
بانتظار قانون االنتخاب!
عندم���ا أوش���ك مجلس الن���واب اللبنان���ي على انتخ���اب العماد ع���ون رئيس���ًا للجمهورية، 
تصّدى الرئيس نبيه بري لهذا اخليار، وأعلن أنه س���وف ينتخب س���ليمان فرجنية، وصواًل إلى 
اختي���ار الورق���ة البيضاء، هو وعدد من الكتل النيابية املعارض���ة. عندها هّون الرئيس بري من 
ش���أن التوافق على انتخاب عون، وأطلق مقولته املش���هورة »ان مرحلة ما بعد انتخاب الرئيس 
ستكون للجهاد األكبر املتعلق باالستحقاقات اللبنانية..« ويأتي في طليعة هذه االستحقاقات 
قانون االنتخابات، الذي عجز مجلس النواب عن اعتماده. وإذا استغرق تشكيل احلكومة أكثر 
من ش���هر، فإن قانون االنتخابات س���وف يس���تغرق أكث���ر بكثير، خاصة أن هن���اك من يصّر على 
القانون النسبي، أو األكثري، أو األرثوذكسي. والنسبي مثاًل يحتاج جهودًا كبيرة للتدريب عليه 
والتروي���ج له، خاصة أنه يحتاج إلى إلغاء الطائفية، س���واء ج���رى اعتبار لبنان دائرة انتخابية 
واح���دة أو اعتم���دت احملافظة. وبالتالي فإن الرئيس بري يدرك الفترة الزمنية التي يحتاجها 
القانون، وأن إجازته في املجلس النيابي لن تكفيها أش���هر قليلة، فضاًل عن تس���ويقه والتدريب 
علي���ه، فض���اًل عن إجراء االنتخابات مبوجبه. وهذا ه���و »اجلهاد األكبر« الذي حتدث عنه بري، 

وأواله اهتمامًا يزيد على انتخاب رئيس اجلمهورية، الى أن يأذن الله بالفرج.
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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(

جعجع: زمن الوصاية وّلى
»الق��وات  ح��زب  رئي��س  اعتب��ر 
اللبناني��ة« س��مير جعج��ع، أن هناك »من 
ال يري��د عهداً جدي��داً بل اس��تمراراً للعهود 
القدمي��ة، خصوص��اً ذاك ال��ذي س��اد إبان 
عهد الوصاية ب��كل مفاهيمه«، مؤكداً »أننا 
لن نأل��و جهداً في دع��م هذا العه��د ليكون 

عهداً جديداً بالفعل«.
وق��ال ل�»املركزية« إن »ما يجري على 
مس��توى تش��كيل احلكومة من تنازع على 
احلص��ص واحلقائ��ب ه��و الوج��ه املبّطن 
الس��تهداف التحالف بني »التي��ار الوطني 
احل��ر« و »القوات«. إنها ممارس��ة ُس��ميت 
ف��ي حقبة زمنية معين��ة »ترويكا«، حينما 
كان عه��د الوصاية يوج��ه بوصلته آنذاك 
نح��و ش��رذمة الس��لطة اللبنانية ب��كل ما 
أتي��ح له م��ن مج��االت ملن��ع قي��ام الدولة 
اللبناني��ة فع��اً، فتتمكن س��لطة الوصاية 
م��ن االس��تمرار. وكل ه��ذا ل��م يع��د ممكناً 
راهن��اً، حيث الدول��ة لن تقوم إال اس��تناداً 
رئي��س  الوض��وح.  الش��ديد  للدس��تور 
يش��رفان  املكل��ف  والرئي��س  اجلمهوري��ة 
عل��ى تش��كيل احلكوم��ة، وهو م��ا يحاول 
فعله الرئيس��ان عون واحلريري منذ نحو 
ش��هر، لكنه على ما يبدو ال يروق للبعض، 
فيواجه املمارسة اجلديدة للعهد وتطبيق 

الدستور بالعرقلة«.

عون: سأعمل على تحقيق 
اإلنماء المتوازن

أكد الرئيس ميش��ال ع��ون عزمه على 
»العمل لتحقيق سياس��ة اإلمن��اء املتوازن 
خ��ال واليت��ي الرئاس��ية بالتع��اون م��ع 
احلكومة بعد تشكيلها«، مشدداً على »دور 
الهيئ��ات الرقابي��ة ف��ي تق��ومي االعوجاج 

ومكافحة الرشوة والفساد«.
ون��ّوه عون خ��ال لقائه ش��خصيات 
سياس��ية وروحية وإدارية، ب���»دور املرأة 
ف��ي صنع مس��تقبل لبنان وبن��اء املجتمع 
تك��ون  أن  وأم��ل  س��ليمة«.  أس��س  عل��ى 
»عنص��راً إصاحي��اً ف��ي املجتم��ع وتق��وم 
بدورها كاماً من خال االنخراط باألحزاب 
ليكون صوته��ا مس��موعاً ومؤث��راً«. وأكد 
أن »التغيي��ر ال يتحقق إال من خال ش��عب 

متضامن قادر على صناعة هذا التغيير«.

الحريري: األولوية 
لتحسين فرص العمل

أك��د الرئيس املكلف تش��كيل احلكومة 
اللبناني��ة س��عد احلري��ري أن »م��ن أه��م 
مس��ؤوليات الدول��ة ف��ي الوق��ت احلاضر 
الش��باب  أم��ام  العم��ل  ف��رص  حتس��ني 
والش��ابات ف��ي لبن��ان، وإيج��اد مناخ من 

الثقة واألمل لهم«.
وأكد احلريري أن »من أحب النشاطات 
على قلب��ي، هي تلك التي تهدف إلى تعليم 
ومتك��ني ورفع ق��درات ش��بابنا، ليس فقط 
ألنها كان��ت األحب على قلب الرئيس رفيق 
احلري��ري، ال��ذي كان ي��رى أن رأس��مالنا 
البش��ري هو ثروتنا احلقيقية، ولكن أيضاً 
ألنني مقتنع بأن حتصي��ل العلم واملعرفة 
هو الطريق الوحيد لبناء قدراتنا البش��رية 

وحتقيق نقلة نوعي��ة في الطاقات الكامنة 
ف��ي اقتصادن��ا، واحلف��اظ عل��ى ميزاتن��ا 

التفاضلية في املنطقة والعالم«.

دريان يتبنى قضية مخيم 
الريحانية للنازحين

وض��ع وف��د م��ن »احت��اد اجلمعيات 
اإلغاثية والتنموية« برئاسة عبد احلفيظ 
اللبناني��ة  اجلمهوري��ة  مفت��ي  عيتان��ي، 
الش��يخ عب��د اللطي��ف دريان، ف��ي أجواء 
معاجلة قضية مخيم الريحانية لاجئني 
دراس��ة  وس��لمه  ع��كار،  ف��ي  الس��وريني 
ميداني��ة ع��ن املخي��م، ونق��ل عن��ه تبنيه 
»مش��كلة املخي��م جلهة بعدها اإلنس��اني 
والدين��ي، وتق��دمي كل أش��كال املس��اعدة 
للمخي��م درءاً لألخط��ار اإلنس��انية الت��ي 
س��تنجم عن تش��ريد ه��ؤالء الاجئني في 

حال إجائهم من املخيم«.
زين��ة  االحت��اد  وكيل��ة  وأوضح��ت 
املصري أنه مت الطل��ب من قيادة اجليش، 
التري��ث  حكمت��ه،  عل��ى  عّودن��ا  »ال��ذي 
مبوض��وع إج��اء املخي��م ال س��يما أنه لم 
تس��جل أي��ة أعم��ال أمني��ة، ال م��ن داخ��ل 
املخيم وال م��ن خارجه، وطالبن��ا بأنه إذا 
كان هن��اك تخفي��ف م��ن أع��داد الاجئني 
داخل املخيم أن تكون هناك أماكن بديلة، 
وأن يكون هناك مخيم باملواصفات نفسها 

التي يتمتع بها هذا املخيم«.

»المستقبل« تأمل والدة 
حكومة تعيد الثقة بالدولة

أمل��ت كتلة »املس��تقبل« النيابية بعد 
اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة 
واملس��اعي  االتص��االت  تس��فر  »أن  ب��� 
املس��تمرة الت��ي يجريه��ا الرئي��س املكلف 
س��عد احلري��ري ع��ن تش��كيل احلكوم��ة 
بأس��رع وقت ممكن«، مذكرة بأن احلكومة 
»تنتظره��ا مهم��ات أساس��ية وضروري��ة 
تبدأ بإعداد وإقرار مش��روع موازنة 2017 
ومواكب��ة إق��رار قانون لانتخ��اب والعمل 
عل��ى اس��تعادة ثق��ة اللبناني��ني بدولتهم 
ومؤسساتهم مبا يعزز دور الدولة العادلة 
والق��ادرة ويقدرها على محاربة التس��لط 

وميكنها من اتخاذ القرارات الشجاعة«.
املتاح��ة  الفرص��ة  »أن  إل��ى  ونبه��ت 
لتحقيق انطاقة صحيحة للعهد الرئاسي 
يج��ب أال تضع��ف أو تتراج��ع أو ُتهَدر ألن 
الشعب اللبناني يعلق اآلمال على حتقيق 
اخت��راق في ج��دار األزمة املس��تحكمة في 

هذه املرحلة املهمة واخلطيرة«.

نقابات النقل البري:
إضراب عام ومسيرات سّيارة

اعلن��ت احتادات قط��اع النق��ل البّري 
ونقابات��ه في لبنان اثر اجتماع »اس��تمرار 
االعتصام امام مراك��ز املعاينة امليكانيكية 
حفاظ��اً عل��ى مصال��ح اللبناني��ني جميعاً 
والسائقني منهم وحتقيقاً ملطالب القطاع«. 
كذل��ك ق��ّرر املجتمعون تنفي��ذ اضراب عام 
عل��ى جميع االراض��ي اللبناني��ة مع نقاط 
س��ّيارة  ومس��يرات  واعتصام��ات  جتّم��ع 
اخلمي��س 8 كان��ون االول املقب��ل، على ان 

ُتعل��ن خّط��ة تنفي��ذ االض��راب ف��ي مؤمتر 
صحافي ُيعقد في وقت الحق.

إلغاء تراخيص 171 مكتبًا 
الستقدام العامالت

في س��ياق العملي��ة االصاحية التي 
يقوم بها وزي��ر العمل في حكومة تصريف 
األعم��ال س��جعان ق��زي ف��ي م��ا يتعل��ق 
مبكافحة االجتار بالبش��ر واحترام حقوق 
االنسان والتي تس��تهدف مكاتب استقدام 
العام��ات ف��ي اخلدم��ة املنزلي��ة، عم��دت 
اللجن��ة التي ألفها قزي ف��ي هذا االطار الى 
الغ��اء تراخي��ص 171 مكتباً لع��دم توافر 
الش��روط القانونية املطلوبة، وجتميد 23 
مكتباً عن العمل حت��ى تصحيح أوضاعها 

خال شهر.

شبطيني: التأخير في التشكيل 
عودة إلى تفريغ الدولة

أسفت وزيرة املهجرين أليس شبطيني 
ألن »م��ا ن��راه وم��ا نلمس��ه م��ن تأخير في 
تش��كيل احلكوم��ة وبع��ض التصريح��ات 
والتجاذب��ات، يؤك��د الع��ودة ال��ى م��ا هو 
أخط��ر من الف��راغ«، الفتة إل��ى أن »الهدف 
هو العودة الى تفريغ الدولة من مقوماتها 
واإلبقاء على مهزلة تصريف األعمال الى ما 
شاء الله، والى ما شاءت الظروف اإلقليمية 
املؤاتية لانقاب وإجراء تعديات جذرية 
لنس��ف الطائف، إال إذا تنّبه العهد ملا يحاك 
ويتخذ اإلجراءات الازم��ة لوقف املماطلة 

والتسويف املضرة ببدايات عهد جديد«.

الراعي: النازحون خطر 
سياسي ومذهبي

بش��ارة  املارون��ي  البطري��رك  اعتب��ر 
الراع��ي أن »خط��راً كبي��راً يح��دق بلبنان 
بس��بب الع��دد الهائ��ل للنازح��ني«. وق��ال 
إن عدد الس��وريني وصل ال��ى نحو مليون 
م��ن  معظمه��م  س��وري  امللي��ون  ونص��ف 
يرتف��ع  الع��دد  وه��ذا  الس��نية،  الغالبي��ة 
س��نوياً م��ا ب��ني 40 و50 ألفاً م��ع حديثي 
الوالدة، أضف الى ذلك نصف مليون الجئ 
فلس��طيني. وهن��ا يبلغ عدده��م اإلجمالي 
نحو مليوني نسمة اي نصف عدد الشعب 
اللبنان��ي، على مس��احة لبن��ان التي تبلغ 

10452 كلم2 من اجلبال والوديان.
وق��ال الراعي، خ��ال محاضرة ألقاها 
في مرس��يليا - فرنس��ا بعنوان: »مستقبل 
املسيحيني في بلدان الشرق األوسط«، إن 
»اخلط��ر هنا هو اقتص��ادي وثقافي وأمني 
وسياس��ي ومذهبي«. وس��أل: مل��اذا علينا 
التضحية بهذا البلد النموذج في التعايش 
بني مختلف املذاهب والديانات والثقافات 
والدميوقراطي��ة واالنفتاح واملس��اواة بني 

املسيحيني واملسلمني؟

وجهة نظر

هوية لبنان.. مدخل إلى العنصرية
ب��ني احل��ني واآلخر تط��ل علينا تصريح��ات من هنا وهناك، تش��ير بش��كل أو 
بآخ��ر إلى مضامني عنصرية حتت مس��مى الهوي��ة اللبنانية. وه��ذه التصرحات 
الت��ي تلقى ع��ادة ردود أفعال كثيرة، ال ميك��ن املرور بها مرور الك��رام، ألنها حتمل 
في طياتها وبني س��طورها »هواجس« أو مخاوف لدى »املسيحيني على وجودهم 
ف��ي الش��رق«، باعتبار أن لبنان يعتبر م��ن القاع القليلة الباقية لهم في الش��رق، 
غير أن هذه املخاوف يعبَّر التعبير عنها بش��كل عنصري فاضح، ويجري تعميمها 
على الاجئني الفلس��طينيني أو النازحني الس��وريني بعناوين »الثقافة والهوية«، 

باعتبار أنهم يهددون الوجود املسيحي في لبنان، وهذا غير صحيح.
في آخر املواقف حول هذا املوضوع، اعتبر البطريرك املاروني بش��ارة الراعي 
أن »هناك خطراً كبيراً يحدق بلبنان بس��بب العدد الهائل للنازحني«. وقال إن عدد 
الس��وريني وصل الى نحو مليون ونصف املليون س��وري معظمه��م من »الغالبية 
الس��نية«، وه��ذا الع��دد يرتف��ع س��نوياً، أض��ف ال��ى ذلك نص��ف ملي��ون »الجئ 
فلس��طيني«.  وأضاف الراعي، في محاضرة له عن »مستقبل املسيحيني في بلدان 

الشرق األوسط«، أن »اخلطر هنا هو اقتصادي وثقافي وامني وسياسي«. 
كام البطري��رك الراع��ي ال��ذي أكد فيه أن معظ��م النازحني هم من »الس��ّنة«، 
وكذلك الاجئون الفلسطينيون، يبدو واضحاً أنه يلمح فيه إلى اخلوف من التغير 
الدميوغراف��ي واملذهب��ي في لبن��ان، خصوص��اً أن عدد املس��يحيني يتضاءل أمام 
التزايد الس��كاني الكبير للمس��لمني، وعليه فإن التهويل والتضخيم الكبير ملسألة 
وج��ود الاجئني أو النازحني في لبنان أصبح الهدف من��ه واضحاً، وحتى لو أراد 

البعض إظهار العكس.
 كذل��ك ف��إذا ظهرت بع��ض التصرف��ات اإلرهابية الت��ي تهدد األم��ن اللبناني 
م��ن أفراد س��وريني أو فلس��طينيني، فهذا ال يعن��ي أن نعمم املس��ألة على اجلميع، 
خصوص��اً أنن��ا نعلم أن معظ��م النازحني الس��وريني هم من العائ��ات التي تضم 
األطفال والنس��اء وكبار الس��ن، وأقص��ى همهم هو لقمة العي��ش واحلياة الهادئة، 
وال أظن أصاً أنهم في غاية الس��عادة بعدما هجروا وش��ردوا من بيوتهم وضاعت 

ممتلكاتهم وجاؤوا ليعيشوا في غير وطنهم. 
آخ��ر فصول العنصرية كان قضية مخيم الريحانية، حيث يجري العمل على 
إخ��راج نحو ثاثمئة عائلة من��ه، معظمها عائات فاقدة للمعيل، ويش��كل األطفال 
والنساء ثمانني باملئة من مجموع نزالء املخيم، فضاً عن وجود العجزة وكبار في 

السن، وجميع هذه العائات ليس لها مأوى آخر غير هذه اخليام. 
غير أن التدخات السياسية واملناشدات اإلنسانية من قبل جمعيات وهيئات 
ديني��ة ومدني��ة حال��ت دون إخاء املخي��م والتريث قلي��اً ريثما يت��م االتفاق على 

صيغة مقبولة.
وإذا أردن��ا أن نس��تفيض في موضوع العنصرية، فا ب��ّد أن نعرج على وزير 
اخلارجي��ة في حكوم��ة تصريف األعمال جبران باس��يل، الذي أطل��ق في أكثر من 

مناسبة تصريحات ومواقف عنصرية جتاه الاجئني السوريني والفلسطينيني. 
فقد ش��ن في أح��د التصريحات هجوم��اً على النازحني الس��وريني والاجئني 
الفلس��طينيني متهم��اً إياه��م بأنه��م »يأخ��ذون م��كان اللبنان��ي«. وقال باس��يل: 
»إنن��ا س��نحافظ على كل ش��بر من ارضنا وعندم��ا نقول ال نريد نازحني س��وريني 
وفلس��طينيني يأخ��ذون مكانن��ا، ه��و أمر يج��ب تكريس��ه بالفعل ولي��س بالقول، 

فبوجودهم وبعملهم وبعيشهم يأخذون مكان اللبناني«. 
وقال أيضاً في موضوع  منح املرأة اللبنانية اجلنسية ألوالدها: »أنا مع إقرار 
قانون منح املرأة اجلنس��ية ألوالدها لكن مع اس��تثناء الس��وريني والفلس��طينيني 

للحفاظ على أرضنا«!! فهل هناك مواقف وتصريحات عنصرية أكثر من ذلك.
ف��ي النهاية، نأم��ل أن تنتهي األزمة الس��ورية على خير، وأؤك��د أنه لن يبقى 
في لبنان أي نازح س��وري، أما في موضوع الاجئني الفلس��طينيني، فقد أصبحوا 
فئة منتجة ومش��اركة في احلياة االجتماعية اللبنانية، وال يش��كلون حالة سلبية 
أو هوية مختلفة. وإذا كان اخلوف من مش��روع توطني، فالفلسطينيون ال يرغبون 
فيه، ويحلمون باألقصى وفلس��طني ليل نهار، لكن كل ما يطلبونه، بعض احلقوق 

اإلنسانية الطبيعية التي هي حق أي إنسان، مثل حق العمل أو التملك.{
بال الطبعوني

األمين العام للجماعة اإلسالمية يلتقي رئيس الجمهورية 
استقبل رئيس اجلمهورية 
الع��ام  األم��ني  ع��ون  ميش��ال 
للجماعة اإلس��امية في لبنان 
األستاذ عزام األيوبي والنائب 
عماد احلوت، وأج��رى معهما 
جولة أفق تناول��ت التطورات 

السياسية الراهنة.
وبعد اللقاء، قال االيوبي: 
لتهنئ��ة  الزي��ارة  »كان��ت 
فخامته، وتش��اورنا بالوضع 

اللبنان��ي عموم��اً وبالعراقيل الت��ي برزت م��ع بداية العهد 
خصوصاً. نحن كجماعة إس��امية نسجل ارتياحنا ملواقف 
الرئيس عون، بدءاً من خطاب القس��م م��روراً باملواقف التي 
أعلنه��ا رئي��س اجلمهوري��ة، الت��ي نخش��ى أن تك��ون هذه 

املواق��ف الوطنية س��بب انزعاج البع��ض، ومحاولة لوقف 
عملية التغيير املنشود«.

وأض��اف: »أبدينا رغبة في التعاون مع فخامته ونأمل 
أن حتقق األيام املقبلة إجنازات تريح اللبنانيني«.

لقطات لبنانية
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ال��ذي يق��ول: »رئيس اجلمهورية يعنّي الوزراء ويس��مي منهم رئيس��اً..« 
ليصبح رئيساً ملجلس الوزراء، وامنا أصبح رئيس مجلس الوزراء رئيساً 
للهيئة التنفيذية التي تناقش كل ش��ؤون البلد، السياسية واالقتصادية 
والعس��كرية، وتتخذ بش��أنها القرارات املناس��بة، ثم حتيلها على رئيس 
اجلمهورية ليوقعها ويصدرها مبراس��يم ثم يحيلها على مجلس النواب 

خال مدة شهر، وخمسة أيام في حال االستعجال.
ما الذي جرى خال الشهر املاضي؟ لقد أعربت معظم الكتل النيابية 
ع��ن رغبتها -ب��ل اصرارها- على املش��اركة في احلكومة، م��ا يعني أنها 
تريد ما يس��مى حكوم��ة وحدة وطنية.. وهنا جرى تس��ديد احلس��ابات 
واالخت��اف في متديد نصي��ب كل كتلة نيابية، أن تتمث��ل بوزير أو اثنني 
أو أكث��ر، وأية حقائب تري��د هذه الكتلة أو تلك احلص��ول عليها، كذلك أي 
حقيبة ال تس��مح للح��زب الفاني أو الكتل��ة الفانية باحلص��ول عليها.. 
وأن هناك حقائب س��يادية، وأخرى خدماتية، وثالث��ة هامة.. كذلك حق 
الطائفة الفانية بوزارة س��يادية، والطائفة األخرى باخلدماتية.. وهكذا 

دواليك!!
نحن نعيش في القرن الواحد والعشرين، ولم يعد يليق مبؤسساتنا 
الدس��تورية، سواء كانت مجلس��اً نيابياً أو مجلس وزراء أو أية مؤسسة 
أخرى، أن تكون محكومة بالتوافق العش��ائري، الذي يحتم تشكيلها من 
ه��ذه املجموع��ات النيابي��ة أو تلك. فقد ش��هدت الواليات املتح��دة اجراء 
انتخابات رئاس��ية ش��غلت العالم بوقائعها وحواراتها قرابة عام كامل. 
وبعد انتخاب الرئيس انصرف لتش��كيل حكومته وفريق عمله، سواء في 
املجاالت السياسية أو االقتصادية أو العسكرية أو األمنية، على الرغم من 
احتجاج قطاع كبير من ال��رأي العام األميركي )والعاملي( على اختياره، 
وخ��روج مظاهرات في عدد من الواليات األمريكية تؤكد هذا الرفض، لكن 
دونالد ترامب بات اليوم رئيس اجلمهورية ورئيس كل األمريكيني.. وهذا 

ما جرى في بريطانيا وما سوف يجري قريباً في فرنسا.
ملاذا لم يعد في لبنان من يستبش��ر خي��راً بتواري تياري 8 و14 آذار 
عن الواجهة السياسية، ويرحب بشعارات الوحدة الوطنية التي يطلقها 
اجلميع.. لكننا نعيش في بلد تتناقض فيه األهواء واملصالح الشخصية 
واحلزبي��ة والطائفي��ة واملناطقي��ة والعش��ائرية، اضافة إل��ى ارتباطاته 
اإلقليمي��ة واخلارجية، وال بّد لكل فري��ق أن يدافع عن هذه املصالح حتت 
أي مس��مى يخت��اره أو يتواف��ق عليه م��ع الزعامات أو الكت��ل أو األحزاب 
األخ��رى، وبالتال��ي ف��إن الرئيس املكلف يب��دو أمام خياري��ن، أن يحاول 
تش��كيل حكوم��ة وحدة وطني��ة إن اس��تطاع، أو حكومة أكثري��ة نيابية، 
س��بق لها أن رشحته لتش��كيل احلكومة، أو انها ميكن أن متنح حكومته 

الثقة في املجلس النيابي.. والله املوفق.{

ش��هر كام��ل مّر عل��ى تكلي��ف الرئيس ميش��ال ع��ون للرئيس س��عد 
احلريري بتش��كيل حكومة العهد األولى. ومثل هذه املدة القصيرة نسبياً 
بني التكليف والتأليف ليس��ت نش��ازاً في األعراف السياس��ية اللبنانية، 
خاصة أن التكليف جاء في اليوم التالي للمش��اورات امللزمة التي أجراها 
الرئي��س ع��ون، بعد م��رور ما يق��ارب الثاثني ش��هراً على ش��غور موقع 
الرئاس��ة ومراوحة لبنان في فراغ دس��توري غير مس��بوق، وأن اجلميع 
فوجئ��وا باملب��ادرة الت��ي أطلقه��ا الرئي��س احلري��ري، وانعق��اد املجلس 

النيابي بعدها النتخاب رئيس للجمهورية.
لك��ن م��اذا بعد؟ وإذا كان��ت املش��اورات التقت في ما يش��به االجماع 
عل��ى تكليف الرئيس احلريري بتش��كيل احلكومة، فإن ل��كل كتلة نيابية 
حس��اباتها ورغباتها وطموحاتها بأن يكون لها موقع متقدم في حكومة  
العه��د اجلديد، وهذا ما جعل الش��عب اللبناني يضي��ق ذرعاً مبا يجري، 
خاصة أن اجلميع كانوا يتوقعون عقد لقاءات مع رؤساء الكتل النيابية، 
يجري بعدها عرض التش��كيلة الوزارية على رئيس اجلمهورية، ليجري 
بعده��ا اصدار مراس��يم تش��كيل احلكومة. فلم��اذا املماطلة والتس��ويف 
ف��ي الوصول إلى هذه النهاي��ة، وملاذا يتحّول الرئي��س املكلف الى مجّرد 
»ساعي بريد« يستمع الى رؤساء الكتل، ورؤساء الطوائف، حتى النواب 
املس��تقلني واحداً واحداً ليتلق��ى وجهات نظرهم ورغباته��م في أن تكون 
له��م وزارات س��يادية أو حقائب أساس��ية، ويقوم بنقل ه��ذه الطموحات 
الى رئيس اجلمهوري��ة، ليتلقى اللوائح التي وصل إليها الرئيس املكلف، 
فيطويه��ا ويضعها ف��ي جيبه أو في جارور امتأل باألس��ماء املقترحة.. ثم 
يؤجل حسم التشكيلة الى ما بعد عودة »الصهر املمّيز« جبران باسيل من 
جولته األمريكية اجلنوبية ون��ادر احلريري رمبا من جولته األوروبية.. 

ليصار بعدها الى مناقشة التشكيلة.
لقد أوش��ك النواب ورؤساء الكتل النيابية أن ينسوا أن لبنان يحكمه 
دس��تور، وان مهمة تشكيل احلكومة منوطة بالرئيس املكلف، وأن رئيس 
اجلمهورية أصدر مرس��وماً بتكليفه، وان مشاورات التشكيل منوطة به، 
وكل ما هو مطلوب منه أن يعرض التش��كيلة التي يصل إليها على رئيس 
اجلمهورية، ليبدي ماحظاته أو يصدر مراسيم تشكيل احلكومة، ويأخذ 

معها -ومع رئيس املجلس النيابي- الصورة التذكارية.
بعض أصحاب املصلحة في التس��ويف واملماطلة بتشكيل احلكومة 
يحسب أن الدس��تور اللبناني ما زال دستور عهد االنتداب، سواء دستور 
ع��ام 1927 أو 1943، بينم��ا ش��كل اتف��اق الطائف نقلة نوعية واس��عة 
وصلت باملجل��س النيابي الى ابرام اتفاق الطائف ليصبح دس��توراً عام 
1990، ومبوج��ب ه��ذا الدس��تور ل��م يعد رئي��س مجلس ال��وزراء مجّرد 
»باش كاتب« كما كان يسّميه الرئيس سامي الصلح، ولم يعد فيه النص 

لماذا ال يجري االحتكام
إلى الدستور اللبناني
عند تشكيل الحكومة؟!

عملي��ة تش��كيل تقليدي��ة كم��ا كان جارياً ف��ي ما بعد 
تطبيق اتف��اق الطائف، وأنه يري��د للحكومة اجلديدة 
أن تعكس نفوذ احلزب السياس��ي والعس��كري سواء 
ف��ي لبن��ان أو ف��ي املنطقة، وهو ما أش��ار إلي��ه رئيس 
املجلس التنفيذي في »حزب الله« هاشم صفي الدين 
الذي حت��دث أن ح��زب الله وإي��ران وفريقهم يوش��ك 
اإلطباق على حلب الش��رقية »ومن بعد ذلك س��تتغير 
املع��ادالت، ال فق��ط ف��ي س��وريا ب��ل ف��ي كل املنطقة، 
وستكون بداية نهاية احلرب العاملية التي شنت على 

سوريا واملقاومة«.
وهذا املوق��ف الذي أعلنه »ح��زب الله« من خال 
ربط��ه معركة حلب بتغيير املعارك في املنطقة، ومنها 
بالطبع لبنان، يؤكد أن هناك عملية سياس��ية جارية 
ف��ي املنطقة، ولبنان جزٌء منها، تهدف إلى تغيير وجه 
املنطقة سياس��ياً مبا يتناسب مع ما يجري في سوريا 

والعراق واليمن.
ولذل��ك تب��رز التعقي��دات السياس��ية ف��ي وج��ه 
تش��كيل احلكومة، وفي عملية اس��تهداف العماد عون 
وفريق��ه السياس��ي، ألن ح��زب الل��ه يريد م��ن العماد 
عون أن يكون جزءاً من هذا الفريق أو ما يس��مى محور 
»املقاوم��ة واملمانع��ة«، وان يتماه��ى م��ع سياس��ات 
وتوجه��ات هذا الفريق ف��ي الصغي��رة والكبيرة، ال أن 
يك��ون في موقع وس��طي تبع��اً ملوجب��ات التفاهم مع 

معراب وبيت الوسط.
باختصار، »حزب الله« يريد من العهد اجلديد أن 
يك��ون مثل عهد العماد إميل حلود، س��واء عبر التزامه 
محور »املقاومة واملمانعة« أو عبر املناكفة السياسية 
ملواقف وتوجهات رئي��س احلكومة كما كانت العاقة 
ب��ني الرئيس حلود والرئي��س الراحل رفيق احلريري. 
وه��ذا يعن��ي أن احلكوم��ة اجلدي��دة يج��ب أن تك��ون 
حكوم��ة وح��دة وطني��ة مبفه��وم »غال��ب ومغلوب«، 
والغالب هو محور إيران و»حزب الله«، واملغلوب هو 

محور السعودية وتيار املستقبل.
فهل يكون تشكيل احلكومة على هذا األساس في 
ضوء معركة شرقي حلب، أم أن األمور ستأخذ منحًى 

آخر في قابل األيام؟{
بسام غنوم

مع الرئيس ميش��ال ع��ون، وعندما س��ئل عمَّن يعطل 
تش��كيل احلكوم��ة ق��ال: »املعط��ل مع��روف«، وهو ما 
دف��ع الرئيس بري الى القول إن املعطل هو من يخالف 

األعراف والدستور في عملية تشكيل احلكومة.
وه��ذا األس��بوع وبع��د زيارت��ه لقصر بعب��دا قال 
الرئيس س��عد احلريري: »جئنا للتش��اور مع فخامة 
الرئيس في شأن احلكومة، ونحن متفاهمون على كل 

األمور، وثمة بعض العقبات«.
وس��ئل إن كان قد قرأ موقف الرئي��س نبيه بري، 

فأجاب: »نحن مع الرئيس بري ظاملاً أو مظلوماً«.
ب��دوره رد الرئي��س ب��ري عل��ى موق��ف الرئي��س 
احلري��ري اجلدي��د بوجوب تش��كيل »حكوم��ة وحدة 
وطنية بالفعل والعمل وليس باألس��م والشعار فقط، 
ومن هن��ا يجب أن حتترم هذه القواع��د لكي تكون لنا 
حكوم��ة س��ريعة«، وأض��اف: »األم��ور ما زال��ت على 

حالها«.
هذه الصورة السياسية لعملية تشكيل احلكومة 
اجلديدة تكش��ف أن »حزب الله« يري��د ما هو أكثر من 

اإلعامي��ة املرك��زة 
تس��تهدف  الت��ي 
اجلدي��د  العه��د 
ع��ون  والعم��اد 
السياس��ي  وتياره 
تتح��دث  والت��ي 
كان  م��ا  أن��ه  ع��ن 
يصل  ان  باإلم��كان 
الى  ميش��ال ع��ون 
اجلمهورية  رئاسة 
ل��وال وقوف »حزب 
من��ذ  خلف��ه  الل��ه« 
األول��ى  اللحظ��ة 
كرس��ي  لف��راغ 
رئاسة اجلمهورية.

إال أن الاف��ت في هذه احلمات التي ترافق عملية 
املش��اورات اجلارية لتألي��ف احلكوم��ة اجلديدة أنها 
تس��تثني الرئيس املكلف سعد احلريري ألنه »أوضح 
من الواض��ح في خيارات��ه االس��تراتيجية الى جانب 
الس��عودية وكل احمل��ور ال��ذي متثل��ه ف��ي س��احات 

املنطقة«.
والس��ؤال ال��ذي يطرح نفس��ه ف��ي ظ��ل عمليات 
االبت��زاز السياس��ي الت��ي تراف��ق مش��اورات تش��كيل 
احلكوم��ة اجلدي��دة هو: ه��ل املطلوب حكوم��ة وحدة 
وطني��ة متثل كل لبنان أم حكوم��ة غالب ومغلوب في 

لبنان؟
قد يبدو هذا السؤال مستفزاً للبعض، لكن عمليات 
االبتزاز السياس��ي القائمة في املش��اورات السياسية 
التي يجريه��ا الرئيس املكلف س��عد احلريري ال تترك 

أبداً أي شك في هذا املجال.
فالرئيس س��عد احلري��ري أعلن قبل أس��بوع من 
عل��ى ب��اب قص��ر بعب��دا ان��ه متفاه��م على كل ش��يء 

ماذا يجري في كواليس عملية تش��كيل احلكومة 
اجلديدة؟ س��ؤال يس��أله كثير م��ن اللبنانيني في ظل 
حركة االتص��االت التي يجريها الرئيس املكلف س��عد 
احلري��ري، حي��ث تطفو على الس��طح خاف��ات كبيرة 
في م��ا يتعل��ق باحلقائ��ب الوزارية املطلوب��ة من هذا 
الفري��ق أو ذاك، وه��ذا ش��يء طبيع��ي عن��د كل عملية 
لتشكيل حكومة جديدة، لكن أن تتحول عملية تشكيل 
احلكومة اجلديدة الى صراع سياسي يستهدف العهد 
والرئيس ميش��ال عون ورئيس تياره جبران باسيل، 
فهذا أمر آخر يترك الكثير من التس��اؤالت حول أسباب 

هذا االستهداف وخلفياته.
فه��ل ه��و مرتب��ط بالعاق��ة القائم��ة ب��ني التيار 
الوطن��ي احل��ر وحزب الق��وات اللبناني��ة أو ما يعرف 
بتفاه��م مع��راب؟ أم هو على عاقة برغب��ة حزب الله 
أو ما يع��رف بالثنائي الش��يعي، أي أم��ل وحزب الله 
ف��ي إرس��اء قواعد جديدة ف��ي تش��كيل احلكومات في 

لبنان؟
لكن قبل ه��ذا وذاك، هل اس��تهداف العهد اجلديد 
والعم��اد ع��ون ورئيس تي��اره جب��ران باس��يل بهذه 
الش��دة والقس��وة هو من أج��ل أن تكون فترة رئاس��ة 

العماد عون شبيهة بفترة رئاسة العماد إميل حلود؟
ه��ذه األس��ئلة وغيره��ا كثي��رة تثيره��ا احلمات 

بعد تصاعد عقبات التشكيل.. هل المطلوب حكومة غالب ومغلوب؟

كلمة األمان

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت

www.al-aman.com

الرئيس بري والوزير ابو فاعور
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من جدار مخيم عين الحلوة إلى مخيم الريحانّية

الالجئون في دائرة االستهداف!
 وائل جنم - كاتب وباحث

 تفاعل��ت االس��بوع الفائ��ت قضيت��ان ف��ي غاي��ة 
احلساس��ية والّدق��ة، وقد يك��ون ألي منهم��ا تأثيرات 
وتداعيات على الداخل اللبناني ونسيجه املجتمعي. 

القضية االولى هي ش��روع اجليش في بناء جدار 
إسمنتي حول مخيم عني احللوة لاجئني الفلسطينيني 
ف��ي اجلنوب ق��رب مدينة صيدا، حتت عن��وان منع ما 
يس��ّمى »االرهابيني« املوجودين في املخيم من تهديد 
احمليط، علماً أن العاقات التي تربط املخيم مبحيطه 
عاقات ممتازة ال تشوبها اية شائية، بل على العكس 
م��ن ذل��ك متام��اً، إذ يعتب��ر املخي��م ج��زءاً م��ن مدينة 
صي��دا على وج��ه التحدي��د، وتعتبر صيدا بالنس��بة 
إل��ى املخيم احلاضنة التي يجد فيها متنفس��ه، وأبناء 
املخيم ي��كادون يكونون أكثر حرصاً على املدينة رمبا 
م��ن أهله��ا، والتاريخ كان ش��اهداً وش��هيداً على ذلك، 
وبالتال��ي هم يرفضون أن يش��كل أحد ف��ي املخيم أي 
تهدي��د للج��وار، أو أن يك��ون له أي تأثير س��لبي على 
العاقة معه، ولذلك كان العنوان الذي انطلق منه بناء 
اجلدار غير مقنع ألحد ف��ي املخيم، أو حتى في املدينة 
واجل��وار على اإلطاق، بل عل��ى العكس أثار نوعاً من 
التوّجس واخلوف والقلق م��ن محاوالت لعزل املخيم 
ع��ن ج��واره، وحتويل��ه إلى س��جن كبير يت��م حبس 
الاجئ��ني فيه كم��ا يجري ف��ي االراضي الفلس��طينية 
احملتل��ة من قبل س��لطات االحتال االس��رائيلي. وهنا 
يسجل لقائد اجليش -كما أخبرني أحد الذين التقوه– 
أن��ه يرفض أن يس��جل على نفس��ه أن ترفع صوره أو 
ص��ور للجيش على اجل��دار الذي يبنى ح��ول املخيم، 
كم��ا ترفع صور رئي��س حكومة االحتال االس��رائيلي 
عل��ى ج��دار الفص��ل العنصري ف��ي الق��دس والضفة 
الغربي��ة ويتم املقارنة أو املش��ابهة بينهم��ا، وأكد أنه 
يرفض أن يس��جل على نفس��ه ه��ذا األم��ر وينظر إليه 

على أنه من بنى جداراً للفصل العنصري. 
إذاً، القضي��ة هي من تدبير من ال يريد لاجئني أن 
يكونوا عنصراً مساهماً باالستقرار والتنمية واحلركة 
االقتصادي��ة اليومية في لبن��ان، بانتظار عودتهم إلى 
أرضه��م ومدنه��م وقراهم في فلس��طني، خاصة أن كل 
الفصائل الفلس��طينية تتفق على مبدأ رفض التوطني، 
وتتمسك بحق العودة، كما تتمسك برفض التدخل في 
الش��أن الداخلي اللبناني. فلماذا يصار إلى استهداف 
هؤالء، بل استفزازهم من أجل شيطنتهم من ناحية، قد 
تكون مقدمة لضربهم أو ترحيلهم، أو تصفية قضيتهم 
من ناحي��ة ثانية. واملفارق��ة أن كل القوى الصيداوية 
والوطني��ة رفض��ت بن��اء ه��ذا اجل��دار والتعاطي مع 
الاجئني الفلسطينني كما يتعاطى ويتعامل االحتال 
االسرائيلي، إال بعض القوى التي لم يسمع لها صوت 
ف��ي احلدث كما لو أنه لم يكن، وهو ما يرس��م عامات 
تعّجب، فضاً عن أنه يثير الريبة من هذا االس��تهداف 
ال��ذي قد يخفي مش��اريع طموحة ال نع��رف ماذا يريد 

أصحابها للبلد!!
أما القضي��ة الثانية، فقد كان��ت تبلّغ إدارة مخيم 
الاجئ��ني الس��وريني ف��ي الريحاني��ة في ع��كار قراراً 
بضرورة إخاء املخيم خال عش��رة أيام من تاريخه. 
مبعن��ى آخ��ر، تفكيك ه��ذا املخيم الذي يض��م عدداً من 
الاجئ��ني الذي��ن يرعاه��م ويش��رف عليهم م��ن كافة 
النواح��ي »احت��اد اجلمعي��ات االغاثي��ة والتنموية«، 
وي��كاد يكون املخي��م األكث��ر انضباطاً واس��تقراراً من 
ب��ني كل املخيم��ات التي تضم الجئني س��وريني، حيث 
لم يس��جل في��ه أي حادثة أمنية، كذلك لم ُتس��جل أي 
حادثة أمنية تتص��ل باملوجودين فيه. وعند مراجعة 
املعني��ني بإدارة املخيم لهذا الطل��ب تب�نّي أن احلكومة 
ال تع��رف عنه ش��يئاً، وأن جهات كثي��رة معنية مبلف 
الاجئ��ني أيضاً ال تعرف عنه ش��يئاً، حت��ى أن جهات 
أمني��ة وعس��كرية كان��ت معلوماته��ا ع��ن املخيم غير 

وافي��ة. وللعلم ف��إن تفكيك هذا املخي��م وضرب البنية 
التحتية املجهزة فيه )ماء، صرف صحي، كهرباء...( 
يعتب��ر كارث��ة بالنس��بة إل��ى الاجئ��ني الذي��ن كانوا 
س��يجدون أنفس��هم أمام تهجير آخر ون��زوح آخر في 
البلد، وبالطب��ع معاناة آخرى قد تك��ون أصعب. وقد 
حت��رك املعني��ون واحلرص��اء عل��ى اس��تقرار وض��ع 
الاجئني، على أكثر من مستوى من أجل صرف النظر 
عن مث��ل ه��ذا الق��رار، وااللتفات إل��ى ض��رورة توفير 
املس��تلزمات الت��ي يحتاجه��ا الاجئ��ون قب��ل إصدار 
مث��ل هذه الق��رارات، واالس��هام ف��ي اس��تقرارهم، ألن 
ذلك يس��اعد على اس��تقرار البلد بانتظار عودتهم إلى 
بلدانهم عندما تتوقف احلرب في س��وريا. ولكن يبقى 
الس��ؤال عن الغاية من استهداف الاجئني على الرغم 

من اس��تقرار وضعهم، إال من ناحية توفير مستلزمات 
أفض��ل حلياتهم الكرمية )احلقوق االنس��انية(، وملاذا 
اس��تفزازهم وبالتالي حتويلهم إلى مشاريع توتر في 
املجتم��ع جتعلهم يفك��رون في االنتق��ام أو تهدف إلى 
شيطنتهم، وبالتالي رمبا تسهيل ضربهم أو ترحيلهم، 

ومن له مصلحة في ذلك؟
التعام��ل م��ع  ه��ل ه��ي نزع��ة عنصري��ة تري��د 
الاجئ��ني انطاقاً م��ن هذه اخللفية؟ أم أنها مش��اريع 
طموحة تخش��ى من أن يش��كل الاجئ��ون يوماً حجر 
عثرة يعرقل حتق��ق هذه املش��اريع؟ الترجيحات في 
هذه األيام متيل إلى التفس��ير الثاني، خاصة في زمن 
املش��اريع الطموحة التي تتس��ابق من أجل التوّس��ع 

والنفوذ.{

»تيار المستقبل« يعيد اختيار الحريري رئيسًا وينتخب مجلسه السياسي
أعاد »تيار املس��تقبل« ي��وم األحد، انتخ��اب رئيس 
احلكوم��ة املكل��ف س��عد احلريري رئيس��اً ل��ه بالتزكية، 
إضافة إلى اختيار مكتبه السياسي املكون من 32 عضواً 

بينهم 20 باالنتخاب.
جاء ذلك في ختام املؤمتر العام الثاني للتيار، الذي 
عقد على مدى يومي الس��بت واألحد، ف��ي مجمع البيال، 

مبشاركة 2400 ناخب، و400 عضو مراقب.
واخت��ار املش��اركون ف��ي املؤمت��ر عب��ر االنتخ��اب 
عشرين عضواً للمكتب السياسي، وعنّي سعد احلريري، 
وفق��اً للنظام الداخلي للتيار، اثني عش��ر عضواً، ليصبح 
العدد اإلجمالي للمكتب 32 بينهم س��بع نساء وتسع من 

الشباب، ومعظمهم من الوجوه اجلديدة.  
أعض��اؤه  عق��د  السياس��ي  املكت��ب  تش��كل  وعق��ب 
اجتماع��اً اختاروا من خال��ه أحمد احلري��ري أميناً عاماً 

لتيار املستقبل.
وق��د متت عملي��ة االنتخاب ف��ي أج��واء دميقراطية 
وهادئة، بعد جلس��ات مغلقة اس��تمرت على مدى يومي 

السبت واألحد.
وناقش أعضاء املؤمتر خال تلك اجللس��ات التقرير 
السياس��ي والوثيق��ة االقتصادية - االجتماعي��ة للتيار، 

إضافة إلى التقرير التنظيمي والنظام الداخلي.
التوصي��ات  بإص��دار  أعمال��ه  املؤمت��ر  واختت��م 
السياسية واالقتصادية والتنظيمية، كحصيلة للتقارير 
التي ناقش��ها املؤمتر خ��ال اليومني بع��د تعديل بعض 

بنودها بناء على ماحظات املؤمترين واقتراحاتهم.

املؤمتر،  في  وش��ارك 
وفود خارجية بينها حزب 
العدال��ة والتنمية احلاكم 
ف��ي تركي��ا، وم��ن املغرب 
حزب األصالة واملعاصرة 
واالحت��اد  املغرب��ي، 
واحلرك��ة  الدس��توري، 
والش��بيبة  الش��عبية، 
تون��س  وم��ن  احلركي��ة، 
حزب اآلف��اق، ومن اإلقليم 
الكردي في ش��مال العراق 
الدميقراط��ي  احل��زب 

الكردستاني، ومن الصني احلزب الشيوعي.
وكان الرئيس احلريري ألقى خطاباً في حفل افتتاح 
املؤمتر، بحضور ممثل لرئيس اجلمهورية وممثل لرئيس 
املجلس النيابي، اضافة إل��ى ممثلني عن معظم األحزاب 

اللبنانية. وألقى الرئيس احلريري خطاباً قال فيه:
»االنتخابات حتصل بكل شفافية وينتخب اجلميع 
م��ن يري��ده وال أح��د يف��رض نفس��ه عل��ى أحد، إن ش��اء 
الل��ه يبدأ العمل بع��د هذا الي��وم بعد أن ننتخ��ب املكتب 

السياسي«، مؤكداً دعمه »للشباب والصبايا«.
وأك��د احلري��ري »أن املؤمتر يش��كل انطاقة جديدة 
في )تيار املستقبل( الذي ينظر إلى األمام ولديه مشروع 
للبل��د. واليوم بعد انتخاب رئي��س للجمهورية وتكليفي 
تش��كيل احلكوم��ة، ن��رى أن األوض��اع بدأت بالتحس��ن 
والن��اس تش��عر أن األج��واء متي��ل إل��ى اإليجابي��ة على 

مختلف الصعد«.
وكان احلري��ري افتتح أعمال املؤمت��ر العام الثاني 
لتيار املس��تقبل ف��ي بي��ال، مبش��اركة 2400 مندوب مت 
انتخابه��م في مختلف املناطق اللبناني��ة من بينهم مائة 
من��دوب م��ن دول االغت��راب وإل��ى جانبه��م 400 مراقب 

شاركوا في أكبر مؤمتر حزبي في الشرق األوسط.
»التقري��ر  ع��ن  بجلس��ة  الثان��ي  الي��وم  واس��تهل 
التنظيم��ي« أدارها األم��ني العام للتيار أحم��د احلريري، 
وقدم لها األمني العام املساعد للشؤون التنظيمية النقيب 
سمير ضومط، تلتها جلسة عن »النظام الداخلي« أدارها 
األم��ني الع��ام املس��اعد لش��ؤون الفعالي��ات التمثيلي��ة 
)صال��ح فروخ( وقدم لها األمني العام املس��اعد لش��ؤون 

العاقات العامة بسام عبد امللك.
وأكد األمني العام ل�»تيار املستقبل« أحمد احلريري 
الثان��ي ل�»تي��ار املس��تقبل«  الع��ام  أن رس��الة املؤمت��ر 
واضحة ب��أن هذا التيار ال يزال موجوداً رغم كل املآس��ي 
التي مر بها، ويكمل مسيرة احلرية والسيادة واالستقال 
الذي يريدها البلد، وما زال مصراً على أن كل االشكاليات 
املوج��ودة بالبل��د وكما حُتل داخل التي��ار باحلوار، حُتل 
السياس��ة خ��ارج التي��ار أيضاً باحل��وار، وإن ش��اء الله 
باحل��وار اجل��ّدي والصام��ت ال��ذي يحص��ل باليوم��ني 
األخيري��ن وكأن هناك دخان��اً أبيض س��يتصاعد قريباً. 

وعن عناوين »تيار املس��تقبل« بسياس��ته اجلديدة، قال 
أحمد احلري��ري إنها »بداية حتضي��ر للبرنامج اخلاص 
باالنتخاب��ات النيابي��ة املقبل��ة، إن كان عل��ى الصعي��د 
السياس��ي أو عل��ى الصعي��د االقتص��ادي االجتماع��ي، 
وأيض��اً على صعيد حاجات املناطق األساس��ية، وطبعاً 
مواكب��ة عم��ل التي��ار واملرحل��ة التنظيمية الثالث��ة التي 
ه��ي ذهابنا إلى املناطق والقطاعات التي س��وف تنتخب 

منسقيها ومكاتبها بشكل مباشر«.
التوصيات اخلتامية

خ��ال مؤمت��ر صحافي عق��ده االمني الع��ام ل�»تيار 
املس��تقبل« احمد احلريري ورئيس هيئة االش��راف على 
املؤمت��ر الع��ام الثان��ي النائ��ب محم��د احلجار، ف��ي مقر 
التي��ار في القنطاري، أعلن انه »يقّدر احلركة السياس��ية 
والديبلوماسية التي قام بها رئيس التيار من اجل حماية 
لبن��ان م��ن انعكاس��ات العواص��ف االقليمي��ة، وحّضت 
التوصي��ات عل��ى االس��راع ف��ي تش��كيل احلكوم��ة، وان 
لبن��ان هو بلد نهائي جلميع ابنائه، على قاعدة املناصفة 
واملش��اركة الوطنيت��ني، إضاف��ة ال��ى التمس��ك بالنظام 
البرملاني الدميوقراطي وبدس��تور الطائف، والعمل على 
اس��تكمال تطبي��ق جميع بن��وده وحماية الس��لم األهلي 
ونبذ كل اش��كال التط��ّرف والتقوقع الطائف��ي واملذهبي، 
وااللت��زام الثاب��ت بخي��ار االعت��دال واالنفت��اح والتاقي 
ب��ني مختلف املكّون��ات اللبنانية، ورفض اي س��اح غير 
س��اح الش��رعية اللبنانية، وزج لبنان بالصراع املسلح 
في س��وريا س��واء كان ملصلحة النظ��ام او ملصلحة قوى 

الثورة.
كم��ا اعادت التوصيات التش��ديد عل��ى دور احملكمة 
الدولية اخلاص��ة بلبنان ووضع اس��تراتيجية متكاملة 
للتصدي لظاهرة الفساد املستشري، والشروع في اوسع 
عملية اصاح حقيقية لادارة العامة، والعمل على اقرار 

قانون عصري لألحزاب.
وتطرق��ت كذلك الى ش��ؤون اقتصادي��ة واجتماعية 
منها احملافظ��ة على االس��تقرار »املاك��رو اقتصادي« من 
خال سياس��ات مالية ونقدية سليمة. كذلك تبنى جملة 

أمور تنظيمية.{

الجماعة اإلسالمية تطالب بتشكيل الحكومة 
وإقرار قانون انتخاب عصري في أسرع وقت

عق��د املكت��ب السياس��ي للجماعة اإلس��امية ف��ي لبن��ان اجتماعه ال��دوري وناقش املس��تجدات 
السياس��ية على الس��احة اللبنانية، ال س��يما ما يتصل مبس��اعي تش��كيل احلكومة، وم��ا وصلت إليه 

املساعي على هذا الصعيد، وأكد ما يلي:
 - إّن تش��كيل احلكوم��ة واالنص��راف إلى معاجل��ة قضايا وهم��وم الناس على املس��تويات كافة، 
ضرورة ملّحة في ظل األزمات املستفحلة، لذا ندعو إلى تشكيل احلكومة بأسرع وقت، بعيداً عن منطق 

احملاصصة احلزبية والفئوية وسياسة توزيع املغامن.
 - نحّم��ل الق��وى السياس��ية والكت��ل النيابية الت��ي تؤّخر تش��كيل احلكومة مس��ؤولية التعطيل 
وم��ا ميك��ن أن تؤول إليه األمور في البلد، ال س��يما على مس��توى ع��دم إقرار قانون جدي��د لانتخابات 

النيابية.
 - إّن إق��رار قان��ون انتخ��اب حدي��ث وعص��ري هو املدخ��ل احلقيقي لاص��اح ال��ذي يتطلع إليه 
اللبناني��ون. لذا نطالب بإقرار قانون انتخاب حديث وعصري يؤّمن صحة التمثيل، ويكون محل رضا 

وقبول اللبنانيني، بعيداً عن االستئثار والهيمنة.
 - نطالب العهد اجلديد بالعمل لبسط سلطة الدولة على كل أراضيها، وسيادتها على قرارها، حتى 
تظل املؤسسات الرسمية محل ثقة اللبنانيني، وصاحبة احلق الوحيد واحلصري في حمايتهم والدفاع 

عنهم؛ كما نطالبه بتفعيل سيادة القانون حتى يتكافأ اللبنانيون أمامه في احلقوق والواجبات.
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قصف على حلب وإدلب يخّلف عشرات القتلى.. ومعارك شرق حلب تتواصل

تدهور إنساني غير مسبوق شرقي حلب

قتل العش��رات وُج��رح آخرون في قص��ف مدفعي 
وج��وي نفذت��ه ق��وات النظ��ام الس��وري عل��ى األحياء 
احملاص��رة ف��ي حلب، كما قتل أحد عش��ر مدني��اً وجرح 
آخ��رون في غارات روس��ية وس��ورية على ري��ف إدلب 

اجلنوبي.
ففي حلب، قالت مصادر إن معظم ضحايا القصف 
املدفعي س��قطوا في ح��ّي باب النيرب أثن��اء محاولتهم 

النزوح مشياً على األقدام.
وترك��ز القص��ف عل��ى أحي��اء املواص��ات القدمية 
وامليسر واجلزماتي، كما يش��هد احلّي األخير محاوالت 
م��ن قب��ل ق��وات النظ��ام واملليش��يات التقدم م��ن جهة 

البحوث العلمية على طريق املطار.
وحتاول قوات النظام أيضاً التقدم من جهة جمعية 
الزهراء، لكن املعارضة تقول إنها قتلت عدداً من اجلنود 
ودم��رت آليتني عس��كريتني ومنعته��م من التق��دم. كما 
ش��مل القصف اجلوي ريف حلب الغربي، وال س��يما في 
بلدة املنص��ورة ومحيطها، حيث تض��رر معمل لألدوية 

وسقط عدة جرحى.
اشتباكات مع قوات النظام

ومب��وازاة ذل��ك تدور اش��تباكات عنيف��ة بني قوات 
النظام ومقاتلي املعارضة املس��لحة على طول الطريق 
الواص��ل بني مطار حلب الدول��ي ودّوار الصاخور، وهو 
احل��د الفاصل بني مناطق س��يطرة اجلانبني في ش��رق 

حلب.
من جهته قال مسؤول من فصائل اجلبهة الشامية 
لوكال��ة رويترز: »ليس هناك تقدم جديد لقوات النظام، 
لك��ن القص��ف واملع��ارك م��ا زاال عنيف��ني خاص��ة ف��ي 
العزيزية«، مضيف��اً أن النظام تلقى تعزيزات كبيرة من 

حلفائه في املنطقة يوم االثنني.
ف��ي املقاب��ل، نقل��ت رويترز ع��ن مس��ؤول كبير في 
التحال��ف ال��ذي يقات��ل إل��ى جان��ب النظ��ام أن جي��ش 
النظام وحلفاءه يهدفون النتزاع الس��يطرة على ش��رق 

حل��ب  أحي��اء  ف��ي  اإلنس��اني  الوض��ع  تده��ور 
احملاصرة بشكل غير مسبوق، مع نزوح آالف املدنيني 
ونف��اد مخزونات الغذاء والوقود، وس��ط زحف قوات 
النظ��ام الس��وري باجت��اه م��ا تبق��ى بي��د املعارض��ة 
الس��ورية املس��لحة، ف��ي ح��ني اكتف��ت األمم املتح��دة 
بالتعبير مجدداً عن قلقها من تفاقم األوضاع واشتداد 

القصف.
ودف��ع اجتي��اح ق��وات النظ��ام الس��وري أحي��اء 

حلب بالكامل م��ن أيدي املعارضة، قبل تس��لم الرئيس 
األميرك��ي املنتخ��ب دونالد ترمب الس��لطة ف��ي كانون 

الثاني املقبل.
وقال��ت وزارة الدف��اع الروس��ية ي��وم  الثاث��اء إن 
جي��ش النظ��ام متكن م��ن »تطهير« ما يق��رب من نصف 
ش��رقي حلب من املس��لحني، مضيفة أن الغرب يتجاهل 

هذه التطورات.
وذك��ر الصليب األحم��ر الدولي أن عش��رين ألفاً من 
س��كان ش��رق حلب ف��روا خ��ال اليوم��ني املاضيني من 

املعارك الدائرة هناك.
وفي إدلب قتل أحد عش��ر مدني��اً وجرح آخرون في 
غارات ش��نتها مقاتات حربية روس��ية وس��ورية على 
أحياٍء س��كنية في مدن وبلدات خان شيخون وجرجناز 

وكفروما وتلّمنس، في الريف اجلنوبي.
مشروع قرار أممي

أف��اد مصادر في األمم املتحدة بأن مصر وإس��بانيا 

مساكن في عدة أحياء من املدينة، وسيطر األكراد على 
حيي بس��تان الباشا والش��يخ فارس مما اضطر آالف 

املدنيني إلى النزوح.
وكانت قوات النظام تساندها ميليشيات أجنبية 
بدأت قبل أس��بوعني هجوماً واس��عاً من ع��دة محاور 
على أحياء حلب احملاصرة، وس��ط قصف جوي أسفر 
عن مقتل ما يصل إلى سبعمئة مدني، يذكر أن األحياء 
احملاص��رة كانت تضم قب��ل هذا الهج��وم الكبير 275 

ونيوزيلن��دا وضع��ت مش��روع قرار ح��ول األوضاع في 
حل��ب بالل��ون األزرق، وه��و اإلج��راء األخي��ر قبل طرح 

املشروع للتصويت أمام مجلس األمن.
ويتضمن مش��روع القرار الدعوة إل��ى وقف إطاق 
النار في مدينة حلب مّدة عش��رة أيام متتالية على األقل 
للسماح بإدخال املساعدات، على أال يشمل ذلك تنظيمي 

جبهة فتح الشام والدولة اإلسامية.
كما يؤكد مشروع القرار أن االنتهاكات التي ترتكب 
في سوريا يجب أال متر دون عقاب، ويرحب بالنقاشات 
الت��ي جرت في ل��وزان وجني��ف، ويح��ث املعنيني على 
ترجمته��ا إل��ى إج��راءات لتحس��ني الوضع اإلنس��اني 

للشعب السوري.
خريطة توزع القوى

تب��دو خريط��ة حل��ب الي��وم مختلف��ة كثي��راً عم��ا 
كان��ت عليه طوال س��نوات من احلرب، حي��ث تغلغلت 
ق��وات النظام باألحياء الش��رقية، بينم��ا ال تزال فصائل 

وفق��ا  مدن��ي،  أل��ف 
لألمم املتحدة.

وضع كارثي
الدفاع  ووصف 
املدن��ي الوض��ع في 
املناط��ق احملاص��رة 
وأعلنها  بالكارث��ي، 
منكوبة بالكامل، كما 

أكد أن كميات الوقود التي يس��تعملها لتسيير عرباته 
التي تتولى إسعاف املدنيني ستنفد خال يومني.

الوق��ت نفس��ه، ح��ذرت منظم��ات دولي��ة  وف��ي 
ومحلية من أن مخزونات الغذاء بصدد النفاد، خاصة 
أن��ه لم تدخ��ل املناطق احملاص��رة أي مس��اعدات منذ 

الصيف املاضي.
وقال س��تيفان دوجاري��ك املتحدث باس��م األمني 
الع��ام لألمم املتحدة أم��س إن األمم املتح��دة تدعو كل 
األط��راف حلماية املدنيني، ووقف القصف العش��وائي 

حتى تتمكن من إدخال املساعدات.
وأض��اف: »األمم املتحدة قلقة بش��دة حول القتل 
املرك��ز في ش��رق حلب والقص��ف العش��وائي اجلوي 
خال األي��ام املاضية، وهو ما أدى إلى تس��جيل مقتل 
وج��رح كثير من املدنيني، وأطل��ق العنان لنزوح آالف 
آخرين إلى غرب حلب وداخلياً ضمن شرق حلب وإلى 

حي الشيخ مقصود«.

منطقة منكوبة
من جهتها أعلن��ت مديرية الدفاع املدني في حلب 
األحي��اء احملاصرة في املدينة منطق��ة منكوبة، وقالت 
إن النظ��ام اس��تهدفها بأكث��ر م��ن ألف��ي غ��ارة جوي��ة 
خ��ال األي��ام املاضية، وقصفه��ا بس��بعة آالف قذيفة 
مدفعية باإلضافة إلى الصواريخ البالستية والقنابل 

العنقودية وأسطوانات الغاز احملرمة دولياً.
وأضاف بيان الدف��اع املدني في حلب أن القصف 
أسفر عن خروج جميع املشافي امليدانية عن اخلدمة، 
وفقدان الدفاع املدني لنص��ف معداته وأدواته ما أدى 

املعارض��ة تتصدى للهجمات والقص��ف اجلوي جنوباً 
وغرباً، رغ��م تراجعها في مناطق ع��دة أمام تقدم قوات 

النظام ووحدات حماية الشعب الكردية.
كما س��يطرت ق��وات النظام على أحي��اء جبل بدرو 
وعني التل ومس��اكن هنانو واحليدرية، بينما س��يطرت 
الوحدات الكردية على الهلّك والش��يخ فارس وبس��تان 

الباشا والشيخ خضر.
في هذه األثناء، متكنت قوات املعارضة من التصدي 
حملاوالت تقدم قوات النظام واملليشيات املساندة لها من 
اجلنوب الش��رقي عند منطقة مس��اكن البحوث العلمية 
وح��ي اجلزماتي، وذلك رغم كثافة القصف اجلوي على 

هذه املناطق وعلى حيي املواصات القدمية وامليسر.
وحتاول قوات النظام أيضاً التقدم من جهة جمعية 
الزه��راء غرب��ي حلب، لك��ن املعارضة تق��ول إنها قتلت 
عدداً من اجلنود ودمرت آليتني عسكريتني ومنعتهم من 
التق��دم، حيث متكنت من حتصني مواقعها بعد س��حب 
قواتها من املناطق التي دخلتها الوحدات الكردية. وفي 
جنوب حلب، باتت قوات النظام قريبة من حّي الش��عار 

الذي يعد ممراً لألحياء اخلاضعة للمعارضة هناك.
قصف إسرائيلي

ف��ي س��ياق األزمة قال��ت مص��ادر إعامي��ة تابعة 
للنظام الس��وري إن طائرة إس��رائيلية اس��تهدفت فجر 
األربعاء موقعاً عس��كرياً بريف دمش��ق، دون أن تخلف 

خسائر في األرواح.
وأضاف��ت املص��ادر أن املوق��ع املس��تهدف يع��ود 
للجيش، في محيط أتوس��تراد بيروت دمش��ق الدولي، 

وأشارت إلى أنه نتج عن الغارة أربعة انفجارات.
الغ��ارات  بع��ض  إن  إس��رائيلية  مص��ادر  وتق��ول 
تس��تهدف أس��لحة كان��ت س��تنقل إل��ى ح��زب الله في 
سوريا، الذي يقاتل منذ سنوات إلى جانب قوات النظام 
الس��وري، كما يعتقد بأن إسرائيل استهدفت في بعض 
األحيان قادة ميدانيني للحزب وآخرين مرتبطني بإيران 

داخل سوريا.
يش��ار إلى أن فصائ��ل املعارضة الس��ورية مدعمة 
مع��ارك  أس��ابيع  ع��دة  من��ذ  تخ��وض  تركي��ة  بق��وات 
عنيفة ض��د تنظيم الدول��ة في ما يع��رف بعملية »درع 

الفرات«.{

إلى عجزه عن انتش��ال عش��رات اجلثث الت��ي ال تزال 
عالقة حتت األنقاض.

م��ن جهة أخ��رى، تعان��ي األحي��اء احملاصرة من 
ش��به فقدان كامل للمواد الغذائية والطبية واإلغاثية، 
يضاف لذلك خروج جميع املشافي عن اخلدمة نتيجة 
للقص��ف، مم��ا يعن��ي انع��دام إمكانية تق��دمي العاج 

للضحايا الذين يسقطون بشكل يومي.
وأصبح��ت فرق الدفاع املدني واإلس��عاف ش��به 
عاج��زة ع��ن تق��دمي املعون��ات واملس��اعدات الطبي��ة 
للمدني��ني نتيج��ة لنف��اد الوق��ود، ف��ي الوق��ت ال��ذي 
يتعرض فيه الس��كان حلصار مطبق في ظل س��يطرة 
ق��وات النظ��ام على مس��احات كبيرة م��ن أحياء حلب 

التي كانت حتت سيطرة املعارضة املسلحة.
وتش��هد أحي��اء حل��ب احملاص��رة حرك��ة ن��زوح 
واسعة، حيث أفادت مصادر محلية بفرار آالف املدنيني 
من عدة أحياء تس��يطر عليها املعارضة املسلحة، بعد 
أنباء عن س��يطرة النظام على عدة أحياء على اجلبهة 
الش��مالية الش��رقية للمدينة من بينها حي الصاخور 

وحي جبل بدرو.
في غض��ون ذلك، تس��تعد املنظم��ات العاملة مع 
األمم املتح��دة ف��ي س��وريا إلدخ��ال قافلة مس��اعدات 
إنس��انية إلى الشمال الس��وري عبر معبر باب الهوى 
احل��دودي م��ع تركي��ا، بينم��ا تطال��ب األمم املتح��دة 
بالس��ماح بإيصال املس��اعدات الطبية لش��رق حلب، 
ثم املس��اعدات اإلنس��انية، فضاً عن إج��اء املصابني 

واملرضى.{

روسيا تستخدم سوريا ميدانًا
لتجربة أسلحتها

دع��ت روس��يا إل��ى اس��تلهام األزم��ة الس��ورية ف��ي 
صناع��ة أس��لحة جدي��دة، وق��ال وزي��ر الدفاع الروس��ي 
س��يرغي ش��ويغو إن م��ن الض��روري األخذ ف��ي االعتبار 
التجربة السورية أثناء تصنيع مناذج جديدة لألسلحة، 
واس��تخدام التقنيات احلالي��ة، مؤكداً اس��تخدام القوات 
الروس��ية التي تس��اند النظام الس��وري أس��لحة جديدة 

للمرة األولى في األراضي السورية.
وأش��اد الوزير الروس��ي بأس��لحة باده املستخدمة 
في س��وريا ملس��اندة النظام الس��وري، قائاً إن األسلحة 
الدقيقة بعي��دة املدى والتقنيات العس��كرية كانت فعالة 

خال العملية الروسية هناك.
ج��اءت تصريح��ات ش��ويغو خ��ال مش��اركته يوم 
اخلمي��س )10/6( ف��ي مؤمتر عس��كري-تقني، من أجل 
تطوير األس��لحة الروس��ية انطاقاً من اخلب��رة املتراكمة 

خال العمليات في سوريا.
وق��ال ف��ي كلمت��ه إن العدي��د م��ن من��اذج األس��لحة 
الروسية احلديثة خضعت الختبارات في ظروف صعبة 
باملناطق الصحراوية، و»أثبتت هذه األسلحة بشكل عام 
متانتها وفعاليتها، وأوضح أن الطائرات االس��تراتيجية 
الروسية استخدمت في سوريا وألول مرة صواريخ جو-

أرض »إك��س-101«، الت��ي يبل��غ مداها أكث��ر من 4500 
كيلومتر من على الطائرات االستراتيجية بعيدة املدى.

وذكر شويغو أن »القوات اجلوية الفضائية الروسية 
تنف��ذ مهمات قتالية في س��وريا منذ ع��ام، وجنحت خال 
هذه الفترة في اس��تعادة اس��تقرار الوضع، وحترير جزء 
كبي��ر من أراض��ي الباد م��ن أيدي عصاب��ات اإلرهابيني، 
كما أنه��ا أطلقت عم��اً مرك��زاً معنياً مبصاحل��ة األطراف 

املتنازعة«.
وتابع أن القوات اجلوية الفضائية الروسية »تتولى 
مهمات ض��رب نقاط متركز املس��لحني ومنش��آت بنيتهم 
التحتي��ة، باإلضاف��ة إلى إيصال املس��اعدات اإلنس��انية 
لس��كان س��وريا«، وأكد أن العس��كريني الروس اكتسبوا 
اخلبرات في ضرب األهداف بأس��لحة عالية الدقة بعيدة 
املدى، من على غواصات وس��فن في مي��اه بحري قزوين 

واملتوسط. 
وتزامن��ت تصريح��ات الوزير الروس��ي م��ع انطاق 
س��فينة صاروخية ثالثة تابعة ألس��طول البحر األسود؛ 
لتنضم إلى الس��فينتني احململت��ني بصواريخ مجنحة من 
طراز »كاليبر« اللتني انطلقتا من قاعدة »سيفاس��توبول« 

في القرم.{
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انتخاب محمود عباس رئيسًا لحركة »فتح« وكلمة لممثل حركة حماس
انطلق��ت، بع��د ظه��ر ي��وم الثاث��اء، أعم��ال املؤمتر 
الس��ابع حلرك��ة التحري��ر الوطن��ي الفلس��طيني )فتح( 
مبدين��ة رام الله، بحضور قائد احلرك��ة الرئيس محمود 
عب��اس و92% م��ن املدعوي��ن للمؤمت��ر، وممثلني حلركة 

املقاومة اإلسامية )حماس(.
وافتتح��ت احلرك��ة أعم��ال املؤمت��ر )الذي يس��تمر 
خلمس��ة أي��ام( بالس��ام الوطن��ي الفلس��طيني، وآيات 
م��ن الق��رآن الك��رمي، قب��ل أن يتح��دث الناط��ق اإلعامي 
باس��م املؤمتر محمود أبو الهيج��ا بكلمات نثرية في حق 

احلركة.
وانتخب املؤمتر الس��ابع للحركة باإلجماع محمود 

عباس قائداً عاماً للحركة.
ويناق��ش املؤمتر في أعماله تعزيز الوحدة الوطنية 
بني الفصائل وإنهاء االنقس��ام وانس��داد األفق السياسي 
وبح��ث التش��ابكات اإلقليمي��ة والدولية الت��ي لها عاقة 
بالقضية الفلس��طينية، ويناق��ش برنامج البناء الوطني 
وتفعي��ل املب��ادرات الدولي��ة في ظ��ل تعث��ر املفاوضات، 
وفتح باب الترش��يح لإلطارين القياديني للحركة املتمثل 

باللجنة املركزية واملجلس الثوري.
ويأت��ي املؤمتر في ظل حالة انقس��ام غير مس��بوقة 
تش��هدها حركة فتح، قيادات وغياب ونواب في املجلس 
التش��ريعي واملجلس الثوري عن حرك��ة فتح، وإعانهم 

عدم حضور املؤمتر لعدم متثيله الكل الفتحاوي.
وتتح��دث تقاري��ر عن خاف��ات داخ��ل احلركة بني 
معسكر يقوده عباس وآخر يتزعمه القيادي املفصول من 
احلركة محمد دحان. وحس��ب وكالة أسوشييتد برس، 
فإن املؤمتر س��يفرز بعض الوجوه اجلدي��دة في اللجنة 
املركزي��ة واملجل��س الثوري، لكن��ه يثّب��ت زعامة عباس 

ومنع عودة دحان.
كلمة حركة »حماس«

في س��ياق متصل ألقى النائب الش��يخ أحمد الشيخ 
عل��ي القيادي في حركة حماس، كلمة احلركة، نيابة عن 
رئيس املكتب السياس��ي للحركة خالد مشعل في املؤمتر 

العام السابع حلركة فتح.
بدأ مشعل كلمته مبخاطبة عباس: »األخ أبو مازن، 
رئيس حركة فتح، رئيس منظمة التحرير، رئيس السلطة 
الوطنية الفلسطينية«، األخوة واألخوات أعضاء اللجنة 
املركزي��ة حلركة فتح وأعض��اء مؤمترها العام الس��ابع 

وجميع قيادتها وكوادرها:
ينعق��د مؤمترك��م الك��رمي ه��ذا ف��ي ظ��روف معقدة 
واس��تثنائية لها انعكاس��اتها على قضيتنا الفلسطينية 
وعل��ى الواق��ع اإلقليم��ي م��ن حولن��ا، مم��ا يضاعف من 
مس��ؤولياتنا الوطنية ويزيد من حجم املسؤولية امللقاة 
عليكم جتاه حركتكم وش��عبكم وش��ركائكم ف��ي الوطن، 
وأنت��م تتداولون في جدول أعمالكم وترس��مون مواقفكم 

وسياساتكم.
وإن��ي إذ اخاطبك��م به��ذه الكلمات فم��ن منطلق أننا 
ش��ركاء في الوط��ن والقضي��ة والنضال والق��رار، ونحن 
ف��ي حرك��ة املقاومة اإلس��امية »حماس« جاه��زون لكل 
مقتضي��ات هذه الش��راكة معك��م في »فت��ح« ومع جميع 
الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية، وذلك ملصلحة 
شعبنا وقضيتنا ولصالح نضالنا ومعركتنا مع االحتال 

اإلسرائيلي.
ومن هن��ا فإنن��ا نتمنى لك��م النج��اح والتوفيق في 
أعم��ال مؤمترك��م ه��ذا، والوصول إل��ى نتائ��ج إيجابية 
ومخرجات س��ديدة مبا يعزز صفكم ووحدتكم الداخلية 
أوالً ويج��دد ثانياً أداء احلركة وبرنامجها النضالي الذي 

ع��رف عنها ومتي��زت به منذ كان��ت الثورة الفلس��طينية 
املعاص��رة، التي كان على رأس��ها القائد الش��هيد ياس��ر 
عرفات رحم��ه الله. ويرس��خ ثالثاً من��اخ الوحدة وروح 
الش��راكة الوطني��ة الت��ي تس��اعد عل��ى س��رعة إجن��از 
املصاحلة وإنه��اء االنقس��ام وترتيب بيتنا الفلس��طيني 
وبناء مؤسساتنا الوطنية، ثم أخيراً مبا ميكننا من العمل 
مع��اً وبجمي��ع طاقات ش��عبنا العظيم وق��واه ومكوناته 
في الداخل واخل��ارج في مقاومة االحتال واالس��تيطان 
والتهوي��د ومواجهة عدوان��ه وجرائمه، وكس��ر احلصار 
عن غ��زة، وذلك وف��ق برنامج نضالي وسياس��ي وطني 
مش��ترك نتوافق علي��ه، مما يضاع��ف قوتن��ا ومقاومتنا 
ويجس��د وحدتنا وش��راكتنا ويحمي قرارنا الفلس��طيني 
املس��تقل ويقربنا بإذن الله إلى حلظ��ة النصر والتحرير 
والعودة، واستعادة القدس واألقصى وجميع مقدساتنا 
اإلسامية واملسيحية، وإجناز مشروعنا الوطني وإقامة 
الكامل��ة  الس��يادة  ذات  املس��تقلة  الفلس��طينية  دولتن��ا 
وعاصمتها الق��دس، وكذلك عودة الاجئ��ني إلى أرضهم 

وإعادة احلرية ألسرانا واسيراتنا البواسل جميعاً.
وختم مشغل خطابه قائاً:

ه��ذه الكلمات التي أكتبها لك��م ما هي إال تعبير نابع 
م��ن قلبي وعقلي عن ه��ذه الرؤية والقناع��ات التي أؤمن 
به��ا وأخوان��ي، أحبب��ت أن أتبادلها معكم ف��ي مؤمتركم 

الكرمي، متمنياً كل جناح وتوفيق.
واحلري��ة  للجرح��ى  والش��فاء  للش��هداء  الرحم��ة 
لألس��رى والعز ألبطال املقاومة والنصر لشعبنا وأمتنا.. 
وس��تظل القدس رم��ز قضيتنا العادل��ة وعاصمة دولتنا 

احلرة املستقلة بإذن الله.{

التحري��ر الفلس��طينية خيف��ة من تل��ك املب��ادرة، فاجلبهة الش��عبية لتحرير 
فلس��طني )ج��ورج حبش( قالت على لس��ان قي��ادي فيها إن املب��ادرة »أعدت 
باخلف��اء ف��ي عواصم عدة ومبش��اركة أيد فلس��طينية، وهي خطة سياس��ية 
أمني��ة بامتي��از ال تبتع��د كثي��راً عن أه��داف الرباعي��ة الدولية التي مارس��ت 
الضغط واالبتزاز على مدار املفاوضات الفلس��طينية اإلسرائيلية«. وأضافت 
أن »هذه اخلطة العربية تتدخل بش��كل فج في الوضع الفلس��طيني الداخلي 
وفي أوضاع حركة فتح والس��لطة الفلس��طينية لتدفع به��ا نحو ركوب قطار 

التسوية والتطبيع املجاني«.
وقف التدهور املريع

وعليه، فإن العناوين األساس��ية اإلش��كالية املطروح��ة فتحاوياً في هذا 
الشأن على أعمال املؤمتر العام السابع حلركة فتح تأتي في سياق محاوالت 
تق��دمي اإلجابة ع��ن عدد من األس��ئلة املتعلقة باملرحلة املقبل��ة، ومن بني تلك 
األس��ئلة الس��ؤال األول، وه��و ال��ذي لم يس��تطع أحد طرحه بش��كل مباش��ر، 
املُتعل��ق بالبدي��ل الرئاس��ي حال غي��اب الرئيس محمود عباس -ألي س��بب 
كان- ف��ي ظل احلديث الدائ��ر خلف الكواليس عن مح��اوالت بعض األطراف 

العربية لفرض بديل محدد وباالسم. 
والس��ؤال الثاني املتعلق بضرورة وقف التدهور املريع في مكانة حركة 
فت��ح داخلياً وخارجي��اً، بعدما أصابتها أمراض التكل��س بعد حتولها حلزب 
س��لطوي، وبروز أيديولوجي��ا املنافع واملكاس��ب في قطاعات منه��ا، وهو ما 
يفت��رض عل��ى احلركة املب��ادرة الجت��راح خطاب سياس��ي وتنظيم��ي يعيد 
تواصله��ا مع الش��عب في الداخل والش��تات وم��ع جميع الق��وى على قاعدة 

الشراكة الوطنية.
والس��ؤال الثال��ث املتعلق بض��رورة العمل من أجل انتش��ال حركة فتح 
من حالة التداخل القائمة بينها وبني الس��لطة، فقد خس��رت حركة فتح كثيراً 
عندم��ا ذابت كلياً في الس��لطة، لدرجة لم يعد املراقب��ون مييزون من أين تبدأ 
حركة فتح ومن أين تبدأ السلطة، ما أدى إلى فقدان حركة فتح كثيراً مما كان 

مُييزها.
وكخاصة، فإن حركة فتح على احملك وأمام منعطف جديد، فأوضاعها 
الداخلية بحاجة إلى هزة أو خضة من أجل إعادة إحياء مؤسساتها وانتخاب 
قي��ادات وأط��ر جديدة لها مب��ا في ذل��ك املوق��ع األول في احلركة والس��لطة، 
وترتيب أوضاعها أمام مرحلة صعبة تنتظر العمل الفلس��طيني. فحركة فتح 
ليس��ت ش��أناً خاصاً بأعضائها، فما تقرره وما ال تقرره ال يتعلق بها فقط، بل 

يلقي بآثاره على الوضع الفلسطيني برمته.{

بات من ش��به املؤكد التئام أعمال املؤمتر العام الس��ابع حلركة فتح في 
التاس��ع والعش��رين من تش��رين الثاني 2016، بعد تأخر دام أكثر من ثاث 
سنوات عن موعده الدوري، حيث ُعقد آخر مؤمتر للحركة في مدينة بيت حلم 

بالضفة الغربية في آب عام 2009.
وج��اء انعقاده بعد أن تأجل أكثر من م��رة؛ رغم أن الظروف القائمة على 
ض��رورة عق��ده من أج��ل وضع تص��ورات جديدة إلنق��اذ الوض��ع الفتحاوي 
الداخلي وجت��اوز املطبات القادمة أم��ام العمل الفلس��طيني وترتيب أوضاع 
احلرك��ة، وإغاق الباب نهائياً على التدخ��ات اخلارجية، خصوصاً املتعلقة 

بعودة محمد دحان، وفقاً ملصادر من داخل البيت الفتحاوي.
وم��ن الواضح أن املؤمتر س��ُيعقد في جو من التوتر السياس��ي الس��ائد 
في الس��احة الفلس��طينية نتيجة انس��داد أفق العملية السياسية، واستمرار 
االنقس��ام الداخل��ي والتوتر التنظيمي داخل مؤسس��ات حرك��ة فتح، وتدخل 
الرباعي��ة العربي��ة بالوض��ع الفتح��اوي الداخل��ي، حي��ث ب��دت العناوي��ن 
اإلشكالية بارزة وصارخة في مسار االجتماعات الفتحاوية األخيرة للمجلس 
الثوري، وهو الهيئة القيادية الوس��يطة ب��ني اللجنة املركزية واملؤمتر العام، 
الت��ي س��بقها عقد لقاءات موس��عة لألط��ر القيادي��ة وللمجلس االستش��اري 

حلركة فتح الذي يضم »عتاولة« احلركة ووجوهها التاريخية.
اختبار احلالة الفتحاوية

إن أجواء التوتر، أو القلق في أحس��ن األح��وال، بدت مؤخراً بعد تصاعد 
احلدي��ث عن ضغوط وتدخات عربية م��ن أجل إعادة املفصول محمد دحان 
إل��ى صفوف حركة فتح، حيث جرى عرض ما ُعرف بخطة »اللجنة الرباعية 
العربي��ة« الت��ي تضمن��ت الدع��وة إل��ى وح��دة حركة فت��ح من خ��ال إعادة 

املفصولني، وعلى رأسهم محمد دحان. 
وه��ذا ما اعتبرت��ه القاعدة التنظيمي��ة حلركة فت��ح -بغالبيتها- تدخاً 
مباش��راً ومن الباب العريض في الش��ؤون اخلاصة باحلرك��ة، وهو ما أكدته 
وقائ��ع الدع��وة املصري��ة ملؤمت��ر »عني الس��خنة« ال��ذي وقفت خلف��ه جهات 
مصري��ة متنفذة يعتقد البعض أنها املخاب��رات املصرية، والهدف من ذلك هو 
تروي��ج حضور محمد دحان، وقياس املزاج العام للوضع في القطاع ملعرفة 

إمكاني��ة مترير مش��روع »تس��ييد« محم��د دح��ان للموقع األول ف��ي املنظمة 
وحرك��ة فت��ح، فغالبية املدعوي��ن إلى أعمال مؤمت��ر عني الس��خنة كانوا من 

القطاع ومن أنصار محمد دحان.
وعلي��ه، فإن املبادرة األخي��رة للجنة الرباعية العربي��ة املتعلقة بحركة 
فت��ح الفتة للنظ��ر، ولها خلفياتها وس��ياقاتها املُتعلقة بالوضع الفلس��طيني 
ارتباط��اً بالوض��ع الع��ام ف��ي املنطقة. ف��ألول مرة تدخ��ل أرب��ع دول عربية 
)الس��عودية واإلمارات واألردن ومصر( على خط الوضع الفتحاوي الداخلي 
م��ن أبوابه العريضة، وتطالب الرئيس محمود عباس بإعادة لم ش��مل البيت 
الفتح��اوي من خال إعادة املفصولني عن جس��م احلركة لعضويتها، والنظر 
في عودة عضو اللجن��ة املركزية املفصول محمد دحان إلى موقعه في قيادة 

احلركة وجلنتها املركزية.
لقد بدا واضحاً أن الرئيس محمود عباس قائد حركة فتح وإن كان يستمع 
وينص��ت إلى نصائح أو مطالب الرباعية العربية بش��أن إعادة محمد دحان 
حلرك��ة فتح، وبش��أن أوضاع احلرك��ة الداخلية، إال أنه بدا في الوقت نفس��ه 
متصلب��اً داخل أروقة اللقاءات الفتحاوية، فج��اء رفضه لعودة محمد دحان 
مدعوم��اً ومس��نوداً باللجنة املركزية للحركة، وقد حص��ل بالفعل على الدعم 
م��ن بقية األطر احلركي��ة خال االجتماعات األخيرة ألمن��اء األقاليم واملجلس 
الثوري، وتبع ذلك قرار فصل القياديني األربعة من املجلس الثوري كرس��الة 
جوابية عملية إلى املتدخلني بالشؤون الفتحاوية وفق مصدر فتحاوي كبير، 
واملفصول��ون هم: توفي��ق أبو خوصة، جناة أبو بك��ر، عدلي صادق، ونعيمة 
الش��يخ. حيث ُفصل اثنان منهم بس��بب العاقة التنظيمي��ة التي تربطهم مع 
ُنّح« اثن��ني آخرين منهم، وقد ج��رى توقيع قرار  محمد دحان، وبس��بب »جَتَ
الفصل رس��مياً ونش��ر ووزع على وس��ائل اإلعام، ويرجح كثيرون من داخل 
قي��ادة حركة فتح وكوادرها أن مس��ألة إعادة محمد دح��ان لعضوية حركة 

فتح قد مت جتاوزها على األقل في املرحلة احلالية.
م��ن جانبها، توجس��ت بعض الفصائل الفلس��طينية وم��ن داخل منظمة 

حركة فتح أمام معضالت كبيرة.. وأسئلة ليست لها إجابات
بقلم: علي بدوان

أنقذوا األسرى المضربين عن الطعام في السجون اإلسرائيلّية
مت���ر األي���ام والس���اعات عل���ى أس���رانا وه���م يس���طرون 
أس���مى معاني التحدي والصبر والصم���ود، وميتلكون إرادة 
صلبة في وجه الس���جان وظلمات الس���جون، وإن أسرانا في 
سجون االحتالل الذين تتجاوز أعدادهم خمسة آالف أسير، 
يعيش���ون جتارب الصمود في زنازين القهر والتعذيب بتحّد 
لسياس���ات االحت���الل اإلجرامية، ول���ن يرفعوا يوم���اً الرايات 

البيضاء ولن تهزمهم سياسات االحتالل. 
هذه األي���ام يخوض أربعة أس���رى إضراباً ع���ن الطعام، 
وهم  األس���ير أحمد أبو فارة، واألسير أنس شديد، يخوضان 
معرك���ة األمع���اء اخلاوية ألكثر م���ن 65 يوماً، وس���ط التردي 
الكبي���ر ألوضاعهم الصحية، وهن���اك محاوالت من االحتالل 
إلجبارهم على التغذية قس���رياً، من أج���ل إنهاء إضرابهم عن 
الطعام. كما يخوض األس���ير عم���ار إبراهيم حمور )27عاماً( 
م���ن قرية جبع جنوب جن���ن إضراباً مفتوحاً ع���ن الطعام في 

معتق���ل النقب الصح���راوي ألكثر من س���بعة أي���ام، احتجاجاً 
عل���ى متدي���د اعتقال���ه اإلداري، ويواصل األس���ير ن���ور الدين 
أعم���ر القاب���ع في عزل س���جن عس���قالن إضراب���ه املفتوح عن 
الطع���ام منذ 21 يوماً، احتجاجاً عل���ى عزله وحرمانه زيارات 
األهل؛ هؤالء األسرى األبطال لم تضعف عزميتهم وإرادتهم 
الصلب���ة، ويواصل���ون اإلض���راب ع���ن الطع���ام حت���ى تنتصر 

إرادتهم وتهزم السجان. 
إن أس���رانا البواس���ل ف���ي س���جون االحت���الل معاركهم 
طويلة مع السجن، ويقفون بوجه عدّو ال يعترف باملعاهدات 
والقوان���ن الدولي���ة الت���ي تتح���دث ع���ن حقوق األس���رى، بل 
إن االحت���الل مي���ارس ضدهم أش���د وس���ائل التعذي���ب؛ وهم 
يعيش���ون ف���ي الس���جون ف���ي أس���وأ ح���ال، فيم���ا يعتبره���م 
الع���دو حق���ل جت���ارب لألدوي���ة؛ لذلك ف���إن كل األس���رى في 
س���جون االحتالل يعانون من أم���راض مختلفة، بل إن هناك 

العش���رات يعانون من أمراض مزمنة مثل السرطان والفشل 
الكل���وي دون توفي���ر أي رعاي���ة صحية لهم داخل الس���جون 

الصهيونية. 
األوضاع الصحية لألسرى املضربن عن الطعام، تزداد 
سوءاً بحسب ما أعلنت هيئة شؤون األسرى واحملررين، فيما 
نقل األس���ير ش���ديد لقس���م العناية املكثفة في مشفى )آساف 
هروفي���ه( الصهيوني؛ حيث إن حالته في وضع خطير للغاية 
حت���ى كتابة هذه الس���طور كما أن أطباء املش���فى والس���جانن 
الصهاين���ة  ال يتحدث���ون م���ع األس���يرين أبو فارة وش���ديد إال 
بصيغ���ة التهدي���د والعن���ف والقس���وة، وقابل األس���يران ذلك 
بتهديد االمتناع عن ش���رب املياه، كما ه���دد األطباء الصهاينة 
بوض���ع كل منهم���ا في غرف���ة منفصل���ة إن واص���ال رفضهما 

القاطع لتناول املدعمات واألمالح والسكر.{
غسان مصطفى الشامي
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االنتخابات الكويتّية.. عودة األمل لإلسالمّيين من عّمان إلى الرباط
به��ذه النتائ��ج املبه��رة لانتخاب��ات البرملاني��ة 
الكويتية، تتأكد الرس��الة التي بعثت بها االنتخابات 
األردنية قبل شهرين )21 أيلول 2016م(، ومن بعدها 
نتائج االنتخابات املغربية )8 /10/ 2016م(، وهي 
إص��رار الش��عوب عل��ى اخلي��ار اإلس��امي الوس��طي 
املعت��دل واإلصاح��ي األمني، وه��ي رس��الة تؤكد في 
الوقت ذاته انتظار تلك الش��عوب ملرش��حيها سنوات 

دون أن تنساهم او تتخلى عنهم.
إنه��ا رس��الة مهم��ة بح��ق، تعي��د ش��عاع األم��ل 
املتوه��ج، من عم��ان إلى الرب��اط ومنها إل��ي الكويت، 
ويعيد لإلس��اميني )خاصة اإلخوان املسلمني( ثقتهم 
بأنفس��هم التي اهتزت أمام طوفان حمات التش��كيك 

والتخويف والتهديد في مناطق عديدة من العالم.
ورمب��ا ينطبق ذلك بص��ورة واضحة علي احلالة 
األردني��ة، وي��كاد ذل��ك يختف��ي ف��ي احلال��ة املغربية 
والكويتي��ة. لك��ن املؤك��د أنه يحس��ب حلكوم��ات تلك 
ال��دول نوع��اً م��ن اجلس��ارة السياس��ية واحلكمة في 
التعاط��ي مع الش��عب ب��كل فئات��ه وق��واه، مهما كان 
االخت��اف، ومنح اجلميع حقوقه على قدم املس��اواة، 

وذلك هو العامل األهم في استقرار األوطان.
أعود لنتائ��ج انتخاب��ات البرمل��ان الكويتي )50 

عضواً( التي تؤشر نتائجها إلى ما يلي:
نس��بة  يعني  مبا  جديداً،  نائب��اً   34 • دخ��ول 

تغيير تصل إلى 68% في مقاعد البرملان. 
مقعداً،  ب�26  واملعارضني  اإلصاحي��ني  • ف��وز 

وهي مقاعد تزيد على نصف املقاعد.
احلركة  مرش��حي  م��ن  خمس��ة  م��ن   4 • ف��وز 

الدستورية القريبة من اإلخوان.
 6 إلى   9 من  الش��يعة  مقاعد  عدد  • انخفاض 

مقاعد بنسبة هبوط تصل إلى %12.
)التجمع  التقلي��دي  الس��لفي  التيار  • خس��ارة 
الس��لفي( أو من دعمهم ماع��دا نائباً واح��داً، واختفاء 

التيار الليبرالي ماعدا نائبة.

مستقلة. سلفية  رموز  أربعة  • جناح 
واحدة. وامرأة  الشباب  من  عدد  • وصول 

وال شك أن تلك النتائج جتسد الدالالت التالية:
1- تصب مباش��رة ف��ي رصيد الكوي��ت.. الدولة 
واحلكوم��ة والش��عب، بع��د إنض��اج جترب��ة قوي��ة 
وش��فافة تع��د مث��االً ل��دول املنطق��ة، وتصنع ح��راكاً 
دميقراطي��اً جدي��داً ينعك��س إيجابياً على االس��تقرار 
وخط��ط التنمي��ة، ومزي��داً م��ن ثق��ة واحت��رام العالم 

لتجربة الكويت.

2- تؤكد أن خيار الش��عب مع املشروع اإلسامي 
اإلصاح��ي، وتش��ير إل��ى أن رصي��د هذا املش��روع لم 
يتأثر بغي��اب رّواده ع��ن املش��اركة االنتخابية طوال 

أربع سنوات )2012م - 2016م(.
3- تؤك��د نتائج هذه االنتخابات انحس��ار التيار 

الليبرالي وغيره من التيارات في مربعه نفسه.
4- األهم، أن ساحة البرملان الكويتي باتت تضم 

خريط��ة مصغرة للش��عب الكويتي ب��كل فئاته وقواه 
وأف��كاره، وتلك فرصة ن��ادرة للبرمل��ان اجلديد ليقدم 
صورة منوذجية للتعاي��ش والتعاون بني املختلفني، 
وإع��اء مصالح الوطن والش��عب ف��وق أي اعتبارات 
أخ��رى، وذل��ك - إن حتق��ق - س��يكون مث��االً يحتذى 

لشعوب أخرى في املنطقة.
وأعتق��د أن��ه بعد ه��ذه االنتخاب��ات، وبعد عودة 
برملاني��اً  أداء  س��نتابع  املجل��س،  ملقاع��د  املعارض��ة 
مختلف��اً ع��ن ذي قبل، ونوعاً من العاق��ة بني البرملان 
واحلكومة أكثر تطوراً. فاملعارضة تعود بعد مقاطعة 
دامت أربع سنوات، إثر خافات مع احلكومة تخللتها 
احتكاكات انعكست على احلياة السياسية وأصابتها 
بنوع م��ن الفتور مع التوتر، مبا أوق��ف قطار التجربة 

البرملانية املتميزة في املنطقة.{

بقلم: شعبان عبد الرحمن

هيئة الحشد الشعبي تشكل
نقطة خالف طائفي في العراق

صّوت مجلس النواب العراقي على قانون »هيئة 
احلش��د الش��عبي«، وذلك رغ��م دعوة األمان��ة العامة 
ملجلس ال��وزراء البرمل��ان إلى إعادة مش��روع »قانون 
احلش��د« من أجل دراس��ته، بعد اجلدل املثار بشأنه، 

وبالتحديد من الكتل السياسية السّنية.
وخ��ال جلس��ة قاطعه��ا ن��واب احت��اد »الق��وى 
الس��نية«، صادق مجلس الن��واب على إضفاء صيغة 
قانونية على وضع قوات احلش��د الشعبي، املدعومة 
من إي��ران، باعتبارها مس��اندة للجي��ش، مع احلفاظ 

على هويتها وخصوصيتها.
وتش��ارك ق��وات »احلش��د الش��عبي« )مليش��يا 
عس��كرية  عملي��ة  ف��ي  للحكوم��ة(  موالي��ة  ش��يعية 
متواصلة منذ 17تشرين األول املاضي لتحرير مدينة 
املوصل، مرك��ز محافظة نينوى، ش��مالي العراق، من 
تنظي��م داع��ش، وذلك مبش��اركة 45 ألفاً م��ن عناصر 
ب�»ح��رس  مدعوم��ني  العراق��ي،  واجلي��ش  الش��رطة 
نينوى« )أبناء عش��ائر س��نية( والبيش��مركة )قوات 

اإلقليم الكردي(، إضافة إلى فصائل مسلحة أخرى.
وترف��ض غالبي��ة الق��وى الُس��ّنية املنخرطة في 
»احلش��د  مش��اركة  بالع��راق،  السياس��ية  العملي��ة 
الش��عبي« في مع��ارك حترير املوص��ل، ذات األغلبية 
العربية السنية؛ خشية تكرار ارتكاب انتهاكات بحق 

مدنيني.
واتهمت منظمات حقوقية دولية، قوات »احلش��د 
الشعبي« بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق مدنيني في 
املناطق التي شارك احلشد مع القوات األمنية العراقية 
في حتريرها من داعش ش��مال وغرب��ي العراق، بينما 
تقول »هيئة احلشد الشعبي« واحلكومة العراقية إن 

هذه »االنتهاكات حوادث فردية«.
وق��ال مكتب��ا رئيس��ي اجلمهوري��ة والبرملان، في 
بيان��ني منفصل��ني، إن وفداً م��ن التيار الصدري س��لم 
كاً من معصوم واجلبوري نس��خة من ورقة اقترحها 

الصدر إلصاح تنظيم »هيئة احلشد الشعبي«.
مكت��ب  بي��ان  حس��ب  الورق��ة،  ه��ذه  وتتضم��ن 
اجلبوري، »آليات تنظيم عمل هيئة احلشد وارتباطاته 
وتصنيفات��ه العس��كرية وكل ما يتعل��ق بعمل الهيئة 
م��ن الناحي��ة العس��كرية واإلدارية واملالية كش��روط 
االلتحاق والتش��كيل، مع التش��ديد على أن املنتسبني 

للحشد يجب أال ينتموا إلى أي فصيل سياسي«.
وته��دف هذه الورق��ة، وفقاً للوفد الص��دري، إلى 
»جت��اوز كل ما من ش��أنه أن يعي��ق أو يعطل األهداف 
الوطني��ة الت��ي تش��كل من أجلها احلش��د، مب��ا يخدم 
مصلح��ة العراقي��ني دون متيي��ز أو إقصاء«، بحس��ب 

مكتب اجلبوري.{

مؤشرات فوز اإلسالميين بانتخابات الكويت

احلركة الدستورية اإلسامية 
وأس��فرت انتخابات مجلس األمة عن فوز أربعة من مرش��حي احلركة الدستورية 
اإلس��امية من أصل خمسة مرش��حني وهم: احملامي أسامة الشاهني بالدائرة األولى، د. 
جمعان احلربش بالدائرة الثانية، احملامي محمد الدالل بالدائرة الثالثة،  عبد الله فهاد 
بالدائرة الرابعة، بينما حل د. حمد املطر باملركز احلادي عش��ر بالدائرة الثانية وخس��ر 

بفارق 53 صوتاً فقط عن أقرب الفائزين.{

أس��فرت نتائج االنتخابات النيابية في الكويت عن تغيير كبير في تشكيل املجلس 
بنس��بة بلغت 60%، كما أسفرت عن صعود قوي للش��باب وعودة الفتة ملمثلي اإلخوان 

املسلمني وتراجع ممثلي التيار الشيعي.
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، ُيرجح أن يعيد أمير الباد تسمية رئيس الوزراء 
جاب��ر املبارك احلمد الصباح، أو يس��مي ش��خصاً آخر من األس��رة احلاكم��ة، على رأس 

احلكومة اجلديدة التي يصبح وزراؤها أعضاء حكّميني في مجلس األمة.
ورجح محللون أن ت��ؤدي التركيبة اجلديدة ملجلس األمة إلى خافات على قضايا 

عدة، علماً بأن هذه االنتخابات هي السابعة التي جترى في األعوام العشرة املاضية.
وق��ال احملل��ل السياس��ي محمد العجم��ي إن »مث��ل ه��ذه التركيبة قد تكون س��بباً 
لألزمات، ويبدو أن التصادم ليس بعيداً«، بينما ذكرت صحيفة »القبس« أن االنتخابات 

»أفرزت مجلساً يوحي مبشهد سياسي ساخن في املرحلة املقبلة«.
وش��هدت االنتخاب��ات احلالية ع��ودة مكثف��ة للمعارض��ة الكويتية الت��ي قاطعت 
االنتخاب��ات منذ عام 2012م احتجاجاً على تعديل قانون التصويت الذي أصدره أمير 
الكويت آنذاك، والذي سمح للناخب مبنح صوته ملرشح واحد فقط، بعد أن كان يسمح 

له القانون السابق باختيار أربعة مرشحني.
وراوح��ت نس��بة التغيير في الدوائ��ر األربعة بني 40 – 80%، بينما أظهرت نس��بة 

االقتراع مشاركة عالية للناخبني تعّدت %70.
وحافظ 20 نائباً سابقاً على مقاعدهم االنتخابية ودخل املجلس 30 نائباً جديداً.

ما مصير »التسوية التاريخّية« بعد إقرار قانون الحشد الشعبي؟
فتح إقرار البرملان العراقي لقانون احلشد الشعبي، 
ب��اب التس��اؤل واس��عاً ع��ن مصي��ر وثيق��ة »التس��وية 
الوطن��ي  التحال��ف  زعي��م  طرحه��ا  الت��ي  التاريخي��ة« 
)الش��يعي( عم��ار احلكي��م األس��بوع املاض��ي، لتصفير 

األزمات في العراق برعاية من األمم املتحدة.
وأثار مترير قانون احلش��د الش��عبي، جدالً واس��عاً 
ب��ني األط��راف السياس��ية العراقية، حيث ص��وت نواب 
الش��يعة واألكراد عل��ى القان��ون، فيما انس��حبت القوى 

السّنية من جلسة البرملان رافضني التصويت عليه. 
ومع تصاعد حدة األزمة بني الكتل السياس��ية التي 
خلفها إقرار القانون، فقد اس��تبعد مراقبون وسياس��يون 
عراقي��ون التوصل إلى تس��وية تنهي األزم��ات املتراكمة 
منذ 12 عاماً نتيجة لتفرد جهة سياسية واحدة بالقرار.

وق��ال النائب ع��ن حتالف الق��وى العراقية مطش��ر 
الس��امرائي إن اجلميع مع حل املش��اكل في العراق، لكن 
إن لم يك��ن هناك إعادة حق��وق للعراقيني وإنش��اء دولة 

مدنية فلن حتدث أية تسوية.
وش��دد عل��ى أن اإلخفاقات عل��ى م��دار 12 عاماً في 
س��ير العملية السياس��ية وتف��رد التحال��ف الوطني في 
القرار، سببت الكثير من املشاكل وصودرت حقوق كاملة 

من العراقيني، حتى الشيعة منهم متذمرون.
م��ن جهت��ه، رأى الباح��ث في الش��ؤون السياس��ية 
واالس��تراتيجية أمي��ر الس��اعدي، أن البل��د بحاج��ة إلى 

تس��وية وطني��ة وتاريخية، ويج��ب أن تك��ون متناغمة 
مع مطال��ب الش��عب العراقي من كش��ف ملفات الفس��اد 

ومحاسبة الفاسدين وغيرها من املطالب.
ولفت الباح��ث العراقي إلى أن األمم املتحدة هي من 
طرحت وثيقة التس��وية ووزعت نس��خها ب��ني اجلبهات 
السياسية كافة، في مبادرة منها جلمع العراقيني ملرحلة 
ما بعد تنظيم الدولة، إال أن جهة سياس��ية أجرت تعدياً 

عليها وأعلنتها.
واس��تبعد الس��اعدي ح��دوث توافق ب��ني األطراف 
السياس��ية عل��ى وثيقة التس��وية، وال س��يما بع��د إقرار 
قانون احلشد الش��عبي، ألنه ترك طابعاً طائفياً وحزبياً 
في مضمونه والطريقة التي مت فيها متريره في البرملان.

وعل��ى الصعي��د ذات��ه، بحث مس��اعد األم��ني العام 
لألمم املتحدة للش��ؤون السياس��ية ميروس��اف ينتشا، 
يوم االثنني، مع أطراف سياس��ية س��ّنية وثيقة التسوية 
السياسية، وال س��يما بعدما رفضت تلك القوى تسلم أي 

وثيقة للتسوية على خلفية إقرار قانون »احلشد«.
س��ليم  العراق��ي  البرمل��ان  رئي��س  مكت��ب  وأعل��ن 
ية، استعراض  اجلبوري، أحد قادة حتالف القوى الس��نّ
الواقع السياس��ي مع ينتشا وما يتعلق بوثيقة التسوية 
السياس��ية بش��كل خاص التي طرحتها أط��راف عراقية 

بدعم أممي إلنهاء املشكات التي متر بها الباد.
وأك��د رئي��س البرمل��ان »دور األمم املتحدة في رس��م 
مامح املشهد السياسي ومستقبل 
املناط��ق التي كانت حتت س��يطرة 
تنظيم الدول��ة والوصول إلى رؤية 
وطنية جامعة تساهم في حتسني 

الواقع العراقي«.
 وكان نائ��ب الرئيس العراقي 
أس��امة النجيفي، أعلن يوم السبت 
أن مكون��ات وكت��ل حتال��ف القوى 
العراقية ترفض وثيقة »التس��وية 
جمل��ة  التاريخي��ة«  السياس��ية 
وتفصياً، وذلك عق��ب إقرار قانون 

احلشد الشعبي.

وقال إنه ظه��رت في اآلونة األخي��رة نزعة واضحة 
في إق��رار القوانني والق��رارات املهمة لش��ؤون الدولة من 
كتلة نيابية لها األغلبي��ة، ولكن هذا ال يعطيها احلق بأن 
تقرر مصير كل البلد، لوجود مكونات أساسية لها حقوق 

ومصالح مبشاركة اجلميع.
وش��دد النجيفي عل��ى أن ه��ذه السياس��ة اجلديدة 
مرفوض��ة وال ب��ّد من إع��ادة النظ��ر فيها، وأية تس��ويات 
سياس��ية ومصاحل��ات تاريخي��ة ووطني��ة، مرفوض��ة 
في ظ��ل توجهات فردي��ة ال تنظر ببعد إل��ى واقع احلياة 

العراقية.
وأك��د نائ��ب الرئي��س العراق��ي أن »حتال��ف القوى 
العراقية يرفض التسوية السياسية املقدمة من التحالف 
الوطني ولن نناقشها أبداً دون أن تكون هناك إعادة نظر 

مببدأ الشراكة واملواطنة وحقوق اجلميع«.{
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أربع مبادرات لـبعث المصالحة في مصر.. بين اإلخوان والنظام
اقترح��ت 4 ش��خصيات عامة مصري��ة، 4 مبادرات 
ل�»ع��ودة ال��روح« إلى الس��لم املجتمع��ي مبصاحلة بني 
النظ��ام وجماعة »اإلخوان املس��لمني«، بينها االس��تفتاء 

الشعبي وتشكيل مجلس حكماء.
ج��اء ذل��ك، وفق أحادي��ث منفصل��ة أجرته��ا وكالة 
األناض��ول، م��ع 4 ش��خصيات عام��ة، هي: املفك��ر فهمي 
هويدي، وزير العدل األس��بق أحمد مكي، السفير املتقاعد 
املصري��ة  املفاوض��ات  جلن��ة  عض��و  يس��ري،  إبراهي��م 
الس��تعادة طابا من »إس��رائيل«، والس��فير املتقاعد عبد 

الله األشعل، مساعد وزير اخلارجية األسبق.
واملب��ادرات األربع، وفق تلك الش��خصيات املصرية 
تتمث��ل ف��ي »هدن��ة وفتح نق��اش مباش��ر م��ع اإلخوان، 
وإجراء اس��تفتاء ش��عبي، و إقام��ة مراجعات س��ريعة، 
وأخي��راً تش��كيل مجل��س حكماء«، م��ن أجل ح��ّل األزمة 

السياسية بالباد.
ومنذ االنقاب على محمد مرس��ي، أول رئيس مدني 
منتخ��ب دميقراطي��اً، في 3 مت��وز 2013، والباد تش��هد 
أزم��ة سياس��ية وانقس��اماً مجتمعياً، وف��ق مراقبني.. لم 
تفلح معه��ا مبادرات من سياس��يني، ومبعوثني دوليني، 
ب��ني نظام حالي يرفض عودة اإلخوان للمش��هد، وقس��م 
يرفض بق��اء الرئيس عبد الفتاح السيس��ي في املش��هد، 
ال��ذي تعتب��ره نتيجة »انق��اب«، ف��ي مواجه��ة آخرين 

يرونه استجابة ل�»ثورة شعبية«.
وفي ش��هر تش��رين األول املاضي، ملّح السيسي في 
مؤمتر الشباب مبنتجع ش��رم الشيخ، إلى إمكانية قبول 

»من ل��م تتلوث يده بالدماء« في 
املش��هد املص��ري، دون أن يذك��ر 

اسم اجلماعة.
وعندما سئل عن املصاحلة 
م��ع اإلخ��وان، أج��اب السيس��ي 
ب��أن »املصاحلة ليس��ت قراري، 
ه��ذا ق��رار دولة، وأن��ا أكثر واحد 
أتيح��ت له فرصة ي��وم االنقاب 
عل��ى مرس��ي، والبي��ان الذى مت 
للغاي��ة«.  متزن��اً  كان  إص��داره 
وأض��اف: »لم أطلب م��ن أحد أن 
يغّي��ر أف��كاره ألجل��ي، أن��ا أقبل 

كل األفكار، لكن مارس��وا أفكارك��م )أي اإلخوان( بدون ما 
تهدموا بلدكم«.

وقب��ل أي��ام أصدر السيس��ي عف��واً رئاس��ياً عن 82 
ش��خصاً بينهم إخ��وان غير مش��هورين، كمرحل��ة أولى. 
وجاء ذلك بالتزامن مع سلسلة من أحكام قضائية بإلغاء 

أحكام إعدام بحق قيادات من اجلماعة ومحمد مرسي.
واألح��د املاض��ي، س��رعان م��ا واجه ط��رح إبراهيم 
مني��ر، نائب مرش��د اإلخ��وان، بإمكانية القب��ول بتصور 
ملصاحلة مشروطة من حكماء حلل األزمة السياسية في 
مصر، باءات أربعة للجماعة جددت ما كانت تتمسك به 
على مدار ثاث س��نوات، وهي : »ال تنازل عن الش��رعية، 
وال تفريط في حق الشهداء واجلرحى، وال تنازل عن حق 
املعتقلني في احلرية وحق الشعب في احلياة الكرمية«.

 هدنة ونقاش مباشر
املفك��ر املص��ري، فهمي هويدي، يقت��رح »هدنة« من 
جان��ب النظام متهد إلمت��ام مصاحلة وطني��ة في الباد، 
بجان��ب فتح نقاش مباش��ر مع اإلخوان. وق��ال هويدي: 
»املشكلة ليست فقط بني النظام واإلخوان، ولكنها قضية 
احلريات العامة والدميقراطية والتعددية، فهذه مشكلة 

كبيرة« .
وح��ول رؤيت��ه إلمت��ام مصاحل��ة وطني��ة ش��املة، 
أض��اف: »املصاحل��ة ال بّد لها م��ن إرادة سياس��ية وال بّد 
أن تك��ون لها مقدمات، على األقل في ما ميكن أن نس��ميه 

بالهدنة، مبعنى قبل املصاحلة ال بّد هناك تهدئة«.
ودع��ا املفكر املص��ري، هويدي، النظ��ام لفتح نقاش 
مباش��ر مع اإلخوان، مخاطباً إياه بقوله: » كام إبراهيم 
منير)نائب مرشد اإلخوان( اجتهاد، ولكن البد أن تخاطب 

من في السجون، إما التحدث معهم أو أصدقاءهم«.
املراجعات أوالً

أما القاضي املتقاعد أحمد مكي، وزير العدل األسبق، 
وأح��د قض��اة االس��تقال البازري��ن إب��ان حك��م الرئيس 
األس��بق حس��ني مبارك، يرى احلل في إجراء املسؤولني 
واجليش ف��ي الباد والق��وى املدنية ملراجعات س��ريعة 

ملواقفهم قبل االنخراط في أي حديث عن مصاحلة.
وقال مكي: »أول شروط إمتام مصاحلة هو أن يقتنع 
اجليش بأن يترك كثيراً من الس��لطة، والشرط الثاني أن 
يقتنع املدنيون بأنهم غير مؤهلني لتولي السلطة، وأنهم 
لن يس��تطيعوا أن يحكموا دون وجود للعس��كر، وهذا ما 

يقوله التاريخ منذ 1952 وماقبلها، حيث إن العسكريني 
هم في صدارة املشهد واحلكم املباشر«.

وح��ول ما ميكن أن يقدمه اإلخوان في اجلانب اآلخر 
حللحلة األزمة السياس��ية، تس��اءل: »كيف سنطلب من 
اإلخ��وان التنازل، وه��م ضحايا والط��رف األضعف، هل 
ع��رض النظام مبادرة عليهم ولم يعلقوا عليها؟« مجيباً: 
»ل��م يح��دث، وعندما يح��دث قد ميك��ن أن نط��رح عليها 

إمكانية التنازل من جانبهم«.
استفتاء شعبي

»االستفتاء الش��عبي« هو املبادرة الثالثة، يطرحها 
إبراهي��م يس��ري، الس��فير املتقاع��د، وأح��د م��ن كرمه��م 
الرئي��س الس��ابق عدل��ي منص��ور، ل��دوره ف��ي اللجن��ة 
القومية الس��ترداد طابا من »إس��رائيل« عبر املفاوضات 

الدولية في 19 آذار 1989 .
وقال يسري إن »السياسة تعرف مصطلح التسوية 
حل��ل أي ن��زاع ولي��س املصاحلة، ذل��ك التعبي��ر القبلي 
األهل��ي، وفيها يجلس األط��راف إلى طاول��ة مفاوضات، 

ودون الوصول إلى حل، فشل املفاوضات«.
تشكيل مجلس حكماء

يذه��ب الس��فير املتقاعد عبد الله األش��عل، مس��اعد 
وزي��ر اخلارجي��ة األس��بق للش��ؤون القانوني��ة الدولية 
املش��هد  أن  إل��ى  السياس��ي،  والتخطي��ط  واملعاه��دات 
املص��ري بحاجة س��ريعة إلى »تش��كيل مجل��س حكماء 
مك��ون م��ن عش��رة إل��ى 15 ش��خصية مصري��ة ليس��ت 
منح��ازة ألي ط��رف من أط��راف األزمة، ومتث��ل قطاعات 
مختلفة من الش��عب ومعروفة للمجتمع وبينهم ممثلون 

للشرطة واجليش«.
وأض��اف األش��عل: »ه��ذا املجل��س مهمت��ه أن يق��رأ 
مبوضوعي��ة املش��هد املص��ري، ويج��ري محادث��ات مع 
جمي��ع األط��راف مب��ا فيه��ا النظ��ام واإلخ��وان وغيرهم، 
ويخرج بعد ذلك مبب��ادئ جتمع وال تفرق، وتنفذ الوطن 

مما هو فيه«.
وأك��د أن املصلحة املصرية حتتاج تس��وية الصراع 

وليست حاجة للجماعة والنظام فقط.
وحتت عن��وان »ضرورة إطاق أي س��جني إخوانى 
ب��ريء«، طرح الكاتب عماد الدين حس��ني، رئيس حترير 
صحيف��ة الش��روق املصرية، ف��ي مقاله اليوم��ي الثاثاء 
املاضي، اقتراحاً بإطاق سراح سجناء اإلخوان األبرياء 
لتخفيف االحتقان. وأوضح أن »إطاق سراح أي إخواني 
بريء س��يصب في النهاية في صال��ح احلكومة وأجهزة 
األمن، ألنه -أغلب الظن- سوف يخرج من السجن ليركز 
على حيات��ه اخلاص��ة وحياة أهل��ه وأقارب��ه. وبالتالي 

سيخفف من االحتقان الشديد املوجود في املجتمع.{

جماعة اإلخوان في مصر تنفي إجراء 
استطالع داخلي بشأن المصالحة مع النظام

223 احتجاجًا بمصر في ثالثة أشهر
62% منها ألسباب اقتصادية

نف��ى املتح��دث اإلعام��ي باس��م جماع��ة اإلخ��وان 
املس��لمني، طلع��ت فهمي، ما يج��ري تداوله ح��ول إجراء 
اس��تطاع رأي داخلي للمكاتب اإلدارية للجماعة في عدد 
م��ن احملافظات، بش��أن مصاحل��ة أو اتفاق م��ا مع نظام 

االنقاب العسكري.
وق��ال ف��ي تصريح صحف��ي: »هذا اخت��اق عار من 
الصح��ة، حي��ث ال توج��د أي اتفاق��ات أو تس��ويات م��ع 
النظ��ام، وهو م��ا أكدنا علي��ه م��راراً وتكراراً ف��ي بيانات 

اجلماعة وتصريحاتها املتوالية«.
وذك��ر قيادي آخر بجماعة اإلخوان )رفض اإلفصاح 
عن هويته(: » ليست هناك أي استطاعات للرأي جُترى 
داخ��ل اجلماع��ة، خاص��ة أن��ه ال توج��د أي اتفاق��ات أو 
تسويات مع سلطة االنقاب من األساس، وبالتالي فعلى 

ماذا يتم إجراء استطاع الرأي كما يزعم البعض؟«. 
واس��تنكر القي��ادي ما وصف��ه ب�»اس��تمرار وإصرار 
بعض وس��ائل اإلعام على الترويج بأن هناك تسوية أو 
اتفاق تهدئة مقابل اإلفراج عن املعتقلني«، مشّدداً على ما 
وصفه مبواق��ف اجلماعة الثابتة، الت��ي مت اإلعان عنها 

أكثر من مرة وفي أكثر من موضع.

وح��دة  تقري��ر  ذك��ر 
والدراس��ات  البح��وث 
باملؤسس��ة العربية أن عدد 
شهدتها  التي  االحتجاجات 
مصر خال الفترة من ش��هر 
أيل��ول حتى ش��هر تش��رين 
األول املاضي، قفز ليس��جل 
م��ن  احتجاج��اً   223 نح��و 
احتجاج��اً   138 بينه��ا 
عل��ى تأزم األوض��اع املالية 
لغالبي��ة  واالقتصادي��ة 

املصري��ني، متثل ما نس��بته 62% تقريبا م��ن إجمالي 
االحتجاجات التي شهدتها مصر خال هذه الفترة.

وتنوع��ت االحتجاجات بني وقف��ات احتجاجية، 
بش��رية،  وساس��ل  واعتصام��ات،  ومظاه��رات، 
وإضراب��ات عن الطع��ام، وإضراب ع��ن العمل، وقطع 
للطرق، وأغلب هذه االحتجاجات قامت دون تصريح 
قانون��ي مبوج��ب قان��ون التظاهر املع��روف بأنه من 

القوانني السيئة السمعة في مصر.
سلس��لة  ف��ي  العاش��ر  وه��و  التقري��ر،  ويرص��د 
االحتجاجات التي ترصدها  املؤسسة من خال مرصد 
احلق في التجمع الس��لمي حجم ه��ذه االحتجاجات، 
والفئ��ات الت��ي قامت باالحتج��اج، وطبيع��ة املطالب 
الت��ي رفعها هؤالء احملتجون وطبيعة األس��باب التي 

من أجلها يلجأ املصريون إلى االحتجاج.
وقال ش��ريف هالي، املدير التنفيذي للمؤسس��ة 
العربي��ة، إن حج��م  االحتجاجات الت��ي حدثت خال 
األش��هر الثاث��ة املاضي��ة بل��غ نح��و 223 احتجاجاً، 
كان أعاها في ش��هر آب بواقع 117 احتجاجاً بنسبة 
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إلى ذلك، أصدرت جماعة اإلخوان بياناً يوم السبت، 
أكدت فيه أن م��ن يعبر عن آرائها ومواقفها الرس��مية هو 
القائم بأعمال املرشد العام محمود عزت، ورئيس اللجنة 
اإلداري��ة العلي��ا املنتخبة وعض��و مكتب اإلرش��اد محمد 
عبدالرحمن، ونائب املرش��د العام إبراهيم منير، واألمني 
العام للجماعة محمود حس��ني، واملتحدثون اإلعاميون 

الرسميون.
التحي��ة  »بخال��ص  اإلخ��وان  جماع��ة  وتوجه��ت 
لوس��ائل اإلع��ام املرئية واملس��موعة واملق��روءة كافة«، 
داعية اجلميع إلى الوقوف على آرائها ومواقفها عبر هذه 

املصادر دون غيرها.
وكان��ت صحيفة الش��روق املصرية ق��د قالت - نقاً 
عن مص��ادر إخوانية )لم تس��ّمها(- إن اللجن��ة اإلدارية 
العليا التي يترأس��ها عضو مكتب اإلرشاد الدكتور محمد 
عبدالرحمن، قامت بإجراء استطاع رأي قيادات املكاتب 
اإلدارية في عدد من احملافظات بشأن موقف اجلماعة في 
ح��ال إذا ما مت االتفاق مع احلكومة عل��ى »تهدئة«، قائلة 
إن هذا اإلجراء يتم على مس��توى قي��ادى فقط، ولم ينزل 

بعد إلى قواعد اجلماعة، وفق قولها.{

وجاءت االحتجاجات الصادرة من جانب أنصار 
جماعة اإلخوان املس��لمني لتمثل 85 احتجاجاً بنسبة 
38%، كان أكبرها في ش��هر آب، وهو الشهر الذي شهد 
تنظي��م عدد م��ن الفعالي��ات في ذكرى ف��ض اعتصام 
رابعة العدوية، وعش��رة احتجاجات في شهر أيلول، 

ثم ست احتجاجات في شهر تشرين األول.
ج��اءت املطال��ب اخلاص��ة بتحس��ني األوض��اع 
املالية وزيادة احلوافز والبدالت وعدم صرف الرواتب 
واألرباح مبع��دل 25 مطلباً احتجاجياً كان أعاها في 
ش��هر آب بنحو أحد عش��ر احتجاجاً، ثم تشرين األول 

عشرة احتجاجات ثم أيلول أربعة احتجاجات.
وفي م��ا يتعل��ق بالقطاع��ات التي ج��اءت منها، 
فقد كانت أعلى االحتجاج��ات من جانب قطاع أنصار 
جماع��ة اإلخوان »احملظورة«، وج��اءت االحتجاجات 
م��ن جان��ب قطاع العم��ال، س��واء العمال ف��ي القطاع 
اخلاص أم في قطاع األعمال العام أو العاملني املدنيني 
بالدولة، مبعدل 48 احتجاجاً. وكان أعاها في ش��هر 
آب بع��دد 24 احتجاج��اً، ث��م تش��رين األول بعدد 13 

احتجاجاً، ثم أيلول أحد عشر احتجاجاً.{

د. البلتاجي: خالفنا مع السيسي
 ونحترم الجيش

أكد القيادي في اإلخوان املسلمني الدكتور محمد البلتاجي أن 
خافه��م هو مع الرئيس عبد الفتاح السيس��ي ال م��ع اجليش، كما 
أك��د أنه ال عاقة للجماعة مبا يجري من أعمال مس��لحة في ش��به 

جزيرة سيناء.
وق��ال البلتاجي في مرافعته خال جلس��ة محاكمته مبحكمة 
جناي��ات القاه��رة، في إط��ار ما يع��رف بقضية البح��ر األعظم، إن 
»الق��وات املس��لحة نكّن له��ا كل االحترام حلماية الب��اد، وخافنا 
مع عبد الفتاح السيس��ي مغتصب الس��لطة ال مع القوات املسلحة 

وجيشنا املصري، وال مع أي كيان سياسي أو مؤسسي«.
وتط��رق إلى مقطع فيديو له يعود إل��ى اعتصام ميدان رابعة 
العدوي��ة ع��ن األعم��ال املس��لحة التي تس��تهدف اجلي��ش واألمن 
املصريني في سيناء، مؤكداً أن املقطع مجتزأ من سياقه، حيث ورد 

فيه أن »ما يحدث في سيناء سيتوقف حلظة عودة )الرئيس املعزول محمد( مرسي إلى احلكم«.
وطلب البلتاجي من القاضي أن يسمع املقطع كاماً، وأكد أن كامه سياسي ال يحمل أي حتريض 

أو شبهة جنائية.
وقال: »في هذا اإلطار، إن اإلخوان ال يتفقون مع جماعات العنف املس��لح في س��يناء«، مضيفاً أن 
تلك اجلماعات ستكون معزولة إذا رأى الناس أن »السلطة في مصر شرعية ولم تأت بانقاب«. وتابع 

مخاطبا القضاة: »ال عاقة لإلخوان مبا يحدث في سيناء، وقلوبنا تتقطع ملا يحدث هناك«.{
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لماذا عاد الرئيس هادي إلى عدن؟

نهاية القوة األميركّية الناعمة.. بعد انتخاب ترامب

ع��اد الرئيس اليمني عبد ربه منص��ور هادي إلى ما 
يفترض أنها العاصمة السياس��ية املؤقت��ة »عدن«، بعد 
غيب��ة طويل��ة دامت عاماً، وكان قد س��بق ل��ه أن عاد إلى 
هذه املدينة مرتني في ظروف مختلفة متاماً عن الظروف 

التي متر بها الباد هذه األيام.
ومع ه��ذه الع��ودة أثير الس��ؤال الكبير ع��ن مغزى 
ق��رار الرئيس ه��ادي التواجد ف��ي عدن، عل��ى الرغم من 
أن الظ��روف ال تزال على م��ا هي عليه من حيث كون عدن 
لم تهّيأ - عن س��بق إصرار وترصد - لتك��ون مقراً إدارياً 
للدول��ة، وال عاصمة لليمنيني، وال م��اذاً في زمن احلرب 
الت��ي تعص��ف مبناط��ق مختلفة م��ن الب��اد وخصوصاً 

املجاورة لعدن.
التغطي��ة  ف��ي  الكبي��ر  التباي��ن  ه��و  الاف��ت  كان 
اإلخباري��ة لع��ودة الرئي��س ضم��ن املنظوم��ة اإلعامية 
التابع��ة للتحالف، فقد حرصت القن��وات القريبة من أبو 
ظبي على تزمني هذه الزيارة بأس��بوع واحد فقط، ولهذا 
الن��وع من التزم��ني داللته الت��ي حتاول أن جت��ّرد زيارة 
الرئيس ووجوده في عاصمة الباد املؤقتة من أي مغزى 

سياسي أو عسكري.
فيم��ا ذهب��ت بع��ض وس��ائل اإلع��ام والصحاف��ة 
القريبة من الرياض إلى تأكيد األهداف العسكرية لعودة 

الرئيس هادي إلى عدن.
استبق الرئيس هادي عودته إلى عدن باجتماع مع 
كبار مستش��اريه، وقبل ذلك بتغييرات عس��كرية شملت 
قيادة املنطقة العس��كرية الرابعة التي تشرف على أربع 
محافظ��ات: هي عدن وحلج وأبني وتع��ز، وهذه األخيرة 
تش��هد حرباً ضروس��اً مع االنقابيني، واستطاع اجليش 
الوطن��ي واملقاومة فيها، حتقيق انتصارات مهمة، دفعت 
باالنقابي��ني إل��ى اللج��وء ألس��لوب التحش��يد القبل��ي 
والتحري��ض عل��ى القت��ال بدواف��ع مناطقي��ة ومذهبية، 
أله��داف تتعلق بإغ��راق الباد ف��ي حرب أهلي��ة طويلة 
األم��د، ومحاولة إيج��اد دافع ثأري ل��دى املجتمع القبلي 

ملواصلة إمداد االنقابيني باملقاتلني.
هناك مؤش��رات قوية على ضع��ف االنقابيني، فيما 
ال يزال املبع��وث األممي إلى اليمن املوريتاني إس��ماعيل 
ولد الشيخ أحمد، يحاول إعادة إحياء خطة السام، التي 

أثارت غضب احلكومة ودفعتها إلى رفض اخلطة.
فق��د تزام��ن ذه��اب الرئي��س إل��ى عدن م��ع وصول  
املبع��وث األمم��ي إل��ى الري��اض، ما دف��ع احلكوم��ة إلى 
التوضيح أن مقابلة الرئيس س��تكون متاحة بعد يومني 

أحد ضحاي��ا فوز دونال��د ترامب ف��ي االنتخابات 
الرئاس��ية األميركية هو بدون ش��ك قوة أميركا الناعمة 
في جميع أنحاء العالم. وهو التطور الذي سوف يكون 
م��ن الصعب -ورمبا من املس��تحيل- إلغاؤه، وخاصة 

بالنسبة إلى الرئيس ترامب.
تقليدي��اً، كان��ت ُتقي��م الق��وة السياس��ية العاملية 
للبل��دان وفقاً لقوته��ا العس��كرية؛ وكانت الب��اد التي 
تتواف��ر عل��ى أكبر جي��ش تعتب��ر أكب��ر قوة. لك��ن هذا 
املنط��ق ل��م ينعك��س دائم��اً عل��ى أرض الواق��ع. فق��د 
خس��رت الواليات املتحدة حرب فيتنام، وُهزم االحتاد 
الس��وفياتي ف��ي أفغانس��تان، وف��ي الس��نوات القليلة 
األولى ف��ي العراق، اكتش��فت الوالي��ات املتحدة حكمة 
القول املأثور للدبلوماسي الفرنسي تاليران أن الشيء 
الوحي��د ال��ذي ال ميك��ن القيام ب��ه بواس��طة حربة هو 

اجللوس عليها.
ادُخ��ل عالم الق��وة الناعم��ة. صاغ ه��ذا املصطلح 
جوزي��ف س. ن��اي م��ن جامعة هارف��ارد ع��ام 1990 
لتفسير نفوذ الدولة باإلضافة إلى قوتها العسكرية )أو 

الصلبة(، وعلى وجه اخلصوص الواليات املتحدة.
يق��ول ن��اي إن الق��وة الناعمة ألي دولة تنش��أ من 
»ثقافتها، ومن قيمها السياس��ية )عندما ترقى ملستوى 
من هم في الداخل واخلارج(، ومن سياستها اخلارجية 
)حني تكون لديها مشروعية وسلطة أخاقية(« لكنني 
أعتقد أن القوة الناعمة تنبع أيضاً من تصورات العالم 

في العاصمة املؤقتة عدن.
وهذا يحمل عل��ى االعتقاد بأن ع��ودة الرئيس تأتي 
على خلفية التطورات الس��يئة على الصعيد السياس��ي، 
بعد العاصفة الت��ي أثارتها مبادرة كي��ري األخيرة التي 
استهدفت بشكل مباش��ر سلطة الرئيس هادي االنتقالية 
وحكومته، في مقابل متك��ني االنقابيني بحصص كبيرة 
في حكومة ش��راكة وطنية، تكون الس��لطة الشرعية هي 

الطرف األضعف فيها.
بالتأكي��د ال يري��د الرئي��س ه��ادي أن يختتم عهدته 
الرئاس��ية مبصي��ر مش��ابه للمصي��ر ال��ذي القاه س��لفه 
املخلوع صالح، الذي أجبر على ترك الرئاس��ة وقبل ذلك 
أجب��ر على تفوي��ض صاحياته الرئاس��ية كاملة لنائبه 

الرئيس احلالي.

ح��ول بلد م��ا: األف��كار واملواق��ف املتراكم��ة حوله حني 
ُيذكر اس��م البلد، ومُتارس القوة الصلب��ة. وُتثار القوة 

الناعمة.
الوالي��ات املتحدة أكب��ر اقتصاد ف��ي العالم وأقدم 
دميقراطي��ة، وه��ي م��اذ للمهاجري��ن، وأرض احلل��م 
األميرك��ي؛ حيث ميكن أي ش��خص أن يصب��ح ناجحاً 
إذا كان يعم��ل بجد مبا فيه الكفاية. بل هي أيضاً موطن 
ش��ركة بوين��غ وإنت��ل وغوغل وأب��ل ومايكروس��وفت 
وماكدونال��دز  الن��د،  وديزن��ي  وهولي��وود   ،MTVو
وس��تاربكس. باختص��ار، هي موط��ن عامات جتارية 

وصناعات مميزة لها تأثير هائل في العالم.
وتكم��ن جاذبي��ة ه��ذه األص��ول، ومن��ط احلي��اة 
األميركي��ة الت��ي متثله��ا، ف��ي كونه��ا مُتك��ن الوالي��ات 
املتح��دة من اإلقناع، بدالً من اإلجب��ار، ويختار البعض 
اآلخ��ر أن يقر جدول أعمالها. وبهذا املعنى، تعمل القوة 

الناعمة كبديل مكمل للقوة الصلبة.
ولكن للق��وة الناعمة حدود، حتى ف��ي أميركا. في 
أعق��اب الهجم��ات األميركي��ة اإلرهابي��ة ف��ي 11 أيلول 
2001، كان هناك تدفق للنيات احلسنة نحو الواليات 
املتح��دة. ث��م بدأت الب��اد حربه��ا على اإلره��اب الذي 
يعتم��د اعتماداً كبيراً على القوة الصلبة. ولم يستس��غ 
املجتم��ع الدول��ي وس��ائل تلك الس��لطة: غ��زو العراق 
واحتج��از »املقاتلني األعداء« وغيرهم من املش��تبه بهم 
في س��جن غوانتانامو إلى أجل غير مس��مى، وفضيحة 

والرئيس هادي يعتقد أنه ال يستحق هذا املصير وال 
ينبغي أن يصب��ح مخلوعاً ملج��رد أن صالح واحلوثيني 
قوض��وا عملية االنتقال الس��لمي وس��طوا عل��ى إمكانية 
الدولة واجليش واس��تخدموها في تنفي��ذ انقاب، ميثل 

جرمية سياسية وخيانة وطنية مكتملة األركان.
ل��م يش��ر البي��ان الرئاس��ي إل��ى أن الرئي��س هادي 
سيش��رف على عمليات عسكرية من ش��أنها أن تستكمل 
معرك��ة حتري��ر تع��ز ورمب��ا تذهب إل��ى ما ه��و أبعد من 

أبو غريب، كش��ف »املواقع السوداء« لوكالة املخابرات 
املركزي��ة، وقتل املدنيني العراقيني م��ن قبل املتعاقدين 

األمنيني.
وكانت أصول الق��وة الناعمة األميركية غير كافية 
للتعويض عن أوجه القصور في نهج قوتها الصارمة. 
وكان��ت اجلماهي��ر املتعاطف��ة م��ع الثقاف��ة األميركي��ة 
غي��ر مس��تعدة للتغاضي ع��ن جت��اوزات غوانتانامو. 
فاس��تخدامك مايكروس��وفت وين��دوز ال يهيئ��ك لقبول 
التعذي��ب من قبل الدولة التي تنتجه. ولذلك انخفضت 
قوة أميركا الناعمة بشكل حاد، ما يدل على أن الطريقة 
التي مُتارس بها الق��وة الصارمة تؤثر في مدى فعالية 

القوة الناعمة بشكل سلبي.
وق��د كتب ن��اي، في عص��ر املعلومات ه��ذا، أن من 
املرجح أن تكسب ثاثة أنواع من الدول القوة الناعمة: 
»تلك التي تتوافر على ثقافات وُمثل عليا سائدة قريبة 
إل��ى املعايي��ر الدولية التي تش��دد اآلن عل��ى الليبراليا 

والتعددية واالستقالية.
وق��د وصل��ت ثقاف��ة أمي��ركا وُمثله��ا العلي��ا إل��ى 
مس��توى رفي��ع، واعتم��دت مصداقيته��ا الدولي��ة على 
ترتيباته��ا الداخلية. واس��تطاعت التغل��ب على قرون 
من العبودية والعنصرية بانتخابها رئيس��اً أسود في 
عام 2008 ومرة أخرى في عام 2012، ما يجسد قدرة 

الباد على إعادة جتديد نفسها.
صع��ود ترامب إل��ى الس��لطة حطم تل��ك الصورة 

محافظة تعز لتشمل حترير الساحل الغربي للباد.
ولك��ن هناك مؤش��رات عل��ى أن التحال��ف وبالذات 
قائدت��ه اململكة العربية الس��عودية، ه��ي اليوم في أمس 
احلاج��ة إل��ى إح��داث االتس��اق املفق��ود ب��ني اإلجنازات 
العس��كرية امليدانية التي يحققها التحالف على األرض، 
وب��ني الغاي��ات السياس��ية الت��ي ال يج��ب أن تخرج عن 
األه��داف املعلن��ة للتحال��ف من تدخل��ه ف��ي اليمن وفي 
املقدمة حترير الباد من السيطرة العسكرية لانقابيني 
ومتكني السلطة الشرعية من ممارسة واليتها الدستورية 

على كامل أراضي الباد من العاصمة صنعاء.
وموق��ف التحال��ف ه��ذا يأت��ي بع��د مب��ادرة كيري 
األخي��رة الت��ي جتاهل��ت الس��لطة الش��رعية، ووضعت 
معها التحالف وتدخله ف��ي اليمن على احملك، خصوصاً 
أن مب��ادرة كيري حصرت الصراع ف��ي اليمن بني طرفني 

أساسيني هما التحالف واحلوثيني.
وه��ذا يعن��ي أن التحال��ف، ط��ال األم��د أو قصر، لن 
يك��ون بوس��عه أن يتص��رف ف��ي أج��واء اليم��ن ومياهه 
وأرض��ه بالصاحيات التي يتمتع بها اآلن، بل س��تقوده 
معادل��ة كهذه إل��ى أن يصبح في مكان الط��رف املعتدي 

على اليمن الذي متثله ميليشيا احلوثي.
له��ذا تأت��ي ع��ودة ه��ادي إل��ى ع��دن ف��ي س��ياق 
االس��تراتيجية الس��عودية، التي تري��د أن تتجاوز عقدة 
»حكومة املنفى« وتظهر إلى أي مدى باتت هذه احلكومة 

تتمتع بعمق جغرافي وبشري كبيرين في اليمن.{

وش��جع ميوالت لم تش��هدها الواليات املتحدة: كراهية 
األجان��ب، ك��ره النس��اء، والتش��اؤم، واألناني��ة. وندد 
القادة السياس��يون بنظام َيِعد بتكافؤ الفرص للجميع 
من أجل حتقيق طموحاتهم، ُمحبطاً تطلعات املواطنني 
العادي��ني. وف��ي دول��ة حتث اآلخري��ن على املمارس��ة 
الدميقراطي��ة مت انتخ��اب رئي��س قال إنه إذا خس��ر لن 

يعترف بالنتيجة.
وقد خفضت قصة هذه االنتخابات األميركية بشدة 
القوة الناعمة، وحتول األمل إلى خوف، وأصبح احللم 
األميركي كابوس��اً على العالم. وستس��تمر الش��ياطني 
ف��ي الصعود من صندوق بان��دورا في عام 2016 -مع 
تقاري��ر ح��ول اس��تعمال العنصري��ة م��ن قب��ل أنصار 
ترامب- وتشويه اآلخرين أيضاً. في نظرنا، فإن أميركا 

لن تظل هي نفسها، ولم يبدأ بعد حكم ترامب.{

بقلم: ياسني التميمي

حكومة الحوثّيين وصالح.. تنذر بصراع طويل األمد في اليمن
أثار تشكيل احلوثيني والرئيس اليمني السابق علي 
عبد الله صالح، مس��اء االثنني، ملا تس��مى»حكومة إنقاذ 
وطني«، مخاوف عديدة في الش��ارع اليمن��ي، فيما اعتبر 

مراقبون أن هذه اخلطوة تنذر بصراع طويل األمد.
فبع��د أكثر من عامني على حتالفهما العس��كري ضد 
حكومة الرئي��س عبد ربه منصور ه��ادي، أعلنت جماعة 
»أنص��ار الله« )احلوثي( وحزب املؤمتر )جناح صالح(، 
تشكيل حكومة برئاسة محافظ عدن السابق عبد العزيز 
ب��ن حبت��ور؛ لتدي��ر احملافظ��ات اخلاضعة لس��يطرتهم، 

وعلى رأسها العاصمة صنعاء.
وأصابت هذه اخلطوة الكثير من اليمنيني بالهلع من 
اس��تفحال األزمة، القائمة منذ أن س��يطر مسلحو احلوثي 
وحلفاؤهم من املسلحني املوالني لصالح على صنعاء يوم 
21 أيلول 2014، ثم محافظات أخرى، بدعوى معاناتهم 

من تهمش اقتصادي وإقصاء سياسي.
وهو م��ا رد عليه حتالف عربي، بقيادة الس��عودية، 
بإط��اق عملية عس��كرية ي��وم 26 آذار 2015، بناء على 
طلب الرئيس هادي؛ ل�»دعم الس��لطة الشرعية في اليمن 

في مواجهة االنقاب«، بحسب بيان للتحالف آنذاك.

خطوة احلوثيني وصال��ح يرى مراقبون أن الغرض 
منها نسف عملية السام املتعثرة، وتؤكد أنهم من انقلبوا 
على اتفاق مس��قط، الذي رعاه وزي��ر اخلارجية األمريكي 
ج��ون كي��ري، ون��ص على وق��ف إط��اق الن��ار، وإطاق 
مش��اورات س��ام أواخر تش��رين الثاني املاضي، على أن 
يتم تش��كيل حكوم��ة وحدة وطنية تض��م جميع األطراف 

اليمنية، قبيل نهاية عام 2016.
ول��م تفلح ث��اث جوالت من مش��اورات الس��ام بني 
طرفي األزم��ة اليمنية، برعاي��ة األمم املتحدة، في حتقيق 

السام. 
وتتأل��ف احلكوم��ة، الت��ي ظ��ل احلوثي��ون وصالح 
يلّوحون بها منذ تش��كيلهم ما يسمى »املجلس السياسي 
األعل��ى«، أواخر متوز املاضي، من 35 وزيراً، بينهم ثاثة 

نواب لرئيس الوزراء، وسبعة وزراء دولة.
واحت��وت التش��كيلة عل��ى أس��ماء جدي��دة تقتح��م 
املناص��ب العلي��ا للم��رة األولى، فيم��ا جرت ترقي��ة وزير 
الداخلي��ة الس��ابق، جال الرويش��ان، إل��ى منصب نائب 

رئيس احلكومة لشؤون األمن.
وتوزع��ت احلقائ��ب بني حتال��ف احلوث��ي وصالح 

باملناصف��ة، ومنح احلوثي��ون حقيبة التربي��ة والتعليم 
لشقيق زعيم اجلماعة، يحيى بدر الدين احلوثي. وحوت 
التش��كيلة أسماء أثارت اس��تغراب الشارع اليمني، حيث 
ُعنينِّ تاجر الس��اح املعروف واخلاض��ع لعقوبات دولية، 

فارس مناع، وزيراً للدولة.
ودف��ع صال��ح بعضوي��ن م��ن وف��د التف��اوض ف��ي 
مشاورات السام اليمنية األخيرة بالكويت في احلكومة، 
حيث مت تعيني ياسر العواضي وزيراً للتخطيط والتعاون 
الدول��ي، وفائق��ة الس��يد وزي��رة للش��ؤون االجتماعي��ة 

والعمل.
وكان مبع��وث األمم املتحدة اعتبر في آب املاضي أن 
»املجلس السياس��ي«، الذي ش��كله ه��ذا التحالف إلدارة 
ش��ؤون اليم��ن ولم يح��ظ بأي اعت��راف دول��ي، يعبر عن 
»ق��رار أحادي يهدد مس��ار الس��ام، وميث��ل خروجاً على 

املرجعيات الدولية«.
وج��راء احل��رب املتواصل��ة، وبحس��ب منظمة األمم 
املتح��دة، أصب��ح 80% من س��كان اليمن، البال��غ عددهم 
حوالي 26 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، 

فيما يعاني نحو مليون طفل ميني من سوء التغذية.{
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مصر: البرلمان يقّر
 قانون الجمعيات

واف��ق البرمل��ان املصري عل��ى قانون 
اجلمعيات األهلي��ة بعدما أجرى تعديات 
شكلية، طلبها مجلس الدولة، لكنها لم تلب 

مطالب احلكومة أو املنظمات احلقوقية.
وجتاه��ل رئيس مجل��س النواب علي 
عب��د الع��ال خ��ال مناقش��ة القان��ون في 
اجللسة العامة، حتفظات كان أرسلها إليه 
»املجلس القومي حلقوق اإلنسان« التابع 
للدولة. وركز النقاش على تعديات طفيفة 

في صياغة املواد طلبها مجلس الدولة.
ماحظ��ات  جتاه��ل  البرمل��ان  لك��ن 
احلكوم��ة واملجتم��ع املدني عل��ى القانون 
الذي كان مرره مبدئي��اً قبل أيام، ولم يلب 
س��وى تعدي��ات ش��كلية متعلق��ة بضبط 
الصياغ��ة طال��ب بها مجل��س الدولة، مثل 
تعري��ف لفظ كيان املس��تخدم في القانون 
وحتدي��د اجله��ة احلكومية املس��ؤولة عن 
حتديد رسوم تأس��يس اجلمعيات األهلية 
وآلي��ة تعيني األمني الع��ام للجهاز القومي 
غي��ر  األجنبي��ة  املنظم��ات  عم��ل  لتنظي��م 

احلكومية الذي استحدثه القانون.

منتظري االبن: الحكم 
بسجني لم يصدر عن قاٍض

اعتبر أحمد منتظري، جنل رجل الدين 
اإليران��ي الراح��ل حس��ني عل��ي منتظري، 
أن حكم��اً أصدرته محكم��ة خاصة برجال 
الدين بس��جنه 21 س��نة، »أُملِي من مكان 
آخ��ر«. وكان��ت احملكمة قد أدانت��ه بالعمل 
ضد األمن القوم��ي، وبالدعاية ضد النظام 
ونش��ر وثائق س��رية، بعدما نشر تسجياً 
صوتي��اً لوال��ده ال��ذي كان خليف��ة معّيناً 
لإلم��ام اخلميني، قبل عزله، ين��دد بإعدام 
ع��ام  السياس��يني،  الس��جناء  م��ن  آالف 
1988، معتب��راً األمر »أضخ��م جرمية في 

اجلمهورية اإلسامية« في إيران.
احلك��م  أن  منتظ��ري  أحم��د  ورأى 
ل��م  التس��جيل  أن  إل��ى  مش��يراً  »جائ��ر«، 
يك��ن س��رياً، ومذّك��راً بأن والده كان نش��ر 
مضمونه في مذكراته. وأضاف: »حاكمني 
ق��اٍض محت��رم، أقنعته حجج��ي. اعتقدت 
بأنه س��ُيبرئني، لكن احلكم بدا شيئاً آخر. 
يب��دو أن القاضي لم ميلك أي س��لطة، وأن 

احلكم أُملِي من مكان آخر«.

رئيس وزراء ماليزيا 
يؤّيد تطبيق الشريعة

أعلن رئي��س ال��وزراء املاليزي جنيب 
عبد الرزاق دعمه تطبيق أحكام الش��ريعة 
اإلسامية، في إطار سعيه الى كسب تأييد 
املايو املس��لمني قبل االنتخاب��ات املرتقبة 
عام 2018. وقال قبل اجتماع س��نوي هذا 
األسبوع حلزب »املنظمة الوطنية املتحدة 
للماي��و« احلاكم إن مس��ؤولية املس��لمني 
دع��م خط��ة وضعها احل��زب للدف��ع نحو 
تطبيق احلدود، مستدركاً: »يجب أن يفهم 
غير املسلمني أن املسألة ال تتعلّق باحلدود، 

بل بتمكني احملاكم الشرعية«.
وقاوم عبد الرزاق خال األشهر ال�18 
املاضية دعوات له الى االس��تقالة، بسبب 
فضيح��ة أغضبت املواطن��ني واملعارضني 
وأعضاء من حزب��ه. ويهدد حزب معارض 
الس��ابق  ال��وزراء  رئي��س  يرأس��ه  جدي��د 
ال��وزراء  رئي��س  ونائ��ب  محم��د،  مهاتي��ر 
الس��ابق محيي الدين ياس��ني ال��ذي أقاله 

جني��ب، بتقس��يم أص��وات املاي��و الذي��ن 
يشّكلون غالبية ومنحوا »املنظمة الوطنية 
املتح��دة للمايو« الفوز ف��ي كل انتخابات 

منذ االستقال عام 1957.

إنقاذ 1400 الجئ
 في البحر المتوسط

أعلن خفر الس��واحل اإليطاليني إغاثة 
حوالى 1400 مهاجر في البحر املتوس��ط، 
بع��د أن أبح��روا م��ن ليبي��ا على م��ن 13 

زورقاً.
وق��ال ناط��ق باس��م خفر الس��واحل: 
»كان يوم��اً صعباً جداً لك��ن بفضل التزام 
الوح��دات الت��ي تدخل��ت مت��ت إغاث��ة كل 

املهاجرين«.
أغيث��وا  الذي��ن  املهاج��رون  وكان 
مكدسني في 11 زورقاً ومركبني صغيرين. 
وأس��عفتهم زوارق تابعة خلفر الس��واحل 
للبحريت��ني  تابع��ة  ومراك��ب  اإليطالي��ني 
اإليطالية واإلرلندية وسفينتان جتاريتان 
ميديتيران��ي«  اس  او  »اس  ومنظمت��ا 
و»أطب��اء با ح��دود«. وأعلنت الس��لطات 
اإليطالية، قبل عمليات اإلنقاذ أنها سجلت 
وصول عدد كبير م��ن املهاجرين بحراً هذا 
العام: أكثر من 171 ألف مهاجر أي بزيادة 

19 في املئة عن العام املاضي.

جيمي كارتر ألوباما: 
اعترف بدولة فلسطين

دعا الرئيس األميركي األس��بق جيمي 
كارت��ر الرئيس األميركي ب��اراك اوباما إلى 
االعت��راف بدول��ة فلس��طني قب��ل مغادرته 
البي��ت االبي��ض ف��ي ش��هر كان��ون الثاني 

املقبل.
وكتب كارتر في مقال نشرته صحيفة 
»نيويورك تاميز« ان »هدف الرئيس باراك 
اوبام��ا كان دع��م التفاوض إلنه��اء النزاع 
عل��ى  والفلس��طينيني  اإلس��رائيليني  ب��ني 
أس��اس حل الدولت��ني. هذا املنظ��ور اليوم 
هو في وض��ع خطير«، مضيف��اً أنه ال يزال 
»مقتنع��اً ب��أن الوالي��ات املتح��دة ال ي��زال 
بإمكانها رس��م صورة مستقبل النزاع قبل 
حدوث تبديل رئاس��ي في البيت االبيض، 

لكن الوقت قصير جداً«.
واعتب��ر كارتر أن »اخلطوة البس��يطة 
اإلدارة  بإم��كان  الت��ي  األساس��ية  لك��ن 
)األميركي��ة( احلالية اتخاذه��ا قبل انتهاء 
عهده��ا ف��ي 20 كان��ون الثان��ي ه��ي منح 
الديبلوماس��ي األميركي بدولة  االعت��راف 
فلسطني، كما فعلت 137 دولة، ومساعدة 
فلس��طني عل��ى احلص��ول عل��ى عضوي��ة 

كاملة في األمم املتحدة«.

كارثة جوية
 تودي بفريق برازيلي

حتطمت طائرة كانت تقل 71 شخصاً 
بينه��م فري��ق تشابيكوينس��ي البرازيل��ي 
لك��رة القدم ف��ي كولومبيا نتيج��ة »أعطال 
كهربائي��ة«، م��ا أدى إلى س��قوط 75 قتياً 

وجناة 6 أشخاص بينهم أربعة العبني.
ميش��ال  البرازيل��ي  الرئي��س  وأعل��ن 
تام��ر احل��داد الوطن��ي لثاث��ة أي��ام إث��ر 
حتطم طائرة التش��ارتر من طراز بريتيش 
أيروس��بيس 146 التابعة لشركة »الميا« 
راكب��اً   72 تق��ل  كان��ت  الت��ي  البوليفي��ة، 
وطاقماً من تس��عة أش��خاص. وأفاد مدير 
مصلحة الطيران املدني الفريدو بوكانيغرا 

ب��أن ركاب الطائرة كان��وا »22 العباً و28 
مرافق��اً وعض��واً ف��ي الفري��ق التقني و22 

صحافياً«.

االنتهاكات بحق الروهينغا 
جرائم ضد اإلنسانية

اعتب��رت املفوضي��ة العلي��ا لاجئ��ني 
التابعة لألمم املتح��دة ان أقلية الروهينغا 
قد تك��ون ضحي��ة جرائم ضد االنس��انية، 
فيم��ا يص��ل األم��ني الع��ام الس��ابق لامم 
املتح��دة كوفي ان��ان الى بورما ف��ي زيارة 
تش��مل والية راخني. وش��ن اجليش حملة 
قمع في راخني، فيما تدفق آالف من مسلمي 
اقلية الروهينغا على احل��دود للعبور الى 
بنغ��ادش الش��هر احلال��ي، وحتدثوا عن 
ارت��كاب ق��وات األم��ن عملي��ات اغتص��اب 

جماعي وتعذيب وقتل.
وفّر نح��و 30 ألف م��ن الروهينغا من 
منازلهم وتبني م��ن حتليل منظمة هيومان 
رايت��س ووت��ش لص��ور التقط��ت باألقمار 
االصطناعية تدمي��ر مئات املباني في قرى 

الروهينغا.
ونف��ت بورم��ا ه��ذه املزاع��م قائلة ان 
اجلي��ش يط��ارد »ارهابيني« يقف��ون وراء 
غ��ارات عل��ى مواقع لق��وات االمن الش��هر 
املاضي. وانتقدت احلكومة تقارير اإلعام 
الت��ي حتدثت عن عملي��ات اغتصاب وقتل 
وقدمت احتجاجاً ملسؤول في األمم املتحدة 
في بنغ��ادش قال ان الدول تش��ن »حملة 

تطهير عرقي« ضد الروهينغا.

دعوة أوروبية لوقف التبادل 
التجاري مع إسرائيل

دع��ا احتاد نقاب��ات عم��ال دول االحتاد 
التج��اري  التب��ادل  وق��ف  إل��ى  األوروب��ي 
النقاب��ات  االحت��اد  وطال��ب  إس��رائيل،  م��ع 
األوروبي��ة ب�»حتمل مس��ؤولياتها والوقوف 
أمام حكوماتها ملنع الش��ركات األوروبية من 
التعامل مع نظيرتها اإلسرائيلية، وأن توقف 

التبادل التجاري مع إسرائيل«.  
النقاب��ي  »املؤمت��ر  خ��ال  ذل��ك  ج��اء   
األوروب��ي الفلس��طيني« ال��ذي عقد الس��بت 
بالعاصمة البلجيكية بروكس��ل، مبش��اركة 

عدد من النقابيني الفلسطينيني.
وانتقد املؤمتر اتفاق الشراكة األوروبية 
وين��ص   2000 ع��ام  املوق��ع  اإلس��رائيلية 
عل��ى إج��راء ح��وار سياس��ي بش��كل منتظم 
ب��ني الطرفني، وحري��ة تنق��ل رؤوس األموال 
وتعزيز اتفاقية التج��ارة احلرة املوقعة عام 

.1970
وق��ال منظم��و املؤمت��ر إن اله��دف من��ه 
ه��و دع��م مقاطع��ة الش��ركات األوروبية مع 
مختلف أس��اليب الشراكة مع إسرائيل ضمن 
حركة مقاطعة إس��رائيل)BDS(، وما ميكن 
أن توف��ره ه��ذه الش��راكة من دعم لسياس��ة 
إس��رائيل الت��ي تعتم��د عل��ى قم��ع العم��ال 
الفلس��طينيني وحرمانه��م التمت��ع باحلقوق 
العم��ال  باق��ي  به��ا  يتمت��ع  الت��ي  نفس��ها 

اإلسرائيليني«.

األمم المتحدة: 
وضع حلب مخيف

وصفت األمم املتح��دة الوضع في حلب 
بأنه »مخيف«، مع استمرار الغارات اجلوية 
األسدية - الروس��ية على القسم الشرقي من 
املدين��ة املنكوبة ووق��وع املزيد م��ن املدنيني 
م��ا بني قتي��ل وجريح، تلك الغ��ارات التي لم 
تسلم منها بعض قوافل النازحني الذين بلغ 
عددهم نحو 20 ألفاً خال الساعات الثماني 
واألربعني املاضية تركوا شرق املدينة بسبب 

حرب اإلبادة التي تتعرض لها أحياؤهم.
فق��د ح��ذرت األمم املتح��دة م��ن وض��ع 
»مخيف« ف��ي أحي��اء حلب الش��رقية بعدما 
دفع التقدم السريع لقوات األسد املترافق مع 
قصف جوي وبري ش��رس، أكثر من 20 ألف 

مدني الى الفرار من شرق املدينة املنكوبة.
وأعرب رئيس العمليات اإلنس��انية في 
األمم املتح��دة س��تيفن أوبراي��ن ع��ن »غاي��ة 
القل��ق عل��ى مصي��ر املدنيني بس��بب الوضع 

املقلق واملخيف« في املدينة.

لقطات سريعة

ماذا يفعل حفتر في روسيا
للمرة الثانية؟

أثارت زيارة اللواء الليبي املتقاعد، خليفة حفتر، إلى روس��يا للمرة الثانية، 
تساؤالت حول الدور الذي ميكن أن تلعبه موسكو من أجل إنقاذ مشروع اجلنرال 
الطامح حلكم ليبيا، وما إذا كان حفتر س��يطلب مجدداً تزويده باألسلحة، بعدما 

مت رفض ذلك خال الزيارة األولى في 27 حزيران املاضي.
والتق��ى حفتر - الذي وصل إلى موس��كو ي��وم األحد - كاً م��ن وزير الدفاع 
الروس��ي سيرغي شويغو، ووزير اخلارجية سيرغي الفروف؛ ملناقشة األوضاع 
الراهن��ة ف��ي ليبي��ا عل��ى الصعيدي��ن العس��كري والسياس��ي، بحس��ب وكال��ة 

»سبوتنيك« الروسية.
من جهته، كش��ف موق��ع »ديبكا« اإلس��رائيلي، املتخصص ف��ي التحليات 
العس��كرية واالستخبارية، أن الرئيس الروس��ي فادميير بوتني يسعى للتدخل 
العس��كري في ليبيا إل��ى جانب قوات حفتر، املدعوم م��ن قبل مصر وبعض دول 
اخللي��ج، مقابل أن تقيم روس��يا قاعدة بحرية جوية ثانية في البحر املتوس��ط، 

على مس��افة 700 كلم فقط من أوروبا، 
مش��ابهة لقاع��دة حميمي��م الروس��ية 

القريبة من الاذقية، بحسب املوقع.
وف��ي هذا الس��ياق، ق��ال الضابط 
في رئاس��ة األركان الليبية بطرابلس، 
العقي��د عادل عب��د الكاف��ي، إن »هدف 
حفت��ر م��ن زيارة روس��يا ه��و إدخالها 
عل��ى خط الص��راع داخل ليبي��ا، فاآلن 
الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة تس��اعد 
بش��كل عس��كري ف��ي عمليات س��رت، 
وه��و يري��د إش��راك موس��كو إلح��داث 

توازن عسكري«.
إل��ى  بالنس��بة  »أم��ا  وأض��اف: 

روس��يا، فه��ي تريد أن تك��ون لها حصة من الكعك��ة الليبية، وتطم��ع في الوعود 
التي يعطيها حفتر لفرنس��ا وروس��يا بأن يكون لهما قواعد عسكرية داخل ليبيا 
في ظل التحالف الروس��ي - الفرنس��ي غير املعلن، وأمام التمدد الصيني الهندي 
في أفريقيا«، موضحاً أن »روس��يا تأمل بوجود قاعدة عس��كرية لها في الش��رق 

الليبي؛ من أجل وجود مستمر في البحر األبيض املتوسط«، كما قال.
من جهته، رأى احمللل السياس��ي الليبي، أحمد الروياتي، أن »التس��ليح هو 
كلمة الس��ّر في زيارات حفتر املتكررة للدول الكبرى، ومنها روسيا، وهذه الزيارة 
تأتي ملواكبة املتغيرات السياسية العاملية، وأهمها وصول دونالد ترامب لرئاسة 
أمريكا«. وأوضح أن »الزيارة لن تغير ش��يئاً من املشهد؛ ألن بقية دول أوروبا لن 
تسمح بتمدد أو تدخل روسي في ليبيا؛ ألنه سيضر مبصاحلها ومشاريعها التي 
تخطط لها في ليبيا؛ لذلك ستكون زيارته احلالية شكلية كسابقاتها، ولن يعود 

حفتر إال بخفي حنني«، بحسب تعبيره.
وق��ال عضو ح��زب العدال��ة والبناء الليب��ي، املبروك الهري��ش، إن »الزيارة 
جاءت الس��تغال فرصة »عدم جناح« االتفاق السياس��ي املوقع في الصخيرات 
إل��ى اآلن؛ لذا يراهن حفتر على تخلي األطراف الدولي��ة عن دعم االتفاق، خاصة 
بعد االنتخابات األمريكية األخي��رة. وأضاف: »لكن التحالف األمريكي األوروبي 
لن يس��مح بالتدخل الروس��ي ف��ي ليبيا على غ��رار ما حدث في س��وريا، وهو ما 

يجعل رهان حفتر خاسراً«.
لكن الكاتب الصحفي، فوزي احلداد، رأى أن »إقامة قاعدة عسكرية روسية 
ف��ي ليبيا أمر مس��تبعد ج��داً، فحفتر يس��انده ال��روس في حربه عل��ى اإلرهاب، 
وروس��يا لديها حس��ابات تختل��ف عن الغرب، وم��ن مصلحته��ا الظهور كخصم 
للغ��رب ف��ي ليبيا، كم��ا هو حالها ف��ي س��وريا؛ ألن الغرب مييل إل��ى متكني تيار 

اإلخوان املسلمني على حساب التيار الذي ميثله حفتر بالنسبة إلى موسكو«.
وأضاف: »الدعم الروس��ي حلفتر مع��روف، ومقابل ذلك فإن اجليش الليبي 
في حال رفع احلظر عنه، فإن صفقات التس��ليح -املقّدرة باملليارات- س��تجعل 

الساح الروسي حاضراً على حساب الشركات الغربية«، وفق تقديره.
  ويف��رض مجل��س األمن الدولي حظراً على صادرات الس��اح إلى ليبيا منذ 

عام 2011.{

اس��تقبل زعيم حركة النهضة، الش��يخ راش��د الغنوشي، مساء يوم 
االثن��ني، وف��داً تركيا رفيع املس��توى يتقدمه نور الدي��ن جانيكلي، نائب 

رئيس الوزراء، ومولود جاويش أوغلو، وزير اخلارجية.
تن��اول اللق��اء عاق��ات الصداق��ة واألخ��وة الت��ي ترب��ط الش��عبني 
التونس��ي والتركي منذ قرون، والتي تعززت بعد الثورة التونسية عام 

2011 في عديد املجاالت االقتصادية والعسكرية والثقافية.
وأك��د جانيكلي ح��رص القيادة التركية على إجن��اح املؤمتر الدولي 
لاس��تثمار الذي ينعقد في تون��س بدءاً من يوم الثاثاء، عبر تش��جيع 
كبري��ات الش��ركات التركي��ة على املش��اركة في��ه، بغية إيجاد ش��راكة 
اس��تراتيجية ب��ني البلدين واس��تغال الف��رص املتاحة لاس��تثمار في 

تونس، بوصفها بوابة املغرب العربي وإفريقيا.
حض��ر اللقاء م��ن قيادات حرك��ة النهض��ة علي العري��ض ورياض 

بالطيب ورفيق عبد السام.{

الغنوشي يلتقي في تونس
وفدًا تركيا رفيع المستوى
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الخيارات المتاحة لتجاوز أزمة تشكيل حكومة المغرب؟
نش��رت مجل��ة »جون أفري��ك« الفرنس��ية تقريراً؛ 
حتدث��ت في��ه ع��ن وص��ول رئي��س احلكوم��ة املكل��ف 
باملغرب، عبد اإلله بن كيران، لطريق مسدود في تشكيل 
احلكومة اجلديدة. في املقابل، تبرز عدة خيارات ميكن 

أن تكون مخرجاً من هذا املأزق السياسي.
وقالت املجل��ة في تقريرها إنه مر حوالي خمس��ة 
وأربعني يوماً على تكليف ابن كيران بتش��كيل حكومة 
جدي��دة، لكنه ل��م يتفق حت��ى اآلن عل��ى تركيبتها مع 
األم��ني العام حل��زب التجم��ع الوطني لألح��رار، عزيز 
أخنوش، الذي قدم شروطاً يراها اإلساميون »شديدة 

القسوة«.
وم��ن الس��يناريوهات املمكن��ة للخ��روج م��ن هذا 
اجلمود؛ إجراء انتخابات جديدة، لكن هذا الس��يناريو 

يعّد غير مقبول. 
ووفق احملل��ل السياس��ي مصطفى س��هيمي، فإن 
»ه��ذا الس��يناريو مس��تبعد، بس��بب التكلف��ة املالي��ة 
ع��ن  االنتخاب��ات اجلدي��دة، فض��اً  الت��ي تس��تحقها 
إمكانية الدخول في أزمة سياس��ية أكب��ر من تلك التي 
تش��هدها الباد في الوقت احلال��ي«. ويضيف اخلبير 
أن��ه »يتطلب توفير حوال��ي مليار درهم م��ن أجل دعم 

األحزاب وتغطية التكاليف اللوجستية والتنظيمية«.
وأش��ارت املجلة إل��ى أن فكرة إع��ادة االنتخابات 
من جديد، ق��د تعزز موقف قادة ح��زب العدالة، وعلى 
رأس��ه ابن كيران، الذي اتهم بعض األحزاب اليسارية 
بتعطي��ل تأس��يس احلكوم��ة، فاالنتخابات ق��د تخدم 

حزب العدالة والتنمية.
أم��ا الس��يناريو الثان��ي احملتم��ل، فه��و أن يق��وم 
العاهل املغربي بسحب التكليف من ابن كيران ومنحه 
لش��خص آخر من احلزب نفس��ه. ونظرياً، ليس هناك 
مان��ع من اعتماد ه��ذا اإلجراء، اس��تناداً للمادة 47 من 

الدستور املغربي.
وتنص هذا املادة على أن للملك احلق في تس��مية 
رئي��س احلكوم��ة م��ن ب��ني أعض��اء احل��زب الفائز في 

االنتخاب��ات، ول��م ين��ص 
الدس��تور على وجوب أن 
يكون رئيس احلكومة هو 

نفسه رئيس احلزب.
احلالية  املشكلة  لكن 
ال تكم��ن في ش��خص ابن 
عملي��ة  ف��ي  ب��ل  كي��ران، 
تق��ود  حكوم��ة  تأس��يس 
اململكة، كما ميكن أال يتقبل 
العدال��ة  ح��زب  أعض��اء 
والتنمية فكرة اختيار أحد 

منهم غير ابن كيران.
والس��يناريو الثالث، بحسب س��هيمي، يتمثل في 
قي��ام العاه��ل املغربي بالبح��ث عن رئي��س للحكومة 
بعيداً عن حزب العدالة والتنمية. لكن »هذا السيناريو 
غي��ر مقبول أيض��اً، وذلك ألن الفصل 47 من الدس��تور 
املغرب��ي، يجبر امللك عل��ى اختيار وزي��ر للحكومة من 
بني أعض��اء احلزب الفائز فقط. ولهذا الس��بب ال ميكن 
جتاه��ل نتائج االنتخاب��ات التش��ريعية حتى في ظل 

وجود أزمة سياسية«.
لكن السيناريو البديل هو أنه ميكن أن يصل حزب 
العدالة والتنمي��ة وحزب التجمع الوطني لألحرار إلى 
تفاهم »رغ��م الصعوبات احلالية، حيث س��يكون ذلك 
أفضل س��يناريو للخروج من هذه األزمة السياس��ية«، 

كما يقول سهيمي.
وم��ا زال ابن كيران ميّد ي��ده لعزيز أخنوش، رغم 
اتهام��ه له مؤخ��راً بتعطيل مس��ار تش��كيل احلكومة. 
وهذا م��ا أكده ابن كي��ران في 22 تش��رين الثاني، عبر 
املوقع اإللكترون��ي املغربي »لو360«، عندما أعلن أنه 
»ينتظ��ر عودة العاه��ل املغربي من جولت��ه اإلفريقية، 
ليباش��ر املفاوضات مع حزب التجمع الوطني لألحرار 

ومع باقي األحزاب«.
ف��ي املقاب��ل، قالت املجلة إن ش��رط حزب التجمع 

الوطن��ي لألحرار للمش��اركة ف��ي احلكوم��ة يتمثل في 
اس��تبعاد ح��زب االس��تقال، ال��ذي يعتب��ر م��ن أعرق 

األحزاب السياس��ية في اململك��ة. لكن ابن كيران لم يبد 
رأيه في هذا املوضوع، وإمنا فضل إعطاء الكلمة لزعيم 

حزب االستقال، حميد شباط.
من جه��ة أخرى، حتدثت املجل��ة عن جناح حزب 
العدال��ة والتنمية ف��ي الظفر بحوال��ي 183 مقعداً بعد 
حتالف��ه م��ع كل من ح��زب االس��تقال وح��زب التقدم 
واالش��تراكية، إال أن هذه النس��بة م��ن املقاعد لم تصل 
إل��ى الرق��م املطل��وب، ال��ذي يتمثل في احلص��ول على 
193 مقع��داً، ليمثل األغلبي��ة داخل البرمل��ان. لكن في 
حال حتالف احلزب احلاكم مع حزب التجمع الوطني 
لألحرار، الذي حص��ل على 37 مقعداً في البرملان، فإن 

ذلك سيكون مبنزلة احلل األنسب البن كيران.
ف��ي املقابل، اش��ترط حزب عزيز أخن��وش إدخال 
حزب االحتاد الدستوري معه، مع العلم أن هذا احلزب 
حصل على املركز الس��ابع خ��ال االنتخابات األخيرة. 
وبالتال��ي، س��يجد اب��ن كي��ران نفس��ه أم��ام تش��كيل 
حكوم��ة مكون��ة م��ن خمس��ة أحزاب ب��دالً م��ن أربعة. 
واألس��وأ من ذلك، أن ه��ذه األحزاب متت��از بتباين بني 

أيديولوجياتها.{

األمم المتحدة تّتهم ميانمار بتطهير عرقي
ضد الروهينغا

الحكومة المصرية تطعن على استمرار 
بطالن »التنازل« عن تيران وصنافير

معارك الموصل تتواصل
وتقّدم في الشرقاط

اتهمت األمم املتحدة السلطات في ميامنار، بشنها 
حملة »تطهير عرقي« ضد الروهينغا املس��لمني الذين 
اضطر اآلالف منهم أثناء األس��ابيع األخيرة للجوء إلى 
بنغاديش، بس��بب العنف الذي ميارسه اجليش في 

والية أراكان ضد املسلمني.
وأك��د ممث��ل األمم املتح��دة ف��ي بنغاديش جون 
ماكيسيك أن أعمال العنف من قتل وتعذيب واغتصاب 
التي حتدث عنها الروهينغا العابرون للحدود تنطبق 

على »تطهير عرقي«.
وتق��ول األمم املتح��دة إن أعمال العن��ف أدت إلى 
تهجير ثاثني ألف ش��خص، وس��قوط عشرات القتلى 
من��ذ بداي��ة عملي��ة اجلي��ش بع��د سلس��لة هجم��ات 
األول  تش��رين  مطل��ع  للش��رطة  مراك��ز  اس��تهدفت 

املاضي.
وأظه��رت ص��ور التقطته��ا أقم��ار صناعية حجم 
الدمار الذي حلق مبنطقة الروهينغا في والية أراكان، 
وتقول منظمة هيومن رايتس واتش إن إجمالي املنازل 

املدمرة في املنطقة وصل إلى 1250 منزالً.
غي��ر أن احلكوم��ة امليامناري��ة تؤك��د أن ثاثمئة 
من��زل فق��ط دمرت بأي��دي م��ن لقبته��م ب�»اإلرهابيني 
الذي��ن يري��دون بث الش��قاق ب��ني الق��وات احلكومية 

والشعب«.
ودع��ت بنغادي��ش جارته��ا ميامنار إل��ى اتخاذ 
»إج��راءات عاجل��ة« لوق��ف دخ��ول الروهينغ��ا إل��ى 
أراضيه��ا، متجاهلة ضغوط األس��رة الدولية من أجل 

طعنت هيئ��ة قضائي��ة، ممثلة للحكوم��ة املصرية، 
ضد اس��تمرار تنفيذ حك��م بطان اتفاقي��ة »التنازل« عن 
جزيرتي »تيران« و»صنافير«، للس��عودية، وفق مصدر 

قضائي.
وقض��ت محكم��ة القض��اء اإلداري، ف��ي 8 تش��رين 
الثان��ي، برفض طل��ب احلكومة وقف تنفي��ذ حكم بطان 
اتفاقي��ة »التن��ازل« ع��ن »تي��ران« و»صنافي��ر«، الت��ي 
وقع��ت عليه��ا القاه��رة والرياض ف��ي نيس��ان املاضي، 
وتغرمي احلكومة 800 جني��ه )نحو 50 دوالراً(، وقررت 
االس��تمرار في تنفيذ احلكم الصادر ف��ي حزيران املاضي 

ببطان االتفاق.
وأوض��ح املص��در القضائي ذات��ه، أن هيئ��ة قضايا 
الدول��ة )هيئ��ة قضائي��ة ممثل��ة للدول��ة( تقدم��ت، إل��ى 
احملكم��ة اإلداري��ة العلي��ا بطعن إللغ��اء احلكم الس��ابق 

الصادر مطلع الشهر من محكمة القضاء اإلداري.
وأش��ار املص��در إل��ى أن احملكم��ة اإلداري��ة لم حتدد 

موعداً بعد لنظر الطعن.
ووفق تسلس��ل التقاض��ي في مصر، يح��ق حملامي 
الدولة والش��عب الطعن على حكم القضاء اإلداري، أمام 
احملكم��ة اإلدارية العليا التي تعد أعلى درجات التقاضي 

في الشق اإلداري. اإلعام  خلي��ة  قال��ت 
لقيادة  التابع��ة  احلرب��ي 
املش��تركة  العملي��ات 
الق��وات  إن  العراقي��ة 
اس��تعادت  احلكومي��ة 
قريت��ني  عل��ى  الس��يطرة 
األيس��ر  الس��احل  ف��ي 
التابعة  الش��رقاط  ملدينة 
الدي��ن  ص��اح  حملافظ��ة 

جنوب املوصل.
قي��ادة  وأعلن��ت 
عملي��ات »ص��اح الدين« 

التابع��ة للجي��ش أن الق��وات العراقي��ة متكن��ت ظهر 
الثاثاء من حترير قريتي شيال العبلي وشيال األمام 
ف��ي الس��احل األيس��ر للش��رقاط، وقال��ت إنه��ا كبدت 

تنظيم الدولة خسائر كبيرة.
من جهته، أعلن قائد شرطة احملافظة مقتل سبعة 
من عناصر تنظيم الدولة وعنصر من احلشد الشعبي 
في عملية استعادة قرى بالشرقاط، مضيفاً أن القوات 
العراقي��ة تتقدم في قرية كنعوص ومنطقة س��ديرات 

وأنه متت معاجلة ست سيارات مفخخة للتنظيم.
ويعتبر الس��احل األيس��ر للش��رقاط آخ��ر معاقل 
تنظي��م الدول��ة ف��ي محافظة ص��اح الدين، ويش��كل 
الش��طر الثان��ي للمدينة التي يقس��مها نه��ر دجلة إلى 
جزأي��ن، ومتت��د إلى محافظت��ي كركوك وأربي��ل، فيما 
تفصله��ا عن محافظ��ة نينوى قوات اجلي��ش العراقي 

في منطقة احلاج علي.
معركة املوصل

وفي س��ياق متصل، وص��ل قائد ق��وات التحالف 
الدولي ض��د تنظيم الدولة اجلنرال األميركي س��تيفن 
تاونس��ند إل��ى العاصم��ة بغ��داد الي��وم لبح��ث آخر 
تطورات معركة استعادة مدينة املوصل مع املسؤولني 
العراقيني، وفق ما أفاد به ضابط في اجليش العراقي 

لوكالة األناضول.

فتح حدودها لتجنب أزمة انسانية.
وص��رح ماكيس��يك ب��أن م��ن الصعب ج��داً على 
حكومة بنغاديش إعان فتح حدودها، ألن هذا ميكن 
أن يشجع حكومة ميامنار على ارتكاب الفظائع ودفع 
الروهينغ��ا إلى اخلروج، وهو ما يحقق هدفها النهائي 

بتطهير عرقي ضد األقلية املسلمة في ميامنار.
مظاهرات

وتظاهر آالف املس��لمني ي��وم اجلمعة في عدد من 
دول آس��يا إلدان��ة ه��ذا الوضع، وجتمع نحو خمس��ة 
آالف مس��لم بعد صاة اجلمعة في دكا، بينما يتظاهر 

مئات في كواالملبور وجاكرتا وبانكوك.
احلكوم��ة  جاكرت��ا  ف��ي  املتظاه��رون  وطال��ب 
اإلندونيسية -باعتبارها أكبر أعضاء رابطة آسيان- 
بأن يكون لدبلوماسيتها حضور أكثر فاعلية للضغط 

على احلكومة امليامنارية.
كما طالبت كبرى اجلمعيات اإلسامية في الباد 
-وعلى رأس��ها احملمدية ونهضة العلم��اء- احلكومة 
اإلندونيس��ية وحكوم��ات العالم اإلس��امي بأن تفّعل 
إل��ى  مس��ؤوليها  وزي��ارات  الدبلوماس��ي  تواصله��ا 

ميامنار.
وعب��رت جلن��ة املنظمات اإلنس��انية ف��ي جنوب 
شرق آس��يا عن اس��تعداد املنظمات اإلنسانية األهلية 
ف��ي إندونيس��يا وماليزي��ا وتايلن��د وس��نغافورة ألن 

توصل املساعدات إن مت السماح لها بذلك.{

ووف��ق القانون يظل احلكم املطع��ون من دون فصل 
نهائي حتي تفصل فيه احملكمة اإلدارية العليا.

وف��ي 21 حزيران املاض��ي، قضت محكم��ة القضاء 
اإلداري برئاس��ة القاض��ي »يحي��ى الدك��روري«، بإلغاء 
االتفاقية التي ُوقعت بني مصر والسعودية في 8  نيسان 

املاضي، واستمرار اجلزيرتني ضمن السيادة املصرية.
وف��ي 23 من الش��هر نفس��ه، طعن��ت احلكومة على 
احلكم، ع��ن طريق القاض��ي، رفيق عمر الش��ريف، نائب 
رئي��س هيئة قضايا الدولة، أمام احملكمة اإلدارية العليا، 
بإلغاء احلكم الصادر من محكمة القضاء اإلداري ببطان 

توقيع االتفاقية.
وش��هدت مص��ر، مظاه��رات يومي 15، 25 نيس��ان 
املصري��ة  احلكوم��ة  ق��رار  عل��ى  احتجاج��اً  املاض��ي؛ 
ب�»أحقية« الس��عودية ف��ي اجلزيرتني مبوج��ب اتفاقية 

إلعادة ترسيم احلدود.
وردت احلكوم��ة املصري��ة عل��ى االنتق��ادات الت��ي 
وجه��ت لها بعد توقيع االتفاقية، بأن اجلزيرتني تتبعان 
الس��عودية وخضع��ت لإلدارة املصرية ع��ام 1967 بعد 
اتف��اق ثنائي ب��ني القاه��رة والرياض بغ��رض حمايتها 
لضع��ف الق��وات البحري��ة الس��عودية آن��ذاك، وكذل��ك 

لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.{

ف��ي غضون ذلك، قال آمر اللواء ال�73 في اجليش 
العراقي العميد شكر النعيمي إن قواته اخترقت اليوم 
دفاعات مسلحي تنظيم الدولة في حيني داخل مدينة 
املوصل، وتخوض معه حرب شوارع ال تزال مستمرة، 
موضح��اً أن الق��وات العراقية ش��رعت صب��اح اليوم 
بعملية اقتحام حي الس��كر وحّي التأميم شمال شرق 

املوصل بعد مقاومة عنيفة من مقاتلي تنظيم الدولة.
م��ن جهتها، قال��ت وكالة أعم��اق التابعة لتنظيم 
الدول��ة إن عناص��ره هاجم��وا بثاث س��يارات ملغمة 
جتمعات ملليش��يات احلش��د الش��عبي جنوب ش��رق 
القيارة جنوب املوصل، كما بثت أعماق تسجياً يظهر 

تدمير دبابة للجيش العراقي جنوب املوصل.
من ناحية أخرى، قالت مصادر محلية إن طائرات 
التحال��ف الدولي قصف��ت مبنى قن��اة تلفزيونية كان 
تنظي��م الدولة يتخذه مقراً له ف��ي اجلانب الغربي من 
املدين��ة، ما أدى إل��ى تدمير املبن��ى دون معرفة حجم 

اخلسائر في صفوف التنظيم.
م��ن جه��ة أخ��رى، ق��ال مراس��لون إن مدفعي��ة 
ميليشيا احلشد الشعبي قصفت حيي التنك والطحال 
ف��ي مدينة تلعفر غرب املوص��ل، ما أوقع إصابات بني 
املدنيني ومسلحي تنظيم الدولة، فيما تتقدم املليشيات 

ببطء نحو املدينة بسبب مقاومة التنظيم.{
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االستبداد المعاصر.. مصادره وهزيمته
مّثل الربيع العربي ثورة على االستبداد املعاصر 
ال��ذي كان موجوداً في عدد من أنظم��ة الباد العربية، 
مث��ل نظ��ام حس��ني مب��ارك ف��ي مص��ر، ونظ��ام زي��ن 
العابدين بن علي في تونس، ونظام القذافي في ليبيا، 
ونظام األس��د في س��وريا، ونظام علي عبد الله صالح 

في اليمن.. إلخ.
لق��د أذل االس��تبداد املعاصر الش��عوب في العالم 
العرب��ي وأفقره��ا، وجعله��ا تلهث وراء لقم��ة العيش، 
وم��أل حياتها خوف��اً ورعباً من أجه��زة املخابرات التي 
زرعها ف��ي كل جنبات الوطن، ورب��ط بها كل حتركات 
املواط��ن من بيع وش��راء واس��تثمار وس��فر وتوظيف 
وتعل��م.. إلخ، وح��ّول حياته إلى كوابيس مس��تمرة ال 

يصحو من كابوس حتى ينام على كابوس آخر.
وإذا تفحصن��ا ه��ذا االس��تبداد ال��ذي ث��ارت عليه 
الش��عوب العربي��ة وحللن��ا العوامل التي ق��ام عليها، 
جن��د أنه قام على أس��وأ ما جاءنا ف��ي العصر احلديث 
م��ن مفاهيم وأفكار ومبادئ، وكذلك اس��تورد أس��وأ ما 
ه��و موجود وقائم في العص��ور القدمية. ومع الرصيد 
الضخ��م ال��ذي ميتلك��ه االس��تبداد املعاصر من أس��وأ 
مفاهي��م العص��ر احلدي��ث والعص��ور القدمي��ة، فإن��ه 
انهزم أمام إرادة الشعوب، وظهرت سوءاته في الربيع 
العربي، فما هي مصادره من مفاهيم العصر احلديث؟ 
وما هي مص��ادره من العصور القدمي��ة؟ وكيف انهزم 

أمام ثورة الشعوب؟ 
أوالً: مصادر االستبداد

لق��د جّملت أنظم��ة االس��تبداد نفس��ها، فارتبطت 

بأح��دث املبادئ واملفاهي��م واألفكار الت��ي قامت عليها 
أوروب��ا ف��ي العص��ر احلدي��ث، م��ن مث��ل العلماني��ة 
واالش��تراكية والليبرالي��ة والدميقراطي��ة واحلري��ة..
إلخ، لكنها اختارت أس��وأ ما في هذه املبادئ واملفاهيم 
املش��رقة  اجلوان��ب  تأخ��ذ  ول��م  فطبقته��ا،  واألف��كار 

واإليجابية منها.
ففي مج��ال العلمانية هناك علمانيتان، فرنس��ية 
يعقوبية وأخرى أنغلوساكسونية، األولى: تتدخل في 
عقائد األفراد وسلوكهم، وتفرض عليهم مبادئ معينة 

وسلوكاً معيناً، والثانية: ال تفعل ذلك.
واختارت األنظمة االستبدادية في العالم العربي 
-بكل أسف- العلمانية الفرنسية اليعقوبية، وأبرزها: 

نظام البعث في س��وريا والع��راق، والقذافي في ليبيا، 
وبو رقيبة في تونس، وكمال أتاتورك تركيا.. إلخ.

فم��ن الواض��ح أن أتات��ورك ق��د طب��ق العلماني��ة 
الفرنسية أس��وأ تطبيق، فقد فرض السفور على املرأة، 
وف��رض »البرنيط��ة« )القبع��ة( على الرج��ل، وفرض 
ربطة العنق على كل من يدخ��ل البرملان. وكذلك ألغى 
بورقيب��ة التعلي��م الدين��ي، وف��رض البعث الس��وري 

السفور في املدارس.
وقد ربط االستبداد املعاصر ذاته باحلداثة، فأخذ 
أسوأ ما فيها، وهو أدواتها القمعية وأجهزتها الرقابية، 

ول��م يأخذ منه��ا قيمها اإلنس��انية كاملس��اواة وحقوق 
اإلنس��ان، وكذل��ك إغناء اجلان��ب املدني ف��ي املجتمع، 
م��ن أجل االبتعاد عن تغول احلكومة وس��لطتها، لذلك 
كان��ت دول االس��تبداد املعاصر من أس��وأ ال��دول قمعاً 

وإرهاباً وتخويفاً لشعوبها، وأشدها بطشاً وترويعاً.
وقد ربط االس��تبداد املعاصر نفسه بالدميقراطية 
فأخ��ذ عنوانها ليحّس��ن صورته، ورب��ط ذاته ببعض 
آلياته��ا كاالنتخابات، م��ع القيام بتزويره��ا في أغلب 
األحي��ان، وابتع��د ع��ن اآللي��ات الت��ي حتق��ق األم��ان 
للمجتمع واالبتعاد عن االحتقان كآلية تداول السلطة، 
والقض��اء النزي��ه، لذل��ك انتهت ه��ذه الدول املس��تبدة 
بتوريث املس��تبد احلك��م البنه كما في س��وريا واليمن 
ومص��ر، وإن لم يكن للحاكم ابن فالتوريث لزوج ابنته 

كما في تونس..
وقد ربط االس��تبداد املعاصر ذاته باالش��تراكية، 
لكنه أخذ منها أسوأ ما فيها، وهو قولها بضرورة احلزب 
الواحد، وبحتمية الصراع الطبق��ي وقيام ديكتاتورية 
البروليتاري��ا واس��تئصال البرجوازي��ني الرجعي��ني، 
لذلك قامت األنظمة االس��تبدادية في س��وريا والعراق 
وتون��س ومص��ر عل��ى احل��زب الواح��د، والتصري��ح 
باحل��زب القائد، ولم تأخذ قيم العدل االقتصادي الذي 
قامت االش��تراكية من أجله، لذلك أصبح الش��عب أكثر 
فقرا في الدول التي طبقت االشتراكية، مع أنه يفترض 

أن يصبح أكثر غنى وأكثر رفاهاً.
وقد أخذ االس��تبداد املعاصر من القومية أس��وأ ما 
فيها، وهو ش��وفينيتها وتعصبه��ا العرقي املقيت، ولم 
يأخ��ذ جانبها اإلنس��اني، لذلك مارس احلك��م القومي 
العربي البعثي االضطهاد لألكراد في العراق وسوريا، 
حت��ى وص��ل األمر إلى ح��د جتهيز حملة عس��كرية في 
الع��راق باس��م »األنف��ال« ف��ي عه��د البع��ث بع��د عام 
1968 م��ن أج��ل محاربة األكراد في جبال كردس��تان، 
واس��تعمال الكيميائي كم��ا حصل ف��ي »حلبجة« عام 

بقلم: غازي التوبة

بقلم: د. صالح النعامي

االحتالل يقتل فلسطينّيًا
 بزعم عملّية طعن في القدس

استشهد شاب فلسطيني 
يوم اجلمعة املاضي برصاص 
بع��د  اإلس��رائيلي  االحت��ال 
االش��تباه في��ه مبحاولة تنفيذ 
عملية طعن جندي إس��رائيلي 
على حاجز عسكري في الشطر 

الشرقي من القدس احملتلة.
وأش��ارت وكال��ة األنب��اء 
أن  إل��ى  )وف��ا(   الفلس��طينية 
أن  ادع��ت  االحت��ال  ش��رطة 
س��كيناً  يحم��ل  كان  الش��اب 
أح��د اجلن��ود  وح��اول طع��ن 

املوجودين على احلاجز.
م��ن جهتها، قال��ت املتحدثة باس��م الش��رطة )لوبا 
الس��مري( إن ق��وات الش��رطة أطلق��ت الن��ار على ش��اب 
فلس��طيني »اقترب من حاجز مخيم ش��عفاط العسكري 
وحاول طع��ن أحد رجال األمن الذي��ن ردوا بإطاق النار 

نحوه«، مؤكدة أن الشاب لقي مصرعه.
ومنذ انطاق الهبة الشعبية نصرة للقدس واملسجد 

تش��هد  -الت��ي   2015 األول  تش��رين  مطل��ع  األقص��ى 
مواجهات بني القوات اإلسرائيلية والشبان الفلسطينيني 
في مناطق متفرقة- استشهد العشرات من الفلسطينيني 
بدعوى تنفيذ أو محاولة تنفيذ هجمات ضد إسرائيليني.

وتقول الس��لطة الفلس��طينية إن ما يج��ري من قتل 
ملواطنيها ه��و »عمليات إعدام بدم ب��ارد« تنفذها القوات 

اإلسرائيلية.{

الحرائق في فلسطين المحتلة تكشف زيف المنعة الصهيونية
تدلل احلرائق التي اش��تعلت في أرجاء فلسطني 
احملتلة ومس��توى تعاط��ي الكي��ان الصهيوني معها 
وعجزه املثير لاس��تهجان على إخمادها، واضطراره 
لاس��تعانة بعش��ر دول في محاول��ة إلخمادها، على 
الب��ون الشاس��ع ب��ني الص��ورة النمطية الت��ي حاول 

قادته بناءها والواقع.
بتقدم��ه  قادت��ه  يتباه��ى  ال��ذي  الكي��ان  فه��ذا 
التكنولوجي ومنعته االقتصادية وتفّوقه العسكري، 
يعجز إلى هذا احلد عن مواجهة تبعات حتول مناخي 
مح��دود تعرضت له دول أخرى في املنطقة. فا ميكن 
التعاط��ي مع دعوات ق��ادة الكي��ان الصهيوني لقادة 
العالم مبّد يد العون على أنه سلوك طبيعي، حيث إن 
هذا الكيان اعتبر دوماً أن اس��تغناءه عن محيطه يعد 
أحد مقومات ردعه، وهو ما ميثل مرتكزاً من مرتكزات 

األمن القومي الصهيوني.
لي��س ه��ذا فحس��ب، ب��ل إن العج��ز ع��ن إخم��اد 
الني��ران فت��ح املجال لط��رح املزيد من األس��ئلة حول 
كيفي��ة تعاط��ي الكي��ان الصهيون��ي مع ك��وارث أكبر 
حجماً ميكن أن يتعرض لها مس��تقباً. فهناك من بات 
يطرح التس��اؤل التالي: كيف لو حدثت هذه احلرائق 
في زمن احلرب، حيث س��يكون املس��تحيل أن تتوقع 
إسرائيل أن تستنفر دول أجنبية لنجدتها. وهناك في 
ت��ل أبيب من يرى أن »إس��رائيل« س��تكون عندها في 
ورط��ة كبيرة جداً قد تفضي إلى دفعها ثمناً عس��كرياً 
ومدني��اً غي��ر مس��بوق وغي��ر متوق��ع، عل��ى اعتب��ار 
أن��ه س��يؤثر بش��كل كبي��ر عل��ى معنوي��ات اجلمهور 
الصهيون��ي ومي��س بش��كل غي��ر مس��بوق باجلبهة 
الداخلية، ناهيك عن أنه سيش��تت جهود املؤسسات 

املدنية والعسكرية.
لقد تبني بش��كل واضح بالنس��بة إلى الكثير من 
النخ��ب وال��رأي الع��ام الصهيوني أن مظاه��ر العجز 
عن مواجهة موجة احلرائق جنم بش��كل أساسي عن 
طاب��ع االس��تثمار الصهيون��ي، الذي يرك��ز على بناء 
القوة العس��كرية واملنع��ة االس��تراتيجية، ويتجاهل 
االهتم��ام باخلدم��ات املدني��ة التي تؤثر عل��ى العمق 
املدن��ي. وذل��ك لي��س ألن القي��ادة الصهيوني��ة غي��ر 
مقتنع��ة بجدوى االس��تثمار في ه��ذا اجلانب، بل ألن 
املوارد مخصصة للجانب األمني بش��كل كبير، بحيث 
ال يت��م االلتفات  لهذه اجلوان��ب مقارنة مع التحديات 

والتهديدات األمنية.
لقد فتحت احلرائق أس��ئلة أخرى بشأن منطقية 
وموضوعي��ة الش��عار الصهيوني القائل ب��أن الكيان 
الصهيون��ي هو امل��كان األكثر أمن��اً لليه��ود، فالقيادة 
الصهيوني��ة ل��م جتد ب��داً س��وى طلب املس��اعدة من 
ال��دول التي تراهن عل��ى اقناع اليهود فيه��ا بالهجرة 
منه��ا، ويطلبون م��ن حكوماتها املس��اعدة في إخماد 

احلرائق.
النخ��ب  بع��ض  ل��دى  االحب��اط  يثي��ر  ومم��ا 
الصهيوني��ة أن أداء القي��ادات السياس��ية زاد األمور 
تعقيداً، حيث إنه على الرغم من أن كل الدالئل تش��ير 
إلى أن هذه احلرائق جنمت في األس��اس عن حتوالت 
الطق��س واملن��اخ، إال أن رئي��س ال��وزراء بنيامني نن 

ياهو وكبار وزرائه س��ارعوا إلى اتهام الفلسطينيني، 
فق��د وج��د ن��ن ياهو ف��ي احلرائ��ق فرصت��ه حملاولة 
التغطي��ة على الفضيحة املتعلقة بش��راء الغواصات 
من أملانيا، حيث تبنّي أن محاميه اخلاص على عاقة 
عمل بالش��ركة التي تنتج الغواص��ات. من هنا، فإنه 
ح��اول ص��رف أنظ��ار ال��رأي الع��ام اإلس��رائيلي عن 
هذه الفضيحة، وال س��ّيما في ظل املطالبات بتش��كيل 
جلنة حتقيق رس��مية، وذلك من خال كيل االتهامات 
للفلس��طينيني. ويرى بعض املعلقني في تل أبيب أنه 
إن كان هناك دور للفلس��طينيني في احلرائق، فإن هذا 

الدور جاء بعد أن قام نتنياهو باتهامهم.
وق��د س��محت احلرائق بنس��ف زيف ادع��اء نن 
ياهو بأن هناك حت��والت طرأت على مواقف اجلمهور 
العربي من الكيان الصهيون��ي، عندما ظهرت مظاهر 
االحتف��اء والفرح التي عّمت الش��ارع العربي وعبرت 
إث��ر اكتس��اح  عنه��ا مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي، 
هاشتاغ »إسرائيل-تش��تعل« املناشير والتغريدات. 
وقد أصيب نن ياهو باحلرج من هذه الظاهرة، حيث 
إن��ه كان حتى قب��ل وقت قصي��ر يتباه��ى بأنه متكن 
م��ن التواصل م��ع قطاعات من الش��باب العربي وأنه 
يحاوره��م عب��ر الفيس. وقد وص��ل به األم��ر إلى حّد 
الزعم أن قطاعات من الرأي العام العربي باتت تتقبل 
املوق��ف الصهيوني من الصراع، إلى جانب االس��تناد 

إلى هذه املزاعم في الترويج لفكرة السام اإلقليمي.
ومم��ا ال ش��ك في��ه أن مش��اركة أط��راف عربي��ة 
وفلسطينية وإس��امية في إخماد احلرائق، لم يسهم 
ف��ي تهدئة حم��ى العنصري��ة التي اكتس��حت الكيان 
الصهيون��ي. فب��دالً من أن يش��كر الصهاينة الس��لطة 
الفلس��طينية على مساهمتها بإخماد النيران، خاصة 
ف��ي منطقة حيف��ا، جند أن وزير التعلي��م الصهيوني، 
وبقدر كبير من االس��تعاء والفوقية، يطالب السلطة 

بالكف عن إسال االطفائيات للمساعدة.{
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1988 من أجل القضاء عليهم.
ثانياً: االستبداد من العصور القدمية

حفلت العصور القدمية مبفاهيم تغذي احلكومات 
املس��تبدة، وأب��رز م��ا وصلنا م��ن املفاهيم م��ن الفرس 
وحكومات أوروبا االقطاعية، ومن الس��لطة الكنس��ّية، 
وجتس��دت ف��ي عهد ال��ذي كتبه أردش��ير مل��ك الفرس 
لولده، وجتس��دت في رس��الة »الصحابة« التي كتبها 
اب��ن املقفع الذي عمل لدى األمويني والعباس��يني ونقل 
مضمونها من التراث الفارس��ي والهندي، كما جتسدت 
في مقوالت القديس بولس عن عاقة الرعّية باحلاكم.
وقد نقل االس��تبداد املعاصر من استبداد العصور 
القدمية أس��وأ أقوالها وهو أن الس��لطة مقدس��ة، وأنها 
مطلقة، ويج��ب أال تكون هذه الس��لطة محل اعتراض، 
وأنها أبوية مبعنى أن البشر يظلون قاصرين وينبغي 
احلج��ر عليه��م، ألنهم ال يس��تطيعون تدبير ش��ؤونهم 
بأنفس��هم، وعّب��رت عنها مقوالت من مث��ل: »طلبنا من 
الل��ه امل��دد فجاءن��ا بحاف��ظ األس��د« التي قاله��ا جتار 
الشام بعد »احلركة التصحيحّية« التي قام بها حافظ 
األس��د عام 1970، ومن مثل مقولة: »قائدنا إلى األبد، 

الفريق حافظ األسد.«
وميكن أن نذكر مثاالً آخر على حضور هذه املعاني 
من اس��تبداد العصور القدمية، في شخصية بو رقيبة 
ال��ذي نصب ذات��ه مجاهداً أكب��ر ال ينبغي امل��س به أو 
التطاول على زعامت��ه األبوية واالنفرادية، وكذلك قدم 
ذات��ه على أنه املصلح األكبر واملجتهد الذي يتدخل في 
الفتوى الدينية في أخص القناعات الفردية ملواطنيه.

ثالثاً: هزمية االستبداد
لق��د اتبع��ت احلكوم��ات االس��تبدادية املعاصرة 
أس��لوباً ممنهجاً من أج��ل إذالل الش��عوب، وتطويعها 
املراقب��ة  ف��ي  اآلالت  أرق��ى  واس��تخدمت  وتركيعه��ا، 
والرص��د، لكن م��ع ذلك خرج��ت الش��عوب بصدورها 
االس��تعباد  ني��ر  م��ن  التخل��ص  أج��ل  م��ن  العاري��ة 
واالس��تبداد، وقدمت الدم��اء فداء له��ذا التخلص، وقد 
كان االنط��اق الرئيس��ي لث��ورات الربي��ع العربي من 
املساجد، مع أن حكومات االستبداد املعاصرة وضعت 
برام��ج وخططاً من أجل »جتفيف منابع الدين«، لكنها 

مع ذلك لم تفلح في حتقيق أهدافها، فلماذا؟
لم تفلح ألن القرآن الكرمي الذي هو كتاب املسلمني 
األول، استمر يتلى في العالم العربي واإلسامي، وهو 
الذي وّلد اإلنس��ان العصي على اخلضوع لاس��تبداد، 
وميك��ن أن نض��رب عل��ى ذل��ك بقص��ة موس��ى علي��ه 
الس��ام، ومواجهت��ه لفرع��ون، فق��د ورد احلدي��ث عن 
موس��ى عليه الس��ام 136 مرة في القرآن الكرمي، وقد 
وردت قص��ة املواجه��ة بينه وبني فرعون في عش��رات 
اآليات والس��ور، وقد كان األمر الذي أمر الله به موسى 
هو الذهاب إلى فرعون ال��ذي وصفه بالطغيان، وكان 
ذلك في ثاث��ة مواضع من القرآن الك��رمي، قال تعالى: 
<اْذَه��ْب إَِل��ى ِفْرَعْوَن إِّن��ُه َطَغى> النازع��ات 17، وقد 
كان األمر األساس��ي الذي طلبه موس��ى عليه الس��ام 
م��ن فرعون هو إط��اق بن��ي إس��رائيل وحتريرهم من 
ا َرُسوُل  عبوديته، فقال تعالى: <َفأِْتَيا ِفْرَعْوَن َفُقواَل إَِنّ
َرِبّ اْلَعامَلنَِي، أَْن أَْرِس��لْ َمَعَنا َبِني إِْس��َراِئيَل> الشعراء 

.17-16
وحدث��ت مواجه��ات ب��ني موس��ى علي��ه الس��ام 
وفرعون، وحش��د كل منهم��ا لهذه املواجه��ة، ثم بّينت 
الس��ور واآليات انتصار موس��ى عليه السام وجناته 
وم��ن معه من بني إس��رائيل، وغرق فرع��ون ومن معه 

من اجلنود.
ليس من ش��ك أن هذه القصة التي تاها املسلمون 
عل��ى م��ّر العص��ور، ويتلوه��ا املس��لمون -اآلن- ف��ي 
عصور االستبداد املعاصر بنت فيهم »بغض الطغاة«، 
وبنت فيهم ضرورة مواجهة هؤالء املستبدين، وبّينت 
لهم ال��زاد الذي يجب أن يتزّودوا ب��ه من أجل مواجهة 
املس��تبدين، وهو طرد اخلوف واس��تحضار معّية الله 
سبحانه وتعالى، فقد قال تعالى: <اْذَهَبا إَِلى ِفْرَعْوَن 
ُه َطَغى، َفُقواَل َلُه َقْوال َلّينا َلَعلُّه َيَتَذّكُر أَْو َيْخَشى، َقااَل  إَِنّ
َنا َنَخ��اُف أَْن َيْف��ُرَط َعلَْيَنا أَْو أَْن َيْطَغ��ى، َقاَل اَل  َرّبَن��ا إَِنّ

َتَخافا إِّنني َمَعُكَما أَْسَمُع َوأََرى> طه، 46-43.
لق��د كان املس��جد هو املع��ول الذي زل��زل عروش 
املس��تبدين املعاصري��ن، ألن��ه احتوى الق��رآن الكرمي، 
واحتوى العابدين الذين تلوا السورة التي علمتهم أن 
يكونوا كموسى عليه السام في مواجهة فرعون، وأن 

يثوروا على املستبدين ويطلبوا حترير شعوبهم.
اخلاصة: لقد ق��ام الربيع العربي من أجل اقتاع 
املس��تبدين واالستبداد الذي جمع في محتواه أسوأ ما 
ورد ف��ي العصر احلديث من مفاهي��م ومبادئ وآليات، 
كما نقل من العصور القدمية أس��وأ مفاهيم االس��تبداد 
التي قامت عليها، وقد جاءت هزميته من املسجد الذي 
احتوى القرآن الكرمي، واحتوى العابدين الذين اقتدوا 

مبوسى عليه السام في مواجهة املستبدين.{

بقلم: الشيخ نزيه مطرجيداؤنـا و دواؤنـا

واُضع ُخُلق التَّ
كان سّيُد األنبياء محمٌد ] أكثَر الناس تواضعًا وأبَعَدهم عن الِكبر، وقد كان من تواضعه 
ر بني أن يكون نبّيًا َمِلكًا أو نبيًا َعبدًا، فاختار أن يكون نبيًا عبدًا، فقالت له املالئكة: فإن  أنه ُخيِّ
ُد ولد آدم يوم القيامة وأّول شافع.. وكان من تواُضعه  ك سيِّ الله قد أعطاك مبا تواضعَت له أنَّ
أن���ه »كان يجل���س على األرض، ويأكل على األرض، وَيعَتِقُل الّش���اة، وُيجيب دعوة اململوك على 
خبز الش���عير »رواه الطبراني«، وكان يخيُط ثوَبه، وَيخِصف َنْعَله، ويعمُل ما يعمل الرجال في 

بيوتهم »رواه أحمد«.
ر  إنَ َم���ن تواض���ع لل���ه رفعه الله فهو في نفس���ه صغي���ر وفي أعني الناس عظي���م، وَمن تكبَّ

َوَضعه الله فهو في نفسه عظيم وفي أعني الناس حقير...
إن العلم���اء والدع���اة إلى الل���ه هم أَولى الناس بالتواضع، وهو به���م ألَيق، وله أَلَزم، وذلك 
ب،  ألن الناس بهم يقتدون وبخصاِلهم يتأّسون وعلى َسَنِنهم يسيرون. إن التواضع ُخُلٌق ُمحبَّ
ر، وهو في كل إنس���ان قبيٌح، وفي العلماء والدعاة أقَبح! ومما ُيؤَس���ف له أن  والِكب���ُر ُخُل���ق ُمنفِّ
طائف���ة منه���م ق���د أصابهم نصيٌب وافٌر من ه���ذا اخُللق املذموم، وَمَرنوا عل���ى ذلك حتى صار 
رت في طباعهم،  لت في نفوسهم، وجتذَّ لهم سجّيًة تصعب مداواُتها أو استئصالها، ألنها تأصَّ
فنفرت منهم األمة، وَجفاهم األقرباء، وسخر منهم األعداء، واْجَتواهم )َكِرَهُهم( من كان لهم 

صديقًا عزيزًا وولّيًا حميمًا!
إن االستعالء على العباد والُعجَب بالنفس من أقبح الصفات التي جتعل الناس ُيعِرضون 
���ل دع���وة الداعني إلى س���بيل الله، ويُصّم���ون آذانهم و}َيسَتْغش���ون ثيابه���م{؛ والناس  ع���ن تقبُّ
ئ���ي األْكَناف  بفطرته���م يكره���ون ال�ُمس���تكبرين ال�ُمتعاظمني ويأَنس���ون باملتواضع���ني ال�ُموطَّ

ال�ُمصاحبني باجَلنِب للقلوب واألرواح!
���دًا، إذ إن طريق���ه َوْفق���ًا  إن الداع���ي إل���ى الل���ه ال ميل���ك أن يض���رب لدعوت���ه طريق���ًا ممهَّ
���ن اإللهية قد ُحفَّ باملكاره واملصاعب، فإذا اختار لنفس���ه الّتعالي على العباد فإن عيوَبه  للسُّ
تتضاعُف وأمانيه تتضاءل، وُيصبح َدْرُبه َحْزنًا شديد الَوْعر؛ أما حامل الرسالة املتواضع فإن 
تواُضَعه َيسُتر له ُعيوَبه، وقّلما يرى الناُس فيه إال ال�َمحاِمد، ويضربون صفحًا عن املساوىء 

واملعاِيب.
ع���اب، وتخضع لهم الرؤوس، َفُهم في  ل لهم الصِّ إن املتواضع���ني حت���نُّ إليهم القلوب، وُتذلَّ

موس! الدنيا كاألقمار والشُّ
وم���ن لطي���ف املق���ال في فن���ون األدب م���ا قاله أدي���ٌب بليغ يدعو إل���ى التواضع ويس���تنكر 
خْذت من  ْأَت عرش بلقيس تنُقله إلى إيوان كسرى، واتَّ االس���تعالء في قوله: »يا س���يدي! لو تبوَّ
دَت المع البرق ُحسامًا، وجعلَت قوس ُقَزٍح  ُحمرة الشفق ُبرَدك، ومن جنوم األُفق أزرارك، وتقلَّ
حمائَله، ما زادك في عيني إجالاًل مثَل أدٍب أْجَنيته من فِمك وُخُلق كرمي أتَبّيُنه في َطبِعك«، 

كما يقول األديب ولّي الدين يكن.
كم أن جتعلوا فوق هام  ���ه، فال ُينِس���َينَّ َق���نَّ عليكم إبليُس ظَنّ أاَل ي���ا َحَمل���ة الدع���وة ال ُيَصِدّ
���عائر محمدًا رس���ول الله ] ُأْسَوَتكم في تواضعه وِلنِي جانبه، وَخفِض َجناحه للمؤمنني،  الشَّ

نّية.< ة وِصفاِته السَّ وسائر ِخصاله الَعِليَّ

بين سويسرا وتونس: 

حوارات ونقاشات لمواجهة التوترات المذهبّية وإصالح المجال الديني
ومدين��ة  سويس��را  ف��ي  مونت��رو  مدين��ة  ب��ني 
املاض��ي  األس��بوع  ش��هد  التونس��ية،  احلمام��ات 
نش��اطني مهمني في اطار العمل ملواجه��ة التوترات 
املذهبي��ة والطائفي��ة، والبح��ث في اص��اح املجال 

الديني.
فف��ي مدين��ة مونت��رو وبدع��وة م��ن مؤسس��ة 
قرطبة، وبدع��م من وزارة اخلارجية السويس��رية، 
انعق��دت ورش��ة عم��ل مغلق��ة بحض��ور ناش��طني 
واعاميني وسياسيني من العراق ولبنان والبحرين 
والس��عودية واليم��ن، من اج��ل مناقش��ة التوترات 
املذهبية والطائفي��ة والعمل الطاق مبادرات عملية 

ملواجهتها .
وف��ي مدينة احلمامات التونس��ية، وبدعوة من 
مركز دراس��ات الوحدة العربية واملعهد الس��ويدي 
في االس��كندرية، انعقد مؤمتر فك��ري حتت عنوان: 
اصاح املجال الديني، وحض��ر املؤمتر زعيم حركة 
النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي، والدكتور 
محمد س��ليم العوا، واألس��تاذ فهمي هويدي، وعدد 
كبير من الشخصيات الفكرية والدينية والسياسية 

من الدول العربية.
فما ه��ي حصيلة هذين النش��اطني؟ وهل ميكن 
هذه االنش��طة معاجلة التوترات املذهبية واإلسهام 

في اصاح املجال الديني؟
الورشة السويسرية

الورش��ة السويس��رية ضم��ت ش��خصيات من 
تيارات اسامية وسياسية وحزبية متنوعة، جرى 
فيها اس��تعراض التط��ورات في البحري��ن والعراق 
ولبن��ان والس��عودية واليمن، حيث ج��رى احلديث 
بش��كل مفصل عن األزمات القائم��ة واخلطوات التي 
مت القي��ام به��ا ف��ي ه��ذه ال��دول ملواجه��ة التوترات 

السياسية واملذهبية.
في الشأن اللبناني عرض املشاركون للتطورات 
اللبناني��ة األخيرة بعد انتخاب رئي��س للجمهورية 
واختي��ار رئي��س جدي��د للحكوم��ة واالنعكاس��ات 
االيجابي��ة لذلك، وكيفية العم��ل لتخفيف التوترات 
السياس��ية والش��عبية، كم��ا ج��رى بحث ع��دد من 
الاجئ��ني  دع��م  بخص��وص  العملي��ة  املش��اريع 
الس��وريني وقضايا املوقوفني في السجون، وانشاء 
مرص��د اعامي ملواجهة خطاب الكراهية، والتعاون 
بني الهيئات االس��امية التربوية والدينية لتشكيل 
هيئ��ة مش��تركة إلعداد دلي��ل تربوي يدع��و للحوار 
تع��زز  الت��ي  االش��كاليات  كل  ويش��رح  والتع��اون 

التطرف املذهبي وكيفية العمل ملواجهته.
وفي ختام الورش��ة جرى االتفاق على دراس��ة 
واق��ع االع��ام الدين��ي والطائف��ي وكيفي��ة العم��ل 
ملواجهت��ه، كما عمد املش��اركون النش��اء مجموعات 
عم��ل مش��تركة لتعزي��ز التواص��ل والتفاع��ل في ما 
بينه��م، وعقد لق��اءات مس��تقبلية لتقومي مش��اريع 
التوت��رات  ملواجه��ة  اجله��ود  كل  وتعزي��ز  العم��ل 
العن��ف  إل��ى  م��ا يدع��و  املذهبي��ة والطائفي��ة وكل 

والتطرف.
مؤمتر تونس

وأما في تونس، فقد تركز احلوار على موضوع 
اصاح املجال الديني، وشارك في احلوار شخصيات 
فكري��ة وسياس��ية متنوع��ة، وابرزه��م زعيم حركة 
النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي الذي دعا 
للع��ودة الى إعم��ال التأويل في فهم الن��ص الديني 
كمدخ��ل للتجديد احلض��اري والدين��ي، والى فصل 
املجال السياسي عن املجال الديني والتمايز بينهما 
دون ان ي��ؤدي ذلك الى التناقض أو الصدام بينهما، 
وأك��د ان هذا هو اخليار الذي اتخذته حركة النهضة 
في مؤمترها العام األخير، كما أكد أهمية البحث في 
العاق��ة بني الدين والدولة واملجتم��ع، نظراً ألهمية 
العامل الديني في احلياة وعدم امكانية جتاهل هذا 

العامل رغم كل التغيرات التي حصلت في العالم.
واعتبر الغنوشي ان الدين اإلسامي كان مدخاً 
أساس��ياً لقيام احلضارة اإلسامية، وعندما ترّهلت 
جلأ العلماء واملفكرون الى التأويل كآلية إلعادة فهم 
النص الديني وجعله عنصراً للتطوير بدل ان يكون 
س��بباً للتخلف واإلساءة إلى اإلس��ام. ونحن اليوم 
نعي��ش صح��وة إس��امية يعتبرها البعض س��بباً 

للنهوض، فيما يجعلها اآلخرون سبباً للدمار.
وأكد ان الدين والدميقراطية ال يتناقضان، وان 
املطلوب اعادة التمايز أو الفصل بني املجال السياسي 

واملجال الديني، ألن ل��كل منهما اختصاصه، ونحن 
بحاجة للتأويل والتجديد والتخصص.

والقي��ت ف��ي املؤمت��ر مداخ��ات مهم��ة ح��ول 
االص��اح الديني وكيفي��ة مقاربته م��ن زوايا فكرية 
وسياس��ية واجتماعية، وقدمت آراء متنوعة ومهمة 

في هذا االطار.
هذه الندوات واألنشطة واملؤمترات والورش قد 
ال تستطيع اليوم معاجلة كل االزمات التي تواجهها 
السياس��ية  األزم��ات  وخصوص��اً  املنطق��ة،  دول 
والعس��كرية، لكنه��ا ُتس��هم ف��ي وضع لبن��ة أولية 
للمعاجل��ة، وكذل��ك ف��ي تخفي��ف بع��ض التوترات 
املذهبية والفكرية. ويش��كل احلوار الهادئ واملعّمق 

مدخاً طبيعياً لإلصاح والتغيير، كما ان املبادرات 
العملي��ة الت��ي س��يقوم به��ا املش��اركون ف��ي ه��ذه 
الورش��ات واملؤمت��رات تع��زز التواص��ل املجتمعي 
والعمل��ي، ما قد يس��اعد ف��ي ايجاد فض��اء إيجابي 
ومه��م من أج��ل العمل املش��ترك في عدد م��ن الدول 

العربية.
ومن امله��م في ختام ه��ذا التقرير تأكي��د أهمية 
ان تق��وم الهيئات العربية واإلس��امية واالحتادات 
العلمائية واحلركات اإلسامية مبثل هذه املبادرات، 
وان ال تترك فقط لل��دول والهيئات األجنبية للدعوة 

إلى مثل هذه االنشطة أو رعايتها.{
قاسم قصير

عبد الفتاح مورو وراشد الغنوشي
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أردوغان: الدفاع عن األقصى ليس مهّمة األطفال الفلسطينّيين بل كافة المسلمين
ق��ال الرئيس الترك��ي رجب طي��ب أردوغان، 
إن الدف��اع ع��ن املس��جد األقصى ال��ذي يعد أولى 
القبلتني، ليس مهمة األطفال الفلسطينيني العّزل 
الذي��ن ال ميلكون س��وى احلج��ارة س��احاً، إمنا 
تبن��ي القضية الفلس��طينية وحماي��ة القدس هو 

قضية ومهّمة كافة املسلمني. 
ج��اء ذل��ك في كلم��ة له ي��وم الثاث��اء، خال 
أعم��ال املؤمتر الس��نوي األول لرابطة »برملانيون 
ألجل القدس«، الذي انعقد في مدينة إس��طنبول، 
ويه��دف لتس��ليط الض��وء عل��ى قضي��ة الق��دس 
واالنته��اكات التي جتري فيها من قبل إس��رائيل، 

حتت شعار »القدس وحتديات املرحلة«. 
وأش��ار أردوغ��ان إل��ى أن اغتص��اب حق��وق 
الفلس��طينيني، أس��اس العديد م��ن التوترات في 
املنطق��ة، وق��رارات األمم املتح��دة ل��م تك��ن كافية 
لتافي ه��ذا الظلم، ألنه ال يت��م تطبيق أي من تلك 
القرارت في النظام العاملي املوجود، الذي يس��ود 
فيه قانون األقوياء وليس القانون على األقوياء. 

وق��ال إن »املس��جد األقصى املب��ارك وما فيه 
وما أس��فله وقبة الصخرة املشّرفة ملك للمسلمني 
فق��ط«، وإن مدين��ة الق��دس ه��ي مه��د الديان��ات 

الثاث.
وح��ول األزمة الس��ورية، لف��ت أردوغان إلى 
أن احلدي��ث يجري في ه��ذه اآلونة عن مقتل نحو 
600 ألف ش��خص في س��وريا، إال أن��ه يعتقد أن 
نح��و ملي��ون ش��خص قتل في ه��ذا البل��د، وقال: 
»مسلسل القتل ال يزال مستمراً دون أي متييز بني 

األطفال والنساء«. 
وتابع في الس��ياق ذاته: »أين األمم املتحدة، 
م��اذا تفعل؟ توخين��ا الصبر، إلى أن نف��د، فقررنا 
أخيراً دخول س��وريا مع اجليش الس��وري احلر، 
مل��اذا؟، نح��ن ال نطمع بحب��ة تراب م��ن األراضي 
الس��ورية، دخلن��ا إلى هن��اك حلماي��ة األصحاب 
احلقيقي��ني ل��ألرض وإقامة الع��دل. دخلنا إلنهاء 
حكم األسد الوحشي الذي ميارس سياسة إرهاب 

الدولة، وليس ألي شيء آخر«. 
وح��ول مجلس األم��ن الدول��ي ق��ال الرئيس 
الترك��ي: »ال ب��ّد أن مُتثل جميع الق��ارات واألديان 
في املجل��س، إذا رغبت األمم املتح��دة في حتقيق 
العدال��ة. أن��ا ال أنتظ��ر أن حتق��ق األمم املتح��دة 

العدالة بشكلها احلالي«.

»برملانيون ألجل القدس«
م��ن جهته عّب��ر رئي��س ال��وزراء التركي، بن 
علي يلدرمي، عن رفضه ملشروع قانون إسرائيلي، 
يس��عى لف��رض قي��ود عل��ى اس��تخدام مكب��رات 
الص��وت في رف��ع األذان. وج��دد رئي��س الوزراء 
التركي تأكيده باسم شعبه مواصلته دعم قضية 
الش��عب الفلس��طيني أمام ما يتعرض له من ظلم 

وهدم واحتال.
جاء ذلك ف��ي تصريحات على هامش املؤمتر 
السنوي األول لرابطة »برملانيون ألجل القدس«، 
الذي يهدف إلى تسليط الضوء على قضية القدس 

واالنتهاكات التي جتري فيها من قبل إسرائيل.
وقال عكرمة صبري، خطيب املسجد األقصى 
املب��ارك ومفتي الق��دس والديار الفلس��طينية، إن 
املؤمتر ج��اء ليؤكد أن القدس حاضرة في نفوس 
وعقول جميع العرب واملسلمني، معرباً عن شكره 
لتركي��ا والقائمني على اجناح املؤمتر. وأعرب عن 
أمل��ه في خروج املؤمت��ر بالتوصيات العملية من 
أجل دع��م صمود وثبات أهل القدس أمام التهويد 

االحتالي لهذه املدينة املقدسة.
م��ن جانب��ه، ق��ال جم��ال قارصل��ي، نائ��ب 
بالبرمل��ان األملاني، من أصول عربي��ة، إن املؤمتر 
ج��اء في وقت��ه »ك��ي يوجه رس��الة للعال��م بأن 
الق��دس ه��ي قدس��نا، وم��ا زال��ت وس��تبقى ف��ي 

ضمائرنا«.
فيما أع��رب »ايدن أون��ال ،« رئيس مجموعة 
»أصدقاء فلس��طني« في البرملان التركي، عن أمله 
أن تك��ون القدس مدينة للس��ام، وقال إن القلوب 
متعلق��ة باألماك��ن املقدس��ة، والق��دس قضيتن��ا 

جميعاً، مشدداً على ضرورة حترير القدس.
أما رئيس��ة برملان جمهورية قبرص التركية 
»س��يبل س��ايبر« فقال��ت: »نؤم��ن ب��أن الش��عب 
الفلسطيني سيصل الى احلرية التي يستحقها«، 
كما نعبر عن أس��فنا ألن ق��رارات األمم املتحدة »ال 
تطمئ��ن«. وأضافت: »نريد أن يك��ون العالم أكثر 
عدالً وأكثر أمناً، ونحن كش��عب قبرص نتمنى أن 

ينعم الشعب الفلسطيني باحلرية في باده«.
من جانبه، قال عبد الفتاح مورو، نائب رئيس 
البرمل��ان التونس��ي: »يحدون��ا األم��ل أن يتوصل 
البرملانيون في هذا املؤمت��ر إلى اخلروج عن رفع 

الشعارات واالجتاه نحو حتقيق اإلجنازات«.

م��ن جهت��ه أك��د رئي��س رابط��ة »برملاني��ون 
ألج��ل الق��دس« حمي��د ب��ن عبد الل��ه األحم��ر، أن 
الق��دس »مهد الرس��االت واحلضارات وتقدس��ت 
مكانته��ا في الكتب الس��ماوية الث��اث« . وهاجم 
»األحمر« قوات االحتال اإلس��رائيلي وممارستها 
ف��ي الق��دس، وقال إنها ش��ّردت أهلها الش��رعيني 
وص��ادرت البي��وت واملمتل��كات، واعتقلت نواب 

القدس وأبعدتهم عن مدينتهم.
وعق��دت »رابط��ة برملانيون ألج��ل القدس«، 
في مدين��ة اس��طنبول، مؤمترها التأسيس��ي في 
برملاني��اً   150 مبش��اركة   ،2015 األول  تش��رين 

ميثلون ثاثني بلداً.{

مهاتير محمد يطالب الدول اإلسالمية
بحلول لوضعها السّيئ منذ ستة عقود

الرئيس اليمني: سنحارب على الشواطئ والجبال 
ولن نستسلم

دعا رئيس الوزراء املاليزي األسبق، مهاتير محمد، 
الدول اإلس��امية إلى الكف عن »لوم اآلخرين« في ما آل 

إليه »وضعنا السيئ«.
جاء ذلك في افتتاح الدورة الثالثة ملنتدى كواالملبور 
الفك��ري ي��وم اخلمي��س، باخلرط��وم، الت��ي ُخصص��ت 

ملناقشة متطلبات »احلكم الراشد«.
وي��رأس مهاتي��ر املنت��دى ال��ذي يض��م نخب��ة م��ن 
األكادميي��ني والسياس��يني م��ن مختل��ف أنح��اء العالم 
اإلسامي لبحث قضاياه الفكرية. وقال مهاتير: »واجبنا 
البحث عن حلول للوضع الس��يئ ال��ذي نعاني منه منذ 

ستة عقود«.
وأض��اف: »م��ن األفض��ل لن��ا أن ننظ��ر بأمان��ة في 

أخطائنا؛ ألنه ال ميكن أن نلوم اآلخرين فقط«.
وتابع: »أول هذه األخطاء أننا نسينا تعاليم ديننا، 
وال نعيش بالطريقة التي وصفها لنا القرآن واحلديث«.

ب��دوره، ق��ال نائ��ب رئي��س املنت��دى النائ��ب األول 
الس��ابق للرئي��س الس��وداني، عل��ي عثم��ان، إن هن��اك 
»إجراءات استثنائية تعترض طريق الشورى واحلرية 

واملشاركة في املجتمع اإلسامي«.
وأش��ار إل��ى أن »القاع��دة األم إلقام��ة نظ��ام احلكم 
الراش��د هي اإلميان بالله، الذي أمر بالعدل واإلحس��ان 

ونهى عن الظلم والطغيان«.
واعتب��ر أن��ه »ال مج��ال حلك��م راش��د والعاقة بني 
اإلنس��ان وربه يس��ودها االضطراب والتناقض والتفلت 

والضال«.
وأوض��ح عثم��ان أن املنت��دى »ميث��ل جه��داً واعياً 

أك��د الرئي��س اليمن��ي عبد رب��ه منص��ور هادي، 
أن��ه س��يدافع عن بل��ده وس��يحارب على الش��واطئ، 
وسيس��كن اجلبال والتال، من أجل مي��ن ال امتيازات 
فيه لعرق أو عائلة أو منطقة، مضيفاً: »لن نستسلم«.

وف��ي أق��وى كلمة ل��ه ي��وم الثاث��اء، م��ن مدينة 
عدن، عش��ية الذكرى الس��نوية الستقال اجلنوب من 
االحت��ال البريطاني ف��ي 30 تش��رين الثاني 1967، 
قال هادي: »من مدينة ع��دن نحن على موعد وتاريخ 
جديدي��ن للمنطق��ة بعي��داً ع��ن التدخ��ات واألطم��اع 
أمتن��ا  ته��دد  أصبح��ت  الت��ي  والطائفي��ة  الفارس��ية 

وتاريخنا وحضارتنا«.
وتابع: »سنكس��ر اإليراني��ني العابثني«، وتطرق 
إلى ما صرح به رئيس األركان اإليراني محمد باقري، 
بأنه قد يكون إليران قواعد عسكرية في اليمن وسوريا 

يوم االثنني.
وأشار الرئيس هادي إلى أنهم يدركون أن احلرب 
ليس��ت لعبة ميكن أن تنتهي بتلف��ون أو تفتح بلحظة 
ن��زق، بل إن عاماً واحداً من احلرب يصنع من اخلراب 

ماال تصنعه السنون الطوال.
وأوض��ح أنهم حاولوا الن��أي بالوطن عن احلرب 
حت��ى اتهمهم كثي��رون بالضعف، وفتح��وا صدورهم 
وأيديهم للسام مستخدمني كل الوسائل املتاحة أمام 
املقامري��ن بالبلد والدماء والرجال. في تلميح منه الى 

احلوثيني وكتائب صالح.
الرئي��س اليمن��ي لف��ت إل��ى أن احل��روب ال تأتي 
بغي��ر الث��أر واجل��وع واالنهي��ار االقتصادي والفش��ل 
السياس��ي، وبانهيار العملة وفق��دان الراتب وضياع 
احلق��وق، وهذا م��ا أدركناه، ومع ذلك ظ��ن احلوثيون 

وصالح وخابت كل ظنونهم.

في وقت حتت��اج فيه األمة إلى ما يجمع ش��ملها ويوحد 
إرادتها؛ لتعبر التحديات وتكالب األعداء عليها«.

وش��ارك في املنت��دى 190 ش��خصية م��ن مختلف 
أنحاء العالم اإلس��امي؛ للت��داول حول 13 ورقة بحثية 
حول متطلبات »احلكم الراش��د«. واس��تحدثت في هذه 
ال��دورة جائ��زة »مهاتير محم��د«، التي س��تمنح ألفضل 
بح��ث في خت��ام املنتدى، وتبل��غ قيمته��ا 20 ألف دوالر 

أمريكي.
وم��ن املقرر أن تس��تضيف تونس ال��دورة الرابعة، 
عل��ى أن تس��تضيف تركي��ا اخلامس��ة للمنت��دى ال��ذي 

تأسس عام 2014.{

)الث��ورة  س��بتمبر  أبن��اء  ف��إن  ه��ادي  وحس��ب 
الت��ي اندلع��ت ض��د حك��م اإلمام��ة ف��ي الش��مال عام 
1962( وتش��رين األول )ثورة انطلقت ضد املستعمر 
البريطاني في 1963( وتش��رين الثان��ي )رحيل آخر 
جندي بريطاني من عدن عام 1967( وش��باط )ثورة 
الش��باب عام 2011(، خرجوا وكسروا ذيل الشيطان 
ومرغ��وا أن��وف الثعاب��ني ف��ي الوح��ل وصرخ��وا في 
وجه املعتدي��ن. وخاطب قطبي االنق��اب قائاً: »أيها 
الواهمون، إن اليمن أكبر بكثير من س��الة أو عائلة أو 

جماعة أو مذهب أو قبيلة«.
من جانب آخر، ق��ال منصور هادي إن »األيدي ما 
زالت مفتوحة للسام شرط أن يعود احلوثي وصالح 
عن غّيهم ويس��لموا بقرار الش��عب ويحترم��وا إرادته 
الت��ي صاغه��ا حروف��اً وكلم��ات في مخرج��ات مؤمتر 
احلوار الوطن��ي«. وثّمن الدور اإليجاب��ي الذي تلعبه 
األمم املتحدة ومبعوثها إلى اليمن من أجل حل املشكلة 
اليمني��ة وتطبيق القرارات األممية وفي مقدمتها القرار 
2216، مج��دداً ترحيبه باجلهود األممي��ة واإلقليمية 
إلحال السام في باده، لكن وفقاً للمرجعيات الثاث 
املتمثل��ة ف��ي املب��ادرة اخلليجي��ة وآليته��ا التنفيذية 

ومخرجات احلوار الوطني وقرارات مجلس األمن.
وأك��د أن االنقابيني ش��كلوا حكومة مس��خ ميتة، 
لكنها ف��ي احلقيق��ة إثبات موقفه��م الفعل��ي والعملي 
من املش��اورات بش��كل واضح، وتقويض ما تبقى من 
آمل في مسار املش��اورات وينسفون كل جهود احلوار 

والسام.
واعتب��ر الرئي��س املعت��رف ب��ه دولي��اً، التراخي 
وصفه��م  الذي��ن  وصال��ح  احلوثي��ني  جماع��ة  م��ع 

ب�»العصابات واملغتصبني« بأنه »عمل غير الئق.{

معصراني.
ناقش املؤمتر من خال أربع جلسات علمية ابرز 
التحدي��ات واملش��اكل التي تواج��ه كفال��ة االيتام في 
العاملني العربي واإلس��امي، وقدمت اجلمعية الطبية 

طرحاً حول أوضاع االيتام في لبنان.
وكان��ت اجلمعية ق��د نظمت عبر جه��از الطوارئ 
و اإلغاث��ة بالتنس��يق م��ع منظمة التعاون االس��امي 

العديد من االنشطة اخلاصة بااليتام.

حت��ت عنوان »نحو اس��تراتيجية ش��املة لكفالة 
األيت��ام«، و بدع��وة من مؤسس��ة الزبي��ر اخليرية في 
السودان، ومنظمة )IHH( التركية، ومنظمة التعاون 
اإلس��امي، ش��اركت اجلمعي��ة الطبية اإلس��امية في 
لبن��ان ف��ي أعمال املؤمت��ر العرب��ي اإلس��امي الثاني 
لقضاي��ا األيت��ام الذي أقي��م في العاصمة الس��ودانية 
اخلرط��وم عل��ى م��دى يوم��ني، ممثل��ة مبستش��ارها 
د. محم��ود الس��يد، ومدي��ر التس��ويق األس��تاذ زي��اد 

الجمعية الطبية شاركت في
 المؤتمر العربي اإلسالمي لأليتام في الخرطوم 
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عن أزمات املنطقة.
كم��ا مت الت��داول بواق��ع اللج��وء الس��وري في 
لبن��ان واملخيمات وأهمية التوازن بني البعد األمني 

والبعد االجتماعي واإلنساني.

وبعد اللقاء صرح األستاذ علي بركة فقال: 
قدمن��ا الش��كر والتقدي��ر ل��ألخ الدكت��ور بس��ام 
حم��ود ولقي��ادة اجلماع��ة اإلس��امية عل��ى دعمه��ا 
للموقف الفلس��طيني الرافض لبناء جدار عازل حول 
مخي��م عني احلل��وة، وأكدنا أن اجلدار ل��ن يوفر األمن 
للمخيم واجلوار، وأن املطلوب هو بناء جس��ور محبة 
وأخ��ّوة وإج��راء ح��وار لبنان��ي – فلس��طيني ش��امل 
ملقارب��ة الوضع الفلس��طيني في لبنان ب��كل جوانبه 
االنس��انية واالجتماعية والسياس��ية والقانونية مبا 
يحقق س��يادة لبنان ويوف��ر العيش الكرمي للش��عب 
الفلس��طيني في لبن��ان ريثما يتمكن م��ن العودة إلى 

فلسطني.

عل��ى اإلمس��اك بالق��رار االس��تراتيجي ف��ي البلد بعد 
عدم قدرته على االس��تمرار في تعطيل انتخاب رئيس 

للجمهورية.
ث��م ع��رض النائب احل��وت آللي��ات مواجهة هذه 
التحدي��ات، مش��دداً على تغلي��ب منط��ق الدولة على 
منط��ق الدوي��ات واحملاصص��ات، ورف��ض االجنرار 
الى مس��تنقعات التجاذب الطائف��ي واملذهبي، وادانة 
كل اش��كال االس��تعراضات الت��ي حصل��ت وحتص��ل 
خارج مؤسس��ات الدولة، مؤكداً أهمية اس��تراتيجية 
التفاهم��ات داخ��ل املكون الس��ني ليش��كل عنصر قوة 
وت��وازن ف��ي لبن��ان. وتخلل اللق��اء ح��وار مفتوح مع 

احلضور.

ملواجه��ة  الفلس��طينية   – اللبناني��ة  العاق��ات 
املش��اريع الصهيوني��ة الرامية إل��ى تصفية القضية 

الفلسطينية.
كم��ا ق��دم الوف��د الش��كر للدكت��ور بس��ام حمود 
وللجماع��ة االس��امية عل��ى مواقفه��م جت��اه قضية 
الش��عب الفلس��طيني وخاصة مبا يعني قضية بناء 

اجلدار الفاصل بني مخيم عني احللوة واجلوار.

امللتقى إلى تسليط الضوء على دور األسرة باعتبارها 
مكون��اً أساس��ياً في تش��كيل املجتم��ع، وتأمني منصة 
للتواصل بني مجموعة من املؤسسات احلكومية وغير 
احلكومية، والوصول إلى تقدمي أفضل الوس��ائل التي 
تتبعها املنظمات في مجال حماية األس��رة في ظروف 
الصراع��ات واحلروب. وكانت هن��اك مداخلة للداعية 
س��ميرة املصري حتدثت فيها عن ضآلة حجم معاناة 
امل��رأة في بادنا أمام البذل الذي تقدمه املرأة املكافحة 

واملعيلة ألسرتها في الباد املضطهدة.

بزيارة الدكتور بس��ام الط��راس لتهنئته بخروجه من 
السجن وذلك يوم االربعاء في 2016/11/23.

وق��د رد الدكت��ور الط��راس بش��كر اجلمعية على 
زيارتها، وما قدمته من جهود خال فترة اعتقاله.

التق��ى النائ��ب الدكت��ور عم��اد احل��وت قائ��د 
اجليش العماد ج��ان قهوجي في مكتبه في اليرزة، 
حيث كانت مناسبة لتقدير جهود اجليش اللبناني 
ف��ي حماية أمن لبنان في وج��ه التهديدات الناجتة 

اس��تقبل نائب رئيس املكتب السياسي للجماعة 
االس��امية ف��ي لبن��ان الدكتور بس��ام حم��ود مبركز 
اجلماع��ة في صي��دا ممثل حرك��ة حماس ف��ي لبنان 
األس��تاذ علي بركة يرافقه الدكت��ور أحمد عبد الهادي 
نائب املسؤول السياس��ي للحركة في لبنان بحضور 

عضو اللجنة السياسية محمد الزعتري.
جرى خال اللقاء استعراض األوضاع السياسية 
واألمنية والعاقات الثنائية اللبنانية - الفلسطينية، 
وتداعي��ات قرار بناء ج��دار حول مخي��م عني احللوة 
يعزله عن محيطه ويكون أش��به بسجن كبير يضاف 
إلى مآس��ي الشعب الفلس��طيني وأزماته الناجتة من 

حرمانه حقوقه املدنية واالجتماعية واالنسانية.

عقدت اجلماعة اإلسامية في البقاع لقاًء سياسياً 
في منزل احل��اج أمين هبش، بحضور النائب الدكتور 
عم��اد احل��وت ومفت��ي راش��يا الدكت��ور أحم��د الل��دن 

والعديد من فعاليات بلدة بّر الياس. 
كان اللقاء مناسبة للتداول بالشأن اللبناني بعد 
انتخ��اب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة، 
حيث ع��رض النائب احل��وت التحدي��ات التي تواجه 
الوطن بشكل عام واملس��لمني بشكل خاص، مؤكداً أن 
اخلاف على تش��كيل احلكومة ينطلق من محاصصة 
وزارات اخلدم��ات ب��ني ي��دي اس��تحقاق انتخاب��ات 
نيابي��ة قادمة، واس��تعراض ق��وة سياس��ي يقوم به 
كل فريق أمام جمهوره، وإص��رار فريق من اللبنانيني 

استقبل نائب رئيس املكتب السياسي للجماعة 
االس��امية في لبن��ان الدكتور بس��ام حم��ود مبركز 
اجلماعة في صيدا وفد اجلبهة الدميقراطية لتحرير 
فلس��طني برئاس��ة أيو إيهاب يونس، وعضوية فؤاد 

عثمان وتيسير عمار.
ج��رى الت��داول بآخ��ر املس��تجدات السياس��ية 
واألمني��ة وبالثواب��ت االس��امية والوطنية وتطوير 

بدعوة من جمعية غراس لتنمية املجتمع شاركت 
رئيسة جمعية النجاة االجتماعية في لبنان الصيدلي 
ختام احلاج شحادة في ملتقاها األول بعنوان »ملتقى 
حي��اة األس��رة 2016« ف��ي اس��طنبول ف��ي 18 و19 
تش��رين الثاني بحضور الرئيسة الس��ابقة للجمعية 
الس��يدة س��ميرة املص��ري ومس��ؤولة قس��م حق��وق 
اإلنس��ان الدكتورة فاطمة ش��عبان ومس��ؤولة قس��م 
األسرة الس��يدة مهى حبلص، حيث شارك في امللتقى 
نحو 400 مش��ارك م��ن 33 دولة حول العالم. س��عى 

ق��ام وف��د م��ن جمعي��ة النج��اة االجتماعية، ضم 
مس��ؤولة اجلمعي��ة في لبن��ان ختام احلاج ش��حادة 
واملسؤولة السابقة أم عمر املصري، ومسؤولة بيروت 
منى زنتوت  ومسؤولة املالية املركزية انتصار الترك،  

النائب الدكتور عماد الحوت يلتقي قائد الجيش

الجماعة اإلسالمية تستقبل وفد حركة حماس

النائب الحوت من البقاع:
لتغليب منطق الدولة على منطق الدويالت

الجماعة اإلسالمية تستقبل الجبهة الديمقراطية

جمعية النجاة االجتماعية تشارك
في »ملتقى حياة األسرة 2016« في إسطنبول

جمعية النجاة تزور الدكتور بسام الطراس مهنئة

محاضرة: الوقاية من أمراض العمود الفقري

أنشطة

النج��اة  جمعي��ة  نظم��ت 
االجتماعي��ة في ببنني -عكار، في 
قاعة مس��جد احلبي��ب املصطفى 
محاضرة حتت عن��وان »الوقاية 
م��ن أم��راض العمود الفق��ري عند 

النساء والتاميذ«.
اجلمعي��ة  مس��ؤولة  كلم��ة 
القس��ام«،  »ابته��ال  الدكت��ورة 
ث��م قدم��ت احملاض��رة املعاجل��ة 

الفيزيائية صفاء موسى.
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يحظى أفراد وضباط اجليوش في بالدنا العربية بهالة خاصة وقدسية ممّيزة. ال أحد 
يعرف مصدر هذه القدسية، لكنها تالزمهم طاملا أنهم في صفوف املؤسسة العسكرية. لكن 
ال يكاد الضابط يتقلد مس���ؤولية خارج الس���لك العسكري حتى تنهال عليه سهام االنتقاد 
والتش���كيك ويصب���ح كغيره من املس���ؤولني، علمًا أنه الش���خص نفس���ه ال���ذي كان قبل فترة 
منّزه���ًا ومش���هودًا ل���ه بالنزاهة واملالئكية. فكيف يس���توي أن يكون الضاب���ط خالل خدمته 
ف���وق الش���بهات، وح���ني يصبح خارج الس���لك العس���كري غارقًا ف���ي الش���بهات، وهل حتصل 
عملية تغيير جذرية في ش���خصية العس���كري حني يخرج من صفوف املؤسس���ة العس���كرية 
وتصيب���ه األم���راض التي تصيب املجتمع، أم أن هذه األمراض كان مصابًا بها في الس���ابق. 
لك���ن القداس���ة التي مينحها العرب للجيوش متنع اإلض���اءة على هذه األمراض وتتغاضى 

عنها؟
في لبنان أمامنا ثالثة مناذج لضباط كانوا قادة اجليش، وللمفارقة أنهم جميعًا صاروا 
رؤساء للجمهورية: ميشال عون وميشال سليمان وإميل حلود. ومبا أن العماد ميشال عون 
صار في سدة الرئاسة، فهذا يعني أن أي إساءة لشخصه أو احلديث عنه بسلبية يعد جرمًا 
يحاس���ب علي���ه القانون، ومبا أنني لس���ت ف���ي وارد التع���رض ألي مالحقة قانوني���ة، فإنني 

أكتفي باحلديث عن قائدي اجليش إميل حلود وميشال سليمان.
ميك���ن براح���ة ضمي���ر ودون أي جتّن القول إن عهد الرئيس إميل حلود كان األس���وأ في 
تاري���خ لبن���ان. أن���ا هنا ال أحتدث عن احلقبة التي تلت اغتي���ال الرئيس رفيق احلريري وما 
رافق هذه اجلرمية من اتهام للرئيس واألجهزة األمنية التابعة له باملسؤولية عن اجلرمية 
أو محاولة طمس معاملها، بل أحتدث عن السنوات الست األولى من حكمه. فرغم أن احلرب 
األهلي���ة كان مض���ى على انتهائها قراب���ة عقد من الزمن، ورغم أن الوصاية الس���ورية كانت 
حتك���م قبضته���ا على الوض���ع اللبناني قبل انتخابه بس���نوات، إال أن الوض���ع في عهده كان 
األس���وأ لناحية قمع احلريات ومأسس���ة الفساد وحماية الفاس���دين واملزايدة على الوصاية 

السورية في تنفيذ رغباتها.
ف���ي عه���د الرئيس ميش���ال س���ليمان كان���ت الص���ورة مغايرة ورمب���ا مناقض���ة. فضباط 
اجلي���ش ومخابرات���ه عادوا إل���ى ثكناتهم لتأدية ما يفترض أنه دورهم األساس���ي في حفظ 
األمن واالستقرار وحماية احلدود، لكن الذي حصل هو أنهم عادوا إلى الثكنات لكنهم لم 
يقوم���وا بواجبه���م كما كان ينتظر منهم، وغرق الرئيس س���ليمان في محاولة فرض نفس���ه 
كط���رف حي���ادي ال ينتمي إلى الفريقني املتخاصمني، وهو األداء نفس���ه الذي حرص عليه 
ح���ني كان قائدًا للجيش، فنأى بنفس���ه عن االنقس���ام احلاصل رغ���م أن نأي اجليش تزامن 
مع إخالل باألمن الذي يعّد من واجباته. فجلس ميش���ال س���ليمان على مقاعد املتفرجني 
حني احتلت مجموعة من اللبنانيني وسط بيروت وعطلت احلياة فيه، وعطلت معه عجلة 
الدول���ة ومؤسس���اتها قراب���ة عام، ولم يبادر بأي خط���وة باجتاه حماية الدولة ومؤسس���اتها. 
ولع���ّل م���ا حص���ل ف���ي 7 أي���ار 2008 كان مثااًل فاضح���ًا على عجز العماد ميش���ال س���ليمان، 
حني اس���تولت ميليش���يات مس���لحة على العاصمة بيروت ودهمت املنازل واملؤسسات ورّوعت 
اللبناني���ني وقتل���ت منهم، كل ذلك حتت أنظ���ار اجليش اللبناني وقيادت���ه. ويعتبر البعض 
أن ه���ذا العج���ز كان مبثاب���ة ج���واز س���فر العم���اد س���ليمان للقب���ول به م���ن قبل ق���وى 8 آذار 
للوصول إلى س���دة الرئاس���ة ضمن اتفاق الدوحة، لكن هذه القوى عادت وانقلبت عليه بعد 
انتخابه رئيس���ًا، خاصة حني جتّرأ على انتقاد الوضع »األعوج« القائم، وشكل وصفه مثلث 
»اجليش والش���عب واملقاومة« بالقاعدة اخلش���بية عنوانًا إلحباط عهده ورفض التمديد له 

ومخاصمته.
الرئيسان ميشال سليمان وإميل حلود منوذجان متناقضان رغم أن كاًل منهما جاء إلى 
السياس���ة من رأس هرم املؤسس���ة العسكرية، األول يتهمه فريق من اللبنانيني بأشنع وأقبح 

االتهامات واألوصاف، والثاني يتهمه الفريق اآلخر باتهامات أكثر شناعة وقبحًا.< 

بقلم: أواب إبراهيم

فساد الصالحين.. أين الخلل؟

كلمة طيبة

فؤاد مّيني اّلذي يجّس��د جنومية تهريجّية 
وس��يط  مؤخ��راً  أصب��ح  الطاق��ة  ملش��روبات 

الزيجات لدى الشعب اللبناني، وأية زيجات؟
م��ّرة جدي��دة، ال تخّي��ب محط��ات التلف��زة 
اللبنانية انتظارات املشاهد اّلذي اعتاد تقدميها 
ما يناقض توّجه��ات املجتمع اللبناني وميوله، 
وفي أحس��ن األحوال، ما ال يعكس أكثر من %10 

من لسان حال هذا املجتمع وواقعه. 
وميض��ي االع��ام اللبناني في استنس��اخ 
برام��ج غربي��ة ويتجاهل أن االستنس��اخ علمياً 
هو محاولة أثبتت فش��لها منذ محاولة االنسان 
مع النعجة »دوللي« املريضة، ليستنسخ اليوم 
برنامج��اً مس��رطناً من نس��خة غربي��ة بعنوان 
أو  معك(  اخرج  )اجعلني   Take me out
باللهجة اللبنانية وبكل صافة، صبّية تتوّجه 
لشاب لتقول له »ضّهرني« رغبة منها باملواعدة 
ليختارها ش��ريكة حياته، وكأنها بهذا االسلوب 
تكون هي س��يدة قرارها ويكون هو قد وقع على 

املرأة-احللم التي سيكمل مشواره معها.
 عل��ى احملط��ة اللبنانية لارس��ال ُيعرض 
برنامج »نقش��ت« في حلقاته األولى، في أجواء 
من الضح��ك والتهريج وااليحاءات اجلنس��ية، 
املنمط��ة  اللبناني��ة  والتعابي��ر  واملصطلح��ات 
مث��ل »بنت مهضوم��ة«، »بنت طّيوب��ة ونّعومة 
وجس��مها حلو« التي تش��كل أه��م املعايير التي 
يضعه��ا الش��اب الختي��ار فت��اة أحام��ه، حيث 
تقف ثاثون صبّية على املسرح، ويدخل اليهن 
»دون جوان« زمانه ليخت��ار بينهن الفتاة التي 
تعجب��ه، وبدوره��ا تق��وم كل فت��اة إم��ا بإبق��اء 
الضوء مش��تعاً أو تطفئه تعبي��راً منها عن عدم 

قبولها بهذا الشاب.
والفتي��ات، على أي ش��يء يرتك��زن إلبقاء 
ه��ذا االعجاب »مش��تعاً« أو الطفائه؟ ما يحدث 
هو أن تتعّرف الفتاة على الشاب من خال فيلم 
قصير يتّم اخراجه على النمط اللبناني الساري 
املفع��ول في مسلس��اتنا اخلارجة ع��ن الزمان 
وامل��كان، التي تصّور إّما ش��اباً ف��ي أحد املاهي 
الليلي��ة يش��رب نخ��ب الس��هرة م��ع أصدقائ��ه 
م��ع الدخ��ان املتصاع��د واألض��واء املتراقص��ة 
واملوس��يقى والضح��كات العالي��ة والفرفش��ة، 
أو ش��اباً يع��رض عضاته ويخلع مابس��ه  في 
عرض تعرٍّ »ستريب تيز«، وليكلمنا عن طعامه 
كل ثاث س��اعات، والعش��ر بيض��ات صباحاً، 
وخلط��ة البروتني، وليق��ول إن »عضاتي كبروا 
وكب��رت معهم ثقت��ي بنفس��ي«، وليعطينا، بكل 

ثقة أيضاً مقاس الصدر والكتفني والرجلني..
ث��م يدخ��ل الش��اب ال��ى املس��رح، راكض��اً 

ب��ا هيب��ة وال وق��ار على وق��ع إح��دى األغاني، 
لتتبل��ور هنا معايير »املرش��حة لل��زواج« على 
املظاه��ر اخلارجية و القش��ور. فض��اً عن ذلك، 
من غير الس��هل أن نتجاهل املفردات والعبارات 
السوقية التي نسمعها في الشوارع عندما يريد 
ش��اب متس��كع أو صعلوك »تلطيش« فتاة متّر 
أمام��ه، ولكن في »نقش��ت« تظهر املس��اواة بني 
اجلنس��ني في أبهى أنواعها بحي��ث الفتاة أيضاً 
تلّطش الش��اب وتتغّزل به دون احلد األدنى من 
احلي��اء، اجته��اداً منها باصطياد ش��ريك العمر 
وأقلها كلم��ة »يقبرني جمالك« لش��اب ال تعرف 
أصل��ه وال فصله ولم مت��ّر أكثر م��ن دقائق على 

لقائهما أمام كاميرات يشاهدها املايني.
إحدى العجائ��ز املتصابيات أبت إال مرافقة 
ابنها الى املس��رح أو من نس��ّميه »حبيب املاما« 
اّل��ذي غ��دا نكت��ة مق��دم البرنام��ج والفتي��ات، 
واحداه��ّن تقول عن الش��اب بكل م��ا أوتيت من 
مياع��ة: »بصراح��ة؟ م��ا حّبي��ت«، لت��رّد عليها 
األم املثالية بلهجة ال تخلو من الس��وقية »ليش 
ي��ا حبيبتي م��ا حبيته، يص��ح لك، ش��و يلي ما 
حبيتيه؟ ش��عرو؟ وّجو؟ جس��مو؟« وتنظر األم 
ال��ى أس��فل بطن الش��اب لتص��رخ الفتي��ات في 
جوق��ة س��خيفة »كل ش��ي في��ه حلو« ف��ي لفتة 
مبتذلة ذات مغزى جنس��ي تستحي مشاركات 
النس��خة الغربي��ة م��ن التلف��ظ بها. وحتس��ب 
للحظ��ة كأن االم تري��د التس��ويق جلس��د ابنها 
كأنه ليس لديها ما تفخر به س��وى جسد ابنها، 
أّما ع��ن التربية واالخاق احلمي��دة وتعبها في 
جعله »رجاً« مؤهاً لتحمل مس��ؤولية أس��رة، 
فه��ذه املعايير أصبح��ت في خب��ر كان، أو رمّبا 

معايير أكل الدهر عليها وشرب.
وإذا كان املجتمع عماده األس��رة، واألس��رة 
عمادهم��ا األم واألب، وهم��ا أص��اً ام��رأة ورجل 
اتفقا على الزواج، فلبئس املعايير التي أرساها 
برنامج »نقشت« في اختيار اللبناني لشريك)ة( 
حياته)ا(، لصنع أهم مؤسسة مجتمعية تنتج 
االنس��ان والوط��ن. وإذا كان هن��اك م��ن ش��يء 
»نق��ش« فه��و حقاً مس��توى الهزلية والس��خف 

الفكري الذي وصلت اليه برامجنا.
إنها س��وق النخاس��ة التلفزيوني��ة بأوقح 
صوره��ا، وجت��ارة الرقي��ق بأبش��ع مظاهرها. 
إن��ه التلفزي��ون املنح��ط والبرنام��ج الذي يهني 
امل��رأة ويكرس مواصفات معينة تدعو املراهقني 
واملراهقات الى التزامها والتمسك بها. بئس هذا 
الزمن الذي انقلبت في��ه املقاييس وانحطت فيه 

القيم وعّم فيه الشذوذ واالنحال.{ 
عبد القادر األسمر 

إنها تجارة الرقيق التلفزيونّية
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