
رمضان.. واإلعالم اللبناني
يه���ّل علين���ا ش���هر رمض���ان املبارك ه���ذا العام وأمتن���ا مش���غولة بقمم الري���اض وبيانها 
اخلتام���ي، وجولة الرئي���س ترامب في القدس وبيت حلم، وبعدها ف���ي روما والفاتيكان. أما 
لبنان فما يزال غارقًا في قانون االنتخاب، ما بني النس���بي واألكثري، ومؤخرًا بني التمديد 
والتجديد. أين رمضان من كل هذا؟ جنده في البرامج الترفيهية على شاش���ات التلفزيون، 
حيث اعتبر رمضان محطة اس���تراحة ملعظم البرامج التي ال عالقة لها بش���عبان أو رمضان، 
وال بالصيام أو القيام.. امنا هي موسم لتبديل الوجوه التي سئم املشاهد ما تعيده وتكرره، 
وقد أتى رمضان ليشّكل فرصة لتبديل الوجوه والبرامج. لكن ما نتمناه هو أن تكون استراحة 
رمضان مبررًا لشيء عن آداب الصيام ومتطلباته.. بينما يجري التركيز على ارتفاع األسعار 
والتزاح���م ف���ي األس���واق، كأّن رمضان ش���هر طعام وليس ش���هر صيام. ومما يلف���ت النظر أن 
بلدية طرابلس -مثاًل- أعادت تنظيم األس���واق التجارية ونظام مرور الس���يارات، اس���تدراكًا 
منه���ا مل���ا يجري في مناس���بات أخ���رى، كامليالد ورأس الس���نة، وما يفعل���ه املواطن خالل هذه 
املواس���م في ليله أو نهاره، مما يس���تدعي زحامًا في الس���ير أو تزاحمًا في املطاعم واملقاهي.. 

فاللهم بّلغنا رمضان، وأعّنا على حسن صيامه وقيامه، انك نعم املولى ونعم النصير.
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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(

قرار قضائي يؤكد تحويالت 
مالية إلى »داعش«

كش��ف ق��رار قضائ��ي أص��دره قاض��ي 
التحقي��ق العس��كري األول ري��اض أبو غيدا 
ع��ن عملي��ات حتوي��ل أم��وال من لبن��ان إلى 
تنظيم »داعش« اإلرهابي بلغ مجموعها نحو 
ملي��ون دوالر خالل العام��ن 2015 و2016 
املاضين. وأش��ار إلى أن حتويل األموال كان 
بواس��طة مكاتب صيرفة لبنانية مت توظيف 
س��ورين لديه��ا لتس��هيل العملي��ات، وعمد 
بع��ض املدعى عليهم إلى فت��ح محالت لبيع 
األلبس��ة كتغطية لعمليات التحويل. وكانت 
نق��داً  تداوله��ا  يت��م  ال��دوالرات  آالف  مئ��ات 
خارج النظ��ام املصرفي اللبناني وتتنقل بن 
جتار وش��ركات صيرفة في لبنان وس��ورية 
وتركي��ا ودبي من دون أي قي��ود أو إيصاالت 
اس��تالم، امن��ا مبوجب كلمة س��ر تك��ون رقم 
هات��ف أو لقب. وباس��تيضاح املدعى عليهم، 
عن كيفية تسليم مبالغ بن مئة ألف ومليون 
دوالر بأكي��اس من مؤسس��ة إل��ى أخرى من 
دون أن يحص��ل املس��تلم على قصاصة ورق 
تثبت العملية، كانت إجاباتهم موحدة، وهي 

»الثقة«.

باسيل: أمامنا التصويت
 أو الفراغ

قال رئي��س »تكّتل التغيي��ر واإلصالح« 
الوزير جبران باسيل: »ملن يضع سيناريوات 
املعط��ى  كل  أن  دس��تورية  اجته��ادات  م��ع 
السياس��ي س��يكون مختلفاً بعد 20 حزيران 
في حال منعن��ا أحد من إق��رار قانون بالقوة 
والفرض برفضه لكل القوانن وفرض الفراغ 

وواثقون من قدرتنا على املواجهة«.
وقال بعد اجتماع التكتل برئاسته: »ما 
حتقق حت��ى اآلن هو منع التمديد، وأصبحنا 
في امله��ل النظرية التي ال إمكانية فيها نظرياً 
العتم��اد التمدي��د وه��ذا بفضلن��ا«، مؤكداً أن 
»الستن منع بعدم توقيع رئيس اجلمهورية 
مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، ومن يتهمنا 
بأننا نري��ده نقول له لو أردناه لكان الرئيس 
وقع املرس��وم«. وزاد: »يبق��ى اخلطر الثالث 
الذي مننعه وهو الفراغ الذي ينتظرنا ونحن 
مس��ؤولون ع��ن منع��ه وس��نمنعه، بإق��رار 
قان��ون جديد ونحن مجب��رون على أن نكون 

أمام هذه املعادلة: الفراغ أو التصويت«.

المشنوق: االنتخاب
 قبل آخر العام

اعتب��ر وزي��ر الداخلي��ة نهاد املش��نوق 
»أن املس��ار السياس��ي لقان��ون االنتخ��اب 
س��تتوضح معامل��ه قب��ل 29 اجل��اري، بعد 
احمل��دد  )املوع��د  املواق��ف  مختل��ف  ج��الء 
للجلس��ة النيابية(«، مؤكداً ما سبق وأعلنه 
قب��ل  س��تجرى  النيابي��ة  االنتخاب��ات  »أن 
نهاي��ة الس��نة احلالية«.جاء ذل��ك رداً على 
س��ؤال ملمثلة األمن العام لألمم املتحدة في 
لبنان س��يغريد كاغ التي زارت املشنوق في 
الداخلية، وعرضت معه املستجدات داخلياً 
وخارجي��اً، وتط��رق البح��ث الى املس��اعي 
للتوصل ال��ى قانون انتخ��اب جديد. ورأت 
االنتخاب��ات  إلج��راء  ض��رورة  هن��اك  »أن 
ورمزيتها نظراً الى اهميتها املتعددة سياسياً 

واقتصادياً وامنائي��اً«. واعتبرت »أن لبنان 
ال ميل��ك فقط منوذجاً للتعايش والتس��امح 
ب��ل انه يق��دم أيضاً منوذج��اً للدميوقراطية 
والتعددي��ة«. واعتبرت أن »من ش��أن إمتام 
ه��ذه العملية ليس فق��ط تدعيم االس��تقرار 
األمني والسياسي، بل املساهمة في إنعاش 
االقتص��اد وتعزيز مس��يرة اإلمن��اء وتفعيل 

اخلدمات العامة«.

جنبالط: مركز »اعتدال« 
خطوة متقدمة

»التقدم��ي  احل��زب  رئي��س  رأى 
ف��ي  جنب��الط  ولي��د  النائ��ب  االش��تراكي« 
سلس��لة تغريدات عبر »تويتر«، أن انش��اء 
مركز »اعتدال حملاربة الفكر املتطرف« ُيعتبر 
»خط��وة متقدم��ة ف��ي س��ياق احل��رب على 
االرهاب ال��ى جانب التنمي��ة االجتماعية«، 
مش��يراً إلى أن��ه »قد يكون م��ن املفيد تعميم 
تلك التجربة بعد اململكة، إلى جانب تسخير 

الطاقات حملاربة األمية والفقر«.

وهبي: كل طرف متمترس 
خلف مطالبه

أوضح عضو كتلة »املس��تقبل« النائب 
أم��ن وهب��ي أن »الرئي��س س��عد احلريري 
يحاول أن يجد نقاطاً مش��تركة بن مختلف 
أن  ال��ى  الفت��اً  االنتخابي��ة«،  الطروح��ات 
»هن��اك صعوب��ات، لك��ن يع��ّول عل��ى فتح 
دورة استثنائية لفتح املجال أمام املزيد من 
املش��اورات، إذ حت��ى اآلن ال ي��زال كل طرف 
متمترس��اً خلف مطالبه، واملستقبل الطرف 
الوحيد الذي يس��هل األمور في كل املجاالت، 
اللبناني��ون،  علي��ه  يتواف��ق  م��ا  ونؤي��د 

والتأهيلي ال يبدو أن هناك توافقاً عليه«.
وق��ال ف��ي حديث إل��ى »وكال��ة األنباء 
املركزي��ة«: »ل��و كان هدفنا قانون الس��تن 
لكنا رس��منا خطوط��اً حمراً كم��ا فعل غيرنا 
الف��راغ  »ب��ن  وتس��اءل:  العق��د«.  وزدن��ا 
والس��تن أيهم��ا أفض��ل؟«، مش��يراً ال��ى أن 
»اجله��ود مكثفة القرار قان��ون جديد ويجب 
إكم��ال النقاش، ولكن في ح��ال عدم االتفاق 
ال ميك��ن إفراغ املؤسس��ات«. وأك��د أن »عدد 
الدوائ��ر األمث��ل هو ال��ذي يلق��ى إجماعاً من 
اللبناني��ن، والدس��تور ين��ص عل��ى دوائر 
تضمن حس��ن التمثي��ل والعيش املش��ترك، 
ونح��ن نلتزم هذه املعايير، بيد أن كل طرف 
له مفهومه اخلاص للعيش املشترك وصحة 

التمثيل«.

عون: إذا تعّذر االتفاق فستجرى 
االنتخابات وفق »الستين«

شدد رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
ع��ون، على أن »التمديد ملجل��س النواب هو 
دوس على الدس��تور«، داعياً ال��ى »احترام 
م��واده وعدم التوس��ع ف��ي تفس��يرها وفق 
أهواء كل طرف أو جه��ة«. وأكد أن »ال داعي 
للتهوي��ل بالفراغ، ألنه اذا ح��ل موعد انتهاء 
والي��ة مجل��س الن��واب م��ن دون التوص��ل 
ال��ى قان��ون انتخابي جديد، فإننا س��نعمل 
بهدي الدستور وما ينص عليه جلهة دعوة 
الشعب الى االنتخابات ضمن مهلة تسعن 
يوماً، وتكون هذه االنتخابات على أس��اس 

القان��ون الناف��ذ اذا ل��م يقر املجل��س قانوناً 
جديداً، عل��ى رغم أن اجلمي��ع وافق على ما 
ورد في خطاب القس��م وفي البيان الوزاري 
جلهة اق��رار قانون انتخابي جديد، لكن ثمة 
من عمل على التضامن مع اآلخر كي يفش��ل 
االقتراح��ات الت��ي قدم��ت وحص��ل توزي��ع 

لالدوار حتقيقاً لهذه الغاية«.

»المستقبل« تشيد بنتائج 
قمة الرياض

النيابي��ة  »املس��تقبل«  كتل��ة  أش��ادت 
ب�»احل��دث التاريخ��ي املمي��ز ال��ذي جتل��ى 
باالجتماعات الهامة التي حصلت في مدينة 
الري��اض والت��ي اختتم��ت بالقم��ة العربية 
الرئي��س  بحض��ور  الدولي��ة  اإلس��المية   -
األميرك��ي دونالد ترامب، وذلك العدد الكبير 
وغي��ر املس��بوق م��ن املش��اركن م��ن ق��ادة 
ال��دول العربية واإلس��المية«، مش��يرة الى 
أن »املجتمع��ن ف��ي تل��ك القمة وه��م الذين 
ميثلون الكثرة الكاثرة من العالم االسالمي، 
أك��دوا أهمي��ة وض��رورة التعاون م��ن أجل 
اإلره��اب  حتدي��ات  ومواجه��ة  التص��دي 
والتط��رف، وكذلك ضرورة مواجهة التدخل 
في ش��ؤون ال��دول األخ��رى الذي متارس��ه 
إي��ران مب��ا ي��ؤدي إل��ى زعزع��ة االس��تقرار 
في املنطق��ة العربي��ة«. وثّمن��ت »ما خلص 
إلي��ه اجتم��اع القمة جلهة التع��اون اجلدي 
واملصم��م م��ن أج��ل مكافح��ة آف��ة اإلرهاب 
اخلطيرة التي تعان��ي منها املنطقة العربية 
والعال��م اإلس��المي والعالم أجم��ع في هذه 

الظروف الدقيقة واخلطيرة«.

دريان: نعارض أي قانون 
انتخاب يفّرق اللبنانيين

قّدر مفتي اجلمهورية اللبنانية الشيخ 
عب��د اللطي��ف دري��ان »عالي��اً م��ا يق��وم به 
الرئيس س��عد احلري��ري من أج��ل التوافق 
عل��ى قان��ون جدي��د لالنتخ��اب، وم��ا يقوم 
ب��ه حل��ل املش��كالت واألزم��ات املتراكم��ة، 
واملب��ادرات الوطني��ة التي ق��ام به��ا بعيداً 
من املصال��ح الش��خصية«، داعي��اً إلى »أن 
يلحظ القانون اجلديد لالنتخابات النيابية 
االنصه��ار الوطن��ي ب��ن مكون��ات املجتمع 
اللبنان��ي وأن يكون على مس��توى الوطن«. 
ورف��ض »أي قان��ون انتخ��اب جدي��د ميزق 
ش��مل اللبناني��ن ويفرقه��م«، متمني��اً على 
»القي��ادات السياس��ية تكثيف مش��اوراتها 
للتواف��ق على قان��ون جديد وعتي��د في ظل 

الظروف واملهل الدستورية الضاغطة«.
وأع��رب خ��الل رعايت��ه حفل العش��اء 
الذي أقامه »مركز هاني عصام علي حس��ن 
الطبي« التابع لدار الفتوى، دعماً ألنشطته، 
ف��ي حض��ور العديد م��ن الش��خصيات، عن 
خش��يته من »أن تنته��ي املهل الدس��تورية 
وأن يدخ��ل الوط��ن في املجه��ول املنبوذ من 

اجلميع«. 

هرموش: الفراغ غير وارد.. واالنتخابات وفق الستين
إذا فشلت الطبقة السياسية في إنتاج قانون انتخاب

 اس��تبعد رئيس املكتب السياس��ي للجماعة اإلسالمية 
في لبنان األس��تاذ أس��عد هرموش أن يؤث��ر إعالن الرياض 
على لبنان »في ظل اس��تمراره بسياس��ة الن��أي بالنفس«. 
ورأى هرم��وش في حديٍث ل�»إذاعة الفجر« أنه لم يكن هناك 
حاجة لتنص��ل وزير اخلارجية جبران باس��يل م��ن البيان 
اخلتام��ي للقم��ة اإلس��المية – األمريكية، معتب��راً أن إعالن 

الرياض جاء ضمن سياقه الطبيعي.
وأك��د هرموش أن كالم الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
غي��ر مل��زم للبنان. ورف��ض رب��ط املوقف الس��عودي حول 
إي��ران باملوقف اإلس��رائيلي، معتبراً أن موق��ف اململكة جاء 

نتيجة للتدخل اإليراني في شؤون املنطقة.
وح��ول قان��ون االنتخ��اب، رأى هرم��وش أن الع��ودة 

إلى قانون الس��تن آخ��ر االحتماالت، وأن الف��راغ غير وارد، 
مرجحاً أن تت��م الدعوة النتخابات وفق قانون الس��تن في 

حال فشلت الطبقة السياسية في إنتاج قانون جديد.

لقطات لبنانية

وجهة نظر

اقتربت نهاية آخر املهل في العش���رين م���ن حزيران املقبل تاريخ نهاية 
والي���ة املجلس النيابي احلالي املمدد له أصاًل. وبات اجلميع أمام احلائط 
املس���دود ف���ي ما يتعل���ق بالقانون االنتخاب���ي الضائع في األزق���ة الطائفية 
واملذهبي���ة والسياس���ية واحلزبي���ة املتداخل���ة. وص���ار لزام���ًا عل���ى اجلميع 
اخلض���وع لس���اعة احلقيق���ة الت���ي دق���ت دون أن يجت���رح أبط���ال السياس���ة 
اللبناني���ة تس���وية م���ا على ه���ذا الصعيد. فم���ا كان من رئي���س اجلمهورية 
ميش���ال عون اال أن ق���ال بالفم املآلن ان انتهاء والي���ة املجلس النيابي دون 
التوص���ل إلى قان���ون انتخابي جديد يعن���ي حتمًا إج���راء انتخابات نيابية 

خالل فترة 90 يومًا وفق القانون النافذ.
لكن وزير اخلارجية، رئيس »التيار الوطني احلّر« جبران باسيل، رفض 
التس���ليم بهذه احلقيقة، مؤكدًا االصرار على التوصل إلى قانون انتخابي 
جدي���د، ول���و كان م���ن طريق التصويت ف���ي مجلس الوزراء وم���ا يعنيه هذا 
األم���ر م���ن إطاحة مبدأ التوافق ال���ذي أكده العديد من القوى السياس���ية 
ف���ي اآلونة األخيرة، وفي مقدمهم »حزب الله« حليف التيار الوطني احلر. 
وقد لوحظ أن باس���يل وبعض وجوه التي���ار الوطني احلر حاولوا بعد كالم 
الرئي���س ع���ون القاضي باعتماد الس���تني قانون���ًا نافذًا، احلد م���ن تأثيرات 
ه���ذا املوقف ال���ذي قد يعني لدى البعض انتهاء معركة القانون االنتخابي 
واالستس���الم لقان���ون الس���تني الذي يصر التي���ار الوطني عل���ى رفضه ولم 
يعت���رف الرئي���س عون احتمال الع���ودة إليه إال من ب���اب الضرورة القصوى 

وعلى قاعدة أنه القانون النافذ ليس إال. 
ويرج���ح في حال حصول هذا الس���يناريو اآلنف الذكر، أال وهو اعتماد 
القان���ون النافذ املس���مى »قانون الس���تني« أو »قانون فؤاد ش���هاب« أو »قانون 
الدوح���ة«، أن جترى االنتخابات النيابية املوعودة في اخلريف املقبل، وهذا 
ما تؤكده تنبؤات وزير الداخلية نهاد املش���نوق الذي أش���تهر بتنبؤاته للعام 
املاض���ي والقائلة بوجوب انتخاب رئي���س للجمهورية قبل نهاية عام 2016، 
وهو اليوم يؤكد حصول االنتخابات النيابية قبل نهاية عام احلالي 2017.

ال يعن���ي ه���ذا الكالم أن التيار الوطني احلّر ق���د رفع الرايات البيضاء 
ف���ي موضوع القانون االنتخابي، أو أنه قد تراجع عن الالءات الكبرى التي 
رفعه���ا الرئي���س ميش���ال ع���ون قبل بضعة أس���ابيع )ال متديد، ال س���تني، ال 
ف���راغ(. علمًا أن معظ���م املراقبني والسياس���يني اللبنانيني يرجحون العقم 
ف���ي ه���ذا املوض���وع، ما يفض���ي في نهاي���ة املطاف ال���ى اخلض���وع والرضوخ 

لقانون الستني. 
هذا ال يعني أبدًا أن الس���احة خالية وأن األطراف السياس���ية األخرى 
ق���د تخل���ت ع���ن أدواره���ا، وإن كان بعضها ق���د اختار االبتع���اد عن الصخب 
ف���ي احلدي���ث ع���ن القان���ون االنتخاب���ي املوعود. ولك���ن هذا البع���ض يتقن 
زرع الكمائ���ن وقط���ع الطري���ق على أي مش���روع قانون انتخاب���ي يضر بهذه 
الشريحة اللبنانية أو تلك. وهذا ما يؤكد أن القانون االنتخابي على درجة 
عالية من األهمية التي تؤثر تأثيرًا مباش���رًا في تكوين السلطة السياسية 
القادم���ة وف���ي ميزان القوى في داخلها. ويقف في ص���دارة القوى املواجهة 
كم���ا هو معلوم رئي���س املجلس النيابي نبيه بري الذي ي���ؤدي دورًا محوريًا 
ال ينط���وي على تواطؤ بديهي بني الرئاس���تني األول���ى والثانية، في الوقت 
الذي تبدو فيه الرئاس���ة الثالثة في دورة عالقات متأرجحة بني الرئاستني 
األولى والثانية مع حرص كبير على عدم خسارة الرئيس عون في أي حال 

من األحوال.<

»السّتين« والرئاسات الثالث
بقلم: أمين حجازي
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كلمة
األمان

األميركي من بؤرة العداء لإلس��الم واملس��لمن، الى مجرد العداء حلاالت 
التط��رف اإلس��المي، الت��ي يتجس��د ف��ي »تنظيم الدول��ة« وبقي��ة القوى 
املتطرف��ة التي يقاتلها التحالف الدولي في س��وريا والعراق، لكن ترامب 
أدخ��ل حركة املقاومة اإلس��المية )حم��اس( في مجموع الق��وى املتطرفة 
الت��ي طالب أعضاء املؤمتر مبواجهتها والتصدي لها. وعلى الرغم من أن 
البيان اخلتام��ي للمؤمتر )بيان الرياض( لم يأت على ذكر »حماس«، اال 
أن م��ا فعله ترامب خ��الل زيارته لعدة مناطق من فلس��طن احملتلة، كان 
أسوأ بكثير مما قاله في الرياض. فقد توجه ترامب صبيحة يوم الثالثاء، 
في رحلة مباش��رة بالطائرة، من الرياض الى الكي��ان الصهيوني، وهذه 
رحلة غير مس��بوقة ح��رص من خاللها الرئيس األميركي على مس��ح كل 
ما ترتب على زيارته للس��عودية ومشاركته في مؤمتر القمم الثالث. وقد 
ح��رص على زي��ارة مدينة القدس القدمي��ة، وحائط الب��راق )املبكى عند 
اليهود( واعتمر قلنس��وة سوداء تش��بهاً باليهود، ثم توجه الى احلائط، 
ووضع قصاصة من الورق ال ندري ماذا حملته من كتابات. ثم توجه الى 
متحف إسرائيلي بالقدس، وخطب فيه قائالً: »انه لن تطلق خالل رئاسته 
أية صواريخ على إسرائيل من قبل حماس أو حزب الله.. وأنه لن يسمح 
بأن يقوم بعض القادة بالدعوة الى تدمير إس��رائيل.. وأن إدارته س��وف 
تق��ف دائماً مع إس��رائيل«. وفي مؤمتر صحفي عق��ده ترامب مع الرئيس 
اإلس��رائيلي بنيامن ننت ياهو، صرح ب��أن من اخلطأ أن يتم تخيير بالده 
بن دعم إس��رائيل ودعم الش��عوب العربية، وأضاف أن إسرائيل لن جتد 
حليف��اً وداعم��اً أقوى من الواليات املتحدة، س��واء م��ن الكونغرس أو من 
الرؤس��اء األميركين املتعاقبن. وكان من الالفت في تصريحات الرئيس 
األميركي عدم تطرقه الى مطلب إس��رائيل، وم��ا كان وعد به خالل حملته 
االنتخابية، عن نقل س��فارة واش��نطن من تل أبيب الى القدس. واملالحظ 
أن ترامب لم يطلب من ننت ياهو تقدمي أي خطوة باجتاه حتقيق السالم، 
وأنه أعطى الكيان الصهيوني ضوءاً أخضر ليواصل االس��تيطان والقمع 

ضد الفلسطينين.
املالحظ أن زيارة الرئيس األميركي للرياض استغرقت يومن كاملن، 
لكنها حملت توقيع اتفاقيات جتارية زادت قيمتها على 380 مليار دوالر. 
أم��ا زيارت��ه للكيان الصهيوني فلم تتعّد ثالثن س��اعة، ف��ي حن أنه في 
زيارته ملقّر الس��لطة الفلس��طينية في بيت حلم لم يتجاوز ساعة واحدة، 
التق��ى خاللها محم��ود عباس، وعقد لقاء صحفياً مع��ه. رغم كل ذلك فإن 
ما س��بق للرئي��س األميركي أن وعد به، وما أك��د عليه في خطابه مبؤمتر 
القم��ة، أو في القدس بعد ذلك.. أعطى الكيان الصهيوني كل ما يريد، ولم 

يغادر تأكيده على ما سبق أن وعد به الكيان الصهيوني.
األهم من كل ذلك، ما س��وف يفعله الرئيس األميركي ال ما سبق له أن 
قاله، سواء في خطبه أو مؤمتراته الصحفية أو غير ذلك. وما بات العالم 

ينتظره منه هو األسوأ ما بن الرؤساء األمريكين أجمعن.{

األس��بوع املاضي كان عاصفاً بأحداث جس��ام، حتّول خاللها لبنان 
والعالم م��ن االهتمام بالقضايا احمللية واإلقليمية ال��ى ما هو أكبر وأبعد 
أثراً، أعني »القمة العربية اإلسالمية األمريكية« أي قمة الرياض، والبيان 
اخلتامي الذي صدر عنها، واملواقف التي أطلقها الرئيس األميركي دونالد 

ترامب، سواء من الرياض أو فلسطن احملتلة.
ل��م يكن أم��راً عادياً أن تك��ون اململك��ة العربية الس��عودية أول دولة 
يزوره��ا الرئيس األميركي بع��د انتخابه، وال أن جتمع له اململكة خمس��اً 
وخمس��ن دولة )أو س��تاً وخمس��ن( ممثل��ة مبلوكها ورؤس��ائها أو كبار 
املس��ؤولن فيها، ليحاول ترام��ب تصحيح مواقفه التي س��بق أن أعلنها 
خ��الل حملته االنتخابي��ة، والتي جعلت منه رئيس��اً عنصري��اً انتهازياً، 
معادياً لإلس��الم واملسلمن، ال سيما الشعوب التي تعاني ظالمات كانت 
الواليات املتح��دة ودول الغرب عموماً طرفاً معادياً فيها حلقوق وقضايا 
هذه الش��عوب. وقد ح��اول الرئيس األميركي كس��ب وّد اململك��ة العربية 
الس��عودية املضيف��ة للمؤمت��ر، إذ اصطحب زوجته وابنته )املستش��ارة 
في البيت األبيض - ايفانكا( الت��ي اعتنقت اليهودية متهيداً لزواجها من 
اليهودي غاريد كوش��نير، حيث التقى عدداً من الرؤساء واألمراء وامللوك 
املش��اركن، ون��زل الى س��احة »العرض��ة« فحم��ل الس��يف ورقص الى 
جانب العرب حاملي السيوف وضاربي الطبول، وهذا ما أكسبه تعاطفاً 
وش��عبية لدى املشاركن واملراقبن واملتابعن عبر وسائل اإلعالم من كل 

أنحاء العالم.
ل��م ت��أت الكلمات التي ألقيت ف��ي القمم الثالث بجدي��د، كما لم يحمل 
بيان الرياض جديداً، س��وى التركيز على حالة العداء التي تكّنها القيادة 
الس��عودية )وكذا القيادات اخلليجي��ة(، إليران والق��وى الداعمة لها في 
الشرق األوسط، على الرغم من أن اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية خرجت 
من��ذ أي��ام قليلة م��ن انتخابات رئاس��ية حمل��ت الى رئاس��ة اجلمهورية 
ش��خصية معتدلة وقعت مع ال��دول الغربية )5+1( اتفاق��اً نووياً أنهى 
حال��ة الع��داء املس��تحكم بن إي��ران وال��دول الغربية، ال س��يما الواليات 
املتحدة األميركية. وإذا كانت هناك مبررات حلالة العداء املس��تحكم بن 
أقط��ار اخلليج وإيران، فال مبرر الس��تحكام العداء األميركي، خاصة بعد 
وق��ف احلمالت اإلعالمية اإليرانية ضد أميركا، واس��قاط الش��عار القدمي 
ال��ذي حملته الث��ورة اإليراني��ة: )أميركا الع��دّو األكبر.. امل��وت ألمريكا.. 
وإسرائيل(. وقد جاءت ردود الفعل اإليرانية على ما ورد في خطاب امللك 
س��لمان والرئيس ترام��ب بالغة االعت��دال، إذ اكتفت بالعت��ب على القمم 
الثالث أنها جتاوزت دعوة إيران إليها، وأن »اس��تقرار املنطقة ال ميكن أن 
يكون من دون مس��اهمة إي��ران« كما قال الرئيس حس��ن روحاني تعليقاً 

على القمم الثالث وبيانها اخلتامي.
ولو توقف األمر عند هذا احلد ألمكن القول إن اململكة العربية السعودية 
جنحت في عقد قمة عاملية غير مسبوقة، وأنها جنحت في اخراج الرئيس 

بعد قمم الرياض
كم حقق العرب
والكيان الصهيوني!

وان يتحول من حزب عقائ��دي ديني يضم عناصر من 
اجتاه ديني ومذهبي محدد إلى حزب سياس��ي وطني 

مفتوح جلميع اللبنانين.
ويب��دو ان ه��ذا التح��ول غي��ر ممك��ن ف��ي املرحلة 
احلالي��ة نظ��راً إل��ى اس��تمرار اخل��الف الداخلي حول 
االستراتيجية الدفاعية وحول دور ومستقبل املقاومة 
ف��ي لبن��ان، وكذل��ك ف��ي ظ��ل الصراع��ات اخلارجي��ة 
وانعكاسها على الوضع اللبناني، وكذلك عدم االتفاق 
على مس��تقبل النظام في لبنان ودور الطوائف في هذا 
النظام بعد مضي 27 عاماً عل��ى اتفاق الطائف وتغير 
املعطيات السياسية واإلقليمية والدولية التي أسهمت 

في توقيع اتفاق الطائف والبدء في تطبيقه.
كذلك إن اش��تداد الصراعات في املنطقة، وال سيما 
ف��ي س��وريا والع��راق واليم��ن والبحري��ن، والصراع 
الس��عودي – اإليران��ي ومش��اركة حزب الل��ه في هذه 
الصراعات حتت حجج مختلفة سيؤدي إلى االستمرار 
في اخلالف��ات حول موق��ع احلزب ودوره ف��ي احلياة 

السياسية اللبنانية.
وف��ي النتيج��ة إن التغيي��ر الش��امل ف��ي خط��اب 
احل��زب وأدائه يتطلب ظروفاً أخرى داخلية وخارجية 
غير متوافرة حالياً، لكن ال ميكن احلزب االس��تمرار في 
نهجه احلالي إلى أبد اآلبدين نظراً لتضارب هذا النهج 
م��ع متطلبات قيام الدولة وفي ظل املتغيرات املتوقعة 

في املنطقة في املرحلة املقبلة.{

واألداء  اخلط��اب  تغيي��ر  إل��ى 
تدريجي��اً والقب��ول بالدخ��ول في 
اطار مؤسس��ات الدولة اللبنانية 
املختلف��ة، لكن دون ان يتخلى عن 
دوره اجلهادي وقوته العس��كرية 
اإلس��المية،  باملقاوم��ة  املتمثل��ة 

ودون ان يتخلى عن عالقاته املركزية واالس��تراتيجية 
باجلمهورية اإلس��المية اإليرانية والتزام قيادة الولي 
الفقي��ه املتمث��ل حالي��اً باإلمام الس��يد عل��ي خامنئي. 
وبن��اء عليه اضطر حزب الل��ه لتغيير بعض تكتيكاته 
وأدائه العمالني، إن جله��ة املوقف من الدولة والنظام 
اللبنان��ي، أو جله��ة تغي��ر دور املقاوم��ة من مش��روع 
حتري��ر الق��دس وفلس��طن إل��ى مش��روع الدف��اع عن 
لبنان والقيام ب��دور دفاعي والتزام الق��رارات الدولية 
واحلدود الدولية، وال س��يما بعد حرب 2006 وصدور 

القرار 1701.
إمكانية التغيير االستراتيجي

لكن ه��ل ميكن ان يتح��ول هذا التغيي��ر التكتيكي 
واخلارج��ي إل��ى تغيي��ر ج��ذري ونهائ��ي ف��ي عقيدة 
ومش��روع حزب الله؟ وما هي الشروط واألسس التي 
يجب على احلزب التزامها كي يتحول هذا التغيير الى 
تغيير حقيقي ونهائي؟ وما هي التحديات واالشكاالت 
التي يواجهها احلزب اليوم والتي ينبغي اإلجابة عنها 

وتوضيحها؟
ان التح��ول والتغيير في خطاب حزب الله وأدائه 
م��ن أجل ان يصبح حزباً سياس��ياً يلتزم بش��كل كامل 
بالعملية الدميقراطية وأس��س بن��اء الدولة في لبنان 
يس��تلزم تغيي��راً حقيقياً ف��ي رؤيته الفكري��ة وعالقته 
اإليراني��ة  اإلس��المية  باجلمهوري��ة  االس��تراتيجية 
وبالت��زام أس��س الدولة في ق��رارات احلرب والس��لم، 

حزب الله وموقفه من الدولة
بداية ما ه��ي طبيعة موقف ح��زب الله واملقاومة 

اإلسالمية من قيام الدولة في لبنان؟
ان املراقب خلطاب حزب الله وأدائه منذ التأسيس 
حتى اليوم يالحظ ان هذا اخلطاب قد خضع لتغييرات 
كثي��رة من��ذ تأسيس��ه ع��ام 1982 وإع��الن رس��الته 
املفتوح��ة ف��ي ع��ام 1985 وص��والً إلع��الن وثيقت��ه 
السياس��ية ف��ي ع��ام 2009، وه��ذا التغيي��ر  ناجت من 
العديد من االس��باب واملعطيات، س��واء بسبب البيئة 
اللبنانية وتنوعها وتعدديتها، أو بسبب تغير تركيبة 
بنية احلزب الداخلية، أو بس��بب الظروف والتطورات 
التي حصلت في لبنان واملنطقة وعلى الصعيد الدولي 

بن عام 1985 وعام 2009.
ولق��د برز التغيير بوضوح م��ن خالل دور احلزب 
السياس��ي وعالقته بالنظام اللبناني او التزامه بعض 
القرارات الدولي��ة، وخصوصاً القرار 1701، لكن يبدو 
ان هذا التغيير لم يص��ل الى البنية العقائدية والرؤية 
الفكرية األساس��ية للحزب وكذلك جلهة التزامه والية 
الفقي��ه وعالقت��ه العضوي��ة باجلمهوري��ة اإلس��المية 
اإليرانية، ولذلك نالحظ من خالل املقارنة بن الرسالة 
املفتوحة وبن الوثيقة السياس��ية، وبعد اس��تعراض 
النقاط األساسية التي ال تزال تشكل جزءاً أساسياً من 
عقيدة احلزب ومش��روعه السياسي واجلهادي، ميكن 
االس��تنتاج ان التغيير في اخلطاب واألداء السياس��ي 
م��ا ب��ن ع��ام 1985 و2009 كان��ت تغيي��راً تكتيكي��اً 
وشكلياً وخارجياً وليس تغييراً في املشروع األساسي 
للحزب، وان هذا التغيير اقتضته الظروف واملتغيرات 
والتط��ورات السياس��ية واألمنية والعس��كرية داخلياً 
وخارجي��اً، وأّن احلزب ل��م يكن بقادر على االس��تمرار 
وفق��اً للخط��اب ال��ذي طرحه ع��ام 1985، ل��ذا اضطر 

بقلم: قاسم قصير
يحتفل لبن��ان واللبنانيون في ه��ذه األيام مبرور 
17 عام��اً عل��ى حتري��ر اجلن��وب ومعظ��م األراض��ي 
اللبناني��ة م��ن االحت��الل الصهيوني، مع بق��اء مزارع 
ش��بعا ومرتفعات بل��دة كفرش��وبا والقس��م اللبناني 
م��ن قري��ة الغجر )الت��ي اعي��د احتاللها ع��ام 2006( 
حتت س��يطرة العدّو الصهيوني. فأين أصبح مشروع 
املقاوم��ة والدولة اللبنانية بعد هذه الس��نوات، وملاذا 
لم ينجح اللبنانيون في حتقيق قيام الدولة، وال سيما 
بعد االنس��حاب السوري في 24 نيس��ان عام 2005، 
ولم يع��د هناك معوقات خارجية متنع قيام مش��روع 

الدولة؟
الدول��ة  قي��ام  مش��روع  ع��ن  احلدي��ث  أن  وم��ع 
مس��ؤولية كل اللبنانين واجلميع يتحمل املس��ؤولية 
دور  عل��ى  هن��ا  التركي��ز  فس��يتم  املج��ال،  ه��ذا  ف��ي 
ومس��ؤولية حزب الله لكونه أحد األطراف األساسية 
التي تتحمل املس��ؤولية في هذا املجال. فما هو موقف 
احل��زب ودوره م��ن قيام الدول��ة منذ تأسيس��ه حتى 
الي��وم؟ وما ه��ي ش��روط قي��ام الدولة ف��ي لبنان في 

املرحلة احلالية؟

بعد 17 عامًا على تحرير الجنوب: 

أين المقاومة وحزب الله من مشروع الدولة؟

كلمة األمان

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت

www.al-aman.com
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لبنان بعد قّمة الرياض.. هل يسقط في صراعات المنطقة؟
دخلت املنطقة في منعطف سياسي واستراتيجي 
جديد، عنوانه عودة الدور األميركي الى املنطقة بحلته 
اجلدي��دة - القدمي��ة م��ع اإلدارة األميركي��ة اجلدي��دة 
برئاس��ة الرئي��س األميرك��ي دونال��د ترام��ب، بعد أن 
كانت إدارة الرئيس الس��ابق ب��اراك أوباما قد اتخذت 
قراراً باالنس��حاب م��ن املنطقة وتركي��ز اهتمامها على 
منطق��ة احملي��ط اله��ادئ ومواجهة األطم��اع الصينية 
في شرق آس��يا، وهذا ما أعطى إيران وحلفاءها حرية 
التح��رك على امت��داد املنطقة، بدءاً من س��وريا، مروراً 
بالع��راق، وصوالً إلى اليمن، حت��ى وصل إلى التدخل 
في الش��أن الداخلي الس��عودي عبر إث��ارة القالقل في 
القطيف واملنطقة الش��رقية عموماً، ودون أن ننسى ما 
يج��ري في البحرين من حت��ركات واحتجاجات حتت 

عناوين طائفية ومذهبية.
ول��م يكن لبنان غائباً عن النف��وذ اإليراني املتمدد 
ف��ي املنطقة بفعل سياس��ات إدارة الرئي��س األميركي 
الس��ابق ب��اراك أوباما، فقد اس��تغلت إي��ران و»حزب 
الل��ه« االنكفاء األميركي عن املنطقة ملصلحة النفوذين 
اإليران��ي والروس��ي م��ن أج��ل االنخ��راط في الش��أن 
الس��وري والقت��ال إلى جان��ب النظام الس��وري حتت 
عنوان حماية »حور املقاومة واملمانعة«، وهو ما أدى 
إلى تصدعات كبيرة في الداخل اللبناني، س��واء على 
مستوى العالقة بن القوى السياسية الكبرى، أو على 
الصعيد الشعبي، حيث برز بقوة االنقسام اللبناني - 
اللبناني بشأن تدخل »حزب الله« في سوريا، ودخلت 
الدولة ف��ي دوامة الفراغ الرئاس��ي ألكثر من س��نتن، 
بس��بب االنقسام السياس��ي القائم في البلد، ولم يحل 
انتخ��اب الرئي��س ميش��ال ع��ون رئيس��اً للجمهورية 
في 30 تش��رين الثاني 2016 دون اس��تمرار اخلالف 
السياس��ي اللبناني الداخلي الذي يتخذ اليوم عنواناً 

جديداً هو قانون االنتخابات النيابية اجلديد.
والس��ؤال ال��ذي تطرح��ه قم��ة الرياض ه��و: هل 
القم��ة  بع��د  الداخلي��ة  اللبناني��ة  املع��ادالت  تتغي��ر 
األميركية - السعودية، ودعوة القمة الدولة اللبنانية 

الى نزع سالح »حزب الله«؟
ف��ي البداية، ال ب��ّد من التأكي��د أن منطقتنا دخلت 
مرحل��ة سياس��ية جدي��دة، وال تنفع معه��ا محاوالت 
التقلي��ل م��ن أهمية م��ا جرى م��ن قبل إي��ران و»حزب 

الله«.
السياس��ات  مواجه��ة  عن��وان  حمل��ت  فالقم��ة 
األميركي��ة ف��ي املنطق��ة واحتوائه��ا، وكذل��ك محاربة 
وض��ع  ج��رى  م��رة  وألول  أش��كاله،  ب��كل  التط��رف 
احلوثين و»ح��زب الله« الى جنب داع��ش والقاعدة، 
وهو ما يعني ان كل اجلهود التي بذلتها إيران س��ابقاً 
ية ق��د ذهبت أدراج  حلصر اإلرهاب باجلماعات الس��نّ
الري��اح، وان ادعاء إيران انها كان��ت »رأس حربة في 
مواجه��ة اإلرهاب« منذ ع��ام 2013 كما ق��ال الرئيس 
اإليران��ي حس��ن روحان��ي لم يع��د ل��ه أي معنى، ألن 
قم��ة الري��اض أع��ادت رس��م السياس��ات األميركي��ة 
والعس��كرية ف��ي املنطق��ة، وهو ما عبر عن��ه بوضوح 
بي��ان القم��ة الس��عودية - األميركية الذي ج��اء فيه، 
واتفقا على ضرورة احتواء تدخالت طهران »الشريرة 
في الش��ؤون الداخلية للدول األخرى، وإشعالها الفنت 

الطائفي��ة، ودعمه��ا اإلره��اب، وما تقوم ب��ه من جهود 
لزعزعة استقرار دول املنطقة«.

وتأكي��داً جلدية السياس��ة األميركي��ة في املنطقة 
كان االتف��اق عل��ى عق��د قم��ة س��نوية مش��تركة ب��ن 
دول مجل��س التع��اون اخلليج��ي والوالي��ات املتحدة 
األميركي��ة والتص��دي للتهدي��دات أي��اً كان مصدرها، 
ومواجهة األنش��طة اإليرانية املزعزعة لألمن، وأكدت 
واشنطن التزامها الدفاع عن أمن دول مجلس التعاون 

ضد أي تهديد خارجي.

في ظل هذه املعطيات السياسية والعسكرية، ما 
هي التأثيرات املتوقعة على الساحة اللبنانية؟

في هذا اإلطار كان الفتاً ما جاء في البيان الصادر 
عن القم��ة الس��عودية - األميركية بخص��وص لبنان 
الت��ي عقدت قب��ل يوم من قم��ة الري��اض، حيث أكدت 
الس��عودية والوالي��ات املتح��دة األميركي��ة »عزمهما 
عل��ى العمل مع��اً الحت��واء التهدي��دات اإليرانية لدول 
املنطق��ة والعال��م، والتص��دي ل��� »امليليش��يات« التي 
تدعمها، ودعم احلكومة اللبنانية لنزع س��الح »حزب 
الس��الح  وحصر  الل��ه« 
باملؤسس��ة العس��كرية 

الشرعية«.
ويحمل هذا املوقف 
األميركي   - الس��عودي 
داللة خاص��ة، أوالً ألنه 
صدر في بيان مش��ترك 
عن القمة الس��عودية - 
األميركي��ة، وثاني��اً ألنه 
يدعو إلى دعم احلكومة 
اللبنانية الى نزع سالح 
»ح��زب الل��ه« وحص��ر 

السالح باملؤسسة العسكرية الشرعية.
لذلك تبدو الس��احة اللبناني��ة مفتوحة أمام حتدٍّ 

جديد على الصعيدين اإلقليمي والداخلي.
فعل��ى الصعي��د اإلقليم��ي، إن تبن��ي الس��عودية 
وأميركا لسياس��ة نزع س��الح »حزب الله« يعني انه 
سيكون هناك حتركات في هذا اإلطار. هذه التحركات 
قد تك��ون عبر زيادة الدعم للجي��ش اللبناني ملواجهة 
»ح��زب الله« ف��ي املس��تقبل، وق��د زادت املس��اعدات 
األميركي��ة للجيش اللبناني كثيراً ف��ي الفترة املاضية 
كّم��اً ونوع��اً، وكذلك اللق��اءات مع القادة العس��كرين 
األميركي��ن وآخرها زيارة وفد عس��كري أميركي رفيع 
املستوى للبنان ولقاؤه مع قائد اجليش جوزف عون. 
وقد تكون عب��ر عقوبات اقتصادية ومالية تس��تهدف 
»حزب الله« واملؤيدين له، والعمل على عزله ش��عبياً 
واقتصادياً، دون أن ننسى التحركات السياسية التي 
قد حتم��ل عناوي��ن مختلفة داخلي��اً وخارجي��اً. وهذا 
إن حتقق س��يؤدي ال��ى حراك على الصعي��د الداخلي 
اللبناني ال أحد يعلم بعد عناوينه وأبعاده، ومن أولى 
إرهاصات��ه إش��اعة احتمال قي��ام العدّو اإلس��رائيلي 

بضربة عسكرية خاطفة ل�»حزب الله«.
باختص��ار، لبن��ان دخ��ل ف��ي مخاض سياس��ي 
واقتصادي جديد بعد قم��ة الرياض التي اقتصر فيها 
عم��ل الوفد الرس��مي عل��ى أخ��ذ »صور س��يلفي« مع 
بعض األمراء والرؤساء، فهل يستطيع لبنان مواجهة 

العاصفة القادمة؟{
بسام غنوم

العودة إلى قانون السّتين
بين حقيقة انسداد األفق ومسرحّية إبراء الذمم!!

بقلم: وائل جنم
 قبل أقل من شهر على انتهاء والية املجلس النيابي 
املم��دد لنفس��ه، التي تنتهي في العش��رين م��ن حزيران 
املقبل، وفي ضوء ما يحكى عن انس��داد أفق االتفاق على 
ح��ل بن القوى السياس��ية والكت��ل النيابية بخصوص 
قان��ون انتخاب جديد، وبعد استش��عار اجلميع ملخاطر 
الفراغ الذي ميكن أن يصيب السلطة التشريعية، كشف 
رئيس اجلمهورية ميشال عون عن موقف جديد قال فيه 
: »أنا ال أريد قانون الس��تن، ولك��ن إذا لم نصل إلى حل، 
فهل أت��رك اجلمهوري��ة فالت��ة؟ فليصّوت الش��عب على 
م��اذا يريد«. هو موقف فتح الرئيس فيه الباب من جديد 
لعودة القانون النافذ ليأخذ دوره في تنظيم االستحقاق 
النيابي، بعدم��ا كان يصّر على رفض إجراء االنتخابات 
وف��ق ه��ذا القان��ون، وق��د رفض توقي��ع مرس��وم دعوة 
الهيئ��ات الناخب��ة ال��ذي أصدره وزي��ر الداخلي��ة، نهاد 
املشنوق، ضمن مهلته الدستورية املعتبرة، في محاولة 
م��ن الرئيس في حين��ه للضغط على القوى السياس��ية 
إلنتاج قان��ون انتخاب جديد، ولك��ن كل احملاوالت التي 
جرت إلنتاج هذا القانون س��قطت أم��ام تعّنت األطراف، 
وتقدمي مصاحلها على مصال��ح الوطن. وبالتالي وبعد 
الوص��ول إلى هذا الوق��ت، بات اجلميع أمام مس��ؤولية 

جدي��دة وخطيرة، فإم��ا أن جتري االنتخاب��ات أو يصار 
إل��ى تنظيم هذا االس��تحقاق بأي طريق��ة، وإما أن يدخل 
البل��د في الف��راغ، وهذا م��ا يعني الدخول ف��ي الفوضى 
السياس��ية الت��ي قد جت��ّر خلفها فوضى أمني��ة، وهو ما 
ح��ّذر منه »ح��زب الله« على لس��ان رئيس كتل��ة الوفاء 
للمقاوم��ة النائ��ب محمد رع��د الذي حّذر م��ن فوضى إذا 
ل��م ُيَصر إل��ى اتفاق على قان��ون قبل عش��رين حزيران، 
ورمبا كان يقصد تنظيم االستحقاق أكثر مما كان يقصد 
االتفاق على قانون. فهل فعالً انسدت اآلفاق أمام االتفاق 
على قانون انتخاب؟ أم أنها مس��رحية مارسها اجلميع 
إلبراء ذمته أم��ام الرأي العام اللبنان��ي والقول إنه فعل 
م��ا يجب فعله ولكن لم يوّفق في مس��عاه لتغيير قانون 
االنتخاب وإنتاج قانون جديد يحقق تطلعات اللبنانين 

ويلبي طموحاتهم؟!
احلقيقة أن مس��ألة قانون االنتخاب مس��ألة قدمية 
جديدة، وكل الكت��ل النيابية والقوى السياس��ية تعرف 
وتدرك أن القانون هو قانون تكويني للسلطة، واخلالف 
حول��ه قدمي، وقد وع��دت احلكومات الس��ابقة واملجلس 
النيابي احلالي بإنتاج قانون انتخاب دائم يؤّمن صحة 
وعدالة التمثيل، ولكنها اختلفت على تفسير معنى صحة 
وعدالة التمثيل، ففّس��رها كل طرف ملصلحته وحسابه، 
حت��ى يحج��ز لنفس��ه دوراً ويحف��ظ وزن��ه السياس��ي، 
ويبقي على اس��تئثاره بالسلطة، وعندما تعارضت هذه 
املصال��ح، واختلف��ت في ما ب��ن تلك األط��راف املتعددة 
واملتصارعة، وأدرك كل طرف أنه يس��تحيل عليه فرض 
رؤيت��ه للقانون ال��ذي يجعل��ه صاحب الكلم��ة الفصل، 
أو املتحك��م األول بق��رار البلد، فيما اآلخ��رون يتراجعون 
إلى م��كان أدن��ى، اندفع اجلميع ف��ي عملي��ة مزايدة في 
رفع ش��عارات صح��ة التمثي��ل للبنانين، ورفع س��قف 
املطال��ب وصوالً إل��ى التعجي��ز، ولكن اله��دف كان لدى 
أغل��ب األطراف اإلبق��اء على القانون احلال��ي النافذ ألنه 

يعتب��ر اجلام��ع املش��ترك بينهم، وال��ذي ينظ��ر إليه كل 
منهم على أنه ميثل القانون األقل خسارة، ولذلك أوهموا 
اللبناني��ن أن األف��ق ق��د ُس��ّد أم��ام االتفاق عل��ى قانون 
انتخاب جديد، وأن التوصل إلى هذا القانون بات ضرباً 
م��ن اخليال ف��ي الفترة الباقي��ة، وص��ّوروا أن الفراغ في 
الس��لطة التش��ريعية يعني انتقال لبنان إلى الفوضى، 
وق��د يك��ون ه��ذا صحيح��اً، ولذلك ف��إن أهون الش��رور، 
وأقل األضرار بالنس��بة إلى البلد في هذه املرحلة هو أن 
جت��ري االنتخاب��ات وفق القان��ون النافذ حت��ى ال يصار 
إل��ى التمديد الطويل، وال إلى الوقوع في الفراغ ما دام قد 

استحال االتفاق على قانون جديد.
إنها إذاً مس��رحية سياس��ية بدأت تتكّش��ف ش��يئاً 
فش��يئاً وبدأت معه��ا تظه��ر النيات احلقيقي��ة لألطراف 
املعنية، واللبنانيون سيكتش��فون قريب��اً أن أغلب إن لم 
نقل كل األطراف السياس��ية املعنية، واملمسكة بتالبيب 
الق��رار السياس��ي تري��د قانون الس��تن الناف��ذ، ولكنها 
قامت بتلك املس��رحية من أجل إبراء الذمة أمام ناخبيها 
الذين يرون أن هذا القانون أنتج هذه الطبقة السياسية 
التي فش��لت في إيجاد احللول للمش��اكل واألزمات، وأن 
الع��ودة إليه س��يعيد إنت��اج الطبق��ة السياس��ية ذاتها، 
واألزم��ات املتعددة ذاتها، وبالتال��ي فإن األمور في البلد 
س��تراوح مكانها إن لم نقل إنها س��تتراجع إلى مزيد من 

االنهيارات.
وإذا كان��ت هذه القوى السياس��ية ج��ادة في إنتاج 
قان��ون انتخ��اب جدي��د وعص��ري، وإذا كان��ت املهل قد 
ضاق��ت وضغطت عليها به��ذا اخلص��وص، وحيث إننا 
بتنا بحاجة إلى تعديل قان��ون االنتخاب لناحية املهل، 
أو إلى قانون جديد يراعي مس��ألة التمديد التقني،  فمن 
املمك��ن أن يص��ار إل��ى إج��راء االنتخاب��ات النيابية بعد 
بضعة أش��هر وفق القانون النافذ ومل��دة زمنية قصيرة، 
سنة أو سنتن كحد أقصى ولكن يصار خاللها إلى إقرار 
قان��ون جدي��د لالنتخابات 
وتكون ل��ه صفة الدميومة. 
يقتن��ع  أن  ميك��ن  وهن��ا 
الشعب اللبناني بأن القوى 
السياس��ية جادة في إعادة 
السياس��ية  احلياة  تفعي��ل 
وتبح��ث فعالً ع��ن مخارج 
الت��ي تعاني منها  لألزمات 
البالد، وإال فإن هذا الشعب 
سيظل يعتقد أنها مسرحية 
لن تنطلي عليه، وسيدفعه 
ذلك إل��ى »الكف��ر« بالطبقة 

السياسية والدولة معاً.{

د. عماد الحوت: نؤيد التصويت على قانون جديد 
طالما لم نتوصل إلى اتفاق

اعتب��ر النائ��ب الدكتور عماد احل��وت أن »الضغوط التي يتعرض لها حزب الله ب��دأت فعلياً خالل قمة 
الرياض اإلس��المية–العربية–األميركية، وهي مس��تمرة بع��د القمة«، الفتاً إل��ى ان »طبيعة هذه الضغوط 

واإلجراءات هي مالية أكثر منها عسكرية وأمنية، واألرجح ان احلزب سيتعرض ملزيد منها«.
وتطّرق احلوت مللف قانون االنتخاب، معتبراً ان التطورات واملواقف األخيرة بّينت اس��تحالة التوصل 
ال��ى اتفاق بخصوص ه��ذا القانون. وقال: »األمر بات عبارة عن كباش وتناف��س على املقاعد، بدل ان يكون 

سعياً لتأمن مصلحة البلد العليا واستقراره«.
واعتبر احلوت ان رئيس اجلمهورية العماد ميش��ال عون ووزير اخلارجية جبران باسيل أطلقا مواقف 
متناقض��ة، ففيما أصر األخير على انن��ا أمام خيارين ال ثالث لهما، الف��راغ او التصويت، بدا ان توجه رئيس 

اجلمهورية هو للعودة الى قانون الستن في حال تعذر االتفاق على قانون جديد قبل 19 حزيران املقبل.
ورأى احل��وت »انن��ا بصدد أزمة سياس��ية حقيقية تتحول مع مرور االيام الى أزمة دس��تورية، في ظل 
وج��ود العدي��د من االجتهادات الدس��تورية التي ال تتطابق ف��ي معظم األحيان«. وقال: »نح��ن ضد التمديد 

ونفضل اللجوء للخيارات األخرى املتاحة«.
ورداً عل��ى س��ؤال عّما اذا كانت »اجلماعة اإلس��المية« تؤي��د اللجوء للتصويت على مش��اريع القوانن 
املطروح��ة، قال احلوت: »نحن م��ع اللجوء للتصويت طامل��ا يتعذر التوصل إلى تفاه��م واتفاق على قانون 
جديد يرضي كل الفرقاء«. وأضاف: »لكل قانون ايجابياته وسلبياته، لكن ما يهمنا هو ان جتري االنتخابات 
في أقرب وقت ممكن، علماً أننا ال نؤيد الستن ونعتبره أسوأ اخليارات املطروحة«. وختم: »لكن إذا ما خيرنا 

بن الفراغ والستن، نختار الستن من منطلق ان السّيئ يبقى أفضل من األسوأ«.{

الرئيس احلريري في الرياض
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حمص »عاصمة الثورة السورية« بال معارضة برعاية روسّية
ُفقدت »عاصمة الثورة السورية«، كما ُيطلق الكثير 
م��ن الس��ورين على مدين��ة حمص وس��ط الب��الد، آخر 
مناطق احلاملن باحلرية والكرامة، والرافضن الرضوخ 
لسطوة النظام وآلته العسكرية، لُيطوى فصل من رحلة 
دامية، دامت أكثر من س��ت سنوات، عرف أبطالها املوت 
واجلوع واأللم والتغييب والتهجير القسري، على مرأى 
العالم مبنظماته اإلنس��انية واحلقوقية واألممية ودوله 
الدميقراطي��ة، ج��راء انته��اء عملي��ة التهجير القس��ري 
ألهال��ي حي الوعر احملاص��ر منذ 27 تش��رين األول عام 

 .2013
وتعتب��ر حمص، قلب س��ورية وعق��دة مواصالتها، 
أكبر احملافظات الس��ورية مس��احة، والثالث��ة من حيث 
األهمية عقب دمشق وحلب، يفصلها عن العاصمة شماالً 
نح��و 162 كيلومتراً، وفيها جامعة عريقة ومصفاة نفط 
والكثير م��ن الث��روات الباطنية، كما تتميز ه��ذه املدينة 
بتنوعه��ا الديني. ويفيد متابعون بأن إرهاصات الثورة 
ف��ي حمص ب��دأت قبل عام 2011 بنحو س��ت س��نوات، 
حن تس��لم صديق رأس النظام بشار األسد )محمد إياد 
غ��زال( منصب محافظ حم��ص، الذي تفنن ف��ي التنكيل 

بأهلها. فقد انتشر في عهده 
الفس��اد وأصبحت الرش��وة 
واحملسوبيات سمة واضحة 
للمحافظة. وخرجت العديد 
من التقارير تشير إلى فساد 
احملافظ وحاش��يته، إلى أن 
أتى مبشروع »حلم حمص« 
األهالي  أطل��ق علي��ه  ال��ذي 
حينه��ا »كاب��وس حم��ص« 
من��ذ ب��دأ العم��ل علي��ه عام 
2007 إل��ى أن أق��ر رس��مياً 

عام 2010، على الرغم من رفضه ش��عبياً بشكل واسع، 
بسبب ما يفضي إليه من تدميٍر حلمص القدمية وتهجير 
أهلها من مناطقهم، وما يتس��بب به من تغيير دميغرافي 

عميق. 
اس��تمرت الثورة رغم إقالة غزال عام 2011، جراء 
اعتماد احلل األمني العس��كري العنيف لقمع التظاهرات 
الس��لمية، وال��ذي يبدو الي��وم أنه كان مقص��وداً، بهدف 
تهجير أهالي حمص، لكن هذه املرة حتت تس��مية إعادة 
اإلعمار، خصوص��اً عقب منع من تبقى من أهالي حمص 
م��ن العودة إلى منازلهم ف��ي األحياء املهجرة على الرغم 
من إخالئها منذ ثالث س��نوات، في حن تداولت وس��ائل 
إعالم مقربة م��ن النظام، تقارير حول ع��ودة غزال الذي 
غ��ادر عقب عزله م��ن منصبه إلى دبي، إذ ميتلك ش��ركة 
مقاوالت مع أخ له، ليقوم بتنفيذ مش��روع »حلم حمص« 
بع��د أن دمرت املنطقة بش��كل كامل. ومم��ا اتهم به غزال 
عقب س��فره في 2011، أنه اصطح��ب معه 150 مليون 
دوالر أميرك��ي، في حن مت مهاجمته م��ن مديري العديد 

من املؤسسات في حمص بسبب ملفات فساد. 
وقال املتحدث باسم »مركز حمص اإلعالمي« محمد 

السباعي، وهو املهجر من حمص القدمية، واحملاصر في 
حي الوعر لسنوات، إنه »في شهر شباط من عام 2012، 
اس��تهدفت ق��وات النظ��ام الس��وري األحي��اء الس��كنية 
املناهض��ة ل��ه في مدينة حم��ص، األمر الذي تس��ّبب في 
س��قوط عدد كبير م��ن القتلى واجلرح��ى باإلضافة إلى 
النزوح والدمار الكبيَرين اللَذين خلّفهما«. ولفت إلى أنه 
»قبل ذلك، عش��نا أحداثاً عّدة م��ن قبيل عمليات دهم في 
أحياء باب الس��باع وكرم الزيتون واخلالدية والبياضة 
والعدوية وحمص القدمي��ة والقصور والقرابيص وبابا 
عمرو واإلنش��اءات والغوطة واحلمرا، وكذلك في أحياء 

أخرى خرجت عن سيطرة النظام«. 
وبن الناش��ط احلمص��ي أّن »األوض��اع بقيت على 
حاله��ا بن تظاه��رة واعتقال وقتل، حتى ش��هر ش��باط 
من عام 2012، حن حش��د النظام قوات��ه وأتباعه على 
أطراف حمص، فاستهدفوا أحياء املدينة بقذائف الهاون 
والصواريخ. وترّكز القصف على أحياء حمص القدمية، 

خصوصاً اخلالدية وكرم الزيتون وبابا عمرو«. 
وف��ي األّول م��ن آذار م��ن الع��ام نفس��ه، انس��حبت 
الفصائ��ل املعارضة عقب 26 يوماً م��ن القصف العنيف 
على احلّي. وبعد أيام، في 12 آذار، ارتكبت قوات النظام 
وحلفاؤها مجزرة مرّوعة في كرم الزيتون راح ضحّيتها 
م��ا ال يقّل ع��ن 50 مدني��اً. كذل��ك طاولت املج��زرة حَيّي 
العدوي��ة والرفاعي املجاورين، ليصب��ح إجمالّي القتلى 

أكثر من مائة«. 
ويكم��ل الس��باعي أّن »ف��ي ك��رم الزيتون، ل��م يبَق 

س��وى الثّوار وعدد من الناش��طن، في حن بقي املشفى 
امليدان��ي وح��ده يعمل ألي��ام عّدة فق��ط. ث��ّم راح النظام 
الزيت��ون  وك��رم  والرفاع��ي  العش��يرة  أحي��اء  يقتح��م 
بالدباب��ات، فتراجعن��ا إلى باب الس��باع وباب الدريب، 
فيما اس��تمّر هو بسياساته نفسها حتى هّجر أهالي باب 
السباع والعدوية وجب اجلندلي ومنطقة املساكن، إلى 
حمص القدمي��ة والوعر. بعد ذلك، فرض النظام حصاراً 
مطبق��اً عل��ى حمص القدمية اس��تمّر نحو س��نة ونصف 
الس��نة. األمر الذي أجب��ر املقاتلن في نهاي��ة األمر، بعد 
اجل��وع ونق��ص األس��لحة، إلى توقي��ع اتفاقي��ة تقضي 
بخروجهم إلى الريف الش��مالي احملاصر كذلك«. ويلفت 
الس��باعي إل��ى أّن��ه »بعد تهجي��ر حم��ص القدمية، جلأ 
النظام إلى ضرب طوق عسكري على حّي الوعر وفرض 
علي��ه حص��اراً خانقاً ط��وال ثالث س��نوات، منع خاللها 
إدخ��ال األدوي��ة واحملروقات إلى عش��رات آالف املدنين 

احملاصرين في داخله. 
وج��اءت آخ��ر حلق��ات تهجي��ر أهالي حم��ص التي 
ب��دأت ف��ي ع��ام 2014 م��ع أهال��ي حم��ص القدمي��ة، 
بتهجي��ر نح��و 20 ألف��اً من أهال��ي حم��ص احملاصرين 
في ح��ي الوعر، برعاية روس��ية وحتت م��ا يطلق عليها 
مصاحلات، بإش��راف مباش��ر من قبل م��ا ُيعرف مبكتب 
املصاحل��ات، الذي يتخذ م��ن قاعدة حميمي��م مركزاً له، 
ضاربة مبا ضمنته إلى جانب تركيا وإيران في أس��تانة 
نهاي��ة العام املاض��ي عرض احلائ��ط، إذ إن اتفاق وقف 
إطالق الن��ار نص عل��ى تثبيت خطوط االش��تباك، وهو 
ما لم يتم احترامه. وعملية التهجير بدأت في ش��هر آذار 
املاض��ي باجتاه املناطق اخلاضعة لس��يطرة املعارضة 
ف��ي إدل��ب وريف حل��ب، وانتهت ي��وم االثن��ن املاضي، 
لتصبح حمص بالكامل حتت س��يطرة القوات النظامية 
ومليش��ياتها املوالي��ة والطائفي��ة، إضافة إلى الش��رطة 
العس��كرية الروسية املوجودة داخل حّي الوعر لتشرف 

على سير عملية التهجير وتسلم النظام للحّي.{

بقلم: ريان محمد

بقلم: عبسي سميسم

األسد بطل المحرقة
في صيدنايا وبقية السجون السورية

بقلم: بشير البكر

يبدو أنه ليس هناك حدود جلرائم نظام بشار األسد، وقد برهن منذ بداية الثورة الشعبية في ربيع  
ع��ام 2011، أنه فنان جرمية بامتياز، اس��تطاع أن يتجاوز كل املجرمن واألش��رار ف��ي التاريخ، حن بدأ 
باس��تخدام برامي��ل الدينامي��ت التي يلقيها م��ن طائراٍت مروحيٍة، ظ��ن الناس أن هذا االختراع س��يكون 
أقص��ى م��ا ميكن أن تص��ل إليه صناعة اجلرمي��ة، ولكنه فاجأ العال��م بعد زمن وجيز بس��الح جديد، هو 
ض��رب التجمعات البش��رية باأللغام التي تنفجر م��ا إن تالمس األرض، وهي ألغام مصّممٌة ضد الس��فن 
واآلليات احلربية، وكان هدفه من ذلك إحلاق أكبر قدر من الضحايا البشرية والدمار في العمران والبنى 
التحتية، األمر الذي يفس��ر فظاعة الصور الفوتوغرافية ملدينة حلب التي انتهى القس��ط األكبر منها كأنه 

تعّرض لزلزال. 
لم يوفر النظام الس��وري معارض��اً له، وطاول أذاه حتى الذين يعتبرهم من املعتدلن. بدأ سياس��ة 
التصفيات اجلسدية منذ الشهر األول للثورة، وقبل أن يدخل السالح إلى مسرح األحداث، وكان أن باشر 
حملة اعتقاالٍت ضد النش��طاء الس��لمين من التنس��يقيات التي كانت تنظم مظاهراٍت، ومت قتل الناش��ط 
الش��اب غي��اث مطر ابن داريا وهو يوّزع ال��ورد واملاء واخلبز على حواجز املخاب��رات. جرى اعتقاله يوم 
6 أيل��ول 2011، ومت تس��ليم جثمانه بعد أربعة أيام، وآثار التعذيب بادي��ة عليه. وفي هذه الفترة، على 
م��ا يب��دو، لم يكن قد بدأ النظام ما س��ّماه تقرير منظمة العفو الدولية، أخيراً، املس��الخ التي يتم فيها ذبح 

املعتقلن، وهو ما وثقه »قيصر« في الصور التي هّربها من داخل سجن صيدنايا.
وف��ي الوقت الذي ما زلنا حتت صدمة تقرير وزعته األمم املتحدة قبل أيام عن العنف اجلنس��ي ضد 
الس��وريات، وه��و ما لم يرد في أي تقرير أمم��ٍيّ من قبل، حتى بتنا اليوم أمام محرقٍة حتيل مباش��رة إلى 
جرائ��م النازية ضد اليهود في معس��كرات االعتقال في احلرب العاملية الثانية، ومنها أوش��فيتز الس��يئ 

الصيت.
حدي��ث احملرقة ج��اء في تقري��ٍر للخارجي��ة األميركية، يعب��ر عن صح��وة أميركية متأخ��رة، ولكن 
حصولها متأخرًة أفضل من عدم حصولها. وحتى يكون لها تأثير يجب أن تترجم إلى ضغٍط على النظام 
وروس��يا م��ن أجل وقف اجلرائم عل��ى األقل، واإلفراج عن قراب��ة 200 ألف معتقل، منه��م حوالى 20 ألف 
امرأة وطفل. وإذا أرادت الواليات املتحدة أن تذهب أبعد من ذلك، فهي تعرف أن القانون الدولي والعدالة 
هما احلل املناس��ب، وحتى يتم إنصاف الضحايا يجب إنش��اء محكمٍة دوليٍة خاصٍة حملاكمة الضالعن 
بارتكاب جرائم ضد اإلنس��انية، وعلى رأس هؤالء األسد وأركان نظامه ومن دعمه في حربه ضد الشعب 

السوري، وخصوصاً املليشيات الطائفية، وفي مقدمها قيادات احلرس الثوري.
أحس��ن وفد الهيئة العلي��ا للمفاوضات بطرح قضية املعتقلن عل��ى اجتماعات جنيف، وهو عن هذا 
الطريق يرفعها إلى مس��توى القضايا األخرى التي يتم التف��اوض حولها مع وفد النظام، والبد أن يذهب 
األمر إلى حتقيق دولي يتم من خالله الضغط على روسيا ونظام األسد من أجل فتح أبواب سجن صيدنايا 
أمام جلنة حتقيق دولية للكش��ف عن وضع الس��جن واالنتهاكات التي جرت داخله. إذا لم جتِر محاكمة 
علنية لهؤالء املجرمن، فإن اإلنس��انية س��وف تصاب بجرح عميق، لن تشفى منه على مّر التاريخ، ولن 
يقف األمر عند لعنة التاريخ للذين لم يتحركوا من أجل جندة البشر العزل، بل سيتجاوزها إلى خلل في 

الضمير اإلنساني، وسقوط األخالق والعدالة والقيم وحقوق اإلنسان.{

لقاءات لوزان السورية لبحث المرحلة االنتقالّية 
والمعارضة تطلق »بركان البادية«

يب��دأ وفد من »الهيئ��ة العليا للمفاوض��ات«، املمثلة 
للمعارض��ة الس��ورية، اجتماع��اً تقني��اً ف��ي ل��وزان، مع 
باحثن دولين، اس��تكماالً مل��ا مت االتفاق عليه في جنيف 
بعدما س��حب املبع��وث األممي س��تيفان دي ميس��تورا، 
اقتراح��ه الذي قدمه ل��كل من وفدي املعارض��ة والنظام، 
ويأتي ذلك في وقت تس��تعد في��ه »الهيئة العليا« إلجراء 
اجتماع داخلي يهدف حملاولة إعادة هيكلتها، بعد إعالن 
عدد م��ن الفصائ��ل انس��حابها منها خ��الل جولة جنيف 
املاضية. ه��ذه التطورات السياس��ية تتزامن مع احتدام 
الص��راع بن ق��وات املعارض��ة املدعومة م��ن »التحالف 
الدولي«، وقوات النظام املدعومة من روس��يا، في منطقة 
البادي��ة، حيث يهدف كل طرف من خ��الل التصعيد، إلى 
محاولة فرض س��يطرته على املنطقة التي من املتوقع أن 
تكون جبهة القتال املقبلة ضد تنظيم »الدولة اإلسالمية« 

)داعش( في آخر معاقله في سورية بعد حترير الرقة. 
ميدانياً، ش��هدت البادية الس��ورية خالل الساعات 
املاضي��ة، حتركات عس��كرية كثيفة من قبل املتنافس��ن 
عل��ى مد نفوذه��م ف��ي املنطقة القريب��ة من معب��ر التنف 
احل��دودي مع الع��راق، القريب م��ن األراض��ي األردنية. 
وأك��دت مص��ادر محلية تعزيز احلش��ود العس��كرية من 
قبل املعارضة الس��ورية املس��لحة املدعوم��ة من طيران 
»التحالف الدولي«، قابله تعزيز حشود من قوات النظام 
الس��وري املدعوم��ة م��ن الطيران الروس��ي واملليش��يات 

األجنبية.
وذكرت مص��ادر مطلع��ة أن قوات النظام الس��وري 
واملليش��يات املوالي��ة لها اس��تقدمت تعزيزات عس��كرية 
ضخم��ة إل��ى منطق��ة »زازا« ومنطق��ة الس��بع بي��ار ف��ي 

البادية الس��ورية ش��رق مدين��ة تدمر عل��ى طريق معبر 
التن��ف، وذلك بعد تقدمه��ا في عدد من املواق��ع بالبادية 
في ريفي حمص والس��ويداء. وأضافت املصادر أن قوات 
النظام الس��وري أتت بتعزيزاتها العسكرية إلى البادية 
الش��رقية، في حن قامت املعارضة الس��ورية املس��لحة 
بإرس��ال تعزيزات إلى املناطق املقابل��ة جلبهات القتال. 
وف��ي هذا الس��ياق، حت��دث الناش��ط، عضو »تنس��يقية 
تدم��ر«، خالد احلمص��ي، قائالً إن قوات النظام الس��وري 
أرس��لت التعزيزات بع��د تقدمها وس��يطرتها على حاجز 
زازا، تزامناً م��ع محاولة التقدم باجتاه مواقع املعارضة 
ف��ي منطق��ة بئ��ر الش��حمي عل��ى مس��افة ال تق��ل عن 30 
كيلومت��راً ع��ن معب��ر التنف، حي��ث تدور مع��ارك عنيفة 
منذ صب��اح الثالثاء في موقع اس��تراحة بئر الش��حمي. 
وأش��ار إلى أن قوات النظام الس��وري متكن��ت من التقدم 

في االستراحة والسيطرة على جزء واسع منها.
وأعلن��ت فصائ��ل املعارضة الس��ورية ف��ي البادية 
ع��ن إطالق معركة »ب��ركان البادية« به��دف طرد النظام 
من املنطقة، في حن نش��رت الصفحة الرسمية ل�»القناة 
املركزي��ة لقاعدة حميميم العس��كرية« بيان��اً على موقع 
»فيس��بوك«، ج��اء فيه أن »وح��دات بري��ة صديقة تتبع 
لقوى احلرس اجلمهوري السوري تقدمت باجتاه مناطق 
تعتبر خطاً أحمر للقّوات احلليفة لواش��نطن«. وأضافت 
أن »الوح��دات متكنت من كس��ر اخلطوط احلم��راء التي 
وضعته��ا تل��ك القوات«، مش��يرًة إلى أن »موس��كو تؤكد 
مج��دداً دعمها املباش��ر للقوات احلكومية ف��ي حتركاتها 
البرية على األراضي الس��ورية«، بحس��ب ما أوردت تلك 

الصفحة الداعمة لنظام بشار األسد.
وفي م��وازاة ذلك، س��يطرت قوات النظام الس��وري 
على جبال محس��ة وجب��ل اخلنزير وتل��ول اخلضاريات 
وتلول األعمدة وتلة أم طويقية في ريف حمص الشرقي، 
بعد انس��حاب عناصر تنظيم »داع��ش« منها، إثر غارات 
جوية كثيفة من الطيران الروس��ي. وف��ي مدينة حمص، 
قت��ل أربعة أش��خاص وجرح عش��رة آخ��رون على األقل 
جراء انفجار س��يارة مفخخة أمام »مركز طوارئ كهرباء 
الزهراء« في حي الزهراء شرقي املدينة، صباح الثالثاء، 
بالتزامن مع وصول املوظفن إلى املركز، ومن بن القتلى 

مدير املركز املدعو »حسام العسس«. { احلريري
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»صفقة القرن«.. التطبيع مقابل السراب
بغ��ض النظر عم��ا يصدر عن الرئي��س ترامب من 
هذر في خطاباته، وفي أثناء لقاءاته مع حكام العرب 
واملس��لمن، الذي��ن نفروا إل��ى الرياض م��ن كل حدب 
وصوب للقائه، فإنه ميكن القول إن الرئيس األميركي  
س��يحرص، باألس��اس، عل��ى حتويل ه��ذه التظاهرة 
إل��ى نقطة حت��ول فارقة عل��ى صعيد إضفاء ش��رعيٍة 
على اندماج إس��رائيل، إلى جان��ب الدول العربية، في 
منظومٍة إقليميٍة متثل حلفاً جديداً، مهمته األساس��ية 
مواجهة إيران واحلركات اإلس��المية السّنية، بشقيها 
السياس��ي واجله��ادي. ووفق منطق ترام��ب، يتطلب 
تشكيل هذه املنظومة والس��ماح لها بالعمل علناً، أوالً 

تطبيع العالقات بن الدول العربية وإسرائيل. 
والواض��ح أن ترام��ب يح��اول توفير مس��ّوغاٍت 
ألنظمة احلكم العربية، بإمكانها االستناد إليها لتبرير 
قب��ول التطبي��ع مع إس��رائيل، من خالل زعم��ه أن هذا 
س��يمثل مقدمًة لتحقي��ق »صفقة الق��رن« التي يضمن 
إجنازها حل الصراع بن الشعب الفلسطيني والكيان 
الصهيون��ي، أي أن ترامب يريد أن يودع العرب دفعًة 

مقدمًة على احلساب قبل إجناز »الصفقة«. 
ومن أس��ٍف، هن��اك ما ي��دل على أن مهم��ة ترامب 
س��تكون س��هلة، ب��ل أس��هل أكث��ر مم��ا اعتق��ده أكث��ر 
املتفائلن في واش��نطن وتل أبيب. وإذا كان ما نشرته 
نهاي��ة  األميركي��ة  جورن��ال  س��تريت  وول  صحيف��ة 
األس��بوع املاض��ي، وأكدته صح��ف إس��رائيلية، فإن 
احلكام الع��رب تراجعوا عما جاء في املبادرة العربية 
لتس��وية الصراع مع الكيان الصهيوني. فحس��ب هذا 
التس��ريب، تنازل العرب عن الش��روط التي وضعتها 
املب��ادرة للتطبي��ع مع إس��رائيل، فلم يع��د مطلوباً من 
إس��رائيل، مقاب��ل التطبيع، االنس��حاب م��ن األراضي 
احملتل��ة، واملوافقة عل��ى إقام��ة الدولة الفلس��طينية، 
ب��ل يكف��ي أن جتمد البن��اء ف��ي املس��توطنات النائية 
التي تق��ع خارج التجمعات االس��تيطانية الكبرى في 
الضف��ة الغربية. وإذا كان ما نقل دقيقاً، فإن هذا يعني 

أن الع��رب ال مينح��ون فقط إس��رائيل احلق مبواصلة 
الت��ي  الكب��رى  االس��تيطانية  التجمع��ات  توس��يع 
تس��توعب أكثر م��ن 80% من املس��توطنن، ب��ل أيضاً 

يقّدمون لها مكافأة على شكل تطبيع مجاني. 
ميث��ل إق��دام ال��دول العربي��ة على ه��ذه اخلطوة 
ضرب��ًة للمنظوم��ات الدولي��ة، تواظ��ب عل��ى التنديد 
بالبناء في التجمعات االستيطانية الكبرى، وضمنها 
االحتاد األوروبي. وال ش��ك في أن هذا املوقف س��يمثل 
صفع��ًة قوي��ة لبع��ض الق��وى السياس��ية والنخ��ب 
الثقافي��ة الصهيوني��ة الت��ي تواج��ه حكوم��ة اليم��ن 
املتطّرف، بقي��ادة بنيامن نتنياه��و، وتتهمها بتهديد 
بن��اء  ف��ي  التوس��ع  خ��الل  م��ن  إس��رائيل،  مصال��ح 
املس��توطنات. في الوقت نفس��ه، س��يعّزز هذا التطور 
مصداقي��ة خط��اب اليمن اإلس��رائيلي، وس��يطيل أمد 
بقائه في احلكم إلى أجل غير مس��مى، على اعتبار أنه 
سيكون في وسعه إقناع الناخب اإلسرائيلي أن اخلط 
املتط��ّرف الذي تتبن��اه حكوماته يؤت��ي أكله، دون أن 

تكون إسرائيل مطالبة بتقدمي تنازالت حقيقية. 
أم��ا الدفع��ات املس��بقة الت��ي على الفلس��طينين 
تس��ديدها ف��ي املس��ار نح��و »صفق��ة الق��رن« فتبدو 
تعجيزي��ة وغير نهائي��ة. فعلى الرغم م��ن أن ترامب، 
كم��ا أق��ّر علن��اً، »هالت��ه« املعلوم��ات الت��ي زّوده بها 
فريق��ه، والتي تكش��ف امل��دى ال��ذي قطعته الس��لطة 
الفلس��طينية في تعاونها األمني مع إس��رائيل، إال أنه 
م��ع ذل��ك، يطالبه��ا باس��تحقاقاٍت تضم��ن »جتفي��ف 
بيئة اإلره��اب«، وتردع الفلس��طينين ع��ن االنضمام 
إل��ى دائ��رة املقاوم��ة. فحس��ب املعايي��ر اإلس��رائيلية 
ل�»جتفيف بيئة اإلره��اب« التي تتبناها إدارة ترامب، 
الس��لطة مطالب��ة بوقف التحريض على إس��رائيل في 
مناهج التعلي��م وما يبثه اإلعالم، وم��ا يترّدد في دور 
العب��ادة. ومن أجل ردع الفلس��طينين ع��ن االلتحاق 
بدائرة العمل املقاوم، فإن على السلطة، حسب املنطق 
الصهيوأميركي، قطع املخصصات التي حتصل عليها 
عوائل الش��هداء واألس��رى 

واجلرحى. 
وانطالق��اً م��ن النظرة 
الع��رب  جت��اه  الدوني��ة 
يب��دي  ال  والفلس��طينين، 
أي��ة  وفريق��ه  ترام��ب 
حساس��يٍة جت��اه الدع��وة 
الت��ي ص��درت قب��ل أي��ام، 
عن نائ��ب رئي��س البرملان 
بتس��الل  اإلس��رائيلي، 
ط��رد  إل��ى  س��مورطيش، 
الفلسطينين من أراضهيم، 
عبر ذبح نسائهم وأطفالهم 

عمالً بفتوى احلاخام موش��يه ب��ن ميمون الذي عاش 
في القرن الثاني عشر )هآرتس، 16أيار(. 

الع��رب  س��يدفعه  م��ا  ه��ذا  كان  إذا  لك��ن، 
والفلس��طينيون مقّدم��اً قبل إجناز الصفق��ة، فما الذي 
س��يدفعه الصهاينة عند إجنازها؟ ت��دل اإلجابة التي 
يقدمها الس��فير األميركي اجلديد في ت��ل أبيب، ديفيد 
فريدم��ان، أح��د أق��رب املقّربن م��ن ترام��ب، على هذا 
الس��ؤال، عل��ى أن الع��رب والفلس��طينين س��يجنون 
الس��راب مقابل دفعاتهم املس��بقة. ويفت��رض أن يدّق 
ما كش��فه فريدم��ان ناق��وس اخلطر ف��ي أروقة صنع 
القرار العربية، حيث أكد أن ترامب ال ميلك أي خطٍة أو 
تصور إلجناز »صفقة القرن« التي هذر بشأنها كثيراً، 

لكنه في املقابل، ملتزٌم بعدم ممارس��ة أي ضغط على 
إس��رائيل لقب��ول أي موقف )صحيفة يس��رائيل هيوم 

17 أيار(. 
ومما يفاقم الش��كوك أكثر حول مخرجات »صفقة 
الق��رن« النهائي��ة، يج��زم فريدمان بأن »إس��رائيل لن 
تك��ون ملزمًة ف��ي إطارها بتقدمي أي تن��ازالت من أجل 

حتقيقها«. 
لكن، لو جتاهلنا كل ما تقّدم، يثير األسى واملرارة 
أن احل��كام العرب الذي��ن يعلقون كل ه��ذه الرهانات 
على ترامب ال يولون اهتماماً يذكر لتداعيات الفضائح 
التي يتوّرط فيها، والتي قد تفضي إلى إس��دال الستار 
على حياته السياس��ية مبّكراً، لكن ليس قبل أن تنعم 
إس��رائيل بعوائ��د الدفع��ات املس��بقة الت��ي تس��ّددها 
أنظمة العرب وس��لطة محمود عب��اس، أمالً في صفقٍة 

لن تكون. 
أي��ة تن��ازالت عربي��ة مجاني��ة حلكوم��ة اليم��ن 
املتط��ّرف في ت��ل أبيب، تزلف��اً لترامب، س��تفضي إلى 
نتائج عكس��ية، ولن تس��هم إال في تعزيز مكانة إيران 
اإلقليمي��ة، ومتّده��ا ماكينته��ا الدعائي��ة بكثي��ٍر م��ن 

الوقود.{

بقلم: د. صالح النعامي

صدور حكم باإلعدام
لقتلة الشهيد مازن فقها في غزة

أصدرت محكمة امليدان العسكرية في غزة، صباح 
يوم األحد، أحكاماً باإلعدام لقتلة األس��ير احملرر الشهيد 

مازن فقها.
وفي مؤمتر صحفي عقد مبدين��ة غزة، أكدت هيئة 
القضاء العس��كري، في أعق��اب النطق بأح��كام اإلعدام 
لقتلة الش��هيد مازن فقها، أن األحكام نهائية وغير قابلة 
للطعن، وواجبة النفاذ بعد التصديق عليها من اجلهات 

املختصة.
وأشار ناصر سليمان رئيس الهيئة، إلى أن النيابة 
العس��كرية أنه��ت التحقيق��ات، وأعدت الئح��ة االتهام، 
وأحال��ت القضي��ة حملكمة املي��دان العس��كرية، التي مت 

تشكيلها بسبب ظروف القضية.
وأوض��ح أن خط��ورة القضي��ة اخلاص��ة باغتيال 
فقه��ا، أدت إلى تش��كيل محكمة امليدان، مؤك��داً أنه وفق 
القان��ون الدول��ي فإن��ه في حال��ة وجود طي��ران حربي 

وعمليات حربية ميكن تشكيل محكمة امليدان.
وق��ال إنه ُحك��م باإلعدام ش��نقاً حتى امل��وت بحق 
املدان )أش��رف. أ. ل( بعد إدانته بالقتل قصداً مع سبق 
اإلصرار، وتهم��ة اخليانة والتخابر م��ع جهات أجنبية 

معادية.
كما حك��م باإلعدام ش��نقاً حتى املوت بح��ق املدان 
) هش��ام. م. ع( بعد إدانته بالتخاب��ر واخليانة وكذلك 

التدخ��ل في القتل واملش��اركة ف��ي العديد م��ن عمليات 
االغتي��ال. فيم��ا حك��م باإلعدام رمي��اً بالرص��اص على 
املدان )عبد الله. أ. ن( ويعمل عس��كرياً بحرس الرئيس 
بس��لطة رام الل��ه، بع��د إدانت��ه باخليان��ة والتخاب��ر، 
وإعط��اء معلوم��ات عن من��ازل وس��يارات اس��تهدفت، 
ومعلومات عن مكان مس��رح جرمية اغتيال فقها. ونبه 
إل��ى أن القانون بالرغم من أنه ش��دد ف��ي العقوبات، إال 
أنه أعطى فرصة لكل من يسلم نفسه بتخفيف العقوبة 
عن��ه. وتوقع رئيس الهيئة أن يت��م تنفيذ اإلعدام بنفس 
اآلليات الس��ابقة ولي��س في ميدان عام. وي��وم الثالثاء 
املاض��ي، كش��فت وزارة الداخلي��ة بغزة، ع��ن تفاصيل 
عملية اغتيال فقها ومنفذيها، مؤكدًة اعتقالها 45 عميالً 
لالحتالل خالل عملية أمنية واس��عة. ونش��رت الوزارة 
اعتراف��ات العم��الء الثالث��ة املتورط��ن باغتي��ال فقها. 
وأعلن إس��ماعيل هنية، رئيس املكتب السياسي حلركة 
املقاومة اإلسالمية »حماس«، يوم اخلميس )11 أيار(، 
اعتقال القاتل املباشر ومنفذ عملية اغتيال الشهيد القائد 
القس��امي مازن فقها بأوامر من املخابرات الصهيونية. 
وف��ي مؤمتر صحف��ي عقدته قي��ادة احلركة أم��ام منزل 
الش��هيد فقها في ح��ّي تل الهوا جن��وب مدينة غزة، قال 
هنّية: »أعلن اليوم أنه مت اعتقال وكشف القاتل املباشر 

املجرم الذي نفذ عملية اغتيال مازن فقها«.{

إصابات بالضفة
في احتجاجات داعمة لألسرى المضربين

ثالث��ة  أصي��ب 
بالرص��اص  فلس��طينين 
بالرص��اص  وآخ��ر  احل��ّي، 
املطاطي، والعشرات بحاالت 
مواجه��ات  أثن��اء  اختن��اق، 
م��ع  االثن��ن  ي��وم  اندلع��ت 
ع��دة  ف��ي  االحت��الل  جي��ش 
الغربي��ة.  مناط��ق بالضف��ة 
دعم��اً  املواجه��ات  وج��اءت 
ملئ��ات األس��رى في س��جون 
االحت��الل الذين دخلوا اليوم 
ال���36 من إضرابه��م املفتوح 
عن الطع��ام احتجاج��اً على 

ظروف اعتقالهم.
األراض��ي  ع��م  بينم��ا  االحتجاج��ات  ه��ذه  وتأت��ي 
الفلس��طينية إض��راب ش��امل للمح��الت دعم��اً لألس��رى 
املضربن. واندلعت املواجهات في قرية دير ش��رف قرب 
نابلس، وفي مدين��ة قلقيلية، وفي مخي��م قلنديا، وقرية 
النب��ي صال��ح ق��رب رام الله، وف��ي مدينة يط��ا )جنوب 

الضفة(، وأريحا، وفي أبو ديس قرب القدس.
وأفاد الهالل األحمر الفلس��طيني بأن ش��ابن أصيبا 
بالرص��اص احل��ي في البط��ن والقدم، ونق��ال إلى مجمع 
فلس��طن الطبي في رام الله، إضاف��ة إلى عدد من حاالت 

االختناق.
وذك��ر أن طواقم��ه أقامت مستش��فى ميداني��اً داخل 
مخيم قلنديا لتقدمي اإلس��عافات والتعامل مع اإلصابات 

خالل املواجهات.
وأف��اد اله��الل األحمر ب��أن طواقمه تعامل��ت مع 18 
إصاب��ة باالختناق جراء استنش��اق الغ��از املدمع خالل 

مواجه��ات اندلع��ت ف��ي قلقيلي��ة، إضافة إل��ى إصابتن 
بالغاز في منطقة خضوري بطولكرم )شمال الضفة(.

إضراب شامل
وف��ي س��ياق متص��ل، أغلق��ت احمل��الت التجاري��ة 
واملؤسس��ات اخلدمية أبوابها أمام املواطنن في مختلف 
األراض��ي الفلس��طينية احملتل��ة، تلبي��ة لدع��وة اللجن��ة 
اإلعالمية املنبثقة عن هيئة ش��ؤون األس��رى واحملررين 
ون��ادي األس��ير الفلس��طيني للمواطن��ن إل��ى اإلضراب 
والتوج��ه إل��ى خيام االعتص��ام في مراكز امل��دن والقرى 

للتضامن مع األسرى.
وتش��هد األراض��ي الفلس��طينية من��ذ عدة أس��ابيع 
احتجاجات ومس��يرات وفعاليات تضامنية مع األسرى 
املضربن عن الطعام، حيث يواصل 1600 أسير إضراباً 
مفتوح��اً ع��ن الطعام منذ 17 نيس��ان املاض��ي، مطالبن 

بتحسن ظروفهم املعيشية داخل السجن.{

ترّدي صحة األسرى المضربين بيومهم الـ37
 أفادت اللجنة اإلعالمية إلض��راب احلرية والكرامة 
بأن الوضع الصحي لألس��رى املضرب��ن عن الطعام في 
س��جون االحت��الل لليوم ال��� 37 على التوالي في س��جن 

إيشل اإلسرائيلي خطير ومقلق.
وأضافت في بيانها -نقالً عن محامي هيئة األسرى 
واحملرري��ن- أن إدارة الس��جن حولت أحد األقس��ام فيه 
إلى مستش��فى ميداني ف��ي ظل تده��ور الوضع الصحي 
إغم��اء  بح��االت  منه��م  العدي��د  وإصاب��ة  للمضرب��ن، 
وتش��نجات وأمراض جلدية بس��بب نقص الفيتامينات 
ف��ي أجس��ادهم. ولفت��ت اللجن��ة إل��ى أن ت��ردي صح��ة 
األس��رى يأتي وس��ط ممارس��ات قمعية إلدارة الس��جن 

بحق األسرى املضربن.
وف��ي وقت س��ابق، منعت ق��وى األمن الفلس��طينية 
عش��رات املواطن��ن م��ن الوصول ملق��ر الرئي��س محمود 
عباس في رام الله بهدف إيصال رسالة للقيادة بضرورة 
تكثيف اجلهود إلنقاذ حياة أكثر من 1600 أسير مضربن 

عن الطعام.
وكان��ت أجه��زة األمن الفلس��طينية قد نش��رت أفراد 

قواتها قرب املقر، ومنعت تقدم املتضامنن.
وقد تظاهر العش��رات م��ن ذوي األس��رى ومحامن 

ومواطنن في مسيرة راجلة، انطلقت من خيمة االعتصام 
م��ع األس��رى املضرب��ن املقام��ة ف��ي رام الل��ه بالضف��ة 
الغربية، جابت ش��وارع املدينة تعبي��راً عن غضبهم من 
سياس��ات االحت��الل وتنديداً بزي��ارة الرئي��س األميركي 
دونالد ترامب إلى األراضي الفلسطينية برعاية إسرائيل 

وسياساته املنحازة لالحتالل.
كم��ا نظم ع��دد م��ن األطب��اء واملمرض��ن والعاملن 
بالقط��اع الصح��ي وقف��ة تضامني��ة قبال��ة مق��ر وزارة 
الصحة الفلس��طينية للتعبير عن تضامنهم مع األس��رى 

املضربن.
وش��هدت العدي��د م��ن مناط��ق الضف��ة احتجاجات 
ش��عبية دعم��اً لألس��رى املضرب��ن أدت إلصاب��ة ثالث��ة 
بالرصاص احلّي، وآخر بالرصاص املطاطي، والعشرات 
بحاالت اختن��اق. كما عّم األراضي الفلس��طينية إضراب 

شامل للمحالت.
وتش��هد األراض��ي الفلس��طينية من��ذ عدة أس��ابيع 
احتجاجات ومس��يرات وفعاليات تضامنية مع األسرى 
املضربن عن الطعام، حيث يواصل 1600 أسير إضراباً 
مفتوح��اً ع��ن الطعام منذ 17 نيس��ان املاض��ي، مطالبن 

بتحسن ظروفهم املعيشية داخل السجن.{
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زيارة ترامب.. والبازارات السياسّية المتوقعة بعدها

بعد الجولة السادسة.. أي تفاوض سوري في جنيف؟

ثالثة بازارات سياس��ية للتس��وق شهدها شهر أيار 
احلالي، عاكس��ة حجم التج��اذب واملنافس��ة بن القوى 
الدولية الكبرى وعلى رأس��ها بكن وموسكو وواشنطن؛ 
فالب��ازار األول عق��د في بك��ن وضم أكثر م��ن 130 دولة 
للتس��ويق ملش��روعها ذي األبعاد اجليوسياس��ة، ممثالً 
مبنت��دى »حزام واح��د طريق واح��د« بتاري��خ 14 و15 
أي��ار؛ تبع��ه ب��ازار روس��ي أقام��ه الرئي��س بوت��ن ف��ي 
»غروزن��ي« عاصم��ة الشيش��ان حتت عن��وان االجتماع 
الدوري الثالث ملجموعة الرؤية اإلستراتيجية »روسيا– 
العال��م اإلس��المي« بتاريخ 16 و17 أيار الذي س��يتبعه 
قم��ة اقتصادية في »ق��ازان« عاصمة تترس��تان بعنوان 

»روسيا- العالم اإلسالمي«.
ب��ازارات التس��وق السياس��ي في العالم اإلس��المي 
بلغ��ت ذروته��ا بوص��ول ترام��ب ال��ى املنطق��ة؛ إذ التقى 
بزعم��اء خمس��ن دول��ة عربية وإس��المية ف��ي الرياض 
ف��ي أثناء زيارات��ه ليعقد ث��الث قمم، األولى م��ع العاهل 
الس��عودي امللك س��لمان بن عب��د العزيز، ث��م قمة تضم 
ق��ادة دول مجل��س التع��اون اخلليج��ي، ث��م قم��ة ثالثة 
تض��م قادة الدول العربية واإلس��المية؛ ب��ازارات توحي 
بوج��ود ص��راع سياس��ي واقتص��ادي وجتاذب��ات على 
القيادة الدولية السياس��ية واالقتصادية محورها العالم 

انتهت اجلولة السادس��ة من مفاوضات جنيف بن 
األط��راف الس��ورية برعاي��ة األمم املتحدة، إل��ى النتائج 
نفسها التي انتهت سابقاتها إليها، وهو باملناسبة تعداد 
قاب��ل لالزدياد طرداً، مع اس��تمرار الص��راع الدولي على 
س��ورية، فال تفاهمات حول أي من »سالل« دي ميستورا 
األربع الت��ي طرحها خ��الل اجلولة الس��ابقة. في الوقت 
نفس��ه بقي��ت محاوالت روس��يا مترير أجندة »أس��تانة« 
ومخرجاتها مرجعية تفاوضية بن الطرفن موضع شك 

إلمكانية حتقيق ذلك.
ويعد تعليق كتلة من الفصائل املس��لحة مشاركتها 
في الوف��د التفاوضي الرئيس��ي، حس��ب األس��باب التي 
أعلنته��ا، ضرب��ة موجع��ة للمعارضة السياس��ية، على 
الرغ��م م��ن تراج��ع الفصائ��ل ع��ن موقفه��ا م��ن تعلي��ق 
املشاركة، وعدم ذكر ما يناقض ما قالته في اإلعالن الذي 
وقع��ت علي��ه، وهي فرق��ة الس��لطان مراد وفيلق الش��ام 
وجيش الث��ورة وجيش اليرموك وحرك��ة حترير الوطن 
وحتال��ف ق��وات اجلنوب. أما أس��باب ذل��ك، فأولها عدم 
وض��وح املرجعية والتخطيط في اتخ��اذ القرار، وثانيها 
عدم وجود استراتيجية تفاوضية، وثالثها غياب العالقة 

الناظمة بن الهيئة العليا للتفاوض والوفد املفاوض. 
ما جتدر اإلش��ارة إلي��ه أن الهيئة العلي��ا للتفاوض 
تعتبر نفس��ها مرجعية لوفد أس��تانة، كم��ا هي مرجعية 
لوفده��ا ف��ي جنيف، وه��ذا يؤك��د حالة غياب التنس��يق 
الكام��ل ب��ن الوف��ود، كما يفي��د بوضوح بأنن��ا لم ندخل 
بع��د مرحل��ة التف��اوض، أو حتى املمه��دات ل��ه، وهو ما 
يبّرر للش��ارع الس��وري أن يطرح تس��اؤالٍت عديدة على 

املعارضة التي تّدعي متثيله حتى اليوم، ومنها: 
عق��دت  الت��ي  اللق��اءات  تل��ك  كل  خ��الل  كان  ه��ل   
مباحثات تفاوضية حقيقي��ة، ميكن من خاللها الوصول 
إلى تفاهماٍت أو تقاس��ماٍت من أي نوع، أو على أي قضيٍة 
مختل��ٍف عليه��ا، الت��ي ت��دور احل��رب الطاحنة بس��ببها 
ب��ن اجلانب��ن؟ وهل كان هن��اك، أص��الً، اجتماعاٌت بن 
الطرفن املعنيَّن مباش��رة؟ ثم هل ميل��ك أي من الطرفن 
املعنين باملفاوضات في جنيف، من النظام واملعارضة، 
القدرة على اتخاذ أي قرار في أي ش��أن، خصوصاً عندما 
نق��رأ صراحًة في إع��الن تعليق الفصائل مش��اركتها في 

اإلسالمي وغطاؤها السياسي يذهب نحو أهداف متوازية 
األول يتعلق بالتنافس على قي��ادة احلرب العاملية على 

اإلرهاب، والثاني يتعلق بقيادة االقتصاد الدولي.
الرئيس الروس��ي فالدميي��ر بوتن أكد ف��ي اجتماع 
غروزني أن العالم اإلس��المي يس��تطيع االعتماد بش��كل 
كام��ل على دعم روس��يا، وأن موس��كو مس��تعدة لتعزيز 
التع��اون مع الش��ركاء اإلقليمي��ن في محارب��ة اإلرهاب 
وتس��وية النزاع��ات؛ ف��ي ح��ن أن ترامب يحضر نفس��ه 
لتق��دمي خط��اب م��واٍز يك��رس قي��ادة الوالي��ات املتحدة 
األمريكي��ة له��ذه احل��رب الت��ي تخ��اض لصال��ح العالم 
اإلس��المي ومس��تقبله؛ مس��ألة باتت مربكة جداً ومثيرة 
لالهتم��ام، فنحن أم��ام ب��ازارات ومهرجانات سياس��ية 
حقيقي��ة تق��دم فيه��ا الع��روض وتوظ��ف له��ا الكثير من 

املوارد واألصول السياسية واالقتصادية والعسكرية.
فالوالي��ات املتحدة ممثلة ب��اإلدارة اجلديدة تواجه 
أزم��ة داخلي��ة، م��ا إن تخبو حت��ى تتجدد لتش��تبك فيها 
مراك��ز الق��وى األساس��ية، وينخ��رط فيه��ا الكونغ��رس 
واملؤسسات السيادية في اشتباك مباشر مع إدارة ترمب 
الت��ي ما إن تتماس��ك حتى تبدأ باالهت��زاز من جديد على 
وقع التباينات والصراع السياس��ي الناش��ئ عن العامل 
االنتخاب��ي؛ الت��ي كان آخره��ا إع��الن هي��الري كلينتون 
إط��الق حركته��ا »نح��و األمام« 
استعداداً لالنتخابات البرملانية 
املقبل��ة، مش��ككة بق��درة ترامب 
مس��تقرة  سياس��ة  ط��رح  عل��ى 

ومتواصلة زمانياً ومكانياً.
الداخلي��ة  فالتجاذب��ات 
األمريكية باتت أكثر خطورة من 
ذي قب��ل، خصوص��اً بع��د إقالة 
»كوم��ي« مدي��ر ال���FBI وبع��د 
بوست«  ال�»واشنطن  تسريبات 

جني��ف 6 »أن العالقة بن الهيئة العلي��ا والوفد ال تصب 
في مصلحة الثورة«؟ 

نعل��م أن التف��اوض يح��دث ب��ن جهت��ن متتل��كان 
س��يادة على ما تتفاوضان عليه، األم��ر الذي خرج متاماً 
من النظ��ام، بحك��م الهيمنة الروس��ية علي��ه، ومصادرة 
إي��ران ق��راره ضمني��اً. وال ميكن نف��ي أن هذه الس��يادة، 
ف��ي مفهومه��ا الع��ام، ال ميتلكه��ا اجلانب املف��اوض عن 
املعارضة، ليس بسبب تبعيته أو ارتهان قراره عسكرياً 
لل��دول الداعمة فحس��ب، بل ألن��ه أيضاً يعّب��ر عن حالة 
تش��رذم وتفكك في رؤيت��ه للحل السياس��ي املفترض، ال 
س��يما وقد تبّن عدم قدرته على مللمة شتاته، بن جنيف 
2 وجني��ف 6، ف��ي وفٍد واحٍد، يقابل به وف��د النظام الذي 
يعتم��د وحدانية الفرد املفاوض بش��ار اجلعفري، وليس 

فقط الوفد والرؤية. 
إزاء ذل��ك، نح��ن بص��دد س��ؤال آخ��ر بش��أن الهيئة 

األميركي��ة وصحيف��ة يديع��وت احرون��وت الصهيونية 
الت��ي حتدث��ت ع��ن تقدمي��ه معلوم��ات س��رية لوزي��ر 
اخلارجية الفروف موحية بوجود تصارع خفي، فالكيان 
اإلس��رائيلي ال يقف على مسافة بعيدة منه خصوصاً في 
ظل تلكؤ وحتفظ ترامب في ملف نقل الس��فارة األمريكية 
ال��ى القدس، املتراف��ق مع تصارع عل��ى ترتيبات زيارته 

للكيان اإلسرائيلي. 
ف��ي املقابل يقف مل��ف القضية الفلس��طينية كعقبة 
أول  إدارت��ه  ش��هدت  ال��ذي  ترام��ب  إدارة  أم��ام  كبي��رة 
إرهاص��ات التوتر مع الكيان اإلس��رائيلي حول ملف نقل 
الس��فارة قبل أيام من وص��ول الرئي��س األمريكي، فأمام 
إحل��اح ن��نت ياه��و تق��ف اإلدارة األمريكي��ة أكث��ر حتفظاً 
بإع��الن موقف داعم للكيان في ملف نقل الس��فارة؛ يقود 
الى اس��تياء عام في الدول العربية واإلسالمية، ويعرقل 
أي جه��ود ل��إلدارة احلالي��ة للتعام��ل مع مب��ادرات يتم 
تس��ريبها بن احلن واآلخر من قبل جه��ات إعالمية غير 

رسمية وغير معتمدة مصادر موثوقة إعالمياً.
ف��ي ض��وء اإلش��كاالت ال��واردة يصع��ب الق��ول إن 
اإلدارة األمريكي��ة متكن��ت م��ن الوص��ول ال��ى مقاربة أو 
رؤي��ة ناضج��ة للتعامل مع ملف��ات املنطق��ة؛ إذ ما زالت 
ت��راوح مكانه��ا، مضيفة طابع��اً اس��تعراضياً إلى زيارة 
الرئيس األمريكي الذي يرغب بتحدي منافسيه احمللين 
الى جانب خصوم الوالي��ات املتحدة بإظهار قدرته على 
صياغة رؤية اس��تراتيجية حتدد معالم سياس��ته خالل 

السنوات األربع القادمة من رئاسته املتعثرة.
فرغب��ة الرئي��س كممثل للوالي��ات املتح��دة بإظهار 
قدرة أمريكا على جمع قادة خمس��ن دولة، قابله حش��د 
كبي��ر متكنت الص��ن من جمعه في منت��دى »حزام واحد 
طريق واحد« ف��ي بكن طرحت فيه مب��ادرات اقتصادية 

العلي��ا للتف��اوض، والكيان��ات الت��ي متثله��ا، ومنصتي 
القاهرة وموس��كو، وإمكاناتها في مواجهة مس��ؤولياتها 
 6 جني��ف  ب��ن  علي��ه  ه��ي  مم��ا  بأكث��ر  التفاوضي��ة، 
وس��ابقاتها، من جوالٍت ال تع��دو أن تكون مجّرد منصاٍت 
ملؤمتراٍت إعالمية، في وقت جتاوز فيه ممثلو »املعارضة 
طاول��ة  عل��ى  ليكون��وا  امليداني��ة،  أدواره��م  املس��لحة« 
مفاوضات أس��تانة، وليجبروا في حلظة اس��تثنائية أن 
يكونوا ش��هوداً على اتفاق تقس��يم س��ورية إل��ى مناطق 
نفوذ، تتوّزع ضمانة تنفيذها على روس��يا وإيران، جلهة 
النظام وتركيا إلى جانب املعارضة، حتت ما سمي اتفاق 

»خفض التصعيد«. 
إذاً وبعيداً عن ضجيج التمثيل الوهمي للس��ورين، 
معارضة ونظاماً، في جنيفات متعاقبة، نحن أمام حالة 

ل��ه موازن��ات ضخم��ة اس��تعداداً إلط��الق  وخصص��ت 
حقبة اقتصادية جديدة ف��ي املنطقة؛ فالصن لم تقتصر 
مبادرته��ا عل��ى اس��تعراض طموحاته��ا، ب��ل ارتبط��ت 
باتفاق��ات وإج��راءات عملية عل��ى األرض تتجاوز مجرد 

عقد صفقات تسلح هنا وهناك.
ف��ي املقابل فإن جه��ود الوالي��ات املتح��دة ملكافحة 
اإلره��اب تواجه��ه منافس��ة ش��ديدة م��ن قب��ل روس��يا 
وحلفائها، كما تواجهه معيقات ناجمة عن موقف العديد 
من الدول اإلس��المية والعربي��ة من الكيان اإلس��رائيلي؛ 
واألهم تش��رذم احللفاء وتضارب أجندتهم ومصاحلهم؛ 
فالواليات املتحدة األمريكية تعاني من جتاذبات خطيرة 

بن ملفات متعددة..
ليس م��ن املتوقع أن يتمكن ترامب م��ن جتاوز أزمة 
القيادة األمريكي��ة للعالم واملنطقة، فالكلف املترتبة على 
محاولة اس��تعادة املكانة والتوازن ترتفع يوماً بعد يوم 
على الواليات املتحدة، من كوريا الش��مالية الى أوكرانيا 
ومن س��وريا الى اليمن؛ ورغم ذلك فإن الساحة السورية 
تبقى األقل كلفة سياس��ياً وعس��كرياً الس��تعراض القوة 
األمريكي��ة عل��ى عكس احل��ال ف��ي كوري��ا وأوكرانيا؛ ما 
يفس��ر العن��وان األبرز لزيارت��ه املمثل بتدعي��م التحالف 
الدول��ي ملواجهة اإلره��اب؛ وهذا ما يقلق إيران وروس��يا 

حتديداً في املرحلة.
فس��وريا واحل��رب على اإلره��اب هي الره��ان األول 
بالنس��بة إل��ى ترام��ب لتحقي��ق اجن��از في ح��ّده األدنى 
كمدخل أساس��ي لتحقيق التوازن السياس��ي مع روسيا 
وإيران؛ إال أن أزمة الوالي��ات املتحدة األمريكية الداخلية 
املتج��ددة ب��ن احلن واآلخ��ر جتعل م��ن هذا املل��ف اقل 
يقيني��ة مما يتوق��ع البع��ض املتفائل من عودة النش��اط 
األمريك��ي الى املنطقة؛ كم��ا أن موقع الكي��ان الصهيوني 
م��ن الصراع يزي��ده تعقي��داً ويحد من فرص��ه بالنجاح، 
فق��درة ترام��ب على جت��اوز التحديات واس��تعادة الدور 
القي��ادي في س��وريا واملنطقة تأتي بع��د أن جرت الكثير 
من املي��اه في الس��احة الدولي��ة واإلقليمي��ة، جاعلة من 
كلف استعادة الدور األمريكي مسألة معقدة جداً تتجاوز 
حدود الكلف املادية املباش��رة نحو خسائر استراتيجية 
متراكم��ة، ال يتوق��ع أن يتمك��ن ترامب م��ن التعامل معها 

بفاعلية كبيرة.{

وهمية اسمها مفاوضات جنيف، بكل أرقامها من 2 وحتى 
6 وما بع��د ذلك، ألن التفاوض أو التفاهم »األولي« حدث 
م��رة واحدة فعلياً، ف��ي جنيف 1، بن ال��دول املتصارعة 
على س��ورية، وليس بن أدواتها، وكان��ت الدول الكبرى 
املعني��ة وقتها، ق��د اعتمدت خط��ة كوفي عن��ان بنقاطها 
الست أساس��اً لصياغة بيان جنيف 1، وهو البيان الذي 
رف��ض أيض��اً، مثلما رف��ض الطرفان الس��وريان س��ابقاً 
نقاط عنان. والحقاً فقط، اّدعى كل طرف التمّس��ك ببيان 
جنيف، كل حسب تفسيره نصاً قابالً للتطويع والتفسير 
والتحوي��ر، ب��ل واالنق��الب علي��ه، كم��ا حدث ف��ي بياني 
فيين��ا1 و2، وبكل القرارات التي تتمّس��ك بها املعارضة، 

2254 و1118 وغيرهما. 
وإل��ى أن تك��ون ال��دول الفاعل��ة ف��ي الص��راع على 
س��ورية جاهزة لعقد جنيف1 جدي��د، حتضره الواليات 
املتح��دة األميركي��ة، مع من متثل مصاحله��م في املنطقة 
ضمني��اً، وروس��يا ذات التمثي��ل املش��ترك ف��ي املصالح 
م��ع النظ��ام وإيران م��ن جهة، وبع��ض ال��دول اإلقليمية 
املعادي��ة للنظ��ام وإي��ران م��ن جه��ة ثانية، إضاف��ة إلى 
تركيا الدول��ة اإلقليمية التي متثل الق��وة الضاغطة على 
احلدود الشمالية لسورية، وعلى دور الفصائل املسلحة 
املعارض��ة، فكل ما يح��دث من مفاوضات هو الس��تهالك 

الوقت إعالمياً، وانضاج الطبخة الدولية واقعياً.{

بقلم: حازم عّياد 

بقلم: سمير مساملة

»إضراب شامل« َيُعمُّ األراضي الفلسطينّية تضامنًا مع األسرى الُمضربين
األراض��ي  االثن��ن،  ي��وم  ش��امل  إض��راب  ع��ّم 
الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والداخل 
احملتل عام 1948، تضامناً مع األس��رى املضربن في 

سجون االحتالل اإلسرائيلي لليوم ال� 36 توالياً.
وأفاد مراسل »قدس برس«، بأن احملال التجارية 
الضف��ة  ف��ي  واحلكومي��ة  التعليمي��ة  واملؤسس��ات 
الغربي��ة، أغلق��ت أبوابه��ا، بينم��ا خلت الش��وارع من 
امل��ارة منذ س��اعات الصب��اح، التزماً بق��رار اإلضراب 
الشامل الصادر عن اللجنة الوطنية ملساندة األسرى.
وأشار إلى أن نشطاء فلسطينين أغلقوا الطرقات 
في مدينة رام الله باحلجارة، وأشعلوا اإلطارات على 

مداخل البلدات والقرى.
وس��ادت أجواء اإلضراب مدين��ة القدس احملتلة، 
والبل��دات  األحي��اء  ف��ي  الط��رق  بع��ض  إغ��الق  ومت 
املقدس��ية، في ظل إجراءات االحتالل بالتضييق على 

املواطن��ن بدع��وى تأم��ن زي��ارة ترام��ب 
للمنطقة.

وفي الس��ياق، قالت اللجنة اإلعالمية 
ل� »إضراب احلري��ة والكرامة«، إن الوضع 
الصح��ي لألس��رى املضرب��ن ع��ن الطعام 
»بات خطيراً ويتّطلب حت��ّركاً فعلياً إلنقاذ 

حياتهم«.
ويخوض مئات األسرى الفلسطينين؛ 
منذ 17 نيس��ان املاضي، إضراب��اً مفتوحاً 
ع��ن الطع��ام، يه��دف إل��ى حتقي��ق جمل��ة 

مطال��ب، أبرزه��ا؛ إنه��اء سياس��ة الع��زل، وسياس��ة 
االعتقال اإلداري، إضافة إل��ى املطالبة بتركيب هاتف 
عمومي لألس��رى الفلس��طينين للتواصل مع ذويهم، 
ومجموعة م��ن املطالب التي تتعل��ق بزيارات ذويهم، 
وعدد من املطال��ب اخلاصة بعالجهم ومطالب أخرى. 

وحتتجز »إسرائيل«6500 معتقل فلسطيني، موزعن 
عل��ى 22 س��جناً، ومن بينه��م 29 معتقالً من��ذ ما قبل 
توقيع اتفاقية »أوسلو« بن االحتالل ومنظمة التحرير 
)1993(، و12 نائباً، ونحو خمس��ن فلس��طينية؛ من 

ضمنهن 13 فتاة قاصراً.{
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خيار العدالة الدولّية لمواجهة إرهاب الدولة في مصر

معارضون يعدون بإزاحة السيسي.. وشفيق ومرزوق يجددان تحّديه

لم يش��كل مقطع الفيديو الذي س��ّرب نهاية شهر  
نيس��ان املاض��ي، عن ضل��وع أف��راد تابع��ن للقوات 
املس��لحة املصرية ف��ي قت��ل معتقلن عّزل في ش��مال 
س��يناء، مفاج��أًة ملتابع��ي مل��ف حقوق اإلنس��ان في 
مصر، في ظل تكرار نهج التصفيات اجلس��دية والقتل 
خارج نطاق القانون من املؤسسة العسكرية واألمنية 
في مص��ر عل��ى م��دار العام��ن األخيرين. لك��ن، رمبا 
متثلت صدمة الكثيرين في رؤية هذا القتل بشكل حّي، 
ب��ل وتباهي بعض أنصار النظام احلاكم به، وتبريره 
ف��ي وس��ائل اإلع��الم. كانت منظم��ة هيوم��ان رايتس 
ووتش قد أعلنت، قبل تس��ريب هذا الفيديو بأس��ابيع 
قليلة وجود أدلة قوية تشير إلى توّرط األمن املصري 
في قتل نحو عش��رة أش��خاص في ش��مال س��يناء في 
ش��هر كانون الثاني من العام اجل��اري )2017(، كان 
قد مت اعتقالهم وإخفاؤهم قس��رياً منذ تش��رين الثاني 

 .2016
يتف��ق كثي��رون م��ن متابع��ي تط��ورات الش��أن 
املص��ري في أن املس��توى ال��ذي بلغت��ه جرائم حقوق 
اإلنس��ان وانتهاكاته��ا في مصر أصبح يش��كل مصدر 
تهدي��د بالغ لتماس��ك النس��يج املجتمعي، واس��تقرار 
الدولة ومؤسس��اتها بش��كٍل ق��د يفوق خط��ر اإلرهاب 

تعهد 13 حزباً وحرك��ة ومنظمة مصرية معارضة، 
ي��وم االثنن، بالتحرك نحو الدفع مبنافس��ن »جادين«، 
ف��ي االنتخاب��ات الرئاس��ية املزمع��ة ع��ام 2018، ف��ي 
مواجهة رئيس االنقالب عبد الفتاح السيس��ي، الذي قال 
إنه يرحب بوجود »منافس��ن« في االنتخاب��ات، مطالباً 

اإلعالم مبنحهم مساحات.
يأت��ي ذلك في وق��ت ج��ّدد كل من الرئيس الس��ابق 
للجهاز املركزي للمحاس��بات، املستش��ار هشام جنينة، 
ورئي��س ح��زب »احلرك��ة الوطنية« املرش��ح الرئاس��ي 
الس��ابق الفريق أحمد ش��فيق، فتح املجال أمام إعالن كل 

منهم ترشحه خلوض تلك االنتخابات.
حتركات ليبرالية ضد السيسي

وف��ي بي��ان مش��ترك وق��ع علي��ه 13 حزب��اً وحركة 
ومنّظم��ة مصري��ة، بينه��ا ح��زب »الدس��تور«، وحرك��ة 
»ش��باب 6 أبري��ل«، عالوة عل��ى أكثر من مئة سياس��ي، 
أبرزهم املرش��حن الرئاسين السابقن حمدين صباحي 
وخال��د عل��ي، والوزي��ر الس��ابق كم��ال أب��و عطي��ة، قال 
البي��ان إنه��م »عازم��ون على النض��ال من أج��ل حتقيق 
شروط وضمانات احلد األدنى، من تنافسية االنتخابات 

الرئاسية املقبلة«.
وأش��ار املوقعون على البيان إلى أنهم سيتحركون 
للتقدم ب�»منافس��ن جاّدين معبرين ع��ن برنامج وطني 
املص��ري«،   للمجتم��ع  بدي��الً  يق��دم  دميقراط��ي،  مدن��ي 
واس��تنكرت تل��ك القوى، تصاع��د احلمل��ة األمنية خالل 
األي��ام املاضي��ة، ب�»القب��ض على ع��دد كبير من ش��باب 
األحزاب واحلركات السياس��ية في محافظ��ات مختلفة، 
بلغ عددهم ما يقرب من 25 ناش��طاً، ومت حبسهم جميعاً 
خمس��ة عش��ر يوماً على ذمة ُتهم بينه��ا »كتابة عبارات 

مسيئة للنظام عبر فيسبوك«.
واعتبر البيان، أن تلك احلملة األمنية »تبدو متعمدة 
ف��ي مواجهة أي مس��اٍع خل��وض االنتخابات الرئاس��ية 
املقبل��ة، والتناف��س فيها رغم تصريحات السيس��ي بأنه 

يرحب باملنافسة، ويقبل باختيار الشعب«.

الذي يّدع��ي الرئيس عبد الفتاح السيس��ي محاربته. 
تتح��دث األرق��ام املتاح��ة بنفس��ها ع��ن ه��ذا الواق��ع 
املأس��اوي، فطبقاً ملركز الندمي لتأهيل ضحايا العنف 
والتعذيب، شهدت مصر خالل عام 2016 نحو 1384 
حال��ة قتل خارج نطاق القانون، و535 حالة تعذيب، 
وطبقا للمفوضية املصرية للحق��وق واحلريات هناك 
نحو 912 حالة اختفاء قس��ري بن آب 2015 إلى آب 
2016. وتؤك��د معظم املص��ادر احلقوقية أنه منذ عام 
2013 مث��ل نحو 7000 مدني أمام محاكم عس��كرية، 
املعتقل��ن  م��ن  اآلالف  عش��رات  وج��ود  ع��ن  فض��الً 
واملعتق��الت  الس��جون  ف��ي  السياس��ين  والس��جناء 
املصرية، معظمهم من الش��باب. تض��اف هذه األرقام 
املفزع��ة إل��ى حصيل��ة آلة القت��ل التي ل��م تتوقف منذ 
الفض الدموي العتصام أنصار الرئيس محمد مرس��ي 
في مي��دان رابع��ة العدوي��ة ف��ي آب 2013، الذي من 

املرّجح صحة توصيفه باجلرمية ضد اإلنسانية. 
لقد أصب��ح القضاء املص��ري »أداة للقمع، ومنبراً 
لالنتق��ام من اخلص��وم السياس��ين«، على ح��ّد قول 
تقري��ر ص��ادر ع��ن اللجن��ة الدولي��ة للحقوقي��ن في 
تش��رين األول 2016 عن حال العدال��ة في مصر. وقد 
آن أوان فتح مل��ف اجلرائم املرّوعة التي ترتكب يومياً 
وس��ط  مص��ر  ف��ي 
حال��ٍة من اإلفالت من 
العقاب، ف��ي إطار ما 
باالختصاص  يعرف 
العامل��ي،  القضائ��ي 
االختص��اص  ذل��ك 
الذي يتي��ح للمحاكم 
الوطني��ة، ف��ي بلدان 
العال��م الت��ي تق��ّره، 
عل��ى  باحملاس��بة 
الدولي��ة،  اجلرائ��م 
التعذي��ب،  مث��ل 
القس��ري،  االختف��اء 

ويأتي هذا البيان بعد إصدار العالم املصري عصام 
حجي، املستشار الس��ابق للرئيس املؤقت املعن من قبل 
العس��كر، عدل��ي منصور، مب��ادرة تضمن��ت 12 ضمانة 
خلوض االنتخابات، تطالب بإنهاء حالة الطوارئ، التي 
أُعلن��ت مطلع الش��هر املاضي، في مختل��ف أنحاء البالد، 

ملدة ثالثة أشهر.
نائب شفيق: سيترشح للرئاسة

ومفج��راً مفاج��أة، قال نائ��ب رئيس ح��زب احلركة 
الوطني��ة، اللواء رؤوف الس��يد، إن الفريق أحمد ش��فيق 
رئيس احلزب، سيترش��ح لالنتخابات الرئاسية، مؤكداً 
أن حال��ة وحي��دة متنعه من الترش��ح، ه��ي »أن القيامة 

تقوم«.
وقال السيد، في تصريحات ملوقع »مصر العربية«، 
إنه سيلتقي الفريق أحمد ش��فيق مبقر إقامته باإلمارات؛ 
ملناقشة بعض األمور املتعلقة باحلزب، واألوضاع داخل 
الش��ارع املصري، موضحاً أن اللق��اءات تتطرق للحديث 

عن األوضاع الداخلية ملصر، وكذلك احلزب.
وأش��ار إلى أن احلزب مس��تعد ملس��اندة شفيق في 
االنتخاب��ات، وأنه س��يبدأ ترتيباته مبج��رد إعالنه ذلك 

بشكل رسمي.
مرزوق: »مستعد خلوض املعركة«

وم��ن جهته، قال مس��اعد وزير اخلارجية األس��بق، 
القي��ادي بالتيار الش��عبي، معص��وم م��رزوق، إن مصر 
مقبل��ة عل��ى حتدي��ات كبي��رة ج��داً، وإن الدول��ة تواجه 
خط��راً وجودي��اً، ومن يجد في نفس��ه الق��درة على تولي 
منصب الرئاسة س��يكون أمامه حتديات صعبة عليه أن 

يواجهها.
وأضاف م��رزوق، ف��ي ح��واره ببرنام��ج »بتوقيت 
مص��ر« عبر فضائية »التليفزيون العربي« مس��اء األحد، 
أنه يريد ملصر أن يحكمها أحد أبنائها، بحيث يكون قادراً 

على الصعود بالبلد.
وع��ن ط��رح اس��مه كمرش��ح رئاس��ي، ق��ال: »كنت 
جندياً، وقاتلت في بداية حياتي لتحرير سيناء، وال أزال 

القتل خارج نطاق القان��ون، جرائم احلرب، واجلرائم 
ضد اإلنس��انية، بصرف النظر عن جنس��ية مرتكبيها 
وضحاياه��ا أو الدولة التي ارتكب��ت على أرضها هذه 

اجلرائم. 
محاكم أوروبية.. ومحاوالت 

هن��اك محاوالت مح��دودة بدأت منذ ع��ام 2014 
في بريطاني��ا لدفع احملاك��م هناك لنظ��ر جرائم القتل 
والتعذيب في مصر. فقد حاول محامون إنكليز إصدار 
مذكرات توقيف في حق مس��ؤولن مصرين في أثناء 
زيارته��م لن��دن، إال أن هيئة االدعاء الع��ام في إنكلترا 
وويلز رفضت نظر الش��كوى، إعماالً مببدأ احلصانات 
الدبلوماسية، لكن احملكمة العليا اإلنكليزية أكدت، في 
حك��م مهم في ما بعد، أن مب��دأ احلصانة ال مينع البدء 
ف��ي التحقيق��ات في ش��كاوى ارتكاب جرائم جس��يمة 
في مصر، من بينها جرمي��ة التعذيب. أحد التكتيكات 
لتجاوز هذا املبدأ هو رف��ع القضايا ضد املتورطن في 
هذه اجلرائم من املراكز األمنية والسياسية األدنى، أو 
التي تركت مناصبها الرس��مية، وال تتمتع بحصانات 

دبلوماسية. 
معركة قانونية ومواجهة سياسية 

احملام��ون  يخوضه��ا  الت��ي  العدال��ة  معرك��ة 
املصريون، ومعهم أسر الضحايا، والتي ال تنفصل عن 
املواجهة السياسية الشاملة ضد منظومة االستبداد، 
تتطل��ب اآلن تصعيداً جدي��داً على املس��توى الدولي، 
تت��م في��ه محاصرة الس��لطات املصرية مبل��ف جرائم 
حقوق اإلنسان بش��كل مكثف في كل املنابر القانونية 
والسياس��ية واإلعالمية، ومنابر الرأي العام العاملي، 
خصوص��اً ف��ي ظ��ل اس��تمرار ح��رص القائم��ن على 
احلكم على توطي��د عالقاتهم األمنية واالقتصادية مع 
احلكوم��ات الغربي��ة. فعلى م��دار ع��ام 2016، كثفت 
اإلدارة املصرية من نش��اطها الدبلوماسي في الغرب، 

على اس��تعداد خل��وض أي معركة أكلف به��ا، ولكن هذا 
القرار ال أس��تطيع اتخاذه بس��هولة، فال ب��ّد من التوصل 

لتوافق مدني كامل حول شخصه«.
أديب: ثالثة أسماء مرشحة

ومن جهته، قال اإلعالمي عمرو أديب، مساء السبت، 
إن حمدي��ن صباح��ي أعلن أن��ه لن يخ��وض االنتخابات 
الرئاس��ية املقبلة، ورشح ثالثة أس��ماء خلوض السباق 
أمام السيس��ي، وهم معص��وم مرزوق، وهش��ام جنينة، 

وخالد علي.

خصوصاً مع نقص الدعم املالي السعودي اإلماراتي، 
وتفاق��م األزم��ة االقتصادي��ة، أس��فر هذا النش��اط عن 
التوصل إلى تفاهمات أمنية وعسكرية واقتصادية مع 
بلدان أوروبي��ة مركزية، مثل فرنس��ا وأملانيا واململكة 
األميركي��ة،  املتح��دة  والوالي��ات  وإيطالي��ا  املتح��دة 
واملعون��ات  الس��الح  ص��ادرات  اس��تمرار  وضم��ان 
العس��كرية إلى مصر. لكن هناك من املنابر السياسية 
والقانوني��ة الت��ي ميك��ن توظيفه��ا ف��ي ه��ذه البلدان 
للتأثير على سياس��اتها األمنية والعسكرية في مصر، 
ونقل معركة العدالة وإنص��اف ضحايا جرائم حقوق 
اإلنسان إلى أراضيها، خصوصاً وسط توافر أدلة على 
أن جرائم كثيرة من التي ترتكبها قوات األمن واجليش 
تتم باستخدام أس��لحة ومعدات مستوردة من بعض 
هذه البلدان، مثل فرنس��ا. وتتميز أيض��اً هذه البلدان 
الغربي��ة بوج��ود تنوع سياس��ي ومؤسس��ي، يضمن 
جعل املس��ألة احلقوقية حّيًة على الس��احة الدولية، 
فالكثيرون في املؤسس��ات البرملانية الغربية، وسائل 
اإلعالم الغربية، ومؤسس��ات املجتم��ع املدني ومراكز 
التفكير تشّدد على أن استقرار مصر ومحاربة اإلرهاب 
ال ميك��ن عزله حالياً عن التدني املتس��ارع في أوضاع 
حقوق اإلنس��ان، وحكم القان��ون، وتراكم املظالم لدى 
مجتمعات محلية كثيرة، خصوصاً في سيناء، في ظل 
تدهور الظ��روف االجتماعية واالقتصادي��ة لقطاعاٍت 

واسعة من املصرين. 
تأثير على القضاء 

أكثر ما يشكل خطراً على مستقبل الدولة املصرية 
ه��و االتس��اع غي��ر املس��بوق في نط��اق عن��ف الدولة 
وإرهابها، في ظل جتريف املجتمع من بدائل سياسية 
معتدل��ة، ومتك��ن األجه��زة األمني��ة واملخابراتية من 
إدارة مؤسس��ات احلكم الدس��تورية، مبا فيها التأثير 
عل��ى القض��اء. لع��ل أح��د ال��دروس املس��تفادة م��ن 
ثورات الربيع العربي أن قدرة املس��تبدين على البقاء 
واالس��تمرار ف��ي احلك��م أطول فت��رة ممكن��ة ال تعني، 
بالضرورة، اس��تقرار مجتمعاتهم، خصوصاً في حال 
حدوث اضطرابات سياس��ية مفاجئة. وقد رأينا كيف 
أن عقوداً من االس��تبداد واإلقصاء في ليبيا وس��ورية 
واليمن ل��م حتم هذه الدول من الدخ��ول في صراعاٍت 
أهلي��ة ممت��دة، وم��ن انقس��اماٍت سياس��يٍة ومذهبيٍة 

حادة، حلقت بنسيج هذه املجتمعات.{

وأض��اف أديب، ف��ي برنامج »كل ي��وم«، أن حتالف 
الق��وى الثورية س��يقف خل��ف خالد علي ف��ي انتخابات 
2018، معرباً عن س��عادته حول اتف��اق القوى الوطنية 
واحتادها، مش��ّدداً على أنه »لو القوى الثورية والشباب 
وقف��وا وراء ح��د هيك��ون عنده ف��رص جي��دة للنجاح«، 

حسبما قال.
اجتماع املعارضة في إيطاليا

للس��لطات  موال��ون  إعالمي��ون  هاج��م  ذل��ك،  إل��ى 
اجتماع��اً للمعارض��ة املدني��ة املصرية ش��هدته إيطاليا 
أخي��راً، واصفن إياه بأنه كان »م��ن أجل مهاجمة الدولة 

املصرية«.
وزعمت اإلعالمية املوالية للسلطات، أماني اخلياط، 
ف��ي برنامجه��ا »بن الس��طور«، أن خالد علي يس��تقوي 
باخل��ارج م��ن أج��ل ض��رب اس��تقرار الدول��ة، قائل��ة إن 

الدميقراطية اخلاصة بالنشطاء لديها طرق غير سوية.
للس��لطات،  املوال��ي  والنائ��ب  اإلعالم��ي  وانض��م 

مصطفى بكري، إلى اخلياط، في مهاجمة االجتماع.{

بقلم: معتز الفجيري

بقلم: حسن محمود

مسيرة في غزة رفضًا لوصف ترامب »حماس« بـ»اإلرهابّية«
م��ن  مئ��ات  تظاه��ر 
املقاوم��ة  حرك��ة  أنص��ار 
اإلس��المية )حماس(، يوم 
االثنن، شمالي قطاع غزة، 
الرئي��س  لوص��ف  رفض��اً 
األمريك��ي دونال��د ترام��ب 
للحركة بأنه��ا »إرهابية«، 
ف��ي  مش��اركته  أثن��اء 
القم��ة العربية اإلس��المية 

األمريكية بالرياض.
ورفع املش��اركون في 

املسيرة، التي نظمتها حركة »حماس«، في بلدة جباليا، 
الفت��ات كتب على بعضه��ا: »اإلرهاب م��ن يحتل األرض 

ويقتل اإلنسان«، و»إسرائيل هي دولة القتل«.
وق��ال القيادي احملل��ي باحلركة، محمد أبو عس��كر، 
ف��ي كلم��ة له خ��الل املس��يرة: »نخ��رج الي��وم احتجاجاً 
عل��ى التصريحات الهمجية التي ص��ّرح بها ترامب بحق 

حم��اس، واتهامه��ا باإلره��اب«، وأضاف: »ه��ذا انحياز 
واض��ح للع��دّو، وتغطي��ة علي��ه، وإعط��اء الش��رعية له 

باالستمرار مبمارساته ضد شعبنا«. 
وذكر أبو عسكر أن »ما يتعرض له اإلسالم من حملة 
تش��ويه بإظهاره أنه دين إرهابي، مؤامرة واضحة يجب 

على املسلمن أن يتصدوا لها«. {
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مقتدى الصدر: فشلنا في الحكم.. والمالكي باع ثلث العراق

تناقضات ترامب في قمة الرياض: 
ابحث عن المال

ش��ن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، خالل 
ح��وار تليفزيوني، هجوم��اً حاداً على رئي��س الوزراء 
املالك��ي، وق��وات احلش��د  ن��وري  الس��ابق  العراق��ي 
الش��عبي، حي��ث وج��ه اتهام��ات خطي��رة ملليش��يات 
عراقي��ة تابع��ة للحش��د الش��عبي، تتعل��ق بعمليات 
خط��ف »وقط��ع رقاب« وفس��اد، فضالً ع��ن موقفه من 

القتال في سوريا.
وذك��ر الصدر في ح��واره مع فضائية »الرش��يد« 
العراقي��ة، أن »احلكام الذين يّدعون التش��يع وجاؤوا 
بع��د س��قوط نظ��ام صدام فش��لوا ف��ي حك��م العراق، 
ألنهم ل��م يحكموا مبا أنزل محمد وعل��ي، وإمنا حكموا 
بش��هواتهم ونزواته��م ليس إال«. وأض��اف الصدر أنه 
»ليس مهما أن يكون رئيس الوزراء ش��يعياً صاحلاً أو 

سّنياً صاحلا، املهم يكون أبوياً«.
املالكي باع العراق

وهاجم »الص��در« رئيس الوزراء الس��ابق نوري 
املالك��ي، بالق��ول إن »ثلث العراق بي��ع في زمن نوري 
املالكي، وإن الدماء التي تس��يل من الس��ّنة والش��يعة 
ف��ي األنبار واملوص��ل، وحص��ول تنظي��م الدولة على 

أسلحة اجليش، وتهجير املواطنن هو بيع للعراق«.
وتاب��ع: »أرفض أن يك��ون نوري املالكي رئيس��اً 
لوزراء العراق في املرحلة املقبلة، ألنه سيبيع ما تبقى 
من الع��راق، وأنا راف��ض للوالية الثالث��ة ألن املجّرب 
ال يج��رب«. واتهم املالكي بأنه خ��رب ميزانية العراق 
وباع األنبار واملوصل وس��امراء، وس��مى املتظاهرين 
ب�»الفقاع��ة«، وخ��رب اخلدم��ات ف��ي ثماني س��نوات 
حكمه، فهو يتحمل كل ذلك ألنه هو من كان رأس الهرم 

في رئاسة الوزراء.
وعن عالقت��ه بإيران ودول املنطق��ة، قال الصدر: 
»أنا ال أعادي أحداً فقط من احتل العراق، وإيران سواء 
قطع��ت الدعم عني أو ال، فهي تبقى جارة للعراق، لكن 

م��ا قبل زي��ارة الرئي��س األميرك��ي دونال��د ترامب 
للس��عودية، لي��س كما بعده��ا، إذ ميكن وصفه��ا بأنها 

نقطة التحول األبرز في خطاباته وسلوكه.
ترام��ب الذي اعتاد انتقاد الس��عودية بش��كل دائم 
قبل انتخابه، مبا ف��ي ذلك اتهام اململكة بأنها تقف وراء 
هجم��ات 11 أيل��ول 2001، وصاح��ب مقول��ة »عليه��م 
أن يدفع��وا لن��ا«، والذي لم يك��ن يوفر خطاب��اً ملهاجمة 
اإلس��الم واملس��لمن.. وضع كل ذلك خلف��ه منذ اللحظة 
الت��ي حط��ت فيه��ا طائرته ف��ي الرياض ف��ي أول زيارة 
خارجية له منذ تس��لمه منصبه، وارتدى وجه الرئيس 
األميرك��ي املتعاطف مع املس��لمن واحملب للس��عودية، 
متس��لحاً بش��عار املصلحة أوالً، ومدفوع��اً بالرغبة في 
حتقيق مكاس��ب مالية بغطاء سياس��ي، وهو ما حتقق 
له على مدى يومن كاملن، بعدما حصد صفقات بأكثر 

من 350 مليار دوالر من السعودية فقط.
وبعد أكثر م��ن عام كامل اعتاد في��ه ترامب اعتماد 
خط��اب قاس جتاه املس��لمن، فإن ترام��ب تخلى خالل 
الزي��ارة للس��عودية عن عب��ارات ش��ديدة اللهجة تفوه 
به��ا العام املاض��ي، وف��ي مقدمتها مصطل��ح »اإلرهاب 
اإلس��المي املتط��رف«. وف��ي خط��اب أدل��ى ب��ه ف��ي آب 
2016، على سبيل املثال، قال ترامب إن خطاب الرئيس 
باراك أوباما للعالم اإلسالمي في عام 2009 مبصر كان 
يفتقر »للش��جاعة األخالقي��ة« وكان مليئاً بالس��ذاجة. 
وأض��اف: »كل من ال يس��تطيع تس��مية عدّونا ال يصلح 
لقي��ادة ه��ذا البلد، كل م��ن ال يس��تطيع إدان��ة الكراهية 
واالضطه��اد والعن��ف ف��ي اإلس��الم الراديكال��ي يفتق��ر 
إل��ى الوض��وح األخالقي وال يس��تحق أن يكون رئيس��اً 
لن��ا«. أما ف��ي خطابه أم��ام أكثر من 50 من ق��ادة الدول 
العربية واإلسالمية، فتجنب استخدام عبارة »اإلرهاب 
اإلس��المي املتط��رف«، داعياً قادة العالم اإلس��المي إلى 
مواجه��ة »أزم��ة املتطرف��ن اإلس��المين«، وأش��ار إل��ى 

تكون سياستها لصالح العراق وليس ضده«.
احلرب الطائفية

وش��دد عل��ى أن االنش��قاقات الت��ي حدث��ت ف��ي 
»التي��ار الصدري« س��ببها أن البعض منه��م يريد أن 
يكون سياسياً، كما أنهم خاضوا في احلروب الطائفية 
التي م��ا زال البعض يحّمل التيار الصدري وزرها إلى 

اليوم.
واتهم املنش��قن عن التيار ومن عص��وه واتبعوا 
قادة غي��ره، وحّملهم وزر احلرب األهلي��ة في العراق، 
وأنه��م ميليش��يات وقح��ة، و»إذا وقعن��ا بيده��م ف��ي 

االنتخابات املقبلة سنكون أمام »قطاع رقاب« جدد.
وكشف الصدر عن قيام قيادي في تلك امليليشيا، 
باختط��اف 1500 عراق��ي انتقام��اً حلادث��ة اختطاف 
ش��قيقه، مؤكداً قي��ام املليش��يات بعملي��ات اختطاف 

»اإلسالمين واإلرهاب اإلسالمي بكافة أشكاله«.
وبع��د أن كان��ت عبارات مث��ل »اإلس��الم يكرهنا«، 
»هناك كراهية هائلة في اإلس��الم« التي قالها ترامب في 
مقابلة مع ش��بكة )سي إن إن( في آذار 2016، هي جزء 
فقط سلس��لة من التصريح��ات التحريضية التي تتكرر 
على لسانه باستمرار، والتي لطاملا أرفقها باقتراحات ال 
تقل متييزية مبا في ذلك اقتراحه »منع جميع املس��لمن 
األجان��ب من دخ��ول الواليات املتح��دة«، خفض ترامب 
من نبرة هجومه على اإلسالم خالل زيارته للسعودية، 
ووضع املسلمن في خانة »ضحايا اإلرهاب« بقوله: إن 
»معظم ضحايا اإلرهاب أبرياء من العرب واملسلمن في 

متكررة ألشخاص »ذكروا قادتهم بسوء«.
التحالف الشيعي

وهاجم التحال��ف الوطني العراقي )الش��يعي(، 
بالق��ول: »على م��اذا حصلنا م��ن التحالف ال��ذي كنا 
فيه س��وى »صولة جرذان، وفئران؟«، في إشارة إلى 
صول��ة الفرس��ان التي ش��نها رئيس الوزراء األس��بق 
نوري املالك��ي على جيش املهدي )أتب��اع الصدر( في 

البصرة عام 2008.
وأقر الصدر بأن الس��يطرة على احلش��د الشعبي 
ف��ي مرحلة ما بعد تنظيم الدولة، س��تكون صعبة ألن 
فيهم غير املنضبطن، وقال إنه طالب العبادي في لقاء 

معه بدمج املنضبطن في صفوف القوات األمنية.
ودع��ا إلى عدم التدخل في ش��ؤون اآلخرين وزج 
الش��باب العراق��ي في مح��ارق هنا وهن��ا، وأال يذهب 

دول الشرق األوسط، حتملوا وطأة أعمال قتل ودمار في 
موجة العن��ف املتعصبة هذه، هناك بع��ض التقديرات 
تش��ير إلى أن أكثر م��ن 95 باملائة م��ن ضحايا اإلرهاب 

مسلمون«.
تناقض إضاف��ي ظهر خالل زي��ارة ترامب، يتعلق 
باإلس��هامات اخليري��ة، خ��الل حملت��ه االنتخابية عام 
2016 كثي��راً ما هاجم ترامب عالقة منافس��ته هيالري 

آالف منه��م إل��ى محرقة بس��بب سياس��ات مجهولة، 
»وأن��ا ال أفضل��ه ألنه غي��ر ممنوع، بل هو ح��رام«، في 

إشارة إلى قتال مليشيات عراقية في سوريا.
العبادي: لم نحارب الديكتاتورية 

لتحكمنا العصابات
ش��نَّ رئيس ال��وزراء العراق��ي، حي��در العبادي، 
هجوماً على امليليشيات املس��لحة، منتقداً االنتهاكات 
الت��ي ترتكبه��ا. واتهم العب��ادي عصابات لم يس��ّمها 
بأنها تريد خطف العراق، وبأنها حتتال على الش��عب 

»بحجة الدفاع عن املذهب، حسب قوله.
لبع��ض  املبطن��ة  انتقادات��ه  العب��ادي  وج��دد 
العناص��ر املنضوب��ة حت��ت مظلة احلش��د الش��عبي، 
قائالً: »لن نس��مح ملن يريد إضعاف الدولة واملجتمع، 

أن يقوم باخلطف ملجرد أن تخالفه الرأي«.
وتس��اءل العبادي: »هل قت��ال أبطالنا ومحاربة 

الديكتاتورية من أجل أن حتكمنا عصابات؟«.
وكان العب��ادي قد ق��ال قبل أيام، في إش��ارة إلى 
بعض الفصائ��ل املس��لحة، إن عناصره��ا »يخطفون 

الناس ويريدون املشاركة في االنتخابات«.{

الصدر: سياسات إيران جّرت الويل والثبور
 دعا زعيم التيار الصدري في العراق )مقتدى الصدر( إيران إلى اتباع سياس��ة االنفتاح واالبتعاد 

عن السياسات التي تؤثر سلبياً على دول املنطقة.
وش��دد الصدر في بيان -عقب تهنئته الرئيس اإليراني حس��ن روحاني بفوزه بدورة ثانية- على 
ضرورة أن تهتم إيران بشعبها وتقوده إلى بّر األمان، وتترك ما سماها املهاترات السياسية والطائفية، 

التي قال إنها جّرت عليها وعلى املنطقة الويل والثبور.
كم��ا طال��ب الصدر احلكوم��ة اإليرانية بفتح ب��اب احلوار والتفاهم م��ع كل ال��دول اإلقليمية بحكم 

تأثيرها القوي في املنطقة، محذراً من أن الوضع ما عاد يتحمل التصعيد.
وكان الص��در دع��ا قبل يومن إيران والس��عودية إل��ى التهدئة وب��دء حوار جاد حل��ل األزمات في 

املنطقة، معتبراً أن »احلوار اجلاد والنافع بينهما سيفيء على املنطقة جمعاء باألمن واألمان«.
يشار إلى أن روحاني حسم انتخابات الرئاسة في إيران التي جرت يوم اجلمعة بعد حصوله على 

57% من أصوات الناخبن، متقدماً بفارق كبير على غرميه احملافظ إبراهيم رئيسي.{

كلينت��ون مبؤسس��ة كلينت��ون، التي تلق��ت املالين في 
هيئ��ة تبرعات م��ن الس��عودية واإلم��ارات وقطر وعدد 
من دول الش��رق األوس��ط األخرى. إال أن البنك الدولي، 
أعلن يوم األحد، أن السعودية واإلمارات تعهدتا مببلغ 
100 ملي��ون دوالر لصندوق »رائ��دات األعمال« املقترح 
من البن��ك، مببادرة م��ن إيفان��كا ترامب، ابن��ة الرئيس 

األميركي واملستشارة بالبيت األبيض.{

حماس ترفض تصريحات ترامب.. ومسيرة تندد بزيارته
التاريخ ولن تثني شعبنا عن مواصلة طريق التحرر«.

وكان ترام��ب قد ص��رح في خطابه بالقم��ة العربية اإلس��المية األميركية 
بالرياض بأن حركة حماس »إرهابية«، كما قارنها بتنظيم الدولة اإلس��المية 
والقاعدة، وقال خالل مؤمتر صحفي بالقدس إنه لن تطلق أثناء فترة رئاس��ته 
أية صواريخ على إسرائيل من قبل حماس أو حزب الله، مشدداً على أن إدارته 

ستقف دائماً مع إسرائيل.
في غضون ذلك، نظمت اجلبهة الش��عبية لتحرير فلسطن مسيرة جابت 
ش��وارع قطاع غزة مبش��اركة عدد من الفصائل الفلس��طينية، وعبرت اجلبهة 
ع��ن رفضها لزيارة ترمب، وقالت إنها تأتي في ظل احملاوالت األميركية إلعادة 
صياغة الشرق األوسط وسرقة املقدرات العربية، معتبرة أنها مبثابة تخطيط 

ملؤامرة كبيرة ضد القضية الفلسطينية.
ووضع املتظاهرون مجسماً لترامب مربوطاً باحلبال، وقد وجه مسلحون 

من اجلناح العسكري للجبهة الشعبية البنادق إلى رأسه.{

اعتبرت حركة حماس أن خطاب الرئيس األميركي دونالد ترامب عنصري 
ويحّرض على الكراهية وتزوير التاريخ، بينما نظمت اجلبهة الشعبية لتحرير 
فلسطن مسيرة في شوارع غزة رفضاً لزيارة ترمب لفلسطن، ودعماً لألسرى 

املضربن عن الطعام.
وق��ال الناط��ق باس��م حركة حم��اس ف��وزي بره��وم إن خط��اب الرئيس 
األميرك��ي عنصري ويعتبر تش��جيعاً لنظام فصل عنصري إس��رائيلي جديد، 
وحتريض��اً على الكراهية وتزوير التاريخ، كما حذر برهوم من هذه السياس��ة 
األميركية وخطورتها على حقوق الشعب الفلسطيني. ونقلت وكالة الصحافة 
الفرنس��ية ع��ن بره��وم أن تصريح��ات ترام��ب »مرفوضة وتش��ويه لس��معة 

املقاومة الفلسطينية وانحياز كامل لالحتالل الصهيوني«.
كما نقلت الوكالة عن املس��ؤول في حركة حماس مش��ير املصري قوله إن 
تصريحات ترامب »دليل على سياس��ة الكيل مبكيالن التي لن توصل املنطقة 
إلى االس��تقرار«، مؤكداً أن »سياسة اإلدارة األميركية العرجاء لن تغير حقائق 
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الشرطة البحرينية
توقف 50 مطلوبًا

 أوقفت الش��رطة البحرينية 50 مطلوباً 
أمني��اً أو ف��اراً م��ن س��جن ج��و واحملكوم��ن 
م��ن  ع��دد  بينه��م  م��ن  إرهابي��ة،  بقضاي��ا 
األش��خاص جلأوا إلى منزل الش��يخ عيسى 
قاس��م والكائن في منطقة ال��دراز الواقعة في 

الشمال الغربي من البحرين.
ف��ي  كبي��رة  ق��وات  الش��رطة  ونش��رت 
املنطقة، بعدما تصدت لها مجموعة إرهابية 
ب��ادرت بق��ذف القناب��ل اليدوي��ة واألس��ياخ 
احلديدية، ما استدعى التعامل مع عناصرها 
مبوج��ب الضواب��ط القانونية املق��ررة، بعد 

إصابة عدد من رجال األمن.
البحريني��ة،  الداخلي��ة  وزارة  وقال��ت 
إن اإلج��راء يأتي ف��ي إطار اجله��ود املبذولة 
حلماية »أهل املنطقة من املجرمن اخلطرين 
الذين اندسوا بينهم، وجار اتخاذ اإلجراءات 

القانونية الالزمة في هذا الشأن«.
»متكن��ت  األمني��ة،  العملي��ة  وخ��الل 
الش��رطة م��ن إزال��ة كل م��ا يعط��ل مصال��ح 
املواطنن ويعوق حركتهم من حواجز أو غلق 
الش��وارع، وتقرر بقاء الشرطة في املوقع مبا 

يضمن سالمة الناس وسهولة حتركهم«.

واشنطن: لن نسمح 
بهجوم كيماوي في سورية

األمم  ل��دى  األميركي��ة  الس��فيرة  قال��ت 
»ل��ن  واش��نطن  إن  هايل��ي  نيك��ي  املتح��دة 
تسمح مرة أخرى بتعرض الشعب السوري 
هايل��ي  وش��ددت  الكيماوي��ة«.  لألس��لحة 
خ��الل زيارة لها إل��ى تركيا في إط��ار تفقدها 
أوض��اع الالجئ��ن الس��ورين ف��ي املنطق��ة، 
عل��ى أن أميركا تري��د أن تق��وم األمم املتحدة 
املخصص��ة  اإلنس��انية  املعون��ات  بتركي��ز 
للشعب السوري إلى الدول املضيفة لالجئن 

السورين في الشرق األوسط.
وأش��ادت هايلي خالل حديثها ألعضاء 
الس��فارة األميركية في أنق��رة، بتوفير تركيا 
املالذ لالجئن الس��ورين الفارين من احلرب 

األهلية.
األمم  ف��ي  األميركي��ة  الس��فيرة  وت��زور 
األح��وال  ال��ى  للتع��رف  تركي��ا،  املتح��دة 
والعم��ل  الس��ورين،  لالجئ��ن  املعيش��ية 
اإلنس��اني لألمم املتحدة. كما تهدف زيارتها 
إل��ى تقيي��م الوضع اإلنس��اني عل��ى األرض 
واملس��اعدات األميركية. وهذه هي أول زيارة 
خارجي��ة لها منذ توليها مهام منصبها مطلع 

العام احلالي.

سجون االحتالل تحولت 
مستشفيات ميدانية

األس��رى  ش��ؤون  هيئ��ة  رئي��س  ق��ال 
واحملرري��ن ف��ي فلس��طن عيس��ى قراقع، إن 
كل الس��جون الت��ي ُيحتج��ز فيه��ا األس��رى 
املضرب��ون وأقس��ام الع��زل »حتّول��ت إل��ى 
التده��ور  نتيج��ة  ميداني��ة  مستش��فيات 
الصح��ي اخلطير عل��ى أوضاعهم«، في وقت 
الفلس��طينية  التصريح��ات  في��ه  تناقض��ت 
واإلس��رائيلية إزاء مس��ألة املفاوض��ات ب��ن 

األسرى ومصلحة السجون.
م��ن  كبي��راً  ع��دداً  أن  قراق��ع  وأوض��ح 
األس��رى نقل إلى مستش��فيات مدنية بسبب 
خطورة حالته، موضحاً أنه بعد 38 يوماً من 
اإلضراب املتواصل »بدأ األس��رى يصارعون 
امل��وت«، مح��ذراً م��ن »س��قوط ش��هداء ف��ي 
اإلس��رائيلية  احلكوم��ة  واته��م  صفوفه��م«. 

بأنها »تهدف إلى إيق��اع ضحايا في صفوف 
املضرب��ن، مس��تهترة بحياته��م وصحته��م 
وكل اجلهود الدولية والفلس��طينية املبذولة 

من أجل االستجابة ملطالبهم العادلة«.
ووص��ف وض��ع األس��رى بأن��ه »خطير 
جداً ومأس��وي، ويتعرضون لكارثة جماعية 

غير مسبوقة على يد حكومة االحتالل«.

ترامب: عباس ونتن ياهو 
يريدان سالمًا تاريخيًا

 ق��ال الرئيس دونالد ترامب، إن الرئيس 
محمود عب��اس ورئيس الوزراء اإلس��رائيلي 
بنيام��ن نتانياهو مس��تعدان »للس��عي من 
أجل الس��الم«، وإن حذر من أنه لن يكون من 

السهل التوصل الى اتفاق.
وأضاف في كلمة في متحف »إسرائيل«: 
»اجتمع��ت ه��ذا الصب��اح بالرئي��س عباس، 
الفلس��طينين  إن  لك��م  أق��ول  أن  وميكنن��ي 

مستعدون للسعي من أجل السالم«.
اجتماع��ي بالصديق  وأضاف: »وبع��د 
العزيز ج��داً بنيام��ن، ميكنن��ي أن أقول لكم 
أيض��اً إن��ه يس��عى ال��ى الس��الم. إن��ه يريد 
الس��الم... لكن إحالل السالم لن يكون سهالً. 
كلنا يعلم ذلك. اجلانبان سيواجهان قرارات 
صعب��ة. لك��ن بالعزمي��ة واحللول الوس��ط 
واإلميان بإمكان حتقيق الس��الم، سيتس��نى 
لإلس��رائيلين والفلس��طينين التوص��ل الى 
اتف��اق«. وف��ي ما يتعل��ق بالش��أن اإليراني، 
قال ترامب: »الواليات املتحدة ملتزمة بشدة 
جعل إي��ران مبنأى عن تطوير س��الح نووي 
ووق��ف دعمه��ا اإلرهابين وامليليش��يات. لذا 
نخبرك��م أن إي��ران من اآلن لن متلك أس��لحة 

نووية«.

تصاعد االحتجاجات 
المطلبية في تونس

ف��ي  االحتجاج��ات  رقع��ة  توس��عت 
محافظ��ات اجلن��وب التونس��ي غ��داة مقتل 
متظاه��ر صدمت��ه س��يارة للش��رطة، بينم��ا 
س��حبت وزارة الداخلي��ة قواته��ا م��ن مدينة 
تطاوي��ن بعد ح��رق محتج��ن مديري��ة أمن 
وس��يارات للش��رطة وإصاب��ة عناص��ر م��ن 
االثن��ن-  لي��ل  )ال��درك(  الوطن��ي  احل��رس 
الثالثاء املاضي، في مواجهات مع متظاهرين 
هاجموا نقطة حدودية في منطقة »احلزوة« 
التابع��ة حملافظة توزر جنوب غربي تونس. 
واش��تبك أف��راد الدرك م��ع املهاجم��ن الذين 
حاولوا إحراق املركز احلدودي ما أس��فر عن 

إصابة دركين.
محافظ��ة  أهال��ي  م��ن  مئ��ات  وتظاه��ر 
مس��اندًة  غ��رب(  )جن��وب  وت��وزر  قبل��ي 
ألهالي تطاوي��ن وللمطالب��ة بتنمية املناطق 
الصحراوي��ة الفقي��رة وتوفي��ر ف��رص عم��ل 
أهال��ي  احتجاج��ات  وترك��زت  للش��باب. 
احملافظ��ات اجلنوبي��ة حول محط��ات ضخ 
النفط والغاز التي تنتشر في منطقة الكامور 

القريبة من تطاوين.

22 قتياًل بتفجير انتحاري 
في مانشستر

قتل 22 ش��خصاً عل��ى األقل م��ن بينهم 
أطفال وأصيب 59 آخرون بجروح في تفجير 
للمغني��ة  حفل��ة  رواد  اس��تهدف  انتح��اري 
األميركية أريانا غراندي في مدينة مانشستر 
ش��مال انكلترا لي��ل االثنن. وقوب��ل الهجوم 
مبوج��ة إدانات ف��ي بريطاني��ا والعالم، فيما 
رصدت أج��واء احتفالية في حس��ابات على 
مواقع التواصل االجتماع��ي بدا أنها ألنصار 

تنظيم »داعش«.
إي��ان  مانشس��تر  ش��رطة  قائ��د  أعل��ن 
هوبكين��ز، أن األجه��زة األمني��ة تتعام��ل مع 
تفجير مانشس��تر، باعتباره اعتداء إرهابياً. 
وق��ال: »نعتقد في ه��ذه املرحل��ة أن الهجوم 
نف��ذه رجل واح��د. ونعطي األولوي��ة ملعرفة 
ش��بكة«.  ضم��ن  أم  مبف��رده  تص��رف  ه��ل 
وأك��د هوبكين��ز أن املهاجم قتل ف��ي الهجوم 
خارج قاعة مانشس��تر أرين��ا للحفالت حيث 
اس��تهدف رواد احلفل��ة ل��دى مغادرتهم بعد 

انتهائها.

السودان يتهم مصر بدعم 
جماعات مسلحة متمردة

 اتهم الرئيس الس��وداني عمر البش��ير، 
م��ع  احل��رب  ف��ي  املتمردي��ن  بدع��م  مص��ر 
اخلرطوم، وذلك قبل أس��بوع من زيارة يقوم 
بها وزير اخلارجية السوداني للقاهرة بهدف 
تخفيف ح��دة التوتر بن البلدي��ن، فيما نفت 

وزارة اخلارجية املصرية هذه االتهامات.
ودبت خالفات بن مصر والس��ودان في 
األش��هر القليلة املاضية في شأن قضايا عدة 
ب��دءاً م��ن أراٍض متنازع عليه��ا على احلدود 
بن البلدين وانتهاًء بقيود جتارية وش��روط 
خاصة بتأش��يرات الس��فر ه��ددت العالقات 

التجارية بن البلدين.
املس��لحة  الق��وات  أم��ام  كلم��ة  وف��ي 
السودانية، قال البشير إن اجليش السوداني 
صادر مركبات مصرية مدرعة من املتمردين 

في منطقة دارفور غرب البالد.
ورداً على اتهامات السودان، أكد الناطق 
باس��م وزارة اخلارجي��ة املصري��ة أن »مصر 
حتترم س��يادة الس��ودان عل��ي أراضيه ولم 
ولن تتدخل يوماً في زعزعة دولة الس��ودان 

الشقيقة أو اإلضرار بشعبها«.

مقتل 7 من »القاعدة« 
في مأرب بغارة أميركية

شّنت القوات األميركية غارة على موقع 
لتنظيم »القاعدة« في محافظة مأرب اليمنية 
أدت إلى مقتل سبعة من عناصر التنظيم على 
األقل. وقالت القيادة العسكرية األميركية في 
الش��رق األوس��ط إن الق��وات األميركية قتلت 
العناصر الس��بعة مس��تخدمة أسلحة نارية 

صغيرة وضربات جوية محددة.
األميركي��ة  الدف��اع  وزارة  وقال��ت 
)البنتاغون( إن عدة جنود أميركين أصيبوا 
في الغ��ارة التي اس��تهدفت مجمع��اً مرتبطاً 
بتنظي��م »القاعدة في جزي��رة العرب«. وقال 
املتحدث باس��م ال��وزارة الكابنت جيف ديفيز 
للصحافي��ن، إن اإلصاب��ات ليس��ت خطيرة 
بشكل يتطلب إجالء طبياً، لكنه رفض حتديد 
ع��دد املصاب��ن. وأض��اف أن هذه ه��ي املرة 
األولى التي تنفذ فيها الواليات املتحدة غارة 
بري��ة في محافظ��ة مأرب، وه��ي أعمق نقطة 

توغلت إليها الستهداف تنظيم »القاعدة«.

»سي آي ايه« حّذرت موسكو 
من التدخل في االنتخابات

قال جون برينان املدير الس��ابق لوكالة 
املخاب��رات املركزي��ة األميركي��ة إن��ه أصبح 
واضح��اً الصيف املاضي أن روس��يا حاولت 
التدخ��ل ف��ي انتخاب��ات الرئاس��ة األميركية 
وإن��ه ح��ذر رئي��س جه��از األم��ن االحت��ادي 
الروس��ي م��ن أن مث��ل ه��ذا التدخل س��يضر 

بالعالقات مع الواليات املتحدة.
وقال برينان خالل جلس��ة اس��تماع في 
جلن��ة املخابرات مبجلس الن��واب األميركي: 
»يج��ب أن يكون واضحاً للجميع أن روس��يا 
انتخاباتن��ا  عملي��ة  ف��ي  بصفاق��ة  تدخل��ت 
الرئاس��ية 2016 وأنه��م قام��وا مبث��ل ه��ذه 
األنش��طة على الرغم من احتجاجاتنا القوية 

وحتذيرنا الواضح أال يفعلوا ذلك«.
وأضاف أنه يعتقد أنه كان أول مسؤول 
أميركي يثير مس��ألة التدخل في االنتخابات 
مع الروس، مش��يراً إلى اتصال هاتفي أجراه 
في الرابع من آب العام املاضي مع ألكس��ندر 
بورتنيك��وف رئيس جه��از األم��ن االحتادي 

الروسي.

لقطات سريعة

ما ال تعرفه عن الداعية الهندي 
الذي يالحقه »اإلنتربول«

طالب��ت الهن��د اإلنتربول الدول��ي بإصدار مذك��رة اعتقال بح��ق الداعية 
الهندي ذاكر نايك، وتسليمه فور اعتقاله في أي بلد، وذكرت في طلبها أن ذاكر 
نايك متهم بالتورط في قضايا غس��ل أموال وكس��ب غير مش��روع عن طريق 
مؤسسات وقنوات فضائية دينية يديرها، وتهم أخرى تتعلق باإلرهاب، على 

حد تعبيرها.
 ذاك��ر عبد الك��رمي نايك، 
املولود ف��ي مومباي في الهند 
عام 1965 واحلائز إجازة في 
الط��ب م��ن جامع��ة مومباي، 
ت��رك العم��ل الطب��ي وتوج��ه 
وتتلم��ذ  اإلس��المية،  للعل��وم 
اجلن��وب  الش��يخ  ي��د  عل��ى 
أفريقي الش��هير أحمد ديدات. 
حفظ القرآن الكرمي واألناجيل 
وكتب اليهود والفيدال، وأتقن 

عدة لغات وأنشأ مؤسسة البحوث اإلسالمية عام 1991.
نال »نايك« عدة جوائز دولية خلدمة اإلس��الم، وأسلم على يديه عشرات 
اآلالف، ويحظ��ى بس��معة طيب��ة بن عم��وم املس��لمن، بس��بب مناظراته في 
مقارن��ة األدي��ان، حيث يحفظ ع��ن ظهر قلب وبع��دة لغات الق��رآن واإلجنيل 
والت��وراة، وكت��ب املعتق��دات الهندي��ة وعل��ى رأس��ها الهندوس��ية والبوذية 
والس��يخية، إضافة إلى الكتب القدمية للمعتقدات اآلس��يوية، إضافة إلى أنه 
يدي��ر عدة مؤسس��ات خيرية، منها مؤسس��ة بحوث اإلس��الم، الت��ي أغلقتها 
الس��لطات الهندية، إضافة إلى مجموعة قنوات الس��الم الت��ي تصل إلى أكثر 

من 120 دولة بعدة لغات
يقي��م »نايك« حالياً باململكة العربية الس��عودية منذ عام 2015، عندما 
ف��از بجائزة امللك فيصل خلدمة اإلس��الم العريقة، وال يعود إلى الهند خش��ية 

اعتقاله، ويتنّقل من فترة ألخرى بن دول منها إندونيسيا وماليزيا وتركيا.
ملاذا تتهمني الهند باإلرهاب؟

عاد اس��م الداعية اإلس��المي الهندي إل��ى واجهة األح��داث بعدما أعلنت 
الهن��د أنه��ا تقدمت بطلب إل��ى اإلنتربول لوضع اس��مه على قائم��ة املطلوبن 
دولي��اً، ما أثار اجل��دل هو االتهامات التي ذكرتها الس��لطات الهندية، وهي أن 
نايك متهم بالتورط في قضايا غس��ل أموال وكسب غير مشروع، لكن املاضي 
القريب يذكر أن السلطات الهندية اتهمت ذاكر نايك في آب املاضي باإلرهاب، 
وبنش��ر العداوة بن أتباع األدي��ان املختلفة والقيام بنش��اطات غير قانونية 
تهدد األمن العام، لكن نايك يؤكد أن أس��لوبه في الدعوة لم يتغير منذ خمسة 
وعش��رين عاماً، ويس��تنكر مطاردة الس��لطات الهندية له »ألنني اكثر الدعاة 

شهرة، ولهذا السبب يودون أن يوقفوا نشاطاتي«.
 يشار إلى أن ذاكر نايك الطبيب البالغ من العمر 52 عاما نال عدة جوائز 
دولي��ة خلدمة اإلس��الم، ويحظى بس��معة طيبة بن عموم املس��لمن بس��بب 
مناظرات��ه ف��ي مقارنة األدي��ان، ويدي��ر الرجل ع��دة مؤسس��ات خيرية منها 

مؤسسة بحوث اإلسالم التي أغلقتها السلطات الهندية.{

عن��ف الرئيس املصري عبد الفتاح السيس��ي نائباً برملاني��اً طالب بتأجيل 
رفع أس��عار الكهرباء والوقود وبزيادة احلد األدنى لألجور لتخفيف العبء عن 

املواطنن، في مشهد نقلته التلفزيونات على الهواء مباشرة.
ج��اء ذل��ك عندما وجه عض��و مجلس الن��واب أبو املعاط��ي مصطفى كلمة 
للسيس��ي أثناء افتتاح عدد من املشاريع في محافظة دمياط الساحلية شمالي 

البالد.
وطال��ب أبو املعاط��ي -النائب ع��ن دائرة كفر س��عد بدمياط - ف��ي كلمته 
بإرجاء زيادة متوقعة في أس��عار الكهرباء والوق��ود حتى ترفع احلكومة احلد 
األدنى من األجور إلى ثالثة آالف جنيه )نحو 167 دوالراً( كي يتمكن املواطنون 

من حتمل عبء هذه الزيادات.
يشار إلى أن احلد األدنى احلالي لألجور في مصر هو 1200 جنيه.

ول��دى انتهائه من كلمته، التفت إليه السيس��ي وس��أله: »أن��ت من؟« فرد 
الرجل بأنه عضو في مجلس النواب، وحينها س��أله السيس��ي هل كان يتحدث 
عن دراس��ة ملطالبه، وقال له: »إنت عايز )تريد( الدولة تقوم واّل عايزها تفضل 

ميتة«، وطلب منه اجللوس.
وأقدمت مصر على سلسلة إجراءات اقتصادية جريئة في السنوات القليلة 
املاضية بهدف إصالح االقتصاد املتعثر، وبلغت ذروة اإلصالحات عندما قررت 

احلكومة حترير سعر صرف اجلنيه أمام الدوالر.
وبدأت موجة ارتفاع حادة في أس��عار الس��لع األساس��ية وغير األساسية 
منذ تعومي اجلنيه وزيادة أسعار الكهرباء واملواد البترولية، وقفز التضخم إلى 

أعلى مستوياته في ثالثة عقود.
ويأت��ي التعومي وما تاله من إجراءات ضمن ش��روط صندوق النقد الدولي 
اخلاصة بق��رض قيمته 12 ملي��ار دوالر متت املوافقة عليه في تش��رين الثاني 

املاضي.{

السيسي يعّنف نائبًا
طالب بتأجيل رفع أسعار الطاقة
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خلفّيات »الصراع الناعم« بين المغرب والجزائر على ليبيا
حتول��ت ليبي��ا إل��ى م��ا يش��به حديق��ة خلفية 
للصراع ب��ن املغرب واجلزائر، إذ يتس��ابق البلدان 
إل��ى ضم��ان موطئ ق��دم ف��ي ه��ذا البل��د املغاربي، 
م��ن خ��الل س��عي كل ط��رف إل��ى »ف��رض« نفس��ه 
العب��اً رئيس��اً ف��ي مخرج��ات ح��ل األزم��ة الليبية. 
ويستند املغرب في س��باقه مع جارته الشرقية إلى 
انس��جام احلل الليبي احملتمل مع نتائج مفاوضات 
الصخيرات التي احتضنتها اململكة في عدة جوالت، 
انته��ت بتوقيع االتف��اق بن األط��راف املتنازعة في 
عام 2015، حتت إش��راف األمم املتحدة، فيما تكثف 
اجلزائر من اتصاالتها لضمان حضورها املس��تقبلي 

في ليبيا. 
الش��ؤون  ف��ي  املغرب��ي  اخلبي��ر  ويعتب��ر 
االس��تراتيجية واألمني��ة، محمد عصام لعروس��ي، 
أن اخل��الف املغرب��ي اجلزائ��ري ح��ول مخرج��ات 
األزمة الليبية يرتبط باختالف الدوافع السياس��ية 
جوان��ب  م��ن  األول  والعنص��ر  للبلدي��ن.  واألمني��ة 
اخلالف بن املغ��رب واجلزائر حول ليبيا، بحس��ب 
لعروس��ي، يتمثل ف��ي رغب��ة اجلزائر في اإلمس��اك 
بخيوط الوس��اطة، ذلك أن اجلزائر منذ عام 2015، 
ش��رعت ف��ي دع��وة التي��ارات السياس��ية الليبي��ة 
للح��وار، واس��تقبلت العديد م��ن القي��ادات الليبية، 

سواء من برملان طبرق أو من حكومة طرابلس. 
العنصر الثاني، وفق حتليل لعروسي، يتجسد 
ف��ي تذمر اجلزائر م��ن بروز ال��دور اإلقليمي املغربي 
ك�»متح��دث أول« ف��ي الق��ارة األفريقي��ة. ومبعن��ى 
آخ��ر، ه��و تذمر م��ن التقدم ال��ذي حققته السياس��ة 
اخلارجي��ة للمغ��رب ف��ي الفترة األخي��رة. ويوضح 
اخلبي��ر االس��تراتيجي أن الدبلوماس��ية املغربي��ة 
جنحت في إقناع العديد من الدول األفريقية بسحب 
اعترافها ب�»جبهة البوليس��اريو«، وحققت مكس��باً 
واضحاً من خالل إصدار مجلس األمن الدولي للقرار 
2351 حول مس��ألة الصح��راء، والذي ميثل خطوة 

لصال��ح  إيجابي��ة 
املغ��رب، ببذل اجلهود 
الالزمة  الدبلوماس��ية 
النظر  وجهات  لتقريب 
الن��زاع  أط��راف  ب��ن 
حول قضية الصحراء.
املتحدث،  وتاب��ع 
عل��ى  اجلزائ��ر  ب��أن 
إعالنه��ا  م��ن  الرغ��م 
أم��ام املجتم��ع الدولي 
محاي��د  ط��رف  أنه��ا 
ف��ي الص��راع، إال أنه��ا 
البداي��ة  ف��ي  دعم��ت 

مجل��س نواب طب��رق وق��وات خليفة حفت��ر، لتغير 
موقفها جذرياً بعد ذلك، وتقدم دعماً عس��كرياً كبيراً 
خلصوم حفت��ر في غ��رب ليبيا، كجماع��ة »البنيان 
املرصوص«، وحزب »العدالة والبناء« الليبي، على 
ح��د وصف لعروس��ي. ولفت اخلبير االس��تراتيجي 
إل��ى أن اجلزائ��ر حت��اول م��ن جه��ة منع مص��ر من 
الس��يطرة عل��ى الق��رار السياس��ي والعس��كري في 
ليبيا، ومن جهة أخرى، تهميش املغرب الذي يعتبر 

عراب اتفاق الصخيرات.
والعنص��ر الراب��ع، بحس��ب املص��در عينه، هو 
توظي��ف الورقة الليبي��ة بعد عزلة اجلزائر وفش��ل 
سياس��تها اخلارجية ف��ي أفريقي��ا وحتقيق املغرب 
الخت��راق حقيقي ف��ي الق��ارة تكللت بالرج��وع إلى 
منظم��ة االحت��اد األفريق��ي. وس��جل لعروس��ي م��ا 
سماه إصرار اجلزائر على تعديل اتفاق الصخيرات 
وإقناع األط��راف املتصارعة بذلك مع عدم االعتراف 
بخليفة حفت��ر كقائد للقوات املس��لحة الليبية، وهو 
املوقف نفسه الذي تتبناه حكومة طرابلس برئاسة 
فائز السراج، بينما على أرض الواقع حتولت قوات 
حفتر إلى رقم أساس��ي في معادلة القوة العسكرية 

في ليبيا، بحسب موقف اخلبير.
وأش��ار لعروس��ي إلى أن جل��وء رئيس مجلس 
ن��واب طب��رق، عقيل��ة صال��ح، إل��ى املغ��رب لطلب 
تدخل اململكة إلسقاط قرار دخول األسلحة والعتاد، 
يكش��ف ع��ن م��أزق األم��ن احلقيقي ف��ي ليبي��ا بعد 
اصطفاف اجلزائ��ر مع حكومة طرابلس واس��تمالة 
تون��س  تعي��ش  إذ  لصاحله��ا،  التونس��ي  املوق��ف 
أوضاعاً اس��تثنائية بسبب مواجهتها الدائمة خلطر 
التهدي��دات اإلرهابي��ة وحاجته��ا للدع��م اجلزائري 

عسكرياً وأمنياً، وفق تعبيره.
وخلص لعروس��ي إل��ى أن اختي��ارات اجلزائر 
في ليبيا، املبنية على أس��س التناف��س مع املغرب، 
»تس��عى إلى وضع موطئ قدم لها في ليبيا وفرض 
ترتيبات أمنية معقدة متكنها من التواجد في املربع 
األمن��ي الليب��ي، وحتريك أش��رعة س��فنه في اجتاه 

املجهول والفوضى«.{

مؤتمر استثنائي لحزب العدالة التركي 
بزعامة أردوغان

قصف عشوائي للحوثّيين
ومكاسب للجيش بتعز ونهم

انطلقت يوم األح��د املاضي في العاصمة التركية 
أنقرة أعمال  املؤمتر االستثنائي الثالث حلزب العدالة 
والتنمي��ة احلاك��م، بحض��ور الرئي��س رج��ب طي��ب 
أردوغ��ان، الذي سيش��هد املؤمتر عودت��ه إلى احلزب 

زعيماً له من جديد.
آالف  أم��ام  قصي��راً  خطاب��اً  أردوغ��ان  وألق��ى 
املواطنن احملتش��دين في محيط الصالة، شكرهم فيه 
على اهتمامهم باملؤمتر، وحرصهم على نهضة تركيا. 
وش��ارك في املؤمت��ر رئيس ح��زب العدال��ة والتنمية 
بن عل��ي يلدرمي وطاقم��ه الوزاري، إضاف��ة إلى نواب 

ومسؤولي احلزب.
ونقل��ت وكالة أنباء األناضول ع��ن مصادر أمنية 
أن نحو 80 ألفاً من أنصار العدالة والتنمية احتش��دوا 
ح��ول الصال��ة الرياضي��ة ملتابع��ة أح��داث املؤمت��ر 

االستثنائي عبر شاشات عمالقة.
وعقد مؤمتر حزب العدالة والتنمية أعماله حتت 
ش��عار » بداية عه��د التق��دم والدميقراطي��ة والتغيير 
واإلص��الح«. وذك��ر مراس��لون ف��ي أنق��رة أن املؤمتر 
س��يبحث تعديل النظام الداخلي للحزب، واستحداث 

احلوث��ي  مليليش��يا  عش��وائي  قص��ف  تس��بب   
والرئي��س املخل��وع عل��ي صال��ح عل��ى مدين��ة تع��ز 
بس��قوط ثماني��ة قتل��ى و15 جريح��اً، بينم��ا حق��ق 
اجلي��ش واملقاوم��ة الش��عبية انتص��ارات ف��ي تع��ز 
ومديري��ة نه��م مبحافظة صنعاء وقتل فيها عش��رات 
احلوثين، كما قتل ثالثة على األقل من املليشيات في 

معارك بشبوة.
وأفاد مراس��لون في تعز مبقتل أربعة أش��خاص 
وإصاب��ة أكثر من 15 آخرين جميعهم من املدنين في 
قصف عش��وائي مليليش��يا احلوثي وصالح استهدف 
ع��دداً من األحياء وس��ط املدين��ة، ليرتف��ع بذلك عدد 
القتل��ى خالل اليوم��ن املاضين إل��ى 15 قتيالً وأكثر 

من ثالثن مصاباً من املدنين.
ويأت��ي القص��ف للي��وم الثال��ث عل��ى التوال��ي 
بالتزام��ن م��ع ع��دة مح��اوالت للهج��وم عل��ى مواقع 
اجليش الوطني واملقاومة الش��عبية في شرق املدينة 
ومعس��كر الدف��اع اجل��وي، في ح��ن ش��ّنت األخيرة 
اليوم هجوماً في محيط كلية الطب وأس��وار معس��كر 
التشريفات وس��يطرت على مواقع كانت تتمركز فيها 

قناصة امليليشيا.
وأف��اد الناطق باس��م املجل��س العس��كري بتعز 

منصب جديد هو وكيل الرئيس العام، وإضافة شعار 
رابعة إلى احلزب، تعبيراً عن املبادئ األربعة: »شعب 
واحد، علم واحد، وطن واحد، دولة واحدة«، وتوسيع 
صالحي��ات مجلس إدارة الق��رار املركزي للحزب. وأن 
أردوغان س��يعن أعضاء الهيئات اإلدارية والتنفيذية 
حلزبه في خطة عمل كثيفة اعتباراً من يوم غد االثنن، 
كم��ا م��ن املتوقع اإلع��الن نهاية األس��بوع احلالي عن 

تعديل في بعض احلقائب الوزارية.
وانتس��ب أردوغان مج��دداً إل��ى عضوية احلزب 
ص��ّوت  الت��ي  الدس��تورية  التعدي��الت  عل��ى  بن��اء 
الناخبون األتراك لصاحلها في االس��تفتاء األخير يوم 
16 نيس��ان املاضي، التي تتضمن االنتقال من النظام 
البرملاني إلى النظام الرئاس��ي، وتسمح أيضاً لرئيس 

اجلمهورية بأن يكون حزبياً.
يذكر أن أردوغان أس��س ح��زب العدالة والتنمية 
عام 2001، وتولى قيادته حتى 2014، حيث استقال 
منه بسبب ترش��حه لرئاسة البالد، مبوجب الدستور 
ال��ذي ينص -قب��ل التعدي��الت األخيرة- عل��ى حياد 

الرئيس وعدم انتسابه ألي حزب سياسي.{

)منص��ور احلس��اني( مبقت��ل س��بعة م��ن مس��لحي 
احلوثي��ن وق��وات صال��ح وإصاب��ة 15 آخري��ن في 
الهج��وم، مقاب��ل س��قوط قتيل��ن وس��تة جرحى من 

قوات اجليش.
وفي وقت س��ابق، أعلنت املقاومة الش��عبية في 
محافظ��ة صنعاء أن ق��وات اجليش واملقاومة ش��نت 
هجوم��اً في مديرية نهم أس��فر عن مقت��ل ما ال يقل عن 
23 من مليشيات احلوثين وصالح وإصابة عشرات 
آخري��ن، وانته��ى بالس��يطرة عل��ى جب��ال »املغابر« 

و»الغضاريف« و»املعن« و»الصافح«.
م��ن جهة أخ��رى، أعل��ن مص��در ف��ي اجليش أن 
املواجه��ات جت��ددت في جبهت��ي عس��يالن وبيحان 
مبحافظ��ة ش��بوة، ما أس��فر عن س��قوط ثالث��ة قتلى 
على األقل وعدة جرحى في صفوف احلوثين وقوات 

صالح.
وجاء ذلك بعد أن فجر مسلحون مجهولون خط 
أنب��وب النف��ط ال��ذي مير مبديري��ة حب��ان مبحافظة 
ش��بوة جنوبي اليمن، حيث أكدت مص��ادر محلية أن 
أنبوب النفط املستهدف ميتد بطول 225 كيلومتراً من 
حقول اإلنت��اج في منطقة عياذ حت��ى ميناء التصدير 

في منطقة النشيمة مبحافظة شبوة الساحلية.{

أردوغان: تركيا ستشهد قفزة نوعّية
بكافة المجاالت خالل األشهر المقبلة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
إن ب��الده ستش��هد خالل األش��هر املقبلة قفزة 
نوعي��ة ف��ي كل املج��االت ب��دءاً م��ن احل��رب 
عل��ى اإلرهاب مروراً باالقتص��اد ووصوالً إلى 

توسيع احلقوق واحلريات.
ج��اء ذلك ف��ي كلمة ألقاه��ا أردوغان يوم 
األحد، عق��ب انتخاب��ه مجدداً لرئاس��ة حزب 
العدال��ة والتنمي��ة، ف��ي املؤمتر االس��تثنائي 

الثالث للحزب في العاصمة أنقرة.
وأع��رب أردوغ��ان ع��ن ش��كره ألعض��اء 
احل��زب،  لرئاس��ة  ل��ه  النتخابه��م  حزب��ه، 
وأوض��ح أن املؤمت��ر احلال��ي يعتب��ر مبثابة 

بداية جديدة.
وأك��د أن حزب��ه سيس��عى عب��ر جتاربه 
التي اكتسبها منذ تأسسيه، لتحقيق إجنازات 

كبيرة للبالد.
وأضاف أن احلزب سيتخذ خطوات في إعادة هيكلة كوادره من جديد حتى نهاية العام احلالي، 

وشدد على أن الفترة التي ستلحق بها ستكون مبثابة قفزة في االجنازات.
وشدد أردوغان على إن مكافحة اإلرهاب ستستمر بكل حزم وشجاعة ودون تقدمي تنازالت.

وفي وقت س��ابق أعاد حزب العدالة والتنمية، انتخاب أردوغان، رئيس��اً له خالل مؤمتره العام 
االستثنائي الثالث في أنقرة.

وانتس��ب أردوغان مج��دداً إلى عضوية احلزب، بن��اء على التعديالت الدس��تورية التي صوت 
الناخب��ون األت��راك لصاحلها في اس��تفتاء 16 نيس��ان املاضي، والت��ي تتضمن االنتق��ال من النظام 

البرملاني إلى النظام الرئاسي، وتسمح أيضاً لرئيس اجلمهورية بأن يكون حزبياً.
وأس��س أردوغان حزب العدالة والتنمية عام 2001، وتولى قيادته حتى 2014، حيث استقال 
منه بس��بب ترش��حه لرئاس��ة البالد، مبوجب الدس��تور الذي نص - قبل التعديالت األخيرة - على 

حيادية الرئيس وعدم انتسابه إلى أي حزب سياسي.{
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الوزن االنتخابي للمسلمين السّنة في الرئاسّيات اإليرانية

سيناريوهات مفتوحة لمعركة التنف... ومجازر متنقلة في الشرق السوري

أصبح أهل الس��ّنة اإليرانيون الي��وم رقماً صعباً 
ف��ي االنتخابات الرئاس��ية اإليرانية لثقلهم الس��كاني 
أوالً، ولتوج��ه أصواتهم نحو تش��كيل كتلة تصويتية 
منظم��ة ثانياً. ولذلك فق��د كان ألصواتهم أهمية كبيرة 

في حسم السباق الرئاسي.
املشهد السّني اإليراني

��نة ف��ي إي��ران عل��ى 12  يت��وزع املس��لمون السُّ
محافظة م��ن أص��ل 31، ورغم عدم وج��ود إحصائية 
رسمية لعدد أهل السنة في البلد فإن قيادات وتيارات 
سنية تقدر نسبتهم مبا بن 15 و20% من سكان إيران 
)80 مليون نس��مة(، وهناك من يتحدث عن نسبة أقل 
من ذلك. وتقول قيادات إيرانية س��ّنية إن قرابة س��تة 
ة يحق لهم التصويت في االنتخابات  مالين من الس��نّ
الرئاس��ية. وينتم��ي الس��نة اإليرانيون إل��ى قوميات 
ع��دة: الكردي��ة، والفارس��ية، والبلوش��ية، واآلذرية، 
والتركمانية، والعربية، والطالش��ية، وكان هذا سبباً 
ف��ي انتش��ارهم مبحافظ��ات كثي��رة، كم��ا أنه��م غالباً 

يقطنون على احلدود اإليرانية.
تي��ارات  اإليران��ي  الس��ّني  الوس��ط  ف��ي  تعم��ل 
ديني��ة وسياس��ية عدي��دة، أبرزه��ا »جماع��ة الدعوة 
واإلصالح« احملس��وبة على الفكر اإلس��المي الوسطي 
عب��د  البلوش��ي  الدين��ي  العال��م  وجماع��ة  العامل��ي، 

س��ورية  ل�»ق��وات  املس��تمر  الزح��ف  وق��ع  عل��ى 
الدميقراطي��ة« املدعومة أميركياً ف��ي اجتاه مدينة الرقة، 
تتض��اءل يومي��اً مناط��ق نفوذ تنظي��م الدول��ة )داعش( 
حولها، فيما ما زال مس��لحو التنظيم يتحصّنون داخلها. 
وتتجه معركة تنازع السيطرة على معبر التنف احلدودي 
م��ع الع��راق عند مثل��ث احل��دود الس��ورية - األردنية - 
العراقية، نح��و خياراٍت وس��يناريوهات مفتوحة؛ إذ إن 
ق��وات النظام واملليش��يات املدعومة إيراني��اً، التي تلقت 
ضربة جوية من طائرات التحالف الدولي يوم اخلميس 
5/22، اعتبرتها واش��نطن »دفاعية« حتذيرية، تواصل 
عل��ى ما يب��دو مس��اعيها لبل��وغ التنف، والذي س��يؤمن 
ربطاً جغرافي��اً ميتد من احلدود العراقية مروراً بالبادية 

السورية وصوالً إلى احلدود اللبنانية.
يأت��ي ه��ذا فيم��ا تش��هد معظ��م مناط��ق »تخفي��ف 
التصعيد« األربع، هدوءاً نسبياً، تتخلله خروقات لقوات 
النظ��ام الس��وري، حتدي��داً ف��ي محافظة درع��ا جنوبي 
الب��الد، في حن اعُتبر يوم االثن��ن، أول يوٍم تخضع فيه 
مدينة حمص الس��ورية منذ نحو ست سنوات، لسيطرة 
قوات النظام وامليليش��يات املس��اندة لها، بعد أن انتهت 
مراحل تهجير حي الوعر، الذي كان آخر معاقل املعارضة 

السورية في مدينة حمص.
في ه��ذا الس��ياق، ذكرت مص��ادر محلي��ة وكردية، 
أن »ق��وات س��ورية الدميقراطي��ة«، س��يطرت على قرية 
الس��لحبية الغربية ف��ي ريف الرقة الش��رقي، التي تبعد 
نح��و 22 كيلومت��راً عن وس��ط مدينة الرق��ة. وجاء تقدم 
القوات ضمن مساعيها لقضم مزيٍد من املناطق اخلاضعة 
ل�»داعش« بريف الرقة، وهي التي باتت حتاصر املدينة 
م��ن أطرافه��ا الش��مالية والش��رقية والغربي��ة، مضّيق��ة 
اخلناق على مسلحي التنظيم، الذين ما زالوا متحصنن 
داخل املدينة التي كانت تعتبر أبرز معاقلهم في سورية، 
لك��ن خط��وط دفاعه��م األمامي��ة، تداعت بص��ورة كبيرة 
خ��الل األس��ابيع القليل��ة املاضي��ة، أم��ام زح��ف القوات 
الس��اعية للوص��ول إل��ى املدين��ة. وبلغت مس��افة ُتقدر 

احلميد إس��ماعيل زهي )خطيب جمعة مدينة زاهدان 
مبحافظة سيستان وبلوشستان(، التي حُتسب على 
املدرسة الديوبندية املنتشرة في شبه القارة الهندية. 
وتقوم هاتان اجلماعتان بالدور الرئيس��ي في توجيه 

أصوات الناخبن السنة.
ومن املفارقة أنه في بلد ش��يعي مثل إيران -التي 
ال توج��د فيه��ا حي��اة حزبية وإمن��ا تيارات سياس��ية 
وفكري��ة قوية- رمبا ُتع��ّد جماعة الدع��وة واإلصالح 
األكث��َر تنظيم��اً ومؤسس��ّية عل��ى املس��توى الوطني، 
السياس��ية  واجلماع��ات  األح��زاب  ببقي��ة  مقارن��ة 

اإليرانية، ما عدا حزب املؤتلفة اإلسالمي الشيعي.
إذ للجماعة عشرات اآلالف من األعضاء املبايعن 
-إل��ى جان��ب املؤيدين واألنص��ار- ف��ي 12 محافظة 
إيراني��ة؛ وإضافة إل��ى مكتبها الرئيس ف��ي العاصمة 
طه��ران، لها مكات��ب متثيلية في تل��ك احملافظات. كما 
تدير اجلماع��ة عدة مصليات في طه��ران، إضافة إلى 
مصالها الرئيس��ي الذي أصبح محط أنظار املرشحن 
في االنتخابات، وال سيما البرملانية والبلدية. ويقصد 
ه��ذه املصليات املرش��حون من املعس��كرين األصولي 
واإلصالحي -وخاص��ة األخير- الس��تقطاب أصوات 

الناخبن السّنة في العاصمة.
وإلى جانب هذين التيارين، ثمة شخصيات سنية 
له��ا تأثير معتبر عل��ى أصوات الناخب��ن في املناطق 
أيضاً  وهناك  السنية. 
إس��المية  تي��ارات 
أخرى ال تولي اهتماماً 
بالعملية السياس��ية، 
مث��ل جماع��ة التبليغ 
الت��ي تعمل تقريباً في 
التي  جمي��ع املناط��ق 
املس��لمون  يقطنه��ا 
وكذل��ك  الس��ّنة، 
وأصحاب  السلفيون، 
مدرس��ة القرآن الكرمي 

بخمس��ة كيلومت��رات من اجلهة الش��مالية، ومبس��افات 
متفاوتة من اجلهتن الشرقية والغربية.

م��ن جهة أخرى، واصلت قوات النظام واملليش��يات 
املدعوم��ة إيرانياً ليل��ة االثنن، محاول��ة تقدمها باجتاه 
معب��ر التن��ف احل��دودي م��ع الع��راق؛ إذ س��يطرت على 
مس��احات إضافية عل��ى الطريق املمتد م��ن حاجز ظاظا 
ف��ي البادية الس��ورية، فيما تش��ير معلوم��اٌت أولية إلى 
أنها وصلت بالفعل إلى منطقة الزركا، على الطريق نحو 

معبر التنف.
لك��ن ه��ذه الق��وات الس��اعية للوصول إل��ى التنف، 
ما زالت بحاجة لقطع عش��رات الكيلومت��رات في منطقة 
صحراوي��ة )نح��و 50 كيلومت��راً(، تعتب��ر حت��ت نف��وذ 
م��ن  مدعوم��ة  الس��ورية،  للمعارض��ة  تابع��ة  فصائ��ل 
التحالف الدول��ي، الذي أوصل رس��الة للقوات املهاجمة 
بع��دم االقت��راب من الطري��ق امل��ؤدي إلى معب��ر التنف، 
وال��ذي تفيد تقاري��ر ومعلوماٌت متقاطعة، بأن عش��رات 
اجلنود من دول في التحالف الدولي موجودون فيه، مع 

في كردستان.
املس��لحة  اجلماع��ات  حتظ��ى  ال  ع��ام،  وبش��كل 
بش��عبية في الوس��ط الس��ّني اإليراني الذي يوصف 
بطبيعت��ه املس��املة، والعملي��ات التي تق��وم بها هذه 
اجلماع��ات ُينظ��ر له��ا بعن الريب��ة والش��ك، وهذا ما 
نلمس��ه ف��ي التعليق��ات والبيان��ات الت��ي تصدره��ا 
الش��خصيات واجلماعات والتيارات الس��ّنية البارزة 

تنديدا بالعمليات العسكرية.
السّنة واملعسكران املتنافسان

الترش��ح  يس��تطيعون  ال  الس��ّنة  أه��ل  أن  رغ��م 
لالنتخاب��ات الرئاس��ية مبوج��ب امل��ادة ال���115 في 
الدس��تور، ف��إن ذل��ك ل��م مينعه��م م��ن املش��اركة في 
االنتخاب��ات والتصوي��ت لألق��رب إليهم، وإل��ى تلبية 

فصائل من املعارضة السورية، أبرزها »جيش املغاوير« 
الذي يعتبر اجلهة السورية املسيطرة على املعبر حالياً.

وتبقى س��يناريوهات هذا النزاع عل��ى تلك املنطقة 
مفتوحة، فقوات النظام واملليش��يات املدعوم��ة إيرانياً، 
تب��دي اندفاع��اً كبيراً للوص��ول إلى معب��ر التنف، حتى 
تؤم��ن طريق��اً ميت��د م��ن احل��دود اإليراني��ة العراقي��ة 
حت��ى احلدود الس��ورية اللبنانية، بينم��ا كان التحالف 
الدولي الذي تقوده واش��نطن، قصف األس��بوع املاضي 
بطائراته، رتالً عسكرياً لهذه القوات املتقدمة، في رسالة 
واضحة الدالالت، بأن التحالف لن يسمح لقوات النظام 

وامليليشيات اإليرانية بالوصول إلى املعبر.
إلى ذل��ك، ذكر الناش��ط عامر هوي��دي، أن »طيراناً 
يعتق��د أن��ه تاب��ع للتحال��ف الدول��ي، ش��ن غ��ارة على 
املدين��ة« اس��تهدف حس��ب اعتق��اده ب�»اخلط��أ موقع��اً 
ملقاتلي حزب الله في منطق��ة املقابر، حيث تدور معارك 

مطالبهم التي تنقسم إلى قسمن: األول، مطالب عامة 
يش��ترك فيها الس��ّنة مع الش��يعة اإلصالحين وحتى 
األصولين، مثل إصالح الوض��ع االقتصادي وتعزيز 
احلريات العامة. والنوع الثاني مطالب تخص السنة 
أنفس��هم، وتأت��ي ف��ي مقدمته��ا -كم��ا عّدته��ا جماعة 
الدع��وة واإلص��الح ف��ي بيانها الص��ادر ي��وم 10 أيار 
2017- املس��اواة في التنمية املناطقية، وإرساء مبدأ 
املواطن��ة، والتوزيع الع��ادل لإلمكاني��ات والثروات، 
وتغيي��ر السياس��ة األمنية ف��ي التعامل م��ع املناطق 

احلدودية. 
ل��م ينجح األصولي��ون اإليرانيون حت��ى اآلن في 
كسب ثقة عموم الناخبن السنة وقياداتهم، فهم غالباً 
ما يصّوتون ملرشحي املعسكر اإلصالحي في مواجهة 
مرش��حي املعس��كر األصولي، حيث يجدونهم األقرب 
إل��ى أنفس��هم لس��ببن: األول االش��تراك ف��ي املطالب 
واأله��داف، إذ إن ما يدعو إليه اإلصالحيون من تعزيز 
احلري��ات العامة واالنفتاح السياس��ي ه��و ما يصبو 
إليه املسلمون السّنة أيضاً. كما أن هذه املطالب تشّكل 
-حال حتققها- األرضية الصلبة لتلبية املطالب التي 

تخص السنة.
والس��بب الثاني هو أن اإلصالحي��ن يتجاوبون 

ب��ن تنظيم داعش م��ن طرف وق��وات النظ��ام املدعومة 
بح��زب الل��ه وميليش��يات ع��دة. وأس��فرت الغ��ارة عن 
وقوع قتل��ى وجرحى في صفوف عناص��ر احلزب«. في 
حن ذكرت مص��ادر أخرى بأن »الغارة كانت من طيران 
روس��ي باخلطأ«. وعادة ال تس��تهدف غ��ارات التحالف 
الدول��ي، مواق��ع لتنظيم »داع��ش« بالقرب م��ن جبهات 
النظام الس��وري ف��ي مدينة دي��ر الزور، لتركي��ز غاراته 
على املواقع التي تشهد معارك بن التنظيم وامليليشيات 

الكردية في ريفي دير الزور الغربي والشرقي.
في موازاة ذلك، ذك��رت مصادر محلية أن »الطيران 
الروس��ي ارتكب مجزرة بحق مدني��ن في حّي العرضي 
مبدينة دير الزور، مس��تهدفاً من��ازل للمدنين في احلّي 
الواق��ع حتت س��يطرة تنظيم »داعش«. كم��ا ُقتل طفالن 
يوم االثنن وجرح آخ��رون، بغارات جوية على األحياء 
الس��كنية في مدين��ة امليادين بريف دير الزور الش��رقي. 
وقال��ت مص��ادر محلية إن »طفل��ن قتال من ج��راء غارة 
جوي��ة من طي��ران مجه��ول اس��تهدف ش��ارع األربعن 
وش��ارع مستش��فى حم��اد في مدين��ة امليادي��ن بخمس 
غ��ارات متتالية، أس��فرت عن وق��وع 13 جريح��اً بينهم 
أرب��ع نس��اء وأض��رار مادية كبي��رة، ف��ي املدين��ة التي 
تخض��ع لس��يطرة تنظيم داع��ش«. وأفادت »تنس��يقية 
مدينة تدمر«، بأنها »وّثقت مقتل عائلة نازحة من مدينة 
تدم��ر بغارة من الطيران الروس��ي على ناحية عقيربات 
في ريف حماة الش��رقي قبل أيام، وبلغ عدد القتلى نحو 

ثمانية بينهم أربع نساء وطفل«.
وفي شأن ميداني آخر، لكن ضمن مناطق »تخفيف 
التصعي��د« األرب��ع، التي كان ق��د مت التوص��ل إليها في 
اجتم��اع »أس��تانة« بداي��ة ه��ذا الش��هر، ودخل��ت حيز 
التنفيذ يوم الس��ادس منه، كّثفت ق��وات النظام، قصفها 
اجل��وي والصاروخي على األحياء اخلاضعة لس��يطرة 
املعارض��ة الس��ورية ف��ي مدين��ة درع��ا. وقال الناش��ط 
أحم��د املس��املة، إن »طي��ران النظام الس��وري ش��ن 16 
غ��ارة جوي��ة بالطيران احلرب��ي على أحياء درع��ا البلد 
اخلاضع��ة لس��يطرة اجلي��ش الس��وري احل��ر، وثماني 
غارات بالطيران املروح��ي، ألقى خاللها براميل متفجرة 
وقناب��ل حارق��ة، كما أطل��ق أكثر من 18 ص��اروخ أرض 
أرض، م��ا أس��فر ع��ن دم��ار كبي��ر وحرائق ف��ي املناطق 

املستهدفة«.{

بقلم: صابر غل عنبري

بقلم: أحمد حمزة

فاز الرئيس اإليراني، حس��ن روحاني، بفت��رة والية ثانية بعد 
تفوقه على منافس��ه األبرز، إبراهيم رئيس��ي، وفقاً لوزارة الداخلية 

التي أكدت إحرازه ل�57 في املائة من عدد األصوات.
وبينت ال��وزارة أن روحاني ن��ال 23.54 مليون صوت، مقابل 
ني��ل أبرز منافس��يه إبراهيم رئيس��ي ل�15.7 مليون ص��وت، أي ما 
نس��بته 38 في املائة، في حن حل املرش��ح ميرس��ليم ثالث��اً، يليه 

املرشح مصطفى هاشمي طبا.
وكانت وكالة تسنيم اإليرانية نقلت في تقرير سابق على لسان 
رئيس جلنة االنتخابات اإليرانية علي أصغر أحمدي تصريحه بأن 
»النتائج ش��به النهائية لالنتخابات الرئاس��ية االيرانية تشير إلى 

تقدم املرش��ح حسن روحاني على املرشح إبراهيم رئيسي بفارق سبعة مالين صوت تقريباً بعد فرز 
أكثر من 40 مليون صوت«.{

إيران تعلن رسميًا فوز روحاني
 بـ57 % من األصوات باالنتخابات
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م��ع مطال��ب املجتم��ع الس��ني أكثر م��ن غيره��م، وقد 
بدأ ه��ذا التجاوب خ��الل احلملة االنتخابي��ة للرئيس 
ب��دأ  حي��ث   ،1997 ع��ام  خامت��ي  محم��د  الس��ابق 
الناش��طون الس��ّنة ينخرطون ف��ي حملته، ث��م تعزز 
ه��ذا االنخرط رويداً رويداً إل��ى يومنا هذا. ولذلك نرى 
معظ��م الن��واب الس��ابقن للس��ّنة وناش��طن مدنين 
س��ّنة يعملون ف��ي حم��الت اإلصالحي��ن االنتخابية 
دون غيرها.ه��ذا التق��ارب الس��ّني اإلصالح��ي ُترجم 
أكث��ر م��ن مرة ف��ي نتائ��ج االنتخاب��ات الرئاس��ية من 
دورتها الس��ابعة وإلى دورتها احلادية عشرة، إذ نال 
املرش��حون اإلصالحيون املركز األول ف��ي احملافظات 
الس��نية. وعلى س��بيل املثال؛ حصل الرئيس احلالي 
حسن روحاني في الدورة السابقة على أكثر من %70 

من أصوات محافظتْي كردستان وبلوشستان.
وفي املقابل، بدأ الرؤساء اإلصالحيون باالنفتاح 
على الس��ّنة، وتعين أف��راد منهم ف��ي مناصب باملدن 
الس��نية، واس��تمر ذل��ك ف��ي والي��ة روحان��ي األولى، 
حيث ُعّن ألول مرة سفيٌر سني في تاريخ اجلمهورية 
اإلس��المية )هو الك��ردي صالح أديبي ال��ذي ُعن عام 

2015 سفيراً إليران في دولتْي فيتنام وكمبوديا(.
السباق الرئاسي

الي��وم، وبعد توجه غالبية الناخبن الس��نة نحو 
��دة وموجه��ة، انتقلت  تش��كيل كتل��ة تصويتي��ة موحَّ
مطالبه��م إلى احلم��الت االنتخابية للمرش��حن خالل 
هذه الدورة بش��كل الفت وغير مس��بوق، وأول من فعل 
ذلك هو الرئيس حسن روحاني. فقد اتهم خصومه في 
املناظ��رة التلفزيونية الثانية بأنهم ال يعيرون اهتماماً 
لألقلي��ات القومي��ة واملذهبي��ة )ومنه��م أه��ل الس��ّنة 
واجلماع��ة(، وق��ال متس��ائالً: »هل حتظ��ى القوميات 
واألقلي��ات بحقوق متس��اوية ف��ي بلدنا؟ عندم��ا عيّنا 
امرأة سّنية حاكمة ملدينة هاجمونا لسببن: األول ملاذا 
عيّن��ا امرأة؟ وثاني��اً ملاذا عيّنا من الس��ّنة في املناصب 

العليا؟«.
 وبعد أن حتدث روحاني بصراحة عن حقوق أهل 
السنة في املناظرات بش��كل الفت أثار انتباه املراقبن، 
ص��ار خصومه يتحدث��ون عن تلك احلق��وق رداً عليه، 
كم��ا أنهم قاموا بزي��ارات للمحافظات الس��ّنية والتقوا 
مع الش��خصيات والناش��طن املدنين الس��ّنة لكس��ب 

وّدهم االنتخابي.
وبعد مضي أكثر من أس��بوعن تقريباً على إعالن 
مجلس صيانة الدس��تور أس��ماء املرشحن النهائين، 
حس��مت جماع��ة الدع��وة واإلص��الح موقفه��ا بدعوة 
الناخبن الس��نة للتصويت لصالح املرشح روحاني، 
الذي عم��ل بعض أعضائها في حملت��ه بطهران، وأدوا 

بعض حمالته في احملافظات واملدن السنية.
فقد أكدت اجلماعة في بيانها املشار إليه أنها »بعد 
إب��داء احترامها ملواق��ف جميع املرش��حن احملترمن؛ 
حس��ن  للدكت��ور  الرس��مي  دعمه��ا  اجلماع��ة  تعل��ن 
روحان��ي، أم��الً منها في أن يترس��خ خط��اب اإلصالح 
إل��ى  املواطن��ن  داعي��ة جمي��ع  واالعت��دال ويس��تمر، 
املش��اركة الواعية والفاعلة في ه��ذا احلدث العظيم«.
ثم نّظمت جماعة الدعوة واإلصالح السنة يوم 14 أيار 
ملتقى انتخابياً حاشداً في طهران ترأسه أمينها العام 
الدكت��ور عبد الرحم��ن بيراني، وحضرته ش��خصيات 
إصالحية على رأسها إسحق جهانغيري، النائب األول 
للرئيس اإليراني. وأكد جهانغيري -الذي كان مرشحاً 
إصالحي��اً للرئاس��ة وأعل��ن انس��حابه م��ن الس��باق 
االنتخاب��ي لصال��ح روحان��ي- ف��ي امللتق��ى ضرورة 
احترام حقوق أهل الس��نة في إيران، مشيراً إلى ما قام 

به روحاني خالل واليته األولى في هذا الصدد.
أم��ا جماع��ة الش��يخ عب��د احلمي��د زه��ي؛ فرغ��م 
ع��دم إعالنها موقفها في بيان رس��مي، ف��إن »املجلس 
االس��تراتيجي أله��ل الس��ّنة« احملس��وب عليها أصدر 
بيان��ا ي��وم 14 أي��ار، ورد فيه أن الش��يخ زه��ي يدعو 
أهل الس��ّنة اإليرانين إلى التصوي��ت لروحاني. وفي 
اليوم نفس��ه التقى الش��يخ زه��ي النائب ع��ن طهران 
اإلصالح��ي محم��ود صادقي، وق��ال ل��ه إن »املجتمع 
الس��ني اإليران��ي رغ��م مالحظات��ه عل��ى أداء حكومة 
احلكم��ة واألمل؛ توصل إل��ى قناعة بأن��ه خالل والية 
الرئيس حس��ن روحاني كان اجلو العام أكثر انفتاحاً 
على الس��ّنة مقارن��ة بعه��د احلكومة الس��ابقة، لذلك 
فإن معظم الس��نة مييلون للتصويت لصالح الرئيس 

روحاني مجدداً«.
وفي املجم��ل؛ فإن االنتخابات الرئاس��ية تش��هد 
تنافس��اً محموماً بن اخلص��وم الذين تتقارب نس��ب 
حظوظه��م في الف��وز، ولذلك ف��إن أص��وات الناخبن 
الس��نة تكتس��ب أهمي��ة قص��وى، حي��ث بإمكانها أن 
ترج��ح كف��ة أي منه��م، وميكنه��ا أن حتس��م النتيجة 
كان��ت  إذا  األول��ى  اجلول��ة  ف��ي  روحان��ي  ملصلح��ة 
حظوظ املرش��حن متقاربة في املناط��ق واحملافظات 

األخرى.{

الرئيس البشير: ضبطنا مدّرعات مصرية 
شاركت بمهاجمة دارفور

ق��ال الرئي��س الس��وداني عم��ر البش��ير إن الق��وات 
الس��ودانية ضبطت مدرع��ات مصرية بح��وزة متمردي 
دارف��ور الذي��ن هاجم��وا ش��رق وش��مال دارف��ور األح��د 

املاضي.
وعبر البشير في كلمة له أمام حفل لقدامى احملاربن 
في وزارة الدفاع الس��ودانية باخلرطوم عن أسفه لذلك، 
ووصف الهجوم الذي ش��نه املتم��ردون على دارفور عبر 
محورين من ليبيا وجنوب الس��ودان بأنه مؤامرة كبيرة 

ضد السودان.
وفي كلمته قال البش��ير: »لق��د حاربنا مع املصرين 
منذ ع��ام 1967، في ح��ن بقينا نحارب ض��د املتمردين 
في البالد لعش��رين س��نة لم تدعمنا مص��ر حتى بطلقة، 

والذخائر التي اشتراها السودان منهم كانت فاسدة«.
ف��ي  الس��ودانية  احلكوم��ة  مفاوض��ي  كبي��ر  وكان 
مفاوض��ات س��الم دارف��ور )أم��ن حس��ن عمر( ق��د اتهم 
احلكوم��ة املصري��ة بدع��م مس��لحي دارف��ور بالس��الح 
بطريق��ة غير مباش��رة، وذلك عن طري��ق حكومة جنوب 

السودان واللواء الليبي املتقاعد خليفة حفتر.

ج��اءت تصريحات البش��ير في مؤمت��ر صحفي رداً 
على س��ؤال عن قي��ام احلكومة املصرية بدعم مس��لحي 

دارفور.
ورداً على االتهامات الس��ودانية، قال رئيس حترير 
صحيف��ة املش��هد األس��بوعية املصري��ة مج��دي ش��ندي 
إن ملص��ر سياس��ة ثابت��ة ترتكز عل��ى عدم بيع الس��الح 
إل��ى أي ط��رف في مناطق النزاع. وأش��ار ش��ندي إلى أن 
الرئيس الس��وداني نفس��ه قال إن مصر دأبت على رفض 
بيع الس��الح للخرطوم إبان س��نوات الصراع مع كل من 

اجلنوب ودارفور.
وكان اجلي��ش الس��وداني قد أعلن الس��بت املاضي 
أنه يخوض معارك مس��لحة مع »ق��وات مرتزقة« دخلت 
إقليم دارفور من حدود ليبيا وجنوب الس��ودان في وقت 

متزامن.
وأق��رت احلكوم��ة الس��ودانية ف��ي  كان��ون الثان��ي 
املاضي متديد وقف إطالق النار في دارفور لس��تة أش��هر 

لتهيئة املناخ للسالم.
ومن��ذ ع��ام 2003 تقات��ل ث��الث ح��ركات مس��لحة 

رئيس��ية في دارفور ضد احلكومة السودانية، هي العدل 
واملس��اواة بزعام��ة جبري��ل إبراهي��م، وجي��ش حتري��ر 
الس��ودان بزعام��ة  مني أركو مناوي، وحترير الس��ودان 
الت��ي يقوده��ا عب��د الواحد ن��ور. وف��ي الفت��رة األخيرة، 
تش��هد العالقات بن مصر والس��ودان توتراً ومشاحنات 
بسب قضايا خالفية، أبرزها النزاع احلدودي على مثلث 
حالي��ب وش��التن، وموقف اخلرط��وم من س��د النهضة 

اإلثيوبي على النيل األزرق.{

رئيس اللجنة القطرية إلعمار غزة: 
األوضاع بالقطاع »تتجه نحو األسوأ«

اللجن��ة  رئي��س  ح��ذر 
القطري��ة إلع��ادة إعم��ار قطاع 
غزة، محم��د العمادي، مس��اء 
األح��د، م��ن أن األوض��اع ف��ي 
القط��اع »تتجه نحو األس��وأ« 
ج��راء األزم��ات الت��ي يعان��ي 

منها.
وق��ال خ��الل حف��ل بأحد 
فن��ادق غ��زة، لتوقي��ع عق��ود 
لتنفيذ مشاريع قطرية جديدة 

بالقط��اع: »األوض��اع ف��ي غ��زة تتجه نحو األس��وأ 
ج��راء األزمات التي تعاني منها«. وأضاف الس��فير 

القط��ري: »اقترحن��ا حل��والً كثي��رة حل��ل مش��كلة 
الكهرباء في القطاع، لكن قطر ال تس��تطيع فعل ذلك 

إال بتعاون جميع األطراف«.
ومنذ منتصف نيس��ان املاض��ي، توقفت محطة 
توليد الكهرباء في غزة عن العمل، بسبب عدم توفر 
الوقود اخلاص بتش��غيلها، حسب ما أعلنت سلطة 
الطاقة في القطاع، ما أدى إل��ى تفاقم أزمة الكهرباء 

التي يعاني منها القطاع منذ أكثر من عشرة أعوام.
الفلس��طينية  احلكوم��ة  تنف��ي  جانبه��ا،  م��ن 
اتهامات س��لطة الطاقة، وتقول إن استمرار سيطرة 
حركة »حماس« منذ عام 2007، على القطاع يحول 
دون متكن احلكومة م��ن القيام بواجباتها، وحتمل 

مسؤولياتها، جتاه إنهاء أزمة الكهرباء املتفاقمة. 
ووصل السفير القطري »العمادي«، إلى القطاع 
في 17 مايو/أيار اجلاري، مع نائبه خالد احلردان 

ووفد مرافق لهما، في زيارة تستمر أسبوعاً واحد.
وتنفذ قطر مشاريع في قطاع غزة، تبلغ تكلفتها 
قرابة املليار دوالر، تتضمن مشاريع خاصة بالبنية 
التحتية، وأخ��رى متعلقة ببناء مس��اكن حملدودي 
الدخ��ل، ومل��ن فق��دوا منازله��م خ��الل احل��رب التي 

شنتها إسرائيل على القطاع صيف عام 2014..{

النعم الربانّية في النفحات الرمضانّية
بقلم: د. محمد شندب                    
قوالً س��ديداً. يصلح لكم أعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله 
فقد ف��از فوزاً عظيم��اً> األحزاب آي��ة 70-71، و قال تعال��ى: <يأيها الذين 
آمنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقن> التوبة آية 119. واألرزاق واخليرات 
والبركات ت��زداد وتعم بالطاعة والتقوى، قال تعال��ى: <ولو أن أهل القرى 
آمنوا واَتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء واألرض ولكن كذبوا فأخذناهم 
مبا كانوا يكس��بون> االعراف آية 96. كذلك ف��إن اخلروج من حالة الضيق 
والش��دة والتغلب على عوامل البؤس والظلم واحلرم��ان يحتم على الناس 
الس��ير في طريق الهداية والتق��وى، قال تعالى: <ومن يّت��ِق الله يجعل له 
مخرج��اً ويرزق��ه من حيث ال يحتس��ب، إن الله بالغ أمره ق��د جعل الله لكل 
ش��يء ق��دراً... ومن يتق الله يجعل له من أمره يس��را > الط��الق. آية 4-2. 
و الل��ه ال مينح التمكن والنصر في األرض اال ألهل االس��تقامة والتقوى، قال 
تعالى: <إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون> النحل 128، ولذلك 
فإن املعي��ار الوحيد الذي يتفاضل به الناس عند الله في الدنيا واآلخرة هو 
معيار التقوى، قال تعالى:<إن أكرمكم عند الله أتقاكم> احلجرات آية 13.
وهكذا نرى أن سعادة اإلنسان في الدنيا لن تتحقق إال بالتقوى والعمل 
الصال��ح، وكذلك فإن التقوى هي الطريق الوحيد للفوز في الدار اآلخرة. قال 
تعال��ى: <تل��ك الدار اآلخ��رة جنعلها للذي��ن ال يريدون علواً ف��ي األرض وال 

فساداً والعاقبة للمتقن>  القصص آية 83.
إن رمض��ان يه��ل عل��ى األمة ك��ي مينحه��ا زاداً م��ن التقوى تبلس��م به 
جراحها وتوحد به شتاتها وتسير على درب العزة والكرامة حتى تفوز بعّز 
الدنيا وهناء االخرة. فأين املش�ّمرون عن سواعد اجلّد واالجتهاد في الدعوة 
والف��داء والتضحية والبذل والعطاء، حتى نس��لك درب األتقي��اء واألولياء، 
ق��ال تعال��ى:<أال إن أولياء الله ال خوف عليهم وال ه��م يحزنون الذين آمنوا 

وكانوايتقون> يونس آية 63-62.{

أوالً: نعمة التقوى
املتأم��ل ف��ي كتاب الل��ه تعالى ي��رى أن هناك حش��داً كبيراً م��ن اآليات 
الكرمي��ة الت��ي تتحدث ع��ن التقوى وع��ن أهميتها ف��ي تربية الفرد املس��لم 
واجلماعة املس��لمة، من أجل إقامة األمة اإلس��المية التي حتمل رس��الة الله 

إلى  كل الناس كي ينعموا باألمن والسالم، والهناء والرفاهية.
والعب��ادات ف��ي االس��الم كلها تس��اهم في رفع اإلنس��ان إلى مس��توى 
التقوى حتى ميارس دوره في أعمار األرض وخدمة اإلنس��انية وتخليصها 

من براثن الظلم والشرك و الفساد.
قال تعالى: <يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من  قبلكم 

لعلكم تتقون> البقرة آية 21.
وصي��ام رمضان يأتي في طليعة تلك العب��ادات، ألنه مينح املؤمن في 
كل ع��ام فرصة ذهبي��ة كي يجّدد إميانه ويرتقي في م��دارج التقوى والقرب 
م��ن رب العاملن، ق��ال تعالى: <يأيه��ا الذين آمنوا ُكتب عليك��م الصياُم كما 
ُكت��ب على الذين من قبلكم لعلكم تتق��ون> البقرة آية 183. ومبا أن التقوى 
تش��كل  هدفاً أساس��ياً ف��ي حياة األم��ة، لذلك ال ب��ّد من التع��رف إلى بعض 
معانيه��ا كمافهمه��ا الس��لف الصالح. فعند عل��ي بن أبي طال��ب رضي الله 
عن��ه: التقوى هي اخلوف من اجللي��ل، والعمل بالتنزي��ل، والرضا بالقليل، 
واالستعداد ليوم الرحيل. أما عمر بن اخلطاب رضي الله عنه فقد سأل كعب 
األحب��ار عن التقوى فقال له: يا أميراملؤمنن، هل مررت بأرض ذات ش��وك؟ 
قال نعم. قال: ماذا فعلت؟ قال: ش��ّمرت وتأّنيت. ق��ال: تلك هي التقوى، أي 

االبتعاد عن الذنوب واملعاصي.
انطالقاً من هذه املفاهيم نس��تطيع أن جنزم ب��أن التقوى هي منبع لكل 
خير وس��عادة وهن��اء في الدني��ا، وهي مركب النج��اة مل��ن أراد الفوز بجنة 

عالية قطوفها دانية. 
إن س��لوك اإلنس��ان ال يس��تقيم عل��ى طريق الهداي��ة إال بالتق��وى، وإن 
أخالق��ه ال تس��مو بدونها، قال تعالى: <يأيها الذين آمن��وا اتقوا الله و قولوا 
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رمضان شهر الفتوحات الربانية 
 إن م��ن أه��م أس��باب التراج��ع ال��ذي أص��اب األمة 
اإلس��المية كثرَة املفاهيم املغلوطة التي اجتاحت عقول 
الكثيرين وأفهامهم، وتزداد اخلطورة إذا علمنا ورأينا أن 
تلك املفاهيم اخلاطئة حتولت في أعماق الوعي اجلمعي 
اإلس��المي إلى مسلمات أو ما يشبه املسلمات في حياتنا 
الفكري��ة والثقافي��ة. وت��زداد األزمة تفاقم��اً عندما يخيم 
علين��ا ش��بح االستس��الم لتل��ك املفاهي��م القاتل��ة الت��ي 
تس��اعد على س��ريان روح الكس��ل واخلمول، واخلنوع 
واخلضوع، واليأس والفشل، وتكون معول هدم ألركان 

أمة شاء الله لها أن تكون خير أمة أخرجت للناس.
إن من هذه املفاهيم املقلوبة االعتقاد أن رمضان شهر 
للراحة والكسل، واخلمول والنوم الطويل، شهر تتوقف 
في��ه كل املهمات، وتتعطل فيه كل األعم��ال، وتتأخر فيه 
كل الواجبات، وتؤجل فيه كل املش��اريع.. ش��هر يرتبط 
ف��ي األذهان بالتع��ب وانعدام القدرة والتس��ويف، هكذا 

صارت عالقتنا برمضان وفكرتنا عن رمضان. 
رمضان شهر اجلهاد والفتوحات 

وكل ه��ذه املفاهي��م بعيدة كل البعد ع��ن حضارتنا 
وإجن��ازات أس��الفنا، غريب��ة عل��ى قيمن��ا، متباينة عن 
مب��ادئ ديننا، فلو قلَّبنا صفحات تاريخنا، وفتش��نا في 
زواي��ا حضارتن��ا لوجدن��ا أن أعظم اإلجن��ازات وأفضل 
االنتصارات وأهم الفتوحات وأس��مى البطوالت حتققت 
ف��ي هذا الش��هر الك��رمي، م��ا يدلنا عل��ى أنه ليس ش��هراً 
للقع��ود، بل هو ش��هر الهم��ة العالي��ة وال��روح الوثابة 
والقوة الضافية والنشاط الزائد والطموح الذي يتجاوز 

كل احلدود. 
ول��و ذهبن��ا نس��تقصي كل الفتوح��ات التي حدثت 
ف��ي هذا الش��هر الك��رمي لطال بن��ا املقام، ولكننا س��نذكر 
أب��رز هذه الفتوحات العظيمة، وم��ا ميكن أن يؤخذ منها 
من الدروس والعبر، ف��كان منها: غزوة بدر الكبرى )17 

م��ن رمضان س��نة 2ه���(، أول لقاء مس��لح 
بن املسلمن واملش��ركن، فتح مكة املكرمة 
)20 رمضان سنة 8ه�(، وهو يوم الفرقان. 
معركة البويب بن املس��لمن والفرس على 
ضفاف نه��ر الفرات بالع��راق )12 رمضان 
سنة 13ه�(، الفتح اإلس��المي لبالد النوبة 
في الس��ودان، )رمضان س��نة 31ه�(، فتح 
جزي��رة رودس ف��ي عه��د معاوية ب��ن أبي 
سفيان بقيادة جنادة بن أبي أمية )رمضان 

سنة 533ه�(.
الفت��ح اإلس��المي لب��الد األندلس )28 
رمضان س��نة 92ه���(، فتوحات املس��لمن 
في جنوب فرنس��ا )رمضان سنة 102ه�(، 
معرك��ة ب��الط الش��هداء )9 رمضان س��نة 
114ه���(، فت��ح عموري��ة بقي��ادة اخلليفة 
بالل��ه )17 رمض��ان  املعتص��م  العباس��ي 

س��نة 223ه�(، فتح سرقوس��ة من جزي��رة صقلية )14 
رمض��ان س��نة 264ه���(، فت��ح حارم م��ن أعم��ال حلب 
بقيادة ن��ور الدين محمود )26 رمضان س��نة 559ه�(، 
معرك��ة املنص��ورة ب��ن األيوبي��ن واحلمل��ة الصليبية 
الس��ابعة بقيادة لويس التاس��ع ملك فرنس��ا )رمضان 
سنة 647ه�(، معركة عن جالوت بن املسلمن واملغول 
على أرض فلسطن )25 رمضان 658ه�(، فتح أنطاكية 
على ي��د الظاه��ر بيب��رس )14 رمضان س��نة 666ه�(، 
فر( بن املسلمن واملغول على  معركة شقحب )مرج الُصّ
مش��ارف مدينة دمشق )2 رمضان س��نة 702 ه�(، فتح 
جزيرة قبرص في عهد املماليك )رمضان سنة 829ه�(، 
فتح البوسنة والهرسك في معركة قوص أوه )قوصوه( 
بن العثماني��ن والصرب )4 رمضان س��نة 7911ه�(.   
وغيرها من الفتوحات واإلجنازات احلاس��مة في تاريخ 
املس��لمن، وه��ي كثي��رة، ويكف��ي م��ن القالدة م��ا أحاط 
بالعنق؛ أي: يكفي املس��لمن فخراً أن يس��تحضروا هذه 
املش��اهد اخلالدة ف��ي التاريخ اإلس��المي؛ ليأخذوا منها 

الدروس والعبر.
دروس من رمضان الفتوحات

دِّثن��ا هذه اجله��ود الكبيرة والبط��والت الرائعة  حُتَ
حديث��اً ال غم��وض في��ه أن ش��هر رمض��ان كان فرص��ة 
لتحقيق اآلمال وإجناز األعم��ال، ولم يكن فرصة للراحة 
واخلمول، وال ش��ك أن هناك عوامَل كثيرًة تقف وراء هذه 
القف��زات العس��كرية اجلب��ارة، نوجزها في عش��ٍر لعلها 

تكون درساً بليغاً للفهم والعبرة والعظة والعمل:
قوة  مع  ال��روح  صفاء  يتعان��ق  رمض��ان  • ف��ي 
اإلمي��ان، فتك��ون احملصل��ة عزمي��ة ب��ال ح��دود، وإرادة 
تكس��ر كل احلواجز، وقوة حتقق املس��تحيل، وجس��ارة 

تتحدى العوائق، وإقداماً يحصد النصر.
املتحلية  البش��رية  النفس  حتلق  رمضان  • ف��ي 
باإلخ��الص والتق��وى ف��ي آف��اق اإلمي��ان والق��رب م��ن 
املعنوي��ة  ال��روح  ارتف��اع  فتك��ون احملصل��ة  الرحم��ن، 
الت��ي تدفع النفس دفعاً إلى العمل ب��ال كلل، والقفز فوق 

العقبات بال ملل.
 • ف��ي رمض��ان -وم��ع الصوم احلقيق��ي- تتخلى 
النفس البش��رية ع��ن أمراضه��ا وأدرانها ووساوس��ها، 
فتبق��ى قوي��ة نقي��ة طاه��رة صاب��رة، تتحل��ى باإليث��ار 

واحلب، وتتزّين بروح التعاون والقرب.
املرء  بن  األول��ى  املعركة  تك��ون  رمضان  • ف��ي 
ونفس��ه، فإن ُه��زم فيه��ا فلن يحق��ق نصراً عل��ى غيره، 
وإن انتص��ر على نفس��ه فس��يكون انتص��اره على غيره 

أيسر.
لالعتداء  ليست  اإلسالم  في  واملعارك  • الغزوات 
والظل��م كما هو دْي��َدُن الدول الباغية الظاملة املس��تكبرة 

في األرض، بل وسيلٌة لدفع العدوان ورد احلقوق.  
الكثير  بالع��دد  ليس  اإلس��الم  ف��ي  النص��ر  • إن 
األس��باب  بأخ��ذ  مق��رون  إن��ه  الوفي��ر،  بالس��الح  وال 
الل��ه  عل��ى  الت��وكل  وجمي��ل  العم��ل،  ف��ي  واإلخ��الص 

مسبب األسباب.  

وتقويتها  األمة  إلعداد  التربية؛  ش��هر  • رمضان 
مادي��اً ومعنوي��اً، لتبق��ى دائماً وأب��داً حائط ص��ّد منيع 
ض��د كل َمن تس��وِّل ل��ه نفس��ه التهج��م عليه��ا عقائدياً 

أو فكرياً أو عسكرياً.
للرحمة  مثاالً  كانت  اإلسالمية  االنتصارات  • إن 
والعفو وحس��ن اخللق والتواضع، كما جس��دت مبادئ 
ص��ورة  ف��ي  اإلس��الم  وعظم��ة  اإلس��المية  احلض��ارة 

واقعية نادرة املثال.
تقدمي  هو  املسلمن  قادة  لدى  األكبر  الهم  • كان 
املناف��ع  كل  عل��ى  رايت��ه  وإع��الء  الدي��ن  له��ذا  العم��ل 

واملصالح واملطامع الشخصية البالية الفانية.
الل��ه  يش��ّرعه  ل��م  رمض��ان  ش��هر  إن  • وأخي��راً 
تعال��ى للقع��ود والتخل��ف عن رك��ب اجله��اد واحلركة 
والدع��وة إل��ى الل��ه، ول��م يش��ّرعه كذل��ك للتحج��ج به 
ع��ن التفل��ت م��ن االلتزام��ات الوظيفي��ة أو االجتماعية، 
بل إنه ش��هر نش��اط وحركة، وجٍدّ واجتهاد، وفتوحات 

وانتصارات.  
وهذا كله كاٍف لكي ينفض عنا غبار الكس��ل والدعة 
واخلم��ول، ولك��ي نفهم ش��هر رمضان الفه��م الصحيح، 
- ش��هر  ونتعام��ل مع��ه التعامل الالئ��ق؛ ليكون –بحقٍّ

اإلجناز والعمل ال شهر الكسل وامللل.{

بقلم: الشيخ نزيه مطرجيداؤنـا و دواؤنـا

َمقاِديُر الَخْلق
َكد وَمليئٌة  صى، فإنها َمش���وبٌة بالنَّ عدُّ وِنَعِمها التي ال تحُ ْغم َخيراتها التي ال تحُ إن الدنيا رحُ
بالَك���َدر، إذا نظ���َر الن���اسحُ إليه���ا بجاِرحة الَبَص���ر، أو َبعنِي البصي���رة، وَجدوا أن َعيَش���ها ابِتالء 
ة قاضية... ولو  ة ناِزَلة أو َمِنيَّ وحياَته���ا َعن���اء، وأّن أهَله���ا منها على َوَجٍل إما ِبِنعمٍة زائلٍة أو َبِليَّ
عمٍل وابِتالء ال دارحُ ِحس���اٍب وَجزاء، وأن احلياَة  ْقل والَعْقل ألخبراَك أن الدنيا دار حُ اْس���َتقَرْأَت النَّ
���َقم، والكبيرحُ ينَتِظرحُ  ب السَّ ِحيححُ َيَترقَّ وِم واأَلْش���َجان، والَصّ محُ موِم واألحزان، والغحُ قائمٌة على الهحُ

ب املوت، والشاعر يقول:  الَهَرم، والعاِقل يتَرقَّ
َصفوًا من األْقذاِر واألْكداِر ها    ريدحُ ِبعَت على َكَدٍر وأنَت تحُ طحُ  

ة! نيا ال تخلو ِمن ِمحَنة أو َرِزيَّ فالدُّ
ِرَغ منها، فقد ورد في احلديث أن رس���ول الله ] قال: إَنّ  َرت وفحُ ِرّ إن َمقاديَر اخَلالئق قد قحُ
ِلّ شيء حتى  ب َمقاديَر كحُ ْكتحُ ب؟ قال: »أحُ ب، قال يا رب وما أكتحُ َل ما َخَلَق الله القَلَم فقال له: أحُكتحُ أَوّ
تقوَم الس���اعة« أخرجه أبو داود؛ فما ِمن أحٍد من البش���ر يفَقهحُ س���َرّ أقالِم الَقَدر، فإن العمَل قد 
لطاٌن على َصريِر األقالم،  حق! وما من أحٍد له سحُ ِفَعت الصُّ ت األقالم، ورحُ َجَرت به املقادير، وَجفَّ
وَتدوي���ِن م���ا َنَطق به األنامحُ من مقاٍل وما َكَس���بوا من ِفعال، فإن الل���ه اخلالَق الوّهاَب هو الذي 
ْهماء أو األْصِفياء  ْثِبتحُ وِعنَدهحُ أمُّ الكتاب{ الرعد-39. وما يقِدرحُ أحٌد من الَدّ ميحو }ما يشاءحُ ويحُ
هحُ إال إقباٌل  ب أن َيِفرَّ لَوَقع في قبضِة املقادير؛ فما ِفرارحُ أن يفَرّ من أقطاِر س���ماِء الَقَدر، ولو جرَّ

َر اللهحُ تعالى وَقضاه! إلى ما قدَّ
���ام، فلما وَصَل  توحات أن عمر بن اخلطاب رضي الله عنه خرج إلى الشَّ َوَرَد في تاريخ الفحُ
ون وَقَع في الش���ام،  ���ه، فأخبروهحُ أن الطاعحُ َمراء األجن���اِد أبو عبيدة وأصحابحُ ���رب تب���وك َلِقَي���ه أحُ قحُ
هم بالرجوع، وأشار  ريش، واستش���ارهم، فأشار بعضحُ فدعا عمر املهاجرين واألنصار وَمْش���َيَخة قحُ
ْصِبح على َظْهٍر، فأصِبحوا عليه.  ِضيِّ في اخلروج، فنادى عمر في الناس: إني محُ بعضهم بال�محُ
ك قالها يا أبا عبيدة!؟ نعم  قال أبو عبيدة بن اجلراح: أِفرارًا من َقَدر الله؟! قال عمر: لو غيرحُ
ما  ْدَوت���ان: إحداهحُ َنِف���رُّ م���ن َق���َدِر الله إل���ى َقَدر الله. أرأي���َت لو كانت لَك إب���ٌل َهَبطت واديًا له عحُ
خ���رى َجْدَب���ة، أليَس إْن َرَع���ت اخِلصبة رَعْتها بَق���َدر الله، وإن رَع���ت اجَلْدبةحُ رَعْتها  ِخصب���ة واألحُ
بَقَدر الله؟ فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال: إن عندي في هذا علمًا، سمعت رسول الله ] 
جوا  وا عليه، وإذا وَقَع بأرٍض أنتم فيها فال تخرحُ م بالّطاعون بأرٍض فال َتْقِدمحُ يقول: »إذا َسِمْعتحُ
صيب���ٍة إاّل بإذن الله، ولو اجتمعت األمة  ف���رارًا من���ه«. قال عمر: احلمد لله! فما أصابك من محُ
وك  على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إال بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضرحُّ
ف )من حديث  ححُ ت الصُّ ِفَعت األقالم وجفَّ وك إال بش���يٍء قد كتَبه الله عليك، رحُ بش���يٍء لم يضرُّ

رواه أحمد(.
نا عّز وجل  ل وال تتغير، كما بنيَّ ربُّ إن سّنة الله تعالى في مقاديِر العباد واخلالئق ال تتبَدّ
ِسكم إال في كتاٍب من قبِل أن َنْبرأها إن  صيبٍة في األرِض وال في أنفحُ في قوله: }ما أصاب من محُ

ذلك على الله يسير{ احلديد-22.
كم َطعَم اإلمي���ان حتى يعَلَم  وق���د زاَد النب���ي ] ه���ذا املعنى بيانًا في قول���ه: »ال يجدحُ أحدحُ
ِصيبه«، ثم قرأ: }لكي ال تأَس���وا على ما  خِطَئه، وما أخطأه لم يكن ليحُ أّن م���ا أصاَب���ه لم يكن ليحُ
فاتك���م وال َتفَرح���وا مبا آتاك���م{ احلديد-33؛ فما يصي���ب األنفس من أمراٍض وأْس���قام، وفقٍر 

وضيق َعيٍش، وِفقداٍن لألقارب واألصحاب، كل ذلك مسطور في اللوح احملفوظ ومذخور.
كمه وهو س���ريع  َب حلحُ عقِّ محُ ال محُ إن قضاء الله تعالى نافٌذ فإنه ال راّد لقضائه }والله يحكحُ
احلساب{ الرعد-41. ولكْن ِحَكم الغيب محجوبة عن ابن آدم، فما يظنه شرًا قد يأتي باخلير، 
ِهَمت به أم املؤمنني  وما يظنه خيرًا قد يأتي بالشر، قال الله تعالى في حديث اإلفك الذي اتحُّ
السيدة عائشة رضي الله عنها: }ال تَسبوه شرًا لكم بل هو خيٌر لكم{ النور-11، وقوة إميان 

ّ أو على ما أكره«! عمر رضي الله عنه دفعته إلى أن يقول: »ال أبالي أصبحتحُ على ما أحُحبحُ
ك، وإن في احملسن لِنعمًا ال  بَّ أمٍر تبه يكون فيه عَطبحُ بَّ أمٍر تكرهه فيه جناتك، ولرحُ ولرحُ
ع... فارَض مبا َقَسم الله لك تكن أغنى الناس، واسَتِعن بالله  بر والتضرُّ كر والصَّ نَكر من الذِّ تحُ
ر الله وما ش���اء فعل، فإنَّ  وال تعَجز، وال تقل: »لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا«، ولكن قل: »قدَّ

َلْو تفتح عمل الشيطان«! رواه مسلم.
زَدَجر!< فيا َسْعَد َمن على أقِضيِة املولى اْصَطَبر، فإن له في األقدار َخْيَر محُ

بقلم: محمد علي دبور 

وفد هيئة العلماء يزور السفارة السعودية
ويلتقي القائم باألعمال

قام وفد من هيئة علماء املس��لمن برئاس��ة الشيخ 
رائد حليح��ل ظهر األربعاء ف��ي 21/8/1438 بزيارة 
ولي��د  األس��تاذ  الس��عودية  الس��فارة  بأعم��ال  القائ��م 
البخ��اري، حيث جرى التداول ف��ي قضايا متعددة تهم 
الس��احة اإلس��المية والوطني��ة. وش��كر الوف��د اململكة 
العربي��ة الس��عودية عل��ى ما قدمت��ه وتقدم��ه للبنان، 
مثنياً  على جهود سعادته وحركته املكوكية وتواصله 

مع األفرقاء كافة. 
وق��د رحب س��عادته بوف��د الهيئ��ة مس��تمعاً إلى 
جتربته��ا وآرائه��ا ومثمن��اً دوره��ا. وق��د وض��ع القائم 
باألعم��ال الوف��د في خط��ة اململكة العربية الس��عودية 

لدعم لبنان ومساعدته.
 وكان اتف��اق على اس��تكمال التواص��ل ومتابعته 

ملصلحة الساحة اإلسالمية واللبنانية.
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ان ينف��ذ القان��ون بحق فئ��ة واحدة من الش��عب دون 
غيرها«. 

كلم��ة اجلماع��ة اإلس��المية ألقاه��ا الش��يخ بالل 
نعوشي، فأعلن »التضامن مع املوقوفن اإلسالمين«، 
وش��دد على »ضرورة خروج الش��باب من الس��جون، 
حيث على الدولة ان حتد من ش��عور الظلم والقهر وان 

تعدل بن الناس«.
وحتدث الش��يخ محيي الدين عنتر باس��م أهالي 
املوقوف��ن ف��ي صي��دا، وق��ال: »ل��و ان هن��اك عدال��ة 
مس��تقيمة في لبن��ان ملا جلأ لبنان إل��ى محكمة دولية 
حملاكم��ة قتلة الرئي��س رفيق احلريري«، مش��يراً الى 
ان »املطالبة بالعفو العام امنا تنطلق من عجز الدولة 

عن اخضاع اجلميع للعدالة«.
كم��ا كان��ت كلمة للش��يخ يحي��ى بعلبكي باس��م 

املوقوفن اإلسالمين في البقاع.{

وف��ي اخلت��ام مت التأكيد عل��ى التواصل م��ع جميع 
ش��رائح املجتمع البرجاوي وتفعي��ل جلنة املتابعة التي 
تضم كافة األح��زاب وهيئات املجتمع مع البلدية. وأثنى 
املجتمع��ون على أهمي��ة هذه اللق��اءات التي من ش��أنها 
تعزيز التواصل والتعاون املستمر حتت شعار املصلحة 

العامة لبرجا وأهلها.

إح��دى املهتدي��ات اإلثيوبي��ات إل��ى اإلس��الم، وعروض 
مصورة عن مش��روع »هداية عامالت املن��ازل«، وفيديو 
عن ال��دورة.. وتوزي��ع هدايا بعد تقطي��ع قالب احللوى 
اخلاص باملناس��بة، وتق��دمي الضيافة  وكت��ب تعريفية 

بلغات العامالت.
كما مت توزيع هدية رمزية على احلاضرات تتضمن 
لوح��ة حلديث رس��ول الله | ع��ن حس��ن التعامل مع 

عامالت املنازل.
ومت تس��ليم درع ش��كر وتقدي��ر إل��ى الس��يدة ميرة 

سنجابة على دعم الدورة.

صيدا القدمية بجهود هذه األيدي السمراء.
تخلل احلفل كلم��ة لرئيس بلدية صيدا ألقاها نيابة 
عن��ه عض��و مجل��س بلدية صي��دا األس��تاذ كام��ل كزبر، 
وكلمة للش��يخ خالد عارفي ركزت عل��ى معاني رمضان 
اإلمياني��ة والتكافلي��ة، كما تخلله وصالت إنش��ادية من 

وحي املناسبة.

والت��ي تؤك��د على توس��ع الرؤية لديه��ا وخاصة تعزيز 
األبعاد الوطنية .

بدوره، ش��كر أبو زهري اجلماعة على وقوفها الدائم 
إل��ى جانب القضي��ة الفلس��طينية، مؤكداً عل��ى جهوزّية 
»القّس��ام« الّتام��ة في حتقي��ق نصٍر جدي��د، وحتدث عن 

الواقع املأساوي الذي يعيشه القطاع حتت احلصار .

فيها قرابة سبعن عاماً، بسبب مرور األوتوستراد العام 
وسط بيوتهم.

رحب س��ماحة مفتي اجلمهورية بوفد رابطة علماء 
فلس��طن في لبنان وأهالي الش��بريحا، واعداً مبناقش��ة 

املوضوع مع املعنين إليجاد احللول املناسبة.

الوطني��ة احمللي��ة، والتحّدي��ات التي تواج��ه الوطن في 
ه��ذه املرحل��ة، ومّت التأكيد عل��ى ضرورة تفعي��ل العمل 
في املس��احات املش��تركة بن اجلماعة والقوات، ال سيما 
لناحي��ة قي��ام دول��ة املؤسس��ات والقان��ون والش��فافية 

والعدالة

جابت شوارع مدينة طرابلس يوم اجلمعة مسيرة 
انطلق��ت من املس��جد املنص��وري الكبير، وص��والً إلى 
س��احة النور، بدعوة من أهالي املوقوفن اإلس��المين 
وتضامن��اً م��ع املوقوف��ن املضرب��ن عن الطع��ام في 
س��جن رومية، حيث نفذ املشاركون اعتصاماً شاركت 

فيه زوجات وأمهات املوقوفن.
الش��مالي باس��م  أحم��د  الش��يخ  بداي��ة حت��دث 
أهال��ي املوقوف��ن، فطال��ب »بالعفو الع��ام عن جميع 
املوقوف��ن«، وأثن��ى على »موق��ف مفت��ي اجلمهورية 

الشيخ عبد اللطيف دريان من هذا امللف«.
ث��م الق��ى خطيب مس��جد التقوى الش��يخ س��الم 
الرافع��ي كلمة طالب فيه��ا »بالعفو الع��ام عن جميع 
الشباب بال اس��تثناء، حيث ان الدولة اعتقلت مرتكباً 
هن��ا ولم تس��تطع توقيف من ه��و أكثر ارتكاب��اً هناك، 
فإن��ه أولى بها ان تطلق س��راح أبنائن��ا حيث ال يجوز 

سلس��لة  ضم��ن 
به��ا  تق��وم  زي��ارات 
اجلماعة االس��المية في 
جب��ل لبن��ان، ق��ام وفٌد 
من اجلماعة اإلس��المية 
املس��تقبل  تيار  بزي��ارة 
للتهنئ��ة  برج��ا  ف��ي 
اجلديد  مكتبهم  بتعين 
النج��اح  ل��ه  ومتن��ى   ،

والتوفيق.
املجتمع��ون  وأك��د 

خالل اللقاء على ضرورة التواصل والتعاون بن قيادتي 
اجلماع��ة اإلس��المية وتي��ار املس��تقبل، من أج��ل تضافر 
اجلهود واملساعي ملا له من اثر ايجابي على الشأن العام 

وفي حتقيق مصلحة برجا وأهلها.
وناقش املجتمعون مجموعة من القضايا واملس��ائل 

املتعلقة بالبلدة، وخاصة املوضوع البيئي.

أقام منتدى التعريف باإلسالم حفل تخريج »دورة 
أحكام اإلسالم لإلثيوبيات«  وتكرميهن في منزل السيدة 

ميرة سنجابة يوم اجلمعة 19 أيار 2017م.
حضر احلفل 26عش��رات العامالت من املش��اركات 
في ال��دورة وصاحبات املنازل اللواتي ُس��ررن بالتكرمي 

وتفاعلن خالله.
تخل��ل احلفل: ترحي��ب باللغ��ة االثيوبي��ة.. تالوة 
ق��رآن من عاملة.. كلمة للدكتورة س��هير حّداد عن أهمية 
الدع��وة إل��ى الل��ه.. وكلم��ة عامل��ة إثيوبي��ة عن س��بب 
هدايته��ا ودخوله��ا في اإلس��الم، كما مت ع��رض لتجربة 

أخالقي��ة  مبب��ادرة 
وإنس��انية،  وتكافلي��ة 
كرَّم��ت اجلماعة اإلس��المية 
القدمي��ة، عّمال  ف��ي صي��دا 
ضم��ن  وذل��ك  النظاف��ة.. 
فعالي��ات االحتف��ال بق��دوم 
ش��هر رمضان املبارك، الذي 
أقامت��ه بالتعاون مع حركة 
حم��اس ومبش��اركة رئيس 
بلدية صيدا املهندس محمد 

السعودي، ونائب رئيس هيئة علماء املسلمن في لبنان 
الش��يخ خال��د عارف��ي، وقي��ادات محلي��ة م��ن اجلماعة 

وحركة حماس وحشد غفير من أبناء صيدا القدمية.
وكان الفتاً املبادرة التي متثلت بتكرمي عّمال النظافة 
ف��ي صيدا القدمية ب��دروع تقديرية وهدي��ة مالية تقديراً 
جلهودهم وعملهم املضني، الذي نلمس��ه نظافًة في أزقة 

اجلماعة  استقبلت 
االس��المية ف��ي البق��اع 
الرس��مي  الناط��ق 
حماس،  حرك��ة  باس��م 
أب��و  س��امي  الدكت��ور 
بحض��ور  زه��ري، 
السياس��ي  املس��ؤول 
علي  األس��تاذ  للجماعة 
أبو ياس��ن، ومس��ؤول 
السياس��ية  العالق��ات 
في حركة حماس بسام 
خلف، وقيادة اجلماعة .

هّنأ أبو ياس��ن احلركة على إجناز انتخاباتها، وقد 
أثبتت أنها حركة قيم ومؤسسات، شاكراً القيادة القدمية 
على إجنازاته��ا، ومتمنياً للقيادة اجلدي��دة حتقيق مزيد 

من اإلجنازات والتقّدم .
و أش��اد أبو ياس��ن بالرؤية الت��ي أطلقتها حماس، 

زار وفد م��ن رابطة 
علماء فلسطن في لبنان 
س��ماحة املفتي الش��يخ 

عبد اللطيف دريان.
أكد وفد الرابطة أن 
الفلس��طينين في لبنان 
ينظرون إلى دار الفتوى 
املرجعي��ة  أنه��ا  عل��ى 
الش��رعية له��م، وخيمة 
ال��دار تظلله��م إلى حن 
إل��ى  املظف��رة  الع��ودة 

فلسطن بإذن الله تعالى. 
عرض رئيس رابطة علماء فلسطن في لبنان الشيخ 
بس��ام كايد ووفد الرابطة األزمة التي مير بها أهل جتمع 
الش��بريحا )ش��رق مخيم الش��بريحا( في منطقة صور، 
وب��ّن خط��ورة إخ��راج الناس م��ن بيوتهم التي عاش��وا 

م��ن حزب  زار وفد 
اللبناني��ة  الق��وات 
برئاس��ة األمن املساعد 
لش��ؤون املصال��ح ف��ي 
الدكتور غسان  احلزب، 
الرئيس��ي  املركز  ي��ارد، 
في  اإلسالمية  للجماعة 
الس��بت  ي��وم  بي��روت، 
 ، )2 0 1 7 /5 /2 0 (
اس��تقبال  ف��ي  وكان 
املكت��ب  عض��وا  الوف��د 

السياس��ي، االس��تاذ وائل جنم واحملامي باس��م احلوت، 
وقد حم��ل وفد الق��وات دعوة م��ن رئيس احل��زب لقيادة 
اجلماعة حلضور حفل اإلفطار الرمضاني الس��نوي الذي 

تقيمه القوات.
وج��رى عل��ى هام��ش اللق��اء البح��ث في الش��ؤون 

مسيرة ألهالي الموقوفين اإلسالمّيين في طرابلس 
وكلمات دعت إلى العفو العام

الجماعة اإلسالمية تلتقي تيار المستقبل

حفل تخريج » طالبات عامالت
في دورة أحكام اإلسالم لإلثيوبيات«

ال النظافة في صيدا القديمة م عمَّ الجماعة تكرِّ
الجماعة في البقاع تستقبل د. سامي أبو زهري

رابطة علماء فلسطين تلتقي مفتي الجمهورية 

الجماعة اإلسالمية تستقبل وفدًا من القوات اللبنانية

أنشطة
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دون س���بب وجيه، عادت إلى الواجهة معاناة املوقوفني اإلس���الميني في الس���جون اللبنانية، 
فأعل���ن مئ���ات املوقوفني اإلس���الميني اإلضراب ع���ن الطعام، ف���ي محاكاة لإلض���راب الذي بدأه 
األس���رى الفلسطينيون في السجون اإلس���رائيلية، وتزامن ذلك مع تركات في الشارع نشطت 
ف���ي اآلون���ة األخيرة، يقودها ذوو املوقوفني بدعم ومس���اندة من هيئات وجمعيات إس���المية رغم 
ِق���دم مظلم���ة املوقوفني اإلس���الميني، إال أن احلديث ع���ن العفو العام لم يب���دأ معهم. فاألمني 
الع���ام حل���زب الله أش���ار في كلمة له قبل أش���هر إلى أن العمل جار مع اجله���ات املعنية للوصول 
إل���ى مخرج قضائي ينه���ي املالحقات القضائية بحق مئات املطلوبني م���ن أبناء منطقة البقاع 
املتهم���ني بجرائ���م مختلفة، أبرزها االجتار باملخدرات. يومها استبش���ر أهال���ي املوقوفني خيرًا، 
فه���م يدرك���ون أن كل املكتس���بات التي يجنيها طرف ال بّد أن تس���تفيد منها أط���راف أخرى، وإذا 
كان العف���و العام سيش���مل الس���ارقني والقتل���ة وجتار املخدرات م���ن أبناء منطق���ة البقاع، فمن 
املنطقي واألولى أن يش���مل مئات املوقوفني الذين يعانون في الس���جون منذ س���نوات دون صدور 
أحكام تدينهم. فالعفو العام الذي صدر عام 1991 شمل جميع اللبنانيني من جميع الطوائف، 
والعف���و الع���ام الذي صدر عام 2005 ش���مل إطالق س���راح س���مير جعجع )املس���يحي( في مقابل 

إطالق سراح موقوفي أحداث الضنية ومجدل عنجر )املسلمني(. 
مظلمة املوقوفني اإلس���الميني ليس���ت جديدة وال طارئة، فهي تزيد على ثالثة عقود، وقد 
تش���كلت من���ذ س���نوات طويلة جلنة أهالي املوقوفني اإلس���الميني مؤلفة من ع���دد من احملامني 
واحلقوقيني، وكذلك أهالي املوقوفني اعتادوا القيام بجوالت متواصلة على الفعاليات السياسية 
والدينية والقضائية، سعيًا لرفع املظلمة عن املوقوفني وتخفيف اإلجراءات التعسفية بحقهم 
والتس���ريع مبحاكمته���م. لك���ن ال حياة ملن تنادي، فكل ما كانت جتني���ه هذه اللجنة  هو فنجان 
قدم لهم، مع كالم معسول بالتضامن واألسى ملا يعانيه املوقوفون، دون أي مسعى  الشاي الذي يحُ
حقيقي لتطبيق القانون ورفع الغنب الالحق باملوقوفني، ووقف سياس���ة االنتقام واحلقد التي 
متارس بحقهم. لكن اجلديد هذه املرة، أن الطبقة السياس���ية انتبهت ملأس���اة املوقوفني، وبدأت 
تتعاطى مع املس���ألة بطريقة مختلفة، فعنّي وزير الداخلية مستش���ارًا خاصًا ملتابعة األمر، كما 
نش���طت الفعاليات الش���عبية املطالبة بإصدار عفو عام عن املوقوفني. وقد انضم مؤخرًا مفتي 
اجلمهوري���ة إل���ى ه���ذا االهتمام، فطالب في كلم���ة ملفتة له قبل أيام بإق���رار قانون العفو العام 
هم منه  إلنهاء مظلمة املوقوفني اإلس���الميني، مطالبًا بعدم اس���تثناء أحد منهم، األمر الذي فحُ
ش���مول الش���يخ أحمد األس���ير. يأتي هذا املوقف رغم أن جلنة أهالي املوقوفني قامت بعش���رات 
الزي���ارات لس���ماحته، وكان ف���ي كل م���رة يؤكد لهم وقوفه إلى جانبهم، وأنه س���ينقل هواجس���هم 

للسياسيني، لكن شيئًا من هذا لم يقع.
الوزير الس���ابق أش���رف ريفي، وكما في كل االس���تحقاقات املش���ابهة، ركب -كعادته- املوجة، 
فأص���در بيان���ًا حّم���ل في���ه الس���لطة املس���ؤولية عما يجري في س���جن رومي���ة، مطالبًا بتس���ريع 
محاكمات املوقوفني اإلس���الميني. علمًا أن ريفي تقّلد مناصب كانت تس���مح له بتقدمي الكثير 
للموقوفني اإلس���الميني لكنه لم يفعل، س���واء حني كان مديرًا عامًا لقوى األمن الداخلي وكان 
سجن رومية تت إدارته، وكان بإمكانه حينها تطبيق القانون في منع التعذيب ومنح املوقوفني 
حقوقهم، أو حني كان وزيرًا للعدل وميلك حينها تريك القضاء لإلسراع باحملاكمات وإخالء 
س���بيل م���ن ل���م تثب���ت عليه التهم. وع���وض ذلك، يص���ّب جهده عل���ى إصدار البيان���ات وتميل 

املسؤوليات لآلخرين.
الس���ؤال اآلن، ماذا عدا وما بدا حتى بات االهتمام باملوقوفني اإلس���الميني جديًا وحقيقيًا، 
وما الذي تغّير، فاملظلمة قدمية، واالنتهاكات التي تعرض لها -وما زال- املوقوفون اإلسالميون 
ما زالت على حالها، واملؤكد أن الطبقة السياسية لم تصب بصحوة ضمير مفاجئة دفعتها إلى 
التح���رك إلنهاء مظلمة املوقوفني اإلس���الميني، فما الذي يختبئ وراء ه���ذه النخوة املفاجئة؟ 
وه���ل يك���ون إصدار عفو عام يش���مل املوقوفني اإلس���الميني واملطلوبني رافعة للقوى السياس���ية 

ترفع أسهمها في االنتخابات النيابية؟!<

بقلم: أواب إبراهيم

هل يدخل الموقوفون اإلسالمّيون
البازار االنتخابي؟!

كلمة طيبة

ق��ام  رحل��ة  أّول  ع��ن  كتب��وا  كثي��رون 
به��ا الرئي��س األميرك��ي دونال��د ترامب الى 
الرياض وجلب خمسن رئيساً وملكاً وأميراً 
خ��الل بض��ع س��اعات لينصت��وا لتعليماته 
ومش��اريعه ف��ي كيفي��ة التص��دي لإلرهاب 
والتط��رف، واأله��ّم من ذلك مواجه��ة التمّدد 

اإليراني في البالد العربية.
ول��م تكن ف��ي القّمة العربية اإلس��المية 
األميركية من أهداف س��وى ما قّرره الرئيس 
ترامب ووافق عليه احلّكام العرب واملسلمون 
واّلذين بات��وا يتحّملون مس��ؤولية القضاء 
على اإلرهاب في بالده��م والّتصّدي ألطماع 

إيران في املنطقة.
وليحلّ��ل غيرن��ا م��ا ش��اء م��ن نظريات 
واس��تنتاجات حول هذه القمم الثالثة اّلتي 
ش��هدتها الرياض وم��ا رافقها م��ن اتفاقّيات 
بلغ��ت قيمته��ا 480 ملي��ار دوالر منها نحو 
110 ملي��ارات تدفعه��ا الس��عودية ملعام��ل 
الس��الح األميركي��ة الت��ي كان��ت تش��كو من 
البطال��ة فأت��ت ه��ذه االتفاقي��ة لتج��ّدد لها 
نش��اطها وإنتاجها م��ن أس��لحة متقّدمة لن 
يصي��ب الع��رب أكثره��ا تط��ّوراً ألّنه��ا حكر 

إلسرائيل.
ول��ن نتطّرق إل��ى الغبطة اإلس��رائيلية 
م��ن ه��ذه القم��م الت��ي ل��م تش��ر إل��ى العدّو 
االس��رائيلي، وأنباء املضربن ع��ن الطعام، 
وعملي��ات القت��ل والهدم الت��ي يتعرض لها 
السكان في فلس��طن مما أثار سخط الناس 
وحنقهم وتأس��فوا على إغفال األمة العربية 
واإلسالمية قضية أبناء فلسطن احملاصرين 
وقضم أراضي الضفة الغربية للمستعمرات 
وتهويد القدس واخلش��ية من إقامة حتالف 
عربي إس��المي-يهودي كما تس��عى أميركا 
ف��ي مواجه��ة إي��ران حت��ت ذريع��ة القضاء 
عل��ى اإلره��اب والتطرف وما فطن��وا أّن مثل 
ه��ذه املخططات، وما أس��فرت عنها هي أحد 
األس��اليب اآليلة إل��ى نش��وء متطرفن جدد 
يعاهدون الله على التصدي ملن خان قضية 

العرب واملسلمن »فلسطن«. 
وماذا عن املئة مليار دوالر التي انتزعت 
من أفواه العرب واملس��لمن الذين لهم احلق 
املش��روع ف��ي ه��ذا املال ولي��س حك��راً على 
احل��كام وإمّن��ا ه��ذه الث��روات مل��ٌك للعرب 
واملس��لمن. وماذا ينفع هذا الس��الح س��وى 

في اش��تعال ح��رب ال تبق��ي وال ت��ذر يذهب 
الع��رب واملس��لمون ضحيتها كرم��ى عيون 

الصهيونية العاملية.
وماذا كانت هذه املليارات املئة تفعل في 
بالد العرب واملسلمن الذين يشكلون اجلهل 
واجلوع واملرض. فمنها نبني مئة مستشفى 
فاخ��ر بقيم��ة 500 مليون دوالر تنتش��ر في 
كاف��ة املناط��ق العربي��ة حتّقق ف��رص عمل 
آلالف األطب��اء واملمرض��ن وتؤّم��ن الطبابة 
املجانية للمصابن باألمراض املختلفة التي 

تنتشر في الصومال وأفريقيا. 
ومن ه��ذه املليارات نبني ألف مدرس��ة 
بقيمة مليار دوالر تقضي على اجلهل وإقامة 
الط��رق العريضة »االوتوس��ترادات« بطول 
عش��رة آالف كيلومت��ر بقيم��ة 500 ملي��ون 
دوالر وتش��ييد 50 ألف منزل بقيمة ملياري 
دوالر وتأسيس عشرة آالف مسرح برأسمال 
قدره عشرة آالف دوالر تؤوي آالف العاطلن 
ع��ن العم��ل وحتّق��ق االس��تقرار االجتماعي 

والنفسي.
ول��م يقتص��ر األمر عل��ى ه��ذه املليارات 
ب��ل وص��ل األمر إل��ى أقصى ح��االت التبذير 
عبر تقدمي هدايا الى ترامب وحاش��يته: قّدم 
امللك السعودي مسدساً من الذهب اخلالص 
والنادر في العالم عليه صورة امللك س��لمان 
بن عبد العزيز، وس��يفاً من الذهب اخلالص 
املرصع باالمل��اس واحلجارة الن��ادرة وزنه 
يزي��د عل��ى 25 كلغ م��ن الذهب يف��وق ثمنه 
200 مليون دوالر. وقد أصر امللك السعودي 
على أن تكون هذه الهدايا ش��خصية لترامب 
وأال يتم وضعها في متاحف أميركا بل تكون 

ملكاً شخصًيا للرئيس األميركي.
كل ه��ذه املن��ح والعطايا إرض��اًء للوفد 
االميركي الذي يحث العرب على قتال ايران 
وحدهم. ولم يذكر البيان اخلتامي أي إشارة 

للعدو االسرائيلي وقضية فلسطن.
ناقم��ون  ينش��أ  أال  بع��د  وتري��دون 
ومتطرفون يقّضون مضاجع هؤالء السفهاء 
الذي��ن فّرط��وا بنح��و 500 ملي��ار دوالر هي 
حّق للعرب واملس��لمن. ويا أّمة ضحكت من 

جهلها األمم.{

واحسرتاه على مليارات العرب!

مواقيت الصالة
حس��ب توقيت مدين��ة بي��روت
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بقلم: عبد القادر األسمر


