
العودة إلى المشروعية!
اجتاز اللبنانيون مرحلة صعبة وغير مسبوقة من تاريخهم. فأن يعيش البلد بدون رئيس 
جمهوري���ة لس���نوات، وأن مي���ّدد املجلس النيابي واليت���ه عدة مرات، قد تتلوه���ا متديدات أخرى، 
فذلك ما لم يقع في التاريخ. قد حدث منذ أش���هر أن ش���غر موقع رئاسة احلكومة في بريطانيا 
ع���ّدة ث���وان )47( هي الفارق بني تكليف تيريزا ماي ووصولها إلى مقّر رئاس���ة احلكومة.. فكيف 
ونحن نعيش سنوات دون رئيس وال مجلس نيابي كامل الشرعية؟! هناك من يقول أن املجلس 
س���ّيد نفس���ه، وهو الذي مينح الش���رعية وينزعها. لكن برز في املقابل اقتراح يقول بضرورة رفع 
القضي���ة أم���ام هيئ���ة دولي���ة.. تفتي بجواز بق���اء الس���ادة النواب ف���ي منازله���م أو مكاتبهم، دون 
احلض���ور ال���ى املجلس النياب���ي النتخاب رئيس للجمهورية.. ولرئي���س حزب ممثل في املجلس 
النيابي أن يقول: »اننا لن نذهب إلى أّي جلس���ة ال تضمن وصول مرش���حنا إلى الرئاس���ة، وهذا 
حقن���ا..«، فه���ل ه���ذا حقه وحقه���م.. أم أنه تعطي���ل للحياة الدس���تورية غير مقبول دس���توريًا.. 
وان الواج���ب يقض���ي بتعديل الدس���تور كي ينتخب الن���واب احلاضرون رئيس���ًا للجمهورية، وأن 
يجري اعتبار املمتنعني في حكم املستقيلني، فتتوقف رواتبهم وتنزع لوحات سياراتهم وتتوقف 
مواكبهم ومرافقوهم. نتمنى ان يعالج مكتب املجلس هذه االشكالية، بحضور رئيسه أو غيابه.
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لماذا ينجح اإلسالمّيون في دول المغرب العربي؟
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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(

تشريع الضرورة
 إلقرار التعاون الضريبي

قالت مص��ادر نيابية ب��ارزة أن ال مفر 
من عقد جلس��ة للبرملان اللبناني لتشريع 
الض��رورة، وأن ال مصلح��ة للبل��د في ربط 
انعقاده��ا ب��إدراج قانون االنتخ��اب على 

جدول أعمالها.
وعزت املصادر نفس��ها السبب الى أن 
هن��اك جملة من االعتب��ارات امللحة تتصل 
مبصلح��ة البلد تس��تدعي الدعوة الى عقد 
جلسة لتشريع الضرورة قبل نهاية الشهر 
اجل��اري، إلق��رار مجموع��ة م��ن القوان��ن 
أبرزه��ا التع��اون الضريب��ي م��ع منظم��ة 
املعلوم��ات  وتب��ادل  األوروب��ي  التع��اون 
في ه��ذا اخلصوص، لئال يقح��م لبنان في 

صدام »مالي« مع املجتمع الدولي.
وكش��فت أن تلك��ؤ لبن��ان ع��ن إق��رار 
وحتوي��ل  الضريب��ي  التع��اون  قانون��ي 
واإلدارات  املؤسس��ات  ف��ي  األس��هم 
والش��ركات من حامليها الى أس��هم اسمية 
فيه��ا،  املس��اهمن  األش��خاص  بأس��ماء 
كاد يتس��بب بإدراج اس��مه عل��ى الالئحة 
الس��وداء من مجلس التعاون األوروبي لو 
لم تتدخل فرنس��ا وإيطالي��ا وتطلبا متديد 
فترة السماح شرط إقرارهما قبل 4 تشرين 

الثاني املقبل.

فرنجية عند بري:
 مستمر بترّشحي

النائ��ب  »امل��ردة«  تي��ار  رئي��س  أك��د 
س��ليمان فرجني��ة، بع��د زيارت��ه رئي��س 
مجل��س النواب نبيه بري ف��ي عن التينة: 
»إننا مس��تمرون بترش��حنا ولو بقي نائب 
واحد معن��ا ولن نتراجع عن ه��ذا املوقف. 
واعتق��د ان كل االم��ور بعد وقت س��تتبلور 
وتتظه��ر بوض��وح وس��نكون نح��ن وم��ن 

يؤيدنا في موقف واحد ونستمر«.
وقال بع��د اللقاء ال��ذي جمعه وجنله 
طون��ي والقي��ادي ف��ي »امل��ردة« احملام��ي 
يوس��ف فنيان��وس، بحض��ور الوزير علي 
حس��ن خلي��ل وأحم��د بعلبك��ي، ان اآلراء 
كان��ت متطابقة م��ع بري، »وس��نكون مع 

بعضنا في السراء والضراء«.
أض��اف: س��معنا م��ن اجلن��رال عون 
واملواق��ف  الدميوقراطي��ة  ع��ن  كالم��اً 
حتص��ل  ال  مل��اذا  ولذل��ك  الدميوقراطي��ة، 
االنتخاب��ات ونن��زل جميع��اً ال��ى املجلس 
لالحتكام الى التصوي��ت كما قلت، واليوم 
قد يؤيد الرئيس احلري��ري العماد عون أو 
ال يؤي��ده، واذا أي��ده فلنن��زل ال��ى املجلس 

ولتجر االنتخابات؟

بون: لقوننة تعليق عقوبة 
اإلعدام في لبنان

توقف الس��فير الفرنس��ي ل��دى لبنان 
اميانوي��ل ب��ون أم��ام تعليق لبن��ان تنفيذ 
أحكام عقوبة اإلعدام منذ 2004، لكنه رأى 
أن ه��ذه اخلط��وة يج��ب ان تأخ��ذ »طابعاً 
رس��مياً بحيث ال تتم العودة عنها. وإلغاء 
هذه العقوبة من الدس��تور والقانون ميكن 

أن يزيل اخلطر من إعادة هذه العقوبة«.
ولفت بون خالل لقاء نظمته الس��فارة 

ف��ي مق��ر املعه��د الفرنس��ي مح��وره »دور 
الصحافين في النقاش حول إلغاء عقوبة 
اإلع��دام«، ال��ى »ان لبن��ان بل��د الرس��الة 
واحلري��ة واالنفت��اح والثقاف��ة وميكنه ان 
يلع��ب دوراً طليعياً في إلغاء هذه العقوبة 
في ه��ذه املنطق��ة«. وأك��د »التزام فرنس��ا 
إلغ��اء ه��ذه العقوبة غير العادل��ة، وندرك 
أن العدالة البش��رية عرضة للخطأ وميكن 
ان تخط��ئ«. وأش��ار ال��ى ان ب��الده ألغت 
عقوب��ة اإلع��دام ف��ي ع��ام 1981، بعدم��ا 
اس��تغرق األمر الكثير م��ن النقاش وعندما 
حتدث جرمية بشعة، هناك دائماً شخص 
يقول بإعادة عقوبة اإلعدام، ولكن إلغاءها 

قناعة دميوقراطية، وهو اخليار.

»تكتل التغيير«:
 تفاهماتنا وطنية

أكد »تكتل التغيير واإلصالح« النيابي 
أن »جوالتن��ا التي نقوم بها اليوم، على كل 
األط��راف أكبر دلي��ل على إمياننا الراس��خ 
الوطني��ة واحلوار واملش��اركة  بالش��راكة 
والتفاهمات الت��ي فعلناها وطنية بامتياز 
أكان م��ع »ح��زب الل��ه« أم م��ع »الق��وات 
اللبنانية« أم أي طرف سياس��ي من املمكن 
أن نلتقي معه«، مش��دداً عل��ى »أننا نلتقي 
على الدس��تور ومحب��ة الوطن والس��يادة 
والدول��ة ومبادئها وثوابته��ا، ونواجه من 

أجل هذه املبادئ«.
وقال أمن س��ر التكتل إبراهيم كنعان 
بعد اجتماع التكتل برئاس��ة ميش��ال عون 
إن »احل��ل ألزم��ة لبن��ان وألزم��ة النظ��ام 
والنياب��ي  احلكوم��ي  والعم��ل  والرئاس��ة 
هو امليثاق والش��راكة الوطني��ة، هذا ليس 
تن��ازالً ألن م��ن يحت��رم دس��توره وميثاقه 
ال يتن��ازل بل يكبر، والنض��ال ليس موقف 
حلظ��ة بل نض��ال دائ��م ومتراك��م لتحقيق 

األهداف الوطنية«.

خليل: لتسوية شاملة 
ترضي الجميع

رأى وزي��ر امل��ال عل��ي حس��ن خليل، 
»أننا على املستوى الداخلي، نحن نعيش 
ازمة كبي��رة، ال حتل بتفاهم��ات ثنائية، أو 
من خالل اعادة انتاج تفاهمات قد حصلت 

سابقاً بن اطراف مع بعضها البعض«.
واعتب��ر ان »العق��د املطل��وب هو عقد 
وطني جامع نحققه من خالل تفاهم وطني 
واسع بن كل القوى السياسية على قاعدة 
العناصر األساس��ية الت��ي حددتها القوى 

السياسية في طاولة احلوار«.
اض��اف خ��الل كلم��ة ف��ي الصرفن��د: 
»عندم��ا نق��ول ذل��ك ال نتهج��م عل��ى احد، 
امنا العك��س نبارك اي حوار ثنائي داخلي 
ب��ل ندفع ونش��جع على جن��اح اي حوار، 
لكن التس��وية الداخلية تستوجب تسوية 
ش��املة ق��ادرة عل��ى االحاط��ة بهواج��س 
اجلمي��ع والوص��ول الى م��ا يرض��ي الكل 
في مواجه��ة التحديات، وهذا االمر نفس��ه 
نري��ده تفاهم��اً لتحقي��ق مطال��ب الن��اس 
الدس��تورية  بإع��ادة تفعي��ل املؤسس��ات 
وع��دم الوق��وف موق��ف املتفرج��ن عل��ى 

انهيار وطننا على اكثر من مستوى«.

مالحقة الطراس بتهمة 
االنتماء إلى »داعش« 

ادعى مفوض احلكوم��ة لدى احملكمة 
عل��ى  صق��ر  صق��ر  القاض��ي  العس��كرية 
املوق��وف الش��يخ بس��ام الط��راس بج��رم 
االنتم��اء ال��ى تنظيم »داع��ش« والتواصل 
مع��ه رغ��م معرفت��ه بأن��ه يق��وم بأعم��ال 
ارهابي��ة. كما ادعى عل��ى الفاَرّين من وجه 
العدالة محمد قاسم االحمد ومحمود ربيع، 
بجرم حتري��ض الطراس على ذلك. وأحال 
امللف على قاضي التحقيق العسكري االول 

رياض ابو غيدا.
ال��ى ذل��ك، احي��ل الفلس��طيني عم��اد 
ياس��ن عل��ى املجل��س العدل��ي حملاكمته 
ف��ي ملف احداث مخيم نه��ر البارد. وُكلِّفت 
العض��و في املجلس القاضية ناهدة خداج 
اجراء االستجواب التمهيدي الثالثاء املقبل 

متهيداً لتعين موعد محاكمته.
ويش��ار الى ان ياسن اوقف اخيراً في 
مخي��م عن احلل��وة، وهو مس��ؤول تنظيم 

»داعش« في املخيم.

أبي رميا: لبنان في انتظار 
كلمة الحريري

املارون��ي  البطري��رك  اس��تقبل 
الكاردينال مار بش��ارة بطرس الراعي في 
بكركي النائب سيمون ابي رميا الذي قال: 
»جميعن��ا يعرف أّن لبنان في انتظار كلمة 
الرئيس سعد احلريري عن خياره الّنهائي 
في املوضوع الّرئاس��ي، وحتديداً في ما له 
عالقة بتأييد ترش��يح العماد ميشال عون 

لرئاسة اجلمهورية«.
اعت��اد  احل��ظ،  »لس��وء  وأض��اف: 
اللّبنانّيون انتظار كلمة الس��ر من اخلارج. 
ولكنه��ا امل��ّرة األول��ى الت��ي ن��رى أّن لدينا 
فرصة إلمتام االستحقاق الرئاسي في شكل 
لبناني ص��رف. ولكن لدين��ا بعض القادة 
السياس��ّين الذي��ن ل��م يعتادوا ممارس��ة 
القرار احل��ر في ما يتعلق باس��تحقاقاتهم 
الداخلي��ة. لذل��ك نراهم يجول��ون في دول 
خارجي��ة  مواق��ف  الستش��راف  متع��ددة 
ح��ول هذا االس��تحقاق، ونحن نق��ول لهم: 
ال تنتظروا ش��يئاً من اخل��ارج، قراركم حّر، 
ورئاس��تكم لبنانّية، وميكنك��م أن تنتخبوا 

رئيساً للبنان«.

نصر الله: مستمرون بدعم 
عون وإّن غدًا لناظره قريب
أكد األمن العام ل�»حزب الله« الس��يد 
حس��ن نصر الله اس��تمراره بدع��م العماد 
ميشال عون لرئاس��ة اجلمهورية وتأييده 
حت��ّول الرئي��س س��عد احلريري م��ن أجل 

إيجاد مخرج لألزمة.
أط��ل نصر الل��ه ف��ي الليلة التاس��عة 
لعاش��وراء، ف��ي مجم��ع س��يد الش��هداء، 
متحدث��اً ع��ن االوضاع في س��وريا واليمن 
ولبنان، فق��ال: »حزب الله منذ اليوم األول 
كان خي��اره واضح��اً، وقب��ل عامن اعلنت 
بش��كل واضح اننا ندعم العماد عون، وهو 

مرشح طبيعي للرئاسة«.
وس��أل: »إذا انس��حب فرجني��ة فه��ل 
س��تحصل انتخابات رئاس��ية؟ قبل اعالن 
الرئي��س س��عد احلريري ترش��يحه لعون 
هذا الكالم ال معنى له. هم يريدون مش��كلة 
بينن��ا وبن حلفائنا. إن غ��داً لناظره قريب 
وعند االمتحان يكرم املرء أو يهان. املطلوب 
حوارات إليجاد تفاهمات واملس��اعدة على 
اجن��از ه��ذا االس��تحقاق. ب��ن املس��تقبل 
والتي��ار تفاه��م ولي��س صفق��ة. ج��زء من 
ق��وي  كمرش��ح  ع��ون  انتخ��اب  التفاه��م 
للرئاس��ة، وف��الن كمرش��ح قوي لرئاس��ة 

احلكومة«.

وجهة نظر

الضّرتان:
أمل.. والتيار الوطني الحر

م���ا  زال أه���ل »الرابية« ينتظرون الرئيس س���عد احلريري على قارعة 
االس���تحقاق الرئاس���ي، لعل الدخ���ان األبيض يتصاعد من بيت الوس���ط 
لي���زف النب���أ الس���عيد إل���ى اجلماهي���ر العوني���ة الت���ي حتب���س أنفاس���ها 
وتنتظ���ر الس���اعة الصفر ك���ي جتتاح الش���وارع إما فرح���ًا وابتهاج���ًا، وإما 
ترحًا واحتجاجًا... وفي خضم هذا االنتظار الش���ائك تتالطم اإلش���ارات 
وتتض���ارب، وقد كان آخرها تغريدة القائم باألعمال الس���عودي في بيروت 
ولي���د البخ���اري، التي تضمنت اش���ادة س���ابقة لوزير اخلارجية الس���عودي 
سعود الفيصل بالوزير والنائب السابق جان عبيد، ما اعُتبر لدى البعض 
رس���الة سعودية سلبية حيال ترشيح العماد ميشال عون ومبادرة الرئيس 
احلريري األخيرة، علمًا أن عون يقول بحيادية املوقف الس���عودي ويترك 

املوضوع الرئاسي اللبناني إلى اللبنانيني.
وف���ي انتظ���ار احلصيل���ة النهائية ملش���اورات الرئيس س���عد احلريري 
الداخلي���ة واخلارجي���ة ح���ول االس���تحقاق الرئاس���ي، يس���تمر التع���ارض 
السياس���ي ب���ني بكركي وعني التينة على الرغم م���ن احملاوالت التي بذلها 
رئيس املجلس النيابي نبيه بري إلقفال السجال السياسي بني الطرفني 
عبر اإلشادة ببيان املطارنة املوارنة وتبني ما ورد فيه وتوزيع »كعك العباس« 
ف���ي ع���ني التين���ة احتفاًء بصدور ذل���ك البيان - النداء. وعل���ى الرغم من 
إيف���اد الرئيس بري للوزير علي حس���ن خليل إلى بكرك���ي واالجتماع إلى 
البطريرك الراعي الذي لم ينتظر مرور 24 ساعة على هذه الزيارة، حتى 
ب���ادر في عظ���ة األحد املاضي إلى رفض إلزام رئي���س اجلمهورية املنتخب 
بالبن���ود املطروح���ة على مائدة احلوار الوطني، »عل���ى أهمية هذه البنود« 

وفق ما ورد في تلك العظة.
ويب���دو املش���هد السياس���ي ب���ني الرابية وع���ني التينة مختلف���ًا بعض 
الش���يء، حيث يعمل العماد ميش���ال عون على توفير ما أمكن من عناصر 
ايجابي���ة ف���ي مطالب الرئيس بري، حيث حصلت مش���اركة جزئية عونية 
ف���ي جلس���ة مجل���س ال���وزراء األخي���ر، وج���رى متري���ر اجللس���ة الروتينية 
لتجدي���د انتخاب مكت���ب املجلس النيابي املفت���رض انعقادها في 18 من 
الش���هر اجلاري، بانتظار حلحلة موضوع تش���ريع الضرورة الذي س���يتأثر 
حتم���ًا بنتائ���ج املوض���وع الرئاس���ي ال���ذي تتضمن���ه مبادرة الرئيس س���عد 
احلريري. وهذا ما جعل العالقة بني عون وبري تعيش حالة من الترقب 
واالنتظ���ار، في الوقت الذي يأمل فيه العونيون أال تدخل مبادرة الرئيس 
احلري���ري في حال���ة من حاالت الكوم���ا التي ال يتمناها أح���د من أنصار 

اجلنرال عون.
أم���ا رئي���س حزب الق���وات اللبنانية، فإنه ما زال يس���بح على ش���اطئ 
البح���ث ع���ن أدلة جديدة تفيد بأن حزب الله هو الذي يعطل االنتخابات 
الرئاس���ية، ف���ي الوق���ت الذي يؤكد في���ه نائب األمني العام حل���زب الله أن 
احل���زب مص���ّر على اجلم���ع التحالفي ب���ني الضرتني: حركة أم���ل والتيار 

الوطني احلر.<
أمين حجازي

األمين العام للجماعة
استقبل النقيب عامر أرسالن

استقبل األمن العام للجماعة اإلسالمية في لبنان األستاذ عزام األيوبي، 
النقيب عامر ارسالن، القنصل الفخري لدولة تشيكيا ورئيس ملتقى التضامن 
االقتص��ادي ف��ي لبن��ان، بحضور املس��ؤول السياس��ي للجماعة في الش��مال 
األس��تاذ ايه��اب ناف��ع وأعض��اء اللجنة السياس��ية، وذل��ك في مرك��ز الدعوة 

اإلسالمية بطرابلس.
تط��رق احلاضرون آلخر مس��تجدات الواقع اللبناني عامة والطرابلس��ي 
خاصة، وكانت وجهات النظر متطابقة حول ضرورة اإلسراع بانتخاب رئيس 

للجمهورية وإجراء االنتخابات النيابية وعودة احلياة الدميقراطية للبلد .
كما أثنى ارسالن على دور ومواقف اجلماعة ومنهجها الوسطي ملا متثله 
من اعتدال ووسطية، وشكر األمن العام للنقيب ارسالن زيارته، مؤكداً تعاون 

اجلماعة مع كل الغيورين على املصلحة الوطنية .

لقطات لبنانية
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القضية الس��ورية حصراً، وهو ما رّد عليه الكرملن بأنه ال نّية لعقد قمة روسية 
- أوروبي��ة لبح��ث األزمة الس��ورية. ورأت صحيف��ة »لوموند« ف��ي افتتاحيتها 
أن زي��ارة بوتن لفرنس��ا كانت مقررة منذ عام الفتتاح كنيس��ة ارثوذكس��ية في 

باريس!!
لك��ن، م��اذا عن العال��م العربي احمليط بس��وريا؟! انه مي��ارس دور املتفّرج 
عل��ى املجازر التي ترتكب في س��وريا، حتى عندما يتدخ��ل مجلس األمن الدولي 
ويح��اول اتخاذ قرار مل��زم بوقف القتال، ال س��يما عبر الطي��ران احلربي للنظام 
احلاكم أو الطيران الروس��ي، فإن املوقف العرب��ي، ممثالً باملندوب املصري وهو 
العض��و الوحيد في املجلس، فقد جاء مثيراً للس��خرية، إذ أي��د مندوب مصر كال 
القرارين، الروسي والفرنس��ي، مما أثار حفيظة األقطار غير العربية في املجلس 
وق��اد إل��ى جن��اح »الفيتو« الروس��ي ف��ي اس��قاط القراري��ن. أما جامع��ة الدول 
العربية فقد اكتفت بنداء أطلقه أمينها العام اجلديد، طالب فيه بوقف القتال في 
س��وريا. كان ه��ذا قبل تأزم العالقات املصرية الس��عودية، فماذا بعد تردي هذه 

العالقات؟!
حتى على املس��توى الش��عبي العربي، فقد برزت ع��دة مواقف جتاوزت كل 
األع��راف والضواب��ط.. إذ حاول البعض الهروب من وصم��ة العار التي تلطخت 
به��ا ي��داه محتمياً وراء ش��عار املمانع��ة ودع��م املقاوم��ة اللذين م��ا زال النظام 
الس��وري يتمتع بهما، مّدعياً أن احلرب الدائرة في س��وريا ال عالقة لها بش��عب 
يس��عى لنيل حريته وكرامته، وامنا هي حرب تقودها إس��رائيل ضد هذا النظام، 
مع أن اجلميع يعرف أن نظام آل األس��د لم يطلق رصاصة واحدة باجتاه العدّو 
اإلسرائيلي عبر هضبة اجلوالن، منذ حرب السادس من اكتوبر 1973 التي قادها 
الراحل أنور السادات ضد الكيان الصهيوني وانتهت الى وقف دائم الطالق النار 
على اجلبهة الس��ورية، ثم إلى اتفاقية كام��ب ديفيد على اجلبهة املصرية. حتى 
عندما يقوم الطيران االس��رائيلي بشّن غارات على مواقع سورية داخل احلدود، 
أو يقوم باغتيال عدد من رموز املقاومة )عماد مغنية وسمير القنطار..(، فيكتفي 
النظام -ومعه املقاومة- بالقول انهم ينتظرون الوقت املالئم للرد على العدوان، 

وسيكون الرد حاسماً.. لكن دون أي رّد، ال من هذا الفريق أو ذاك.
ان محنة الشعب السوري ليس��ت مجرد صراع بن شعب ونظامه احلاكم، 
وامنا تطّورت لتكون ذات أبعاد إقليمية ورمبا عاملية. فليس أمراً عادياً أن يجري 
اع��دام ما ب��ن ثالثمائ��ة وأربعمائة ألف انس��ان، جلهم م��ن األطفال والنس��اء.. 
وان يجري تش��ريد املالين داخل س��وريا وفي محيطها اإلقليم��ي: تركيا ولبنان 
واألردن، وان يقف العالم -ال سيما العرب واملسلمون- متفرجن. ذلك أن بعض 
املراقبن يعتبرون أن العمليات التي تتوالها روسيا وإيران، ومعهما امليليشيات 
الطائفية على األرض، تسعى لتغيير الهوية الدينية لهذا البلد. فغالبية النازحن 
هم من املسلمن )السّنة(، ويجري احالل أبناء طوائف أخرى، قادمن من العراق 
أو باكس��تان أو إي��ران.. مكانهم. أم��ا النازحون من أبناء س��وريا األصلين، فهم 
يتعرضون في الشتات لكل أشكال االضطهاد، وقد تفشى فيهم تعاطي املخدرات 
والدعارة والتسّول في الش��وارع.. مما سوف يجعل عودتهم الى مدنهم وقراهم 
عملي��ة بالغة الصعوبة واحلساس��ية.. أفال يبادر العرب واملس��لمون الى ايجاد 

مخرج من األزمة السورية املستعصية.{

لم يش��هد التاري��خ احلديث حرب��اً داخلية، أهلية أو عس��كرية، بن ش��عب 
محك��وم بأس��رة حاكمة على مدى س��تة وأربع��ن عاماً، وش��عب مظلوم جتري 
تصفيت��ه وإبادت��ه، أو ترحيله عن مدنه وقراه.. كاحلرب الدائرة في س��وريا منذ 
مطل��ع ع��ام 2011، إذ س��قط مئ��ات اآلالف بفعل الغ��ارات اجلوية التي يش��نها 
طي��ران النظ��ام، والطي��ران الروس��ي، إضاف��ة إل��ى البرامي��ل املتفج��رة ومدافع 
الدباب��ات. وال يخج��ل العالم بع��د كل ذلك من اخلالف في مجل��س األمن الدولي 
حول قرار فرنس��ي وآخر روسي، سعياً إلى وقف القتال والدخول في مفاوضات 

جادة إليجاد حل سياسي لألزمة السورية املستحكمة.
االش��كالية في احلرب الس��ورية أنها ل��م تعد صراع م��واالة ومعارضة، وال 
ح��رب نظ��ام مع ش��عبه.. وامنا حتّول��ت إلى ص��راع دولي بن قطب��ن عاملين: 
الواليات املتحدة واالحتاد الروس��ي، س��عياً إلى تقاس��م مناطق الشرق األوسط 
عب��ر س��وريا الت��ي بات��ت الطريق الس��الك الوحي��د الى ه��ذا اله��دف. فالرئيس 
فالدميير بوتن )ابن املؤسس��ة االس��تخباراتية الروسية( يس��عى إلى استيالد 
»االحت��اد الس��وفياتي« القدمي، ولو كان ذل��ك حتت عنوان »االحتاد الروس��ي«، 
لذلك فهو يس��عى إلقامة قواعد عسكرية، بحرية وجوية، على الساحل السوري 
ب��ن طرطوس والالذقية. وقد أجاز مجلس الدوما الروس��ي يوم الثالثاء املاضي 
اتفاقية نش��ر مجموعة القوات اجلوية الروسية في سوريا إلى أجل غير مسمى. 
وجاءت اإلجازة بعد قرار أصدرته جلنة الشؤون الدولية في املجلس قبل أيام. أما 
اجلانب الس��وري الذي تقام املنشآت على أرضه فال أحد يسأل عنه وال يستأذنه 
عند إقامة هذه املنش��آت. أما اجلانب الدولي اآلخر »الواليات املتحدة األميركية« 
فهي غائبة عن الس��مع، ورمبا عن الوعي نظراً النشغالها باالنتخابات الرئاسية 
التي تشهد حوارات وسجاالت بن القطبن املرشحن هيالري كلينتون ودونالد 
ترامب، مما يستدعي -بعد وصول الرئيس املنتخب إلى البيت األبيض- تشكيل 
إدارة أمريكية جديدة قد تكون لها مواقف مختلفة عن اإلدارة احلالية، وس��تكون 
أبرز نق��اط اخلالف هي العالقات األمريكية مع روس��يا، خاصة م��ا يتعلق منها 

باملوقف من األزمة السورية.
أما انعكاس��ات األزمة السورية في الس��احة األوروبية فهي ال تقل حّدة عما 
يج��ري ف��ي أنحاء أخرى م��ن العالم. فقد دع��ا وزير خارجي��ة بريطانيا بوريس 
جونس��ون »مناهضي احل��روب« الى تنظيم مظاه��رات احتجاج أمام الس��فارة 
الروس��ية في لندن، وذلك خالل نقاش في مجلس العموم البريطاني يدور حول 
قص��ف مدينة حلب الس��ورية بالطيران احلربي الروس��ي. وأثن��اء النقاش اتهم 
عدد م��ن أعضاء املجلس روس��يا بارتكاب جرائم حرب في س��وريا. وبالنس��بة 
لفرنس��ا فق��د تولت طرح مش��روع قرار في مجل��س األمن يطلب وق��ف العمليات 
اجلوية فوق مدينة حلب، وقد حال اس��تعمال روس��يا ح��ق النقض في املجلس 
دون إب��رام هذا الق��رار، مما كان يس��تدعي وقف تدمير مدينة حلب وس��واها من 

احلواضر السورية.
وانطالق��اً م��ن هذا، فقد ق��رر الرئيس الروس��ي )بوت��ن( تأجي��ل - أو إلغاء 
- زيارته املقررة لباريس في التاس��ع عش��ر من هذا الش��هر، مم��ا يزيد العالقات 
الغربي��ة مع روس��يا تأزمي��اً، خاصة بع��د بيان صادر ع��ن قص��ر االيليزيه في 
باري��س ق��ال فيه ان أي لق��اء بن بوتن ونظيره الفرنس��ي يج��ب أن ُتبحث فيه 

الحرب في سوريا
من ثورة على النظام
إلى صراع دولي!

مع بدء املش��اورات السياس��ية التي أطلقها الرئيس سعد 
احلري��ري، وق��د كانت »الس��لة السياس��ية« ه��ي عنوان 
االش��تباك م��ع العم��اد ع��ون، ال��ذي امت��ّد إل��ى اخل��الف 
مع بكرك��ي ومع مجمل الس��احة املس��يحية بع��د دخول 
البطري��رك الراعي ومجل��س املطارنة عل��ى خط اخلالف 
الرئاس��ي حول الس��لة السياس��ية التي أعلنه��ا الرئيس 
نبي��ه ب��ري. ورغم محاول��ة الرئي��س نبيه ب��ري ترطيب 
األج��واء مع بكرك��ي والبطرك عب��ر الزيارة الت��ي قام بها 
وزير املالية علي حس��ن خليل لبكرك��ي وتأكيده إيجابية 
العالق��ة م��ع البطرك الراع��ي، إال أن الراعي أع��اد التذكير 
في عظة األحد مبوقفه من س��لة الش��روط، فشدد على أن 
»س��ائر املواضيع التي طرحت على طاولة احلوار، أو في 
لقاءات ثنائية، فهي عل��ى أهميتها، ال ميكن أن تكون ممراً 
إلزامياً النتخاب الرئيس أو ش��روطاً أو قيوداً على املرشح 
أو على الرئي��س املنتخب، لكونها تخالف الدس��تور نصاً 
وروحاً«، وقد دف��ع ذلك املوقف املس��تجد للبطرك الراعي 
الرئي��س بري الى القول صراحة ف��ي اجتماع هيئة مكتب 
املجل��س النيابي: »ال أريد عون رئيس��اً«، وهو ما يؤكد أن 
معركة االستحقاق الرئاسي التي يديرها »حزب الله« من 
وراء الكواليس، سواء عبر اإلعالم عبر الصحف واملجالت 
التابعة ل��ه واملتعاطفة معه، أو عبر التعاون والتنس��يق 
مع الرئيس نبيه بري، ليست على أبواب حل قريب، وهي 
مرتبط��ة بتطورات الوضع في املنطق��ة التي يراهن عليها 
»حزب الله« بقوة في ضوء الصراع الروس��ي - األ ميركي 
املتفاق��م حول الوض��ع في س��وريا، وفي ظ��ل التطورات 
العس��كرية األخيرة ف��ي حلب التي أعط��ت بفعل الغارات 
الروس��ية املكثفة األفضلية النس��بية على األرض للنظام 
الس��وري وللميليش��يات الطائفية التي تقاتل دفاعاً عنه، 
وبالتالي وفقاً ملا يقوله النائب مروان حمادة، أن »ال شيء 
يوحي بأن األمور ستحسم في جلسة 31 تشرين األول«، 
مالحظ��اً أن »ح��زب الل��ه ال يق��ول لنا م��اذا يري��د ويلتزم 

الصمت املريب«.
باخلالص��ة، ال تفاهم��ات وال تس��ويات قريبة في ما 
يتعلق باالستحقاق الرئاسي، وإذا كان حلركة املشاورات 
األخي��رة للرئيس س��عد احلريري من حس��نة فه��ي، أنها 

جعلت اللعب على املكشوف.{
بسام غنوم

احملرر السياس��ي في جريدة السفير، جاءت بعد اإلطاللة 
التلفزيوني��ة للعماد عون على قناة ال���»O.T.V« أطلق 
فيه��ا مواق��ف ايجابي��ة م��ن الس��عودية، وم��ن الرئي��س 
س��عد احلريري و»تيار املس��تقبل«، وهذا م��ا أثار حفيظة 
»حزب الل��ه« على ما يبدو، ال��ذي أراد تذكير العماد عون 
بقيامه »بواجباته مع حليفه املس��يحي االس��تراتيجي«، 
حت��ى ال يندفع إلى تفاهمات سياس��ية مع الرئيس س��عد 
احلريري، ألنه بحسب »حزب الله«، ما يجري في املنطقة 
»معركة خيارات كبرى.. بصماتها ليس��ت على مس��تقبل 
لبنان وس��وريا واملنطقة، وإمنا النظ��ام العاملي اجلديد«، 
وبالتال��ي فلي��س مقبوالً من العماد عون -بحس��ب حزب 
الل��ه- تخط��ي ه��ذا الواق��ع االس��تراتيجي عب��ر القب��ول 
بتفاهمات وتسويات مع الرئيس سعد احلريري ال يوافق 
عليها »حزب الل��ه«، أو باألحرى يرفضه��ا رفضاً باتاً في 
ه��ذه املرحلة احلساس��ة من الص��راع الدائر ف��ي املنطقة، 
ولذل��ك ذّك��ر »ح��زب الله« عب��ر »الس��فير« العم��اد عون 

بالوفاء الواجب منه جتاه »حزب الله«.
أما الوجه اآلخر للخالف حول االستحقاق الرئاسي، 
وه��و اجلانب السياس��ي، فقد ت��واله الرئي��س نبيه بري 
الذي بدأ حملة سياس��ية ال س��ابق لها عل��ى العماد عون، 

الرئيس نبي��ه بري، ومن 
خلف��ه ح��زب الل��ه حتت 
عنوان »س��لة الش��روط« 
السياس��ية الت��ي يطالب 
م��ن  ب��ري  الرئي��س  به��ا 
االس��تحقاق  مترير  أج��ل 

الرئاسي.
الص��ورة  ه��ي  فم��ا 
اجلدي��دة للخ��الف حول 
الرئاس��ي،  االس��تحقاق 
وه��ل هن��اك رغب��ة أصالً 
في الوصول إلى تفاهم أو 

تسوية تسمح بانتخاب رئيس للجمهورية؟
قب��ل احلدي��ث ع��ن موق��ف الرئي��س ب��ري والس��لة 
السياس��ية الت��ي يطالب به��ا الرئي��س العتي��د، ال بّد من 
التوق��ف أوالً عند بع��ض املواقف اإلعالمي��ة التي تناولت 
مواق��ف العم��اد ع��ون بالنق��د والتجريح م��ن قبل بعض 

املؤسسات اإلعالمية احملسوبة على حزب الله.
فقد أب��رزت جريدة الس��فير في عدده��ا الصادر يوم 
الس��بت 8 تشرين األول اجلاري عنواناً الفتاً في صفحتها 
األول��ى ج��اء فيه: »ح��زب الل��ه« ي��ؤدي واجبات��ه.. أين 

»اجلنرال«؟
وقال��ت: »ق��ام »ح��زب الل��ه« بواجباته م��ع حليفه 
املس��يحي االس��تراتيجي ميش��ال عون. س��دد له فاتورة 
الوف��اء بأجم��ل مم��ا كان يتوقعه��ا، وذلك مبج��رد أن قرر 
س��عد احلري��ري أن يضع اس��مه عل��ى الئح��ة خياراته.. 
وصوالً إلى تبنيه نظرياً من دون أي س��ند سياسي معلن 
حت��ى اآلن«، وأضاف��ت: »إنها معركة خي��ارات كبرى في 
املنطق��ة... في معرك��ة إقليمية ودولية س��تترك بصماتها 
ليس على مستقبل لبنان وسوريا واملنطقة، وإمنا النظام 

العاملي اجلديد«.
والالف��ت أن ه��ذه املواق��ف اإلعالمي��ة الت��ي كتبه��ا 

عاد الهدوء إلى الس��احة السياسية، وعادت الرتابة 
لتطبع الوضع السياس��ي برمته، وال س��يما في ما يتعلق 

باالستحقاق الرئاسي.
فبعد اإلثارة السياسية املبالغ فيها التي أثارها حترك 
الرئيس سعد احلريري جتاه بعض القوى والشخصيات 
الفاعل��ة بخص��وص احتم��ال قب��ول الرئي��س احلري��ري 
ومعه »تيار املس��تقبل« بخي��ار عون رئيس��اً للجمهورية 
للخروج من دوامة املراوحة الرئاس��ية التي شارفت على 
س��نتن ونصف س��نة، عاد الوضع إلى م��ا كان عليه قبل 
»مش��اورات« احلريري الرئاس��ية، س��واء لناحية متسك 
كل القوى السياس��ية مبواقفها من االس��تحقاق الرئاسي 
عام��ة، ومن خيار عون رئيس��اً خاصة، وهو م��ا عّبر عنه 
ب��كل وضوح الرئيس متام س��الم بالقول رداً على س��ؤال 
عن االتصاالت اجلارية النتخاب رئيس للجمهورية: »أنا 
مع انتخاب الرئيس اليوم قبل الغد، ونرحب بأي مسعى 
ف��ي ه��ذا اإلط��ار... ومعلوماتي أن املس��اعي جدي��ة، وقد 
قطعت ش��وطاً، لكن ال نتائج فعلية حتى اآلن، وال نعلم ما 

إذا كانت ستنتج أو ال ومتى تنتج وكيف«.
إال أن الالف��ت ف��ي حرك��ة »املش��اورات« السياس��ية 
الت��ي قام بها الرئيس س��عد احلريري، أنه��ا أعادت خلط 
األوراق الرئاسية رأس��اً على عقب، فانتقل السجال حول 
تعطيل االس��تحقاق الرئاس��ي م��ن »تيار املس��تقبل« إلى 

ماذا في االستحقاق الرئاسي بعدما أصبح اللعب على المكشوف؟

كلمة األمان

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت

www.al-aman.com

الرئيس بري واملرشح فرجنية
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بين سياسة »الكيل بمكيالين« وحدود »الواجب األمني«.. مصير البلد على المحك!
وائل جنم -كاتب وباحث

 ع��اد خ��الل االي��ام املاضي��ة مش��هد االعتصام��ات 
واحملافظ��ات  امل��دن  م��ن  العدي��د  إل��ى  واالحتجاج��ات 
اللبناني��ة، وإلى مواقف بعض القوى السياس��ية أيضاً، 
وذلك بعدما أوقفت األجهزة األمنية مفتي راش��يا والبقاع 
الغربي الس��ابق، الش��يخ بّس��ام الطّراس، عل��ى خلفية 
االش��تباه األمن��ي، كم��ا ورد في بع��ض املعلوم��ات التي 
نس��بت إلى األجهزة األمنية والقضائي��ة. وقد كانت هذه 
اخلطوة كفيلة بإشعال نار الغضب في نفوس الكثير من 
املواطنن الذين ساءهم أن يصار إلى توقيف مفٍت سابق، 
وش��يخ واس��تاذ جامعي، على خلفية االش��تباه األمني، 
ومداهم��ة منزل��ه وتوقي��ف جنل��ه ايضاً م��ن دون وجود 
اس��تنابة قضائية، كما قالت بعض املعلومات، وكل ذلك 
عل��ى خلفي��ة االش��تباه األمني ف��ي التواصل م��ع جهات 
مطلوبة، أو مصّنفة إرهابية عند احلكومة اللبنانية. وقد 
حت��ّول الغضب إلى حركة اعتصام��ات واحتجاجات في 
معظم املناطق اللبنانية، بدءاً من دار الفتوى في بيروت، 
حيث أكد سماحة املفتي عبد اللطيف دريان»أن املسلمن 
في لبنان مع القانون وحتته، ولكنهم يرفضون االس��اءة 
م��ت حت��ركات احتجاجية في  إل��ى الكرام��ات«، كذلك ُنظِّ
البق��اع، وصي��دا، وطرابلس، وأمام احملكمة العس��كرية، 
رفض��اً لتوقي��ف املفت��ي الطراس عل��ى االش��تباه األمني 
من ناحية، واعتراضاً على سياس��ة الكي��ل مبكيالن من 
ناحية ثانية. فم��ا هي حدود الواجب االمني الذي يحفظ 
البل��د من الفوض��ى واالن��زالق نحو املجهول، وسياس��ة 
الكي��ل مبكيال��ن التي ميكن أن جت��ّر البلد إل��ى الفوضى 

واملجهول؟!
صحيح أن عمل االجه��زة األمنية اليوم في أي مكان 
م��ن الدنيا يعمل من أجل تف��ادي وقوع أعمال تصّنف في 
خان��ة اجلرائ��م أو االره��اب أو ما س��وى ذلك، وق��د أتاح 
املش��ّرع لهذه األجهزة في أي بلد من الدنيا هامشاً معيناً 
يخّوله��ا ه��ذا احلق ال��ذي من خالل��ه تكون ف��ي عمليات 
اس��تباق ألي تخطيط أو عم��ل جرمي، بالطب��ع فإن ذلك 
يسّجل ألي جهاز يقوم بأي عمل من هذا القبيل، ولكن مع 
التش��ديد على ضرورة عدم انتهاك القوانن التي خّولته 
هذا احل��ق، وال احلرمات التي صانته��ا القوانن الدولية 
حلق��وق اإلنس��ان، وإال ف��إن االجه��زة عنده��ا تك��ون ق��د 
تخطت واجبها وس��قفها وعملها، وتغّولت على املجتمع، 
حتى حتّول نظام احلكم فيه إلى نظام مس��تبد ال يش��عر 
فيه ومعه الناس باحلرية والدميقراطية والكرامة، وهذا 
بالطبع مدعاة للث��ورات كما حصل في الكثير من االقطار 
واملجتمعات. وهذا بالطبع يش��كل خطراً على أمن الدول 
واملجتمعات وس��المتها، فتكون هذه االجهزة قد خرجت 
ع��ن الغاية التي وجدت من أجلها، ب��ل على العكس أدت 

إلى النتيجة املعاكسة من غاية وجودها.
وأما في املس��ألة الثانية واملتصلة بسياسة »الكيل 
ل أيضاً مدعاة للشعور بالغنب  مبكيالن«، فإن ذلك يش��كّ
والظلم من املواطنن، ما يؤدي إلى فقدان الثقة باألجهزة 
األمني��ة، وتالياً بالقض��اء، ومن ثم بالدولة بش��كل عام، 
وه��ذا بالطب��ع يقود ويحم��ل إلى الث��ورة الت��ي ميكن أن 
تطي��ح كّل ش��يء وتوّل��د، من خ��الل رّد الفعل، سياس��ة 
جدي��دة تك��ون أيضاً قائم��ة على نه��ج الكي��ل مبكيالن، 
وبالتالي يكون املجتمع أمام ثورة جديدة، وهكذا دواليك 

يبق��ى املجتم��ع ف��ي حركة اضط��راب ال تهدأ وال تس��تقر، 
وبالتالي في حالة اس��تنزاف على كثير من املس��تويات، 
فضالً عن التشققات التي تصيب بنية املجتمع، وال يكون 
رتقها من الس��هل واملمكن، والتي تس��تمر معه للعقود إن 

لم نقل لقرون.
م��ا يجري اليوم ف��ي لبنان يحتاج إلى رس��م حدود 
دقيقة بن »الواجب األمني« حلفظ أمن البلد واستقراره، 

وبن »سياس��ة الكي��ل مبكيال��ن« التي صارت ش��عوراً 
متعاظماً عند معظم اللبنانين، وإال فكيف نفّس��ر توقيف 
مواطنن على االش��تباه األمني، واس��تناداً إلى ما ُيعرف 
بوثائ��ق االتصال، وميكن أن يجري تصنيفهم على قوائم 
االره��اب، وأن يبق��وا ف��ي الس��جون لفت��رات طويلة من 
دون محاكم��ة، فيم��ا يت��رك آخ��رون يعبث��ون باألمن من 
خالل امتالك الس��الح تارة، واستخدامه في الداخل تارة 
أخ��رى، وجتاوز احلدود به 
مرة ثالث��ة؟! أليس في ذلك 
»صيف وشتاء حتت سقف 
ميك��ن  وكي��ف  واح��د؟!« 
أن يرتك��ب جرم��اً  مواطن��اً 
أو محاولة إلش��عال  كبيراً، 
فتيل فتن��ة طويلة عريضة 
في البلد، ثم يحبس لبضع 
آخر  يبق��ى  فيم��ا  س��نوات، 
بالش��بهة لس��نوات أط��ول 
في الس��جن؟ وكيف نفّس��ر 
أح��كام مخففة على  إصدار 

مرتكب��ي تفجي��رات، فيما يحكم لس��نوات ط��وال آخرون 
بأعمال بسيطة؟!

»كي��ل  سياس��ة  بوج��ود  املتنام��ي  الش��عور  إن 
مبكيال��ن«، وهي حقيق��ة موجودة، يوّلد يوم��اً بعد يوم 
عند ش��رائح وقطاعات واس��عة م��ن اللبنانين ش��عوراً 
بالظل��م واالضطهاد واالس��تهداف، وقد ب��ات ذلك حديثاً 
في الكثير م��ن املجالس، وبالتالي فإن��ه يؤجج الصدور 
م��ع كل ح��دث للتحرك من أج��ل التخلّص من ه��ذا الظلم 
واالضطه��اد، وهذا ما من ش��أنه أن ينزل��ق بالبلد في أي 
حلظة غير محس��وبة إلى مجه��ول الفوضى التي ال يعلم 
أحد كيف ميكن أن تك��ون نهايتها. لذلك فإن املطلوب من 
القوى العاقلة والرش��يدة في هذا البلد، وبش��كل س��ريع 
ال يحتم��ل التأخي��ر، وضع ورس��م حدود واضح��ة لدور 
وواجب العمل األمني الذي يحفظ أمن البلد واس��تقراره، 
وبن عدم شعور املواطن باستنسابية أو غنب أو اضطهاد، 
وال يكون ذلك إال من خالل تفعيل القانون ليكون الس��قف 
ال��ذي يتحرك حتته كل املواطن��ن ويحمي كل املواطنن، 
وإال فإن عواقب األمور في هذا البلد لن تكون محمودة في 

املستقبل البعيد أو القريب.{

بعد االتفاق على المعركة الرئاسية:

التحالف القواتي – العوني.. إلى أين؟
مت��ّر العالقة ب��ن التي��ار الوطني احل��ر والقوات 
اللبناني��ة ه��ذه األيام بأفض��ل مراحلها بعد س��نوات 
طويلة من اخلالفات والصراع��ات الدموية، والتباعد 

في املواقف االستراتيجية والداخلية.
وق��د أدى التواف��ق بن التي��ار العون��ي والقوات 
على دعم العماد ميش��ال عون في معركة االنتخابات 
الرئاس��ية، ال��ى تعزيز العالقة ب��ن الطرفن واالتفاق 
على ورقة تفاهم سياس��ية أُعلنت قبل ثالثة اشهر من 
مق��ر رئي��س الهيئة التنفيذي��ة للقوات الدكتور س��مير 

جعجع.
وف��ي األي��ام املاضي��ة عق��دت سلس��لة لق��اءات 
قيادي��ة بن الطرفن من أج��ل البحث في كيفية تعزيز 
ه��ذه العالق��ة وتعميمه��ا على املس��تويات الش��عبية 
واإلعالمي��ة، وال س��يما عل��ى صعي��د ك��وادر الطرفن 
وأنصارهم��ا، لكن في الوقت نفس��ه كان طالب القوات 
والتي��ار يخوض��ون معرك��ة انتخابي��ة ف��ي اجلامعة 

اللبنانية االميركية في بيروت وجبيل.
فالى اي��ن تتج��ه العالقة ب��ن الق��وات اللبنانية 
والتي��ار الوطني احل��ر؟ وما هي القضاي��ا التي جتمع 
الطرفن؟ وما هي القضايا التي يختلفان حولها؟ وهل 

سينتهي هذا التقارب مع حسم املعركة الرئاسية؟
مسيرة العالقة بن الصراع واالتفاق

بداي��ة ما هي أبرز املراحل الت��ي مّرت بها العالقة 
ب��ن الق��وات اللبناني��ة والتي��ار الوطني احل��ر، التي 
وصل��ت مؤخراً إلى التفاهم حول دعم العماد ميش��ال 

عون للمعركة الرئاسية؟
لقد م��ّرت العالقة بن القوات والتي��ار في مراحل 
عديدة بن التقارب والصراع ، وحس��بما تشير بعض 
الكتب والروايات عن احلرب اللبنانية فإن العالقة بن 
العماد ميش��ال عون ومؤس��س القوات بشير اجلمّيل 
كانت جي��دة جداً منذ أن كان عون ضابطاً في اجليش 
اللبنان��ي، وهو كان م��ن املجموعة الت��ي تعاونت مع 
بش��ير اجلمّيل وم��ع القوات ف��ي مراحل عدي��دة، لكن 
ه��ذه العالق��ة تده��ورت خ��الل عهد ع��ون ف��ي قيادة 
اجليش اللبنان��ي، إلى ان انفجر الص��راع بينهما بعد 
ان ع��ّن الرئيس األس��بق أمن اجلمّي��ل اجلنرال عون 
رئيس��اً للحكومة املؤقتة ع��ام 1988 وحصلت بينهما 
ما سميت آنذاك: معركة اإللغاء، وجتدد اخلالف أيضاً 
ح��ول املوقف م��ن اتفاق الطائ��ف، فالق��وات اللبنانية 
دعم��ت تطبيق االتفاق والعماد ع��ون عارضه، ما أدى 
الى شّن احلرب عليه وإخراجه بالقوة من قصر بعبدا 

في 13تشرين األول 1990.
لكن بع��د نفي العم��اد عون إلى باريس وس��جن 
الدكت��ور س��مير جعج��ع، والدع��م الس��وري للنظ��ام 
اللبناني الذي أقيم بعد اتفاق الطائف، تعّرض مؤيدو 
القوات والتيار حلرب أمنية وسياس��ية كبيرة، ما أدى 
إل��ى التقارب امليدان��ي بينهما، إل��ى ان توّحد الطرفان 
عملي��اً ف��ي 14 آذار 2005 بعد اغتي��ال الرئيس رفيق 
احلري��ري وتش��كيل ق��وى 14 آذار م��ن أج��ل اخ��راج 

السورين من لبنان.
لك��ن التقارب ب��ن الطرف��ن لم يط��ل كثي��راً، فما 
إن خ��رج جعجع من الس��جن، وعاد ع��ون الى لبنان، 
حت��ى عاد اخل��الف بينهما، وانف��رط حتالف قوى 14 
آذار، وحتال��ف التي��ار الوطن��ي احل��ر مع ح��زب الله، 
وحصل التق��ارب بن العماد عون والنظام الس��وري، 
وعادت الصراعات السياس��ية واحلزبي��ة واإلعالمية 

والشعبية بن الطرفن.
وفي األش��هر األخيرة ش��هدت العالق��ة بن التيار 
والق��وات تقارب��اً جدي��داً بع��د ان دع��م رئي��س تي��ار 
املس��تقبل الرئيس س��عد احلريري رئي��س تيار املردة 
النائب س��ليمان فرجنية للمعركة الرئاس��ية، فاندفع 
الدكتور س��مير جعجع لدع��م العماد عون للرئاس��ة، 

كم��ا حصل تقارب بن الطرفن ف��ي العديد من امللفات 
الداخلية وخصوصاً حتت عن��وان: الدفاع عن حقوق 
املس��يحين ف��ي لبن��ان واس��تعادة ال��دور املس��يحي 
الفاع��ل في النظ��ام اللبناني، لكن ال ت��زال هناك نقاط 
خ��الف بينهما، وخصوصاً حول املوقف من حزب الله 

والتطورات في املنطقة.
إلى أين تتجه العالقة بينهما؟

لك��ن إلى أين تتج��ه العالقة ب��ن الطرفن اليوم؟ 
وم��ا هي أه��داف اللق��اءات التنس��يقية بن مس��ؤولي 
الق��وات والتي��ار وكوادرهم��ا، التي عق��دت مؤخراً في 
مقر رئيس الهيئة التنفيذية في القوات الدكتور س��مير 

جعجع؟
اللق��اءات  تق��ول مص��ادر قيادي��ة ش��اركت ف��ي 
التنس��يقية ب��ن الطرف��ن: ان اللق��اءات الت��ي جتري 
اليوم بن مسؤولي القوات والتيار العوني وكوادرهما 
ته��دف إلى تعمي��ق التقارب بن الطرفن وترس��يخه، 
والعم��ل من أج��ل تعميم األج��واء اإليجابية الس��ائدة 
بن قيادات الطرفن على األوس��اط الش��عبية وقواعد 

الطرفن.
وتوضح املص��ادر ان التفاهم احلاصل اليوم بن 
القوات والتي��ار قائم على صعيد معرك��ة االنتخابات 
الرئاس��ية وح��ول خ��وض معرك��ة اس��تعادة ال��دور 
املس��يحي وتفعيل��ه في النظ��ام اللبنان��ي، وان هذين 
العنوان��ن يش��كالن املس��احة املش��تركة بينهما، لكن 
ذلك ال ينفي وجود تباينات عديدة بينهما، س��واء على 
صعيد املوقف من حزب الله وسالح املقاومة أو جلهة 
ق��راءة التطورات اجلارية في العال��م العربي، أو على 
صعي��د بعض امللف��ات الداخلية كقان��ون االنتخابات 
وبعض املعارك االنتخابية، وكل ذلك يس��تدعي املزيد 
من التواصل والتفاعل بن مس��ؤولي الطرفن لدراسة 
كيفية تعميم التفاهم املش��ترك وانزاله من األعلى إلى 

القواعد واملؤيدين واألنصار.
وتضي��ف املص��ادر: ف��ي اللقاءات األخي��رة جرى 
االتف��اق عل��ى العديد م��ن اخلطوات العملي��ة من أجل 
تعزي��ز التفاه��م، وس��تظهر األج��واء اإليجابي��ة عب��ر 
بعض األنش��طة والقرارات امليدانية، لكن ذلك ال مينع 
اس��تمرار التباين في بعض املواق��ف وخوض معارك 
انتخابية في اجلامعات والنقابات.

ويب��دو ان العالق��ة ب��ن التيار 
الوطن��ي احل��ر والق��وات اللبناني��ة 
متر الي��وم مبرحل��ة انتقالي��ة، وأن 
حس��م املعرك��ة الرئاس��ية وحتديد 
أفق املرحلة املقبلة سيكون له تأثير 
واضح في مس��تقبل ه��ذه العالقة. 
فهل تتجه الى املزيد من التعاون، أم 
يعود الصراع السياس��ي والشعبي 

واالنتخابي بينهما؟{
قاسم قصير

الجماعة اإلسالمية ترفض سياسة الكيل بمكيالين
وتطالب بانتخاب رئيس من خارج االصطفاف السياسي

 توقف املكتب السياس��ي للجماعة اإلس��المية في لبنان أمام إعادة توقيف مفتي راش��يا الس��ابق، 
الش��يخ بّس��ام الطّراس، وما رافق عملية التوقيف؛ وكذلك أمام جديد االس��تحقاق الرئاس��ي وإزاء ذلك 

أكد اآلتي:
1- إنن��ا إذ نؤكد م��ن جديد على بناء دولة املؤسس��ات والقانون واحترام القض��اء، نرفض رفضاً 
قاطع��اً سياس��ة الكيل مبكيال��ن، أو أن يت��ّم التعامل مع املواطنن باستنس��ابية، وهذا م��ا هو واضح 
ح��ن يتّم توقيف مواطنن على الش��بهة أو اس��تناداً إلى وثائق اتصال، فيما يعب��ث آخرون بأمن البلد 
ومس��تقبله وعيشه املشترك دون أي رادع أو محاس��بة، وإزاء ذلك نحّذر من أن هذه االستنسابية جتّر 

الويالت على البالد.
2- نرف��ض محاكمة املدنين أمام احملكمة العس��كرية، وندعو إلى حص��ر صالحيات هذه احملكمة 
بالعس��كرين، ونطالب بإنهاء ملف املوقوفن االس��المين بأس��رع وقت ممكن، عبر إحالة ملفاتهم إلى 

القضاء املدني.
 وإزاء االس��تحقاق الرئاس��ي نطالب بضرورة اإلس��راع بانتخاب رئي��س للجمهورية حتى ينتظم 
عمل املؤسس��ات، ونش��ّدد على أن يكون الرئيس العتيد وس��طياً ال ينتمي إلى أّي من فريقي االنقس��ام 
السياس��ي، ف��ي موازاة رفضنا رفض��اً قاطعاً فرض أي ش��خص كرئيس على اللبناني��ن بقوة الهيمنة 

واالستقواء.
عون.. وجعجع
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عشرات القتلى باستمرار الغارات الروسّية على حلب..  ومعارك في حماة والالذقّية
 ارتفع��ت إلى خمس��ة وخمس��ن قتيالً وعش��رات 
الغ��ارات الروس��ية عل��ى حل��ب  اجلرح��ى حصيل��ة 
وريفها يوم الثالثاء، بينما تواصلت املعارك في حماة 
والالذقي��ة. ويتزامن ذلك مع اتفاق النظام واملعارضة 
على خروج س��تمئة مقاتل من بلدتي قدس��يا والهامة 

في ريف دمشق، مقابل فك احلصار عن املدنّين.
وال يزال نحو 15 شخصاً في عداد املفقودين بحي 
بس��تان القص��ر. ترك��ز القصف الروس��ي عل��ى أحياء 
امليس��ر والقاطرجي وبس��تان القصر وقاضي عس��كر 

والشيخ سعيد التي تخضع للمعارضة املسلحة. 
وأفادت مصادر محلية مبقتل 14 شخصاً وجرح 
آخرين جراء غارات ش��نتها طائرات التحالف الدولي 
على بلدتي منبج وصوران في ريف حلب اخلاضعتن 
لتنظيم الدولة اإلسالمية، مما أسفر أيضاً عن دمار في 
املمتلكات. كما قتل وجرح العشرات من عناصر حركة 
النجب��اء العراقي��ة املوالي��ة للنظ��ام أثن��اء اس��تعادة 
املعارضة نقاط جبهة الش��يخ س��عيد جن��وب حلب. 
وس��قط قتلى وجرحى أيضاً عندما نس��فت املعارضة 

مبنى لقوات النظام في حّي سليمان احللبي.
مناطق أخرى

وف��ي إدل��ب، قال ناش��طون إن غارات اس��تهدفت 

بلدتي الرويس��ة والكندة، بينما اس��تأنف فصيل جند 
األقصى املنحل اشتباكاته مع حركة أحرار الشام قرب 
بل��دة حتتايا، ما أدى إلى س��قوط قتل��ى وجرحى من 

الطرفن رغم االتفاق على وقف القتال يوم االثنن.
كما أفادت مصادر بأن قوات النظام واملليش��يات 
املوالية اس��تعادت الس��يطرة عل��ى تالل امللك ورش��ا 
والب��ركان والدباب��ات في ري��ف الالذقي��ة، وذلك بعد 
هج��وم مضاد على املعارضة التي س��يطرت على تلك 

النقاط مساء االثنن.
وفي حمص، قتل ش��خص وأصي��ب آخرين جراء 
قصف جوي على بلدات تلبيس��ة واحلولة والعامرية 
والغنط��و، بينم��ا قال��ت ش��بكة ش��ام إن ري��ف حماة 
الش��مالي ش��هد معارك متكنت خالله��ا املعارضة من 
تدمي��ر دبابتن ومدفعية ومبن��ى يتحصن فيه جيش 

النظام ببلدة كوكب التي استعادتها املعارضة.
وف��ي ريف دمش��ق، أف��ادت مص��ادر ب��أن النظام 
واملعارض��ة توص��ال إل��ى اتف��اق تس��وية في قدس��يا 
والهام��ة يقض��ي بوق��ف إط��الق الن��ار وخ��روج مئة 
شخص من الهامة وخمس��مئة شخص من قدسيا مع 
عائالتهم إلى إدلب مع تس��ليم س��الحهم، ثم تس��وية 
أوض��اع م��ن تبق��ى م��ن مقاتل��ي املعارضة وتش��كيل 

جلان ش��عبية منه��م، مقابل فك احلص��ار وعودة املاء 
والكهرباء.

ويتزامن ذلك مع اشتباكات بن املعارضة وقوات 
النظ��ام ف��ي الغوطة الش��رقية بريف دمش��ق، وس��ط 
غارات جوية أسفرت عن قتيل وجرحى. كما اشتبكت 
املعارض��ة مع تنظيم الدولة وق��وات النظام في مخيم 

اليرموك.
وف��ي درع��ا جن��وب س��وريا، قت��ل 12 ش��خصاً 
-بينهم تس��عة أطف��ال- وجرح آخرون ج��راء قصف 
على مدرس��ة في اجلزء اخلاضع لس��يطرة النظام في 

املدين��ة. واتهمت املعارضة النظام بالقصف قائلة إنه 
افتعل ذلك ليتهمها وميهد لعملية عسكرية ضدها.

التقدم شماالً بدعم تركي
من جهة أخرى قالت فصائل من اجليش السوري 
احلر إنها س��يطرت على قرية احتيم��الت بريف حلب 
الش��مالي، بعد اش��تباكات خاضتها بدعم تركي ضد 
تنظيم الدولة اإلس��المية، وذلك ضمن املرحلة الثالثة 
من معرك��ة درع الف��رات، بينما أعلنت تركي��ا الثالثاء 
اس��تعدادها للتدخ��ل العس��كري بش��رق الف��رات في 

سوريا.
وأكد ناش��طون أن فصائل اجلي��ش احلر تواصل 
قري��ة  عل��ى  االثن��ن  ي��وم  س��يطرتها  بع��د  تقدمه��ا 
احتيم��الت، حي��ث س��يمهد تقدمها الطريق للس��يطرة 
عل��ى مرك��ز ناحية ص��وران التي تعد مرك��ز ثقل هاماً 
لتنظيم الدول��ة في ريف حلب الش��مالي، وكذلك بلدة 

دابق ذات القيمة املعنوية الكبيرة للتنظيم.
وتأتي ه��ذه التطورات بعد يوم من س��يطرة 
اجليش احلر على بلدات عدة ش��مال حلب، ومنها 
براغي��دة وكفرغ��ان وغ��زل وطوقلي وش��يخ ريح 

ويحمول وجارز وإلبل.
م��ن جه��ة أخ��رى، ق��ال رئي��س ال��وزراء بن 
علي يل��درم إن الق��وات التركية مس��تعدة التخاذ 
إجراءات في شرق نهر الفرات بسوريا، مشيراً إلى 
أن احلدي��ث دائماً يك��ون عن غرب الف��رات »ولكن 
في حال استمرار األنشطة اإلرهابية شرق الفرات 

فإننا مستعدون لفعل ما يلزم هناك أيضاً«.
وفي وقت س��ابق، أعلن اجلي��ش التركي أنه 
دّمر أكثر من تس��عن هدفاً لتنظيم الدولة ش��مالي 
سوريا ضمن عملية درع الفرات التي انطلقت يوم 

24 آب املاضي.
وس��يطرت املعارض��ة الس��ورية عل��ى 132 
منطقة س��كنية متتد على مساحة 1100 كيلومتر 
مرب��ع منذ ب��دء العملية، وهي تس��عى للس��يطرة 
على مدين��ة الباب التي تعد أب��رز معاقل التنظيم 

باملنطقة.{

تحّديات تواجه المرحلة الثالثة
من »درع الفرات« حول سوريا

بقلم: حسني عبد العزيز 

تش��هد املرحل��ة الثالثة م��ن عملي��ة »درع الفرات« بطئ��اً لم تش��هده املرحلتان األول��ى والثانية 
)السيطرة على جرابلس وعلى الشريط اجلغرافي املمتد نحو بلدة الراعي غرباً(.

 تركي��ا وفصائ��ل »اجلي��ش احلر« وألس��باب عس��كرية، تريد تطوي��ق مدينة الباب من الش��مال 
والشرق قبيل اقتحامها، وهذا ما يتطلب خلّو املنطقة املمتدة من منبج إلى أعزاز من أي وجود عسكري 
كردي، خوفاً من وجود طابور خامس قد يعرقل العملية العسكرية أوالً، ولعدم تقدمي إجناز عسكري 
في احلرب ضد »تنظيم الدولة« دون احلصول مس��بقاً على مكتس��بات ثانياً، وملنع تنظيم الدولة من 

القيام بهجمات التفافية كما حدث مع الهجوم الذي شنه على معبر أطمة غربي حلب ثالثاً.
 لكن أمام تركيا وفصائل »اجليش احلر« مهام صعبة تتمثل في:

 �-  حتري��ر الق��رى الت��ي تخضع لس��يطرة تنظيم الدولة ش��مال غ��رب مدينة الب��اب )اخترين، 
صوران، دابق(، ومن دون السيطرة على هذه القرى لن تتمكن تركيا وفصائل احلر من إنشاء منطقة 
آمنة متتد من جرابلس شرقاً إلى أعزاز غرباً مع عمق يصل إلى منبج والباب، وهي منطقة متتد على 

عرض نحو مئة كيلومتر.
وعل��ى الرغم من جن��اح »درع الفرات« في الس��يطرة على قرية تركمان ب��ارح الواقعة على بعد 
ثالثة كيلومترات شرقي قرية دابق، إال أن معركة دابق ستكون االختبار الفعلي األول للمرحلة الثالثة 

من العملية العسكرية لفصائل املعارضة، ألن لها عمقاً أيديولوجياً يتجاوز مكانتها اجلغرافية.
- معرك��ة الباب تختل��ف كثيراً عن معركة جرابل��س، فاألخيرة لم تكن ذات قيمة عس��كرية لكل 
أطراف الصراع بس��بب موقعها املالصق للحدود التركية، ووقوعها في منتصف املس��افة احلدودية 
بن الش��مال الشرقي لس��وريا والش��مال الغربي، وإلدراك الفرقاء أنها تنضوي ضمن العمق القومي 

التركي، واملعركة فيها ستكون لصالح أنقرة بطبيعة احلال.
أما الباب، فتش��كل املعقل األهم للتنظيم في حلب وقلعته الرئيس��ة، وليس من السهولة اختراق 
املدين��ة، واملعطي��ات التي مكنت فصائ��ل »اجليش احلر« بدع��م تركيا لن تكون متواف��رة في معركة 
الباب، ألس��باب عدة، أهمها البع��د اجلغرافي واقتراب قوات النظام من املدين��ة، وهنا يكمن أحد أهم 
األس��باب في إصرار أنقرة على انس��حاب األكراد إلى ش��رق الفرات كي ال تقع فصائل »اجليش احلر« 

بن مطرقة قوات النظام في اجلنوب وسندان »وحدات احلماية« في الشمال.
وعن��د هذه النقطة أيضاً يأتي البعد الدول��ي ملعركة الباب، فاألمر يتطلب ضوءاً أخضراً أمريكياً، 
ألن السيطرة عليها ستضع فصائل املعارضة املدعومة من تركيا على متاس مباشر مع قوات النظام، 

وهو أمر مرفوض اآلن روسياً وأمريكياً.
- إمكاني��ة انتقال قوى إس��المية للقتال مع تنظي��م الدولة بعد صدور فتاوى حت��ّرم القتال إلى 
جان��ب تركيا واحل��ر، وفي حال حصول ذلك، فإن املرحلة الثالثة من عملية »درع الفرات« س��تصبح 

في مفترق طرق.
- الس��قف العس��كري والسياس��ي للعملية، فالواليات املتحدة وروسيا لم يس��محا لتركيا بهذه 
العملي��ة إال بعيد حدوث ضمان��ات متبادلة، يتنازل األمريكيون والروس لألت��راك في امللف الكردي، 
مقاب��ل تأكيد أنقرة أن هدف العملية دحر تنظيم الدول��ة باالعتماد على »اجليش احلر« وقوى عربية 

في الشمال، وعدم االستعانة بأية فصائل إسالمية، مبا فيها »أحرار الشام« املدعومة من تركيا.
وإذا كان الواق��ع العس��كري اآلن يس��مح به��ذه املقايضة، فإن األم��ر قد ال يكون عل��ى حاله بعد 
أش��هر، إذا جنح النظام والروس في الهيمنة على حلب أو على األقل إس��قاطها عسكرياً وإخراجها من 

املعادلة.
وف��ي الي��وم التالي حلصول ذلك، ل��ن يبقى النظام مكت��وف األيدي حيال املناطق التي يس��يطر 
عليها احلر بدعم من تركيا، وهي مناطق قد تتحول بفعل التغيرات الس��ريعة في الس��احة السورية 
إل��ى منطقة آمنة أو عازل��ة، وعليه يرجح أن تعود األمور إلى مربعه��ا األول، اللهم إال إذا كانت صفقة 

مدينة حلب من ضمن الصفقة األمريكية الروسية التركية.
وما يدعم وجهة النظر هذه عودة حصار املناطق الش��رقية ملدينة حلب، والهجوم الشرس الذي 

يشنه النظام والروس على املدينة.{

في بيان للمعارضة السورية:
روسيا وإيران دولتا احتالل

ق��ررت الهيئة العلي��ا للمفاوضات التابعة للمعارضة الس��ورية اعتبار كل من روس��يا وإيران دولتي 
احتالل، ودعت اجلمعية العامة لألمم املتحدة إلى بحث الوضع في س��وريا بعد أن تس��بب الفيتو الروسي 

في شل يد مجلس األمن.
وخالل مؤمتر صحفي عقد بالعاصمة السعودية الرياض، قال املتحدث باسم الهيئة سالم املسلط إن 

هذه القرارات تأتي بعد اجتماع  طارئ عقد السبت واألحد، وناقش استمرار نظام بشار األسد وحلفائه.
كما أوضح املسلط أن االجتماع ناقش الوضع امليداني وأثره على العملية السياسية، وأكد أن الهيئة 
بذلت جهوداً اس��تثنائية إلجناح احلل السياس��ي، لكن النظام وحلفاءه قاموا بنس��ف أسس هذه العملية، 
وحت��دوا القانون الدولي واإلنس��اني بارتكابه��م جرائم حرب وجرائم ضد اإلنس��انية س��ّدت أفق العملية 

السياسية وحولتها إلى مجرد غطاء لعمليات القتل اجلماعي للسورين، قصفاً وتدميراً وحصاراً.
واعتبرت املعارضة الس��ورية أن عرقلة روس��يا ملشروع قرار فرنس��ي في مجلس األمن -يدعو لوقف 

القصف وتوصيل املساعدات إلى ثالثمئة ألف محاصر في حلب- يأتي ضمن هذا السياق.
ووفقاً للمسلط فقد خلصت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية إلى ما يلي:

- اعتب��ار روس��يا وإيران دولتي احتالل، والتأكيد على أن جمي��ع اتفاقاتهما مع النظام باطلة وتعتبر 
مساساً بسيادة واستقالل سوريا.

- دع��وة اجلامعة العربية للتدخل العاجل والس��ريع حلماية اس��تقالل وس��يادة س��وريا عبر تفعيل 
اتفاقية الدفاع املشترك.

- دع��وة املجتم��ع الدول��ي وال��دول الش��قيقة والصديقة لتوفي��ر كاف��ة متطلبات الصمود للس��ورين 
وتزويدهم مبا ميكنهم من الدفاع عن أنفسهم وصيانة وحدة وطنهم واستقالله.

- دعوة اجلمعية العامة لألمم املتحدة إلى االنعقاد اس��تنادا إلى قرار االحتاد من أجل الس��الم، وذلك 
بعد ش��لل مجلس األمن وعجزه عن حماية األمن والس��لم الدولين بس��بب الفيتو الروسي املتكرر، واتخاذ 

اإلجراءات الالزمة لذلك.
- دع��وة جميع املنظم��ات اإلقليمية والدولية للقيام بواجباتها اس��تناداً ملبدأ املس��ؤولية عن احلماية 

الصادر عن اجلمعية العامة عام 2005.
- التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل تفعيل الفقرة 21 من القرار 2118 لعام 2013 بعد 

أن أثبتت جلنة التحقيق املشتركة مسؤولية النظام عن استخدام السالح الكيميائي عام 2013.
- دع��وة مجلس األم��ن العتماد قرار مل��زم بوقف القصف اجل��وي واملدفعي والهجم��ات ضد املدنين 
ووقف عمليات التهجير القس��ري والتغيير الدميوغراف��ي عبر احلصار والتجويع والهدن احمللية، واعتبار 

ما مت بشأنه باطالً وغير قانوني وال أثر له.
- دعوة مجلس األمن العتماد قرار بإحالة مس��ؤولي النظام وحلفائه -الذين أعطوا األوامر باستخدام 
األسلحة الكيميائية والفوسفورية احلارقة والبراميل املتفجرة وغيرها من األسلحة احملرمة دولياً وارتكاب 

عمليات القتل اجلماعي الى محاكم مختصة.
- تؤك��د الهيئة رفضها املطل��ق وإدانتها لكافة األعمال اإلرهابية أياً كان مرتكبها وعلى رأس��ها إرهاب 

الدولة الذي ميارسه النظام وحلفاؤه واملليشيات الطائفية واملرتزقة الذين جلبهم.
- دعوة كافة مكونات املجتمع الس��وري وقواه املدنية والعس��كرية لاللتفاف حول املش��روع الوطني 

وأهداف الثورة السورية.
- تتوجه الهيئة إلى جميع السورين خاصة اجلاليات املقيمة باخلارج لتكثيف جهودها ضد اجلرائم 

التي يرتكبها النظام وحلفاؤه.{
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الشرعّية الفلسطينّية المأزومة أمام االنتخابات المؤجلة
تذكرت احملكمة العليا الفلسطينية أن هناك شرعية 
يج��ب أن حترص األمم والدول والش��عوب عل��ى إقامتها 
واإلص��رار عل��ى وجودها، وجتلى هذا التذك��ر في قرارها 
اخلاص بتأجيل االنتخاب��ات احمللية التي كان من املقرر 
إجراؤه��ا بتاري��خ 8 تش��رين األول 2016 ف��ي الضف��ة 

الغربية وقطاع غزة. 
وقال��ت احملكمة ف��ي قرارها إن التأجيل يس��تند إلى 
اس��تثناء القدس من االنتخابات، وإلى عدم توفر شرعية 
إجرائي��ة في قط��اع غزة، عل��ى اعتبار أن املش��رفن على 
االنتخاب��ات ف��ي غزة غي��ر ش��رعين وال يس��تندون إلى 
شرعية منبعها س��لطة رام الله، وقررت احملكمة متابعة 

القضية في القادم من األيام.
شرعية االحتالل

 1972 ع��ام  االحت��الل  ق��رار  الفلس��طينيون  قب��ل 
بإجراء انتخابات محلية. متّنع الفلس��طينيون بداية عن 
املش��اركة، لكن ضغوط االحتالل خاص��ة على أصحاب 
رؤوس األم��وال أثمرت ووافقوا على إج��راء االنتخابات. 
جاء الرفض بداية بسبب ما ميكن أن تضفيه االنتخابات 
م��ن ش��رعية عل��ى االحت��الل. ال يج��وز حملت��ل أن ينظ��م 
انتخاب��ات دميقراطي��ة وهو نقي��ض الدميقراطية، فضالً 
عن أن القبول بإجراءاته لتنظيم احلياة العامة وإشرافه 
عليه��ا وحمايت��ه لها يش��كل اعتراف��اً قوياً بش��رعية هذا 

االحتالل.

لقد خ��اض املؤي��دون ملنظمة التحرير الفلس��طينية 
االنتخابات احمللية عام 1976، وفاز عدد منهم برئاس��ة 
املجالس البلدية مثل نابلس وقلقيلية وطولكرم واخلليل 
وحلحول. وقبل الفلسطينيون بإجراء انتخابات للغرف 
التجارية عام 1992 حتت إشراف االحتالل الصهيوني، 
ونظ��راً لذل��ك جرت الع��ادة على إج��راء انتخاب��ات دون 
تفحص انعكاس��اتها السياس��ية واألخالقي��ة والوطنية 
والقانوني��ة. لق��د توّرط الش��عب بأعم��ال تلهيه بصورة 

كبيرة عن التركيز على الهم الوطني.
ملنظم��ة  الرس��مية  املؤسس��ات  أن  العظي��م  األم��ر 
التحري��ر الفلس��طينية تقبل بش��رعية إش��راف االحتالل 
عل��ى االنتخابات، لكنها ال تقبل بش��رعية إش��راف حركة 
حماس على االنتخابات في قطاع غزة، هذا سلوك مشن 
ويؤكد أن العرب أشد خصاماً في ما بينهم منهم ضد عدّو 

خارجي.
غزة والقدس

اآلن  الفلس��طينية  العلي��ا  احملكم��ة  تتذك��ر  مل��اذا 
االنتخابات في القدس؟ لقد جرت عدة عمليات انتخابية 
في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولم تكن القدس مشمولة 
في االنتخابات، ولم يثر أحد مس��ألة الشرعية. لقد جرت 
وبع��د  الصهيون��ي،  االحت��الل  إرادة  وف��ق  االنتخاب��ات 
موافقت��ه عل��ى توفير األمن ي��وم االنتخابات ف��ي الضفة 

والقطاع.
ألن  ل��ه  ش��رعية  ال  عب��اس 
 ،2009 ع��ام  انته��ت  مأموريت��ه 
املمن��وع  التش��ريعي  واملجل��س 
م��ن االنعق��اد غي��ر ش��رعي أيض��اً 
ألن م��دة صالحيت��ه انته��ت ع��ام 
الس��لطة  وزراء  ورئي��س   ،2010
غي��ر ش��رعي.. ال��خ. ال يوج��د من 
الق��رار  اتخ��اذ  صالحي��ات  بي��ده 
ف��ي الضف��ة الغربي��ة مبا ف��ي ذلك 
ق��رار ترتي��ب مواعي��د انتخابي��ة، 

وكان من املف��روض أن تقوم محكمة الع��دل العليا بطرد 
كل املس��ؤولن من مناصبه��م ومحاكمتهم على انتهاكهم 
للقوانن الفلسطينية، والبحث عن طريقة إلقامة شرعية 

فلسطينية.
محكمة العدل العليا نفسها غير شرعية ألن قضاتها 
يتم تعيينهم من قبل رئيس الس��لطة الفلسطينية الذي ال 
شرعية له، وهو مغتصب للسلطة وميسك عنوة بزمامها 
رغم أنف الشعب الفلسطيني. رئيس السلطة الفلسطينية 
ال ميل��ك ح��ق التش��ريع أو ح��ق تعي��ن قض��اة ألن��ه من 
املعروف ووفق األعراف الدولية أن قضاة احملكمة العليا 

يتم تعيينهم من قبل املجالس التشريعية. 
ش��رعية  فغي��ر  املركزي��ة  االنتخاب��ات  جلن��ة  أم��ا 
أيضا، وم��ن املفروض أن يت��م تعيينها م��ن قبل املجلس 
التشريعي وذلك وفق توافق مختلف القوى على الساحة 

الفلسطينية. رئيس الس��لطة هو الذي يعن أعضاء هذه 
اللجنة، وهي ذات صبغة فتحاوية منذ أن مت تعيينها.

حيثم��ا نظ��رت ف��ي الس��احة الفلس��طينية تصطدم 
بغياب الش��رعية، وال يحاول املتنفذون س��د هذه الثغرة 
اخلطي��رة الت��ي م��ن ش��أنها تأجي��ج املش��اعر وتولي��د 
الكراهية والبغض��اء بن الناس، والتس��بب في االقتتال 
الداخل��ي. واملجتمع الفلس��طيني بالضفة وغ��زة يعاني 
من ثالث أزمات خطيرة جداً وهي: أزمة الش��رعية وأزمة 
الهوي��ة وأزم��ة التوزي��ع. هذه أزم��ات كفيل��ة بتدمير أي 

مجتمع إذا تواجدت.
أص��درت محكم��ة العدل العلي��ا مؤخراً ق��راراً بعدم 
شرعية االنتخابات في غزة ألن محاكم غزة غير شرعية، 
ول��م تأت عل��ى ذكر الق��دس، وأقرت إجراءه��ا في الضفة 
الغربية. هذا قرار سياسي ألنه ال يتطرق إلى عدم شرعية 
رئيس الس��لطة وم��ا ينبثق عن��ه من تعيين��ات وقرارات 
إداري��ة. هن��اك ع��دم ش��رعية ف��ي غ��زة، لكن املؤسس��ة 
السياس��ية ف��ي الضفة غي��ر ش��رعية أيض��اً. واضح أن 
قضاة محكمة العدل العليا ال يبحثون عن العدل، ويجب 
مس��اءلتهم مبجرد تغي��ر األحوال السياس��ية في الضفة 
الغربية، والس��احة الفلس��طينية إجماالً تعاني من عدم 

استقالل القضاء وتسييره سياسياً. {

بقلم: عبد الستار قاسم

لماذا تعرقل إسرائيل وصول »السفن«
إلى شواطئ غزة؟ 

مصباح أبو صبيح
أسد القدس واألقصى.. شهيدًا

ق��ال مراقب��ون فلس��طينيون، إن إس��رائيل تعرق��ل 
وص��ول »الس��فن« إل��ى ش��واطئ قط��اع غزة، خوف��اً من 

تنامي جهود محاوالت كسر احلصار املفروض عليه. 
وذكروا في حوارات منفصلة، أن إسرائيل تخشى أن 
تؤسس هذه السفن، ملرحلة تزداد فيها املطالبات بإنشاء 

ميناء بحري للقطاع. 
وأعلن اجليش اإلس��رائيلي، مس��اء األربعاء بش��كل 
رس��مي، س��يطرته عل��ى س��فينة »زيتونة« الت��ي كانت 
متوجه��ة إلى قطاع غزة، بهدف كس��ر احلصار املفروض 

عليه. 
اجلي��ش  باس��م  الناط��ق  أدرع��ي،  أفيخ��اي  وق��ال 
اإلس��رائيلي، في بيان: »تنفيذاً لقرار املستوى السياسي 
)..( قام مقاتلو ومقاتالت البحرية اإلسرائيلية بالسيطرة 

على القارب قبل وصوله الى قطاع غزة«. 
وأبح��رت س��فينة »زيتونة« ي��وم الثالث��اء 9/27، 
من مين��اء »مّس��ينة« بجزيرة صقلي��ة اإليطالية باجتاه 
ش��واطئ غ��زة، حتم��ل عل��ى متنه��ا ثالث��ن ناش��طة من 

جنسيات مختلفة. 
ويق��ول ط��الل ع��وكل، الكات��ب ف��ي صحيف��ة األيام 
الفلس��طينية، الصادرة من رام الله، إن إس��رائيل تخشى 
أن تؤس��س هذه الس��فن البحري��ة القادمة ملرحلة كس��ر 

احلصار املفروض على غزة منذ عشرة أعوام. 
وأضاف عوكل: »السلطات اإلسرائيلية متنع وصول 
السفن، ألنها ال تريد للحصار املفروض أن ينكسر، خاصة 
أنه قد يؤسس ملرحلة جديدة نشاهد فيها كل فترة مزيداً 

من السفن«. 
وأك��د عوكل أن إس��رائيل ترفض فكرة إنش��اء ميناء 
بحري ف��ي غزة، لهذا حتاول أن متن��ع أي صورة بحرية 

قد تؤسس لهذا املشهد. 
وميتل��ك قط��اع غ��زة املط��ل عل��ى البح��ر األبي��ض 
املتوس��ط، ميناًء متواضعاً ُيس��تخدم كمرسى لصيادي 
األس��ماك، ولم يس��بق اس��تخدامه في اس��تقبال الس��فن 

التجارية من قبل. 
وطرحت فصائل فلسطينية فكرة إقامة ميناء لغزة، 

املقدس��ي  الناش��ط  أراد 
 39( صبي��ح  أب��و  مصب��اح 
عام��اً( أن يك��ون صب��اح يوم 
األح��د مختلف��اً، فب��دالً م��ن أن 
س��جن  إلدارة  نفس��ه  يس��لم 
أربعة أش��هر  الرمل��ة لقض��اء 
س��جناً بتهم��ة ض��رب جندي 
إس��رائيلي، كان صاحباً لقرار 
آخر ومنفذاً لس��يناريو جديد، 
بع��د  ش��هيداً  ارتق��ى  حي��ث 
اش��تباك مس��لح م��ع عناصر 
اخلاص��ة  الوح��دات  م��ن 

اإلسرائيلية املعروفة ب�»اليس��ام« في حّي الشيخ جراح 
باملدينة احملتلة.

اخت��ار أبو صبي��ح أن يضرب االحتالل ف��ي العمق، 
فنف��ذ العملي��ة عل��ى بعد أمت��ار من مق��ر قيادة الش��رطة 
اإلس��رائيلية في املنطقة املعروفة إس��رائيلياً ب�»جفعات 
هتحموش��يت«، أي تل��ة الذخيرة، وذلك ف��ي الوقت الذي 
تش��هد في��ه املدين��ة تش��ديدات أمني��ة مكثفة مبناس��بة 

األعياد العبرية.
وأعل��ن بيان للناطقة باس��م الش��رطة اإلس��رائيلية 
مقتل اثنن م��ن املصابن، أحدهما عنصر من أفراد وحدة 

اليسام، واألخرى مستوطنة من سكان القدس.
وأظهر تس��جيل مصور بثه نش��طاء انكباب عدد من 
اجلنود بالرصاص على س��يارة الشهيد أبو صبيح، في 
حن متت في وقت الح��ق مداهمة املكان الذي أخذت منه 

الصور.
مشوار طويل

لم يكن الش��هيد مصباح أبو صبيح أو »أسد القدس 
واألقص��ى«، كما لقب��وه، مواطناً مقدس��ياً عادي��اً، فطاملا 
كان مدافعاً ع��ن القدس واألقصى، كما تظهر منش��وراته 
على فيس��بوك، مما ترتب عليه أن يكون في مرمى قبضة 
االحت��الل ومالحقته بش��كل مس��تمر، فاعتق��ل وأبعد عن 

خ��الل مفاوض��ات القاه��رة ع��ام 2014 كش��رط لوق��ف 
احلرب التي شنتها إسرائيل حينها واستمرت 51 يوماً. 

وتفرض إس��رائيل حص��اراً على س��كان القطاع منذ 
جناح حركة »حماس« في االنتخابات التش��ريعية التي 
جرت ف��ي كانون الثان��ي 2006، وش��ّددته في منتصف 

حزيران 2007. 
وتق��ول األمم املتح��دة إن 80 ف��ي املئ��ة م��ن س��كان 
القطاع يعتمدون في معيش��تهم على املعونات، مش��يرة 
أن نح��و 43 في املئة من إجمالي عدد الس��كان الذي يقدر 

بنحو مليوني نسمة، يعانون من البطالة. 
ومن جانبه قال جمال اخلضري، النائب في البرملان 
الفلسطيني، ورئيس اللجنة الشعبية لكسر احلصار عن 
غزة، إن إس��رائيل تخش��ى من كس��ر احلص��ار على غزة. 
وإن »إس��رائيل تعترض الس��فن، رغم أنها جاءت بطرق 
قانونية وسلمية، وتقوم بقرصنتها لثني املتضامنن مع 

غزة عن اإلبحار مرة أخرى«. 
وتابع: »احلصار يش��تد على غزة، والبطالة ترتفع، 
والفقر يصل ملستويات غير مسبوقة، واملعابر مغلقة، ما 

من وسيلة لكسر احلصار سوى هذه السفن«. 
وتغلق الس��لطات املصرية، معبر رفح الواصل بن 
قطاع غزة وأراضيها بش��كل شبه كامل، منذ متوز 2013 
لدواٍع تصفه��ا ب�»األمنية«، وتفتحه على فترات متباعدة 

لسفر احلاالت اإلنسانية. 
ورأى مخيمر أبو س��عدة أس��تاذ العلوم السياس��ية 
بجامعة األزهر بغزة، أن إس��رائيل حتاول إيصال رسالة 
إلى املجتمع الدولي بأن غزة ليست محاصرة، وال حتتاج 
لسفن حتمل لها الغذاء والدواء. وتابع:  »لكن ما تخشاه 
إس��رائيل ه��و أن يتحول بح��ر غزة إلى ممر لنقل الس��فن 
والبضائع، ما يعني تأسيس واقع فعلي مليناء بحري«. 

وش��ّنت ق��وات خاص��ة م��ن البحري��ة اإلس��رائيلية 
هجوم��ا عل��ى س��فينة »ماف��ي مرم��رة« التركي��ة، ضمن 
أسطول مساعدات تركية ُعرف باسم »أسطول احلرية«، 
كان متوجه��اً إل��ى غزة يوم 31 أيار 2010، ما أس��فر عن 

مقتل عشرة متضامنن أتراك حينها.{

األقصى والقدس.
والشهيد أسير محرر وأب خلمسة أطفال، أمضى في 
سجون االحتالل 39 شهراً على فترات مختلفة. أما احلكم 
األخير ال��ذي صدر بحق��ه فيتعلق مبلف ضرب ش��رطي 
في حّي »ب��اب حطة« -أحد أحياء البل��دة القدمية- عام 
2013، ال��ذي أع��ادت احملكم��ة فتح��ه، وليص��در احلكم 
بالسجن ألربعة أشهر فعلية كان يفترض أن تدخل حيز 
التنفي��ذ منتصف الش��هر اجلاري، لكن ش��رطة االحتالل 

هاتفته وأبلغته بأمر تسليم نفسه.
م��ع نهاية ع��ام 2014 اعتقل الش��هيد ليقضي عاماً 
كام��الً ف��ي الس��جن، حي��ث وجهت ل��ه تهم��ة التحريض 
عبر فيس��بوك بعد نش��ره ش��عار »بالروح بال��دم نفديك 
ي��ا أقصى«، وما ب��ن العام��ن 2013 و2015 لم تتوقف 
س��لطات االحتالل ع��ن مضايقته، وقد اعتق��ل عدة مرات 

ألسباب مختلفة، كان يفرج عنه غالباً في اليوم ذاته.
آخر إجراءات املالحقة للش��هيد أب��و صبيح اعتقاله 
وتوقيفه خمس مرات خالل األس��بوع املاضي، باإلضافة 
إل��ى قرار مبنعه من الس��فر حت��ى نهاية الع��ام اجلاري، 
ومنع��ه من دخول املس��جد األقصى لس��تة أش��هر، وآخر 
منع كان يقضي بحرمانه الوصول إلى القدس الش��رقية 

ملدة شهر.{

شهيد فلسطيني بنيران االحتالل في القدس
استش��هد شاب فلس��طيني مس��اء الثالثاء خالل 
مواجهات مع جنود االحتالل في بلدة س��لوان جنوب 

البلدة القدمية في القدس احملتلة.
وذك��رت وكال��ة األنباء الفلس��طينية أن الش��هيد 
ش��اب ف��ي العش��رين من عم��ره يدع��ى عل��ي عاطف 
ش��يوخي، وقد استش��هد بعد إصابت��ه برصاصة في 

الصدر.
وكان جن��ود االحتالل قد منعوا طواقم اإلس��عاف 

الطبي من الوصول إلى الشيوخي بعد إصابته.
وقد شّيع عش��رات الفلس��طينين جثمان الشاب 
بعد أقل من س��اعة على استش��هاده. ونّدد املشيعون 
بجرائ��م االحتالل وطالب��وا بوقف سياس��ة التصعيد 

اإلسرائيلية.
وأف��ادت التقارير ب��أن عائلة الش��هيد آثرت دفنه 

بعد وفاته بوقت وجيز جتنباً الحتجاز جثمانه.
وقالت جلنة أهالي األس��رى املقدسين في بيان، 
إن الش��هيد أسير محرر أفرج عنه بداية العام اجلاري 

بعد قضائه خمسة عشر شهراً في سجون االحتالل. 
ويش��هد ح��ي س��لوان من��ذ أي��ام توت��راً ش��ديداً 
ومواجهات بن الشبان الفلسطينين وقوات االحتالل 
اإلس��رائيلي عق��ب مقت��ل مس��توطنننْ وج��رح ثمانية 
آخرين في عملية إطالق نار نفذها الشهيد مصباح أبو 

صبيح األحد املاضي.
وكان جي��ش االحتالل ق��د أغلق صب��اح الثالثاء 
الضف��ة الغربية احملتل��ة وقطاع غزة ملدة 48 س��اعة، 
كما أعلنت الش��رطة حال التأهب القصوى في القدس 
حتس��باً لوق��وع هجم��ات فلس��طينية تزامن��اً مع يوم 

الغفران، أقدس األعياد اليهودية.{
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حزب العدالة والتنمية يفوز بأكبر عدد من المقاعد باالنتخابات البرلمانّية المغربّية
فاز حزب العدالة والتنمية، ذو التوجهات اإلسالمية 
احلاكم ف��ي املغ��رب، ف��ي االنتخاب��ات البرملاني��ة فيها، 

بحسب بيان لوزارة الداخلية املغربية.
وأوضح��ت ال��وزارة أنه بع��د فرز جمي��ع األصوات 
تبّن فوز حزب العدالة والتنمية، برئاسة رئيس الوزراء 
احلال��ي عبد اإلله بن كي��ران، ب� 125 مقع��داً مقابل 102 
من املقاعد ملنافس��ه حزب األصالة واملعاصرة العلماني 
الذي حش��د في حملته االنتخابية ضد »أسلمة« املجتمع 
املغربي. وجاء حزب االستقالل احملافظ باملرتبة الثالثة 

بحصوله على 46 مقعداً.
وت��وزع ما تبقى م��ن مقاع��د البرملان ال��� 305 على 
األح��زاب األخ��رى، فضالً عن حص��ة 90 مقع��داً إضافية 
تشكل ما يسمى بالدائرة الوطنية، التي يخصص ثلثاها 
للنساء، والثلث الباقي ملرشحن آخرين من الرجال دون 

سن األربعن.
ومن��ذ ف��وزه بانتخاب��ات ع��ام 2011 يق��ود ح��زب 
العدالة والتنمية حتالفاً واسعاً لقيادة البالد، بعد بروزه 

كأكبر حزب فيها.
وق��ال عب��د اإلل��ه بن كي��ران بع��د االنتص��ار الثاني 
حلزب��ه ف��ي االنتخاب��ات: »لقد ص��ّوت الش��عب املغربي 
حل��زب العدالة والتنمية بكثاف��ة«، وأضاف: اثبت حزب 
العدال��ة والتنمي��ة اليوم أن طريق الف��وز في االنتخابات 
يتمث��ل ف��ي »أن تك��ون ج��اداً وصادق��اً وتك��ون مخلصاً 

للمؤسسات، وللملك على وجه اخلصوص«.
وأعلنت وزراة الداخلية املغربية أن البيانات األولية 

تظهر أن نس��بة املش��اركة 
ف��ي االقت��راع وصل��ت إلى 
نح��و 43%. وتناف��س على 
ثالث��ون  البرمل��ان  مقاع��د 
حزباً، وتق��ول اإلحصاءات 
إن عدد الناخبن املسجلن 
بل��غ 16 ملي��ون ش��خص. 
وقد استبعد حزب العدالة 
واألصال��ة  والتنمي��ة 
املتنافس��ان  واملعاص��رة 
تش��كيل حتال��ف مش��ترك 

بينهما.
أعل��ن  جهت��ه  م��ن 

ح��زب العدال��ة والتنمي��ة املغرب��ي أنه ي��درس خيارات 
تش��كيل حكومة جديدة بعد تصدره نتائ��ج االنتخابات 
التش��ريعية الت��ي أجري��ت ي��وم اجلمعة وبلغت نس��بة 

املشاركة فيها %43.
ولكن يتعن عل��ى حزب العدالة والتنمية التفاوض 
مع بعض األحزاب املمثلة في البرملان اجلديد لضمها إلى 

حكومته املقبلة، ألنه لم يحصل على األغلبية املطلقة.
ومن أبرز الكتل السياسية املشاركة في االنتخابات 
ح��زب االس��تقالل احملافظ الذي ح��ل في املرتب��ة الثالثة 
بحصول��ه عل��ى 46 مقع��داً، والتجمع الوطن��ي لألحرار 
الليبرال��ي الفائز ب�37 مقعداً، واحلركة الش��عبية الفائزة 
ب���27 مقع��داً، إل��ى جان��ب االحت��اد االش��تراكي للقوات 

الشعبية احلاصل على 20 مقعداً.
حزب��ه  مواجه��ة  حدي��ث  ف��ي  بنكي��ران  واس��تبعد 
لصعوب��ات في تش��كيل احلكومة املقبلة، وق��ال: »غالب 
الفت��رة  أق��ل صعوب��ة م��ن  الظ��ن أن الوض��ع س��يكون 

املاضية«.
االحتفاظ بالشعبية

ونقلت وكالة األنباء الفرنس��ية ع��ن مراقبن قولهم 
إن ح��زب العدالة والتنمية احتفظ بش��عبيته ألنه يتميز 

باالنضباط والتنظيم.
ولفتت إلى أن احلزب ح��رص حتى اآلن على حصر 
عمل��ه في املج��ال االقتصادي واالجتماع��ي، متبنياً منطاً 
مييل إل��ى الليبرالية في ظروف صعبة تش��هدها البالد، 

ومتفادياً التدخل الرسمي في مسائل التقاليد واآلداب.
واعتب��ر بنكي��ران أن��ه س��يكون أفضل ل��و جتاوزت 
نس��بة املش��اركة 50%، مش��يراً للحاجة إلى بذل مجهود 

كبير لتشجيع املواطنن على املشاركة في املستقبل.
سياس��يون  -ومنه��م  البع��ض  رب��ط  وبش��أن 
ومراقب��ون- »ضعف« نس��بة املش��اركة ف��ي التصويت 
املذكورة بضعف أداء احلكومة التي قادها في الس��نوات 
اخلم��س املاضي��ة، ق��ال بنكي��ران إن��ه كالم غي��ر دقي��ق 
وغير صحيح، »ألن الناس املس��تائن م��ن أداء احلكومة 
وحصيلة عملها كان عليهم أن يذهبوا لصناديق االقتراع 

ملعاقبة احلكومة والتصويت ضدها«.
يذكر أن الفصل 47 من الدستور املغربي ينص على 
أن امللك يعن رئيس احلكومة من احلزب السياسي الذي 
تص��در انتخابات أعض��اء مجلس النواب وعلى أس��اس 

نتائجها.
تكليف بن كيران بتشكيل احلكومة

كل��ف ملك املغ��رب محم��د الس��ادس، األم��ن العام 
حل��زب العدال��ة والتنمية عب��د اإلله بن كيران، بتش��كيل 
احلكوم��ة، وذلك بحض��ور عضو احل��زب )وزي��ر العدل 

واحلريات( مصطفى الرميد.

االنتخابات المغربّية
مؤشر على تقدم اإلسالمّيين

بقلم: عاطف اجلوالني

رس��التان هامتان ملن يهمه األمر، وجهتهما نتائج االنتخابات البرملانية في املغرب التي أسفرت 
ع��ن فوز حزب العدالة والتنمية ذي التوجهات اإلس��المية املعتدلة باملركز األول، وعن حصوله على 

نتائج تقّدمت على تلك التي حققها قبل أربع سنوات ب� 18 مقعداً.
الرس��الة األولى لألطراف التي راهنت على انحس��ار ما يوصف بتيار اإلسالم السياسي املعتدل 
بع��د االنقالب عل��ى الربيع العربي، حيث توق��ع كثيرون أن تكون تراجعات الربي��ع العربي قاصمة 

الظهر لهذا التيار الذي تعرض لضربات قاسية في السنوات األخيرة.
غي��ر أن نتائ��ج االنتخاب��ات البرملاني��ة املغربي��ة، وقبله��ا النيابية ف��ي األردن حملت إش��ارات 
معاكس��ة، عزز ذلك فوز القائمة االئتالفية ذات التوجهات اإلس��المية املعتدلة باالنتخابات الطالبية 
ف��ي الكويت، وثمة من يعزو األس��باب احلقيقية لتأجيل االنتخابات البلدي��ة في الضفة والقطاع إلى 

تخّوف من تقدم متوقع حلركة حماس.
 االس��تحقاقات االنتخابي��ة األخي��رة تظه��ر أن م��ا تعرضت له احلرك��ة اإلس��المية املعتدلة من 
استهداف وضربات مؤملة في أكثر من موقع، لم يؤثر في مستوى حضورها الشعبي، وهو ما ينبغي 

أخذه باحلسبان وقراءته بتمعن.
فاس��تهداف احل��ركات اإلس��المية املعتدل��ة ل��م ينج��ح بإقصائه��ا عن املش��هد أو ف��ي إضعاف 
ش��عبيتها، بل كانت له انعكاس��اته الس��لبية، حيث فتح املجال أمام تنامي خطر اإلرهاب والتش��دد 
والتطرف الفكري والس��لوكي، وهو ما دفعت ثمنه مجتمعات عربية، وجتاوزتها آثاره لتصل مناطق 

أوسع في العالم.
وب��دا واضح��اً أن إش��راك احلركات اإلس��المية املعتدلة في احلياة السياس��ية أفض��ل بكثير من 

إقصائها وتهميشها ومحاولة شطبها، وجتربة املغرب خير شاهد على ذلك.
فاملؤسسة امللكية كس��بت كثيراً من انفتاحها واس��تيعابها لكافة األطياف الفكرية والسياسية، 
وجت��اوز املغرب عاصف��ة الربيع العربي بس��الم، وحقق مس��توى متقدماً من االس��تقرار والتعايش 
املجتمع��ي رغ��م التنوع الفكري والسياس��ي ف��ي البالد من أقص��ى اليمن إلى أقصى اليس��ار، كما أن 

التشدد والتطرف لم يطّل برأسه بصورة ملحوظة في املغرب.
حزب العدالة والتنمية كس��ب هو اآلخر، حيث أظهر احتراماً لإلرادة الشعبية ولنتائج صناديق 
االقت��راع الت��ي أوصلته إلى الس��لطة، وأكد اس��تعداده التام ملغادرته��ا حال عدم التجديد الش��عبي 
له، كما جنح في بناء ش��راكة وائتالف حكومي دام س��نوات مع طيف واس��ع من التوجهات الفكرية 

والسياسية.
أما الرس��الة الثانية فموجهة إلى احلركات اإلس��المية، ومفاده��ا أن النجاح في النهوض بواقع 
املجتمعات وحتقيق مصالح الناس اقتصادياً وتنموياً وخدمياً هو املعيار األول في حتديد توجهات 

الناخبن وكسب تأييدهم، وتأتي بقية املعايير والعوامل الحقة لذلك ال متقدمة عليه.
قد تنجح الشعارات بكس��ب التأييد الشعبي وبالتأثير في توجهات الناخبن قبل الوصول إلى 
الس��لطة وممارس��تها، لكن األمر يختلف بعد مواجهة التحدي العملي، فمن ال ميلك برامج اقتصادية 

وتنموية لن ينجح في االختبار.{

بن كيران
شرعية اإلنجاز والشعارات المخملية

بقلم: حازم عياد
جدد الش��عب املغاربي ثقته بحزب العدالة والتنمية ليتقدم على أقرب منافس��يه حزب األصالة 

بفارق 25 مقعداً.
الره��ان عن��د بنكيران )األمن العام حل��زب العدالة( ف��ي احلملة االنتخابي��ة كان على اجنازات 
حكومته، وليس على الوعود والش��عارات الرنانة، متجاوزاً خصومه السياسين الذين بذلوا جهوداً 
كبي��رة لالنتقاص من اجنازات حكومتة، وبذلوا جهوداً مضاعفة في محاولة ايجاد ش��رخ بن القصر 

امللكي وبن احلكومة على أمل التأثير في املزاج االنتخابي للمغاربة.
برنام��ج حكوم��ة بنكيران اعتم��د على ش��رعية االجناز االقتص��ادي كطريق لتعزي��ز موقعه في 
البرمل��ان املغربي، مثبت��اً ان جمهور الناخبن معني باملعضلة االقتصادية باعتبارها املس��ؤول األول 
عن معاناته، وانعدام املس��اوة والعدالة في صفوفه، معيداً توزيع الثروة بش��كل عادل دون املساس 
بثوابت الدولة املغربية أو هويتها، ومتجنباً بذلك املعارك الدونكيش��وتية التي ال تغير واقع املغاربة 

بقدر ما تكرس السلطوية، وتعزز النظرة املتعالية والفوقية للنخب والطبقة االقتصادية املخملية.
الدميقراطي��ة املغربي��ة هي نتاج اص��الح داخلي، وتطبي��ق واقعي يعكس التوازن��ات احلقيقية 
داخ��ل املجتم��ع، وليس نتاج ضغ��وط خارجي��ة، ومقاييس أوروبي��ة أو غربية؛ ما يعزز اس��تقاللية 

الدولة، وقدرتها على تخطي أزمة احلداثة، والتضارب بن  الدميقراطية والتعددية.
جتنب بنكيران وحزبه االجنرار ملعارك تشكك في قبوله اآلخر؛ من خالل طرح معضالت اخالقية 
مرتبطة بقيم ك�»البكيني« على شواطئ املغرب؛ محاولة قام بها خصومه لتوليد ضغط خارجي على 
الدولة املغربية وسياس��تها العامة، وبقي منحازاً إلى معاناة الش��عب املغربي االقتصادية وهمومه، 
وس��اعياً إلى العدالة االجتماعية، بعي��داً عن هموم النخبة املخملية ومعاركها الس��طحية، ولم مينع 

ذلك بنكيران من اإلشادة بعلماء األمة اإلسالمية كاإلمام مالك بن أنس وشيخ اإلسالم ابن تيمية.
متك��ن بن كيران من جتاوز العديد من األزم��ات التي كان آخرها ازمة النفايات املراد اس��تيرادها 
من ايطاليا، بوقف الصفقة نتيجة االعتراض الش��عبي، وتعامل مبرونة مع مطالب الش��عب، وجتنب 

اجلدل البيزنطي املخملي، مصطفاً مع الشعب املغربي، وعاكساً همومه احلقيقية.
يكمن س��ّر جناح بنكيران بتركيزه على ش��رعية االجناز؛ فالدولة املدنية ليس��ت مجرد شعارات 
ونصوص قانونية ودس��تورية جند مثيالً لها في روس��يا البوتينية، وفرنسا الالئكية اإلقصائية؛ بل 
ه��ي عدالة اجتماعي��ة واقتصادية، متج��اوزاً بذلك الهم��وم املخملية نحو الهموم الش��عبية اليومية، 

معززاً جتربة املغرب الدميقراطية.{

بن كيران: الشعب المغربي قال كلمته
وجازى حزب العدالة والتنمية

ق���ال رئيس احلكومة املنتهية واليتها، واألمني العام 
حل���زب العدالة والتنمية املغربي، عبد اإلله ابن كيران، إن 
»الش���عب املغربي جازى حزب العدالة والتنمية بكثافة«، 
مؤكداً احتالل���ه ملراكز متقدمة في االنتخاب���ات البرملانية 

التي جرت يوم اجلمعة، بحسب إحصائيات أولية.
وأض���اف اب���ن كي���ران ف���ي تصريح صحف���ي مبقر 
حزبه بالرباط يوم الس���بت: »أعتقد أن هذا اليوم هو يوم 
فرح وس���رور عّم الوط���ن واملغاربة، ألن���ه يوم انتصرت 

فيه الدميقراطية، وظهرت فيه األمور على حقيقتها«.
وبع���د أن اس���تعرض بع���ض إجن���ازات حكومته في 
مج���االت مختلفة، قال إن »الش���عب املغربي جازى حزب 

العدالة والتنمية بالتصويت له بكثافة..«.
وأوض���ح أن وزراء حزب العدال���ة والتنمية كافة في 
احلكوم���ة املنتهية واليتها »جنحوا ف���ي االمتحان.. وكذا 

أعضاء األمانة العامة كافة«.
وأك���د ابن كي���ران أن حزب���ه يثبت الي���وم »أن اجلّدية 
عل���ى  واحل���رص  املواط���ن،  م���ع  والصراح���ة  والص���دق 
اس���تقرار الوطن، وجعل مصال���ح البلد فوق أي مصلحة 
أخ���رى، والوف���اء للمؤسس���ات وعلى رأس���ها املؤسس���ة 
امللكية، كل ه���ذا أعطى نتائج إيجابية ولل���ه احلمد، تبينها 

نتائج االنتخابات البرملانية«.
كما أشار إلى أن هذه االنتخابات »تؤكد أن املناورات 
واملك���ر واخلداع واالدع���اء واخلزعب���الت حجمها جميعاً 
قصي���ر... وله���ذا أظ���ن أن ه���ذه االنتخابات س���تكون لها 
عواق���ب جد إيجابية على الوس���ط السياس���ي، حتى يرى 
كل واحد نفس���ه ف���ي املرآة ويحاول أن يصحح مس���اره، 
ويعل���م أن الش���عب املغرب���ي ل���ن ينطل���ي علي���ه خداعه أو 

يستطيع الضغط عليه أو يرشيه«.{

ابن كيران
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أزمات اإلقليم تباعد بين القاهرة والرياض.. فإلى أين؟
ل��م يك��ن مفاجئاً أن يعل��ن وزير اخلارجي��ة املصري 
سامح شكري وجود خالفات مع السعودية حيال سوريا، 
بل املفاجأة والغرابة تكمن في تأخر إعالن هذه اخلالفات 
بعدم��ا باعدت ملفات املنطقة ب��ن البلدين، ووضعت كالً 

منهما في محور إقليمي ودولي مناقض للمحور اآلخر. 
وتتضاعف الغرابة وتتزاحم األس��ئلة عن األس��باب 
الت��ي جعلت الطرف��ن يتمس��كان بتحالفهم��ا وإخفاء أي 
خ��الف ع��ن مس��امع اإلع��الم، وإظهار مس��توى ع��ال من 

التحالف كما حدث مع زيارة امللك سلمان للقاهرة. 
تالٍق مرحلي 

حكمت مع��اداة اإلخوان املس��لمن العالقة بن مصر 
والس��عودية م��ع املل��ك عب��د الله، حي��ث ميك��ن القول إن 
العالق��ة بن اجلانب��ن اختزلت في هذه املس��ألة، وبقيت 

امللفات اإلقليمية األخرى في مستوى ثان. 
وجدت الس��عودية آن��ذاك في عبد الفتاح السيس��ي 
املخلص القادر على إبعاد اإلخوان من املش��هد السياسي 
املص��ري بش��كل قس��ري وح��ازم، مع م��ا يعني��ه ذلك من 
القضاء على أية محاولة إخوانية لتصدر املشهد اإلقليمي 
وتق��دمي مش��روع دين��ي سياس��ي، فأمن��ت دول اخللي��ج 
للسيس��ي الدعم السياس��ي واالقتصادي الكافي للمضي 

في مشروعه االنقالبي وتثبيت حكمه.
كان ثم��ة قناع��ة لدى صن��اع القرار ف��ي الرياض أن 
الدعم السياس��ي واالقتصادي الكبير للسيسي من شأنه 
أن ُيس��هم ف��ي تبديل مواقفه م��ن ملفات اإلقلي��م تدريجاً، 
خصوصاً في امللفن الس��وري واليمني، وكان ثمة قناعة 
مقابلة لدى السيسي بأن وزن مصر اإلقليمي يشكل فائدة 
للس��عودية، وضرورة هي بحاجة له��ا في هذا الوقت مع 
انهيار القطب العربي الثالث )سوريا( وهيمنة اإليرانين 

وس��وريا  الع��راق  عل��ى 
ولبنان وجزء من اليمن.

املنطقة  أح��داث  لك��ن 
قضاي��ا  أن  كش��فت 
وطبيعة  املعق��دة  املنطق��ة 
اإلقليمي��ة  االصطفاف��ات 
احلاصلة أوس��ع بكثير من 
مجرد اخت��زال العالقة بن 
الدولتن إلى مجرد معاداة 

اإلخوان. 
اكتش��فت  هك��ذا 

الري��اض مع امللك س��لمان أن تقوية احمل��ور الذي تدعمه 
ف��ي مواجهة املّد اإليران��ي باملنطقة يتطلب اس��تراتيجية 
جدي��دة وحتالفات أوس��ع وأعمق، فبدأت عملي��ة انفتاح 
أوس��ع على احملور القط��ري التركي ما لبث��ت أن حتولت 
إل��ى حتال��ف، ث��م »انفتاح« عل��ى اإلخوان املس��لمن وإن 
كان نسبياً وحذراً، وقد استقبلت الرياض التجمع اليمني 
لإلصالح ورفعت القي��ود عنهم كخطوة ضرورية ملوجهة 

احلوثين وإيران. 
وهكذا اكتشف السيس��ي أيضاً أن اإلبقاء على حكمه 
العسكري يتطلب حتالفاً دولياً ضد اإلخوان املسلمن في 

سوريا واليمن وليبيا يتجاوز العالقات مع السعودية. 
منشأ اخلالف 

برزت حدة اخلالفات بن العاصمتن في سوريا أوالً، 
حيث س��عت القاهرة إلى تعميم رؤي��ة هي أقرب للموقف 
اإليران��ي منه��ا للموق��ف اخلليج��ي عام��ة والس��عودي 
القطري خاصة، فقد طالبت القاهرة بحل سياس��ي خارج 
مخرجات إس��قاط النظام عل��ى الطريق��ة الليبية أو حتى 
عل��ى الطريق��ة اليمنية، وتبن��ت رأياً يتماه��ى مع املوقف 
اإليراني الروس��ي، محوره إيجاد تسوية سياسية يكون 
األس��د ش��ريكاً فيها، فيم��ا تتبنى الري��اض ودول اخلليج 
موقفاً يعتبر النظام الس��وري واألس��د جزءاً من املش��كلة 
وليس جزءاً من احلل، وبالتالي إن أي حل سياسي يجب 

أن يكون على أنقاض النظام.
وف��ي وقت دعمت في��ه الرياض م��ع الدوحة فصائل 
عس��كرية تقات��ل النظام الس��وري، اجته��ت القاهرة نحو 
دعم اجليش السوري عس��كرياً على غرار طهران وبغداد 

حتت عنوان مكافحة اإلرهاب.
وم��ع تراج��ع الدع��م االقتص��ادي الس��عودي ملصر 

بشكل واضح ألس��باب سياس��ية وأخرى اقتصادية، بدأ 
السيس��ي يعزز مكانت��ه ضمن احملور الروس��ي اإليراني، 
وُيس��هم مبنح ال��روس واإليرانين غطاًء سياس��ياً داخل 

املنظومة العربية. 
وإلى جانب امللف الس��وري واليمني واإليراني، كان 
للمل��ف الليب��ي نصيبه ف��ي اخلالف ب��ن الدولت��ن، وإن 
كان مبس��توى أقل، فقد أيد السيس��ي سياس��ياً وعكسرياً 
اجلن��رال خليف��ة حفتر واعتب��ره رأس احلربة ف��ي إبعاد 
اإلخ��وان من املش��هد العس��كري الليب��ي ومن ثم املش��هد 
السياس��ي، فيما ترف��ض الرياض اختزال املش��هد الليبي 
بش��خص حفتر. كما أن املوقف املصري في مجلس األمن 
الدولي ج��اء صادماً للس��عودية، عندما ص��ّوت املندوب 
املص��ري إلى جانب املش��روع الروس��ي وليس املش��روع 
ال��ذي دعمت��ه فرنس��ا وأمي��ركا وأغلبي��ة املجلس بش��أن 

حصار مدينة حلب. 
وهكذا أصبحت الس��عودية طرفاً رئيس��ياً في محور 
إقليمي دولي، عماده هي وقطر وتركيا والواليات املتحدة 
ودول أوروبي��ة، مقاب��ل مح��ور روس��ي إيران��ي عراق��ي 

مصري.
حدود اخلالف 

ثم��ة مؤش��رات حدثت خ��الل الفترة األخيرة تؤش��ر 
إلى أن الهوة بن البلدين تتس��ع وتتعم��ق، وأن الدولتن 

مقبلتان على خريف سياسي.
مش��اركة أربع��ة م��ن أه��م املرجعي��ات اإلس��المية 
املصرية )ش��يخ األزهر، مفتي مصر، ومستش��ار الرئيس 
للش��ؤون اإلسالمية، املفتي الس��ابق( في مؤمتر غروزني 

الذي انعقد ف��ي العاصمة الشيش��انية حتت عنوان »من 
هم أهل السّنة واجلماعة«، واعتبر »الوهابية« خارج هذا 

التعريف.
املش��اركة املصرية هذه تعتبر خروجاً على املألوف 
في القاموس الس��عودي، ورس��الة واضحة من السيسي 
لصن��اع القرار ف��ي الرياض تؤك��د قدرته عل��ى مناكفتها 
ليس فقط في الشؤون السياس��ية، بل أيضاً في الشؤون 

الدينية.
واحلقيقة أن الس��عودية ميكن أن تتسامح في كثير 
م��ن القضاي��ا، لك��ن األمر ف��ي مس��ألة املرجعي��ة الدينية 
مختل��ف، واملفارق��ة الغريب��ة أن الطعن��ة الت��ي حاول��ت 
الري��اض تفاديها من اإلخوان املس��لمن ف��ي مصر جاءت 

من السيسي نفسه.
وم��ع كل ه��ذه التباين��ات يبق��ى من املبك��ر احلديث 
عن أزمة ب��ن الدولتن، أو احلديث عن افتراق سياس��ي، 
فالري��اض طامل��ا امتازت بسياس��ة هادئة غير متش��نجة 

خصوصاً مع الدول العربية.
كم��ا أن الس��عودية ليس��ت ف��ي وارد إح��داث أزم��ة 
سياس��ية م��ع مص��ر لن ت��ؤدي إل��ى تغيي��ر ف��ي مواقف 
السيسي، ولذلك فقد اعتمدت السعودية سياسة االبتعاد 
التدريجي عن السيسي، مع ما يعنيه ذلك من وقف الدعم 
له، دون أن يصل األمر إلى حد القطيعة كما هو احلال بن 

قطر ومصر. 
ع��ن  التعوي��ض  السيس��ي  س��يحاول  وباملقاب��ل، 
الستاتيكو السياسي احلاصل بن البلدين بسبب ملفات 
املنطق��ة، بالتركيز عل��ى ملفات أخرى )احلف��اظ على حد 
أدنى من العمل العربي املش��ترك، املل��ف االقتصادي بن 
البلدين(. لكن الثابت بش��كل أكي��د أن الهوة بن الدولتن 
تتس��ع وتتعم��ق ش��يئاً فش��يئاً م��ع التس��ارع والتوت��ر 
احلاص��ل في عم��وم املنطقة، ومع رؤيت��ن متناقضتن ال 
تلتقي��ان: األول��ى ترى في التم��دد اإليران��ي اخلطر األكبر 
ال��ذي يواجه األم��ة العربية في ه��ذا املفص��ل التاريخي، 
ورؤي��ة ال تعتب��ر ذلك، وتض��ع اإلخوان في مرتب��ة العدّو 

األكبر لألمة العربية.{

بقلم: حسني عبد العزيز

سؤال الرؤية الغائبة
في السياسة المصرية

بقلم: حازم عياد

بقلم: فهمي هويدي

حن صّوتت مصر لصالح مش��روعن متناقضن لفرنسا وروسيا بخصوص سوريا في مجلس 
األم��ن، فإن ذل��ك ليس مفهوماً حق��اً، لكنه ليس جديداً متام��اً. ورمبا كان اجلديد فق��ط هو في إخراج 
املش��هد وأصدائه. أعني أن ذلك التناقض حدث في محفل دولي وأعلن على املأل. ثم إنه تعرض لنقد 
جارح من ممثل دولة حليفة مثل اململكة العربية الس��عودية، وهو ما أحدث نوعاً من احليرة ودرجة 
م��ن البلبلة، ليس فقط إزاء حقيقة وحس��ابات املوق��ف املصري، ولكن أيض��اً إزاء العالقات املصرية 
الس��عودية التي بدا أنها متر مبنعطف حرج بعد اإلعالن عن توقف إمداد مصر بحصة ش��هر تشرين 

األول من النفط.
التناقض غير املفهوم في املواقف مرصود في مجاالت أخرى عديدة، األمر الذي يس��تدعي س��يالً 
من األس��ئلة احلائرة التي تنصب على حقيقة الرؤية املصرية وحساباتها االستراتيجية. إذ بوسعنا 
أن جند مناذج لذلك التناقض بن التصريحات الرس��مية التي تتحدث عن العالقات االس��تراتيجية 
الوثيق��ة م��ع الواليات املتحدة. في الوقت ال��ذي يتحدث فيه اإلعالم املصري املوج��ه أمنياً عن التآمر 
األمريك��ي على النظام املص��ري القائم. جنده أيضاً في احلديث عن مركزية القضية الفلس��طينية في 
السياس��ة املصرية، مع اس��تمرار حصار مصر لقطاع غزة. كما جنده في العالقة مع إسرائيل التي لم 
يعد كثيرون من األجيال اجلديدة يعرفون ما إذا كانت عدواً أو صديقاً، ألن ما هو مس��تقر في الذاكرة 
والوجدان املصريَّن يتناقض بصورة حادة مع العالقات الدافئة مع إسرائيل التي باتت صحفنا في 
مص��ر تتحدث عن مظاهره��ا وتفصيالتها حيناً بعد حن. جنده أيضاً ف��ي متجيد جمال عبد الناصر 
ف��ي اخلطاب السياس��ي، ثم الغلو في الس��ير عل��ى نهج الس��ادات ومبارك في الواق��ع املعيش. وهو 
ذاته الس��لوك الذي تتعدد مظاهره في السياس��ة الداخلية. فبيان قيادة القوات املس��لحة في الثالث 
م��ن يولي��و 2013 أعلن عن خريط��ة طريق دعت إلى تش��كيل جلنة عليا للمصاحل��ة الوطنية، ولكن 
السياس��ات املتبعة كرس��ت االس��تقطاب واإلقصاء. ودس��تور 2014 دعا إلى مدني��ة الدولة، ولكننا 
صرنا نعيش في ظل عس��كرة االقتصاد والنظام وقهر منظمات املجتمع املدني. والدس��تور نص على 
حماية حرية التعبير والتظاهر الس��لمي، في حن أن قانون التظاهر جّرم ممارس��ة ذلك احلق، وفي 
الوقت الذي تنفي فيه الداخلية وجود االختفاء القسري فإن املنظمات احلقوقية تشهد كل حن قوائم 
بأسماء املختفن قسرياً. وحن قيل لنا إن القوات املسلحة قادرة على تأمن البالد خالل ست ساعات 
فإننا استغربنا أن يستمر القلق واالضطراب في سيناء ألكثر من سنتن. أما التناقض في السياسات 
االقتصادي��ة فحّدث فيه وال ح��رج. فاإلجراءات التي يقال إنها لن متّس الفق��راء ومحدودي الدخل لم 
تض��رب إال هذين القطاعن. ووعود الرخاء التي جرى تس��ويقها قبل عامن أصبحت كابوس��اً يؤّرق 
اجلمي��ع ف��ي الوقت الراه��ن. وحن أعلن ش��عار احلرب على الفس��اد، فإن الذي حوك��م وعوقب كان 

رئيس اجلهاز املنوط به محاربة الفساد... إلخ.
هذه اخللفية تسّوغ لنا أن نقول إن ثمة مشكلة ليس فقط في الشفافية والوضوح، ولكنها كامنة 
في صلب الرؤية املصرية التي حتّول ما هو تكتيكي فيها إلى استراتيجي، وذلك هو التفسير األرجح 
لتقلب املواقف بن الش��يء ونقيضه، األمر الذي ينبهنا على أهمية فتح ملف »الثوابت« والدعوة إلى 

االتفاق عليها من جديد.
إن املرون��ة مطلوبة ال ريب، ولكنها تفقد معناها إذا أفض��ت إلي خلل في الرؤية وأدت إلى اعتماد 
نهج��ن أو خياري��ن متناقضن في وقت واحد، ألن األمر في هذه احلالة يخرج عن السياس��ة ويدخل 

في نطاق آخر يعّف لساني عن ذكره.{

تركيا وروسيا
المغزى االستراتيجي للتقارب

هل جنحت تركيا في إدارة عالقاتها اخلارجية كوس��يط اس��تراتيجي فائق الق��درة والتوصيل؛ فهي 
من ناحية تعمل على اجناز مش��روع سيل الغاز اجلنوبي مع روس��يا، وفي الوقت ذاته تعمل على تطوير 

عالقاتها االقتصادية مع إيران، ومتثل بديالً اقتصادياً واستثمارياً للسعودية بعد قانون جاستا.
تركيا جنحت في إدارة عالقاتها مع واشنطن في العراق، وبدونها ال ميكن الوصول إلى حل سياسي 
ما بعد داعش، احلال ذاتها في س��وريا، فبدونها لن تتمكن روس��يا من إدارة امللف السوري ووقف تدهوره 

والوصول إلى حلول سياسية لألزمة.
تركيا توفر الفرصة لتقارب س��عودي روس��ي، مس��تفيدة من رغبة الدولتن في ضبط أسعار النفط، 
وصوالً إلى اس��عار معقولة وخف��ض كلف الصراعات الدائ��رة؛ فتركيا محط اهتم��ام احللفاء واألصدقاء، 
كم��ا هي محط اهتمام القوى املتصارعة ف��ي اإلقليم؛ فاجلميع يتنافس على دورها كوس��يط إقليمي فائق 

القدرة.
انخ��راط تركيا في الصراع العراقي والس��وري جعلها محط اهتمام كافة الق��وى الدولية واإلقليمية؛ 
بإطاللتها على املش��هد السياس��ي واألمني واالقتص��ادي، بل الدميوغرافي في اإلقلي��م ليمتد تأثيرها نحو 

القارة األوروبية املثقلة بأزمة اللجوء.
ب��دون أنق��رة ودوره��ا اإليجابي س��تزداد تعقيدات املش��هد في العراق وس��وريا والق��ارة األوروبية، 
واألزمات س��تتفاقم بش��كل كبير، موصلة القوى اإلقليمية والدولية إلى تصارع أشد حدة في ظل صعوبة 
الوص��ول إلى حلول دبلوماس��ية، وزي��ادة مطردة في العوام��ل واملتغيرات املغذية للصراع��ات اإلقليمية 

والدولية.
بدون تركيا ال تس��تطيع واش��نطن ضبط املش��هد في العراق وس��وريا، وبدونها س��تغرق روسيا في 
املس��تنقع الس��وري، ولن جتد طريقاً مش��رقاً للخروج، وبدونها ل��ن تتمكن طهران من جت��اوز صراعاتها 

الداخلية، أو أزمة العالقة مع كل من روسيا وأمريكا التي تتجاذبهما أشباح احلرب الباردة.
بدونه��ا س��تجد دول اخلليج العربي نفس��ها بدون حلي��ف إقليمي يعتمد في ظل االنش��غال املصري 
بأزمت��ه الداخلي��ة، السياس��ية واالجتماعي��ة واالقتصادي��ة، وتأرج��ح بوصلته��ا االقليمية ب��ن األقطاب 

املتصارعة كمحاولة للحفاظ على وضعية الستاتكيو في البالد.
أنقرة بانفتاحها على روس��يا قدمت دالئل واضحة على امتالكها رؤية اس��تراتيجية، وقدراً عالياً من 
االس��تقاللية التي تدعمها اخليارات املتعددة االقتصادية الداخلية واخلارجية، واألهم من ذلك الش��رعية 

الدميقراطية حلكومة منتخبة.{

السيسي وامللك سلمان
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األمني.
وتضيف الدراس��ة أن طريقة التعاطي مع امللفات السياس��ية واألمنية 
واالقتصادي��ة املتعلقة بس��يناء اختلفت م��ن رئيس إلى آخر؛ فبينما س��عى 
النظام في عهد مرس��ي إل��ى بناء نظرية أمن جديدة تق��وم على اتباع منهج 
احلوار مع ش��يوخ القبائل واملواطنن، ونزع فتيل العصيان املس��لح، فّضل 

السيسي العودة إلى املسار األمني في مقاربة ملف سيناء.
وذكرت أن مصر تشهد حالياً »حالة من القمع غير مسبوقة، من اعتقال 
عش��وائي، وتلفيق للتهم، وتعذيب ممنهج، إلى أحكام عشوائية دون دليل، 
إلى قضاء استثنائي مخالف لكل الدساتير املصرية، مبا فيها الدستور الذي 
أُق��ر برعاية السيس��ي، الذي ينص على أن��ه »يحاكم املواط��ن أمام قاضيه 
الطبيعي«، أي أم��ام احملكمة الكائنة في املنطقة الت��ي حدثت فيها الواقعة، 

وحسب الدور في اجلدول، دون تدخل من أحد«.
وتتاب��ع بأن القض��اة انخرطوا في التحريض السياس��ي على الرئيس 
مرس��ي، بل ش��اركوا في أعمال تدعم التمرد على مرس��ي، واستخدموا عدة 
وس��ائل ملمارس��ة الضغ��ط على مرس��ي، منها توجي��ه إن��ذارات إلى رئيس 
اجلمهوري��ة لس��حب اإلع��الن الدس��توري الصادر ف��ي 21 تش��رين الثاني 
2012، ومنها التهديد بتعليق العمل في احملاكم، وهو ما حدث فعالً، ومنها 

التهديد بعدم اإلشراف على االنتخابات.
وف��ي ما يخص مس��ار ملف احملاكمات خالل عهد السيس��ي، فقد ش��هد 
حت��والً دراماتيكياً متس��ارعاً عكس طبيعة التحول السياس��ي اخلطير بعد 

انقالب 3 يوليو.
واس��تطردت بقولها: »ش��كل االرتف��اع البارز في إصدار أح��كام اإلعدام 
إح��دى العالم��ات الفارقة ف��ي عهد السيس��ي، وما ميّي��ز هذه األح��كام أنها 
باألص��ل ذات طابع سياس��ي ُغلفت بأغلف��ة اإلرهاب وتهدي��د األمن القومي 
املص��ري، إال أن حقيق��ة األمر أن معظ��م هذه األحكام -إن ل��م يكن جميعها- 
ص��درت ضّد معارضي النظام احلالي، أو ضّد من رفضوا االنقالب، واحلالة 

التي سادت بعد 2013/7/3«.{

للدراس��ات  الزيتون��ة  مرك��ز  ع��ن  مؤخ��راً  ص��درت  دراس��ة  أك��دت 
واالستش��ارات، أن جه��ازي األم��ن والس��لك القضائ��ي في مص��ر عمال على 
إضع��اف وتقويض س��لطة الرئيس مرس��ي، في املقابل قاما بدعم الس��لطة 

التي انقلبت عليه بقيادة عبد الفتاح السيسي.
وأش��ارت إلى حتول »احلرية غير املسؤولة في عهد مرسي إلى فوضى 
مت اس��تغاللها من أجل تنفيذ مخط��ط االنقالب ودعم الث��ورة املضادة، فيما 
متّيز عهد السيسي بعودة ممارسات األجهزة األمنية إلى سابق عهدها، كما 

شهد عهده حاالت قتل واعتقال طاولت آالف املدنين«.
وتبّن الدراسة أن الرئيس مرس��ي سمح ملعارضيه بالتظاهر والنزول 
إل��ى الش��ارع، على الرغ��م م��ن أن العديد م��ن التظاهرات كان��ت تهدف إلى 

إحراجه وإضعاف حكمه.
وكمؤش��ر عل��ى حرية التظاه��ر التي كانت س��ائدة خالل عهد مرس��ي، 
تقول الدراس��ة إن تقريراً أصدرته الرئاس��ة املصرية في عهد مرسي بّن أن 
االحتجاج��ات التي تعرض له��ا الرئيس بلغ��ت 5،821 مظاهرة ومصادمة 
واش��تباكات، مبعدل 485 مظاهرة كل ش��هر، و7،709 وقف��ات احتجاجية 
وفئوية، مبعدل 557 وقفة احتجاجية كل ش��هر، مع أن عدد املش��اركن في 

ما يسمى املليونيات لم يكن يتجاوز بضعة آالف في أحيان عديدة.
في املقابل، كرس��ت الس��لطات املصرية بعد االنقالب ج��ّل اهتمامها من 
أجل احلّد من تنامي املظاهرات املعارضة لالنقالب ومنع تنظيمها، فأصدرت 
احلكوم��ة قان��ون التظاهر، الذي ش��دد العقوبات على كل م��ن يتظاهر دون 
موافق��ة وزارة الداخلي��ة، وتصّدت بش��كل عنيف ملظاه��رات »جبهة صمود 

الثورة«، وحملة »ال للمحاكمات العسكرية«.
وتؤكد الدراسة أنه منذ وصول السيسي إلى احلكم، واصلت السلطات 
اإلنفاذ املتشدد حلظر التظاهر فعلياً، وتفريق املظاهرات املعارضة للحكومة 
بالق��وة، كم��ا اتبع��ت الس��لطات سياس��ة القمع اجلس��دي تكتيكاً أساس��ياً 

للتعامل مع أعضاء اإلخوان والنشطاء العلمانين على السواء.
وتوضح أنه مع تطبيق قانون التظاهر، عادت القبضة األمنية تس��يطر 
عل��ى الش��وارع وامليادين، كم��ا عاد نظ��ام »زوار الفج��ر« يالزم��ه االختفاء 
القس��ري الذي تزايدت حدته، فيما انطلقت قوات األمن ملواجهة املتظاهرين 
بالطريق��ة ذاته��ا الت��ي كانت عليه��ا وزارة الداخلي��ة قبل 25 يناي��ر. ووفق 
منظم��ة العفو الدولي��ة في حزي��ران 2015، ُتقدر أع��داد املعتقلن في مصر 

بأكثر من 41 ألف شخص.
ولفتت إلى اعتقال عشرات اآلالف من معارضي االنقالب، وعجز النظام 
اجلدي��د عن ترس��يخ احلك��م العس��كري بالق��وة، مؤك��دة أن األذرع األمنية 
مارس��ت عمليات تصفية جسدية مباش��رة للمعارضن، زادت وتيرتها بعد 
تعين مجدي عبد الغفار وزيراً للداخلية في عهد السيسي في 5 آذار 2015. 
وق��د أخذت ه��ذه التصفيات أش��كاالً متعددة، فإم��ا أن تكون أثن��اء عمليات 

االعتقال، أو بعد ساعات من االختطاف على أيدي عناصر الشرطة.
وتتابع الدراسة بأن الساحة املصرية شهدت بعد إطاحة مرسي عودة 
س��ريعة وكثيفة لقوى األمن والش��رطة، في محاولة إلظهار عودة االستقرار 
األمن��ي ونهاي��ة الفلتان األمني. عل��ى الرغم من ذلك، لم تخ��ُل مدن ومناطق 
الدول��ة املصرية م��ن االضطراب��ات األمني��ة مصحوب��ة بحالة م��ن الفلتان 

دراسة: مقارنة بين عهَدي مرسي والسيسي في األمن والقضاء بمصر

خالل ثالث سنوات.. المرض والرصاص يقتالن ثالثين قياديًا من »إخوان مصر«
عل��ى  مبص��ر،  املس��لمن  اإلخ��وان  جماع��ة  فق��دت 
م��دار أكثر من ثالث س��نوات نح��و ثالثن قيادي��اً وكادراً 
ينتم��ون إليها، ج��راء مواجهات أمني��ة أو مرض فاجأهم 
أثناء حبس��هم في قضايا تعتبرها اجلماعة »سياسية«، 
والس��لطات القضائية »جنائية«، بحسب احصاء خاص 

استناداً إلى مصادر مختلفة.
وفي الس��اعات األولى، من صباح الثالثاء املاضي، 
أعلن��ت وزارة الداخلي��ة، »مصرع« عضو مكتب اإلرش��اد 
باجلماعة، محمد كمال، ومرافق له يدعى ياسر شحاتة، 

»خالل تبادل إلطالق النار مع قوات األمن«، االثنن.
ووف��ق بيان��ات للجماع��ة والداخلي��ة، وحلقوقين، 
للوقائ��ع  الزمن��ي  التسلس��ل  ج��اء  حكومي��ة،  وتقاري��ر 

كالتالي: 
27 أيلول 2013: صف��وت خليل )57 عاماً(، نقابي 
بارز، وهو من قيادات اإلخوان املس��لمن بالدقهلية )دلتا 
الني��ل(، ألق��ي القب��ض علي��ه ف��ي 24 آب 2013 خ��الل 
مشاركته في مس��يرة معارضة، وأودع سجن املنصورة 
العموم��ي، وكان مصاب��اً بالس��رطان، واتهم��ت أس��رته 
س��لطات األمن ب�»عدم تقدمي الع��الج الكافي له«، ما أدى 
إل��ى وفات��ه، الت��ي اعتبرته��ا اجلماع��ة »عملي��ة تصفية 
وقتل« بينما نفت احلكومة ذل��ك وقالت ان الوفاة نتيجة 

للمرض.
12 تش��رين الثاني 2014: ط��ارق محمود الغندور 
)53 عاماً( أكادميي، أحد قادة جماعة اإلخوان بالقاهرة، 
أصي��ب بن��زف حاد ف��ي املريء داخل مستش��فى س��جن 
ش��بن الكوم ودخ��ل ف��ي غيبوبة كامل��ة، وفيم��ا اتهمت 
أس��رته وزارة الداخلية ب�»اإلهمال الطب��ي« نفت الوزارة 

ذلك وقالت إن الوفاة طبيعية.
14 تش��رين الثان��ي 2014: أبو بك��ر أحمد القاضي 
)54 عاماً(، مت القبض علي��ه بداية كانون الثاني 2014 
في القضية املعروفة إعالمياً باس��م »ميدان محطة قنا«، 
بتهمة التحري��ض على أعمال عنف، توفي داخل س��جن 

قنا العمومي، واعتبرت اجلماعة ذلك »قتالً«.
13 أي��ار: فريد إس��ماعيل عب��د احللي��م )58 عاماً(، 
حك��م عليه بالس��جن س��بع س��نوات فى قضي��ة أحداث 

شغب وتظاهر، مبدينة الزقازيق بالشرقية )دلتا النيل(، 
وكان يعان��ي من تدهور كبير ف��ي صحته نتيجة مرضه 
بالكب��د، وتوفي داخل مستش��في املنيل اجلامعي وس��ط 

القاهرة.
النائ��ب  عام��اً(   59( الفالحج��ي  محم��د  أي��ار:   25
البرملانى الس��ابق عن حزب »احلرية والعدالة« )الذراع 
السياسية لإلخوان(، نقل من سجن جمصة املركزي، إلى 
مستش��فى األزهر بدمياط اجلديدة، نتيجة حدوث فشل 

كلوي حاد، وتوفي عقب توقف وظائف الكلى متاماً.
1 مت��وز: دهم��ت وزارة الداخي��ة ش��قة مبدين��ة 6 
أكتوب��ر، غرب��ي القاهرة، واس��تهدفت اجتماع��اً لقيادات 
اإلخ��وان وقتها، وقتلت 13 قيادي��اً من جلنة لدعم أهالي 

القتلى واملصابن من أبناء اجلماعة.
وقال��ت الداخلي��ة، حينه��ا، إن عناصره��ا تعرضت 
إلط��الق الن��ار، فيما أك��دت جماعة اإلخوان املس��لمن أن 
الضحاي��ا كانوا ع��زالً، وأنه��م »قتلوا بعدم��ا مت التحفظ 

عليهم وأخذ بصماتهم«.
وكان م��ن ب��ن الضحاي��ا مس��ؤول املكت��ب اإلداري 
لإلخوان باملنوفية جمال خليفة، ومسؤول جلنة »رعاية 
أس��ر الش��هداء« عب��د الفت��اح محم��د إبراهيم السيس��ي، 
والبرملان��ي الس��ابق ناص��ر احلاف��ي، مس��ؤول اللجن��ة 
القانونية، ومس��ؤول مكت��ب اإلخ��وان بالقليوبية طاهر 
أحم��د إس��ماعيل، هش��ام زك��ي خفاج��ي، أس��امة أحم��د 
احلس��يني، هش��ام ودح، معتصم أحمد العجيزي، خالد 
محم��ود، محم��د الس��باعي، محم��د س��امي، وجمعة أبو 

العزم.
3 مت��وز 2015: قال��ت جماع��ة اإلخوان املس��لمن، 
إن القيادي طارق خليل، تع��رض ل�»االغتيال والتصفية 
اجلس��دية« من قبل قوات األمن بعد إخفائه قسرياً ثالثة 

أسابيع لدى جهات أمنية.
1 تش��رين األول 2015: قتل��ت ق��وات األم��ن أربعة 
ك��وادر ينتم��ون إل��ى اجلماعة داخل ش��قتهم ف��ى مدينة 
العجم��ي باإلس��كندرية، بدع��وى »توّرطه��م ف��ي أعمال 
عن��ف«، وذل��ك أثن��اء تب��ادل إلط��الق الن��ار، وف��ق بيان 

للداخلية.
الثان��ي  كان��ون   25
2016: أعلن��ت الداخلي��ة 
مقتل املس��ؤول باجلماعة 
محم��د  حم��دان  محم��د 
ال��ذي  س��نة،   24 عل��ي، 
وصفت��ه أنه »قائ��د خلية 
إرهابية الستهداف رجال 
تب��ادل  ف��ى  الش��رطة« 
إلط��الق الن��ار، فيما قالت 
الداخلي��ة  إن  اجلماع��ة 
قام��ت ب�»تصفيت��ه« بعد 

أيام من القبض عليه.
12 حزي��ران 2016: أعلن��ت اجلماع��ة وف��اة ماجد 
احلنف��ي، 35 عام��اً، بس��جن ط��رة جراء مرض��ه، مؤكدة 
أنه »قضى نحبه ش��اهداً على معاناة عشرات اآلالف من 

املصرين في سجون االنقالب«، ولم تعلق الداخلية.
14 حزي��ران 2016: اجلماع��ة تعل��ن وف��اة زغلول 
اجلبال��ي، 59 عام��اً، في س��جن اس��تقبال ط��رة، نتيجة 

»اإلهمال الطبي املتعمد«.
15 مت��وز 2016: قالت اجلماع��ة إن »مجزرة القتل 
البط��يء« داخ��ل الس��جون مس��تمرة، متهمة الس��لطات 
ب�»قتل« أح��د قادتها الدعوين، وهو عب��د الفتاح خضر، 

الذي توفي في سجن طرة، متأثراً مبرضه.

2 أيلول 2016: اتهمت اجلماعة الس��لطات املصرية 
بأنها »اس��تحلت دماءها باإلخفاء والتعذيب واإلهمال«، 
تعليقاً عل��ى وفاة الكادر باجلماع��ة وهو صبحي عرابي 

)توفي متأثراً مبرضه بسجن طرة(.
3 تش��رين األول 2016: ف��ي الس��اعات األولى، من 
صب��اح الثالث��اء، أعلن��ت وزارة الداخلي��ة مصرع عضو 
مكتب اإلرش��اد باجلماعة الدكتور محم��د كمال، ومرافق 
ل��ه كادر باجلماعة يدعي ياس��ر ش��حاته، »خالل تبادل 

إلطالق النار مع قوات األمن«.
ترأس محمد كمال م��ا يعرف ب�»مكتب إدارة األزمة« 
داخل اإلخوان، الذي تش��كل في شباط 2014، الذي قام 

بأعمال مكتب اإلرشاد.{

د. البلتاجي: محاكمتي »مسّيسة«
وحياتي مهّددة

 اتهم القيادي في جماعة اإلخوان املسلمن في مصر 
الدكتور محمد البلتاجي احملكمة التي تنظر قضية »فض 
اعتصام رابعة« بأنها »مسّيس��ة«، مش��يراً إلى تعرضه 
حملاول��ة قت��ل عمد داخ��ل محبس��ه، فيما أجل��ت احملكمة 

النظر في القضية إلى األول من تشرين الثاني املقبل.
وخاط��ب البلتاج��ي هيئة محكمة جناي��ات القاهرة 
قائ��الً إن »املتهم��ن ال يثق��ون بنزاه��ة اإلج��راءات الت��ي 
يتعرضون لها خ��الل احملاكمة، واحملاكمات مسّيس��ة«. 
وأضاف أنه ل��م يقابل محاميه حت��ى اآلن، وطالب هيئة 
داخ��ل  القضي��ة  أوراق  بق��راءة  ل��ه  بالس��ماح  احملكم��ة 

السجن.
وأش��ار إلى أنه تقدم بب��الغ للنيابة منذ ثالثة أعوام 
للتحقي��ق ف��ي مقت��ل ابنت��ه أس��ماء، أثناء مج��زرة فض 
اعتصام رابع��ة العدوية، إال أن النياب��ة لم تفتح حتقيقاً 

في الواقعة حتى اآلن.
وتاب��ع البلتاج��ي بأن��ه تق��دم إل��ى هيئ��ة احملكمة 
للتحقي��ق في وقائع تعذي��ب تعرض لها عل��ى يد مأمور 
س��جن ط��رة ومس��اعد وزي��ر الداخلي��ة، لك��ن النيابة لم 
حتقق ف��ي هذه الوقائ��ع أيضاً حتى اآلن، متهم��اً النيابة 
العام��ة »باخلصوم��ة مع��ه والكيدية له نتيج��ة موقف 

سياسي«.
وأضاف أن��ه تعرض حملاولة قتل عم��د بعد عودته 
م��ن اجللس��ة الس��ابقة الت��ي تقدم فيه��ا بش��كاوى ضد 

التعذيب الذي يتعرض له.
وس��ألت هيئة احملكمة البلتاجي ع��ن مقطع الفيديو 
الذي حتدث خالله عن أعمال العنف في س��يناء، فأجاب 
أنه حتدث عن قضية سياس��ية، لك��ن خصومه حولوها 

إل��ى قضية جنائي��ة، الفتاً إلى أنه لم يق��دم أحد ضده أي 
بالغ بشأن األحداث التي تقع في سيناء.

واختت��م البلتاج��ي حديث��ه بالق��ول: »نح��ن أم��ام 
محاكم��ة مسّيس��ة، والقضي��ة في األصل سياس��ّية، لكن 
خصومن��ا فش��لوا ف��ي مواجهتن��ا فحولوها إل��ى قضايا 

جنائية«، وردد: »حسبي الله ونعم الوكيل«.
وأجل��ت محكمة جناي��ات القاهرة نظ��ر القضية إلى 
األول م��ن تش��رين الثاني املقب��ل. وقالت مص��ادر بهيئة 
الدف��اع عن املتهم��ن إن احملكمة عرضت خالل اجللس��ة 
عش��ر أس��طوانات مدمجة حتم��ل مقاطع فيدي��و بعضها 

يتضمن أغاني أو لقطات من خارج مصر.
وق��د رف��ع املتهم��ون الفت��ات حتم��ل اس��م أحده��م 
مطالبن باإلفراج عنه إلصابته بالس��رطان، وقد حكمت 

احملكمة بإخالء سبيله.{
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نقابة األطباء تعّلق في 
الضفة الغربية عملها

الضف��ة  ف��ي  األطب��اء  نقاب��ة  أعلن��ت 
الغربية تعليق الدوام في كل مرافق وزارة 
الصحة حتى أجل غير مسمى بعد توقيف 
طبيب يعمل في مستشفى مدينة بيت جاال 

احلكومي جنوب الضفة الغربية.
جني��ب  نظ��ام  األطب��اء  نقي��ب  وأك��د 
تعلي��ق ال��دوام ف��ي مراف��ق وزارة الصحة 
كافة حتى إش��عار آخر، مؤك��داً أن مجلس 
النقابة في حال انعقاد دائم، للوقوف على 
آخ��ر التط��ورات. وأوض��ح النقي��ب أن هذا 
القرار »يأتي بعد توقي��ف زميل طبيب من 
مستشفى بيت جاال احلكومي وقرار متديد 
توقيفه، وتع��ّرض بعض األطباء لالعتداء 
م��ن جانب أفراد أجهزة األمن الفلس��طينية 
في س��احة محكم��ة صلح بيت حل��م أثناء 
احتجاجه��م عل��ى توقي��ف زميله��م وقرار 

متديد إيقافه عن العمل«.
إلى ذلك، قالت وزارة التربية والتعليم 
الوطن��ي  التواف��ق  حكوم��ة  ف��ي  العال��ي 
الفلسطينية أنها ستالحق عشرات، أو رمبا 
مئات املعلمن في امل��دارس احلكومية في 
الضفة الغربية الذي��ن أضربوا عن العمل، 
تزامناً مع قرار نقابة األطباء تعليق العمل 
في كل مرافق وزارة الصحة احتجاجاً على 

االعتداء على طبيب.

البشير يخّير المتمّردين 
بين قبول الحوار أو الحرب

طرح الرئيس السوداني عمر البشير، 
تقات��ل  الت��ي  املس��لحة  احل��ركات  أم��ام 
احلكومة في النيل األزرق وجنوب كردفان 
وإقليم دارفور، خياري��ن: إما التوقيع على 
الوثيقة الوطنية التي أقرتها طاولة احلوار 
أو احل��رب و»هزميته��م مبواق��ع وجودهم 

ومالحقتهم أينما كانوا«.
وأكد البش��ير خالل مخاطبته حش��داً 
الس��ودان  أن  اخلرط��وم،  ف��ي  جماهيري��اً 
»مقب��ل عل��ى مرحل��ة جديدة تس��قط فيها 
اجلهوي��ة والقبلي��ة والعنصري��ة ومتث��ل 
احلقيقي��ة  الوح��دة  الس��ودانية  الهوي��ة 
للس��ودانين«، مش��يراً إل��ى ح��ذف البنود 
املتعلقة بتحدي��د القبيلة ع��ن كل الوثائق 

الرسمية للدولة.
ورأى أن الس��ودان »قّدم درساً للعالم 
من خالل عملية احلوار الوطني«، مؤكداً أن 
الباب مفتوح أمام الق��وى املمانعة احلواَر 
للتوقي��ع عل��ى الوثيق��ة الوطني��ة، معلناً 
10 تش��رين األول، تاريخ مؤمت��ر احلوار، 
»مناس��بة قومية يحتفل بها الس��ودان كل 
ع��ام«. وأض��اف أن »من لم يوّق��ع الوثيقة 
الوطنية هو ضد الشعب القادر على فرض 

السالم«.

»وضع بائس« لالجئين في 
مخيمات جزيرة ليسبوس

س��ّجل تدف��ق الالجئ��ن نح��و القارة 
األوروبي��ة تراجع��اً ملحوظ��اً ف��ي الفت��رة 
األخي��رة، إال أن آالف��اً مَمن وصل��وا ما زالوا 
في وض��ع بائ��س عل��ى اجل��زر اليونانية 
داخ��ل مخيمات كئيبة أش��به بالس��جون. 
وبعد مضي 7 أش��هر عل��ى توقيع االحتاد 
األوروب��ي وتركي��ا اتفاق��اً إلغ��الق الطريق 
الذي س��لكه مليون شخص العام املاضي، 
ن��ادراً ما تصل ف��ي هذه األيام ق��وارب إلى 
جزي��رة ليس��بوس اليونانية الت��ي كانت 

نقط��ة توجه رئيس��ية للموجة البش��رية. 
وأصبحت الش��واطئ خالية في شكل كبير 
م��ن س��ترات النج��اة وال��زوارق املطاطية 
الفارغة الهواء. إال أن 6 آالف مهاجر تقطعت 
بهم الس��بل داخل املخيم��ن الواقعن على 
اجلزيرة، وهو عدد يقارب ضعَفي قدرتهما 
االس��تيعابية. وُيسمح لقليل منهم بالسفر 
إل��ى الب��ر اليونان��ي وكثي��ر م��ن الس��كان 
احمللين مستاؤون من وجودهم، ما يؤدي 
إل��ى اندالع توت��رات وأعمال عنف. وش��ب 
حري��ق داخل ج��زء من مخي��م موريا، وهو 
قاعدة عس��كرية مهج��ورة على تل��ة، بعد 
احتجاج في أيلول املاضي، ما أرغم اآلالف 

على الفرار.

أرامكو توقف إمداد مصر 
بالنفط

صّرح الناط��ق باس��م وزارة البترول 
املصري��ة حم��دي عب��د العزي��ز ب��أن مصر 
طرحت مناقص��ات لتعويض قرار ش��ركة 
أرامك��و الس��عودية وق��ف ام��دادات مصر 
من املنتجات النفطية لش��هر تشرين األول 

اجلاري والبالغ حجمها 700 ألف طن.
حلي��ف  أكب��ر  الس��عودية،  واتفق��ت 
وداعم حلكم الرئيس املص��ري عبد الفتاح 
السيسي، مع مصر على إمدادها مبنتجات 
نفطي��ة ملدة خمس س��نوات مبوجب اتفاق 
تبل��غ قيمت��ه 23 ملي��ار دوالر، وذلك خالل 
زيارة العاهل الس��عودي امللك س��لمان بن 

عبد العزيز ملصر في نيسان املاضي.
وقال عبد العزي��ز ل�»وكالة الصحافة 
الفرنس��ية« إن »ش��ركة أرامكو السعودية 
ابلغت الهيئة العامة للبترول شفهياً مطلع 
الشهر اجلاري وقف امدادات البترول لشهر 

تشرين االول من دون إبداء أي أسباب«.

غارات روسّية هي األعنف 
على حلب الشرقية 

قت��ل ثماني��ة مدني��ن عل��ى االق��ل في 
غارات جوية روس��ية هي االعنف منذ أيام 
على االحياء الشرقية احملاصرة في مدينة 

حلب.
وأفاد مدير »املرصد الس��وري حلقوق 
االنس��ان« رام��ي عبد الرحمن ال��ذي يتخذ 
لن��دن مقراً له أنه »قتل ثمانية مدنين على 
األقل جراء غارات روسية كثيفة على حيي 
بستان القصر والفردوس في شرق حلب«، 
موضح��اً ان »الغ��ارات اليوم ه��ي األعنف 

على االحياء السكنية منذ نحو أسبوع«.
وحتدث مراسل الى »وكالة الصحافة 
الفرنس��ية« ف��ي ش��رق حل��ب ع��ن جت��دد 
الغارات على األحياء الس��كنية في ش��رق 
حلب قرابة الس��اعة الثانية عش��رة ظهراً، 
واستهدفت بشكل خاص أحياء القاطرجي 
وامليسر وقاضي عسكري وبستان القصر.

وتنفذ قوات النظام الس��وري منذ 22 
أيل��ول هجوماً عل��ى األحياء الش��رقية في 
حلب وتدور مذذاك اشتباكات على محاور 

عدة.

واشنطن سترّد على 
صاروخي البحر األحمر

ص��ّرح الناط��ق باس��م وزارة الدف��اع 
االميركية »البنتاغون« جيف ديفيس بأن 
واشنطن لن تدع الهجوم الصاروخي على 
بارجة حربي��ة أميركية ف��ي البحر األحمر 

قبالة سواحل اليمن مير من دون عقاب.
ولم تنس��ب الواليات املتحدة صراحة 
هج��وم مس��اء األح��د املاض��ي إل��ى جه��ة 
معين��ة، لكنها قال��ت إن الصاروخن أطلقا 

من أراض يسيطر عليها احلوثيون.
ووق��ع الصاروخان ف��ي البحر قبل ان 

يبلغا الهدف.
وأضاف الناطق: »سنستجلي األمر... 
ونتخذ االجراءات املناسبة«، مشيراً إلى ان 

وزارة الدفاع تدرس اجراءات »الرد«.
ان  عل��ى  »س��نحرص  ان��ه  وأوض��ح 
تتحم��ل أي جه��ة متّس بحري��ة املالحة أو 
ته��دد س��فن البحري��ة االميركي��ة عواق��ب 

عملها«.

عدد سكان القطاع تجاوز 
الـ 2 مليون نسمة

أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في 
قطاع غ��زة، التي تديرها حركة »حماس«، 
أن عدد س��كان القطاع، جتاوز ال� 2 مليون 

نسمة. 
وأوضح��ت اإلدارة العام��ة لألح��وال 
الداخلي��ة  ل��وزارة  التابع��ة  املدني��ة، 
الفلس��طينية ف��ي قط��اع غ��زة، ف��ي بي��ان 
أصدرت��ه الثالث��اء أن »قط��اع غ��زة كس��ر 
حاجز ال�2 مليون نسمة، بعد والدة طفلن 

خالل ساعات املساء«. 
وف��ي بي��ان س��ابق أصدرت��ه اإلدارة 
مؤخراً، كشفت عن تسجيل 4983 مولوداً 
جديداً خالل الش��هر املاض��ي، بواقع 166 
مول��وداً يومي��اً، ونح��و7 موالي��د جدد كل 

ساعة. 

السجون األوروبية »أرض 
خصبة« لـ»الجهاديين«

ذكر مركز أبح��اث بريطاني في تقرير 
نش��ر، أن الس��جون ف��ي أوروب��ا اصبحت 
»أرضاً خصبة« للجماع��ات »اجلهادية«، 
حيث ي��رى بع��ض املجرمن ف��ي التطرف 
العني��ف ش��كالً م��ن أش��كال التكفي��ر عم��ا 

ارتكبوه.
وذكر املركز الدولي لدراس��ة التطرف 
ال��ذي  تقري��ره  ف��ي  السياس��ي  والعن��ف 
درس ش��خصيات »جهادي��ن« أوروبي��ن 
مت جتنيدهم منذ 2011، أن نش��وء تنظيم 
»الدول��ة اإلس��المية« )داعش( س��اهم في 
تقوي��ة الراب��ط ب��ن اجلرمي��ة واإلرهاب. 
وأض��اف ان تنظي��م »داع��ش«، وب��دالً من 
ان يتوج��ه إل��ى اجلامعات أو املؤسس��ات 
الديني��ة، فإن��ه يتح��ول ف��ي ش��كل متزايد 
الى »الغيتوهات« والس��جون و»الطبقات 
م��اض  له��م  اش��خاص  لتجني��د  الدني��ا« 
إجرام��ي. وأض��اف: »نظ��راً ال��ى الزي��ادة 
االخيرة ف��ي االعتقاالت واإلدانات املرتبطة 
باإلرهاب... نحن على قناعة بأن السجون 
ستصبح أكثر - وليس أقل – أهمية كأرض 

خصبة حلركة اجلهادين«.

»تأجيل« زيارة بوتين 
لباريس بسبب حلب

أعل��ن ف��ي باري��س وموس��كو تأجيل 
زي��ارة الرئيس الروس��ي فالدميي��ر بوتن 
 19 ف��ي  مق��ررة  كان��ت  الت��ي  لباري��س 
تش��رين األول اجلاري، فيم��ا أبدى هوالند 
اس��تعداده للق��اء بوت��ن ف��ي أي حلظ��ة، 
مضيفاً ف��ي تصريح على هام��ش اجتماع 
للق��ادة األوروبي��ن ف��ي ستراس��بورغ أن 
»فرنس��ا على خالف أساس��ي مع روس��يا 
حول س��ورية بعدما منع الفيتو الروس��ي 

وقف القصف والقتال« هناك.
بوت��ن  ي��زور  أن  املتوق��ع  م��ن  وكان 
باري��س الفتت��اح الكنيس��ة االرثوذكس��ية 
هناك، وتردد الرئيس الفرنس��ي في مقابلة 
ل��ه ف��ي بداي��ة االس��بوع ف��ي تأكيد م��ا اذا 
كان سيس��تقبل الرئيس الروس��ي. والحقاً 
ق��ال وزير اخلارجية الفرنس��ي جان مارك 
ايرولت ف��ي حديث اذاعي انه إذا اس��تقبل 
هوالن��د بوتن فس��يكون ذل��ك إلبالغه انه 
يع��ارض سياس��ته في س��ورية ولن يزور 

معه الكنيسة االرثوذكسية.

لقطات سريعة

تركيا العظمى!!
ليس��ت تركي��ا قوة عظم��ى، ولكنها تب��دو في طريقه��ا إلى التح��ول لقوة 
رئيس��ية في اإلقليم، وتش��ترك القوى الصاعدة في العالم في أنها ما إن تأخذ 
ف��ي الوعي بذاتها، حت��ى تبدأ في ممارس��ة النفوذ في جواره��ا القريب بغية 
التوّس��ع شيئاً فش��يئاً. وتركيا لن تكون اس��تثناًء، بغض النظر عن احلكومة 

التي تقبض على مقاليد األمور في أنقرة.
وليس ثمة ش��ك ف��ي أن وضع تركيا اإلقليمي والدول��ي لم يكن في أفضل 
أحواله ف��ي النصف األول من هذا العام، ليس بفع��ل مغامرات أو أهواء زعيم 
أو قيادي تركي، بل بفعل التحوالت املتس��ارعة ف��ي منطقتنا، ثم تراكمت بعد 
ذلك بفعل سياس��ات أمريكا بإدارة أوباما في سوريا والعراق، وال سيما بسط 
احلماي��ة األمريكي��ة على احل��زب الدميقراطي الكردس��تاني، ال��ى أن وصلت 
املتغي��رات الس��لبية ذروته��ا م��ع إس��قاط الطائ��رة الروس��ية والقطيعة مع 

موسكو.
ومهما كان��ت توجهات األفراد والق��ادة، فإن الوقائ��ع الصلبة للجغرافيا 
السياس��ية تف��رض نفس��ها ف��ي النهاي��ة. س��وريا مثالً ل��ن تنتقل إل��ى جوار 
كواالالمب��ور، وداع��ش ال ميك��ن أن تك��ون ج��اراً آمن��اً، واحل��زب الدميقراطي 
الكردس��تاني لن يصبح فجأة مصدر اطمئنان، وهذا م��ا دفع الرئيس التركي 
إلى القول معلقاً على عملية قوات بالده في شمالي سوريا، إن على العالم إن 

يدرك أننا نوجد في هذه املنطقة.
فكان��ت عملية درع الفرات التي غّيرت املعادل��ة، حيث باتت تركيا للمرة 
األولى طرفاً مباش��راً في املعادلة السورية الداخلية أسوة بالواليات املتحدة 
وروس��يا وإيران. وهذا بالنس��بة إلى تركيا أفضل مما لو كان��ت ال تزال داخل 
حدوده��ا. غير أن اخلطط التركية لن تقف هنا. وإذا فعلت ذلك فس��وف تكون 
أمام معادلة ميدانية جديدة، س��تكون القوات التركية وجهاً لوجه مع القوات 
النظامية السورية للمرة األولى منذ بدء احلرب في سوريا، وهذه ستكون لها 

حسابات مختلفة ال ميكن أحداً أن يتنبأ بخواتيمها.
كذل��ك تتحدث أنقرة دائماً ع��ن مدينة منبج التي عماده��ا قوات احلماية 
الكردي��ة بعد أن س��يطرت عليها قوات س��وريا الدميقراطية، ورغ��م أن جانباً 
كبي��راً م��ن املقاتلن األك��راد قد انس��حب من املدين��ة، غير أن بق��اء بعضهم ال 
يزال يش��كل ألنقرة قلقاً ألنها تريد أن ينسحبوا إلى شرق الفرات، كما يتحدث 

مسؤولوها وإعالمها.
وهن��ا ال بّد من االش��ارة الى أنه منذ دخ��ول عملية درع الف��رات مرحلتها 
الثاني��ة املخّصص��ة لريف حلب الش��مالي، فقد خ��رج مفتو وفقه��اء الفصائل 
املس��لحة االس��المية عن صمتهم واعتبروا أّن اس��تمرارها يحت��اج لفتوى من 
حضراته��م، وب��رز رأي��ان فقهي��ان: األول أفتى بج��واز القتال ف��ي ريف حلب 
الش��مالي حتت العلم الترك��ي والثاني أفتى بتحرميه، وس��بب ه��ذا التحّول 
يب��دو أن��ه يعود ال��ى أّن النط��اق اجلغرافي للمرحل��ة االولى م��ن عملية درع 
الف��رات كان يحصر فعالياتها العس��كرية داخل منطقة نف��وذ حدودية تركية 
صرفة. وبطبيعة احلال فإن أمريكا معنّية باستغالل ما يحدث لرسم خطوط 
حمر امام عملية درع الفرات بس��يف الفتاوى م��ن »اجلهادين«، وجنحت في 

إبقاء عملية تركيا العسكرية داخل سوريا«.
خالصة القول أن تركيا لن تنسحب من سوريا، ولن تفتح قنوات اتصال 
م��ع نظام األس��د، ولن تقدم تنازالت تذكر لروس��يا أو إيران، بل إن السياس��ة 
التركي��ة في س��وريا أصبحت أكثر تدخالً مم��ا كانت عليه منذ ان��دالع الثورة 
الس��ورية ع��ام 2011، والسياس��ة التركي��ة ف��ي طريقه��ا إلى التح��ول لقوة 

رئيسية في اإلقليم.{
محمد أحمد حمود

طال��ب رئي��س ال��وزراء التركي ب��ن علي يل��درم ي��وم االثنن نظامي س��وريا 
والعراق بترس��يخ مفه��وم الدولة في بلديهما قبل إط��الق تصريحات بحق الدولة 

التركية، الفتاً إلى التزامهما الصمت حيال التدخل األجنبي على أراضيهما.
وفي كلمة له أمام طالب جامعة إس��طنبول التقني��ة التي كان من بن طالبها، 
أوضح يلدرم أن بالده من أكثر الدول تضرراً من األزمات القائمة في سوريا والعراق 
املجاورت��ن، مضيف��اً أن هناك دوالً غير مج��اورة ومع ذلك فهي تقوم بأنش��طة في 
س��وريا والعراق مقابل الت��زام حكومتيهما بالصمت إزاء ذلك وإبداء االس��تياء من 

تبني تركيا لقضايا املنطقة، وفق تعبيره.
وطال��ب يلدرم هذين النظامن بترس��يخ مفه��وم الدولة أوالً ف��ي بلديهما قبل 
التح��دث بحق تركيا، واس��تطرد قائالً: »إذا لم تتدخلوا م��ن أجل مكافحة العناصر 
اإلرهابي��ة واملش��اكل الت��ي تعم بلدانك��م، فإّن م��ن البديه��ي أن تأخ��ذ تركيا كافة 

تدابيرها من أجل حماية مواطنيها وأمن حدودها«.
وق��ال رئيس الوزراء التركي إن احلكومة العراقي��ة تلتزم الصمت أيضاً حيال 
أنشطة حزب العمال الكردستاني داخل العراق، بينما تندد بوجود القوات التركية 
في معس��كر بعش��يقة القريب من مدين��ة املوصل مبحافظة نين��وى، رغم أن هدف 
تركي��ا من هذا الوجود هو حماية املدنين ومكافحة تنظيم الدولة اإلس��المية، وفق 
قوله. وأكد أن معس��كر بعش��يقة تأس��س بعلم احلكومة العراقية لتدريب القوات 

احمللية ضد تنظيم الدولة، وأن مسؤوليها زاروا املعسكر ودعموه مادياً.
وص��ّوت البرملان التركي مؤخ��راً لصالح متديد وجود نح��و ألفن من القوات 
التركية بشمال العراق ملدة عام للتصدي »للتنظيمات اإلرهابية« في إشارة -على 

ما يبدو- إلى مسلحي حزب العمال الكردستاني وتنظيم الدولة.
وأدان العراق هذا التصويت، وحذر رئيس وزرائه حيدر العبادي من أن تركيا 
جت��ازف بإش��عال ح��رب إقليمية. واس��تدعت كل من بغ��داد وأنقرة س��فيرها لدى 

األخرى لالحتجاج.{

تركيا ترّد على انتقادات سوريا والعراق
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كان��ت حتكم توجهاته��ا وسياس��اتها وقراراته��ا في س��ابق عهدها، 
)على األقل من وجهة نظ��ر خصومها(، فدخلت في حتالفات متأخرة 
مع القوى والش��خصيات الوطنية على مختل��ف انتماءاتها الفكرية، 
مؤمن��ة بواقعي��ة تامة أن الوطن جلمي��ع أبنائه، وال ينبغ��ي لقوة أن 

تستأثر بحكمه دون اآلخرين.
من املس��لّم به أن معظم تلك احلركات ارتضت لنفس��ها أن تعمل 
من خالل مؤسس��ات األنظمة القائم��ة، فهي تلتزم الدس��تور املعمول 
به في دولها، وتخضع لس��لطة القانون الناف��ذ في مجتمعاتها، وهي 
تعمل ضمن أطر دس��تورية وقانونية، ومتارس نش��اطاتها وأعمالها 
السياسية واالجتماعية بصورة علنية مكشوفة أمام اجلميع، وتؤمن 
بالعم��ل الس��لمي، واإلص��الح التدريجي من خالل األطر الدس��تورية 

والقانونية القائمة.
وم��ا دامت تلك احل��ركات رضي��ت بالعمل من خالل مؤسس��ات 
األنظمة القائمة، فال يس��عها إال التكيف مع شروط الواقع مهما بلغت 
قس��وتها، وال متل��ك إال االس��تجابة الكراه��ات الواق��ع الضاغطة بكل 
مرارته��ا، ألنه ليس ب��ن أيديها خي��ارات أخرى )مأمون��ة العواقب( 

ميكن األخذ بها، وسلوكها في ظل التجارب البعيدة والقريبة.
املرونة في التعاطي مع الواقع ال تعني بحال التنازل عن ثوابت 
الدي��ن، وقطعيات الش��ريعة، بل تعن��ي اخلضوع اجلبري لش��روط 
العمل املقدور عليه، فالعاجز عن الفعل، لضعفه وعدم امتالكه القدرة 
الالزمة إلحداث اإلصالح والتغيير، ماذا بوس��عه أن يفعل إال التحرك 
ضمن الهوامش املتاحة واملمكنة، وأن يجنب نفسه وجماعته الصدام 
مع األنظمة، الذي غالباً ما يفضي إلى مفاسد كبيرة تفوق كل املصالح 

املتوهمة.{

بع��د جتارب مري��رة اكتش��فت حركات إس��المية،  أنه��ا بحاجة 
ماسة إلى إعادة النظر في كثير من رؤاها ومواقفها بخصوص العديد 
م��ن امللف��ات املتعلقة بالتعاط��ي مع الواقع، وعل��ى وجه اخلصوص 
طبيعة العالق��ة مع األنظمة السياس��ية القائمة، وكذل��ك العالقة مع 

القوى واألحزاب السياسية الفاعلة.
كان م��ن الصع��ب على كثي��ر من تل��ك احل��ركات التفكي��ر بذات 
الطريقة التي باتت تفكر بها حالياً، فقد كانت ممارس��اتها السياسية 
تتس��م بالصرام��ة العقائدي��ة في س��ابق عهدها، احملددة ملش��روعها 
األكبر في تطبيق الش��ريعة، التزاماً مببدأ احلاكمية، ثم طرأ على تلك 
الرؤية تعديل خفف من صرامة األيديولوجيا احلاكمة لنموذجها في 
العمل السياس��ي إل��ى التوجه نحو منوذج الدول��ة املدنية مبرجعية 

إسالمية.
ثم تقدمت حركة النهضة التونس��ية قبل الربيع العربي وبعده، 
بنموذجه��ا األكث��ر ج��رأة بالقب��ول باللعب��ة الدميقراطي��ة بش��روط 
الدميقراطية نفسها، وليس بفرض أي قيد أو شرط عليها من خارجها، 
كم��ا يحل��و لبعض اإلس��المين تقيي��د بع��ض مب��ادئ الدميقراطية، 
كاحلري��ات املختلفة التي توفرها األنظم��ة الدميقراطية بثوابت األمة 

الدينية، أي وضع سقف ديني ملبادئ الدميقراطية.

متث��ل ذلك بوض��وح تام برؤي��ة زعيم حرك��ة النهضة، الش��يخ 
راش��د الغنوش��ي، الذي أعلن ع��ن قبول��ه بالدميقراطية قب��والً تاماً، 
من غير أي ش��رط أو قي��د ُيفرض عليها من خارجه��ا، وحتييد الدولة 
بس��لطتها ونفوذها ع��ن أن تكون خاضعة ألي اجتاه إس��المي. وهو 
ما حكم جتربة احلركة إبان تس��لمها احلكومة واملش��اركة فيها، عبر 
مواق��ف رموزها وقادتها بتحييد الدولة عن فرض األحكام الش��رعية 

وتطبيقها بسيف القانون والسلطة.
ثم توالت اكتش��افات بعض تلك احل��ركات، بإعالناتها املتكررة 
أنه��ا كان��ت واهمة حن وضع��ت ثقتها املطلق��ة بصنادي��ق االقتراع، 
التي س��تمنحها الس��لطة احلقيقية حال فوزها بنتائ��ج االنتخابات، 
لتكتشف أن مفاصل الدولة لن تكون بيد اإلسالمين حتى بعد فوزهم 
)الس��احق( ف��ي االنتخاب��ات البرملاني��ة أو الرئاس��ية، لتعيد ترتيب 
أوراقه��ا م��ن جديد بن��اء على ش��روط الواق��ع احلاكم��ة، ومعادالته 

املهيمنة على سائر شؤون احلياة، ومختلف مؤسسات الدولة.
ثم اكتش��فت تلك احلركات أنه ال بّد من توس��يع دوائر حتالفاتها 
مع مختلف القوى السياس��ية والوطنية، دفعاً لنزعة االستئثار التي 

اإلسالمّيون ومرونة التعاطي مع الواقع
بقلم: بسام ناصر

لماذا ينجح اإلسالمّيون في دول المغرب العربي؟
رغم توقع خصومه بأنه س��يمنى بهزمية قاس��ية، 
إال أن ح��زب العدالة والتنمية جنح ف��ي أن يحافظ على 
موقع��ه األول ف��ي االنتخاب��ات البرملاني��ة الت��ي نظمت 
مؤخ��راً باملغ��رب، وهك��ذا ص��دق ح��دس أمين��ه الع��ام 
ب��ن كي��ران ال��ذي ص��رح ب��أن احلزب س��يفوز ف��ي هذه 
االنتخاب��ات، وتعهد أنه إذا فش��ل حزبه فإنه س��يعتزل 
السياس��ة ويل��زم بيته، ف��ي حتدٍّ من��ه ملنافس��يه الذين 

دخلوا في معركة كسر عظم مع اإلسالمين.
يبدو أن حظوظ االس��المين في عموم دول املغرب 
العربي أفضل من إخوانهم بدول املش��رق، إذ باس��تثناء 
اجلزائ��ر الت��ي تراجع فيه��ا وزن مختل��ف الفصائل ذات 
املرجعية اإلس��المية مبا في ذلك حركة مجتمع الس��لم، 
متك��ن البقية م��ن االحتف��اظ مبكانة متقدمة ف��ي كل من 
تون��س واملغرب وموريتانيا، وأيضاً في ليبيا، التي وإن 
انهارت جتربتها السياسية بسرعة، فقد بقي »اإلخوان« 
ميثل��ون ق��وة سياس��ية وعس��كرية ال يس��تهان بها في 

الغ��رب الليب��ي وخاصة 
طرابل��س  م��ن  كل  ف��ي 

ومصراتة.
أن  ذل��ك  يعن��ي  ال 
مبنطق��ة  اإلس��المين 
املغ��رب العرب��ي ميلكون 
فه��م  جاه��زة،  حل��والً 
يتخبط��ون مث��ل غيره��م 
االقتصادية  املطب��ات  في 
ال  حي��ث  واالجتماعي��ة، 
تزال خبراته��م في مجال 
الدول��ة  ش��ؤون  إدارة 

محدودة. 
واذا أخذنا مثاالً على ذلك حالة املغرب، وتس��اءلنا 
عن األس��باب التي من ش��أنها أن تساعد على فهم جناح 
اإلس��المين ومتكنهم من البقاء في مقدمة األحزاب، وهو 
م��ا س��يجعلهم يس��تمرون في احلك��م رغم الفت��ور الذي 
طرأ على عالق��ة قيادة حزب العدال��ة والتنمية بامللك أو 
باملؤسس��ة امللكي��ة، وقد تع��ّود الساس��ة املغاربة على 
االعتق��اد بأن من يثير حتفظ��ات امللك تكون حظوظه في 

العودة إلى احلكومة محدودة ومشكوك فيها.
إذا كان وض��ع اإلس��المين ف��ي املنطق��ة ضعيف��اً 
وأحيان��اً مرتب��ًكا فإن التج��ارب والوقائع كش��فت خالل 
الس��نوات األخيرة أن أوضاع خصومهم ليس��ت أفضل، 
إن ل��م تك��ن أس��وأ. اتض��ح ذل��ك ف��ي مختل��ف التجارب 
السياس��ية الت��ي مت��ت ف��ي العال��م العرب��ي خ��الل م��ا 
س��مي ب�»الربي��ع العرب��ي«، ففي املغ��رب األقصى انهار 
اليسار بش��كل يكاد يكون كامالً، حيث لم يتمكن االحتاد 

االشتراكي أن يستعيد عافيته ومجده، وإمنا استفحلت 
أوضاعه وازدادت انقس��اماته ولم يعد رقماً قوياً يقرأ له 
حساب في الساحة السياسية. أما حزب االستقالل رغم 
تاريخ��ه الطوي��ل فقد تراج��ع وزنه أيض��اً، حيث حصل 
هذه املرة على املرتبة الثالثة، واتس��ع الفارق بينه وبن 
حزب العدالة والتنمية ليصل إلى قرابة اخلمسن مقعداً 

في البرملان اجلديد.
أما ف��ي تونس فنتائج احلكوم��ات التي توالت بعد 
حكومة الترويكا بقيادة حركة النهضة لم تس��جل نسباً 
أفض��ل، وجاءت قي��ادة حزب »ن��داء تون��س« لتزيد من 
نس��بة تدهور نس��ب النمو بش��كل مثير للمخاوف، رغم 
أن هذا احلزب يضم عدداً ال بأس به من الكوادر احلديثة 
واملطلعة على جتارب العالم في االقتصاد وغير ذلك من 
املجاالت احليوية التي ترتكز عليها الدول، أما ما س��مي 
جزاف��اً بالتيار الليبرالي في ليبي��ا، فهو بدوره لم يتمكن 
أن يصمد طويالً، حيث انهار بسرعة تاركاً البلد في حالة 

عجز كامل عن بناء احلد األدنى من مقومات الدولة.
هذا يعني أن عموم اإلسالمين، وإن كانوا يتحملون 
قدراً ال بأس به من مس��ؤولية امل��أزق العام الذي متر به 
البلدان التي ش��اركوا في حكمها خاصة خالل السنوات 
األخي��رة، اال أنه س��يكون م��ن املغالط��ة الق��ول بكونهم 
وحدهم سبب كل البالء، وأنهم يتحملون مبفردهم أعباء 
املرحل��ة الراهنة. فقول مثل ه��ذا ال يصدر إال عن خصوم 
يري��دون حتوي��ل اإلس��المين إل��ى ش��ماعة يحّملونه��ا 
ال��وزر بكامله، حتى يفروا من احملاس��بة ويزعموا بأنهم 
األقدر على قي��ادة املرحلة القادمة بش��رط التخلص من 
اإلس��المين، أو ميكن أن يصدر هذا التبرير من أشخاص 

غير موضوعين ال ميلكون كل املعطيات.
ومم��ا يؤك��د أن وضع ج��زء م��ن اإلس��المين يبدو 
حالياً أفضل من غيرهم ف��ي معظم دول املغرب العربي، 
امتالكهم لقاعدة اجتماعية واسعة ال تزال تثق بهم رغم 
تعث��ر أدائهم في كثير من األحيان، وه��ذا يعني أن جزءاً 
هام��اً م��ن اجلمهور يعتقد ب��أن اإلس��المين يبقون األقل 
سوءاً، انطالقاً من كونهم لم يتوّرطوا إلى اآلن في قضايا 
فساد بعد وصولهم إلى احلكم، ولهذا هناك رغبة مؤثرة 
في الس��لوك االنتخابي ل��دى أجزاء مهمة م��ن الناخبن 
ف��ي هذه البلدان ومن بينه��ا املغرب في أن تعطى لهؤالء 
فرص��ة جديدة عس��اهم يراجع��ون أداءهم السياس��ي، 
ألن رصي��د الثقة ميكن أن يتآكل عبر الزمن بس��بب عدم 

االستفادة من األخطاء الكبيرة.{

بقلم: صالح الدين اجلورشي 

معارضون سوريون يطالبون
بوقف »التهجير القسري« من بالدهم

طال��ب مؤمت��ر نظم��ه معارض��ون س��وريون ي��وم 
اجلمع��ة، بوق��ف كاف��ة أش��كال »التهجير القس��ري« من 

بالدهم، وفك احلصار عن كافة املدن والقرى في البالد.
وشدد البيان اخلتامي ملؤمتر »ال للتهجير القسري«، 
ال��ذي عق��د في مدين��ة »غ��ازي عنت��اب« جن��وب تركيا، 
احتجاجاً على تهجير نظام بش��ار األس��د للس��ورين من 
مناطق املعارضة بعد حصارها وجتويعها، على ضرورة 

عودة املدنين إلى مدنهم وقراهم دون قيد أو شرط.
كذلك دعا إلى فتح حتقيق دولي في تهجير املدنين 
الس��ورين »قس��راً« وتعويضهم واحلفاظ على حقوقهم 

العقارية في املناطق التي هّجروا منها.
وأوضح القائمون على املؤمتر ملراس��ل »األناضول« 
أن الهدف من تنظيمه هو »ش��رح الوضع الس��وري عامة 

لش��عوب العالم احلرة لتمارس ضغوطاً على حكوماتها 
من أجل وضع حد للمأساة السورية املستمرة منذ خمس 

سنوات«.
وأشاروا إلى أن إحصائيات متوافرة لديهم تقول إن 
نحو ثالثة مالين س��وري مت تهجيرهم »قس��راً« من قبل 
ق��وات النظام الس��وري عبر القص��ف والتدمير وعمليات 

الترحيل املتعمدة التي تعرضت لها مناطق سكنهم.
م��ن جهته، ق��ال الل��واء محمد ف��ارس )منش��ق عن 
جي��ش النظام(: إن »الش��عب الس��وري يتع��رض للقتل 
بش��كل عش��وائي بكافة األس��لحة احملرمة دولياً دون رد 
فعل من أي ط��رف«. وأضاف »فارس« في كلمة باملؤمتر 
أن »السورين متجذرين في أرضهم، فقد مّر عليهم الكثير 

من الطغاة واندحروا وبقي الشعب«.
السياس��ي  الناش��ط  أدان  جانب��ه،  م��ن 
املع��ارض، خالد أب��و صالح، صم��ت املجتمع 
الدولي و»مشاركته في عملية التهجير القسري 
للمدنين الس��ورين«. وطالب خ��الل املؤمتر، 
ودول  احلقوقي��ة  واملنظم��ات  املتح��دة  األمم 
العالم بالتوقف عن متزيق املجتمع الس��وري 
والتأسيس لتقسيمه عبر الصمت على ما تقوم 
ب��ه قوات النظام الس��وري من تخيير الش��عب 

بن الهجرة أو اجلوع والقتل.{

حركة حماس تنتقد
تجنب وفد الجنائية الدولية زيارة غزة

انتق��دت حرك��ة املقاومة اإلس��المية )حماس( بش��دة إقصاء قطاع غ��زة من جدول الزي��ارة التي 
يؤّديها وفد من احملكمة اجلنائية الدولية إلسرائيل واألراضي الفلسطينية.

وقالت حماس -في بيان- إن وفد احملكمة اجلنائية الدولية »استسلم إلمالءات إسرائيل«.
واعتبر البيان أن وفد احملكمة استثنى قطاع غزة الذي يعتبر املسرح الرئيسي للجرائم اإلسرائيلية 

عام 2014، مما يعني أن »زيارته فارغة املضمون ولن تكون لها جدوى«.
وقالت احلركة إن هذا االستثناء »تسبب في املزيد من األلم ألهالي الضحايا الذين كانوا ينتظرون 
دوراً فاع��الً حملكم��ة اجلناي��ات الدولي��ة، يضم��ن إنصافه��م ويق��دم اإلس��رائيلين القتلة إل��ى احملاكم 

الدولية«.
وكان وف��د من مكتب املدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية بدأ يوم الس��بت جولة »توعوية« 

في إسرائيل والضفة الغربية، دون زيارة قطاع غزة.
وق��ال عضو اللجن��ة الوطنية الفلس��طينية العليا للمتابعة م��ع احملكمة اجلنائي��ة الدولية )حنا 

عيسى( إن الوفد لن يتوجه إلى غزة، ألنه ال يعترف بحكومة حركة حماس في القطاع.{
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ما حقيقة فتور العالقة بين حركة النهضة ونداء تونس؟
اعتبر سياس��يون ومراقبون أن العالقة الس��ائدة 
ب��ن حركت��ي النهضة ون��داء تون��س لم تتغّي��ر، رغم 
اختالفهم��ا في وصف طبيعة ه��ذه العالقة وتقييمها، 
ورغ��م م��ا راج ح��ول عالق��ة احلزب��ن التي قي��ل إنها 
تشهد فتوراً غير مسبوق منذ توافقهما بعد انتخابات 

تشرين األول 2014.
ورأى املُكلّ��ف باملكت��ب الثقاف��ي واإلعالم��ي ف��ي 
حرك��ة النهضة وعض��و البرملان التونس��ي، العجمي 
الورمي��ي، أّن املبادئ التي قام��ت عليها عالقة حركته 

بنداء تونس منذ صيف 2013؛ هي نفسها اليوم، وأن 
كالً م��ن حركة النهضة وحزب نداء تونس؛ يراعي إلى 
اليوم نتائ��ج االنتخاب��ات التي أعط��ت موازين قوى، 
وأن كالً منهم��ا »يبني مواقفه السياس��ية على ضوئها 

في ما يتعلق باحلياة العامة وفي البرملان«.
شبه حتالف استراتيجي

وقال: »ال نتصور اس��تقراراً ملجلس نواب الشعب 
أو عمالً حكومياً ناجعاً؛ إال مبا يتحقق من توافقات بن 

كتلتي النهضة والنداء، والكتل البرملانية األخرى«.
الورمي��ي  واس��تبعد 
أن  ش��أنه  م��ن  م��ا  وج��ود 
يرّش��ح العالقة لس��يناريو 

فّك االرتباط أو القطيعة.
ورأى أّن��ه لي��س هناك 
ف��ي الوقت الراه��ن ما يهدد 
العالق��ة بن احلزبن، الفتاً 
إل��ى أّن النهض��ة »س��تدفع 
الش��راكة  مواصل��ة  نح��و 
واس��تمرار  والتواف��ق، 
احلك��م  ف��ي  االنفت��اح 
االئتالف��ي على كل االطراف 
م��ع دميقراطي��ة اندماجية 

تشاركية«.
ليست ثنائية

لكن املستش��ار السياسي لرئيس حركة النهضة، 
لطفي زيتون، اعتبر أّن عالقة النهضة بالنداء »ليست 
ثنائي��ة، ولي��س هن��اك حتالف ب��ن النهض��ة والنداء 
حتى نقول إنه��ا فترت، وإمنا هن��اك عالقة عادية بن 
حزب��ن«، مضيف��اً: »نح��ن جزء م��ن حكوم��ة الوحدة 
الوطنية، وعالقتنا هنا ليست بحزب النداء بل برئيس 

احلكومة يوسف الشاهد«.
وأّك��د أّن العالق��ة ب��ن كتلت��ي النهض��ة والن��داء 
بالبرمل��ان »ق��د يب��دو للكثيري��ن فيها تق��ارب، خاصة 
عن��د التصويت على مش��اريع القوانن، وذل��ك ألّنهما 
الكتلت��ان األكب��ر باملجل��س، وبالتال��ي يؤث��ران ف��ي 
نتائج التصويت«، وفق زيت��ون. ولفت زيتون إلى أّن 
»هن��اك بعض احمل��اوالت من بعض األط��راف لضرب 
العالقة بن رئيس احلركة راش��د الغنوش��ي ورئيس 
اجلمهورية الباجي قايد السبسي والزعم بأنها فترت 

وتراجعت«.
موجهة إلى القواعد

من جهته، قال احمللل السياس��ي وأستاذ القانون 
الدس��توري، قي��س س��عيد، إّن جوه��ر العالق��ة ب��ن 
النهض��ة والن��داء مبن��ي على اتف��اق مّت ب��ن احلزبن 

صيف 2013، يقوم على مبدأ قبول كل طرف باآلخر.
بع��د  تط��ّورت  احلزب��ن  عالق��ة  »أّن  وأض��اف 
انتخاب��ات 2014، »حي��ث توص��ال إل��ى اتف��اق ث��ان 
يقضي بتقاسم السلطة وأاّل يستأثر كل طرف بالسلطة 

لنفسه«، وفق تعبيره.
وتابع: »بدأت التصريحات اليوم ُتظهر نوعاً من 
الفتور، فيما تش��ير تصريحات أخ��رى إلى أّن العالقة 
ب��ن الطرف��ن س��تبقى على م��ا كان��ت علي��ه دون أي 
خالف«، الفتا إلى أّن بعض املواقف موجهة باألساس 
إلى قواعد احلزبن »مبعنى أنها لالس��تهالك احلزبي 
الداخل��ي، ولي��س هناك خالف��ات حقيقية«، بحس��ب 

قوله.
وخت��م بقول��ه: »يكف��ي املتابع أن يالح��ظ نتائج 
التصويت على مش��اريع القوانن داخل مجلس نواب 
الش��عب، فهي حتظى كلها تقريباً بنس��بة مرتفعة من 

األصوات من قبل احلزبن«، وفق قوله.
مشاكل ومصاعب

وكان زعيم حركة النهضة، راش��د الغنوش��ي، قد 
قال في ح��وار نش��رته صحيفة الش��رق القطرية يوم 
اجلمعة، إّن الش��راكة بن نداء تونس والنهضة متثل 
النواة »أو كما س��ميتها أنا جناحي الطائر التونسي«، 

وفق تعبيره.
 وأوض��ح أّن عالق��ة »النهض��ة« ب�»الن��داء« ككل 
العالقات السياس��ية »تعترضها مشاكل أو مصاعب، 
ولك��ن املصلح��ة في احملافظ��ة على ه��ذه العالقة هي 

األكبر«.
وأض��اف الغنوش��ي: »احلدي��ث ع��ن صعوبات 
ب��رز بع��د حرك��ة احملافظ��ن األخي��رة، ولي��س مرده 
رغبة النهض��ة في احلصول على املزي��د من املناصب 
واملواقع، فنحن ال ننظر للسلطة كغنيمة، وإمنا غايتنا 
جع��ل التعيين��ات آلية لدع��م عمل احلكوم��ة وتدعيم 

احلزام السياسي حولها«.
وق��ال: »نس��مع حديث��اً هن��ا وهن��اك ع��ن جبهة 
ف��ي مواجه��ة النهض��ة أو مح��اوالت إلغ��راق اإلدارة 
ش��ركاءنا  أن  نعتق��د  ولك��ن  احلزبي��ة،  بالتعيين��ات 

حريصون على التوافق بقدر حرصنا عليه«.{

بقلم: الشيخ نزيه مطرجيداؤنـا و دواؤنـا

أجرؤكم على الُفتيا
م���ا أوت���ي العب���اد من العل���م إال قلياًل، وإن ف���وَق كلِّ ذي عل���ٍم عليمًا، وال ي���زال املرء يطلب 
العل���َم ويق���ول: }رِبّ زدني علمًا{ ط���ه-114، وال يزال يرتقي في مدارج العلوم حتى إذا ظن أنه 

قد عِلم فقد َجِهل!
ورد ف���ي صحي���ح البخاري أن موس���ى عليه الس���الم قام خطيبًا في بني إس���رائيل، فُس���ئل 
أيُّ الن���اس أعَل���م؟ ق���ال: أن���ا! فعَتب الله علي���ه إذ لم يردَّ العل���م إليه، فأوحى الل���ه إليه: إّن لي 
عبدًا مبجمع البحرين هو أعلم منك! فلما أتى موس���ى ذلك الرجل وهو اخَلِضر قال: أتيُتَك 
منيه ال تعلُمه أنت  مَت ُرش���دًا، قال: يا موس���ى إني على علٍم من ِعلم الل���ه علَّ لتعّلمن���ي مما ُعلِّ

مَكه اللُه ال أعَلُمه.. ومن معك، وأنت على علٍم من ِعلم الله علَّ
إن البش���ر يخوض���ون ف���ي جُلج العلوم فينهل كلُّ ام���رٍئٍ منهم نصيبًا قلياًل، وينال ِقس���طًا 
يس���يرًا، وال يقِدر أحٌد منهم أن ُيحيط ببحار العلوم إاّل مبقدار ما يحمل ال�ِمْخَيُط إذا ُأدِخل 

البحر!
ة ماِضي���ة و»ال أدري«، وكان  لق���د ص���َحّ عن ابن عم���ر قوُله: الِعلُم ثالثة: »كتاب ناِطق وُس���نَّ
النبيُّ ] يس���أل عن املس���ألة فيقول ال أدري حتى أس���أل جبريل. ويقول جبريل: حتى أس���أل 
العاِلم؛ كما قال حني س���أله النبي ] عن معنى اآلية: }ُخِذ العفَو وْأُمر بالُعرِف وأعِرض عن 
اجلاهل���ني{ األع���راف-199، ثم قال له: »يا محمد إن الله يأُمرك أن تِصَل َمن قَطعك وُتعطي 

ن ظَلمك« أخرجه ابن جرير. َمن حَرمك، وتعفو عمَّ
وقيل: »ال أدري« نصُف الِعلم، وإذا ترك العاِلم »ال أدري« ُأصيَبت مقاِتُله! أما موقف علماء 
قى، وقممًا ش���امخًة من الورع ال يبُلغها  ئهم ُذرى س���اِمقة من التُّ األمس من الفتوى فإنها تبوِّ

حفظة الِعلم في العصر احلاضر.
كان العاِلم ُيسَتْفَتى فُيفتي وهو ُيرَعد، وكانت القاعدُة السائدُة تقول: أجَرؤُكم على الُفْتيا 
أجَرؤكم على النار. قال س���فيان الثورّي: أدركُت عش���رين ومائًة من األنصار ما منهم من أحد 
ث بحديث إال وَدّ أن أخاه كفاه الفتوى، وإذا ُسئل عن املسألة رّدها هذا إلى هذا، وهذا إلى  ُيحدِّ

هذا حتى َتْرِجَع إلى األول!!
ل َفَرٌق وَجهل، وقد جاء في احلديث:  ُل في اإلجابة ألن التعجُّ وكان الفقيُه العاِلم ال يتعَجّ

»التأّني من الله والَعَجلة من  الشيطان« أخرجه الترمذي.
رون إلى مجالس الُعلوم الش���رعية، ال�ُمّدعون للِفقه  لق���د ِصرنا إلى زم���ٍن َكُثر فيه املتصدِّ
ئون على اإلفتاء، وكثير منهم يلبس���ون للناس لباَس الفقهاء، وَيعتِمرون  واالجته���اد، ال�ُمتجرِّ
عاًء، فيغّش���ون العاّمة ويتس���ّلطون على عقوله���م، وُيركبونهم ُمتوَن  تيج���اَن العلم���اء َزعمًا وادِّ

اجلهالة واخُلسران، وبعضهم ماهر في الكالم والبيان، ولكّن ِدماغه أفَرُغ من فؤاد أم موسى!
إن م���ن ف���ن هذا العصر أن ال�ُمَتِجّرئ على الفتوى جعل نفس���ه بح���رًا محيطًا، وصار في 
ر! يشقُّ  ٍد وال تفكُّ كل علٍم محيطًا، تنصبُّ عليه املس���ائل فيعطي لكل س���ؤال جوابًا من غير تردُّ
على أحدهم أن يقول ال أدري وهو ِنصف الِعلم، ويهون على بعضهم أن ُيفُتوا بغير علم، ومن 

. فَعل ذلك فقد ضلَّ وأضلَّ
رر، كفتنة النس���اء في بني  لق���د َغ���َدت فتن���ُة الُفتيا في زماننا عظيم���َة اخلطر، بالغَة الضَّ
إسرائيل، وفتنة املال في أّمة سّيد املرسلني، فاحذر فتاوى األْدعياء، إال أن يكونوا من الُعلماء 

األتِقياء!<

المرزوقي: الزلزال العربي قد يستمر عقدًا أو عقدين!!

مسيرة في عّمان للتنديد باتفاق الغاز مع إسرائيل

قال الرئيس التونس��ي الس��ابق املنص��ف املرزوقي 
إن مرحلة عدم االس��تقرار التي مير بها العالم العربي قد 
تدوم عشر سنوات أو عشرين سنة قبل أن يتم بناء نظام 

سياسي عربي جديد.
وأض��اف املرزوقي في حوار على هامش مش��اركته 
ب�»منتدى الش��رق.. ملتقى إس��طنبول 2016« في تركيا 
إن ما يحدث اآلن في العالم العربي هو شبيه مبا وقع في 
الصن بالقرن التاسع عشر، وفي أوروبا ما بن احلربن 

العامليتن األولى والثانية.
وأش��ار املرزوق��ي إل��ى أن املرحل��ة احلالي��ة تتس��م 
بانهيار النظام السياس��ي واالقتص��ادي، وانهيار النظام 
العرب��ي ككل، مبا ف��ي ذلك جامعة ال��دول العربية، قائالً 
»إنه مثل زلزال يهدم حياً بكامله، وهذه الزالزل مستمرة، 
وسندخل مرحلة عدم اس��تقرار قد تدوم عشر سنوات أو 
عش��رين س��نة، ثم على أساسها س��يبنى نظام سياسي 

عربي جديد«.
والفش��ل  االنهي��ار  ه��ذا  س��بب  املرزوق��ي  وأرج��ع 
االقتصادي واالجتماعي إلى استبداد األنظمة السياسية 
العربي��ة وفس��ادها وس��وء خياراته��ا على م��دى نصف 
قرن منذ االس��تقالل، مش��دداً عل��ى أن البدائ��ل موجودة، 

وأن الث��ورة العربي��ة س��تتكرر حتى تتم إع��ادة صياغة 
املجموعة العربية لتصبح بعد ثالثن أو خمس��ن س��نة 

قوة جماعية كبرى مثل الصن أو أوروبا.
وبش��أن ما يج��ري في حل��ب من قصف م��ن النظام 
كله��ا  الش��عوب  إن  املرزوق��ي  ق��ال  وروس��يا  الس��وري 
متضامن��ة م��ع املدينة، لك��ن حجم املآس��ي ف��ي البلدان 

العربية جعل كل القضايا تتر اجع.
وأعطى مث��الً لذلك »اليوم غزة حت��ت احلصار، لكن 
ال أح��د يتظاهر رغم أنه في الس��ابق كنا ن��رى املظاهرات 
والوقف��ات االحتجاجي��ة الش��عبية، ه��ذا ال ي��دل على أن 
هناك المب��االة، هناك غضب يتجمع وميكن أن ينفجر في 

أي حلظة وفي كل امليادين«.
وف��ي تعليق��ه عل��ى ف��وز ح��زب العدال��ة والتنمية 
املغرب��ي ف��ي االنتخابات التش��ريعية، ق��ال املرزوقي إن 
النتائ��ج تظهر أن أغلب الش��عوب العربية تريد اإلصالح 

من أناس يحاربون الفساد.
وأضاف: »أعتقد أن النف��َس اإلصالحي املوجود في 
ح��زب العدالة والتنمية، وغياب الفس��اد، وأنهم يريدون 
االس��تقرار في إطار املنظومة امللكية، هو السر الذي جعل 

املغرب يسير في االجتاه الصحيح«.{

شارك مئات األردنين 
ف��ي مس��يرة انطلق��ت م��ن 
املهني��ة  النقاب��ات  مجم��ع 
تنديداً  عّم��ان  بالعاصم��ة 
الغ��از  الس��تيراد  باتف��اق 
ومنع��ت  إس��رائيل،  م��ن 
ق��وات األمن النش��طاء من 
إكمال مس��يرتهم نحو مقر 

احلكومة.
التظاه��رة  وانطلق��ت 
من أم��ام مجم��ع النقابات 
منطق��ة  ف��ي  املهني��ة 

الشميس��اني باجت��اه مبن��ى رئاس��ة ال��وزراء، وردد 
املشاركون هتافات تندد باالتفاق وبتجاهل احلكومة 

ملوقف الشعب األردني منه.
وُرفع��ت الفت��ات كت��ب عليها »الن��ور م��ن العدّو 
ظ��الم« و»غ��از الع��دّو احت��الل« و»ال بديل ع��ن إلغاء 

اتفاقية الغاز فاالتفاقية تدعم االحتالل«.
وكانت »احلملة الوطنية األردنية إلسقاط اتفاقية 
الغاز مع الكيان الصهيوني« دعت إلى مس��يرات يوم 
اجلمعة في محافظات أردنية، إال أنها أعلنت  تأجيلها 
بسبب ما سمتها »ضغوطات شديدة« من قبل األجهزة 

األمنية.
لكن احلملة دعت األردنين للمشاركة في مسيرة 
موحدة ب�»يوم الغضب الش��عبي ف��ي مواجهة صفقة 
العار، يوم اجلمعة املقبل« انطالقاً من س��احة املسجد 

احلسيني وسط عّمان.
وتظاه��ر أكثر من ألفي ش��خص اجلمعة املاضية 
ف��ي عّمان ض��د االتفاق، بينم��ا ش��ارك آالف األردنين 
ف��ي نش��اط احتجاج��ي ي��وم األح��د دعت ل��ه احلملة 
عب��ر مواقع التواصل االجتماع��ي بإطفاء الكهرباء في 

املنازل ملدة ساعة واحدة.{

السبسي.. والغنوشي
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كلينتون وترامب يتبادالن االتهامات في ثاني مناظرة رئاسّية
واجلمه��وري  الدميقراط��ي  املرش��حان  تب��ادل 
النتخاب��ات الرئاس��ة األميركي��ة هي��الري كلينت��ون 
ودونالد ترام��ب، في ثاني مناظرة تلفزيونية بينهما، 
االتهام��ات بش��أن السياس��ة اخلارجي��ة، والقضاي��ا 

الداخلية، فضالً عن مسائل أخالقية شخصية.
ب��دأت املناظرة التي عقدت فجر االثنن، بحضور 
جمه��ور ف��ي جامع��ة مبدينة س��انت لوي��س بوالية 
مي��زوري، باحلدي��ث ع��ن تس��جيل صوت��ي لترامب 
مت تداول��ه قبل أي��ام، وتضمن عبارات جتاه النس��اء 

ُوصفت بأنها بذيئة. 
وبينم��ا قالت كلينت��ون إن ما ورد في التس��جيل 
ميث��ل حقيقة ترام��ب، رّد منافس��ها اجلمه��وري بأنه 
اعت��ذر عم��ا ب��در من��ه، واس��تحضر ضل��وع الرئيس 
األسبق بيل كلينتون في عالقات غير شرعية تعّرض 

بسببها للمساءلة. 
وقال ترامب إنه غير فخور مبا قاله في التسجيل 
ال��ذي يعود إلى عام 2005، كم��ا أن على كلينتون أن 
تعتذر عن حذفها 33 ألف رس��الة إلكترونية من بريد 
خاص استخدمته عندما كانت وزيرة للخارجية بن 

عامي 2009 و2013.
اتهام��ات  عل��ى  الدميقراطي��ة  املرش��حة  وردت 
ترامب بش��أن تس��ريب الرس��ائل اإللكترونية بأنه لم 

تتم قرصنة أي رسائل حتوي معلومات سرية.
السياسة اخلارجية

املتح��دة  الوالي��ات  سياس��ة  يخ��ص  م��ا  وف��ي 
اخلارجية، حّمل املرش��ح اجلمه��وري الرئيس أوباما 
وهي��الري كلينت��ون مس��ؤولية م��ا وصف��ه بالفش��ل 
الكارث��ي في معاجل��ة األزمات ف��ي س��وريا والعراق 
وليبي��ا، وظه��ور تنظيم الدول��ة اإلس��المية. وقال إن 
الب��الد ال ميك��ن أن تتحم��ل أربع��ة أعوام أخ��رى مما 

س��ماه »نظام أوباما«، وك��ّرر ما قاله س��ابقاً إن إدارة 
أوباما انتهجت سياس��ة خارجي��ة »غبّية« جتاه تلك 
األزمات، وإنه سيس��عى الس��تعادة عظم��ة الواليات 

املتحدة.
وفي الشأن الس��وري، هاجمت هيالري كلينتون 
روس��يا وإيران، واتهمتهما بدعم نظام بش��ار األس��د، 
وقال��ت إن الوضع في س��وريا كارث��ي، ودعت إلقامة 
حظ��ر جوي وإقامة مناطق آمنة في س��وريا، بيد أنها 
أك��دت -ف��ي املقاب��ل- أنها لن ت��زج بق��وات برية في 
س��وريا في حال ف��ازت باالنتخاب��ات، وقالت إن ذلك 

سيكون خطأ.
بوت��ن  الروس��ي  الرئي��س  كلينت��ون  واتهم��ت 
بإص��دار تعليم��ات لقرصن��ة بري��د حملته��ا من أجل 
التأثير عل��ى االنتخابات الرئاس��ية األميركية، وكان 
الدميقراطيون اتهموا روس��يا بأنها تق��وم بذلك دعماً 

للمرشح اجلمهوري.
وانتق��د ترام��ب موقفه��ا م��ن بوتن، وق��ال إنه ال 
يعرف��ه، ورأى أنه يجب التعاون مع روس��يا من أجل 

الدولة،  تنظي��م  محاربة 
وقال إنه ال يحب األس��د، 
األخي��ر  أن  رأى  لكن��ه 

يحارب تنظيم الدولة.
قضايا داخلية

وتناول��ت املناظ��رة 
-الت��ي اس��تغرقت نحو 
قضايا  دقيقة-  تس��عن 
التعامل  بينه��ا  داخلية، 
م��ع األقلي��ات، وإنعاش 
ومراجع��ة  االقتص��اد، 
الضريب��ي،  النظ��ام 
ف��ي  قض��اة  وتعي��ن 

احملكمة العليا.
وقالت كلينتون إنه يجب إشعار املسلمن بأنهم 

مرغ��وب فيه��م، وإن موق��ف ترام��ب منهم ُيس��تخدم 
لتجنيد املتطرفن. وأضافت أن منافس��ها اجلمهوري 
ل��م يعت��ذر مطلق��اً عم��ا قال��ه عن الس��ود واملس��لمن 

والالتينين واملهاجرين وأسرى احلرب.
أم��ا ترام��ب فق��ال إن هن��اك مش��كلة قائم��ة م��ع 
املس��لمن، وعليهم التبليغ عن املش��اكل التي يرونها 
مث��ل م��ا ح��دث ف��ي الهج��وم ال��ذي وق��ع ف��ي س��ان 

برناردينو نهاية 2015.
الدميقراط��ي واجلمهوري  واختل��ف املرش��حان 
النتخاب��ات الرئاس��ة األميركي��ة على نظ��ام الرعاية 
الصحية الذي مت إق��راره من قبل إدارة أوباما، وبينما 
ع��رض ترام��ب مس��اوئ ه��ذا النظ��ام، دافع��ت عن��ه 
كلينت��ون، وقالت إن هن��اك مالي��ن األميركين الذين 

يتمتعون بالتغطية الصحية.
وبدا أداء املرشح اجلمهوري في املناظرة الثانية 
أفض��ل مقارن��ة باملناظ��رة األول��ى الت��ي مت��ت نهاية 
الش��هر املاض��ي، بيد أن ترام��ب كان يتف��ادى الردود 
املباش��رة والواضح��ة على األس��ئلة. وُتعقد املناظرة 
الثالثة واألخيرة في جامعة نيفادا بالس فيغاس في 

19 من الشهر احلالي.{

السيسي في الخرطوم للمشاركة باختتام مؤتمر الحوار الوطني
ويؤكد أن مصر تدعم جهود السودان في تعزيز وحدته واستقراره

الرئيس البشير: سودان جديد بال قبلّية

وص��ل الرئي��س املص��ري، عب��د الفت��اح السيس��ي، 
صب��اح االثن��ن، إل��ى العاصم��ة الس��ودانية اخلرطوم، 
للمش��اركة في ختام أعمال مؤمت��ر احلوار الوطني تلبية 

للدعوة املوجهة من الرئيس عمر البشير.
مبط��ار  السيس��ي  الرئي��س  اس��تقبال  ف��ى  وكان 
اخلرطوم الدولي الرئيس السوداني عمر البشير، ووزراء 
»اخلارجية والتعاون الدولي واإلعالم« بالسودان، وقال 
املتحدث الرس��مي باسم الرئاس��ة املصرية، السفير عالء 
يوس��ف، إن »مش��اركة السيسي في اجللس��ة اخلتامية 
ملؤمتر احلوار الوطني الس��وداني تأتي في إطار العالقة 
اخلاصة التي تربط بن البلدين والش��عبن الش��قيقن، 

وما يجمعهما من تاريخ ممتد ومصير مشترك«.
كم��ا أش��اد املتح��دث الرس��مي بنتائ��ج اجتماعات 
اللجنة العليا املش��تركة ب��ن البلدين، الت��ي عقدت على 
األس��بوع  القاه��رة  ف��ي  م��رة  ألول  الرئاس��ي  املس��توى 
املاضي، وخاصة توقيع الرئيس��ن على وثيقة الشراكة 
االس��تراتيجية بن البلدين، التي تعكس إرادة سياس��ية 
واضحة في الوصول مبس��تويات التعاون املشترك إلى 
اآلف��اق التي تتس��ق مع م��ا يجم��ع البلدين م��ن عالقات 

متميزة.
وأض��اف املتحدث أن الرئيس��ن التش��ادي إدريس 
ديبي واألوغندي يوري موسيفيني انضما إلى االجتماع، 
حيث متت مناقشة آخر التطورات على الساحة األفريقية 

وسبل دعم جهود إحالل السالم واالستقرار.
وق��د أك��د السيس��ي أن مصر دعم��ت كاف��ة اجلهود 

الرئي��س  أك��د 
البش��ير  عمر  الس��وداني 
على رف��ع خان��ة القبيلة 
م��ن الوثائ��ق الرس��مية، 
واع��داً ب�»س��ودان جديد 
بال قبلي��ة«، مجدداً دعوة 
معارضي��ه للتوقيع على 
توصيات احلوار الوطني 
التي متت املصادقة عليها 

أمس االثنن.
خالل  البش��ير  وقال 
وس��ط  حاش��د  جتم��ع 
ملؤي��دي  اخلرط��وم 

توصي��ات املؤمتر الع��ام للحوار الوطن��ي »من اليوم، 
عل��ى أي أحد ُيس��أل عن الهوي��ة، يقول س��وداني.. ال 

قبلية وال جهوية«.
وخ��الل حديثه، ج��دد الرئيس الس��وداني دعوة 
معارضي��ه للتوقي��ع على توصيات احل��وار الوطني، 
قائ��الً: إن م��ن لم يفعل ذلك س��يكون »ضد الش��عب«، 
وتاب��ع: »م��ن أتى مس��املاً أهالً وس��هالً، ومن ل��م يأِت 

سنصل إليه في الغابة«.
األوراق  م��ن  القبيل��ة«  خان��ة  »إلغ��اء  ويعتب��ر 
الرس��مية واحدة م��ن أبرز توصيات احل��وار الوطني، 
الذي قاطعت��ه فصائ��ل املعارضة الرئيس��ية، إضافة 

للمجموعات التي حتمل السالح ضد احلكومة.
ومح��ور الهوية واحد من س��تة محاور ناقش��تها 
جلس��ات احلوار الوطني، حيث يرب��ط كثيرون بينها 
وب��ن احل��روب األهلية املس��تمرة ف��ي الس��ودان منذ 

استقالله عن احلكم البريطاني عام 1956.
وينح��در غالبي��ة مقاتلي احل��ركات التي حتارب 
احلكوم��ة في إقليم دارف��ور غربي الس��ودان وواليتي 
جن��وب كردف��ان والني��ل األزرق جنوب��اً، م��ن إثنيات 
مناطقه��م  بتهمي��ش  احلكوم��ة  ويتهم��ون  أفريقي��ة، 
لصال��ح املجموع��ات املتحدرة من أص��ول عربية، في 
وق��ت تنفي احلكوم��ة ذلك وتته��م باملقاب��ل احلركات 

الت��ى بذله��ا الرئي��س الس��وداني عمر البش��ير، إلرس��اء 
االس��تقرار والس��الم ف��ى إرجائ��ه، مش��يراً إل��ى أن مصر 
كان��ت من أوائل الدول التي رحب��ت بالدعوة إلقامة حوار 
وطني مجتمعي ش��امل يجمع كاف��ة األحزاب واحلركات 
والكيانات السياس��ية واملجتمعية فى السودان، ويعمل 
على ترس��يخ بنية الدولة الس��ودانية احلديث��ة القائمة 
على مبادئ املشاركة والدميقراطية، مبا يكفل االستمرار 
في حماية احلقوق واحلريات، ويس��هم في حتقيق األمن 

والرخاء لكافة املواطنن السودانين. 
وأش��اد السيس��ي بش��جاعة الرئي��س البش��ير ف��ي 
اتخاذ القرارات املصيري��ة، وأكد دعم مصر التام للجهود 
التى تقوم بها اآللية اإلفريقية الرفيعة املس��توى برئاسة 
الرئي��س ثاب��و ميبكي، كما أكد اس��تعداد مص��ر لبذل كل 
جهد بهدف دعم كافة السودانين للمضي يداً بيد فى هذا 
الطريق، واختتم الرئيس كلمته قائالً: »أهنئكم على هذه 
اخلطوة الهامة فى سبيل تعزيز جهود استقرار السودان 

ورخائه..«.
وقدم السيسي، في كلمته التهنئة للشعب السوداني 
لنج��اح احل��وار، وق��ال إن مص��ر حت��رص عل��ى تكثيف 

التعاون مع السودان وترسيخ املصالح املشتركة. 
وش��ارك ف��ي مؤمت��ر احل��وار الوطن��ي الس��وداني 
87 حزب��اً سياس��ياً و34 حرك��ة و66 ش��خصية عام��ة 
الس��ودانية  احلكوم��ة  وزراء  بجان��ب  بالس��ودان، 
وأعضاء السلك الدبلوماس��ي والقنصلي املعتمدين لدى 

اخلرطوم.{

بخوض حرب عنصرية.
كما أعل��ن الرئيس الس��وداني متديد وقف إطالق 
النار لش��هرين، في ث��الث مناطق تش��هد نزاعات بن 
الق��وات احلكومية واملتمردين، وه��ي دارفور وجنوب 

كردفان والنيل األزرق.
احلوار الوطني

وتعود مبادرة البش��ير للحوار إلى مطلع 2014، 
لك��ن جلس��اته بدأت فعلي��اً في تش��رين األول 2016، 
واقتصرت املش��اركة فيها على أح��زاب متحالفة أصالً 

مع حزب املؤمتر الوطني احلاكم.
وقاطع��ت فصائل املعارضة مبادرة البش��ير بعد 
رفضه ش��روطها، وعلى رأس��ها اإلفراج ع��ن املعتقلن 
املقي��دة  القوان��ن  وإلغ��اء  السياس��ين  واحملكوم��ن 

للحريات، وآلية مستقلة إلدارة احلوار.
ول��م تفلح جه��ود متصلة ألكثر م��ن عامن قادها 
رئيس جنوب أفريقيا الس��ابق ثاب��و مبيكي بتفويض 
م��ن االحتاد األفريق��ي في إحلاق املعارض��ة باحلوار، 
وآخ��ر ه��ذه اجله��ود حمل��ت الطرف��ن عل��ى توقي��ع 
»خريط��ة طريق«، ُعق��دت بناًء عليه��ا مفاوضات بن 
احلكومة واحل��ركات املتمردة ف��ي آب املاضي قبل أن 

ُتعلق ألجل غير مسمى.{

الصدر يدعو العراقيين للتظاهر 
احتجاجًا على حكم عودة نواب الرئيس

دع��ا زعيم التي��ار الص��درى العراق��ي مقتدى 
الص��در العراقي��ن إل��ى تنظي��م مظاهرة ش��عبية 
أم��ام مقر احملكم��ة االحتادية العليا ف��ى العاصمة 
)بغداد( بعد انتهاء احتفاالت ذكرى »عاش��وراء«، 
احتجاج��اً على ق��رار احملكم��ة إبطال ق��رار رئيس 
ال��وزراء العراق��ى حيدر العب��ادي بإلغاء مناصب 
نواب رئيس اجلمهوري��ة إليصال صوت اإلصالح 
إل��ى »داعم��ي الفس��اد«، واعتب��ر احلك��م وتأجيل 
تش��كيل حكوم��ة التكنوق��راط »محاول��ة إلع��ادة 

الفساد«.
وهّدد الص��در، فى بيان صحف��ي يوم االثنن، 
بالدعوة العتصام ش��عبي مفتوح إذا لم تس��تكمل 
التكنوق��راط  وزارة  تش��كيل  العب��ادي  حكوم��ة 

املس��تقلن، محذراً م��ن إعادة الوزارات املس��تقيلة 
واملقالة وال سيما الدفاع والداخلية.

ولف��ت إلى احتم��ال وقف املفاوض��ات للعودة 
إل��ى »التحالف الوطني« حال اإلصرار على بعض 
األم��ور اخلاطئة بالتس��ويف ف��ي ملف ال��وزارات 
واملناصب التي يشغلها من وصفهم ب�»الفاسدين« 
وإبقاء مفوضية االنتخابات وقانونها املجحف كما 

هو دون تعديل.
يذك��ر ان  قرار االقالة بحق كل من نواب رئيس 
اجلمهورية فؤاد معصوم، »نوري املالكي وأسامة 
النجيف��ي وأياد ع��الوي«، جاء قبل ع��ام، مبوجب 
ق��رار م��ن رئي��س احلكوم��ة حي��در العب��ادي بعد 

تظاهرات واسعة في بغداد واحملافظات.{

السيسي.. والرئيس البشير
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اعتصام أمام المحكمة العسكرية في بيروت

اعتصام للجماعة أمام دار اإلفتاء في صيدا

اعتصام الجماعة وهيئة العلماء المسلمين 
بدار الفتوى في برالياس

الجماعة اإلسالمّية في طرابلس

انقسام روسي غربي بشأن سوريا.. وانتقادات عربّية لمصر

قطع مئات من مناصري الش��يخ بس��ام الطراس 
الطريق أمام احملكمة العس��كرية في بيروت للمطالبة 
بإطالقه. وش��ارك ف��ي االعتصام مناص��رو »اجلماعة 
العلم��اء  »هيئ��ة  مش��ايخ  م��ن  وع��دد  اإلس��المية« 

املسلمن«.
كلمة هيئة علماء املسلمن في لبنان ألقاها رئيس 
الهيئة الش��يخ أبو بكر الذهبي، أكد فيها أن وقفتنا هي 
انتصار للحق، انتصار للمظلومن، انتصار للموقوفن 
اإلس��المين، انتص��ار ألي مظلوم م��ن أي طائفة كان. 
املس��لمون في لبن��ان قوتهم ف��ي كرامته��م، وبأيديهم 

نفذت اجلماعة اإلس��المية اعتصاماً أمام دار اإلفتاء 
في صيدا استنكاراً لتوقيف الشيخ بسام طراس وجنله 

من قبل القوى األمنية.
وقد جتمع ع��دد كبير من الش��بان قاطعن الطريق 

أمام دار اإلفتاء وسط انتشار أمني.
وهتف املش��اركون ف��ي االعتصام ضد م��ا اعتبروه 
إهان��ة للعلم��اء، مطالبن باإلف��راج الفوري عن الش��يخ 

الطراس.
وق��د ش��ارك ف��ي االعتص��ام املس��ؤول السياس��ي 
للجماعة اإلس��المية ف��ي اجلنوب الدكتور بس��ام حمود 

نفذت اجلماعة اإلس��المية في برالياس اعتصاماً 
أم��ام دار الفت��وى اس��تنكاراً العتق��ال الدكتور بس��ام 

الطراس.

اس��تنكاراً وش��جباً لتوقيف هيئة العلماء وسماحة 
املفتي الش��يخ الدكتور بس��ام الط��راس ومداهمة منزله 
ألس��باب واهي��ة.. ولعدم مراع��اة منزلة ومق��ام العلماء 
األفاض��ل.. اجلماع��ة اإلس��المية ف��ي طرابل��س وهيئ��ة 
العلماء املسلمن نظموا اعتصاماً رافضاً للترهيب ولهذا 
األس��لوب القمعي في س��احة النور بطرابلس، مطالبن 
باحترام حرم��ة العلماء، داعن إلطالق الدكتور الطراس 

والكف عن سياسة الكيل مبكيالن.
كلمة االعتصام ألقاها الشيخ مصطفى ابراهيم.

نائ��ب رئي��س هيئ��ة العلم��اء املس��لمن ف��ي لبنان 
الش��يخ رائد حليحل، اعتب��ر أن من املعي��ب على الدولة 
اللبناني��ة بأجهزتها املختلفة احتجاز الطراس واعتقاله 
ملج��رد مناصرته للثورة الس��ورية، في ح��ن أن الدولة 
اللبناني��ة ذاتها تقف مكبل��ة أمام من يدع��م ظلم النظام 
والطغمة احلاكمة في س��وريا، الت��ي تقتل وتبيد احلجر 

والبشر.
املسؤول السياسي للجماعة اإلسالمية في طرابلس 
األستاذ إيهاب نافع دعا السلطة اللبنانية إلطالق سراح 

 أحدث االس��تخدام الروس��ي حلق النق��ض )فيتو( 
ف��ي مجل��س األمن ض��د ق��رار فرنس��ي لوقف القت��ال في 
حلب، انقساماً بن الغرب وروسيا التي فشلت في مترير 
قراره��ا هي األخرى في املجلس بش��أن س��وريا، وس��ط 

انتقادات عربية ملصر التي ساندت القرارين.
واستخدمت موسكو يوم السبت الفيتو ضد مشروع 
فرنسي إسباني مش��ترك يتضمن إيقافاً فورياً للضربات 
اجلوي��ة وطلعات الطائ��رات احلربية ف��وق مدينة حلب 
السورية، ودعوة إلى هدنة إليصال املساعدات اإلنسانية 

إلى مختلف املناطق في سوريا.
وحصل املش��روع الفرنس��ي على موافقة أحد عش��ر 
صوت��اً بينم��ا امتنع��ت الصن وأنغ��وال ع��ن التصويت، 

النظيف��ة البريئة البيضاء التي م��ا تلطخت باحلروب 
األهلية النجس��ة، وال تلطخت باحلروب الطائفية، وال 

أيام التي قيل عنها أنها مجيدة.
وقال نائب رئيس املكتب السياسي في »اجلماعة 
اإلس��المية« الدكت��ور بس��ام حمود أم��ام املعتصمن: 
»كنت أفضل أن تكون هذه الوقفة أمام فرع املعلومات 
ولي��س هن��ا، ولك��ن الظلم ليس ل��ه طائف��ة وال مذهب 
وال دي��ن«، وأس��ف ل�»الكي��ل مبكيال��ن حت��ت س��قف 
واح��د وه��ذه املعاملة التي نعامل بها ه��ي التي تربي 

اإلرهابين وهي التي تنبت اإلرهاب«.

إلى جانب عدد من املشايخ.
وقال الدكتور بسام حمود في االعتصام: »بذلنا كل 
اإلمكان��ات وكل االتصاالت وكل مح��اوالت التواصل مع 
اجله��ات األمنية والرس��مية والقضائية م��ن أجل وضع 
حد لعملية توقيف الشيخ املفتي الدكتور بسام طراس.

وتاب��ع حمود: »نح��ن دائماً نقول اننا حتت س��قف 
القانون، ونحن ال ندافع عن أي انس��ان يخطئ ويخالف 
القانون، ولكن ان كانت تهمة الدكتور بس��ام طراس هي 
دعم الثورة السورية فكلنا ندعم الثورة السورية، فليتم 

اعتقالنا جميعاً«.

وعقدت هيئة علماء املس��لمن والقوى واحلركات 
اإلس��المية في البقاع في مركز اجلماعة اإلس��المية - 

برالياس اجتماعاً ملتابعة موضوع اإلعتقال.

الشيخ الطراس ووضع تشريع يؤمن احلصانة للعلماء 
ومينع اهانتهم.

كلمة ح��زب التحرير ألقاها الش��يخ محمد إبراهيم، 
دعا فيها مفتي اجلمهورية اللبنانية ألخذ دوره واعتماد 
املوق��ف الذي يعي��د للعلم��اء اعتباره��م وبحفظ حقوق 

املسلمن في لبنان.
كلمة عائلة مفتي راش��يا الس��ابق املوقوف الدكتور 
بس��ام الط��راس ألقاها ابنه عمي��ر، فدعا للمش��اركة في 
الوقفة التضامنية الرافض��ة العتقال والده أمام احملكمة 

العسكرية يوم األحد في بيروت.
النائب خالد الضاهر دعا رئيس احلكومة اللبنانية 
وال��وزراء الس��ّنة إل��ى وق��ف اس��تمرار اعتق��ال الدكتور 
الطراس، محذراً من تداعيات هذا التوقيف على الساحة 
اللبناني��ة، ألنن��ا ل��ن نقب��ل أن نك��ون في الس��جون عند 

مشروع الولي الفقيه وعند احلرس الثوري في لبنان.
واختتم االعتصام بكلمة من والد الدكتور الطراس، 
ش��كر فيها أبناء وفعالي��ات لهذه الوقفة م��ع ابنه مفتي 

راشا السابق املعتقل، ودعاء رفعه الشيخ أحمد أيوب.

وانضمت فنزويال إلى روسيا في التصويت ضده.
وعقب ذلك، فش��لت روس��يا في احلص��ول على دعم 
دولي ملشروع قرار قدمته إلى املجلس بشأن حلب، حيث 
رفضته تسع دول، بينما امتنعت دولتان عن التصويت. 
وقال دبلوماس��ي في مجلس األمن إن النقطة األساس��ية 

هي أنه ال يدعو إلى وقف القصف اجلوي.
مواقف غربية

وفي إطار املواقف الغربية من الفيتو الروس��ي، قال 
املتح��دث باس��م اخلارجية الفرنس��ية رومان ن��ادال إن 

موقف روسيا في مجلس األمن الدولي مؤسف جداً.
وأضاف أن فرنس��ا س��تواصل التح��رك في مختلف 
الهيئات الدولي��ة ووكاالت األمم املتحدة، من أجل إيصال 

صوت الش��عب الس��وري، ألن��ه الضحية األول��ى ألعمال 
العنف.

م��ن جانب��ه ق��ال ديف��د بريس��مان نائ��ب الس��فيرة 
األميركي��ة ل��دى األمم املتح��دة ملجلس األمن إن »روس��يا 
أصبح��ت من املتعهدين الرئيس��ين لإلره��اب في حلب، 
مع استخدامها تكتيكات مقترنة في العادة بقّطاع الطرق 

أكثر من احلكومات«.
أم��ا بريطانيا فاعتبرت أن مش��روع القرار الروس��ي 
يكش��ف عدم قيام موسكو مبس��ؤولياتها، مشيرة إلى أن 

ما يحدث في حلب يعتبر استهانة بالكرامة اإلنسانية.
وحذر الس��فير البريطاني ل��دى األمم املتحدة ماثيو 
ريكروفت -قبيل التصويت- من أنه سيكون »يوماً سيئاً 

لروسيا، لكنه أكثر سوءاً لسكان حلب..«.
انتقادات ملصر

وفي هذه األثناء، انتقدت السعودية وقطر تصويت 
مص��ر في مجل��س األمن الدول��ي لصالح مش��روع القرار 
الروس��ي بشأن الوضع في سوريا الذي لم يلق تأييداً إال 

من أربع دول.
فقد وصف املندوب السعودي في األمم املتحدة عبد 
الل��ه املُعلم��ي تأييد مصر للق��رار الروس��ي باملؤلم، وقال 
إن من املؤس��ف أن يك��ون موقف الس��نغال وماليزيا في 

مجلس األمن أقرب إلى املوقف العربي من موقف مصر.
وأضاف أنه يرث��ي لتلك الدول التي صوتت لصالح 

القرار الروسي.
م��ن جهته��ا وصف��ت مندوبة دول��ة قطر ل��دى األمم 
املتح��دة علياء آل ثان��ي تصويت مصر لصالح مش��روع 

القرار الروسي، باملؤسف.
وقال��ت إن املهم اآلن هو التركي��ز على ما ميكن فعله 
ملواجهة فش��ل مجلس األمن في حل األزمة السورية بعد 

استخدام روسيا الفيتو للمرة اخلامسة.{

اعتصامات علمائية احتجاجًا على توقيف الشيخ بسام الطراس
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جانب املؤسسات..«.
بعدها ألقى الدكتور الكسار كلمة نّوه فيها بجهود 
»املجل��س الدمنارك��ي ال��ذي أطلق ه��ذه املكرم��ة التي 
ستس��هم في التخفيف م��ن معاناة املجتم��ع اللبناني 

والسوري«.
بدوره ممثل املجلس الدمناركي )خالد اسماعيل( 
أك��د »أن الدع��م لبل��دة ببنن دع��م اس��تراتيجي، نظراً 
حلاجة هذه البلدة، و ستكون هناك مشاريع تستهدف 
الفئ��ات اللبنانية والس��ورية، نحتاج للجميع من أجل 

حتقيق النجاح«.
كما ألقى ممثل من املجلس )صهيب الرفاعي( كلمة 

نّوه فيها مبزايا وادارة املركز الصحي وبالبلدية.

األستاذ أس��عد هرموش قال فيها: يقول الرسول | »ال 
هج��رة بعد الفتح وامنا جهاد ونّي��ة«، ونحن لن نهاجر 
بعد اليوم من أرضنا، قولوا للدب الروس��ي القذر وملاكر 
الشام وملاكر اليمن وملاكر العراق ومصر وفلسطن وكل 
املاكرين اخلونة، الذين يدمرون املساجد واملستشفيات 
ف��ي حلب، ويري��دون ان مينعوا نقطة امل��اء عن أكثر من 
300 أل��ف مس��لم صاب��ر: لن نهاج��ر بعد الي��وم، فهذه 

األرض أرضنا والدار دارنا.
وع��ن االنتخاب��ات الرئاس��ية قال هرم��وش: هناك 
محاولة إليجاد مخرج لألزمة الرئاسية، أقول إن الرئيس 
سعد احلريري حّرك هذا اجلمود بعد طول انتظار، وقام 
مبب��ادرة نقّدرها ونثّمنها، ولكن كان يجب ان يصار إلى 
عق��د اجتماع إس��المي عند مفت��ي اجلمهورية، يحضره 
رؤس��اء احلكومات وق��ادة العمل السياس��ي واحلركي 
ويتبادلون الرأي بالنس��بة إلى الترش��ح اجلديد، حتى 
ال يك��ون مادة نزاع داخلي بن أبن��اء الصف الواحد كما 

حصل مع ترشيح الوزير فرجنية.
لفرق��ة  إس��المية  بأناش��يد  االحتف��ال  واختت��م 

االستقامة من وحي املناسبة.

وذلك يوم السبت في 2016/10/1 في مركز الدعوة - 
عائشة بكار. وقد ش��ارك بالنشاط ما يقارب مائة فتاة. 
تضمن البرنامج مسرحية تروي قصة الهجرة ، وألعاباً 

متنوعة، باإلضافة إلى أشغال يدوية.
)عل��وم حياة( خلتمها حفظ الق��رآن الكرمي، ثبتها الله 

ونفعها ونفع املسلمن بها.

كرمت اجلمعية الطبية اإلس��المية بلدية ببنن - 
العب��دة في عكار، واملجل��س الدمناركي لالجئن وذلك 
في حف��ل تكرمي��ي مبركز اإلمي��ان الصحي ف��ي ببنن 
مبناس��بة تقدمي بع��ض التجهي��زات الطبي��ة للمركز، 
بحضور رئيس بلدية ببنن - العبدة د. كفاح الكسار، 
عضو الهيئ��ة اإلدارية في اجلمعية الطبية اإلس��المية 
األس��تاذ محمد هوش��ر، أعضاء املجل��س البلدي وعدد 

من الفعاليات.
بع��د كلمة ترحيبية للمش��رف عل��ى املركز فراس 
املص��ري، حت��دث هوش��ر مرحب��اً باحلض��ور ش��اكراً 
»باس��م اجلمعي��ة الطبي��ة املجل��س الدمنارك��ي على 
خدمات��ه وما قدمه لهذا املركز وكل مركز، والوقوف الى 

ملناسبة الهجرة النبوية، وتكرمياً حلجاج بيت الله 
احلرام، أقامت اجلماعة اإلسالمية في شحيم احتفاالً في 
خلية مس��جد أبي بكر الصديق، حضره مسؤول املكتب 
السياس��ي في اجلماعة النائب السابق أسعد هرموش، 
رئي��س مجلس محافظة جبل لبن��ان في اجلماعة محمد 
قداح، واملسؤول السياسي عمر سراج، أعضاء املجلس 
البلدي في شحيم، رئيس رابطة مخاتير الشوف املختار 
محمد عبد الرحمن ش��عبان، مخاتير البلدة، وحشد من 

احلجاج واألهالي.
اس��تهل احلفل بتالوة من الق��رآن الكرمي، وترحيب 
م��ن مال��ك ف��واز، ثم ألق��ى الش��يخ عاطف قش��وع كلمة 
اعتبر فيها ان ما يهم اجلماعة هو التآلف واإلصالح بن 

مكونات املجتمع.
بدوره الش��يخ ف��ارس احلاج ش��حادة حتدث عن 
معان��ي الهج��رة، وعن النع��م التي يناله��ا احلجاج من 
خ��الل طوافه��م وس��عيهم ووقوفهم على جب��ل عرفات، 
معتب��راً أن رحل��ة احلج فيه��ا اصالح للنفس البش��رية 

التي تعاهد الله السير على الصراط القومي.
كلمة ملسؤول املكتب السياسي للجماعة اإلسالمية 

إحي��اًء ملناس��بة رأس الس��نة الهجري��ة اجلدي��دة 
النج��اة  جمعي��ة  ف��ي  الناش��ئة  قس��م  نظ��م   ،1438
االجتماعية - بيروت نش��اطاً لطالبات دورات »تاج من 
نور« القرآنية حتت عنوان: »من هنا بدأ مش��وار أمتنا« 

أق��ام ن��ادي صباي��ا في 
جمعي��ة النج��اة االجتماعية 
- بي��روت، محاضرة بعنوان 
»التخطيط في رحلة الهجرة 
إلى يث��رب« لطالبات القس��م 
الثان��وي، وذلك صب��اح يوم 
الثالث��اء 2016/10/4 ف��ي 
النموذجية.  اإلمي��ان  ثانوية 
ألقت احملاضرة األخت أسماء 
البري��دي، وتكلم��ت فيها عن 
عظمة الرس��ول | في وضع 

اخلطة املناسبة لكل مرحلة من مراحل الهجرة. كما مت 
تكرمي الطالبة »رمي فاع��ور« من الصف الثالث ثانوي 

الجمعية الطبّية اإلسالمية تكّرم
بلدية ببنين والمجلس الدنماركي لالجئين

تكريم الحجاج وإحياء ذكرى الهجرة في شحيم

احتفال الناشئة في ذكرى الهجرة النبوية

محاضرة عن الهجرة - صبايا 2016

أنشطة

افتتاح مؤتمر االئتالف العالمي للنقابات لنصرة القدس في إسطنبول
إس��طنبول،  التركي��ة  العاصم��ة  ف��ي  افتتح��ت 
العامل��ي  االئت��الف  الثالث��اء، فعالي��ات مؤمت��ر  ي��وم 
للنقابات لنصرة القدس وفلس��طن، بحضور رس��مي 
وشعبي، ومبش��اركة نخبة من الشخصيات العربية 

واإلسالمية.
وق��ال رئي��س املؤمتر ليث ش��بيالت في اجللس��ة 
األول��ى: إن دافع حضورنا اليوم ه��و النخوة والغيرة 
إلنقاذ الشعار الذي كان دائماً يجمعنا »القدس قدسنا 
جميعاً وفلسطن هي بوصلتنا«، الذي بات في حاجة 
إلى إنقاذ بعد أن عصفت باألمة اإلس��المية كل أشكال 
الف��ن احلالق��ة للدين، من سياس��ية إل��ى طائفية إلى 

مذهبية إلى عصبية إقليمية، جلبت لنا كل الويالت.
الش��عبية  الكتل��ة  تش��كيل  مت  أن��ه  إل��ى  وأش��ار 
التاريخية أللوانها الفكرية املتنوعة التي حتتاج إليها 
األمة في نضالها الواحد ضد الظلم واالس��تبداد، وضد 
املش��روع »اإلس��رائيلي« والغزو اخلارج��ي مبختلف 
صوره وأش��كاله، وكان��ت القدس البوصلة الرئيس��ة 

التي تنضبط بها النشاطات وجميع املناضلن.
وأب��دى ش��بيالت تطلع��ه إل��ى تفعي��ل النش��اط 
النقاب��ي من أج��ل خدمة القدس وفلس��طن، من خالل 
انضم��ام االئتالف النقاب��ي التركي، مؤك��داً أن املؤمتر 
س��يوزع من��اذج للراغب��ن ف��ي االنضم��ام إل��ى ه��ذا 

نحن بجانبها وندعم احلقوق الفلسطينية كاملة.
وأشار إلى أن النقابات نفذت العديد من األنشطة 
من أجل القدس وفلس��طن، إال أنها ما زالت غير كافية، 
ومن هذه األنش��طة رعاية األيتام ف��ي غزة ومحاوالت 

فك وكسر احلصار.
من جهته، أكد رئي��س احتاد املوظفن العمومين 
علي يلتش��ن، الراعي الرئيس للمؤمتر؛ أن االستيطان 
»اإلس��رائيلي« لألراض��ي الفلس��طينية يأخ��ذ طاب��ع 

التشكيل النقابي اجلديد.
ب��دوره، ق��ال رئيس احت��اد نقاب��ات العم��ال في 
تركي��ا »ح��ق إيش« محمود أرس��الن، وه��و أحد رعاة 
احلف��ل: إن أحد أه��داف هذا التجمع ه��و رفع احلصار 

عن فلسطن.
وأكد أن النقابة س��تقوم بتوضي��ح وجهة نظرها 
م��ن أجل حماية القدس وفلس��طن ف��ي جميع احملافل 
الدولي��ة، إمياناً بقضية فلس��طن العادل��ة، التي نقف 

الت��درج، وزاد بع��د ع��ام 1980م؛ أي بع��د اتفاقي��ة 
»كامب ديفيد«.

وقال: عل��ى املس��لمن وكل أح��رار العالم حترير 
ذاكرتهم من االحتالل، الذي يحاول أن يس���ّوق روايته 
الكاذب��ة للعالم ويتباكى ف��ي األمم املتحدة، مؤكداً أنه 
يجب أن يتحرك اجلميع باجتاه نصرة فلسطن بشكل 

منظم، وبشكل يعكس إنسانية وعدالة هذه القضية.
من جهته، أكد نائب رئيس الوزراء التركي نعمان 
كورتلمش ف��ي كلمته أن القدس هي محور السياس��ة 
اخلارجي��ة التركي��ة، ويجب عل��ى اجلمي��ع أن يطرح 
ه��ذه القضية للعالم بأبعاده��ا التاريخية انطالقاً من 

مبادئنا وأخالقنا.
وش��دد على أنه ال س��الم ف��ي العال��م دون إيجاد 
حل عادل وش��امل للقضية الفلس��طينية، ودون وقف 
االستيطان الذي يس��رق األراضي الفلسطينية مدينة 

مدينة وقرية قرية.
وقال: يج��ب أن نروي القضية الفلس��طينية وأن 
نطرحه��ا أم��ام العالم بش��كلها الصحي��ح وبأبعادها 
التاريخية الت��ي تؤكد أن االحتالل »اإلس��رائيلي« هو 
أص��ل اإلره��اب في املنطق��ة، وهو الذي أس��س له قبل 

مائة عام عبر عصابات الهاجانا واألرجون.
وال��دول  املس��لمن  جمي��ع  كورتلم��ش  ودع��ا 
اإلس��المية إلى ضرورة جعل قضية فلسطن العادلة 
واحلصار الظالم فيها على س��لم أولويات سياساتهم 

اخلارجية.{
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من���ذ توقيفه عش���ّية عي���د األضحى، كان واضح���ًا أن قضية الدكتور بس���ام الطراس لن 
متّر على خير، وأن معاودة إطالق س���راحه كانت مجّرد »تنفيس���ة« أش���رف على توليفها وزير 
الداخلية المتصاص التوتر الذي حصل. وإلدراك السقف الذي ميكن أن تصل إليه األمور 
عند معاودة توقيفه، فقد كان واضحًا أن السّم الذي امتألت به وسائل اإلعالم حول املفتي 
الطراس واملعلومات التي نشرتها حوله، وتخصيص مقدمات النشرات اإلخبارية والتقارير 
املفبرك���ة ع���ن الرجل ل���م حتصل باجته���اد حتريري م���ن إدارة هذه الوس���ائل اإلعالمية وال 
بفض���ل نش���اط مراس���ليها، بل اس���تنادًا إل���ى خبرّيات على ش���كل معلومات خاصة س���ّربتها 
األجهزة األمنية عمدًا إلى وسائل اإلعالم املقربة منها، بهدف تشويه صورة املفتي الطراس 
وإيج���اد جو ضاغط حوله، مبا يجعل مس���ألة إعادة توقيفه أم���رًا متوقعًا ومنتظرًا، وهو ما 
حص���ل فع���اًل. لم تب���َق إال أحداث 11 أيل���ول لم يتهم بها الدكتور بس���ام الط���راس، ورمبا لو 
سبق للرجل يومها السفر إلى الواليات املتحدة لكان حكمًا أحد املتهمني املفترضني بهذه 

األحداث.
رغ���م كل التهوي���ل والته���م والروايات الت���ي حيكت ح���ول املرّبي الط���راس، ورغم أطنان 
األقاوي���ل الت���ي ألصقت به، فقد أجم���ع املفترون أنه لم يثبت على الش���يخ الطراس أي دور 
في أي تفجير أو جرمية وقعت على األراضي اللبنانية، وهو ما أكده مفّوض احلكومة لدى 
احملكمة العس���كرية، الذي اّدعى على الش���يخ الطراس بجرم االنتماء لتنظيم »داعش« من 

خالل التواصل مع أشخاص في التنظيم.
لن أناقش اّدعاء احملكمة، ولن أحاول تفنيده أو إنكاره أو محاولة تبرئة املفتي الطّراس 
منه، رغم أنه ال ميّت إلى العقل واملنطق بصلة. وسأفترض صحة أن سماحة املفتي الشيخ 
الدكتور املربي بسام الطراس ينتمي لتنظيم إرهابي، رغم أن عقل الرجل يزن عقول قيادة 
تنظي���م داع���ش مجتمع���ني، لك���ن رغم ذلك س���أفترض صحة ه���ذا االّدعاء. لك���ن، أال يدعو 
للضح���ك توقي���ف رجل النتمائ���ه لتنظيم إرهاب���ي دون أن يقدم على ارت���كاب أي جرم على 
األراض���ي اللبناني���ة أو خارجها، في الوقت الذي ترتكب على األراض���ي اللبنانية جرائم كل 
ي���وم؟ أال يدعو للس���خرية أن تتخلى األجهزة األمنية ع���ن دورها في مالحقة املجرمني من 
القتلة والس���ارقني وجتار املخدرات والفاس���دين والزعران والشبيحة ومن يحملون السالح 
ويخّوفون به اللبنانيني، لتتفرغ لرصد ومتابعة ومراقبة الدكتور بسام الطراس والبحث في 
تاريخه وحاضره ومستقبله عن زّلة من هنا أو هفوة من هناك لإلطباق عليه وتنفيذ أقسى 
العقوباتي بحقه؟!. أال تخجل هذه األجهزة من نفسها وهي تالحق رجل فكر وعقل وإدارة 
النتمائ���ه لتنظيم إرهاب���ي، في الوقت الذي جتلس فيه القرفصاء وهي تراقب امليليش���يات 
املس���لحة وهي تتواصل على املأل مع تنظيمات إرهابية وتس���اند نظامًا مجرمًا وتقتل شعبًا 
ال ذن���ب له س���وى املطالب���ة باحلري���ة والكرامة؟. أال تش���عر األجهزة األمني���ة باخلجل وهي 
تسمع أحدهم يتحداها عبر وسائل اإلعالم أن تقترب منه أو من القرية التي يقطن فيها، 
ويه���ّدد رجاله���ا بقطع أرجلهم وأيديهم إذا فكروا باالقت���راب من أحد مناصريه، فتهمل كل 

ذلك وتنشغل بتوقيف رمز من رموز شريحة واسعة من املسلمني؟!.
أال تش���عر املرجعية السياسية والدينية للشيخ بسام الطراس باحلرج حني تصمت عن 
توقي���ف رج���ل يفترض أن تكون ظهره وس���نده وداعمة له، وهي تش���اهد وتس���مع كل يوم عن 

ارتكاب جرائم وتقاعس األجهزة األمنية عن مالحقة مرتكبيها؟!.
نتمنى على األجهزة األمنية والقضائية أن حتاسب الشيخ بسام الطراس على ما فعل، 
وأن تنزل به أش���د العقوبات إذا اس���تحق ذلك، لكن قبل ذلك على هذه الدولة من أكبر رأس 
فيه���ا أن يعي���دوا ترتيب أولوياتهم، ويعيدوا حس���اباتهم، وأن يقوموا بدورهم في حفظ أمن 
الوط���ن واملواط���ن، ومالحقة الذين لم يتركوا هيبة جلي���ش وال ثقة بقضاء، الذين يقتلون 

ويسرقون وينهبون ويعتدون على كرامات وأرزاق مواطنني على األراضي اللبنانية.<

بقلم: أواب إبراهيم

لنعاقب الطّراس.. واآلخرين!

كلمة طيبة

كثيرة هي األح��داث التي تعّم الوطني 
العرب��ي وتعم��ل في��ه ش��رذمة وتصدع��اً 
وتفرق��ة. وحتفل وس��ائل االع��الم املختلفة 
واش��تباكات  »التعي��س«  اليم��ن  بأخب��ار 
االخوة ف��ي ليبيا، وعمليات ابادة الش��عب 
الس��وري بإشراف مباش��ر من روسيا التي 
تضيق على س��كان حلب بامل��واد الغذائية 
والطبي��ة وتن��ادي في دس��تورها واعالمها 
ع��ن دع��م الش��عوب املس��تضعفة أو تل��ك 

اخلاضعة لنظام حكم دكتاتوري.
وب��ات واضح��اً املؤام��رة املذهبية في 
الع��راق الذي يأس��ره عم��الء اي��ران وينفذ 
ل��ن  ال��ذي  الش��يعي«  »اله��الل  مخط��ط 
يتحقق في رأي قادته إال بإضعاف الس��نة 
وترويضهم على االذعان ملقررات قادته وإال 
أصبحوا نهباً للحش��د الش��يعي واحلرس 

الثوري الطائفية وسائر املنظمات.
وال ب��أس اآلن ف��ي أن نتخل��ى عن هذه 
املصائب التي تلف العراق وسوريا واليمن 
وليبي��ا وأن نضرب صفحاً عم��ا يجري في 
لبنان من »اش��تباكات« كالمية تكاد تفجر 
الوض��ع األمن��ي وتبق��ي احلكوم��ة معطلة 
ط��ال  جدي��د  ورئي��س  مؤج��الً  والبرمل��ان 
انتظ��اره، ولي��س في األف��ق ما يش��ير الى 

انتخابه.
اذاً س��ننّحي ه��ذه القضاي��ا لنتوق��ف 
أم��ام اغتي��ال الصحاف��ي األردن��ي ناهض 
حتر على يد ش��اب أردني أزعجه كما أزعج 
س��ائر االردنين والعرب املس��لمن بنشره 
ص��ورة كاريكاتوري��ة متّس ال��ذات االلهية 
واملالئكة وحقيقة اجلنة بإبراز »داعش��ي« 
بن احلس��ان في اجلنة ميلي طلباته على 
ذي اجلاللة واملالك جبريل بترتيب الغرفة 

واحضار املزيد من احلور العن.
هن��ا نس��ارع ال��ى الق��ول إنن��ا ضد أي 
عملي��ة اغتيال مهما كانت االس��باب، مثلما 
استنكرنا من قبل اغتيال رسام الكاريكاتور 
الفرنسي الذي رسم الرسول الكرمي بأبشع 

صور في صحيفة شارلي ايبدو.
املتطاول��ن  ه��ؤالء  عل��ى  ب��ات  ولق��د 
عل��ى الدي��ن اإلس��المي ورس��وله املبج��ل 
اإلس��المية  والش��ريعة  الك��رمي  وقرآن��ه 

الغ��راء أال يخلط��وا ب��ن حرية ال��رأي التي 
تعتم��د الدراس��ات واالبح��اث املوضوعية 
بنظري��ات  املس��لمن  »اس��تثارة«  ولي��س 
مش��بوهة وأحق��اد تاريخية ل��م تتمكن من 
تقويض عاملي��ة هذا الدي��ن ودخول املئات 
م��ن األوروبي��ن واألمي��ركان في دي��ن الله 
الصهيوني��ة  يغي��ظ  ال��ذي  األم��ر  أفواج��اً 
العاملية وأذنابها في بالدنا من العلمانين 

والشيوعين وغيرهم.
ولعل من أش��نع املواقف التي تتصدى 
له��ذا الدي��ن م��ا ن��راه م��ن احل��كام العرب 
واملس��لمن الذين حف��ل تاريخهم باالعتداء 
على الش��باب املؤم��ن وزجهم في س��جون 
السلطة ليذوقوا أبشع أنواع العذاب ألنهم 

قالوا رّبنا الله.
املظلوم��ن  ه��ؤالء  ن��رى  هن��ا  م��ن   
رداء  خل��ع  عل��ى  يتعاه��دون  املقهوري��ن 
له��ؤالء  ليتص��دوا  و»األوادمي��ة«  الطيب��ة 
احل��كام اجلباري��ن بش��تى الس��بل حت��ى 

يطيحوا حكام الضاللة والفساد.
على أنه ينبغي هنا أن نستدرك نشوء 
ظاهرة املتطرفن الذين أساؤوا إلى اإلسالم 
بتكفيره��م م��ن ليس��وا على نهجه��م. وهنا 
نرى دور املخاب��رات األوروبية واألميركية 
الت��ي ال نبرئه��ا م��ن تهم��ة العناي��ة به��م 
ودفعهم إلثارة الشغب واحلروب واالقتتال 

بن املسلمن.
إن مقت��ل الصحاف��ي األردن��ي ناهض 
حت��ر أش��اع في امل��أل موجة من االس��تنكار 
والتنديد بقاتله والغمز من قناة هذا الدين، 
رغ��م أن التحقيق��ات أك��دت ع��دم انتمائ��ه 
للحركة اإلسالمية، ما يؤكد رفض املسلمن 
للتط��رف والتعصب واس��تنكارهم للحرب 
األنظم��ة  بع��ض  تش��نها  الت��ي  الش��عواء 
العربي��ة على الش��باب املؤمن األم��ر الذي 
يس��ّر الكيان الصهيوني ويرضي أعداء هذا 

الدين فيما ليسوا منهم.
وكان عل��ى املدع��ن باحلري��ة الفكرية 
أن يس��تنكروا حم��الت التضيي��ق واعتقال 
الش��باب املؤم��ن، اذا كان��وا حقاً يقّدس��ون 

حرية الفكر والرأي.{ 
عبد القادر االسمر
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