمل.
وانضم فصيل من حلب، هو حركة نور الدين زنكي، 

مدين��ة أختري��ن وعينه عل��ى مدينة الب��اب معقل تنظيم 
الدولة اإلسامية.

األس��بوع املاض��ي إل��ى غرفة عملي��ات؛ لتنس��يق العمل 
العس��كري مع حتالف جي��ش الفتح. وق��ال عبد احلميد 
ترك��ي، العضو البارز ف��ي املكتب السياس��ي حلركة نور 
الدين الزنكي، إن خطوات اتخذت كذلك النضمام فصائل 

أخرى.
وقال إن حركت��ه انضمت إلى غرف��ة عمليات جيش 

الفتح في املنطقة التي يعمل فيها.
وقال عبد الس��ام عبد الرازق، املتحدث العس��كري 
باس��م احلرك��ة، إن الكتائ��ب »الثورية« ال ميكنه��ا القيام 
ب��أي ش��يء حي��ال الع��دوان ال��ذي تش��نه ق��وة عظم��ى 

بأسلحتها احلديثة.
القي��ام بعم��ل  إن املعارض��ن ميكنه��م  ق��ال  لكن��ه 
عس��كري لكس��ر احلصار في ش��رق حلب، الذي تس��يطر 
علي��ه املعارض��ة، وميكنه��م كذل��ك تكثيف التع��اون مع 

فصائل معارضة أخرى.
وقام��ت جماعة فتح الش��ام، التي تقاتل حتت مظلة 

وأحك��م اجلي��ش احلّر س��يطرته على بل��دة تركمان 
بارح بعد مع��ارك مع تنظيم الدول��ة، وبهذا فإنه يصبح 
على أب��واب مدينة أخترين ذات األهمية االس��تراتيجية، 
الت��ي تعّد بوابة التوغل جنوباً باجتاه مدينة الباب أبرز 

معاقل تنظيم الدولة بريف حلب الشرقي.
وكان اجليش احلر سيطر على قرية الكعيبة ومزارع 
الكعيب��ة ف��ي إطار توس��يع نطاق الس��يطرة ف��ي محيط 
مدين��ة الراع��ي بري��ف حلب الش��مالي، في الوق��ت الذي 
يس��عى فيه إلى التضييق على مدينة أخترين، ووصلها 
مبحي��ط مدينة م��ارع، مما يعني حصار جيب مبس��احة 
واسعة نسبياً يضم مدينة صوران وقرى وبلدات مهمة، 

منها احتيمات ودابق.
كما بثت املعارضة املس��لحة صوراً قالت إنها ألسير 
م��ن تنظي��م الدول��ة، فيم��ا ل��م يعل��ق التنظيم عل��ى هذه 

التطورات في وسائل اإلعام التابعة له.
وجنحت عملية درع الفرات في اس��تعادة جرابلس 
ومناط��ق مجاورة لها جنوباً وش��رقاً، كم��ا مت الحقاً طرد 
تنظي��م الدول��ة من الش��ريط احل��دودي ما ب��ن مدينتي 
جرابلس وإعزاز الس��وريتن، وبذلك ل��م تبق أي مناطق 

متاخمة للحدود التركية حتت سيطرة التنظيم.{

جي��ش الفتح اإلس��امي، ب��دور حيوي في كس��ر حصار 
احلكوم��ة لش��رق حلب ف��ي آب، لك��ن احلكوم��ة أحكمت 

حصارها للمنطقة مرة أخرى بعد بضعة أسابيع.
ومبوجب اتفاق وقف القتال األمريكي الروسي، الذي 
انه��ار اآلن، كان يتع��ن فص��ل املعارض��ن القومين عن 
جبهة فتح الش��ام )جبهة النصرة س��ابقاً( على اجلبهة 
الغربية في سوريا، حيث يعمل الطرفان عن كثب. وكان 
يتع��ن بعد ذلك أن تبدأ روس��يا والوالي��ات املتحدة معاً 

استهداف جبهة النصرة وتنظيم الدولة اإلسامية.
حرب عصابات طويلة األمد

وق��ال ن��وي بون��زي، كبير احمللل��ن ف��ي املجموعة 
إن��ه ال يتوق��ع أن يندم��ج اجلي��ش  الدولي��ة لألزم��ات، 
السوري احلر مع اجلماعات اإلسامية املتشددة؛ بسبب 
اخلافات الفكرية والسياسية بينهم، والشروط املرتبطة 

مبساندة املعارضن.
وأض��اف أن هج��وم احلكوم��ة على حلب »س��يدفع 
بوض��وح كل اجلماع��ات غي��ر داع��ش )تنظي��م الدول��ة 
اإلس��امية( نحو مزيد م��ن التعاون«. و»ما من ش��ك في 
أن جه��ود فتح الش��ام إلقن��اع فصائل أخ��رى باالنضمام 
س��تلقى قبوالً على األرجح إذا اس��تمرت هجمات القوات 
املوالي��ة للحكوم��ة به��ذا النط��اق، وإذا لم تتمك��ن الدول 
التي تس��اند املعارضة من تقدمي بدائل لتوفير املتطلبات 

الدفاعية التي حتتاجها املعارضة«.
إدارة  إن  األربع��اء،  أمريكي��ون،  مس��ؤولون  وق��ال 
الرئيس األمريكي باراك أوباما بدأت في دراسة إجراءات 
أكثر ش��دة للرد على هجوم احلكومة املدعوم من روس��يا 
على حل��ب، مبا في ذل��ك اخلي��ارات العس��كرية. لكن لم 
يتضح ما الذي ميكن أن يفعله الرئيس أو إن كان سيفعل 

أي شيء.
وم��ن ناحي��ة أخ��رى، تق��وم جماع��ات املعارض��ة 
مبراجعة اس��تراتيجيتها. وقال املس��ؤول البارز في أحد 
فصائ��ل املعارض��ة ف��ي حل��ب إن التخلي ع��ن أراض قد 
يكون احد عناصر النهج العس��كري اجلديد للمعارضة، 
وأضاف: »نحن في حرب حترير ضد روسيا وإيران«.{

آالف الضحايا خالل عام
من التدخل الروسي في سوريا

م��ّر ع��ام كام��ل عل��ى بداي��ة التدخل العس��كري 
الروس��ي ف��ي س��وريا الذي خلّ��ف -حس��ب منظمات 
دولي��ة وحقوقي��ة- آالف القتلى واجلرح��ى، كما أدى 

إلى تهجير سكان مناطق بكاملها.
وتسببت غارات الطيران الروسي في مقتل ثاثة 
آالف مدني بينهم 750 طفاً وخمس��مئة امرأة، كما أنه 
أخلى بالكامل قرى جب��ل التركمان بريف الاذقية من 

سكانها، وكذلك فعل في ريف حلب الشمالي.
وقال��ت الش��بكة الس��ورية حلق��وق اإلنس��ان إن 
الطيران الروسي تعّمد استهداف التجمعات السكنية 
واألس��واق، ودمر خمس��ن مركزاً طبي��اً وأكثر من مئة 
مرك��ٍز تعليمي وديني، وأضافت أن الطيران الروس��ي 
دّمر أيضاً خمس��ة مخيمات لاجئن وعشرين جتمعاً 

سكنياً ونحو ستن من البنى التحتية.
ووث��ق »املعه��د الس��وري للعدال��ة« مقتل 1768 
مدني��اً في مدينة حلب، ج��راء الغارات الروس��ية منذ 

بداية التدخل الروس��ي املباشر في س��وريا منذ األول 
من تش��رين الثاني املاضي، وأضاف املعهد أن من بن 
القتلى 501 طفل، 203 نساء، و21 طبيباً، و13 منقذاً 
م��ن الدفاع املدن��ي، و12 عضواً في الهيئ��ات اإلغاثية 

واخلدمية، وسبعة إعامين.
وعلى األرض، اس��تطاع النظام مبساعدة الروس 
الس��يطرة على أغلب ريف الاذقية الش��مالي، وإغاق 

بوابة درعا الشمالية املتمثلة ببلدة عتمان.
ووصل النظام إلى بلدتي نبل والزهراء املواليتن 
له في ريف حلب الشمالي، واستعاد مساحات واسعة 

من ريفها اجلنوبي.
ومتكن النظام أيضاً مبس��اعدة الطيران الروسي 
من حص��ار أحياء املعارض��ة في حل��ب، ليفتح فصاً 
جديداً من املأس��اة ألربعمئة ألف إنسان، في ظل عجز 
املجتم��ع الدول��ي ع��ن إنقاذهم، مع��ززاً بذل��ك مقوله: 

وسط األسلحة تصمت القوانن.{
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تأجيل االنتخابات المحلّية الفلسطينّية.. أين المشكلة؟
ال يب��دو أن البيئ��ة السياس��ية الفلس��طينية مهّي��أة 
حتى اآلن لفكرة التداول الس��لمي على السلطة، وللقبول 
بنتائ��ج صنادي��ق االقت��راع مهم��ا كان الفائ��ز، وإليجاد 
ظروف وش��روط عادلة وش��فافة لتنفيذ عملية انتخابية 

تعكس اإلرادة احلقيقية للشعب الفلسطيني. 
أحد املس��ؤولن في السلطة الفلسطينية في رام الله 
ُنقل على لس��انه في آب املاض��ي أن حركة فتح لن تذهب 
لانتخابات في حال أن املؤش��رات تؤكد أنها ستخس��ر، 
وق��ال: »نح��ن ال نري��د أن ننتح��ر«!! ف��إذا كان��ت مج��رد 
اخلس��ارة انتحاراً، وأن فتح لن تذهب لانتخابات إال إذا 
ضمنت الفوز، فمعنى ه��ذا أن »فتح« التي تتحكم بقيادة 
املنظمة والسلطة تنوي اإلبقاء على هيمنتها على القيادة 

والقرار الفلسطيني إلى ما ال نهاية!
وإذا كان الرئيس محمود عباس -وعدد من القيادات 

الفتحاوية- يفاخر بإجراء االنتخابات التش��ريعية التي 
أدت إلى فوز حماس سنة 2006، وباحترام هذه النتائج؛ 
ف��إن هناك ما يتعمد إغفاله، وبال��ذات أنه وقيادة فتح لم 
يتوقعوا فوز حماس، وأن اس��تطاعات الرأي وتوقعات 
اإلس��رائيلية  واملخاب��رات  الس��لطة  مخاب��رات  أجه��زة 
والعربي��ة واألميركي��ة والدولية كلها كان��ت مطمئنة إلى 

فوز فتح.
عق��دت آخ��ر انتخاب��ات بلدي��ة مبش��اركة الفصائل 
الفلسطينية س��نة 2005، وظهر فيها التنافس التقليدي 
القوي بن فتح وحماس؛ وسارت على أربع مراحل طوال 

تلك السنة، وشملت 256 مدينة وقرية فلسطينية. 
وأظه��رت نتائجه��ا العام��ة تفوق��اً حلرك��ة فتح في 
الق��رى والبل��دات الصغيرة وف��ي مجموع املقاع��د، بينما 
أظهرت تفوقاً حلركة حماس ف��ي املدن والبلدات الكبيرة 
وفي ع��دد األصوات. وحققت 
 1164 مجموع��ه  م��ا  فت��ح 
مقعداً )بس��بب كثرة البلدات 
الصغيرة( مقابل 862 مقعداً 
حلم��اس. وكان مجم��وع م��ا 
حصلت عليه فت��ح وحماس 
يس��اوي حوالى ثاثة أرباع 
احمللي��ة  املجال��س  مقاع��د 
فوجئ��ت  وق��د  )البلدي��ات(. 
فت��ح بف��وز حم��اس بأغلبية 
س��احقة وبنس��بة 74% ف��ي 

نابل��س، أكبر مدن الضف��ة الغربية. ولذل��ك قررت قيادة 
الس��لطة )فت��ح( ع��دم إج��راء االنتخاب��ات البلدي��ة في 
مدينتي اخلليل وغزة حيث كانت التوقعات ترجح بقوة 

فوز حماس.
أعطى قرار احلكومة الفلسطينية في 2016/6/21 
بإج��راء االنتخابات للهيئات احمللية بارقة أمل بإمكانية 
حتريك املياه الراكدة باجتاه ترتيب البيت الفلس��طيني. 
وق��د قوب��ل ذل��ك بترحي��ب م��ن حم��اس وم��ن الفصائل 
الفلس��طينية املختلفة التي قررت كلها املش��اركة )ما عدا 

حركة اجلهاد اإلسامي(.
د مشاركة حماس، ومع بدء تشّكل اخلريطة  ومع تأُكّ
االنتخابية ومع رفض قوى اليس��ار الفلسطيني الدخول 
مع فتح في قوائم موح��دة.. ومع ظهور نزاعات وحاالت 
تنافس داخل��ي بن أعضاء حركة فت��ح، ودخول دحان 
ومؤيدي��ه عل��ى خط تش��كيل القوائ��م الفتحاوي��ة وبناء 
التحالف��ات، بدأت تظهر أص��وات من داخل قي��ادة فتح، 
وم��ن دول عربي��ة فاعلة في الش��أن الفلس��طيني، تدعو 
لتأجيل االنتخابات خصوصاً أن حماس قررت املشاركة 
على نطاق واس��ع وغير مباش��ر في الضفة الغربية، من 
خال دعم قوائم مس��تقلة، لقط��ع الطريق على مطاردات 
اإلسرائيلين وأجهزة أمن السلطة لها، مبا يعطيها فرصاً 
أفض��ل للف��وز. كذلك أخ��ذت االس��تطاعات ترّج��ح فوز 
القوائم التي تؤيدها حماس في املدن الرئيسية، وبأعداد 
كبي��رة م��ن األصوات تؤك��د حضورها القوي في املش��هد 

السياسي الفلسطيني.
تزايد الضغط على عب��اس بعدم إجراء االنتخابات 
احمللي��ة من��ذ أوائ��ل آب، حي��ث طال��ب ع��دد م��ن أعضاء 
اللجن��ة املركزية لفتح بذلك؛ كم��ا أن الدول العربية التي 
لها ارتباط خاص بالش��أن الفلس��طيني لم تكن مرتاحة 
إلجراء االنتخاب��ات، وحدثت تس��ريبات تؤكد أن األردن 
ومص��ر تضغط��ان باجتاه إلغ��اء أو تأجي��ل االنتخابات 
ومعهم في ذلك دول خليجية، حيث يرون أن فتح تعاني 

من التشتت وعدم اجلاهزية.
اإلسرائيليون من جهتهم، وجدوا أنفسهم منشغلن 
بكيفية مواجهة اس��تحقاقات فوز حم��اس خصوصاً في 
الضف��ة الغربية، بع��د أن كانوا يفك��رون مبرحلة ما بعد 
عباس؛ حيث تش��ير تقديراتهم إل��ى فوز حماس في مدن 
الضف��ة الغربية املهمة، ولذلك لم يكون��وا مرتاحن لعقد 
االنتخاب��ات؛ ودخلوا على اخلط من خال اعتقال بعض 

الفاعلن احملسوبن على حماس، ومحاولة إجبار آخرين 
على االنسحاب بطرق التهديد املختلفة.

إج��راء  عل��ى  ُمص��راً  ب��دا  ال��ذي  عب��اس  الرئي��س 
االنتخابات، وقلقاً في الوقت نفس��ه م��ن التدخل العربي 
بشأن فرض دحان على فتح وعلى القيادة الفلسطينية؛ 
كان ال يزال في آب 2016، يشعر بأنه ميلك أوراق اللعبة؛ 
وأن��ه ميكن أن يؤجل أو يلغي االنتخابات متى ما رأى أن 
أس��هم حماس صاع��دة، وأن انتكاس��ة انتخابية جديدة 

بانتظار فتح.
م��ن ناحي��ة أخ��رى، ل��م يخ��ل األم��ر م��ن اتهام��ات 
متبادلة بن رام الل��ه وغزة مبحاولة التأثير على مجرى 
االنتخاب��ات باس��تخدام األجه��زة األمني��ة، واس��تغال 

التأثير على الهيئات القضائية.
ثمة ش��به إجماع في الس��احة الفلس��طينية أن قرار 
محكم��ة الع��دل العليا ف��ي 2016/9/8، بوق��ف مؤقت 
لق��رار مجلس ال��وزراء بإجراء االنتخاب��ات احمللية، كان 
ق��راراً مسيس��اً وإن أخ��ذ غاف��اً قانونياً. فق��د تصاعدت 
الضغ��وط الداخلي��ة واخلارجية على عب��اس، مع تزايد 
املؤش��رات عل��ى حتقي��ق القوائم الت��ي تؤيده��ا حماس 
نتائج عالية، ومع اس��تمرار اخلافات الداخلية في فتح، 
وعدم جناحها في تش��كيل قوائم موحدة مع قوى اليسار 

الفلسطيني.
ويظه��ر من اإلج��راءات املتعلقة بالدع��وى املرفوعة 
للمحكم��ة أن حرك��ة فتح نفس��ها ه��ي من يق��ف وراءها، 
قوائ��م  ه��ي  املعترض��ة  الث��اث  االنتخابي��ة  فالقوائ��م 
فتحاوي��ة. وم��ا كان له��ا أن ترف��ع دعاواه��ا دون ض��وء 
أخضر من القيادة الفتحاوية، وخصوصاً عباس. كما أن 
املنطق الذي اس��تخدمته محكمة العدل العليا كان منطقاً 
غريب��اً عندم��ا اس��تندت في قراره��ا إلى حرم��ان القدس 
وضواحيها االنتخابات، وإلى الشك في النظام القضائي 

في قطاع غزة وفي قانونية قراراته.
وبالتالي، فقد دَلّت املؤشرات على أن عباس وقيادة 
فتح ليس��ا راغبن في إجراء االنتخابات احمللية، وهو ما 

أثار استياء حماس والفصائل الفلسطينية األخرى.
عل��ى أي حال، لي��س هن��اك الكثير مما تبك��ي عليه 
حماس والفصائل الفلسطينية، بسبب تأجيل االنتخابات 
احمللية. فاالحتال اإلسرائيلي اجلاثم في الضفة الغربية 
مبا يق��وم به من قت��ل وأس��ر وتدمير وتعطيل وإفش��ال، 
ومنظومة الس��لطة الفلس��طينية مبا تعاني��ه من ضعف 
وترهل وفق��دان اجت��اه.. كلها جتعل م��ن إمكانية جناح 

عمل املجالس احمللية أمراً بالغ الصعوبة.
 وأخي��راً، إن جترب��ة إعان االنتخاب��ات احمللية، ثم 
إع��ان تعطيلها، تؤكد م��دى صعوبة املض��ي في عملية 
ترتي��ب البي��ت الفلس��طيني، وف��ي برنام��ج املصاحل��ة 
الوطني��ة، ويش��ير إلى تأثي��ر االحتال والبيئ��ة العربية 

والدولية في منظومة العمل الفلسطيني.

بقلم: د. محسن صالح

تأجيل االنتخابات المحلية
ق��ّررت احلكومة الفلس��طينية تأجي��ل االنتخابات البلدّية ملّدة أربعة أش��هر كي »يت��ّم العمل خال 
ه��ذه الفترة عل��ى توفير البيئة القانونّية والقضائّية املائمة لضم��ان إجرائها في كاّفة املجالس احمللية 
الفلس��طينية في يوٍم واحد«. وأّكد رئيس الوزراء رامي احلمد الل��ه أّن »إجراء االنتخابات في يوٍم واحد 
حٌقّ دستوري وقانوني«، موضحاً أّنه في حال تعّذر إجراء االنتخابات في يوٍم واحد »فمن حّق املجلس 

إجراؤها على مراحل«.{

نقد ذاتي نادر
 مارسه خالد مشعل

بقلم: فهمي هويدي

نادراً ما نس��مع عن نقد ذاتي مارسه أحد املسؤولن العرب، أندر منه أن يتم ذلك النقد في العلن 
وعلى مأل من الناس. لكن خالد مش��عل رئيس املكتب السياس��ي حلركة حماس فعلها، إذ مارس ذلك 
النقد بشجاعة في جلسة حوارية بثتها قناة اجلزيرة على الهواء يوم السبت املاضي )9/24( )دعا 
إليها مركز اجلزيرة لألبحاث والدراس��ات وش��هدها جمع من املثقفن العرب(. ولم يقتصر نقده على 
جتربة حماس في غزة فقط، ولكن النقد ش��مل أيضاً سلوك وموقف احلركات اإلسامية أثناء الربيع 

العربي.
حت��دث »أب��و الوليد« في أم��ور كثيرة تتعلق بالوضع الفلس��طيني والعاقة ب��ن فتح وحماس 
وصم��ود األخيرة وقدراتها. ولكن ش��ق النق��د الذاتي الذي مارس��ه لفت األنظار واس��تأثر باالهتمام، 
خصوص��اً أن��ه كان األقرب إلى موضوع احللق��ة التي كان عنوانها »حتوالت احلركات اإلس��امية«. 
عن تلك التحوالت ذكر ما يلي: إن اإلس��امين وقعوا ف��ي خطأين خال مرحلة الربيع العربي أولهما 
املبالغة في تقدير املوقف، سواء بالنسبة إلى قدراتهم الذاتية أو بالنسبة إلى سلوك ورد فعل القوى 
املتضررة من الربيع على املستوين احمللي واإلقليمي. وكانت تلك إشارة إلى أنهم بالغوا في قدراتهم 
وهّونوا من ش��أن قوى الثورة املضادة، وأرجع ذلك اخلطأ إل��ى عوامل عدة بينها املبالغة في الرهان 
على القوى الذاتية، فضاً ع��ن قلة اخلبرة وغياب املعلومات الدقيقة املتعلقة باألجواء احمليطة، إلى 

جانب وقوعهم في فخ التضليل من اجلانب اآلخر.
اخلطأ الثاني الذي وقع فيه اإلساميون متثل في ضعف كفاءة التعامل مع شركاء الوطن، حيث 
»ثبت بالتجربة العملية أن األغلبية في الصناديق )االنتخابية( مهمة، لكنها ال تكفى لانفراد بالقرار 

وبإدارة املؤسسات العامة«.
ف��ي حديثه عن أخطاء حماس في غزة قال خالد مش��عل: إن أحد أعضاء مركزية فتح زاره أثناء 
وج��ود احلرك��ة في دمش��ق فقال له: أخطأنا مل��ا ظننا أن زمن فت��ح ولى وأننا البدي��ل. وأنتم أخطأمت 
عندم��ا تعاملت��م مع حماس بأنها ميك��ن أن ترضى بنظ��ام »الكوتة«، وإنه ال حاجة للش��راكة معها. 
وأضاف لقد استس��هلنا أن نحكم وحدنا، وظننا أن ذلك أمر ميس��ور. واكتش��فنا أن ذلك ليس س��ها، 
حي��ث تأكد لدينا أن نظري��ة البديل فكرة خاطئ��ة، وأن املنهج الصحيح واملس��ار األصوب يتمثل في 
الش��راكة والتواف��ق. لذلك فإنه بعد االقتراع احل��ر ينبغي أن نذهب إلى الش��راكة والتوافق الوطني، 
ودعا إلى تطبيق الفكرة في الس��احة الفلس��طينية بحيث ال تنفرد حماس بقرار احلرب وال تنفرد فتح 

بقرار التسوية، حيث ال مفر من صياغة برنامج مشترك يعّبر عن اجلميع.
كام أب��و الولي��د له أهمية خاص��ة، ألنها املرة األولى الت��ي يفتح فيها مل��ف املراجعة من جانب 
قيادة على هذا املس��توى. صحيح أن الس��يد راشد الغنوش��ي، زعيم حركة النهضة التونسية، أبدى 
ماحظات حول املوضوع في بعض أحاديثه، كذلك ثمة لغط يدور حول نقد التجربة املصرية داخل 
الس��جون وبن القي��ادات املقيمة باخل��ارج، لكن الكام احملدد الذي ذكره الس��يد خالد مش��عل يبدو 
جديداً، ويفتح الباب ملناقش��ة جادة لتقومي ما جرى واستخاص دروسه. ولألسف إن تلك املناقشة 
الضروري��ة غير متاح��ة في مصر في الوق��ت الراهن، ألن املن��اخ العام معبأ بق��راءة واحدة للتجربة 
وبك��م هائل م��ن املعلومات التي حتتاج إلى تدقي��ق وتصويب. فضاً عن املوقف الرس��مي مع إغاق 
امللف وطي صفحته، وهو خيار يتبناه نفر من املثقفن وعناصر الطبقة السياسية، ويحبذه اخلطاب 
اإلعامي املهيمن. س��تظل تلك ثغرة ال بّد أن تعالج يوماً ما، ليس فقط لكي نفهم ما جرى، ولكن أيضاً 
لك��ي نتمك��ن من التواف��ق على صيغة ال  ب��ّد منها للتعايش في املس��تقبل، وهو أمر مش��روط بتحلي 
مختلف األطراف بالش��جاعة التي متكنهم من الصدق في نقد الذات، ألننا ال نس��تطيع أن نطمئن إلى 

مستقبل ينبني على قاعدة عريضة من األخطاء واملكائد.{

د. محمود الزهار:
انتفاضة القدس لن تتوقف.. وستؤتي ثمارها

قال محمود الزهار، عضو املكتب السياس��ي حلركة 
املقاوم��ة اإلس��امية »حم��اس« إن »انتفاض��ة الق��دس 
مس��تمرة وس��تؤتي ثماره��ا«، واصفاً إياه��ا ب�»املخزون 
احلض��اري«.  وأضاف الزهار خال مهرجان فني نظمته 
احلركة األس��بوع املاض��ي في ميناء مدين��ة غزة، وحمل 
عن��وان »اس��رج خيل��ك«، أن »انتفاض��ة الق��دس جاءت 
ك��رّد طبيع��ي عل��ى االنته��اكات اإلس��رائيلية املس��تمرة 
بح��ق الفلس��طينين«.  وتاب��ع: »لق��د مّر ع��ام على هذه 
االنتفاضة املباركة، وستبقى مس��تمرة ولن تتوقف )..( 
هذه االنتفاض��ة هي مقاومة و مخ��زون حضاري وطاقة 
ل��ن تتبدد وس��تطرح نفس��ها يوم��اً من األيام، وس��تؤتي 

ثمارها قريباً«. 
ورأى الزه��ار أن »انتفاضة القدس تؤس��س ملرحلة 
جدي��دة من التحرر من االحت��ال، وحتقيق ما يصبو إليه 

الفلسطينيون«.
وثّم��ن دور ق��ادة احلركة اإلس��امية ف��ي »األراضي 
الفلس��طينية احملتل��ة ع��ام 1948«، مؤكداً أنه��م »قادوا 
ومنع��اً  والق��دس  األقص��ى  للمس��جد  حماي��ة  املقاوم��ة 

لتدنيسها من املستوطنن«.
القي��ادي الب��ارز في »حم��اس« جدد رف��ض حركته 
االعتراف بإس��رائيل، قائاً: »حماس ل��ن تعترف للكيان 
الغاصب بشبر على أرضنا، ولن تعترف لها مبلكية ذرة 

تراب من فلسطن«.
تخل��ل املهرجان عروض للدبكة الش��عبية، وأخرى 
ح��ول  ش��عرية  لقصائ��د  وإلق��اء  وغنائي��ة،  مس��رحية 

»انتفاضة القدس«.{
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الرئيس أردوغان: نستهدف إقامة منطقة آمنة في سوريا
ق��ال الرئي��س التركي رج��ب طيب أردوغ��ان، إن 
باده تهدف إلى تطهير خمس��ة آالف كيلومتر شمالي 
س��وريا من اإلرهاب، لتك��ون منطقة آمن��ة ُيحظر فيها 

الطيران.
جاء ذلك ف��ي مقابلة تلفزيوني��ة للرئيس التركي 
مع قناة »روتانا خليجية«، بثت مساء األحد، وتناول 

خالها آخر املستجدات اإلقليمية.
وأض��اف أردوغان: »نس��تهدف تطهير مس��احة 
بحجم خمسة آالف كلم مربع شمالي سوريا، وإعانها 
خالي��ة من اإلرهاب، لتصبح منطق��ة آمنة، يحظر فيها 
الطيران، وبالتالي يعود أهالي املنطقة إليها، وُتش��كل 

قوات أمنية منهم«.
وأردف: »فنب��دأ ببن��اء بع��ض املباني الس��كنية 
واملراف��ق االجتماعي��ة، ويع��ود بع��ض الاجئن إلى 

أراضيهم ونكون قد منعنا أمواج اللجوء«.
وأوضح أنه حتدث في هذا املوضوع مع الرؤساء 
ميركل وبوتن وأوباما، وكذلك مع زعماء دول ش��قيقة 
وصديقة مث��ل الس��عودية وقطر، مضيف��اً: »وقد قمنا 
بإعداد حتضيراتنا األولية ف��ي هذا اإلطار، وإن تطلب 
األمر س��نبني وحدات س��كنية للذين يعيش��ون حالياً 
ف��ي املخيم��ات، وهن��اك تع��اون بينن��ا واململكة حول 
ذلك، ونريد حتقيق هذا املش��روع وإس��كانهم في هذه 

الوحدات«.
وبّن أن ب��اده تعاونت مع املعارضة الس��ورية 
املعتدل��ة ومتكن��ت م��ن تطهي��ر مدين��ة »جرابل��س«، 
ش��مالي س��وريا، من تنظي��م »داعش«، وب��دأ األهالي 

بالعودة إليها.
وق��ال في ه��ذا الص��دد: »تعاون��ا م��ع املعارضة 
املعتدل��ة، ومتكن��ا م��ن تطهي��ر جرابلس م��ن داعش، 
وهن��اك 30 أو 40 ألف��اً ق��د ع��ادوا إليه��ا، وأهاليها من 

العرب«.
واس��تطرد بالق��ول: »كذل��ك دخلنا بل��دة الراعي 
)بريف حلب الش��مالي( وقمن��ا بتطهيرها من عناصر 
داع��ش، وبدأ س��كان البل��دة بالعودة، وهن��اك توجه 
ملنطق��ة الب��اب م��ن قب��ل املعارض��ة املعتدل��ة وكذلك 

منبج«.
وتاب��ع أردوغ��ان: »الع��رب يش��كلون 85% م��ن 
س��كان منب��ج، ولك��ن هن��اك خط��ة لتس��ليم املدين��ة 
د«  ي  و»ب  كا«،  كا  »ب��ي  مث��ل  إرهابي��ة  ملنظم��ات 
)ال��ذراع  ك«  ب  و»ي  لألول��ى(،  الس��وري  )االمت��داد 
املس��لحة للثاني(«، ولكننا ال ميكن أن نسمح بدخول 
ه��ذه العناصر اإلرهابية إلى املنطق��ة، فا بّد أن يعود 
أهله��ا إليه��ا، وأمريكا قدم��ت لنا تعهدات بش��أن ذلك، 

ونحن نتابع ما إذا كانت ستحقق تلك الوعود أو ال«.
ولف��ت إلى أنه »خال العملية التي جنريها حالياً 
في سوريا )درع الفرات( بدأنا نكتشف أسلحة الغرب 
ل��دى اإلرهابي��ن، وكذل��ك تفع��ل أمري��كا بتزويد هذه 
املنظمات بأس��لحتها، وتقوم بإنزالها عبر طائراتها«، 
مش��يراً إل��ى أن »األمري��كان يب��ررون ذلك ب��أن هؤالء 
)املنظمات املذك��ورة( يحاربون داعش«، واس��تدرك: 
»نح��ن نحارب داع��ش، تعالوا نحاربه��ا معاً، ال يحق 

ألحد أن يخدع اآلخر«.
وب��ّن أن »اله��دف األساس��ي ه��و احت��ال ه��ذه 
األراضي وايجاد ممر إرهابي في ش��مال سوريا، وهذا 
ما لن نسمح به، وسوف نحافظ على أمن تركيا، لذلك 
ال بّد من منطقة آمنة مبساحة 5000 كم مربع إلسكان 

إخواننا العرب وقطع هذا املمر االرهابي«.
عل��ى صعيد متص��ل، قال أردوغان إنه س��يجري 
اتص��االً بنظيره الروس��ي فادميير بوت��ن واألمريكي 
ب��اراك أوباما لبحث إمكانية تطبي��ق هدنة جديدة في 

سوريا.
وأضاف: »س��أبحث معهم ما هي اخلطة القادمة 

الت��ي ميكن حتقيقه��ا، وهل ميكن حتقي��ق الهدنة مرة 
أخرى«.

ومنذ إعان النظام السوري انتهاء الهدنة في 19  
أيلول املاضي، تش��ن قواته ومقاتات روس��ية، حملة 
جوي��ة عنيف��ة متواصلة على أحي��اء حلب اخلاضعة 
لس��يطرة املعارض��ة؛ س��ببت مقت��ل وإصاب��ة مئ��ات 
املدنين، بينهم نس��اء وأطفال، بعد وقف هش إلطاق 

النار لم يصمد ألكثر من سبعة أيام.
ولفت أردوغان إلى أن��ه لم يتطرق مع ولي العهد 
الس��عودي األمي��ر محمد ب��ن نايف ملوضوع تس��ليح 

املعارضة السورية املعتدلة مبضادات الطيران.
وق��ال ف��ي ه��ذا الص��دد: »ل��م نتط��رق إل��ى ه��ذا 
املوض��وع، ولكن في ما يتعلق بدعم وتأييد املعارضة 
املعتدلة جند هناك تصريحات شديدة اللهجة، ونحن 
منذ البداية نقدم لها الدعم، ونولي أهمية كبيرة للدعم 

الذي نتوقعه لهم من قطر والسعودية«.
وبشأن الاجئن السورين، قال أردوغان: »نحن 
اآلن ف��ي تركي��ا نس��تضيف ثاثة ماين م��ن إخواننا 
)الاجئ��ن الس��ورين(، وأنفقن��ا 12.5 ملي��ار دوالر 
لصاحله��م، واملبل��غ نفس��ه أنفقته منظم��ات املجتمع 
املدن��ي، وأما حج��م املس��اعدات الدولية ف��ا يتجاوز 

520 مليون دوالر«.
واته��م الرئي��س الترك��ي الغ��رب بالته��رب م��ن 
املس��ؤولية في ه��ذا الصدد، قائ��اً » يغلقون حدودهم 
ويضعون األس��اك الش��ائكة في وج��ه الاجئن، أما 
نحن فا ميكننا أن نوصد أبوابنا في وجه من يهربون 
من املوت وقصف الطائرات«، مش��دداً على أنه »يولي 
أهمي��ة كبيرة لتضامن الس��عودية وقطر معنا في هذا 

املوضوع«.{

الفلسطينّيون يحيون الذكرى الـ16 
النتفاضة األقصى

 أحيا الفلس��طينيون يوم األربعاء 9/28 الذكرى 
السادس��ة عش��رة الن��دالع انتفاض��ة األقص��ى، التي 
ج��اءت بعد جمود العملية السياس��ية واقتحام زعيم 
املعارض��ة اإلس��رائيلية ف��ي حينها )أرييل ش��ارون (

ساحات املسجد األقصى.
وقد شارك عشرات الفلسطينين في وقفة مبدينة 
غزة إحياء للذكرى، ورفعوا الفتات كتب على بعضها: 
»االنتفاضة مس��تمرة حتى تع��ود األرض حرة«، و»ال 

صوت يعلو فوق صوت االنتفاضة«.
وقال القيادي بحركة املقاومة اإلسامية )حماس( 
أمي��ر أبو العمرين في كلمة له على هامش الوقفة: »إن 
الش��عب الفلس��طيني س��يمضي في انتفاضاته حتى 

دحر االحتال اإلسرائيلي عن أرضنا«.
واندلعت ش��رارة االنتفاضة الفلسطينية الثانية 
ع��ام 2000 عقب اقتح��ام رئيس الوزراء اإلس��رائيلي 

الراحل أرييل ش��ارون املس��جد األقص��ى، ومعه قوات 
كبيرة من اجليش والشرطة.

وجتّول شارون آنذاك في ساحات املسجد، وقال 
إن »احل��رم القدس��ي« س��يبقى منطقة إس��رائيلية، ما 
أثار اس��تفزاز الفلس��طينين، فاندلعت املواجهات بن 
املصل��ن واجلنود اإلس��رائيلين، واستش��هد س��بعة 
فلس��طينين وُجرح 250 آخ��رون، وأصيب 13 جندياً 

إسرائيلياً.
ووفق��اً ألرقام فلس��طينية وإس��رائيلية رس��مية، 
الثاني��ة ع��ن استش��هاد 4412  أس��فرت االنتفاض��ة 
فلس��طينياً إضاف��ة إل��ى 48322 جريح��اً، بينما قتل 

1069 إسرائيلياً وجرح 4500 آخرون.
يش��ار إل��ى أن االنتفاض��ة الفلس��طينية الثاني��ة 
املقاوم��ة  أش��كال  م��ن  متع��ددة  مراح��ل  تخللته��ا 
الفلس��طينية، بدأت مبواجهات س��لمية وحتولت إلى 
أعمال عسكرية قابلتها إسرائيل 
مبوج��ات كبي��رة م��ن التصعيد 
إع��ادة  إل��ى  أدت  العس��كري، 
احت��ال الضف��ة الغربية وش��ن 

ثاث حروب على قطاع غزة.
وتوقف��ت انتفاضة األقصى 
بع��د   2005 ش��باط   8 ي��وم 
اتف��اق هدنة ب��ن اإلس��رائيلين 
والفلس��طينين ف��ي قم��ة عقدت 
مبدينة شرم الشيخ املصرية.{

249 شهيدًا وأربعون قتياًل صهيونيًا
منذ بداية انتفاضة القدس

خلص��ت دراس��ة إحصائي��ة أعدها مرك��ز القدس لدراس��ات الش��أن »اإلس��رائيلي« والفلس��طيني في 
الذك��رى األولى النتفاضة القدس، إلى حدوث تراج��ع في األداء املقاوم لاحتال الصهيوني، مع بقاء حجم 

االنتهاكات قائماً عبر سياسات ممنهجة لضرب صمود الفلسطينين.
ووف��ق الدراس��ة الصادرة يوم اجلمعة، فقد بلغ عدد الش��هداء 249 ش��هيداً تصّدرته��م مدينة اخلليل 
بواقع 77 شهيداً، فيما بلغ عدد اإلصابات نحو 18 ألفاً و300 مصاب، توزعت بن الضفة الغربية والقدس 

واألراضي احملتلة عام 1948.
ورص��د التقرير 40 قتياً صهيونياً ونحو 672 مصاباً في 121 عملية طعن، و27 عملية دهس، ومائة 
عملية إطاق نار، و1422 إلقاء زجاجة حارقة، و4234 حادثة إلقاء حجارة، وستن صاروخاً، و29 قذيفة 

من غزة.
وارتفع بش��كل واضح حجم االعتقاالت في األراضي الفلس��طينية؛ حيث بلغ عدد االعتقاالت فيها نحو 

8500 أسير وأسيرة، ابرزهم الشيخ رائد صاح ورئيس حزب التجمع العربي في الداخل.
وأظهرت الدراس��ة أن هناك تراجعاً واضحاً في ش��كل التعاطي اإلعامي مع األحداث التي جاءت على 
ش��كل موجات متقطعة، فيما س��جلت خ��ال الفترة زيادة وتيرة اإلضرابات الفردية لألس��رى في س��جون 

االحتال في األشهر الستة األخيرة.
م��ن جانبها، أك��دت حركة املقاومة اإلس��امية »حم��اس« أن انتفاضة القدس س��تظل مش��تعلة، ولن 
تتوقف حتى كنس االحتال من القدس والضفة وكل فلس��طن، مش��ددة على أن القمع واإلرهاب واحلصار 

لن ترهب شعبنا.
وج��ددت حركة حماس في بياٍن لها يوم اجلمعة، في الذك��رى األولى النتفاضة القدس، عدم اعترافها 
بالكي��ان الصهيوني، وقالت: »جندد عدم اعترافنا بالعدو الصهيوني، وعدم استس��امنا لكل الوقائع التي 

يحاول فرضها على أرض القدس واملسجد األقصى«.
وشددت على حق شعبنا في املقاومة بكل األشكال لردع العدوان والسترداد احلقوق.

وقدمت التحية ألرواح الش��هداء من الرجال والنس��اء؛ »فهم فخر هذه األمة العاجزة قياداتها واملكبلة 
شعوبها، وهم جند الله املنصورون الذين وعدهم بالنصر والتمكن«.

وأدانت عملية التطبيع والتنس��يق بن »س��لطة أوس��لو« والعدو الصهيوني التي كان آخرها مشاركة 
رئي��س الس��لطة وقادة حركة فتح في جنازة »الهالك املجرم« ش��معون بيريز وما تب��ع ذلك من تصريحات 
محس��وبة على حركة فتح. وأكدت أن »هذا الس��لوك الاأخاقي للدم الفلس��طيني هو الذي يش��جع أطرافاً 

عربية للتطبيع مع العدو الصهيوني املجرم«.{

حماس: مشاركة عباس بجنازة بيريز
 وصمة عار

الرئي��س  مش��اركة  حم��اس  حرك��ة  أدان��ت 
الفلس��طيني محم��ود عب��اس ف��ي مراس��م تش��ييع 
الرئيس اإلس��رائيلي الس��ابق ش��معون بيريز التي 

جرت يوم اجلمعة مبشاركة وفود عاملية وعربية.
وقال املتحدث باس��م احلركة سامي أبو زهري 
إن مشاركة عباس بجنازة بيريز وصمة عار، ومتثل 

استخفافاً بدماء الفلسطينين.
ورأت احلرك��ة في وقت س��ابق أن وف��اة بيريز 
متثل نهاية مرحلة في تاريخ االحتال اإلس��رائيلي، 
»وأن الفلسطينين ُس��عداء برحيل هذا املجرم الذي 

توّرط في جرائم وفي سفك دماء أبناء شعبنا«.
وتظاه��ر املئ��ات ف��ي غ��زة بدع��وة م��ن حرك��ة 
املقاومة، وأحرقوا صورا لبيريز كتب عليها »قاتل«، 
ف��ي  عب��اس  ملش��اركة  مناهض��ة  هتاف��ات  ورددوا 

جنازته.
ف��ي املقاب��ل، دافعت حرك��ة فتح عن مش��اركة 
الرئيس الفلس��طيني في تش��ييع بيريز، وقالت إنها 
»ج��زء من مس��ؤوليات موق��ع رئي��س الدولة جتاه 

التفات العالم أجمع حلدث اجلنازة«.
ورأت »فت��ح« ف��ي بي��ان أن مش��اركة عب��اس 
»ته��دف إلى قط��ع الطريق عل��ى حكومة ن��ن ياهو 
في مش��روع الترهي��ب ضد الس��لطة الفلس��طينية، 
ومح��اوالت إقناع العالم بأننا ف��ي جبهة ال تؤمن إال 

بالعنف والساح«.
وش��هدت القدس الغربية يوم اجلمعة تش��ييع 

جنازة ش��معون بيريز بحضور تسعن وفداً دولياً، 
بينما ش��ارك من العرب الرئيس الفلسطيني محمود 

عباس إلى جانب وفود من األردن ومصر واملغرب.

مصافحة وشكر
وصافح رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامن نن 
ياهو الرئيس الفلس��طيني وش��كره عل��ى حضوره، 

بينما قال عباس إنه سعيد لرؤية نن ياهو.
وش��ارك في التشييع الرئيسان األميركي باراك 
أوباما والفرنس��ي فرانس��وا هوالند وعدد من ملوك 

وأمراء وقادة دول العالم.
وخ��ال كلم��ة في املراس��م، أثن��ى أوبام��ا على 
مشاركة الرئيس الفلس��طيني في اجلنازة، وقال إن 
وج��وده  يذكر ب��أن العمل من أجل الس��ام يجب أن 

يستمر.
يذكر أن بيريز كان أحد أبرز مؤسس��ي إسرائيل 
فوق األراضي العربية احملتلة عام 1948، وش��ارك 
العرب��ي  الص��راع  ف��ي  الكب��رى  األح��داث  كل  ف��ي 
اإلس��رائيلي عل��ى مدى عمله السياس��ي ال��ذي امتد 

نحو سبعة عقود.
وش��غل بيري��ز منصب رئي��س الدول��ة وترأس 
الدف��اع  حقيبت��ي  ش��غل  كم��ا  مرت��ن  احلكوم��ة 
واخلارجي��ة، وعرف بارتكابه مج��زرة قانا بجنوب 
الغربي��ة  الضف��ة  واحتال��ه   ،1996 ع��ام  لبن��ان 

وتوسعه في بناء املستوطنات.{
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هل تجاوز اإلخوان المسلمون في األردن خطر الحظر أو االنقسام؟!
املس��لمن  اإلخ��وان  ل��م تك��ن مش��اركة جماع��ة 
األردني��ة في االنتخابات التش��ريعية الت��ي جرت في 
20 أيل��ول املاضي صاخب��ة كعادتها في املش��اركات 
الس��ابقة، ذل��ك أن أهداف اجلماعة من املش��اركة هذه 
امل��رة كان��ت مح��ددة ومتواضع��ة، وته��دف بص��ورة 
أساسية إلعادة شرعنة وجود اجلماعة التي تعرضت 

للحظر القانوني. 
وتعّرض��ت اجلماع��ة حلمل��ة دعائي��ة سياس��ية 
لن��زع ش��رعيتها التاريخي��ة والش��عبية، والتش��كيك 
بانتماءاتها الوطنية وتوجهاتها الدميقراطية املدنّية، 
وبات��ت حت��ت حص��ار أطروح��ة التط��رف واإلرهاب، 
وأصبحت تعّد أحد العوامل الرئيسة لعدم االستقرار.

االنتخاب��ات ف��ي  وقاطع��ت اجلماع��ة تاريخي��اً 
ظروف سياس��ية محلية وإقليمي��ة ودولية أفضل من 
و2013،  و2010   1997 أع��وام  احلالي��ة،  الظ��روف 
وهي ق��رارات اتخذتها اجلماعة وفق حس��ابات كانت 
تقع في املجال السياس��ي، لكن قرار املشاركة احلالي 
يق��ع في س��ياق املج��ال الهوياتي، باعتبار املش��اركة 
مدخ��اً إلع��ادة تأهي��ل اجلماع��ة سياس��ياً واحلفاظ 
عل��ى وجودها القانوني في الس��ياق الوطني األردني 
من جه��ة، واحلفاظ على متاس��ك اجلماع��ة، وجتاوز 

االنقسامات واالنشقاقات الداخلية، من جهة أخرى.
عندما أجرى األردن انتخابات عام 1989، فازت 
»جبه��ة العمل اإلس��امي« ب� 22 مقعداً م��ن أصل 80 
مقعداً، األمر الذي كش��ف عن قوة اجلماعة وحضورها 
اجلماهيري. ولتجّنب تكرار التجربة، أقدمت احلكومة 
عل��ى تعدي��ل القانون االنتخاب��ي ع��ام 1993، في ما 
ع��رف بقان��ون »الص��وت الواح��د«، لضم��ان نتائ��ج 
مغاي��رة ترتك��ز عل��ى أولوي��ة التصويت على أس��س 
هوياتية فرعية، تصبح فيه العش��يرة مجال املنافسة 
في األطراف الريفية والبدوي��ة، ومتّكن رجال األعمال 

من املنافسة في املراكز املدينية احلضرية. 
املاض��ي  آب   31 ف��ي  احلكوم��ة  أق��رت  وعندم��ا 
مش��روع قانون انتخابي جديد يلغي قانون »الصوت 
الواح��د« ويخفض ع��دد مقاعد البرملان م��ن 150 إلى 
130 مقع��داً، بينه��م 15 ام��رأة، ويق��ر نظ��ام الدوائ��ر 
االنتخابية الذي قّس��م اململكة التي تضم 12 محافظة 
إل��ى 23 دائ��رة، باإلضافة إل��ى ثاث دوائ��ر للبدو، لم 
يكن القانون اجلديد بعيداً عن ترس��يخ أس��س النظام 

االنتخابي السابق وأهدافه.
 وخاض حزب جبهة العمل اإلسامي، وهو الذراع 
السياسية جلماعة اإلخوان املسلمن، االنتخابات، من 
خال ائت��اف »التحالف الوطني لإلصاح« عش��رين 
قائم��ة و120 مرش��حاً، منه��م 72 عض��واً ف��ي احلزب 
سياس��ية  ش��خصيات  ضم��ت  والبقي��ة  واجلماع��ة، 
وعشائرية ومرشحن مسيحين وشركس وشيشان. 
وقد حصد التحالف 15 مقعداً في البرملان، عشرة 
منه��ا حصل عليه��ا أعضاء من اجلماعة، أما اخلمس��ة 
األخ��رى فذهبت حللفائهم.  وأوصل��ت قوائم التحالف 
ثاث نس��اء إلى قبة البرملان، وس��يطرت على املقاعد 
وعدده��ا  كاف��ة،  والش��ركس  للشيش��ان  املخصص��ة 

ثاثة. 
على الرغم من مش��اركة اإلخوان في االنتخابات، 
وغي��اب األصوات السياس��ية الداعية إل��ى املقاطعة، 
فإن العزوف عن االقتراع كان ظاهراً، إذ اقتربت نسب 
االقت��راع احلالية مع نس��ب املش��اركة ف��ي انتخابات 
2013، رغ��م التعدي��ات الت��ي أدخل��ت عل��ى قانون 
االنتخ��اب بخف��ض س��ن الناخ��ب، وقد بلغت نس��بة 

املشاركة نحو 33 في املئة.
س��لوك اإلخوان عقب إع��ان النتائج كان يش��ير 
إل��ى ن��وع م��ن الرض��ا النس��بي باألم��ر الواق��ع، ولم 
ذل��ك  تزوي��ر،  أو  جت��اوزات  ع��ن  اجلماع��ة  تتح��دث 
أن أولوي��ات اجلماع��ة ارتك��زت عل��ى إع��ادة تأهي��ل 
اجلماعة، باعتبارها تي��اراً وطنياً يلتزم حدود اللعبة 
الدميقراطي��ة بحده��ا األدن��ى، وتأكيد ق��وة اجلماعة 
وحضورها اجلماهيري، وأنها متتلك خطاباً معارضاً 

مرناً يؤمن بالدولة املدنية ومقتضياتها. 
وعملت اجلماعة عل��ى الدخول في ائتاف وطني 
واس��ع جتنباً للهياكل التنظيمي��ة اجلامدة، وحرصت 
عل��ى ض��م مكون��ات أثني��ة وديني��ة م��ن الش��ركس 
ش��بهة  م��ن  للتخل��ص  واملس��يحين،  والشيش��ان 

سياسات الهوية القاتلة.
وفي س��ياق العم��ل على تبديل ص��ورة اجلماعة 
التقليدية، والتخلص من ش��بهة التطرف، استخدمت 
اجلماع��ة ف��ي حملته��ا االنتخابي��ة الوس��ائل املمكنة 
كافة، بدءاً من تشكيل القوائم واالبتعاد عن اخلطابات 
الش��ائكة،  واإلقليمي��ة  الدولي��ة  واملس��ائل  املؤدجل��ة 
وانته��اء بطق��وس املش��اركة واالحتف��ال، إذ حضرت 

املهرجان��ات،  خ��ال  واملوس��يقى  الوطني��ة  األغان��ي 
وحتى النساء غير احملجبات. 

مديني��ة  اجلماع��ة  ك��ون  االنتخاب��ات  وأك��دت 
بصورة أساس��ية وقادرة على احلش��د والتعبئة على 
أس��س تتج��اوز الهوي��ات الفرعية، لك��ن قوتها برزت 
في املدن الرئيس��ة املختلطة في عم��ان والزرقاء، ذات 
املكونات الفلس��طينية والش��رق أردنية والشركس��ية 
والشيش��انية، بينما ل��م يحصل اإلخ��وان على مقاعد 
ع��ن احملافظات الش��رق أردنية اخلالص��ة، األمر الذي 
يكش��ف طبيع��ة األولوي��ات العش��ائرية ف��ي املناطق 

الريفية والبدوية. 
وق��د أفضت ه��ذه السياس��ات إل��ى والدة جماعة 
»زمزم«، ثم دفعت باجتاه ترخيص جمعية »اإلخوان« 

اجلماع��ة  ع��ن  القانوني��ة  الش��رعية  لن��زع  متهي��داً 
التاريخي��ة، وعمل��ت عل��ى دفع تي��ار »احلكم��اء« إلى 

تقدمي مبادرات تتموضع بن اجلماعة واحلكومة. 
خاص��ة القول، أن مش��اركة اجلماع��ة من خال 
ذراعه��ا السياس��ية ح��زب جبه��ة العم��ل اإلس��امي، 
وتش��كيل ائت��اف التحال��ف الوطن��ي لإلص��اح، لن 
ي��ؤدي إلى إعادة دمج اجلماعة سياس��ياً مع س��يادة 
نظري��ة احل��زام الناق��ل للتط��رف، وش��يوع املقاربات 
االستش��راقية والثقافوي��ة ف��ي التعام��ل م��ع ظاهرة 
اإلسام السياسي، وسوف تنتقل استراتيجية تفتيت 
اجلماع��ة لتطاول ال��ذراع السياس��ية للجماعة حزب 
جبه��ة العمل اإلس��امي، خللق مزيد من االنقس��امات 

على أسس هوياتية تارة، وسياسية تارة أخرى. 
فعل��ى الرغم م��ن جملة اإلش��كاالت الت��ي تعاني 
منها اجلماعة، إال أنها تش��كل ف��ي املجتمعات العربية 
اإلس��امية اإلس��منت ال��ذي يص��ل الدول��ة باملجتمع، 
في ظ��ل غي��اب وضعف مؤسس��ات املجتم��ع املدني، 
ي��ؤذن  تفتي��ت اجلماع��ة، واس��تبعادها  ومح��اوالت 
ببروز مجموعات وجماعات هوياتية غاضبة وعنيفة 

يصعب ضبطها والتحكم مبآالتها.{

بقلم: حسن أبو هنية

احتجاجات على تعديل المناهج الدراسية 
في األردن

واجه��ت التعدي��ات الت��ي أجري��ت مؤخ��راً على 
املناهج الدراس��ية في األردن هجوم��اً وانتقاداً حاّدين 
من نقابة املعلمن )كبرى النقابات األردنية(، إذ قالت 

إن في التعديات اجلديدة مسحة تغريبية.
ودفع��ت التعديات أردنين إل��ى التظاهر وحرق 
كتب أبنائهم املدرسية أمام مقر وزارة التربية والتعليم 
ف��ي عمان، ورفع احملتجون الفت��ات تندد بحذف مواد 

تتعلق بالدين من بعض الكتب املدرسية.
ودع��ا املتظاه��رون إل��ى ع��دم إقح��ام اخلاف��ات 
السياسية في عملية تطوير املناهج الدراسية. وتأتي 
التعديات التي أُقرت مؤخراً في األردن بعد عامن من 
تعدي��ات خففت جرع��ة الصراع العربي اإلس��رائيلي 

في املناهج األردنية.
وم��ن األمثلة عل��ى التعديات اجلديدة اس��تبدال 

ص��ورة معلمة متحجبة بأخرى غير متحجبة في أحد 
الكتب املدرس��ية، وحذف آية قرآنية، وفق مقارنة قام 
بها املتخصص في الش��أن التربوي محمد قطيش��ات، 
ال��ذي أش��ار إل��ى أن التعدي��ات تأت��ي في ظ��ل حالة 

استقطاب سياسي.
بي��د أن احلكوم��ة األردنية تدافع ع��ن التعديات 
اجلديدة التي ترى فيها محاولة لتطوير دائم للمناهج 

ومواكبة للعصر في األردن.
وف��ي ه��ذا اإلط��ار، ق��ال ذوق��ان عبي��دات اخلبير 
الترب��وي األردن��ي إن الكت��ب املدرس��ية لع��ام 2015 
كانت فيها »ش��حنة داعشية«، في إشارة إلى التطرف 
الدين��ي. وأضاف أن بعض الكتب احت��وت على أفكار 
حتض على العنف وأخرى خاطئة، وهو ما اس��تدعى 

تلك التعديات، حسب تعبيره.{

عشرات القتلى والجرحى بسلسلة تفجيرات في بغداد
قتل خمس��ة عش��ر ش��خصاً وجرح 35 في سلسلة 
تفجي��رات ضربت عدة مناط��ق من العاصم��ة العراقية 
بغداد، حس��ب مصدري��ن أمنّي��ن. ووقع��ت التفجيرات 
رغم اإلجراءات األمنية املش��ددة التي تفرضها السلطات 

العراقية.
وقال امل��ازم أول حامت اجلابري من ش��رطة بغداد 
»إن انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً فجر نفسه على مقربة 
من مرأب للس��يارات ف��ي منطقة بغداد اجلديدة ش��رقي 
العاصم��ة«. وأوضح اجلابري أن ع��دد ضحايا الهجوم 

بلغ قتيلن إضافة إلى االنتحاري وإصابة 13 بجروح.
كما ُقتل ثاثة أش��خاص وأصيب سبعة إثر تفجير 
عبوة ناسفة في منطقة سبع البور شمالي بغداد، بينما 
قتل ش��خص بتفجير عبوة ناس��فة مثبتة بس��يارته في 

منطقة احلرية شمال غربي بغداد، وفق املصدر نفسه.
ووقع تفجير صباح الثاثاء في منطقة حي العامل 

ذات الغالبية الش��يعية جنوب غربي بغداد، ما أدى إلى 
مقتل س��بعة أش��خاص إضافة إلى االنتحاري، وإصابة 

15 آخرين بجروح، حسب مصدر أمني آخر.
ول��م تعلن أي جهة مس��ؤوليتها ع��ن الهجوم، لكن 
الس��لطات العراقية عادة تتهم تنظيم الدولة اإلس��امية 

بتنفيذ مثل هذه الهجمات. 
ووقع��ت ه��ذه التفجي��رات رغ��م  قيام ق��وات األمن 
العراقي��ة بتش��ديد إجراءاتها األمنية في بغداد حتس��باً 
لهجمات قد تس��تهدف جتمعات لش��يعة أثناء إحيائهم 
طقوس ش��هر محرم التي توافق ذكرى مقتل احلسن بن 

علي قبل أكثر من 14 قرناً.
وم��ع حلول ش��هر محرم م��ن كل عام يبدأ الش��يعة 
ف��ي غالبية املناط��ق العراقي��ة تنظيم مجال��س للعزاء، 
وإقامة طقوس خاصة باملناسبة، حتى تبلغ ذروتها في 

العاشر من محرم الذي يسمى عاشوراء.{

مظاهرات في األردن
 تنّدد باتفاقية الغاز اإلسرائيلي

ش��هدت العاصم��ة األردني��ة عمان ي��وم اجلمعة 
املاضي مسيرة شعبية حاشدة تندد باتفاقية استيراد 
الغ��از الت��ي ج��رى توقيعه��ا مؤخ��راً مع »إس��رائيل« 

وتطالب بإسقاطها.
وانطلق��ت املس��يرة م��ن أمام املس��جد احلس��يني 
وصوالً إلى س��احة النخيل، مبشاركة آالف األردنين. 
وردد املتظاه��رون هتاف��ات تعتب��ر االتفاقي��ة مدخ��اً 

لتبعية اقتصادية أردنية للكيان الصهيوني.
ورفع املش��اركون الفتات كتب عليه��ا »ينتهكون 
األقص��ى ونش��تري منهم الغ��از« و»ال لتموي��ل الكيان 
و»غ��از  األردن��ي«،  املواط��ن  جي��ب  م��ن  الصهيون��ي 
الع��دّو ليس فقط احتاالً.. هو س��رقة حقوق الش��عب 
يوّق��ع«،  واألردن  يقاط��ع  و»العال��م  الفلس��طيني«، 

وغيرها من الشعارات املنددة والرافضة لاتفاقية.
كذلك ش��هدت ع��دة محافظات أردني��ة مظاهرات 
مش��ابهة. وكانت احلكومة األردنية قد بّررت جلوءها 
إلى الغاز اإلس��رائيلي بانخفاض أسعاره وعدم توافر 

البدائل.
الوطني��ة  الكهرب��اء  م��ن جهته��ا، قال��ت ش��ركة 
األردني��ة في بيان س��ابق له��ا، إنها وقعت مع ش��ركة 
نوب��ل إنيرجي األميركية )املطورة حلوض غاز ش��رق 
البحر املتوس��ط( اتفاقية تزوي��د 40% من احتياجات 
الشركة من الغاز الطبيعي املسال لتوليد الكهرباء في 

اململكة.
وتس��اهم االتفاقية، وفق البيان، بخفض التكلفة 
عل��ى ش��ركة الكهرب��اء الوطني��ة، جتنب��اً الرتفاع��ات 
حادة ف��ي التعرفة الكهربائية على املس��تهلكن خال 

السنوات املقبلة.
وكانت جلن��ة حماي��ة الوطن ومقاوم��ة التطبيع 
األردنية قد اعتبرت أن اتفاقية شراء الغاز من إسرائيل 

»غير شرعية ومخالفة للدستور«.
مس��يرات  املاضي��ن  العام��ن  خ��ال  وخرج��ت 
ف��ي العاصم��ة عم��ان ترفض أي��ة مفاوض��ات أردنية 

الستيراد الغاز اإلسرائيلي.{
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اتفاق سعودي تركي لتعزيز التعاون السياسي واألمني
اختتم ولي العهد الس��عودي األمير محمد بن نايف 
آل س��عود زيارة للعاصمة التركية أنقرة على رأس وفد 
س��عودي رفي��ع املس��توى، وأك��دت الس��عودية وتركيا 
عزمهم��ا عل��ى تعزي��ز التع��اون بينهم��ا خصوص��اً في 

املجالن األمني والسياسي.
وذكرت مص��ادر في الرئاس��ة التركي��ة أن الرئيس 
الترك��ي رج��ب طي��ب أردوغ��ان بح��ث م��ع ول��ي العهد 
الس��عودي العاقات الثنائية والتطورات على الس��احة 

اإلقليمية، وفي مقدمتها الوضع في سوريا والعراق.
والتقى أردوغان مع اب��ن نايف للمرة الثانية خال 
عش��رة أي��ام فق��ط، وقل��ده وس��ام اجلمهوري��ة، وهو ما 
يعكس س��ير العاقات بن بلدين مؤثرين في التوازنات 

اإلقليمية والدولية مبواقفهما.
وأك��د الطرفان عزمهما على تعزي��ز التعاون بينهما 
خصوصاً في املجالن األمني والسياسي، وأبرم البلدان 
على هامش هذه الزيارة عدداً من االتفاقيات والتفاهمات 

من شأنها تعزيز هذا التعاون.
أمن تركيا واستقرارها

وش��دد ولي العهد السعودي على وقوف باده إلى 
جانب أمن واستقرار تركيا، بينما قال الرئيس التركي إن 
تعزيز التع��اون بن أنقرة والرياض ف��ي كافة املجاالت 
وإثراءها وإكس��ابها أبعاداً جديدة، يوف��ر فرصاً جديدة 

من أجل السام واالستقرار إقليمياً ودولياً.

اتفاقيات وتفاهمات
أثن��اء  الس��عوديون واألت��راك  ووق��ع املس��ؤولون 
زي��ارة ول��ي العه��د اتفاقي��ات وتفاهم��ات ف��ي مجاالت 
اإلع��ام والثقاف��ة واالقتص��اد والس��ياحة والعم��ل، مع 
تأكيد مواصل��ة اجلهود إليصال العاقات إلى مس��توى 

التحالف االستراتيجي.
وفي وقت س��ابق  أكد كل من رئيس الوزراء التركي 
ب��ن علي يلدرم، وولي العهد الس��عودي محمد بن نايف 
بن عبد العزي��ز، أهمية تعميق العاق��ات والتعاون بن 

البلدين.
جاء ذلك خال استقبال ولي العهد السعودي محمد 

بن نايف بن عبد العزيز في العاصمة أنقرة، اخلميس.
وقال��ت مص��ادر ف��ي رئاس��ة ال��وزراء التركي��ة، إن 
يلدرمي وبن نايف بحثا خال لقاء ثنائي ومأدبة عش��اء 
أقامها األول، العاقات الثنائية بن البلدين، والتطورات 

اإلقليمية.
وأش��ار يلدرمي إلى أن العاقات التركية السعودية 
لها مكانة خاصة تس��تمد قوتها م��ن الروابط التاريخية 
والثقافية املش��تركة ومن الصداقة واألخوة الراسختن، 
الفتاً إل��ى أن البلدين لديهما آراء متطابقة حيال القضايا 
اإلقليمية، مؤكداً أنهم يبدون أهمية للتواصل والتش��اور 
املنتظ��م مع اململكة ف��ي القضايا الدولي��ة، وفي مقدمتها 

سوريا، والعاقات بن أنقرة ودول التعاون اخلليجي.
أنه��م  إل��ى  ولف��ت 
يعملون على نق��ل التعاون 
التركي السعودي إلى أعلى 
أس��اس  عل��ى  املس��تويات 
املش��تركة،  والقيم  املصالح 
والعمل على تطويرها، وفقاً 
ملا رسمه رئيس الباد رجب 
طي��ب أردوغ��ان، والعاه��ل 
الس��عودي امللك سلمان بن 
عب��د العزي��ز خ��ال زي��ارة 
األخي��ر لتركي��ا في نيس��ان 

املاضي.
أن  يل��درمي  وأوض��ح 

»مجلس التنس��يق التركي الس��عودي« برئاسة وزيري 
خارجية البلدين، س��يعمل على تعزي��ز عاقات البلدين 
مؤسس��اتياً، وبح��ث العاق��ات بش��كل ش��امل ومنتظم 

لتعميق التعاون بن اجلانبن.
م��ن جهته، أكد ول��ي العهد الس��عودي رغبة باده 
القوي��ة في تعميق العاق��ات بن البلدي��ن، املبنية على 
الرواب��ط التاريخي��ة املش��تركة وف��ي جمي��ع املجاالت، 
مش��يراً إل��ى أنهم س��يعملون بش��كل مش��ترك ف��ي إطار 
الرؤي��ة التي وضعه��ا الرئيس أردوغان وامللك س��لمان، 

وفق املصادر نفسها.
وش��دد ب��ن نايف عل��ى األهمية املفصلي��ة لعاقات 
التعاون بن تركي��ا واململكة ألمن املنطقة واس��تقرارها، 

في وقت متر فيها املنطقة مبرحلة عصيبة. 
جاويش أوغلو: تركيا والسعودية 
تتحركان سوية في احملافل الدولية

م��ن جهت��ه أّك��د وزي��ر اخلارجي��ة الترك��ي، مولود 
جاويش أوغلو، تطابق سياسات ومواقف ووجهات نظر 
باده مع السعودية جتاه القضايا اإلقليمية، مشيراً إلى 

أن البلدين يتحركان سوية في احملافل الدولية.
ج��اء ذل��ك ف��ي تصري��ح أدلى ب��ه جاوي��ش أوغلو  
عقب لقائه ولي العهد الس��عودي، محم��د بن نايف، في 
العاصمة التركية أنقرة، في إطار زيارة رس��مية يجريها 

األخير إلى تركيا.
وق��ال جاوي��ش أوغل��و إن أنقرة والري��اض تبذالن 
جهداً كبيراً من أجل حتقيق االستقرار واألمن في املنطقة، 
مبيناً أن كل زيارة جتري بن اجلانبن ُتساهم في تطوير 

وتعزيز العاقات واحلوار بينهما إلى مستويات أعلى. 
كم��ا رّحب جاوي��ش أوغلو بدع��م اململك��ة العربية 
السعودية لتركيا على خلفية محاولة االنقاب الفاشلة 
التي ش��هدتها األخي��رة منتصف متوز املاض��ي، معتبراً 
أن الزي��ارات املتتالي��ة ُتع��د مبثاب��ة دلي��ل عل��ى ذل��ك 
الدع��م والتضامن. وش��ّدد على أن اللقاء م��ع ولي العهد 
الس��عودي كان مثمراً للغاية، مبيناً أن البلدين ميتلكان 
االرادة والع��زم الكافي لتطوير العاقات إلى مس��تويات 

أفضل.
إبرام مذكرات تعزز العاقات

وق��د وقعت الس��عودية وتركيا في أنق��رة بحضور 
ول��ي العه��د الس��عودي األمير محم��د بن ناي��ف بن عبد 
العزي��ز ورئيس ال��وزراء التركي بن علي يل��درم، مذكرة 
تفاه��م للتع��اون ف��ي مجاالت ع��دة م��ن ش��أنها تعزيز 
العاق��ات ب��ن البلدين. وتتضم��ن املذكرة كذل��ك تنفيذ 
التع��اون ب��ن الطرف��ن م��ن خ��ال تب��ادل املعلوم��ات 
والوثائ��ق، والزي��ارات املتبادل��ة بن الوف��ود واملهنين 

واملختصن، وتنظيم ورشات العمل واملؤمترات.
الطرف��ن  اتف��اق  أيض��اً  التفاه��م  بن��ود  وش��ملت 
عل��ى إب��رام برام��ج تع��اون تنفيذي��ة، عل��ى أن حت��دد 
تل��ك البرام��ج األه��داف وخط��ط العمل وع��دد املوظفن 
والتمويل ومسؤوليَة كل طرف، وغير ذلك من التفاصيل 

وبروتوكوالً للتعاون الثقافي.{

الغاز »اإلسرائيلي«
لماذا في األردن؟

بقلم: جمانة غنيمات

بعد كل النقد والرفض الش��عبّين، وعقب املاحظات الفنية حول صفقة ش��راء الغاز من إس��رائيل، 
وقع��ت حكومة د. هاني امللقي، ممثلة بش��ركة الكهرب��اء الوطنية، االتفاقية، وقد ج��اء التوقيع في فترة 
تسلم حكومة امللقي مهامها باعتبارها حكومة تصريف أعمال، كما َحَرصت على أن يتم ذلك قبل انعقاد 

مجلس األمة، وحتديداً مجلس النواب املنتخب حديثاً.
اخلاص��ة هي أن احلكومة اش��ترت وقتاً لتجن��ب ردود الفعل النيابية، لكن ذل��ك لم مينع رد الفعل 
الشعبي الذي متثل في املسارعة، منذ اللحظة األولى، إلى تأكيد استمرار رفض املبدأ، برفع شعار »غاز 
العدّو احتال«، في تعبير عن املعنى احلقيقي لاتفاقية التي ُفرضت على األردن، مع كل ما يلي ذلك من 

تبعات، ال سيما في ما يتعلق بتطبيق مبدأ أمن الطاقة.
احلكومة حاولت االختباء خلف التركيز على أن الش��ركة املس��تخرجة للغاز أمريكية. وهنا احللقة 
املفقودة؛ فرمبا لو لم تكن الشركة املنقبة واملستكشفة أمريكية، لتمكنت احلكومة من التنصل من توقيع 
االتفاقية؛ إذ تش��ير املعلومات املسّربة إلى أن احلكومة األمريكية مارست ضغوطاً على األردن للتوقيع، 

بلغت حد التلويح مبلف املساعدات املقدمة للمملكة ألجل إبرام االتفاقية.
بالنتيجة، تدرك احلكومة جّدياً مخاطر التوقيع، بل ورمبا تكون هي ذاتها غير راضية عن االتفاقية، 
ناهيك عن خش��يتها املواجهة مع الرأي العام ملناقش��تها. لكن ذلك ال ينفي أبداً أن هذه املواجهة واحلوار 
ل��ن يأتيا، آجاً إن لم يكن عاجاً؛ مع النواب، ومؤسس��ات املجتمع املدني، والقوى الش��عبية املناهضة 

لاتفاقية التي تربط مستقبل األردن الطاقوي بدولة مشهود لها بعدم احترام املواثيق.
احلكومة األمريكية مارس��ت الضغوط خلدمة واحدة من ش��ركاتها العابرة للقارات، وهذا ما تفعله 
حكومات أخرى؛ فليس��ت س��ابقة أن تضغط حكوم��ات أجنبية على حكوماتنا حتدي��داً خلدمة مصالح 

شركاتها، وقد سبق الواليات املتحدة إلى ذلك الفرنسيون والبريطانيون أيضاً.
م��ن ناحي��ة أخرى، فإنه لو لم يكن الغاز »إس��رائيلياً«، ملرت االتفاقية بيس��ر وس��هولة، دون أي رد 
فعل غاضب عليها، بحس��ب ما يقول أكثر من مصدر حكومي؛ يؤكدون أن االتفاقية، من النواحي الفنية، 

منصفة، كما أن األسعار تفضيلية، إمنا دون أن يوضحوا ماهية التفضيل الذي يتحدثون عنه.
بكل األحوال، س��يرهن األردن مس��تقبله الطاقوي، نتيجة االتفاقية، بدولة االحتال؛ ألنه س��يعتمد 
بنس��بة كبيرة على دولة تتس��م العاق��ات معها بعدم االس��تقرار، بل وحتى االس��تفزاز بحك��م أعمالها 

اإلجرامية الدائمة بحق الشعب الفلسطيني.
كما أن رد الفعل الش��عبي مس��تمر، ألن الفكرة بحد ذاتها تستثير غالبية األردنين، بحيث يتواصل 
التصعيد الش��عبي بأكثر من اجتاه، وآخر جتلياته الدعوة التي أطلقها ناش��طون على وسائل التواصل 
االجتماعي، إلطفاء األنوار يوم األحد، ملدة س��اعة تبدأ من التاس��عة مس��اء حتى العاشرة، حتت عنوان 

»غاز-العدّو-احتال«.
حقيق��ة أن امل��زاج العام س��يبقى رافضاً لاتفاقية، تس��تدعي وض��ع خطة بديلة رس��مية، وتقدمي 
املعترضن بدائلهم املقترحة حلل مشكلة الطاقة واألزمة املالية اخلانقة املترتبة عليها، والكشف أيضاً، 

من دون مواربة، عن تبعات التراجع عن االتفاقية بكل شفافية ووضوح.
يبقى القول إن التطبيع مع إسرائيل فشل على مدى عقود، ولم تستطع كل االتفاقيات تغيير قناعات 
الناس جتاهها. ثم، كيف يس��توي أن توقع حكومتنا اتفاقا مع دولة االحتال، فيما يشهد العالم بأسره 

اليوم حملة مقاطعة لها؟
تفاصي��ل الصفقة ما تزال س��ّرية، وثمة أس��ئلة بانتظ��ار اإلجابة، أولها من س��يبني اخلط املطلوب 
لتوصيل الغاز وكلفته 70 مليون دوالر، وما الوفر املتحقق منها؟ وما مصير الكميات الفائضة عن حاجة 

األردن من االتفاق؟ ما هي العقوبات على األردن في حال تراجع عن االتفاق؟ وكم سيصمد االتفاق؟
خاصة القصة، هي أن قراراتنا لن تكون مس��تقلة ومس��تقرة طاملا نحن دولة تعتمد على الغير في 
جزء مؤثر من إيراداتها. وما يحدث بشأن الغاز »اإلسرائيلي« ينطبق على مجاالت وقضايا ترتبط بدول 
أخرى، مبا يس��تدعي العمل على االعتماد على الذات، مع إدراك حجم الوجع الكبير، املرحلي على األقل، 

من تطبيق مبدأ كهذا، على مستوى املجتمع، كذا احلكومات.{

مقتدى الصدر ُينهي مقاطعة امتدت سبعة أشهر 
الجتماعات »التحالف الوطني«

أنهى املعارض العراقي البارز مقتدى الصدر، يوم 
اجلمعة، مقاطعته الجتماعات التحالف الوطني )أكبر 
كتلة بالبرملان العراقي( التي امتدت سبعة أشهر، على 
خلفي��ة تراجع دور األخير في تطبيق برنامج إصاحي 
يحارب الفس��اد وينهي احملاصصة السياس��ية ويدعم 

حكومة تكنوقراط. 
وقدمت كتل��ة األحرار )التيار الصدري( األس��بوع 
اجل��اري 14 مطلب��اً إلى التحال��ف الوطن��ي، لتنفيذها 
وضم��ان عودتهم إل��ى االجتماعات من جدي��د، أبرزها 
ك��ف التدخ��ات احلزبي��ة في ترش��يح الوزراء لش��غل 
التره��ل  تقن��ن  عل��ى  والعم��ل  الس��يادية،  املناص��ب 
الوظيفي في جميع الوزارات، وإلغاء الهيئات املستقلة 
وإعادة تش��كيلها وفق مكونات املجتمع العراقي وليس 

احلزبي. 
والتحال��ف الوطن��ي )ش��يعي( يضم كت��ل »دولة 
مقاع��د(،   105( املالك��ي  ن��وري  بزعام��ة  القان��ون« 
و»التيار الصدري« بزعامة مقتدى الصدر )34 مقعداً(، 
و»املجلس األعلى اإلسامي« بزعامة عمار احلكيم )29 
مقع��داً(، و»تي��ار اإلص��اح الوطني« بزعام��ة إبراهيم 
اجلعفري )س��تة مقاعد(، و»حزب الفضيلة اإلسامي« 
ويش��كل  مقاع��د(،  )س��تة  الهاش��مي  هاش��م  بزعام��ة 
التحال��ف الوطن��ي غالبية أعض��اء البرمل��ان العراقي، 

بواقع 180 مقعداً من مجموع 328 مقعداً.
وعق��د ق��ادة التحال��ف الوطني اجتماع��اً بحضور 
حي��در العب��ادي، رئي��س احلكوم��ة )ينتمي إل��ى دولة 
القان��ون(، وعمار احلكي��م، رئيس التحال��ف الوطني، 
والتي��ار  البرمل��ان،  ف��ي  السياس��ية  الكت��ل  ورؤس��اء 

الصدري، وتيار اإلصاح، ودولة القانون. 
وقال »احلكيم«، في مؤمتر صحفي مش��ترك عقب 
االجتم��اع، إن »التيار الصدري ق��دم ورقة تتضمن عدة 
نقاط حيوية، جرت مناقش��تها في االجتماع، وأجريت 

عليه��ا تعديات م��ن قبل ق��وى التحال��ف الوطني، لذا 
ق��رر التيار الص��دري العودة إلى اجتماع��ات التحالف 

الوطني«. 
ع��اد  الوطن��ي  »التحال��ف  أن  احلكي��م  وأض��اف 
لتماس��كه، وبه��ذه اخلط��وة )ع��ودة التي��ار الصدري( 
سيس��تمر التحالف بعقد اجتماعات��ه بصورة منتظمة، 
وس��يتداول جمي��ع امللف��ات والقضاي��ا السياس��ية في 

الباد«. 
من جهته، قال العبادي )رئيس الوزراء العراقي( 
خ��ال املؤمتر إن »خط��وة ع��ودة التيار الص��دري إلى 
اجتماعات التحالف الوطني، هي خطوة نحو مزيد من 

التحشيد لتحقيق االنتصارات«. 
وق��دم العب��ادي ش��كره ملقت��دى الص��در، وق��ال: 
»وجهن��ا دع��وات للتاح��م الوطن��ي وت��رك اخلافات 
السياسية، وأش��كر مقتدى الصدر على تعاونه في هذا 

اإلطار«. 
الوف��د  رئي��س  املوس��وي،  جعف��ر  ق��ال  ب��دوره، 
التفاوض��ي للتي��ار الص��دري خال املؤمت��ر الصحفي: 
»نحن حتركنا بورقة من مقتدى الصدر، تضم 14 فقرة 
إصاحي��ة ملس��يرة التحالف الوطن��ي، ومت تداولها مع 

جميع كتل التحالف الوطني«. 
وأضاف املوس��وي أن »رئاس��ة التحالف الوطني 
دعت إل��ى اجتماع طارئ، نوقش��ت خال��ه الورقة ومت 
التوص��ل إلى اتف��اق بش��أنها«، دون توضيح تفاصيل 

االتفاق. 
ومن��ذ بداي��ة آذار املاض��ي، صّع��د مقت��دى الصدر 
أنص��اره  ودع��ا  والبرمل��ان،  احلكوم��ة  ض��د  مواقف��ه 
إل��ى مواصل��ة االحتجاج��ات حت��ى حتقي��ق املطالب، 
وأبرزها إحالة الفاس��دين إلى القضاء، وإنهاء سياسة 
احملاصص��ة ف��ي توزي��ع املناص��ب، وتش��كيل حكومة 

تكنوقراط.{
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كيري: روسيا ُتطّبق سياسة 
األرض المحروقة

األميرك��ي  اخلارجي��ة  وزي��ر  انتق��د 
جون كي��ري روس��يا »لقراره��ا الطائش غير 
املس��ؤول« بدع��م الرئي��س الس��وري بش��ار 
األس��د، وق��ال إن جه��ود إنه��اء احل��رب ف��ي 
س��ورية يجب أن تستمر رغم القرار األميركي 

بتعليق احملادثات مع موسكو.
وق��ال كيري ف��ي كلم��ة في بروكس��يل: 
»أود أن أوض��ح أننا لن نتخلى عن الش��عب 
الس��وري، ول��ن نتخل��ى ع��ن الس��عي وراء 
السام... سنستمر في البحث عن وقف دائم 
ول��ه معنى وواجب النفاذ لاقتتال في أنحاء 
الباد - وهذا يتضمن وقف طلعات الطائرات 
القتالي��ة الس��ورية والروس��ية ف��ي مناط��ق 

معينة«.
وأض��اف أن الواليات املتحدة س��تعمل 
خللق الظروف املناسبة الستئناف محادثات 
السام، وأضاف أن روسيا وسورية »تعلمان 
جي��داً م��ا ينبغ��ي عليهما عمل��ه«. وق��ال إن 
روس��يا »غضت الطرف« عن استخدام األسد 
املتفج��رة بص��ورة  والبرامي��ل  الكل��ور  غ��اَز 
بشعة، وإنها تطبق سياسة األرض احملروقة 

بدل الديبلوماسية.

يلدرم يحّذر من اشتباكات 
طائفية في العراق

أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم 
أن اجلي��ش الترك��ي يس��تطيع القض��اء على 
وح��دات حماية الش��عب الكردية في ش��مال 
سوريا »مثلما فعل مع تنظيم داعش«، وحذر 
من اشتباكات طائفية جديدة في العراق بعد 

الهجوم املُزمع على مدينة املوصل.
وق��ال يل��درم ف��ي كلم��ة أم��ام البرمل��ان 
الترك��ي إن العملي��ات التركي��ة ف��ي س��وريا 
س��وف تس��تمر إلى ح��ن القضاء عل��ى »كل 
اجلماع��ات اإلرهابي��ة« ف��ي محي��ط مدين��ة 
الباب. وأضاف أن الفصائل الكردية تش��غل 

الفراغ الذي خلفه »داعش«.

السلطة الفلسطينية تؤجل 
االنتخابات المحلية

تأجي��ل  الفلس��طينية  الس��لطة  ق��ررت 
االنتخاب��ات احمللية ألربعة أش��هر في ما بدا 
أن��ه محاولة منه��ا لتهدئة ال��رأي العام الذي 
لم يخ��ف اعتراضه على ق��رار محكمة العدل 
ف��ي  االنتخاب��ات  بإج��راء  القاض��ي  العلي��ا 

الضفة الغربية من دون قطاع غزة.
الدكت��ور  احلكوم��ة  رئي��س  وأعل��ن 
رام��ي احلم��د الل��ه أن ق��رار التأجي��ل اتخ��ذ 
»بالتش��اور والتنس��يق الكامل م��ع الرئيس 
محم��ود عب��اس«، مش��يراً إل��ى أن احلكومة 
ستعمل خال هذه الفترة على »توفير البيئة 
القانونية والقضائية املائمة لضمان إجرائها 
في املجالس احمللية الفلسطينية )في الضفة 

وقطاع غزة( في يوم واحد«.
ومت تكلي��ف وزير احلك��م احمللي تعين 
جلان لتس��يير األعمال ف��ي املجالس احمللية 
نظ��راً إل��ى اس��تقالة ع��دد كبي��ر من رؤس��اء 
وأعض��اء مجالس الهيئ��ات احمللية في وقت 

سابق من أجل خوض االنتخابات.

»ويكيليكس« احتفل بمرور 
عقد على تأسيسه

احتفل موقع »ويكيليكس« مبرور عش��ر 
سنن على تأسيسه، متفاخراً بكونه أول من 
أطلق ظاهرة املنصات اإللكترونية املخصصة 

لكش��ف وثائ��ق س��رية، فيما تعهد مؤسس��ه 
املثير للجدل جوليان أس��اجن مواصلة عمله 

على رغم االنتقادات.
وف��ي مقابل��ة مع مجل��ة »در ش��بيغل« 
األملاني��ة، أك��د أس��اجن الاج��ئ إلى س��فارة 
اإلك��وادور ف��ي العاصم��ة البريطاني��ة من��ذ 
ع��ام 2012 تفادياً لتس��ليمه إلى اس��وج أن 
»الهجم��ات علين��ا جتعلن��ا ن��زداد صابة«. 
وأض��اف: »نح��ن نؤمن مبا نقوم ب��ه. عندما 

نتعرض للضغظ، ندافع عن أنفسنا«.
وبعد عشر س��نن من تأسيسه، يعاني 
املوقع املش��لول بفعل الصعوبات القضائية 
صورت��ه  تراج��ع  نتيج��ة  متزاي��داً  حتدي��اً 
االتهامات املوجهة إلي��ه بأنه دمية في أيدي 
حكوم��ات وأح��زاب سياس��ية، وبأن��ه يفتقر 
إلى القدرة على التمييز في تس��ريبه الوثائق 

واملعلومات.

مناورات سعودية
 في مياه الخليج

على وقع اس��تمرار املناورات العسكرية 
اإليراني��ة ف��ي اخللي��ج، وف��ي ظ��ل انتش��ار 
عس��كري بح��ري ف��ي مضي��ق هرم��ز، بدأت 
من��اورات  الس��عودية،  البحري��ة  الق��وات 
عسكرية تعّد »من األضخم« في مياه اخلليج 
واملضي��ق الذي يعبر من خال��ه 40 في املئة 
من النفط العاملي املنقول بحراً، في تدريبات 

يظللها توتر مع طهران.
الس��عودية  األنب��اء  وكال��ة  وذك��رت 
الرس��مية »واس« أّن مناورات »درع اخلليج 
-1«، الت��ي تنفذه��ا القوات البحري��ة امللكية 
ومضي��ق  اخللي��ج  مي��اه  ف��ي  الس��عودية 
هرم��ز وبحر عم��ان انطلقت، و»تش��ارك فيها 
تش��كيات مختلف��ة م��ن الق��وات البحري��ة، 
تش��مل الزوارق الس��ريعة وطائ��رات القوات 
البحري��ة ومش��اة البحري��ة ووح��دات األمن 

البحرية اخلاصة«.
وبحس��ب قائد التمرين العميد البحري 
الرك��ن ماج��د ب��ن ه��زاع القحطان��ي، تع��د 
الت��ي  املن��اورات  أضخ��م  »م��ن  التدريب��ات 
ينفذها األسطول الشرقي في اخلليج العربي 
وبحر عمان م��روراً مبضيق هرمز«، موضحاً 
أنه��ا ته��دف إل��ى »رف��ع اجلاهزي��ة القتالية 
واألداء االحترافي لوح��دات القوات البحرية 
واملنتسبن إليها، استعداداً حلماية املصالح 

البحرية للمملكة ضد أي عدوان محتمل«.

مراسل »واشنطن بوست« يقاضي 
إيران بموجب قانون جاستا

رفع مراسل صحيفة »واشنطن بوست« 
األميركي��ة جايس��ون رضائي��ان ال��ذي كان 
محتج��زاً ف��ي إي��ران، دع��وى قضائي��ة ضد 
طهران وفقاً لقانون »استثناء اإلرهاب« وذلك 
العتقاله 18 ش��هراً بتهمة التجس��س قبل أن 
ُيخل��ى س��بيله ف��ي كان��ون الثان��ي املاضي 
ضم��ن صفقة اإلف��راج عن س��جناء أميركين 
للحكوم��ة  أم��واالً  واش��نطن  تق��دمي  مقاب��ل 
اإليرانية، وهو ما اعتبره الكونغرس »إتاوة« 

و»رشوة«.
ووفق��اً لصحيفة »واش��نطن بوس��ت«، 
تقدم رضائيان وأس��رته بش��كوى ضد إيران 
في احملكمة الفدرالية في واش��نطن، قال فيها 
إنه »تعرض لاعتقال كرهينة ملدة 18 شهراً 
في خضم املفاوضات النووية، وإنه تعرض 

خال تلك املدة للتعذيب النفسي».
وتنص الشكوى على أن إيران استغلت 
قضية تبادل السجناء للضغط على الواليات 
املتحدة ألخذ امتيازات في املفاوضات وإلغاء 

العقوبات.

الريجاني يلغي محادثات مع 
وزير االقتصاد األلماني

ألغى رئيس مجلس الش��ورى اإلسامي 
)البرملان( اإليراني على الريجاني محادثات 
مع وزي��ر االقتصاد األملاني زيغمار غابرييل، 
خال زيارته طهران، متجاهاً بذلك املسؤول 
األملان��ي ال��ذي ش��دد ف��ي وق��ت س��ابق على 

احلاجة إلى اإلصاح في إيران.
وكان الريجان��ي ال��ذي ُيعتب��ر محافظاً 

معت��دالً ف��ي إي��ران، أرفع ش��خصية كان من 
املقرر أن يلتقي معه��ا غابرييل خال زيارته 
التي تس��تمر يومن بهدف تعزي��ز العاقات 
متحدث��ة  وقال��ت  البلدي��ن.  ب��ن  التجاري��ة 
باس��م غابريي��ل إنه ل��م ُيعلن س��بب إللغاء 

احملادثات.
وكان غابرييل قد حتدث عن اإلصاحات 
التي ينتهجها الرئيس حسن روحاني، وقال: 
»البديل لنظام احلكم احلالي هو العودة إلى 
أوق��ات املواجهة الكبيرة«. وأضاف أن أملانيا 
تري��د أن تلع��ب دوراً ف��ي حتس��ن الوض��ع 
االقتص��ادي للش��عب اإليراني حت��ى ال تفقد 

احلكومة التأييد.

االحتالل يواصل
 حصار القدس

اإلسرائيلي،  واصلت سلطات االحتال 
الق��دس احملتل��ة للي��وم  حصاره��ا ملدين��ة 
الثالث عل��ى التوال��ي تزامناً م��ع عيد رأس 

السنة العبرية.
وكان االحتال قد فرض اغاقاً ش��اماً 
على محافظات الضفة االحد املاضي، تزامناً 
مع بدء موسم األعياد اليهودية الذي يستمر 

حتى نهاية الشهر احلالي. 
وباس��م هذه الذريعة، ح��ّول االحتال 
الثكن��ة  يش��به  م��ا  إل��ى  املقدس��ة  املدين��ة 
العس��كرية بفعل االنتش��ار الواس��ع لقواته 
في الشوارع والطرقات الرئيسية والفرعية، 
ومحاور الطرق، ونصب متاريس، وتس��يير 
دوري��ات راجل��ة ومحمولة وخيالة وس��ط 
املدين��ة، وش��دد اج��راءات التفتي��ش عل��ى 

املداخل الرئيسية للمدينة.
عش��رات  اقتح��م  ذل��ك،  غض��ون  ف��ي 
املس��توطنن، املس��جد األقص��ى م��ن ب��اب 
ش��رطة  م��ن  مش��ددة،  بحراس��ة  املغارب��ة 
االحت��ال، فيم��ا اقتح��م ع��دد م��ن ضب��اط 
القبل��ي، وقب��ة  املس��جد  االحت��ال  ش��رطة 
الصخ��رة، ونفذوا جولة اس��تفزازية فيهما، 
وس��ط توتر وهتافات تكبير احتجاجية من 

قبل املصلن.

أمين الجامعة العربية
 يدين »المذبحة« في حلب

ال��دول  جلامع��ة  الع��ام  األم��ن  ق��ال 
العربية أحم��د أبو الغيط إن م��ا يجري في 
مدين��ة حل��ب الس��ورية مذبح��ة باملعن��ى 
احلرف��ي للكلم��ة. وأض��اف ف��ي كلم��ة أمام 
االجتم��اع غي��ر الع��ادي ملجل��س اجلامعة 
على مس��توى املندوب��ن برئاس��ة تونس: 
»يتع��ن العمل بصورة عاجل��ة إلقرار وقف 
إطاق النار في حلب وفي عموم سورية من 
أجل إدخال املساعدات اإلنسانية واإلغاثية 
للس��كان احملاصرين«، داعياً إلى العمل من 
أج��ل تف��ادي وقوع أزم��ة إنس��انية مروعة 

تفوق في ضراوتها ما جرى من مجازر.
وق��ال أبو الغي��ط: »ال ُيخف��ى أن هناك 
أطراف��اً دولي��ة إقليمي��ة متورط��ة ف��ي هذا 
الهج��وم الوحش��ي عل��ى املدين��ة وينبغي 
أن تتحم��ل ه��ذه األطراف مس��ؤوليتها إزاء 
الدول��ي  للقان��ون  اجلس��يمة  اخلروق��ات 
اإلنساني التي ارتكبت خال األيام املاضية 
م��ن قصف متعم��د وممنهج للمستش��فيات 
)آخره��ا قص��ف املستش��فى الرئي��س ف��ي 
حل��ب للم��رة الثالثة ف��ي أس��بوع واحد(«، 
مش��يراً إلى م��ا تش��هده املدينة م��ن قصف 
للمستش��فيات إل��ى ف��رض للحص��ار على 
الس��كان واس��تهداف للمدني��ن ف��ي ش��كل 

عشوائي وواسع النطاق.

لقطات سريعة

عملية ايتمار.. فدائيون
أشعلوا شرارة انتفاضة القدس

كانت رصاصات فدائيي »عملية ايتمار« كفيلة بالرد على جرائم االحتال 
ومستوطنيه التي ارتكبوها في دوما نابلس بعد شهرين من تنفيذها ومبكان 

قريب منها.
مساء اخلميس األول من تشرين األول 2015، قرب مستوطنة »ايتمار«، 
اندلع��ت ش��رارة االنتفاض��ة الت��ي ج��اءت لتعلن موج��ة من عملي��ات فردية 
س��رعان ما اكتس��بت طابعاً ثورياً انتقل إلى اجلماهير الفلسطينية وأبطالها 

لتعلن »انتفاضة القدس«.
متّكنت خلية »ايتمار« من تنفيذ عملية إطاق نار على مركبة للمستوطنن 
على الطريق بن مستوطنتي »ايتمار« و»الون موريه« املقامتن على أراضي 

قرى شرق نابلس.
وأس��فرت العملية عن مقتل مس��توطنن هما »ايتام هنكن« وهو ضابط 
اس��تخبارات احتي��اط بوح��دة هيئة األركان اإلس��رائيلية، وزوجت��ه »نعماه 
هنكن«. واتضح من شكل العملية ونتائجها أنها كانت رداً على مجزرة دوما، 
وحتى قبل انكشاف أمر اخللية املنفذة ودوافعها، كان الفلسطينيون يدركون 

ذلك، وسرعان ما عبروا عنه عبر صفحات مواقع التواصل االجتماعي.
وتأكي��داً لدوافع العملية، نش��ر يحيى احلج حمد، أح��د منفذي العملية، 
صبيحة اليوم التالي على حس��ابه مبوقع »في��س بوك«، صورة الطفل أحمد 

دوابشة، الناجي الوحيد من احملرقة، وكتب حتتها: »آن لك أن تبتسم«.
ضم��ت اخللّي��ة بن صفوفه��ا مجموعة من الش��بان من مختل��ف األعمار 
ومن ش��رائح اجتماعية متنوعة، جمعتهم »عاقات صداقة، وانتماء صادق، 

وغيرٌة على شعبهم«.
ولم تكن عملية »ايتمار« أولى العمليات التي نفذتها اخللية، فقد س��بقها 
تنفي��ذ ع��دة عمليات إطاق نار اس��تهدفت املس��توطنن وق��وات االحتال في 
الش��وارع االلتفافي��ة القريبة م��ن نابلس، أس��فرت عن وقوع ع��دة إصابات، 

وبقيت مجهولة إلى أن نفذت عمليتها الكبرى.
أفراد اخللية عملوا بسرية تامة، إلى احلد الذي فاجأ أقرب املقربن إليهم 
ف��ي ما بعد، ودفع ذويهم إلى اخلروج مبؤمت��ر صحفي بعد أيام من اعتقالهم 

لينفوا صلة أبنائهم بالعملية.
وم��ع ذلك، ف��إن ظروفاً موضوعية أدت إلى انكش��اف أم��ر اخللية، ولعل 
أب��رز اخليوط التي ق��ادت إليها كان إصاب��ة أحد املنفذين بك��ف يده باخلطأ، 
ونقله إلى أحد مش��افي املدينة، حيث اختطف من هناك على يد وحدة خاصة 

من املستعربن.
ت��رأس اخللي��ة راغب أحمد علي��وي )37عام��اً( الذي يعمل آذناً ملس��جد 
أمه��ات املؤمنن بح��ي الضاحية، وهو مت��زوج وأب لطف��ل، ويتهمه االحتال 

بتجهيز اخللية وتزويدها بالساح.
دف��ع منفذو العملية وعوائلهم تضحيات كبي��رة ابتداًء من عملية اقتحام 
منازلهم بوحشية وإرهاب عائاتهم، واالعتداء عليهم، وانتهاًء بهدم منازلهم 

وتشريد عائاتهم.
فبع��د أس��بوعن هدمت ق��وات االحتال من��ازل ثاثة منه��م، هم: احلاج 
حمد، واملصري، وكوس��ا، وبعد شهرين هدمت منزل راغب عليوي، ثم هدمت 

منزل األسير عامر.
وقب��ل عدة أي��ام، صدر قرار نهائي م��ن احملكمة اإلس��رائيلية العليا بهدم 
منزل أعضاء اخللية، وقوبلت عمليات الهدم بتضامن ش��عبي واسع مع هذه 

العائات، تّوج ذلك بإطاق حملة شعبية إلعادة بناء املنازل املهدمة.
ولقيت احلمل��ة جتاوباً كبيراً، واس��تطاعت جمع أكثر من مليون ش��يكل 
على ش��كل أموال نقدية وم��واد بناء، ومتكنت من إيجاد من��ازل بديلة بعد أن 

منع االحتال إعادة بناء منازلهم املدمرة.{

متكنت قوات اجليش اليمني مس��نودة باملقاومة الش��عبية من الس��يطرة على 
الطريق الرابط بن صنعاء وصرواح في منطقة وادي النوع، كما حققت تقدماً كبيراً 

في جبهة كرش الشريجة مبحافظة حلج جنوبي الباد.
وقال قائد املنطقة العسكرية الثالثة اللواء عبد الرب الشدادي إن قواته متكنت 
من الس��يطرة على الطريق وقطعت خطوط اإلمداد على احلوثين املتحصنن داخل 

مركز املديرية.
وكانت قوات اجليش قد متكنت في وقت س��ابق من اس��تعادة الس��يطرة على 
جب��ل بح��رة الذي ميثل أعلى قمة في منطقة حريب نهم ش��رق صنعاء، بعد معارك 
عنيفة مع احلوثين وقوات الرئيس الس��ابق علي عب��د الله صالح. وأكدت مصادر 
عس��كرية أن طائ��رات التحال��ف العرب��ي ش��نت نح��و 15 غ��ارة اس��تهدفت مواقع 

وجتمعات احلوثين في املنطقة.
من جهته قال قائد املنطقة العسكرية الثالثة في اجليش الوطني اليمني اللواء 
عبد الرب الش��دادي إن س��يطرة قواته عل��ى الطريق الرابط بن ص��رواح وصنعاء 
وقط��ع خطوط إمداد احلوثين س��يكون البداي��ة الفعلية لعملي��ة حترير العاصمة 

صنعاء. 
وفي جبهة »كرش الشريجة« مبحافظة حلج جنوبي الباد، تتواصل املعارك 
بن اجليش الوطني واملقاومة من جهة، واحلوثين وقوات صالح من جهة أخرى.

وق��ال قائد لواء احلزم فضل حس��ن العمري إن اجليش واملقاوم��ة حققا تقدماً 
كبيراً في األيام املاضية، وإنهما س��يطرا على قرابة 98% من املواقع في هذه اجلبهة 
بعد مواجهات بن الطرفن قتل فيها العش��رات من مس��لحي احلوثي وصالح، مما 

اضطرهم لانسحاب إلى مواقع مبنطقة الشريجة.{

الجيش اليمني والمقاومة
يقطعان اإلمدادات عن صرواح
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انتخابات المغرب التشريعّية: نتائج ال تحمل تغييرًا جذريًا
حتم��ل االنتخابات البرملانية ف��ي املغرب، املزمع 
إجراؤه��ا ف��ي تش��رين األول 2016، إمكانية حصول 
حتوالت مهمة جلهة إعادة تش��كيل املش��هد السياسي 
املغرب��ي، وحتدي��د أوزان الق��وى السياس��ية الفاعلة 
واملعاص��رة«  »األصال��ة  ح��زب  إليه��ا  وينظ��ر  في��ه. 
بوصفه��ا مصيرية؛ فم��ن خالها يطمح إل��ى أن ينتقل 
ليصب��ح ح��زب الس��لطة، فيما يأم��ل ح��زب »العدالة 
والتنمي��ة« تعزيز مواقعه فيه��ا باحلصول على والية 
جدي��دة، فيم��ا تتوج��س أح��زاٌب تاريخي��ة أن تلق��ي 
ه��ذه االنتخاب��ات بها خ��ارج حلبة املنافس��ة. ومتّثل 
االنتخابات البرملانية مجاالً لصراٍع سياس��ي مفتوح، 
فيما تغيب عنها النقاشات حول البرامج االقتصادية؛ 
إذ ال تظهر تباينات بن األحزاب من حيث الرؤى الكلية 

لاقتصاد املغربي ذي التوجه الليبرالي.
سلوك األحزاب السياسية

تنظر األحزاب السياسية الكبيرة إلى االنتخابات 
من زوايا متباينة، تعكس مخاوفها من التحوالت التي 
س��وف ترافقها ومت��ّس أوزانها وأدوارها ف��ي املرحلة 
املقبل��ة. وينحصر التناف��س للفوز به��ذه االنتخابات 
ب��ن احلزب��ن األكث��ر تأثي��راً سياس��ياً؛ هم��ا األصالة 
واملعاص��رة والعدالة والتنمية، فيما تتضاءل حظوظ 
األح��زاب األخ��رى مث��ل ح��زب االس��تقال، والتجمع 
للق��وات  االش��تراكي  واالحت��اد  لألح��رار،  الوطن��ي 
الش��عبية، والتقدم واالش��تراكية واحلركة الشعبية، 
التي يبقى هدفها األساسي ضمان أفضل متثيل ممكن 
ف��ي احلكوم��ة املقبلة من خ��ال التحال��ف مع احلزب 

الفائز.
يدرك ح��زب األصال��ة واملعاص��رة ال��ذي ُيعرف 
االنتخاب��ات  أّن  ورؤي��ًة،  نش��أًة  القص��ر  م��ن  بقرب��ه 
املقبل��ة س��وف تق��رر مس��تقبله السياس��ي، وال يري��د 
االكتف��اء بكونه ش��ريكاً في احلكومة املقبل��ة فقط، بل 
يطرح نفس��ه بدياً حل��زب العدالة والتنمية لرئاس��ة 
احلكومة. ويس��عى احلزب الذي أعلن مؤخراً مشروع 
مواجهة اإلس��امين، إلى احليلول��ة دون فوز خصمه 
»حزب العدالة والتنمية«، وذلك من خال املس��احات 
واخلب��رات الت��ي يكتس��بها أثناء ممارس��ة الس��لطة. 
ويوظف »األصالة واملعاص��رة« حالياً كامل إمكاناته 
إلرب��اك حزب العدالة والتنمي��ة، وحتّركه مخاوف من 
نش��وء حتالفات قد يدف��ع صوبها العدال��ة والتنمية، 

متدد بقاءه في املعارضة.
الف��وز  فيمّث��ل  والتنمي��ة،  العدال��ة  ح��زب  أّم��ا 
باالنتخابات املقبلة بالنس��بة إليه فرصًة ال يستطيع 
التفري��ط بها جلني ثم��ار إصاح��ات اقتصادية أقدَم 
عليه��ا في الس��نوات املاضي��ة، وحتّم��ل ج��زءاً كبيراً 
م��ن مخاطره��ا، وإثبات��اً لنجاعة اخلط��ة اإلصاحية 
التي س��ار فيها أيضاً، وامتحاناً لق��درة منوذجه على 
تعّرض��ت  منطق��ٍة  ف��ي   Durability االس��تمرار 
فيها أح��زاٌب ذات مرجعية مماثلة )إس��امية( لهزات 
أطاح��ت بعضها وأقص��ت أخرى. وف��ي  إدارته الفترة 
التي تسبق االنتخابات، يحاول احلزب عدم االجنرار 
إل��ى ثنائي��ة االس��تقطاب ح��ول الهوية التي يس��عى 
إليه��ا خصم��ه ح��زب األصال��ة واملعاصرة. وم��ا زال 
جزٌء من مخ��اوف احلزب مرتبطاً مب��دى تطور موقف 
املخزن وجه��از الدولة منه، ورهاناته السياس��ية في 
االنتخاب��ات املقبل��ة من ناحية، في حن أّن خس��ارته 
سوف تطيح مكتس��باٍت عمَل احلزب على تثبيتها في 

السنوات املاضية، من ناحية أخرى.
ينافس حزب االس��تقال حزَبي العدالة والتنمية 
واألصال��ة واملعاصرة. وق��د تضرر احل��زب كثيراً من 
اصطفاف��ه إل��ى جان��ب األصال��ة واملعاص��رة س��ابقاً 
ضد العدال��ة والتنمية، ول��م يربح الكثير م��ن املواقع 
التي اس��تحوذ عليها ح��زب األصالة عقب االنتخابات 
احمللية واجلهوية األخيرة. وقد دفعه ذلك إلى التهدئة 
م��ع العدال��ة والتنمية، وإع��ادة التموض��ع بعيداً عن 
األصال��ة واملعاص��رة، وتوجيه بوصلته نح��و تأكيد 
حضوره مشاركاً في احلكومة املقبلة، ألّنه ال يستطيع 
البقاء في مقاعد املعارضة لس��نوات أخرى، نظراً إلى 

تركيبته االجتماعية وفلسفة وجوده الدولتية.
ويدرك حزب التجمع الوطني لألحرار الذي يرهق 
مبناوراته السياسية حزب العدالة والتنمية، شريكه 
داخل االئتاف احلكومي، أّن نتائج االنتخابات احمللية 
واجلهوي��ة في أيلول من العام املاضي تش��ير إلى أّنه 
س��وف يحصل على نتائج أقل في انتخابات البرملان. 
ويعرف احلزب، الذي يصف نفسه بالبراعة في لعبة 
التحالفات، أهمية وجوده شريكاً في احلكومة املقبلة. 

لكّنه في وضٍع صعب؛ 
ي��درك م��ن ناحية  فهو 
تكلف��ة مجارات��ه حزب 
واملعاص��رة  األصال��ة 
العدال��ة  ح��زب  ض��د 
وي��درك  والتنمي��ة، 
أّن  نفس��ه  الوق��ت  ف��ي 
االستقال  حزب  وجود 
بوصف��ه خي��اراً متاحاً 
الفت��رة  ف��ي  للتحال��ف 
الكثير  يحرم��ه  املقبلة، 
من هامش املناورة ضد 
حزب العدالة والتنمية 

في حال فوز هذا األخير.
وفي ما يتعلق بأحزاب اليسار، متّثل االنتخابات 
املقبل��ة هاجس��اً وجودياً حل��زب االحتاد االش��تراكي 
ومت��ّس مس��تقبله وش��كله التاريخي؛ بحي��ث تتزايد 
احتم��االت أن تق��ذف ب��ه االنتخاب��ات املقبل��ة بعي��داً 
عن صف��وف األحزاب الكب��رى املتنافس��ة. وبناًء على 
مؤش��رات انتخاب��ات أيل��ول احمللي��ة، ت��درك قيادته 
احلالية أّن انتخابات البرملان سوف تضعه في موقٍع 

أضعف مّما كان عليه في السابق.
أّما حزب التقدم واالشتراكية، فقد استطاع تقوية 
عاقت��ه املربحة مع حزب العدالة والتنمية. وجتربته 
ف��ي احلكومة ف��ي الس��نوات املاضي��ة تب��ّدد مخاوفه 
بخص��وص وضع��ه ف��ي االنتخابات املقبل��ة في حال 
فوز ح��زب العدال��ة والتنمية. لكن باملقاب��ل، في حال 
ف��وز ح��زب األصال��ة واملعاصرة، س��وف يك��ون أحد 

اخلاسرين الكبار.
أّما حزب احلركة الش��عبية ف��ا ُيتوقع أن يحقق 

نتائَج أفض��ل في االنتخابات املقبلة حتّس��ن وضعه، 
لكّن��ه يض��ع نفس��ه ف��ي خدم��ة مختل��ف التحالف��ات 
املمكن��ة، وليس��ت لديه مخاوف األح��زاب الكبيرة، وال 
تضّره لعبة التحالفات، وهدفه األساس هو املشاركة 

في احلكومة.
مساحات محدودة في السلطة 

وعلى الرغم مّما تقَدّم، فقد طرأ تغير مهم في سلوك 
الدولة جتاه »اإلس��امين« في السنوات التي أعقبت 
احتجاجات ع��ام 2011؛ فالفترة الت��ي قضاها حزب 
العدالة والتنمية داخل السلطة أتاحت له االقتراب من 
مؤسس��ة احلكم، األم��ر الذي أقلق أح��زاب املعارضة، 
وعلى رأسها حزب األصالة واملعاصرة، الستشعارها 
أّن التنافس صار داخل الدار وفي مربع السلطة نفسه 
ال م��ن خارجه. وق��د أزالت س��نوات احلكومة املاضية 
مخاوَف مسبقة كانت للمؤسسة احلاكمة جتاه حزب 
العدالة والتنمي��ة، وأبانت بصورة أساس��ية إمكانية 

التعايش مع الضيف »اجلديد« عليها.
ومينح هذا املعطى حزب العدالة والتنمية فرصاً 
كبي��رة إلدارة املرحلة املقبلة؛ إذ ي��درك احلزب أّنه في 
حاجة إلى التصويت الش��عبي، وف��ي حاجة أكبر إلى 
موقف مؤسس��ة القصر اإليجابي بالتأثير في املش��هد 

السياسي.
ولذلك، يلغي احلزب كّل اخليارات التي قد تؤدي 
إل��ى االصطدام بالدول��ة التي تنظر إل��ى إصاح ذاتها 
بح��ذر ش��ديد، وتتحك��م ف��ي مس��اره األساس��ي. وقد 
نتج خي��ار عدم مصادم��ة الدولة من قراءٍة سياس��ية 
وتاريخي��ة ترى أّن ع��دم تطور املغرب ف��ي مرحلة ما 
بع��د االس��تقال كان نتيج��ة أساس��ية للص��راع بن 
املؤسس��ة امللكي��ة واألحزاب السياس��ية. ولذلك يؤكد 
العدال��ة والتنمي��ة ض��رورة جتّنب مثل ه��ذا الصراع. 

وفي سعيه الكتساب ثقة القصر ودوائر الدولة.
وميكن وصف ح��زب العدالة والتنمية في الوقت 
احلال��ي بأّنه »حزب امل��دن« التي يدي��ر غالبيتها بعد 
انتخابات أيلول العام املاضي. وال شك في أّن وضعه 
املتق��دم ف��ي امل��دن يع��ّد إح��دى األوراق الرابح��ة في 
صراعه االنتخابي؛ نظراً إلى ما يتيحه من سهولة في 
التواصل مع فئات املجتمع. وس��وف يخوض احلزب 
انتخاب��ات البرمل��ان من خال م��ا يعّده ورق��ة رابحة 
مهم��ة، وه��ي إجنازات��ه على مس��توى احلف��اظ على 

االستقرار االجتماعي واإلصاح االقتصادي.
وميتلك احلزب رصيداً مقدراً في مجال التغييرات 
ذات األث��ر االجتماعي، خاص��ة في ما يتعل��ق بإعادة 
هيكل��ة منظوم��ة دع��م الس��لع األساس��ية وتوظي��ف 
الفوائ��ض الناجم��ة عن إصاحه��ا في توس��يع دائرة 
اخلدم��ات االجتماعي��ة لش��رائَح أوس��ع وم��ن فئ��ات 
مختلف��ة. ويع��ّد ما حتقق عل��ى املس��توى االجتماعي 
نق��اَط الق��وة الت��ي تق��ّوي حظ��وظ احلزب للف��وز في 
االنتخاب��ات املقبل��ة، في ظ��ل األداء املتواض��ع لباقي 
األحزاب، خاصة تلك التي سلكت طريق املعارضة في 

السنوات األخيرة.{
املركز العربي لابحاث 

بن كيران يتعهد بمواصلة إصالح اقتصاد المغرب إذا أعيد انتخابه
ق��ال رئيس احلكومة املغربي، عبد اإلله بن كيران، 
إن حزب��ه احلاك��م س��يمضي قدم��اً ف��ي اإلصاح��ات 
االقتصادي��ة، مبا في ذلك مزيد من ترش��يد الدعم الذي 
يطلب��ه املقرض��ون الدولي��ون، إذا فاز ف��ي االنتخابات 

البرملانية التي ستجرى هذا األسبوع. 
ويصّوت املغاربة يوم اجلمعة في ثاني انتخابات 
برملانية منذ قرر ملك الباد التنازل عن بعض سلطاته 
ملجل��س وزراء منتخ��ب ع��ام 2011 مبوج��ب إص��اح 
دس��توري لتهدئة احتجاجات -على غ��رار انتفاضات 

الربيع العربي- كانت تطالب بالتغيير.
ال يتحدى أي حزب س��لطات امللك محمد السادس، 
لكن ح��زب العدالة والتنمية -ال��ذي يقوده بن كيران- 
يس��عى لتعزيز في ظل النظام امللكي الدس��توري أمام 

منافسن يقول محللون إنهم أقرب إلى القصر.
وبعدما قاد ائتافاً حاكماً خلمس س��نوات، يتمتع 
حزب بن كيران بشعبية ملوقفه املناهض للفساد، لكنه 
مضى قدماً أيضاً في برنامج تقش��ف ساهم في إصاح 

املالية العامة.
وق��ال بن كي��ران لرويترز ف��ي مقابل��ة مبنزله في 
الرباط: »نحن مع االستمرارية.. اإلصاح األكثر أهمية 
الذي لم أس��تطع تنفيذه خال فترت��ي األولى هو إعادة 

تخصيص جزء من امليزانية للفئات األشد فقراً«.
وأش��اد املقرض��ون الدولي��ون باملغ��رب أكث��ر من 
جيران��ه ف��ي ش��مال أفريقي��ا؛ لقيام��ه بكب��ح اإلنف��اق 
احلكوم��ي املرتف��ع وأنظم��ة الدع��م الت��ي ش��اعت ف��ي 
املنطقة لسنوات حتى من قبل اندالع انتفاضات الربيع 
العربي، الت��ي دفعت احلكومات لزي��ادة اإلنفاق. وفي 
اآلون��ة األخيرة، مضت احلكومة قدماً في خطة إلصاح 
نظ��ام معاش��ات التقاع��د تضمن��ت رفع س��ن التقاعد، 
وزيادة مس��اهمات العمال. جاء ذلك في أعقاب جتميد 
التعيين��ات ف��ي احلكوم��ة وإصاح��ات ف��ي الضرائب 

والدعم.
العثماني: نرجح تصدُّرنا لانتخابات 
م��ن جهت��ه ب��دا رئي��س املجل��س الوطن��ي حلزب 
العدال��ة والتنمي��ة باملغ��رب، س��عد الدي��ن العثماني، 
واثقاً من الفوز باالنتخابات التش��ريعية التي ستجرى 

اجلمعة املقبلة.

وق��ال العثمان��ي إن م��ن الراج��ح ج��داً أن يتصدر 
حزب��ه االنتخاب��ات، وأض��اف: »لق��د حفزتن��ا حصيلة 
حكومتنا على دعوة املواطنن إلى التصويت لنا بكثافة 

لننال ثقتهم ونتابع اإلصاحات«.
 وأض��اف العثمان��ي أن ب��اده متّي��زت باالنفتاح 
السياس��ي والتعددية احلزبية منذ فجر االستقال ولم 
يكن املغرب دول��ة مغلقة، فقد وقع تبن��ي الدميقراطية 

من الدولة ومجمل التيارات السياسية.
وحت��دث العثمان��ي عن حصيل��ة احلكوم��ة التي 
قاده��ا ح��زب العدال��ة والتنمي��ة من��ذ 2012 إل��ى اآلن 
بائت��اف حكومي مك��ّون م��ن أربعة أح��زاب، ووصف 
احلصيل��ة باحملف��زة، وداف��ع ع��ن جه��ود احلكومة في 
محاربة الفس��اد، معتب��راً أن من املؤش��رات الدالة على 
ذل��ك إجن��از مخط��ط وطن��ي متواف��ق علي��ه إلص��اح 
منظوم��ة العدالة، وقال إن القضاء الذي يس��تهدف هذا 
املخط��ط إصاحه م��ن أهم آلي��ات وقف نزيف الفس��اد 

ومعاقبة املتاعبن باملال العام.
 أم��ا ع��ن التحالف��ات املمكن��ة إذا ما تص��در حزب 
العدالة والتنمية هذه االنتخاب��ات، فقال العثماني إنه 
ال ميكن الدخول ف��ي ائتاف حكومي مع حزب األصالة 
واملعاص��رة، وأض��اف: »حلفاؤن��ا في املرحل��ة املقبلة 
واضح��ون، ول��م يب��ق لنا ح��زب األصال��ة واملعاصرة 
خي��اراً س��وى ع��دم قب��ول التحال��ف مع��ه، خاصة أن 

برنامجه قائم على محاربتنا«.
السلطات تدعم حزباً معارضاً 

ف��ي س��ياق متصل اتهم ح��زب العدال��ة والتنمية، 
سلطات بباده بأنها »تدعم حزب األصالة واملعاصرة 
)مع��ارض(، خال احلملة االنتخابية، ألعضاء مجلس 

النواب«.
وق��ال احلزب في بيان له صدر في وقت متأخر من 
ليل��ة االثنن/الثاث��اء إن » اليوم العاش��ر من احلملة، 
ش��هد عدة خروقات، من بينها اس��تمرار التضييق على 
العديد من أنش��طة احلمل��ة اإلنتخابية للحزب في عدد 
م��ن املناطق، إضافة إلى القي��ام بتوزيع أوراق الدعاية 
حل��زب األصال��ة واملعاص��رة وعليها خ��امت )إمضاء ( 
السلطة احمللية مبدينة وزان، وأنه مت وضع شكاية في 

املوضوع لدى وكيل امللك«.

وأض��اف البيان أن »بن اخلروقات التي ش��هدتها 
احلملة، التوصل مبعطي��ات تفيد بإعطاء تعليمات من 
قبل بعض رجال الس��لطة لرؤس��اء مكات��ب التصويت 
بعدم متكن ممثلي اللوائح من محاضر التصويت  يوم 
االقتراع، في مخالفة صريحة للمقتضيات القانونية«.

وسبق حلزب العدالة والتنمية أن استنكر ما سّماه 
»انخراط بعض أعوان الس��لطة في الدعاية املباش��رة، 

لدعم مرشحي حزب األصالة واملعاصرة«.
وأع��رب احلزب ف��ي بيان ل��ه عن »اس��تغرابه من 
أس��اليب الضغ��ط والتهديد، التي تتم ممارس��تها على 
بع��ض الناخب��ن وبع��ض فعالي��ات املجتم��ع املدني، 
عوض التزام احلياد الضامن لنزاهة وشفافية العملية 

االنتخابية«.
ومن املنتظ��ر إجراء االنتخابات التش��ريعية، يوم 
7 من تش��رين األول، بعد قيادة حزب العدالة والتنمية  
االئت��اف احلكوم��ي ف��ي أول م��رة ف��ي تاريخ��ه، وهي 
انتخابات مباش��رة يختار خاله��ا املواطنون املغاربة 
ممثليهم مبجل��س النواب، ويعن املل��ك رئيس احلزب 
الفائز رئيساً للحكومة إذا حصل على األغلبية، أو شكل 

حتالفاً يوفر األغلبية حلكومته بالبرملان.{
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أردوغان يشترط اإلفراج عن الرئيس مرسي للتصالح مع مصر
رف��ض الرئي��س الترك��ي رج��ب طي��ب أردوغ��ان 
أي اتص��االت م��ع القاه��رة على املس��توى الرئاس��ي، 
مشترطاً إطاق س��راح الرئيس املعزول محمد مرسي 

ورفاقه املسجونن للتصالح مع مصر.
وق��ال أردوغان في املقابل��ة إن احلكم احلالي في 
مصر »هو حكم االنقاب، وحدث انقاب على الشرعية 
ف��ي مص��ر، وال بّد من تصحي��ح هذا اخلط��أ، وال بّد من 

فتح املجال أمام الدميقراطية«.
واعتبر الرئيس التركي أنه ميكن تطبيع العاقات 
م��ع مص��ر إذا مت إطاق س��راح الرئيس محمد مرس��ي 

ورفاقه املسجونن. 
 وحت��دث أردوغ��ان ع��ن الرئي��س املص��ري عبد 
الفت��اح السيس��ي قائ��اً »ه��ذا الش��خص كان وزي��راً 
للدفاع في عهد الرئيس محمد مرس��ي، تصور أن وزير 
الدفاع في بل��د يأتي وينقلب على رئي��س الدولة، هذا 

األمر ال ميكن القبول به«. 
وذكر أن »الرئيس مرس��ي ال��ذي انتخب بأغلبية 
52% ف��ي الس��جن، وكثير م��ن أصدقائه في الس��جن، 
وُحك��م عل��ى بع��ض منه��م ب�اإلع��دام، فا ب��ّد من حل 
هذه املش��كلة، وإذا مت إطاق س��راح هؤالء ميكن البدء 
بتطبي��ع العاق��ات، ف��ا توج��د مش��كلة بينن��ا وبن 

الشعب املصري، وهناك روابط تاريخية بيننا«. 
   ورفض أردوغ��ان أي اتصاالت مع القاهرة على 
املستوى الرئاسي، واعتبر أن »من املفيد جداً أن تكون 
هن��اك عاقات جتاري��ة مع مصر، لكن على مس��تواي 
ال أقب��ل أن يك��ون هن��اك اتص��ال، واعتب��ره أم��راً غير 

أخاقي«. 
   ورداً عل��ى االتهام��ات مبعاملة تركي��ا »جماعة 
اخلدمة« الت��ي يتزعمها فتح الله غول��ن مثلما تعاِمل 

مصر جماعة اإلخوان املس��لمن، ق��ال الرئيس التركي 
إن »التط��ورات ف��ي مص��ر مختلف��ة متاماً ع��ن تركيا، 
وزي��ر الدفاع في مصر انقلب عل��ى رئيس الدولة، بعد 
ذلك قاموا بإجراء انتخابات صورية وليست واقعية، 

ومن ثم تبوأ السيسي هذا املنصب: الرئاسة«.
وتابع أردوغان: »لكن تركيا ليست كذلك، فعندما 
وجْه��ت نداًء للمواطن��ن بالتوجه إل��ى امليادين خرج 
مئات اآلالف إلى امليادين وحتدوا طائرات أف 16 التي 
كانت حتاول إخافتهم، وأنا افتخر بش��عبي، وقد ألهم 

الله الشعب النصر«. 
وفي ما يتعلق باألزمة السورية، قال أردوغان إن 
باده تس��تهدف تطهير خمس��ة آالف كيلومتر شمالي 
س��وريا من »اإلرهاب« لتك��ون منطقة آمنة يحظر فيها 
الطيران، وبالتالي يعود أهالي املنطقة إليها، وتش��كل 

قوات أمنية منهم و»نكون قد منعنا أمواج اللجوء«.
وأوض��ح الرئي��س الترك��ي أن��ه حت��دث ف��ي هذا 
املوض��وع م��ع املستش��ارة األملاني��ة أجني��ا مي��ركل 

ونظيريه الروس��ي فادميير بوت��ن واألميركي باراك 
أوباما وزعماء دول ش��قيقة وصديقة مثل الس��عودية 

وقطر«.
األزم��ة  ف��ي  لب��اده  العس��كري  ال��دور  وح��ول   
الس��ورية، ق��ال إن تركي��ا »تعاون��ت م��ع املعارض��ة 
الس��ورية املعتدلة ومتكنت من تطهير مدينة جرابلس 
م��ن تنظيم داعش )تنظيم الدول��ة( وهناك نحو أربعن 
ألفاً من األهالي قد عادوا إليها، كذلك دخلنا بلدة الراعي 
وقمنا بتطهيرها من عناصر داعش، وبدأ س��كان البلدة 
بالعودة، وهناك توجه ملنطقة الباب من قبل املعارضة 

املعتدلة، وكذلك منبج«.
وف��ي ما يتعل��ق بعملية »درع الف��رات« التي يقوم 
به��ا اجلي��ش التركي في س��وريا، قال الرئي��س: »بدأنا 
نكتش��ف أس��لحة الغرب لدى اإلرهابين، وكذلك تفعل 
وتق��وم  بأس��لحتها،  املنظم��ات  ه��ذه  بتزوي��د  أمي��ركا 
بإنزاله��ا عب��ر طائراته��ا، واألميركي��ون يب��ررون ذل��ك 
ب��أن هؤالء يحارب��ون داعش«، واس��تدرك قائاً: »نحن 
نحارب داع��ش، تعالوا نحاربها مع��اً، ال يحق ألحد أن 

يخدع اآلخر«.
ولفت أردوغ��ان إلى أنه لم يتطرق م��ع ولي العهد 
الس��عودي األمي��ر محم��د بن ناي��ف ملوضوع تس��ليح 
املعارض��ة الس��ورية املعتدلة مبض��ادات، »ونحن منذ 
البداية نقدم لها الدعم ونولي أهمية كبيرة للدعم الذي 

نتوقعه لهم من قطر والسعودية«.{

ْين  األمن المصري يقتل قياديَّ
بجماعة اإلخوان المسلمين في القاهرة

شهيد برصاص االحتالل اإلسرائيلي شمال القدس

»زيتونة« نحو شواطئ غزة
 نساء يتحّدين الحصار

أعلنت وزارة الداخلية املصري��ة صباح الثاثاء، 
مقتل القيادي بجماعة اإلخوان املس��لمن، محمد كمال 
ومراف��ق له، »خال تبادل إلطاق النار مع قوات األمن 
يوم االثنن«، فيما ش��كك قيادي ب�»اجلماعة«، في تلك 

الرواية وحَمّل األمن »مسؤولية مقتلهما«.
 وقال��ت الداخلي��ة املصري��ة، في بي��ان إنه »حال 
مداهمة القوات األمنية إلحدى الش��قق الكائنة مبنطقة 
البس��اتن )جنوبي القاهرة(، فوجئ��ت بإطاق أعيرة 
ناري��ة جتاهه��ا ، م��ا دف��ع الق��وات إل��ى التعام��ل مع 

مصدرها«.
وأض��اف البي��ان أن »الهج��وم أدى إل��ى مص��رع 
اإلخوان��ي محمد كمال وياس��ر ش��حاتة«، متهماً األول 
بأنه »مؤس��س اجلناح املسلح للتنظيم اإلرهابي )في 
إش��ارة إل��ى جماعة اإلخ��وان التي تدرجه��ا احلكومة 

املصرية إرهابية(، وجلانه النوعية بالباد«.
من جانبه، شكك القيادي اإلخواني محمد سودان 
ف��ي رواية الداخلية، حول مقت��ل محمد كمال، وقال إن 
»مقتل د. كمال ومرافقه ياسر شحاتة، جاء بعد إعان 
مواق��ع محلي��ة مقربة من الس��لطات القب��ض عليهما، 

وهو ما يعني تصفيتهما دون مقاومة«.
وأوضح عضو هيئة الدفاع عن قيادات »اإلخوان« 
عبد املنعم عبد املقصود، أن »قوات األمن ألقت القبض 
على محم��د كمال مس��اء االثنن، بصحب��ة آخر يدعى 

ياسر شحاتة، وهو عضو في اإلخوان بالقاهرة«.
وأعل��ن محمد منتصر، أح��د املتحدثن اإلعامين 
باسم اجلماعة، انقطاع التواصل مع محمد كمال، منذ 

عصر االثنن، مرجحاً »اختطافه« من قبل السلطة.
وقال منتصر، في بيان اطلعت عليه »األناضول«، 
إن »اجلماع��ة حتّم��ل أجهزة األمن مس��ؤولية س��امة 

 استشهد فلس��طيني مساء اجلمعة املاضي 
برص��اص ش��رطة االحت��ال اإلس��رائيلي عن��د 
حاجز قلنديا العسكري شمالي القدس بالضفة 

الغربية بعد طعنه جندياً.
وقالت شرطة االحتال إن ش��اباً فلسطينياً 
عمره 28 عاماً من بلدة كفر عقب شمالي القدس 
قتل برصاصها بعدما أصاب رجل أمن إسرائيلياً 

بجروح، في عملية طعن عند معبر قلنديا.
وذكر االحتال أن الشاب تسلل إلى احلاجز 
من اجلان��ب املخصص مل��رور املركب��ات وطعن 

جندياً، ما أدى إلى إصابته بجروح.
وأضافت متحدثة باسم الشرطة اإلسرائيلية 
أن قوات كبيرة منها هرعت إلى املكان، وشرعت 

اجلهات املعنية في التحقيق باحلادث.
وذكرت وكال��ة األنب��اء الفلس��طينية )وفا( 

للمرة الرابع��ة منذ حصار غزة، يواصل أس��طول 
احلرية محاوالته لكس��ر احلصار الظال��م على القطاع 
وش��عبه. وبالرغم م��ن املصاعب التقني��ة التي تواجه 
مراك��ب اإلبحار، كما حدث مع باخرة »أمل« مؤخراً في 
املياه اإلسبانية، يصر القائمون على »أسطول احلرية 

4« مواصلة اإلبحار نحو شواطئ غزة.
وتواصل س��فينة »زيتون��ة« إبحارها ف��ي البحر 
األبيض املتوسط باجتاه شواطئ قطاع، وسط تغطية 
إعامية ودعم من رؤساء بلديات وشخصيات نسوية 

في عدد من الدول األوروبية.
وكان��ت الس��فينة ق��د رس��ت قبل أي��ام ف��ي ميناء 
»ميس��ينا« ف��ي جزي��رة صقلي��ة اإليطالي��ة، قب��ل أن 
تواصل رحلتها باجتاه ش��واطئ غ��زة، على الرغم من 
الصعوبات التي تواجهها، الت��ي كان آخرها تعرضها 

خللل في أحد أشرعتها، إال أنه مت إصاحه.
وأبدت ش��خصيات معروفة عل��ى الصعيد الفني 
تأييدها ه��ذه املبادرة، مثلما فعل مغن��ي الروك روجر 
واترز حن كتب عل��ى تويتر: »احترامنا وإعجابنا غير 
مح��دود لزيتونة، تلك خطة ش��جاعة إلض��اءة األمل«. 
وذهبت باتي سميث في االجتاه ذاته بإعان التضامن 
مع أس��طول احلرية عبر ش��ريط فيديو »أنا معكن في 

هذه اخلطوة الرمزية«.
من جهته، عّب��ر رئيس بلدية مس��ينا في صقلية، 
رناتو أكرونيتي، عن دعمه املبادرة النس��ائية حملاولة 
كسر احلصار على غزة. وقال في بيان مبناسبة وصول 
زيتونة إلى مين��اء املدينة بإنه »يدعم والصقليّن حق 

احلقوق��ي  بالعم��ل  املهتم��ن  جمي��ع  وتدع��و  كم��ال 
واإلنساني للتفاعل مع هذا األمر بشكل جدي«.

وت��وارى كم��ال عن األنظ��ار منذ ف��ّض اعتصامي 
وه��و   ،2013 آب  ف��ي  والنهض��ة  العدوي��ة  رابع��ة 
م��ن القي��ادات اإلخواني��ة املطلوب��ة لدى ق��وات األمن 

املصري.
وكان كم��ال متهماً في عدة قضاي��ا أغلبها متعلق 
بالتحريض على العنف والدعوة إلى قلب نظام احلكم 
واالنتم��اء إل��ى جماعة أسس��ت على خ��اف القانون، 

وحكم عليه غيابياً بالسجن املؤبد في قضيتن.
كذل��ك كان يع��رف إعامياً »بالقيادة الش��بابية« 
داخل التنظيم، في مواجهة »القيادة التاريخية« التي 
تقود اجلماعة منذ انقاب اجليش على الرئيس محمد 

مرسي يوم 3 متوز 2013.{

عن ش��هود عيان أن جنود االحتال أطلقوا النار 
على الشاب وتركوه ينزف على األرض، ومنعوا 
األحم��ر  لله��ال  التابع��ة  اإلس��عاف  س��يارات 

الفلسطيني من الوصول إليه.
وق��ال مراس��لون إن مواجه��ات اندلعت بن 
شبان فلسطينين وجنود االحتال على احلاجز 

في أعقاب مقتل الشاب.
ويعد حاجز قلنديا واحداً من بن أحد عش��ر 
حاجزاً دائماً حتيط مبدين��ة القدس، وهو يقطع 

الطريق بن شمال الضفة الغربية ووسطها.
وتش��هد األراض��ي الفلس��طينية من��ذ بداية 
تشرين األول 2015 مواجهات بن الفلسطينين 
وقوات االحتال على خلفية سياس��ات إسرائيل 
ف��ي التهوي��د واالس��تيطان وحماي��ة اقتحامات 

املستوطنن لتدنيس املسجد األقصى.{

الفلسطينين كأي شعب يحاول التحرر«.
وتش��هد قواف��ل احلرية لكس��ر احلص��ار عن غزة 
تضامناً اسكندنافياً واسعاً، في السويد والدمنارك، إذ 
تؤكد أنيتا إيس��كبيرغ ياكوبس��ن من حركة غزة حرة، 
املشاركة في قافلة 2011، أن اختيار العنصر النسائي 
هذا العام »يأتي للتركيز على إثارة االنتباه حول واقع 
امل��رأة التي ال يس��مع صوته��ا كثيراً من غ��زة وتوجيه 

حتية لها«.
وتضيف ياكوبس��ن: »املرأة الفلس��طينية تش��كل 
ش��رطاً أساس��ياً لعمل ونش��اط املجتمع الفلس��طيني 
ف��ي الكف��اح ألج��ل حرية غ��زة ورف��ع احلص��ار عنها، 
وذل��ك ف��ي كل املج��االت، فمن النظ��ام التدريس��ي إلى 
منظمات املجتمع املدني والعمل السياس��ي تقوم املرأة 

الفلسطينية بدور كبير«.
وتزايد ص��دى التحرك التضامني م��ع قطاع غزة 
في الفترة األخي��رة، وعبر عن ذل��ك بتوقيع 55 عضواً 
ف��ي برمل��ان االحت��اد األوروب��ي على ن��داء موج��ه إلى 
مس��ؤولة السياس��ات اخلارجية واألمنية في االحتاد 
األوروب��ي فريدي��ركا مورغين��ي، مطالب��ن بالتندي��د 
بحص��ار إس��رائيل غير الش��رعي لقطاع غ��زة. وطالب 
أعضاء البرملان األوروبي ب�»فتح ممر آمن للقافلة نحو 

غزة«.
وبالرغم من اخلش��ية من تع��رض القافلة لهجوم 
كم��ا تعرض��ت له »مرم��رة« التركي��ة في أي��ار 2010، 
عندما قتل جنود االحتال عش��رة نش��طاء كلهم أتراك، 
يص��ر القائم��ون عل��ى أس��طول احلري��ة عل��ى املضي 
الت��ي  تل��ك،  محاولته��م  ف��ي 
للف��ت  »أساس��اً  يعتبرونه��ا 
االنتباه له��ذا احلصار اجلائر 

املستمر منذ عام 2005«.
ووفقاً ملا يقوله القائمون 
وأم��ل  زيتون��ة  رحل��ة  عل��ى 
املس��توطنن  »حت��ركات  فإن 
مض��ادة،  قواف��ل  بتس��يير 
املعروفة  فارشان،  آفي  ومنها 
بعنفه��ا، ل��ن يوق��ف القافل��ة 
ع��ن متابعة إبحاره��ا كما هو 

مقرر«.{
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الهجرة النبوية الشريفة.. أعظم حدٍث في التاريخ
 لم يع��ُد اخلليفة الّراش��د عمر ب��ن اخلطاب رضي 
الله عنه وقد جعل الله احلق على لسانه احلقيقة حن 
اختار الهجرة الّنبوّية بداية للتاريخ اإلسامّي، كمظهر 

للّتمّيز واالستقال لألّمة.
فقد اس��تعرض أحداثاً عظيمة شهدتها األّمة، بدءاً 
م��ن ن��زول الوحي بكلمة اق��رأ على قل��ب املصطفى |، 
وم��روراً بغزوات بدر واخلندق وحنن، والفتح األعظم. 
فلم يجد بينها حدثاً أعظم أثراً في احلياة البش��رّية من 
الهج��رة من مّكة إلى املدينة. وقد وافق��ه الّرأي والّرؤية 
ب��اب مدينة العل��م علّي بن أبي طالب ك��ّرم الله وجهه، 
حيث ق��ال: )الهجرة فّرقت بن احل��ّق والباطل فأّرخوا 
بها(. والهجرة لم تكن إفاتاً وجناة من مؤامرة قريش، 
اّلتي اس��تهدفت حياة الرسول |، وال توفير بيئة آمنة 
للمس��تضعفن م��ن س��طوة كبراء مّك��ة، ولكّنه��ا كانت 
حتّوالً ضخماً بن مرحلتي االستضعاف واالستخاف، 
والّدع��وة والّدول��ة، فكون��ت للعرب أّول دول��ة حقيقّية 
ف��ي تاريخهم، بع��د أن ظ��ّل يتنازعهم ال��ّروم والفرس 

واألحباش الّسنن الّطوال.
وكم��ا كان��ت الغاية عظيم��ة، فقد كان اإلع��داد لها 
عظيم��اً كذلك، فق��د حّدد له��م الّنبّي القائ��د | الوجهة 
ح��ن قال:)أُري��ت دار هجرتك��م ف��ي س��بخة ذات نخل 
بن البتن(، فخّفوا س��راعاً ال يلوون على ش��يء، إال من 
استبقاه رسول الله | لدور هام، كما هو حال أبي بكر 
وعلّي رض��ى الله عنهم��ا، فألبي بك��ر الّصحبة، وألبي 
احلسن أداء األمانة، فما كان الّرسول | وهو الّصادق 
األم��ن ليضّيع حق��وق العب��اد، وقد اس��تأمنوه عليها، 
مهم��ا أبدوا له م��ن العداوة. فس��ارع الّصحاب��ة الكرام 
إل��ى يثرب، اّلتي غدت بهذه الهج��رة »املدينة املنّورة«، 

ليكّونوا مع اّلذين تب��ّوأوا الّدار واإلميان من قبلهم نواة 
الّدولة اإلسامّية.

وملّ��ا كان القائد مبا حب��اه الله من خصائص، وفي 
مقّدمته��ا الّنب��ّوة، ف��إّن احل��رص عل��ى حيات��ه أمر في 
غاي��ة األهمّي��ة، حّتى يحق��ق الله على يديه م��ا قّدر من 
خير لإلنس��انّية جمعاء. ومن هنا فقد أخذ بكّل أس��باب 
الّنجاح، مع اعتقاده أّن األمر كلّه لله، ليعلّم األجيال من 
بعده أّن األخذ باألس��باب واجب ش��رعّي واجب الّنفاذ، 
اس��تجابة ألمر العلي��م اخلبير القائل: <وأع��ّدوا لهم ما 

استطعتم من قّوة>، وصدق الّشاعر إذ يقول:
ترجو الّنجاة ولم تسلك مسالكها

إّن الّسفينة ال جتري على اليبس
فقد اخت��ار عليه الّصاة والّس��ام الّرفيق الّرفيق، 
اّل��ذي جّند أهل��ه ومال��ه خلدمة املش��روع، كم��ا اختار 
الّتوقي��ت املناس��ب، فعامُل الوق��ِت في غاي��ة األهمّية، 
وح��ّدد الوجه��ة املناس��بة، ليتجن��ب الطلّ��ب، وضم��َن 
تدّف��ق املعلوم��ات، أو ما يس��ّمى اليوم باالس��تخبارات 
العس��كرّية، وحافظ على خطوط الّتموي��ن، وقبل ذلك 
وبع��ده الّتوّجه الّص��ادق إلى الل��ه، واالس��تمداد منه، 
بعبارات تفيض رّقة ونداوة ألقى بها الوحي إليه <رّب 
أدخلني ُمدَخل ص��دق وأخرجني ُمخرج صدق واجعل 

لي من لدنك سلطاناً نصيراً >.
وما إن بلغ ُمهاجَره، حّتى راح يرسي دعائم الّدولة 
على ثاث ركائز: أّولها بناء املسجد، اّلذي يحكم الّصلة 
بالله، ويربط املخلوق باخلالق. وثانيها تعزيز األخّوة 
ب��ن املهاجري��ن واألنصار، عل��ى قاعدة <ل��و أنفقت ما 
في األرض جميع��اً ما أّلفَت بن قلوبه��م ولكّن الله ألف 
بينه��م>، تلك األخ��ّوة اّلتي جتاوزت احلّب واملس��اواة 

إل��ى اإليث��ار، وتل��ك لعمرو احل��ّق حالة ال ي��كاد يبلغها 
اخليال. وثالثها تنظيم العاقة مع غير املس��لمن، وفق 
وثيقة تعتبر أّول وثيقة دستورّية مكتوبة في الّتاريخ، 
لتق��وم على هذه الّركائ��ز أعظم حض��ارة وأبعدها أثراً، 

ينتسب إليها اليوم مليار وستمئة مليون مسلم.
فهل يع��ي احملتف��ون باملناس��بة الي��وم، اّلذين لم 
يفهموا من املناس��بة إاّل تعطيل املؤّسس��ات الّرس��مّية، 
وتدبيج اخلط��ب اّلتي ال يصدقها الواقع، مس��ؤوليتهم 
إزاء املناس��بة، وقائدها، واملش��اركن فيه��ا، ويدركون 
أن ال م��كان له��م حت��ت الّش��مس إال بترس��يخ عقي��دة 
اإلس��ام في قلوبهم، وترجمتها سلوكاً وواقعاً معيشاً، 
فيعيدون للمساجد رس��التها، ويعهدون بالقيام عليها 
مل��ن يع��ون رس��التها، ويع��ّززون الوحدة عل��ى قواعد 
اإلميان، ويقّدمون للمسؤولّية القوّي األمن، ويحّققون 
االس��تقال والّتمّيز في حياتهم، ويقيمون عاقاتهم مع 

اآلخر على قواعد احلّق والعدل؟
فق��ط  وعنده��ا  عنده��ا، 
مركزه��ا  األّم��ة  تس��تعيد 
الكفاي��ة  وحتق��ق  احلض��ارّي، 
املس��تدامة.  والّتنمية  والع��دل 
وبغير ذلك فستبقى تلهث وراء 

سراب، يحسبه الظمآن ماء.
وصاة ربي وسامه على 
صاحب الّذكرى، ورضوان الله 
تعال��ى عل��ى ش��ركائه في هذه 
الرحل��ة اخلالدة، وم��ن تبعهم 

بإحسان.{

بقلم: الشيخ نزيه مطرجيداؤنـا و دواؤنـا

أسيُر الُهُموم
ضا بالقض���اء، أدّلة ش���اهدة على صدق  إن الصب���ر ف���ي البالء، والش���كر ف���ي الرخ���اء، والِرّ

اإلميان، وَبْرد اليقني، والّصالبة في الدين.
إن���ه ال خي���ر فيمن ال يش���كر اإلله عند ورود النعمة، وال فيم���ن ال يصبر على قضاء مواله 

عند وقوع احملنة، فكم من ُمنَعم عليه غير شاكر، وكم من ُمبتَلى غير صابر!
وإن َم���ن َنظر إل���ى الدنيا بعني البصيرة، أيقن أن نعيَمها ابتالء، وحياَتها عناء، وعيَش���ها 
َواء،  َكَدر. واإلنسان فيها قد ُجِبل على الضعف وقلة الصبر، وأكثر الناس ال يصبرون على الأّلْ
وال ُيطيق���ون حتّمل البأس���اء! والس���ن املعه���ودة في احلياة أن اإلنس���ان كثير اجَل���َزع في وقت 
الشدة، شديد القلق عند حدوث الَبلّية، إاّل َمن رِحم الله، وَعَصمه من هذه الوساوس، وأجناه 
َفر بالّنعمة مش���غواًل  من تلك النقائص! قال أرباب البصائر: إن َمن كان عند وقت إصابة الَظّ
عم���ة ال بال�ُمنِع���م، كان عن���د حدوث الَبلّية مش���غواًل بالبالء ال بال�ُمبتل���ي؛ ومثُل هذا املرء  بالِنّ

يكون دائمًا في بالٍء وَنكد!
ه���ذا ح���ال امل���رء إذا أصابته جائح���ٌة حياتي���ة، أو أدواٌء عِصّية، أو خس���ائر مالّي���ة، أو َبوادر 
إف���الس، أو فش���ٌل وهزمية، أو وف���اة أحد من قرابٍة عزيزة، أو اعتداٌء عل���ى الكرامة والعزمية، أو 

مظالم واقعة من أنسباء أو أصفياء.
فترى كثيرًا من الذين ُيصابون ببعض ذلك يِهنون ويحزنون، ويرون كل مصيبة كأمنا هي 
جبٌل فوق رؤوسهم يوِشك أن يقع عليهم! والداهية األعظم أن هذا ال�ُمبتَلى ينخِلع من إرادته، 
ويستس���لم آلالمه وأحزانه، ويس���قط أس���يرًا لهواجسه َطْوعًا، ويرُس���ف في أغالل الهّم والقلق 

ة الهموم هو أكبر من الُهموم! اختيارًا، وإن اخَلْوض في جُلّ
ليس منا من ال يفرح وال يحزن، ولكن املؤمن يجعل احلزَن صبرًا ال َضجرًا، والَفرح شكرًا 
ال َبط���رًا. وإن مما ينفع املؤمن في تخفيف وطأة الّش���دائد وتهوي���ن الباليا واملصائب، أن يرى 

عم واحِلَكم اآلتية: في البالء الِنّ
أنها لم تكن في دينه، وأنها لم تكن أعظم مما هي عليه، وأَنّ الله رزقه الصبر عليها، وأنه 
صر مع الصبر،  ُيعطيه عليها اجلزاء العظيم واألجَر اجلزيل، وأن ُكَلّ بلّية لها انِقضاء، وأن الَنّ
والَفَرج مع الَكْرب، وأن مع  الُعسر ُيسرًا، وَلن يغِلب ُعسٌر ُيسَرين، وأن كَلّ شيء يبدو صغيرًا ثم 
يكب���ُر إال البالي���ا فإنها تبدو كبيرة ثم تصُغر، وحال ُمصابه بالّض���ّراء ُيدنيه من حال األنبياء 
واأَلولياء، وامتحان الضّراء أَهون على أكثر الناس من امتحان الّسراء، كما يقول النبي األكرم 
]،: »أَلنا لفتنة السّراء أخَوف عليكم من فتنة الضّراء، إنكم ابُتليتم بفتنة الّضراء فصبرمت، 

وإن الدنيا ُحلوة َخِضرة« رواه البزار.
وم���ن ه���ذه النعم أن انتظار الَفَرج طاعة وعبادة، وقد ُروي عن النبي ] قوله: »َس���لوا الله 

من فضله، فإن الله ُيحُبّ أن ُيسأل، وأفضل العبادة انتظار الَفَرج« أخرجه الترمذي.
كر  وم���ن مت���ام ِنعم الله على عباده أن ُينَزل بهم من الش���دائد واحمِلن م���ا ُيلجئهم إلى الِذّ

والتضّرع الله، فيرجون وال يرجون أحدًا سواه؛ 
ولي���س حت���ت قبة الس���ماء َم���ن ينجو من أل���وان املصائب، وُصن���وف الفواجع، س���واٌء أكان 
وجيهًا أم وضيعًا، غنيًا أم فقيرًا، س���اكَن القصر أم س���اكَن الكوخ، َمن يطاُل بنعله هاَم اجَلْوزاء، 
ف م���ن ُحزنك، وُتَكفِك���ف من َدْمعك،  وم���ن ين���ام على بس���اط الغبراء، لذا ف���إن عليك أن ُتخِفّ

ْهُر بناِبِه، وال أوَل غرٍض لسهام الزمان. ه الَدّ ل من شكواك، فلسَت أّول َمن عَضّ وُتقِلّ
إن أس���ير الهم���وم ق���د جه���ل أن الدنيا دار ابت���الء ال دار َجزاء، فقاده جهُل���ه إلى أن يحِبس 

خط الذي يتعارض مع صدق اإلميان. نفَسه في غْيهٍب من احلزن والَسّ
هم األسقام واآلالم، من يداوي ُكلوَمهم،  فهل يجد الذين َتسكنهم الُهموم واألحزان، ومتُسّ
رهم بأن الله تعالى جاعٌل لكل هٍمّ َفرجًا، ولكل ضيٍق  ُد ُهموَمهم وُيواسي ُغموَمهم، وُيذِكّ وُيبِدّ

َمخرجًا، وأنه
ُر الله من حاٍل إلى حاِل«! يغِيّ »ما بني َغمضة عنٍي وانتباهتها   

بون العباد، ويرمون أكبادهم بس���هام الُهموم، فلَيْرتِقبوا يوم يأخُذهم  ف���وا عجب���ًا ممن ُيعِذّ
الله بذنوبهم، وُيجازيهم بعذاٍب من جنس أعماِلهم!<

بقلم: حمزة منصور

أحكام شهر الله المحّرم
شهر الله احملرم هو أول شهر من األشهر الهجرية، 
وأحد األربعة أشهر احلرم. وقد بّن لنا نبينا | أحكام 
هذا الش��هر الواردة في كتاب الله تعالى أو في الس��نة 

املطهرة، ومن أهم هذه األحكام ما يلي:
فضل شهر الله احملرم 

ش��هر احملرم هو من الش��هور احل��رم التي عظمها 
الله تعالى وذكرها في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: 
وِر ِعْنَد اللِّه اْثَنا َعَش��َر َشْهراً ِفي ِكَتاِب  <إِنَّ ِعدََّة الّش��هُ
اللِه َي��ْوَم َخلََق الّس��َماَواِت َواأْلَْرَض ِمْنَه��ا أَْرَبَعٌة ُحُرٌم 
َذِل��َك الدِّي��ُن اْلَقيُِّم َفا َتْظلُِم��وا ِفيِهّن أَْنفَس��ُكْم> التوبة 
- 36. وش��ّرف الل��ه تعالى هذا الش��هر من بن س��ائر 
الشهور فسمي بش��هر الله احملّرم، فأضافه إلى نفسه 
تش��ريفاً له. كما بّن رسول الله | حترمي الله تعالى 
لهذه األش��هر احلرم -ومن بينها شهر احملرم- ملا رواه 
أَب��و َبْكَرَة رضي الله عن��ه َعْن الَنِّبِيّ | أن��ه َقاَل: )إنَّ 
��َمَوات  الّزَم��اَن َقْد اْس��َتَداَر َكَهْيَئِتِه َي��ْوَم َخلََق اللُّه السَّ
ُة اْثَنا َعَش��َر َش��ْهراً ِمْنَها أَْرَبَع��ٌة ُحُرٌم،  ��نَ َواألَْرَض، السَّ
َرَُّم َوَرَجُب  ِة َواحمْلُ جَّ َثاٌث ُمَتَواِلَياٌت ُذو اْلَقْعَدِة َوُذو احْلِ

ُمَضَر الِذي َبْنَ ُجَماَدى َوَشْعَباَن(.
أهم أحكام هذا الشهر 

أواًل: حت��رمي القت��ال في��ه: فم��ن أحكام ش��هر الله 
احمل��رم حترمي ابتداء القتال فيه، ق��ال ابن كثير رحمه 
الل��ه: وقد اختلف العلماء ف��ي حترمي ابتداء القتال في 

الشهر احلرام، هل هو منسوخ أو محكم على قولن: 

أحدهما أنه منس��وخ، ألنه تعال��ى قال ههنا <َفاَ 
َتْظلُِمواْ ِفيِهنَّ أَنُفَسُكْم> وأمر بقتال املشركن. 

والقول اآلخر: أن ابتداء القتال في الش��هر احلرام 
ح��رام، وأن��ه لم ينس��خ حترمي الش��هر احل��رام لقوله 
ُرَماُت  ��َراِم َواحْلُ ��ْهِر احْلَ َراُم ِبالَشّ ��ْهُر احْلَ تعالى: <الشَّ
ْثِل َما  ِقَص��اٌص َفَمِن اْعَت��َدى َعلَْيُكْم َفاْعَت��ُدواْ َعلَْي��ِه مِبِ
ُرُم  اْعَت��َدى َعلَْيُكْم>. وقال: <َفإَِذا انَس��لََخ األَْش��ُهُر احْلُ

َفاْقُتلُواْ امْلُْشِرِكَن> سورة البقرة 194. 
وق��د كان��ت العرب تعظم��ه في اجلاهلي��ة، وكان 
يسمى بش��هر الله األصم من شدة حترميه.. والصوم 
في شهر محّرم من أفضل التطوع، فقد أخرج مسلم من 
حديث أب��ي هريرة أن النبي | ق��ال: )أفضل الصيام 
بعد ش��هر رمضان ش��هر الله ال��ذي تدعون��ه احملرم، 

وأفضل الصاة بعد الفريضة قيام الليل(.
ثانياً: احملرم ويوم عاشوراء: عاشوراء هو اليوم 
العاش��ر من ش��هر محرم، ولهذا الي��وم مزّية ولصومه 
فض��ل، قد اختصه الل��ه تعالى به وحث عليه رس��ول 
الله |. وهو اليوم الذي أجنى الله تعالى فيه موسى 
وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موس��ى ش��كراً 
ث��م صامه النب��ي | مل��ا رواه ابن عب��اس رضي الله 
عنهما قال: )قدم رس��ول الله | املدينة فوجد اليهود 
يصومون يوم عاشوراء، فسئلوا عن ذلك، فقالوا: هذا 
اليوم الذي أظهر الله فيه موس��ى وبني إسرائيل على 
فرعون، فنح��ن نصومه تعظيماً له، فقال رس��ول الله 

|: )نحن أولى مبوسى منكم، فأمر بصيامه(.{
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االهتمام األوروبي والغربي بحوار األديان في لبنان والعالم العربي.. األسباب والدالالت

أربع جرائم ضّد اإلنسانية ارتكبها شمعون بيريز

زاد خ��ال األش��هر األخي��رة االهتم��ام األوروب��ي 
والغرب��ي بحوار االدي��ان واملذاهب في لبن��ان والعالم 
العرب��ي، ونش��طت العديد م��ن املؤسس��ات اللبنانية 
والعربية في إقامة املؤمترات والندوات اخلاصة بحوار 
األديان أو مواجه��ة التطرف الدين��ي أو ظواهر العنف 
املنتش��رة ف��ي العال��م، وقد حصل��ت هذه املؤسس��ات 
على دع��م العديد من ال��دول األوروبي��ة والغربية، إما 
م��ن خال س��فاراتها ف��ي بي��روت أو بدعم مباش��ر من 
وزارات اخلارجية ومؤسس��ات دينية عاملية. وشهدت 
بيروت مؤخراً عش��رات املؤمت��رات والندوات اخلاصة 
بتجدي��د الفك��ر الديني، وم��ن املتوقع أيضاً ان نش��هد 
في األي��ام املقبلة قدوم بعثات أوروبي��ة إلى لبنان من 
أجل بحث أبع��اد الصراع املذهبي ف��ي لبنان واملنطقة 
وإقام��ة ورش عمل ح��ول قضايا الاجئن الس��ورين 
واملوقوف��ن اإلس��امين والبحث عن مب��ادرات عملية 

لتخفيف التوترات املذهبية.
فم��ا هي أبرز عناوين األنش��طة املقامة حول الفكر 
الديني والعنف والتطرف؟ ومن هي املؤسس��ات التي 
تتول��ى إقامة مثل هذه النش��اطات؟ وما هي األس��باب 
األوروب��ي  الدع��م  تزاي��د  وراء  وال��دالالت  واأله��داف 

والغربي لهذه األنشطة؟
أبرز النشاطات واملؤسسات

بداية ما هي أبرز النشاطات التي جرت في لبنان 
مؤخراً حول »احلوار الدين��ي وجتديد الفكر الديني«؟ 
وم��ن ه��ي ال��دول واملؤسس��ات األوروبي��ة والغربي��ة 

الداعمة لهذه األنشطة؟
خال األش��هر املاضية شهدنا العديد من األنشطة 
ح��ول مواجه��ة »العن��ف والتط��رف« و»جتدي��د الفكر 
الدين��ي«، وان كان احل��دث األه��م هو ال��ذي حصل في 
األس��بوع املاضي من خ��ال إطاق »احلمل��ة الوطنية 
ملواجه��ة العن��ف والتط��رف« الت��ي أطلقته��ا النائ��ب 

م��ع إعان وف��اة رئيس دول��ة االحتال اإلس��رائيلي 
األسبق وأحد مهندسي سياساتها العنصرية، على مدار 
عشرات السنوات، ش��معون بيريز، عن عمر يناهز ثاثة 
وتس��عن عام��اً، ُتط��وى واحدة م��ن صفحات إس��رائيل 

املليئة باجلرائم واملجازر.
ش��غل بيري��ز عل��ى م��دى خمس��ة عق��ود مناص��ب 
قيادي��ة ووزارية، مدنية وعس��كرية. وكان الوحيد الذي 
تولى منصبي رئاس��ة الدولة ورئاس��ة ال��وزراء. وطيلة 
تلك العقود، كان ش��اهداً ومش��اركاً ومهندساً للعديد من 

اجلرائم.
وف��ي ما يل��ي أربع جرائ��م بحق اإلنس��انية لبيريز، 

الذي نال جائزة »نوبل للسام«!
1 - جندي »الهاغاناه« اإلرهابية

جتّند بيريز في س��ن ال�24 في قي��ادة »الهاغاناه«، 
املس��ؤولة عن تنفيذ الكثير من املجازر ضد الفلسطينين 
خ��ال فت��رة االنت��داب البريطان��ي لفلس��طن قب��ل ع��ام 

.1948
تأسس��ت منظمة الهاغان��اه الصهيونية عام 1921 
ف��ي مدين��ة الق��دس، وه��ي تكّتل عس��كري ف��ي االنتداب 
البريطاني على فلسطن في الفترة الّسابقة إلعان دولة 
االحت��ال، وكان الهدف املعلن من تأسيس��ها هو »الدفاع 
عن أرواح وممتلكات املستوطنات اليهودية في فلسطن 

خارج نطاق االنتداب البريطاني«. 
وبلغ��ت املنظمة درجًة من التنظي��م، ما أّهلها لتكون 
احلج��ر األس��اس جلي��ش االحت��ال. وق��د بلغت قس��وة 
أفراده��ا، وضمنهم بيريز، إل��ى قتل 360 فلس��طينياً في 

دير ياسن.
2 - مجزرة قانا

تبق��ى املس��ؤولية ع��ن »مج��زرة قانا« الت��ي وقعت 
ف��ي جن��وب لبنان ع��ام 1996 في عنق ش��معون بيريز، 
ليس��تحق بعدها لق��ب »قاتل األطف��ال«. أجب��ر العدوان 
اإلس��رائيلي أهال��ي م��ن بل��دات: قان��ا، وجب��ال البط��م، 
وصديقن، ورشكنانيه، وحاريص، والقليلة على اللجوء 
إل��ى معس��كر لألمم املتح��دة في بل��دة قانا، وه��ي إحدى 
أكبر البل��دات اجلنوبية قرب ص��ور، العتقادهم أن قوات 
االحت��ال اإلس��رائيلي ال تقص��ف مراك��ز ق��وات الطوارئ 

بهية احلريري في الس��رايا احلكومي��ة برعاية رئيس 
احلكوم��ة مت��ام س��ام وبدع��م من س��فارة سويس��را 
ف��ي بي��روت وبحضور حش��د كبي��ر من الش��خصيات 
الدبلوماس��ية والسياس��ية، وتا ذلك إقام��ة االجتماع 
اإلقليم��ي حول االص��اح الترب��وي ملواجه��ة التطرف 
والذي رعت��ه احلريري أيضاً واقامته مؤسس��ة أديان 
وشارك فيه الكثيرون من اخلبراء التربوين اللبنانين 
والع��رب. وق��د أقامت أيضاً مؤسس��ة أديان منذ ش��هر 
ونص��ف تقريباً مؤمتراً خاصاً ح��ول احلريات الدينية 
بدعم من الكنيس��ة الس��ويدية، وشارك فيه علماء دين 

ومفكرون لبنانيون وعرب.
وتعتب��ر مؤسس��ة أدي��ان إحدى أهم املؤسس��ات 
املعنية مبواجهة العنف والتطرف وتشجيع احلوار بن 
األديان وهي تتولى تنفيذ عش��رات املشاريع التربوية 
واإلعامي��ة والفكري��ة ف��ي ه��ذا املجال وحتظ��ى بدعم 
أوروب��ي وغربي كبير، وتتعاون أيضاً مع املؤسس��ات 

الرسمية اللبنانية كوزارة التربية الوطنية.
وهناك مؤسس��ات أخرى ناش��طة في هذا املجال، 
وكمث��ال على ذلك ولي��س التعداد الكامل له��ا: الفريق 
األدي��ان  وملتق��ى  املس��يحي،   – االس��امي  العرب��ي 
والثقاف��ات للتنمي��ة واحل��وار، ومجل��س احل��وار بن 
األدي��ان ف��ي العراق، ومؤسس��ة آل البيت ف��ي األردن، 
ومرك��ز املل��ك عب��د الل��ه حل��وار األدي��ان في النمس��ا، 
ومؤسسة األونيسكو، ومؤسس��ة االيسسكو وجامعة 
األزه��ر ومجل��س كنائ��س الش��رق األوس��ط، ومعاهد 
جامع��ات  ف��ي  املس��يحية   – اإلس��امية  الدراس��ات 
اليسوعية والبلمند واملقاصد ومؤسسة اإلمام احلكيم 
ف��ي لبن��ان، واملجمع اجلعف��ري للبحوث والدراس��ات  
اإلس��امية ودار الفتوى ف��ي لبنان واللجن��ة الوطنية 
للحوار اإلسامي – املسيحي، واإلسام والدميقراطية 
في تونس، ومكتبة االس��كندرية في مصر، ولقاء حوار 

الدولية.
لك��ن عن��د الس��اعة الثاني��ة بع��د ظهر 18 نيس��ان 
1996، أطلق��ت املدفعي��ة اإلس��رائيلية، 17 قذيف��ة على 
قاعدة قوة حفظ السام الدولية في قانا. انفجرت بعض 
القذائ��ف قب��ل ارتطامها ب��األرض، وعلى ارتف��اع حوالى 
س��بعة أمتار ف��ي اجلو فوق اله��دف، فيما انفج��ر الباقي 
م��ع ارتطام��ه ب��األرض، م��ا أدى إلى قت��ل أكثر م��ن مائة 
م��ن األطفال والنس��اء والرجال. ووصل بع��ض الناجن 
إلى املستش��فيات بأجساد مش��وهة ومحروقة ومصابة 

بشظايا.
 وبعد املجزرة، زع��م بيريز، رئيس وزراء حينها، أن 
اجليش االحتال لم يكن على علم بوجود مدنين في مقر 
األمم املتح��دة، غير أن رئيس االس��تخبارات العس��كرية 
آنذاك، اجلنرال موش��يه إيلون، ك��ّذب ادعاءاته حن قال 
إن ضباط جيش االحت��ال علموا بوجود الجئن مدنين 

في مركز األمم املتحدة.
3 - مجزرة جنن

حن كان بيريز وزيراً للخارجية اإلسرائيلية، وقعت 
مجزرة جنن، في الفترة من 1 إلى 12 نيسان 2002. 

ووقع��ت خال عملي��ة االقتحام معركة ش��ديدة مع 
املقاوم��ة ف��ي جنن، فعم��د جي��ش االحتال إل��ى القتال 
ب��ن املنازل، وارتكب عمليات قتل عش��وائي. واس��تخدم 
املدنين دروعاً بش��رية، فضاً عن االعتقاالت التعس��فية 

والتعذيب.
وجاءت هذه العمليات ضمن اجتياح شامل للضفة 

التابع للبطريركية الكاثوليكية في لبنان، وبعض هذه 
املؤسس��ات يحظى بدع��م أوروبي وغرب��ي أو يتعاون 
مع مؤسس��ات دولية، والبعض اآلخر يتحرك بتمويل 
ذات��ي، وان كان املاح��ظ ان معظ��م البعث��ات الدولية 
التي تنش��ط في لبنان تهتم بهذه األنش��طة وحترص 

على اللقاء مع الشخصيات التي تهتم بهذه األنشطة.
األسباب والدالالت واألبعاد

لك��ن ما ه��ي األس��باب الت��ي تق��ف وراء االهتمام 
األوروب��ي والغرب��ي بح��وار األدي��ان وجتدي��د الفك��ر 
الدين��ي؟ وم��ا ه��ي دالالت االهتم��ام مبتابع��ة قضايا 
العن��ف والتط��رف م��ن قب��ل اجله��ات الدبلوماس��ية 

والفكرية املختلفة؟
انتش��ار  ان  يؤك��دون  امللف��ات  له��ذه  املتابع��ون 
التنظيم��ات املتطرف��ة ف��ي الس��نوات االخي��رة زاد من 
االهتم��ام األوروبي والغرب��ي بقضايا احل��وار الديني 
وجتدي��د الفك��ر الدين��ي والبحث في أس��باب انتش��ار 
العن��ف والتط��رف، وان كان��ت ظاهرة احل��وار الديني 
اإلس��امي – املس��يحي في املرحلة احلديثة تعود إلى 
منتص��ف القرن العش��رين حيث أقيمت طوال الس��تن 

الغربي��ة، أعق��ب تنفي��ذ عملية تفجي��ر فندق ف��ي مدينة 
نتانيا، وسّبب هذا العدوان وقوع خسائر كبيرة بسقوط 
العش��رات م��ن الفلس��طينين. وُقت��ل ف��ي ه��ذا العدوان 

اإلسرائيلي بحسب تقرير األمم املتحدة، العشرات.
 4 - العدوان على غزة

ح��ن ش��ن جيش االحت��ال عدوان��ه على غ��زة عام 
2008، كان بيريز رئيس��اً لدولة االحتال. امتد العدوان 
حينها م��ن 27 كانون األول 2008 إلى 18 كانون الثاني 

سنة املاضية مئات املؤمترات 
األدي��ان  بح��وار  اخلاص��ة 
وأقيمت عش��رات املؤسس��ات 

املختصة باحلوار الديني.
تعاظ��م  ان  يب��دو  لك��ن 
العربية  الدول  في  الصراعات 
الس��نوات  ف��ي  واإلس��امية 
ال��دول  وخ��وف  االخي��رة، 
م��ن  والغربي��ة  األوروبي��ة 
انتش��ار التط��رف ف��ي العالم 
ووصول��ه إل��ى مناطقه��ا، كل 
ذلك دفعها إلى زيادة االهتمام 
بهذه القضايا وتقدمي املس��اعدات املالية للمؤسس��ات 

املعنية باحلوار.
وقد يكون هناك مصالح مشتركة اليوم بن الدول 
العربية واإلس��امية واملؤسس��ات الدينية اإلس��امية 
واملس��يحية في لبنان  والعال��م العربي من جهة وبن 
ال��دول األوروبي��ة والغربية من جهة أخ��رى، من أجل 
مواجه��ة التطرف والعنف وتش��جيع احل��وار الديني 
وجتدي��د الفك��ر الدين��ي، ولك��ن األه��م م��ن كل ذلك ان 
تنطل��ق هذه املب��ادرات من داخل املؤسس��ات الدينية، 
س��واء أكانت إس��امية أم مس��يحية، وأن يكون هناك 
رعاية وطنية وداخلية لهذه املؤسس��ات كي ال توظف 

في مشاريع خارجية.
ورغم وجود العديد من املاحظ��ات أو االنتقادات 
لبع��ض هذه االنش��طة ومدى جدواه��ا واألهداف التي 
حتققه��ا والنتائ��ج العملي��ة الت��ي تص��ل إليه��ا، فإنها 
تبق��ى فرصة مهم��ة للتواصل واحل��وار، وهي بحاجة 
للمزيد من الدراسات واألبحاث املعمقة من كل اجلهات 

املعنية.{
قاسم قصير

2009. اقترف خاله االحتال مجازر عديدة اس��تهدفت 
أساساً املدنين.

جاءت العملية بعد انتهاء تهدئة دامت س��تة أش��هر 
مّت التوصل إليها بن حركة املقاومة اإلسامية )حماس( 
م��ن جهة، واالحت��ال من جه��ة أخرى، برعاي��ة مصرية 
ف��ي حزيران 2008. خ��رق التهدئة اجلانب اإلس��رائيلي 
م��ن خال عدم التزام��ه رفع احلصار ال��ذي يفرضه على 

القطاع.
وقب��ل انته��اء التهدئة في 4 تش��رين الثاني 2008، 
قام��ت إس��رائيل بخرق جدي��د التفاقي��ة التهدئ��ة، وذلك 
بتنفيذ غارة على قطاع غزة نتج منها قتل س��تة مقاومن 
م��ن »حم��اس«، وأدى الع��دوان إل��ى استش��هاد 1417 
فلس��طينياً على األقل، من بينه��م 926 مدنياً و412 طفاً 

و111 امرأة، وإصابة 4336 آخرين.{

عاشوراء النصر والشهادة
لعاش��وراء املكان��ة املميزة عند الله، ففيها نصر الله كليمه موس��ى عليه الس��ام على طغاة الش��ر 
والفساد: فرعون وهامان وجنودهما، من أبناء الزمرة الباغية، املتطاولة على إنسانية اإلنسان وحرية 
معتق��ده: <إن فرع��وَن عا ف��ي األرض وجعَل أهلَها ش��َيعاً...>، وهنا كان ال بّد م��ن املفاصلة بن احلق 
والباطل، وُلوِحَق موس��ى ومن معه حتى قالوا: <إنا ملُْدركون>، وكان اجلواب من موسى عليه السام 
الواثق بنصر الله: <كّا إن معَي ربي سيهدين>، فانفلق البحر لينجَو موسى ومن معه ويغرق فرعون 

وزبانيته، إنهم كانوا قوماً ظاملن، وهكذا هي سنة الله في كل عصر وزمان.
قد يقول قائل: وما ملوس��ى عليه الس��ام وعاش��وراء، واجلواب عند الصادق األمن |، الذي رأى 
اليه��ود يصومون يوم عاش��وراء ألن الله جنى فيه موس��ى وقومه، فقال لهم |: »نحن أحق مبوس��ى 
منكم، فصامه رس��ول الله وأمر بصيامه« )البخاري ومس��لم(. وفي رواية ملسلم: »لئن بقيت إلى قابل« 
)أي عام قادم(، ألصومّن التاس��ع« وهذا إشعار من النبي بضرورة مخالفة اليهود وعدم التوافق معهم 

على حساب األمة.
وعاش��وراء حتمل لنا بن ثناياها ذكرى استشهاد سبط رسول الله احلسن رضي الله عنه، الذي 
قضى ش��هيداً في كرباء وهو متمس��ك باحلق رغم كثرة الذين خذلوه س��اعة الش��دة، فش��ّق بشهادته 
طري��ق ذات الش��وكة ليقتدي املجاهدون به، خصوص��اً في زمن أصبح اجلهاد في��ه إرهاباً والدفاع عن 

حقوق األمة محظوراً.
ورغ��م مرارة ما حصل في كرباء، ينبغي أن ال يغيب عن ذهننا قول الله تعالى: <تلك أمة قد خلت 

لها ما كسبت ولكم ماكسبتم وال ُتسألون عما كانوا يعملون> البقرة 134.
ألن املطلوب هو التطلع نحو مستقبل أمتنا وحتسن حاضرها، وأما املاضي فهو ألخذ العبر واحلكم 
كي ال نقع مبا وقع فيه أس��افنا، وليس املاضي لنبش وقائعه واس��تصدار األحكام على الناس، خاصة 
إن كانوا من أصحاب رس��ول الله | الذين ال نقول فيهم إال خيراً، وحس��بنا في ذلك كله ما قاله اخلليفة 
الراش��د عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عندما س��ئل عن األمر: »تلك فتنة عصم الله منها دماءنا أفا 

نعصم منها ألسنتنا«.{ 
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الزي��ن وأعضاء في املجلس البلدي، رئيس بلدية عبرا 
إدغار مش��نتف، رئي��س بلدية البرامية جورج س��عد، 
رئيس بلدية املية ومية رفعت بوس��ابا بحضور نائب 
الرئي��س، رئي��س بلدي��ة الصاحلية نقوال ان��دراوس، 
وذل��ك بحضور عض��وي اللجنة السياس��ية للجماعة 

محمد الزعتري وعمر العتر.
أن  إل��ى  حم��ود  د.  وأش��ار 
الزي��ارة تأت��ي في إط��ار حرص 
عل��ى  اإلس��امية  اجلماع��ة 
التواصل مع كل شرائح املجتمع 
املصلح��ة  حتقي��ق  س��بيل  ف��ي 
االس��تقرار  وتثبي��ت  العام��ة 
واألمني  والسياسي  االجتماعي 
في ظ��ل الظروف التي تعيش��ها 

املنطقة.

التي ال يحبها الش��اب في زوجة املس��تقبل، عبارات ال 
تلفظيها أمام خطيبك.

تنوعت احلاضرات بن صبايا في عمر اخلطوبة 
وشابات مرتبطات، وقد أبدى اجلميع استفادتهن مما 

مت تقدميه، وأثره على حياتهن الزوجية.

الشفاء في طرابلس.
من جهت��ه أثن��ى الرئيس الس��نيورة عل��ى الدور 
الريادي الذي تقوم به اجلمعية وخاصة في املجاالت 

الطبية واإلسعافية واإلغاثية.
اجلدير بالذكر، أن توس��عة مستشفى دار الشفاء 
ستش��مل أقس��اماً جدي��دة أهمها مركز لع��اج مرضى 

السرطان، وآخر لعاج مرضى احلروق.

ج��ال املس��ؤول السياس��ي 
للجماعة اإلسامية في اجلنوب 
د. بس��ام حمود على قرى شرق 
صي��دا، حيث بحث مع رؤس��اء 
احلياتي��ة  الش��ؤون  بلدياته��ا 
واملعيش��ية  واخلدماتي��ة 
مناس��بة  وكان��ت  واالمنائي��ة 
للتأكي��د على الوح��دة الوطنية 
االس��تقرار  عل��ى  والتش��ديد 
االجتماعي والسياسي واألمني.
شملت اجلولة رئيس بلدية 

ع��ن الدلب داني جب��ور بحضور مخت��ار البلدة مارك 
احل��اج وأعض��اء ف��ي املجل��س البلدي واحل��اج ديب 
صفدية، رئيس بلدية الهالية س��يمون مخول، رئيس 
بلدية بقس��طا إبراهيم مزهر، رئي��س بلدية مجدليون 
بط��رس صليب��ا، رئي��س بلدي��ة ح��ارة صيدا س��ميح 

نظم قس��م األسرة في 
جمعية النجاة االجتماعية 
محاض��رة  بي��روت   -
ال��زواج  عل��ى  للمقب��ات 
»إجان��ي  عن��وان:  حت��ت 
عريس... كيف رح نعيش« 
قدمتها املستشارة األسرية 
الس��يدة راني��ة اخلطي��ب، 
وذل��ك عص��ر اجلمع��ة 30 
الدكت��ور  قاع��ة  ف��ي   9/
مازن فروخ - مركز الدعوة 

اإلسامية.
وقد تناولت احملاضرة احملاور التالية:

تعري��ف اخلطوب��ة، معايي��ر وه��دف اخلطوب��ة، 
احلب في اخلطوبة، املش��اكل التي تعترض الش��باب 
في ه��ذه الفترة، أس��ئلة اخلطوب��ة العش��ر، الصفات 

التق��ى وف��د م��ن اجلمعي��ة الطبي��ة اإلس��امية، 
ض��ّم مدير اجلمعي��ة األس��تاذ زياد معصران��ي، مدير 
مستش��فى دار الش��فاء األس��تاذ أحمد خالد واملهندس 
عب��د الله بابت��ي، الرئيس فؤاد الس��نيورة مبكتبه في 
بيروت، حيث أطلعه الوفد على أهم إجنازات اجلمعية 
خال الع��ام املنصرم واملش��اريع املس��تقبلية املنوي 
تنفيذها وعلى رأس��ها مش��روع توسعة مستشفى دار 

تكرمياً لوسائل اإلعام التي 
ش��اركت  في حملة »أضحيتك«.. 
املدي��ر  ق��ام  غي��ر«،  لفلس��طن 
التنفي��ذي لصن��دوق اخلي��ر بدار 
الفت��وى األس��تاذ حس��ن فريجة 
بجول��ة زي��ارات ش��ملت كاً م��ن 
خل��ف  الس��ام  عب��د  األس��تاذ 
مدير ع��ام إذاعة ص��وت بيروت، 
األس��تاذ بس��ام غنوم مدير مجلة 
األمان، الس��يدة هن��د عجوز مدير 
عام إذاعة القرآن الكرمي، األستاذ 
أمين املصري مدي��ر إذاعة الفجر، 
وذلك ي��وم اخلمي��س املوافق 29 
أيل��ول 2016 مقدم��اً له��م كت��اب 
ش��كر وعرفان تقدي��راً جلهودهم 

املبذولة في إجناح احلملة. 

الجماعة اإلسالمية تجول على قرى شرق صيدا

محاضرة قسم األسرة في جمعية النجاة

وفد من الجمعية الطبّية اإلسالمية
زار الرئيس فؤاد السنيورة 

جولة زيارات تكريمية في بيروت لوسائل إعالم 
مشاركة في حملة »أضحيتك.. لفلسطين غير«

أنشطة

أرضهم وعرضهم مدافعون.
نقوله��ا له��م وكلنا ثق��ة ويقن بنصر الل��ه: »ال حتزن��وا إن الله 

معنا«.
نقوله��ا وإخ��وان لن��ا في س��جون العق��ارب واألفاع��ي وجميع 
أن��واع احلش��رات واحليوان��ات الس��امة والق��ذرة معتقل��ون، حتى 
أصبح املرض وامل��وت زائراً دائماً وصديق��اً لزنازينهم التي فارقتها 
احلياة، قدرهم أن ُس��لط عليهم حاكم ظالم خائن، انقلب على رئيس 
شرعي اختاره الناس ليكون لهم األب والقائد، ليستقل لهم بغذائهم 
ودوائهم وساحهم، لكن املؤامرة كانت أكبر منهم، حاكها لهم الغرب 
والعرب ونفذها العس��كر، حتى عادت الب��اد إلى مصافي اجلاهلية 
على يد دمية ال متلك إال احلقد والكره لش��عب أحب الكرامة والعيش 

بحرية.
نقوله��ا له��م وكلنا ثق��ة ويقن بنصر الل��ه: »ال حتزن��وا إن الله 

معنا«.
نقوله��ا وأهلنا في الع��راق يقتلون ويش��ردون.. نقولها واليمن 

جريح وأهله مخطوفون.. 
نقوله��ا وجراح أهلنا في بورما وكش��مير والص��ن وبنغادش 

وووو.... مضطهدون.
نقولها ونحن على يقن بأن أمتنا خير أمة أخرجت للناس، مهما 

بلغت من ضعف وهوان، فتلك سنة الله في قيام األمم وسقوطها.. 
نقولها ونحن على يقن )كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله(: إن 
هذه األمة مترض لكنها ال متوت، و تغفو لكنها ال تنام.. فا تيأس��وا،  
فإنكم س��ترون عّزكم مت��ى عدمت لربكم، وأصلحتم أنفس��كم، و قمتم 

بنصرة إخوانكم..!! 
وإنا إن شاء الله ملنتصرون.

خمس كلمات غّيرت مجرى التاريخ، وحولت الهزمية الى نصر، 
وجعلت من الضعف قوة ومن الهوان عزة وفخاراً.

خمس كلمات قالها رس��ول الل��ه | قبل ألف وأربعمئة وثمانية 
وثاث��ن عاٍماً لصاحبه وهو في الغار، في طريق الهجرة من مكة الى 
املدينة، في أصع��ب الظروف، وأدق اللحظات، في وقت كانت قريش 

تاحقه بقّضها وقضيضها، بعزها وجبروتها... 
قاله��ا والثقة متأل كيانه، قالها لصاحبه دون تردد: »ال حتزن إن 

الله معنا«. 
والي��وم نرددها مجدداً اقت��داًء به واتباعاً لس��نته، نرددها أمام 
اجلمي��ع، أمام القاصي والداني، نقوله��ا وكلنا أمل، ثقة ويقن بنصر 

الله، نقولها ألمتنا واملعذبن فيها : »ال حتزنوا إن الله معنا«. 
نقولها ألهلنا في سوريا الذين جرِّبت فيهم جميع أنواع االسلحة 
عة واحملّرمة، لش��عٍب ُيباد بأكمله على يد  احلديثة والقدمية، املش��رّ
مغول العصر، للش��هداء الذين أصبحوا ب��اآلالف ال بل مبئات اآلالف، 
للجرح��ى واملعّوق��ن، نقوله��ا لاجئن املش��ّردين الذي��ن يذلون مع 
كل كس��رة خبز تقّدم له��م، نقولها لألمة العربية املخّدرة والش��عوب 
االس��امية التي اعتادت مش��اهدة صور القتل والدمار ، للقلوب التي 
انسلخت عن أجسادها، لذلك الشعب األبي الذي ُترك ملصيره وقَدره، 

للمؤمنن الصادقن، واملجاهدين املخلصن واألحرار الصامدين.
نقوله��ا له��م وكلن��ا ثقة ويق��ن بنصر الل��ه: »ال حتزن��وا إن الله 

معنا«.
نقولها ألقصانا احملتل، املغتصب واملس��تباح من أحقر كائنات 
األرض الذين ينجس��ون طه��ره ليل نهار، للمرابط��ن احملرومن من 
دخوله والصاة فيه، نقولها وأولى القبلتن وثالث احلرمن يقس��م 
مكاني��اً وزمانياً من قبل أحفاد الق��ردة واخلنازير، نقولها وأصحاب 
الفخام��ة واملعال��ي واجلال��ة عل��ى عروش��هم خائف��ون ولكنوزهم 
مكدس��ون، نقولها وأرباب أمتن��ا يتباكون على م��ن انتهك حرمتهم 
واستباح قدس��يتهم وقتل أبناءهم.. وإلى عزائه يتسابقون. نقولها 

لهم وكلنا ثقة ويقن بنصر الله: »ال حتزنوا إن الله معنا«.
نقولها وأكثر من عش��رة آالف ش��اب من خيرة ش��باب األمة في 
س��جون االحت��ال الصهيون��ي معتقل��ون مأس��ورون، وع��ن أهلهم 
وأوالده��م وعائاته��م مبع��دون، وجرمه��م الوحي��د أنه��م ألرضهم 

ووطنهم محبون وألجل قضيتهم وحترير مقدساتهم مضحون.
نقوله��ا له��م وكلنا ثق��ة ويقن بنصر الل��ه: »ال حتزن��وا إن الله 

معنا«.
نقوله��ا وأكث��ر من مليوني إنس��ان من حلم ودم ف��ي قطاع غزة 
محاص��رون، م��ن أبس��ط حقوق اإلنس��ان ف��ي احلي��اة محرومون، 
يعان��ون م��ن ظلم األخ قب��ل الع��دّو، جرميته��م الوحي��دة، أنهم عن 

ال تــحــزن.. إن الله مــعــنــا!
بقلم: وسام احلجار
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حترص إيران ومن معها في كل مواقفهم وإطالالتهم اإلعالمية في اآلونة األخيرة، 
على نفي الصبغة املذهبية عن الصراع الدائر في س���وريا، والتأكيد أن املعركة سياس���ية. 
وهم يؤكدون في كل مرة أن مش���اركتهم في قتل الش���عب السوري وتهجيره وتدمير املدن 

والقرى السورية تستهدف فقط حماية محور املقاومة والسعي لتحرير فلسطني.
املفارقة أن إيران ومن معها أطلقوا رواية املقاومة وحترير فلسطني ومساندة الشعب 
الفلسطيني قبل أكثر من ثالثة عقود، أي في الوقت الذي كانت فيه مواجهة »إسرائيل« 
على أشدها في املنطقة، وكانت القوى احلليفة إليران تقوم فعاًل مبواجهة مسلحة مع 
االحت���الل اإلس���رائيلي خاصة عل���ى اجلبهة اللبناني���ة، وبالتالي كان���ت مقولة املقاومة 
والس���عي لتحرير فلسطني قريبة من املنطق وقابلة للتصديق، لكن هذه الرواية انتهت 
صالحيتها اليوم ولم يعد باإلمكان هضمها، ومن يواصل تصديقها إما أنه ساذج، أو أنه 
من املس���تفيدين من إيران والقوى املتحالفة معها ويش���اركهم في نس���ج خيوط الرواية 

املتهالكة.
ل���م يع���د األمر يحتاج لكثي���ر نباهة إلدراك أن رفع راية مقاومة »إس���رائيل« وحترير 
فلسطني شكل غطاء استفادت منه إيران طوال العقود املاضية حملاولة توسيع نفوذها 
بداع���ي دع���م ق���وى املقاومة ومس���اندة الش���عب الفلس���طيني. لكن هذا الغط���اء لم يعد 
باإلمكان اس���تمرار استخدامه. فالظروف تغيرت، و»إسرائيل« لم تعد الغدة السرطانية 
الت���ي يج���ب اس���تئصالها بعدم���ا باتت إي���ران ومن معه���ا يعتب���رون أن معركتهم هي مع 
»الوهابي���ة«، وه���و م���ا عبر عنه صراحة األمني العام حلزب الله الس���يد حس���ن نصرالله 
قب���ل أي���ام في كلم���ة ألقاها في مجلس عاش���ورائي. كما أن الوالي���ات املتحدة األميركية 
لم تعد الش���يطان األكبر بعد االتفاق النووي الذي وقعته مع إيران، وبعدما صار وزيرا 

اخلارجية األميركي واإليراني من أقرب األصدقاء.
رغم كل ما س���بق، س���أّدعي السذاجة وقبول الشعارات التي ترفعها إيران وحزب الله 
ومن معهما، وادعائهم أن املعارك واجلبهات التي تش���علها إيران في املنطقة ليس���ت ذات 
خلفي���ة طائفي���ة، بل هي سياس���ية. لكني رغم ذلك أجد أن���ي بحاجة ألجوبة عن بعض 

التساؤالت:
هل من قبيل املصادفة أن تلتقي جميع املليش���يات الش���يعية في العالم للمش���اركة 
إلى جانب النظام السوري في معركته إلجهاض ثورة شعبه؟ هل يكون صراعًا سياسيًا 
دون أي خلفية طائفية حني يلتقي حزب الله من لبنان إلى جانب ميليشيات النجباء 
ول���واء أب���و الفضل العباس العراقيني، إلى جانب لواء »الفاطميون« الش���يعي األفغاني، 
إلى جانب فيلق القدس الشيعي اإليراني.. ليجتمع كل هؤالء خلوض معركة »سياسية 
في سوريا؟! كيف يريدون منا تصديق أن املعركة في سوريا سياسية حني يكون العنوان 
األول ال���ذي س���حب الس���يد حس���ن نصر الله ق���دم حزبه إل���ى س���وريا كان حماية »مقام 
الس���يدة زين���ب«، وكي���ف يكون سياس���يًا حني ُيرفع ش���عار »لن ُتس���بى زينب مرت���ني« راية 

للمعركة التي يخوضها حزبه وامليليشيات الشيعية إلى جانب النظام؟
كيف ميكن أن نقتنع بأن املعركة التي تخوضها إيران ومن معها سياس���ية وليس���ت 
طائفية حني تكون اهتماماتهم منصبة على ما يقوم به الشيعة في البحرين والسعودية 

والشيعة في باكستان وأفغانستان، والشيعة في نيجيريا؟!
كي���ف نص���دق مزاعم إيران برف���ع لواء الوحدة اإلس���المية حني يط���ل رأس النظام 
اإليراني ليتهم حكام اململكة العربية السعودية بأشنع األوصاف واالتهامات، وحني يعتبر 

السيد حسن نصر الله أن الدور الذي تقوم به اململكة أسوأ من الدور اإلسرائيلي.
عل���ى القي���ادة اإليراني���ة أن تدرك أن الزم���ن تغّير، والظروف تبدلت، وأن الش���عارات 

التي كانت ُترفع قبل عقود لم تعد تنفع ولم تعد تنطلي على أحد.<

بقلم: أواب إبراهيم

إيران وضرورة تجديد الراية

كلمة طيبة

حدث��ت املفاجأة دون أن يعرض األمر على 
مجلس ال��وزراء، فقد بادرت هيئة ادارة الس��ير 
باتخ��اذ قرار يص��ادق على مناقص��ة امليكانيك 
لصالح ش��ركة SGS ومنحت اذناً باملباش��رة 
للش��ركة الت��ي قدم��ت س��عر 44 ملي��ون دوالر 
والت��ي تتجاوز الش��ركة املنافس��ة مببلغ 500 
ألف دوالر. واملفارقة أيضاً أن إحدى الش��ركات 
األخرى تقدمت بعروض تبلغ 22 مليون دوالر، 
أي نصف تكلفة عرض الش��ركة الفرنسية التي 

رست عليها املناقصة. 
جتم��ع  باملناقص��ة  ف��از  التفاصي��ل،  ف��ي 
 SGS شركات ويضم العضو األبرز فيه شركة
الفرنس��ية والت��ي تعتبر من أش��هر الش��ركات 
ف��ي معام��ات املعاينة امليكانيكي��ة واملصادقة 
واعط��اء ش��هادات اجل��ودة وهي منتش��رة في 

العشرات من بلدان العالم.
وبعد ارس��اء املناقصة على هذه الشركة، 
برزت احتجاجات كبيرة في صفوف اجلمعيات 
واالحت��ادات والنقابات الت��ي تتابع املوضوع، 
نظ��راً إلى ارتباط هذه الصفق��ة مبصلحة عامة 
تض��ّر القط��اع الع��ام واملواطن اللبنان��ي. ولقد 
ثّمن املتابعون لهذا امللف موقف مجلس شورى 
الدول��ة الذي أصدر قرار وق��ف تنفيذ املناقصة، 
إال أن هيئ��ة ادارة الس��ير تخط��ت ق��رار مجلس 
 .SGS شورى الدولة ولّزمت املناقصة لشركة
وتعود جذور هذا امللف الى وقت انتهاء عقد 
شركة فال املش��غلة ملراكز ملعاينة امليكانيكية، 
بحي��ث تقدمت الش��ركة لوزي��ر الداخلية آنذاك 
مروان شربل باستحداث 6 مراكز جديدة مقابل 
جتديد العقد. لكن مجل��س الوزراء رفض وقرر 
انش��اء 8 مراكز جديدة واج��راء مناقصة. ولقد 
ش��اب املناقصة العديد من املخالف��ات، ما دفع 
الش��ركة املش��غلة الى الطعن به��ا أمام مجلس 
ش��ورى الدولة. فبعدما وض��ع مجلس الوزراء 
الس��ير  ادارة  الش��روط، تدخل��ت هيئ��ة  دفت��ر 
الدراج تعدي��ات من جانبها، ليتب��ن الحقاً أن 
إدارة هيئة الس��ير ادخلت 60 تعدياً على دفتر 
الش��روط وأعطته ال��ى هيئ��ة ادارة املناقصات 
دون رفع��ه الى مجلس الوزراء، وفي ذلك بدعة 
قانوني��ة غير مس��بوقة وهي ان جلن��ة التلزمي 
التابع��ة الدارة املناقصات ه��ي صاحبة القرار، 
واذ يج��ري تش��كيل جلن��ة فني��ة قام��ت بفض 
الع��روض الفنية وقررت اس��تبعاد الش��ركات 
االخرى، علم��اً بأن هذه اللجنة تتمتع بس��لطة 
غي��ر تقريري��ة ب��ل بس��لطة استش��ارية فق��ط. 
وتكون��ت اللجن��ة الفني��ة م��ن خمس��ة أعضاء، 
ثاث��ة منهم م��ن هيئ��ة إدارة الس��ير. باملقابل، 

وفي انتهاك صريح للش��روط القانونية، تنص 
املادة 28 من دفتر الشروط على التالي: »عندما 
تنتهي ادارة املناقصات من التلزمي، ترفع امللف 
الى مجلس الوزراء وتبلغ هيئة إدارة الس��ير«، 
وه��ذا ما لم يح��دث عندما جرى تلزمي الش��ركة 

املعنية.
ويق��ول أح��د املس��ؤولن ف��ي هيئ��ة إدارة 
السير انهم ال يخضعون لرقابة ديوان احملاسبة 
املسبقة، وفي ذلك بدعة قانونية أخرى. حترك 
ديوان احملاس��بة في تقدميه كتاب تريث ولكن، 
أيض��اً، مت جتاه��ل هذا الكت��اب واملصادقة على 

املناقصة. 
وفي الفروقات املالي��ة التي تتكبدها جيب 
املواط��ن، يدفع هذا األخي��ر 21 دوالراً إذا قدر له 
امل��رور من أول مرة. ولكن املناقصة رس��ت على 
وج��وب دفع مبلغ 44 دوالراً. إال أن أحد  أعضاء 
هيئة السير نفى اخلبر وأكد على  تلزمي املواطن 
بدفع 33 دوالراً. وإذا س��لمنا جدالً أن هذا الرقم 

دقيق، ملا يتكبد املواطن 12 دوالر اضافية؟
اذاً، فض��ت ع��روض تل��زمي عق��د املعاين��ة 
امليكانيكي��ة وفازت الش��ركة اللبنانية العاملية 
ملدة  دوالر  مليون   440 بقيمة  بالعق��د   SGS
10 س��نوات. وتبلغ كلفة املعاين��ة امليكانيكية 
اجلدي��دة 33 دوالر موزعة على الش��كل التالي: 
دوالر   3 للدول��ة،  ضريب��ي  رس��م  دوالرات   5
امليكانيكية  املعاينة  بدل  دوالراً   25 و   ،TVA
املواط��ن 22  ف��ي ح��ن كان يدف��ع  اجلدي��دة. 
دوالر في الس��ابق، ولكن الدول��ة لم تكن حتوز 
على ضريبة من املشغل الس��ابق، كما لم َيدفع 
الرس��وم بحكم اس��تمرار العقود بالتراضي من 

العام 2012. 
يتضح بالتالي أن احتجاجات حملة »بدنا 
نحاسب« وغيرها لم جتِد نفعاً في اعادة النظر 
ال��ى ثغرات ه��ذه املناقص��ة، والتيق��ظ لرائحة 
السمس��رة التي تفوح من هذا التلزمي، وكش��ف 

االصابع التي حتركه.
وفي بلد يحكمه الفس��اد، والس��لطات التي 
ال تشبع ضرائب وغير ضرائب وأتعاب جانبية 
جتنيه��ا من صفقات ش��خصية، تظ��ّل عامات 
االس��تفهام مبّيتة، وال تقع الطامة اال على رأس 
املواطن الذي يتكبد اليوم مبالغ اضافية تصب 
لصالح ش��ركة مطع��ون بقانوني��ة مناقصتها. 
ومع هذه القضي��ة نطوي ملفات املرافق العامة 
الت��ي أصبحت جميعها مرهون��ة حليتان املال، 
آخره��ا ه��ذه الصفق��ة الت��ي تتغذى م��ن جيب 

املواطن املغبون.{ 
عبد القادر االسمر
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