
احتماالت ما بعد االفطارات
اس���تمر الرئيس س���عد احلريري يهّدئ من روع اللبنانيني ويبشرهم بأن قانون االنتخابات 
بات وشيك الصدور، إلى أن أقام افطاره في السراي الكبير، وحضره الرؤساء السابقون والنواب 
ورجال الدين من كل الطوائف. كذلك فعل الرئيس عون، إذ استمر يؤكد أنه ال فراغ وال متديد 
وال قانون الستني، الى أن أقام افطاره في القصر اجلمهوري )قصر الشعب( يوم اخلميس. بقي 
الرئي���س بري الذي ش���ارك في كال االفطارين، الذي أمس���ك عن ال���كالم بعد مؤمتره الصحفي 
ال���ذي فت���ح في���ه األب���واب عل���ى كل االحتم���االت.. هل يقي���م افطارًا في ع���ني التينة ي���زّف فيه 
البش���رى الى الش���عب اللبنان���ي أن القانون بات جاهزًا وأن االنتخاب���ات قادمة قبل نهاية العام، 
هذا ما ينتظره اجلميع، وإن كان االحتمال اآلخر ما زال واردًا ومحتمل الوقوع، وهو أن قانون 
االنتخاب النس���بي - حتى لو صدر - فلن تكون االنتخابات قبل ربيع العام القادم، ألنه يحتاج 
الى تعريف وتسويق.. هذا إذا ما جرى التوافق على نقل نواب الطوائف من منطقة إلى أخرى، 
أو التفاهم على عدد أعضاء املجلس النيابي )108 أو 128(، هذا إذا لم يعد الرئيس ترامب الى 
احلدي���ث ع���ن قضايا املنطقة، والعقوبات التي يهدد به���ا أكثر من فريق في لبنان أو في العالم 

العربي. فهل يكون لنا مجلس نيابي.. أم نستمر على ما نحن فيه من متديد أو فراغ؟!
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قانون االنتخاب 
هل تحول إلى لعبة 

سياسية سمجة؟

األسرى في فلسطين.. من لهم؟!

ترسيم المنطقة الجنوبّية في سورية 
على الطاولة األميركّية - الروسّية
الفصائل السورية
ومخاطر االقتتال

أزمة خليجّية مفتعلة مع قطر!
دعوة إلى التطبيع مع العرب

بين إقرار قانون جديد 
أو العودة للستين

مشروع قانون أمام الكونغرس األميركي 
لمعاقبة داعمي المقاومة الفلسطينّية
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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(

عون: االنتخابات ستحصل 
وفق النسبية

أكد الرئيس ميشال عون أن االنتخابات 
قان��ون  أس��اس  عل��ى  س��تحصل  النيابي��ة 
املكون��ات  كل  م��ع  باالتف��اق  النس��بية، 
السياسية، وجدد أمام وفود بلدية وشعبية، 
تفاؤل��ه ب�»إم��كان الوصول إل��ى تفاهم حول 

هذه املسألة قريباً«.
وكان��ت املس��اعي لالتفاق عل��ى قانون 
املجل��س  رئي��س  ب��ن  بح��ث  م��دار  جدي��د، 
النيابي نبيه بري، ورئيس احلزب الس��وري 
القوم��ي االجتماعي الوزير علي قانصو الذي 
أش��ار إلى أنه اطلع من رئي��س املجلس على 
اجله��ود املبذولة إلنتاج تفاه��م حول قانون 
االنتخاب��ات، و»ق��درت له جه��وده احلثيثة 
والدائم��ة كي تنتهي هذه املس��اعي في األيام 
القليل��ة املقبل��ة إل��ى نتائ��ج جدي��ة، فيكون 
لن��ا قان��ون جدي��د«. وق��ال: »نح��ن ضد أي 
صيغة تقوم على أس��اس طائفي ألنها تعزز 
االنقس��امات في لبنان، وم��ا جرى حتى اآلن 
عل��ى صعي��د املش��اورات يبش��ر بأم��ل، وما 
زالت هن��اك بعض نقاط االخت��الف نأمل أن 
تذلل س��ريعاً وتنتهي إلى قان��ون يقوم على 

النسبية الكاملة«.

باسيل: سنصل إلى القانون 
الذي نريد!

قال رئيس »التيار الوطني احلر« الوزير 
جبران باس��يل: »قبل شهر قلت إننا لن نبادر 
بعد اآلن، ولكننا سنصل إلى قانون االنتخاب 
الذي نريده. راجعوا سجالتكم. وإن شاء الله 
نص��ل إليه«، مش��دداً على »أنن��ا أمام فرصة 
حقيقي��ة الي��وم، فهناك ش��يء حقيقي حصل 
م��ن قبل وعلينا أن نس��تكمله حت��ى النهاية، 
وم��ا زال يتطل��ب الكثير من العم��ل والفرصة 
ل��م تت��م  إذا  احلقيقي��ة علين��ا أن نغتنمه��ا. 
هن��اك قوانن أخرى جاه��زة والتصويت في 
مجلس الوزراء وارد عل��ى هذا القانون حتى 
إذا اتفقنا عليه، رمبا هناك أناس ستعارضه 
أو ل��ن تواف��ق على تفاصيل في��ه، والوقت لم 
يعد يس��مح لن��ا في ظل الهوام��ش الصغيرة 

املتبقية إال أن نذهب إلى التصويت«.
وقال باسيل بعد اجتماع »تكتل التغيير 
واإلص��الح« : »نحن فريق سياس��ي، لنحقق 
ه��ذا األمر لدين��ا أصدقاء وحلف��اء وليس من 
املعيب أن نستعن بصديق لتحقيق مصلحة 
الن��اس، ونحن اس��تعنا بأصدقائنا، صديق 
س��اعدنا بكش��ف التمديد وأس��قطه معنا هو 
الرئيس س��عد احلريري، وهناك صديق آخر 
كش��ف األلغ��ام على الطري��ق م��ن أمامنا هو 

القوات اللبنانية«.

جعجع: القانون 
اجتاز 95 في المئة

س��مير  الق��وات«  »ح��زب  رئي��س  رأى 
جعج��ع أن��ه »مهما تفاقم��ت األم��ور وبلغت 
اخلالفات السياسية أشّدها وحتى االشتباك 
السياس��ي الرئاس��ي اخلطي��ر، ال ع��ودة إلى 
»الس��تن«. فالقان��ون االنتخاب��ي اجتاز 95 
في املئة من مخاضه نحو الوالدة، واخلمسة 
املتبقي��ة تفاصي��ل ال ميك��ن أن تعّث��ر بل��وغ 
اله��دف«. وأك��د ل�»املركزية« أن »االش��تباك 

السياس��ي بات أمراً واقعاً، ولو كنا نتمنى لو 
ل��م نصل إليه، لكن الدس��تور ه��و احلكم، في 
غض النظ��ر عن كل االعتبارات الش��خصية، 
فالدورة االس��تثنائية ال ُتفتح إال في حالتن: 
مب��ادرة من رئيس��ي اجلمهوري��ة واحلكومة 
أو عريض��ة يوقعه��ا 65 نائب��اً تتمن��ى عل��ى 
م��ع  املقتض��ى  اتخ��اذ  اجلمهوري��ة  رئي��س 
رئيس احلكومة في ه��ذا االجتاه. أما اجتهاد 
جانب��ه  م��ن  فغري��ب  ب��ري  نبي��ه  الرئي��س 
بالذات، وه��و العليم في ه��ذا املضمار، إذ إن 
النص ش��ديد الوضوح ال يحتمل التأويل وال 
مكان لالجتهادات فيه. واس��تناداً إلى النص 
الدس��توري، أجد نفس��ي إلى جان��ب رئيس 
اجلمهوري��ة في موقفه املتص��ل بفتح الدورة 
االس��تثنائية، وعس��ى أن يلت��زم اجلميع به، 

كخيار وحيد حلّل كل مشاكلنا«.

جمعية المصارف:
 ال للنيران الصديقة

أك��د الرئي��س اللبناني ميش��ال عون أن 
»اخلطة االقتصادية املتكاملة باتت قريبة«. 
واطل��ع عون م��ن رئي��س جمعي��ة املصارف 
جوزف طربي��ه على نتائ��ج االتصاالت التي 
أجراها الوفد املصرف��ي في الواليات املتحدة 
أخي��راً، وع��اد ب��� »أج��واء إيجابي��ة بش��أن 
مش��روع قان��ون يتضم��ن عقوب��ات جدي��دة 
س��تفرض عل��ى ح��زب الل��ه«، بحس��ب قول 

طربيه.
ون��ّوه عون ب�»اجله��ود التي تق��وم بها 
جمعي��ة املصارف ف��ي هذا االجت��اه«. ولفت 
إلى أن »حاكم مصرف لبنان رياض س��المة 
س��يتابع املس��ألة م��ع اجله��ات املعني��ة في 
األميركي��ة«. وأوض��ح طربي��ه بع��د  اإلدارة 
اللق��اء أن »جولتنا ترافقت م��ع جولة أخرى 
مس��تقلة ق��ام بها ن��واب بتكليف م��ن رئيس 

املجلس النيابي نبيه بري. 
ولف��ت إل��ى أن »دع��م القط��اع املصرفي 
ح��ال  ف��ي  يس��تقيمان  ال  علي��ه،  واحلف��اظ 
فرض ش��روط تعجيزية على تسيير احلياة 
الطبيعية في لبنان، س��واء أكان ذلك يتعلق 
باملص��ارف أم باألم��ن«. وق��ال: »ال ميكن أن 
تطل��ق نيران صديقة عل��ى القطاع املصرفي. 
وبالتال��ي يج��ب احلف��اظ عل��ى ه��ذا القطاع 
ليتمك��ن م��ن خدمة املجتم��ع اللبنان��ي الذي 
يتحمل ثق��الً كبيراً نتيجة للنزوح الس��وري، 
والدين الع��ام والوضع االقتصادي الس��ائد 

في املنطقة«.

وزير الطاقة
 يّدعي على منتقديه

اللبنان��ي س��يزار  تق��دم وزي��ر الطاق��ة 
أب��ي خلي��ل بطل��ب ال��ى وزي��ر العدل س��ليم 
جريصات��ي، س��نداً للم��ادة 14 م��ن قان��ون 
»إلج��راء  اجلزائي��ة  احملاكم��ات  أص��ول 
التعقب��ات القضائي��ة الالزم��ة ف��ي ح��ق كل 
من يظه��ره التحقيق متورطاً ف��ي االتهامات 
املس��وقة ضد وزير الطاقة وفريقه السياسي 
في ملف جر التيار الكهربائي عبر اس��تئجار 

محطات توليد عائمة«.
أن  اإلع��الم  وس��ائل  بع��ض  وذك��رت 
الطلب ش��مل »النائب بط��رس حرب ورئيس 
ح��زب »الكتائ��ب اللبنانية« س��امي اجلميل 
والوزير السابق أش��رف ريفي من بن الذين 
ادعى عليه��م أبي خليل أم��ام النيابة العامة 

التمييزية«.
وأكد جريصاتي في مؤمتر صحافي أنه 
»عمالً بقرار تكتل التغيير واإلصالح النيابي 
باالحت��كام إلى القضاء عن��د التجريح، تقدم 
الوزي��ر إبي خلي��ل برفقت��ه النائ��ب إبراهيم 
كنع��ان بش��كوين ض��د الذي��ن اتهم��وه في 

.»ENI اإلعالم في ملفي البواخر وشركة
وص��ف  الدع��اوى،  عل��ى  رد  أول  وف��ي 
النائب حرب خطوة أبي خليل بأنه »أسخف 
ما ميكن أن يقدم عليه مسؤول«، واعداً ب�»أن 

يكون له رد مفصل«.

كبارة: طرابلس لن تسمح 
بسلب مقعدها الماروني

كب��ارة  محم��د  العم��ل  وزي��ر  انتق��د 
»استنس��اخ بدع التقس��يم الت��ي عانى منها 
لبن��ان س��ابقاً، ع��زالً وانع��زاالً، وه��ي تط��ل 
اليوم س��اعية إل��ى تقس��يم اللبنانين وعزل 
املس��يحين عن املس��لمن عبر املطالبة بنقل 
العي��ش  مناط��ق  م��ن  النيابي��ة  مقاعده��م 
الوطني الواحد«، مش��دداً عل��ى أن »أحداً لن 
يستطيع أن يقسم لبنان مجدداً، ولن نسمح 
مل��ن يفكر في ذلك بإبع��اد اللبنانين بعضهم 
عن بع��ض، ما يه��دد وحدة الوطن وعيش��ه 

الواحد ومصيره الواحد«.
وأك��د ف��ي بي��ان أن »طرابل��س عاصمة 
لبنان الثانية وعاصمة الش��مال، لن تس��مح 
عنه��ا،  املارون��ي  النياب��ي  املقع��د  بس��لخ 
وستواجه بكل ما أوتيت من قوة أية محاولة 
لس��رقة أبنائه��ا املس��يحين املوارن��ة منها. 
كذل��ك لن تتخل��ى طرابلس ع��ن أي خيط من 
نس��يجها االجتماعي ألن هذه املؤامرة تهدف 

إلى متزيقها وبعثرة مكوناتها«.

العريضي: نبارك أي اتفاق 
حول قانون االنتخاب

عرض البطري��رك املارون��ي الكاردينال 
بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي 
في بكرك��ي، لألوضاع الراهن��ة، مع عضوي 
غ��ازي  النائب��ن  الدميوقراط��ي«  »اللق��اء 
العريض��ي وهن��ري حل��و موفدي��ن م��ن قبل 

رئيس اللقاء النائب وليد جنبالط.
وأش��ار العريضي إل��ى »أنن��ا نقلنا الى 
صاحب الغبطة حتيات الزعيم الوطني وليد 
جنبالط واحترامه ومحبته، ووضعناه أيضاً 

في نتائج الزيارة التي قام بها للفاتيكان«.
وف��ي ش��أن املوقف م��ن النس��بية على 
15 دائ��رة، أوض��ح »أنن��ا من��ذ فت��رة انكفأنا 
عن احلدي��ث في االع��الم عن مس��ألة قانون 
االنتخاب��ات لكن لم ننكفئ س��لباً ب��ل ايجاباً 
أي افس��اح املجال أمام النائب جورج عدوان 
الذي بدأ بالتواصل مع األفرقاء كافة، ونحن 
باركنا هذه احلركة واخلطوة، وس��لفاً نبارك 
الوصول إلى أي اتفاق بن القوى املعنية وما 
نأمله من ربع الس��اعة األخير بعد أن قطعنا 

شوطاً كبيراً للوصول إلى االتفاق«.

النائب الحوت: إذا استمر الكباش السياسي
 فهذا يعني أننا ذاهبون إلى المجهول

قال النائ��ب الدكتور عماد احلوت في حدي��ث إلذاعة الفجر 
إنه »ال ش��ك أن اخلالف بن بعبدا وعن التينة على الصالحيات 
الدستورية وتفسير الدستور عّكر أجواء املفاوضات على قانون 
االنتخاب اجلديد، وأعاد املفاوضات خطوات إلى الوراء، خاصة 
بعد التصريحات التصعيدية التي رافقت اخلالف من قبل التيار 
الوط��ي احلر حول القانون، التي صّعدت األزمة وصّعبت املهمة 

على املفاوضن«.
وأض��اف احل��وت أن »كلم��ة رئي��س اجلمهوري��ة ميش��ال 
ع��ون يجب أن تتضمن مخرج��اً ألزمة القانون يتي��ح فتح دورة 
اس��تثنائية، وإتاحة املجال للتصويت عل��ى اي مقترح للقانون 
ميكن التواف��ق عليه باأليام املقبلة، إذا أردن��ا أن نعتبر أن هناك 
حس مس��ؤولية عند القي��ادات املختلفة، أما إذا اس��تمر الكباش 
السياس��ي بهذا الش��كل، فهذا يعن��ي أننا ذاهبون إل��ى املجهول، 

وهو ما ليس في مصلحة البلد«.
وأوض��ح احلوت أن »الوضع احلالي يدل على عدم نضوج 
الق��وى السياس��ية اللبناني��ة، وأنها دائم��اً بحاجة إلى منس��ق 
خارجي يضبط حركة األداء السياس��ي في البلد، وبالتالي فهي 
ال ت��درك مخاطر الرقص عل��ى حافة الهاوي��ة، وإمكانية الوقوع 
فيه��ا في أية حلظة، حي��ث تقّدم مصلحتها الذاتي��ة واآلنية على 
مصلحة الوطن واس��تقراره«. وأكد احل��وت أن »كل االحتماالت 
واردة ومفتوح��ة ف��ي الواق��ع اللبنان��ي، لك��ن التمدي��د ملجل��س 
الن��واب منف��رداً بات أقل احلظ��وظ من بن اخلي��ارات املتاحة«. 
وش��دد احلوت على أن »اجلماعة اإلس��المية تخضع للممارسة 
الدميقراطي��ة، وهي على جهوزية خل��وض االنتخابات وفق أي 
قانون، كما أن اجلماعة ترى أن إجراء االنتخابات وفق أي قانون 

أفضل من دخول البلد في الفراغ ووضعه في مهب الريح«.

لقطات لبنانية

وجهة نظر

على الرغم من قتامة املش���هد االنتخابي اللبناني، فإن أس���اطني السياسة 
في لبنان ما زالوا يصطنعون تفاؤاًل مش���وبًا باحلذر ويقولون إن والدة القانون 
االنتخاب���ي اجلدي���د باتت قاب قوس���ني أو أدنى. ولك���ن التدقيق في الطروحات 
األخي���رة ال توح���ي أبدًا مب���ا يدعم هذا التفاؤل الذي يزع���م أن القانون الوليد 
في طور وضع اللمس���ات األخيرة عليه.  فالنقاط الرئيسية الكبرى التى نشب 
حولها اخلالف في البدايات جرى جتاوزها وأفلح القوم في الترويج للنس���بية 
الكامل���ة وللدوائر اخلمس عش���رة، ولتأس���يس دائ���رة انتخابية جتمع الش���وف 

وعاليه، ما يضمن مكانة النائب وليد جنبالط.
ولك���ن الغريب ف���ي األمر الذي يناقض هذا التفاؤل، هو حجم املوضوعات 
التي تطرح في هذه املرحلة التي اس���ُتنفَدت فيها املهل القانونية واملواعيد ولم 
يبَق إال القليل من األسابيع حتى ندخل في مرحلة الفراغ النيابي والتشريعي. 
فموض���وع مث���ل إعادة تصغير عدد أعض���اء املجلس النيابي م���ن 128 نائب الى 
108 نواب حتت عنوان أن هذا هو األساس في »اتفاق الطائف«، موضوع كبير ال 
ميكن أن يطرح في مرحلة وضع اللمسات األخيرة، بل هو موضوع مركزي كان 
ال ب���ّد من طرح���ه في البدايات. وتوحي إثارة هذا املوض���وع بأن هناك رغبة في 
العودة الى النقطة الصفر أو ما يسمى املربع األول. وكذلك األمر بالنسبة إلى 
موضوع نقل املقاعد النيابية املسيحية ونزعها من مناطق األكثرية اإلسالمية 
الناخب���ة بغي���ة جتميعه���ا والوص���ول إلى عملي���ة ف���رز طائفي اعتبره���ا رئيس 
املجلس النيابي نبيه بري مبثابة محاكاة لعمليات الفرز الطائفي التي تطاول 
املسيحيني في بعض بلدان املنطقة. وحتى مسألة حتديد النواب الستة الذين 
يفت���رض أن ميثل���وا الطوائف اللبناني���ة الكبرى في االغت���راب اللبناني، فإنها 
ميك���ن أن تكون مث���ار خالف كبير يهدد أي اتفاق مفت���رض للقانون االنتخابي 
املنش���ود املفق���ود. وللمصادفة السياس���ية البريئ���ة، فإن هذه املواضي���ع الثالثة 
بطله���ا األكب���ر رئي���س »التي���ار الوطني احلر« ووزي���ر خارجيتنا جبران باس���يل، 
حي���ث يثور التس���اؤل عن األس���باب الكامنة وراء انتاج ه���ذه املواضيع اخلالفية 

الكبرى في هذه اللحظات النهائية من عمر املجلس النيابي احلالي؟
ي���رى البعض أن ما هو حاص���ل هو مجرد تكبير للحجر حتى يتم حتقيق 
مزي���د من املكتس���بات ف���ي أي قانون انتخاب���ي قد يولد. أما املتش���ائمون فإنهم 
ي���رون أن القضي���ة تنط���وي عل���ى حتقيق أه���داف اكب���ر متصل���ة بالصالحيات 
الرئاسية. وحيث يجاهر البعض بالسعي إلى استعادة كامل احلقوق املسيحية 
الت���ي انتزعت من القوم في »اتفاق الطائف«، وهذا ما يتطلب محاصرة الوهج 
الرئاسي الذي امتلكته الرئاسة الثانية ممثلة بالرئيس نبيه بري منذ خريف 
ع���ام 1992، وه���ذا ما يس���هل من عملية اس���تعادة امتي���ازات الرئاس���ة األولى أو 
بعضه���ا، وحتدي���دًا في ما يتعلق برئاس���ة احلكومة. كل ذل���ك يحصل في اطار 
املمارس���ة الس���لطوية بعيدًا عن تعديل أي نص من النصوص الدستورية وعلى 
قاع���دة أن رئيس اجلمهورية م���ا زال يحتفظ وفق »اتفاق الطائف« بصالحيات 
كبيرة، ولكنها حجمت عمليًا أيام فترة النفوذ السوري املباشر )1990- 2005(. 
ان ه���ذه الرؤي���ة تفترض أن وراء األكمة ما وراءه���ا وأن اخلالف ليس على 
مواد القانون االنتخابي وحس���ب، بل القضية مفتوحة على حس���ابات سياسية 

أكبر.
وبلغة أخرى ميكن تبسيط املوضوع بأن مآالت الفراغ النيابي في العشرين 
من حزيران املقبل ستكون موجهة ضد شخص واحد يدعى الرئيس نبيه بري 
ونف���وذه وس���طوته ودوره وفعاليته السياس���ية املميزة... فهل تس���ير األمور بهذا 
االجت���اه، وه���ل يرضى »حزب الل���ه« حليف »التي���ار الوطني احلر«، باس���تهداف 
الش���قيق الشيعي األبرز، أم أن هناك حسابات أخرى ستكون قادرة على إحباط 

ما ُأشير إليه آنفًا؟؟<

نبيه بري هو الهدف
بقلم: أمين حجازي
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وس��وريا وليبيا. وعلى الرغم من أن احلركة اإلس��المية )اإلخوان املس��لمون( في 
هذه األقطار لم تخطط لهذه املواجهة، إال أنها كانت أبرز القوى الثورية التي قادت 
اجلماهير في الش��ارع العربي، ألن النظام العربي البائد استطاع سحق كل القوى 
الفكري��ة واحلزبية العربية، ولم يس��تطع التماس��ك والبقاء في الس��احة العربية 
سوى التيار اإلسالمي. ولذلك فقد دفعت اجلماهير هذا التيار الى واجهة األحداث، 
س��واء عبر احلراك الشعبي أو االنتخابات النيابية واالس��تفتاءات، فحقق أغلبية 
في كل من تونس واملغرب ومصر واليمن، ولو أجريت انتخابات نيابية في سوريا 
أو غيرها لوجدنا التيار اإلس��المي في الطليعة، سواء كان جاهزاً الستالم السلطة 

وإدارة البلد أم غير جاهز.
وإذا كان البع��ض يعتبرون جتربة اإلخوان املس��لمن في مصر فاش��لة، فإن 
مجرياته��ا وتداعياته��ا  ما تزال ماثلة في الس��احة املصرية. لق��د وصلت احلركة 
اإلسالمية الى احلكم ورئاسة اجلمهورية عبر انتخابات نزيهة اعترف بها اجلميع، 
لكن لم يسمح لها خصومها في الدوائر العربية أو الغربية أن تستمر أكثر من سنة 
واحدة، ثم واجهوها بانقالب عسكري ساندته دول عربية معروفة ودوائر غربية. 
وم��ع أن االنقالبين ارتكبوا أبش��ع اجلرائم وأس��قطوا آالف الش��هداء من املدافعن 
الس��لمّين عن أول نظ��ام مدني منتخب ف��ي تاريخ مصر، فإن عش��رات اآلالف من 
أبن��اء وبن��ات احلركة اإلس��المية، اضاف��ة الى مجموع��ات من الش��باب املصري، 
الليبرال��ي والقوم��ي... يقبعون في الس��جون، مما اضطر النظ��ام لتحويل بعض 

املدارس ومحطات املترو الى سجون، بعد أن ضاقت بهم السجون العادية.
كل ذلك ال يعني ان احلركة اإلسالمية في العاملن العربي واإلسالمي مرتاحة 
ملا سبق أن حققته في مختلف األقطار، ال سيما في املستوى السياسي واالجتماعي. 
لقد حققت احلركة اإلسالمية جناحات كبيرة في امليدان الفكري والدعوي، وباتت 
التوجهات اإلس��المية واضحة الداللة في معظم أقطار العالم العربي واإلسالمي، 
لكن احلركة اإلس��المية ترصد بوضوح توجهات عربية وغربية ملواجهة التجربة 
اإلس��المية، وحصاره��ا حتى ال تتاح له��ا فرصة الوصول إلى الس��لطة أو حتقيق 

جناحات في امليدان السياسي.
ولعل أبرز ما واجهت به الدوائ��ر الغربية واألنظمة العربية احلاكمة احلركة 
اإلس��المية، هو مقولة اإلرهاب. وبصمات بعض األنظمة واضحة في بناء »تنظيم 
الدول��ة - داع��ش« وغيره، خاصة في س��وريا والع��راق، حيث س��اهمت عمليات 
اإلف��راج عن عت��اة اإلرهابين من س��جون املوصل والرمادي ف��ي العراق، و»حلب 
املرك��زي« وصيدنايا في س��وريا.. في تش��كيل املنظمات اإلرهابي��ة واطالق يدها 
في الس��احتن العراقية والسورية. ومن يراقب هاتن الس��احتن، َيَرى بوضوح 

بصمات القوى املعادية لإلسالم واملسلمن.
نح��ن ف��ي الع��ام 2017، وبامكاننا اس��ترجاع اتفاقي��ة »س��ايكس - بيكو« 
قب��ل مائة ع��ام التي عقدها وزيرا خارجية فرنس��ا وبريطانيا. وقد عقد منذ أش��هر 
اجتماع ض��م وزيري خارجية أميركا وروس��يا )كيري والف��روف(، رمبا لصياغة 
اتفاقية جديدة، أو رس��م خريطة جديدة للمنطقة، بعدما أصابها وأحاط بها خالل 

السنوات األخيرة.{

ف��ي الوق��ت الذي جرى فيه إش��غال اللبناني��ن بأزمات متالحق��ة، من الفراغ 
الرئاسي قرابة ثالثن ش��هراً، الى التمديد النيابي أربع سنوات كاملة، إلى العجز 
عن التوافق على قانون جديد لالنتخابات، مما يهدد البلد بالتمديد ملجلس النواب 
م��رة ثالث��ة، أو الفراغ النيابي. ف��ي هذا الوقت ننظر الى العال��م العربي من حولنا 
لنجده غارقاً في هموم وأزمات تهّدد أقطاره باالنهيار الكامل، فضالً عن االنقس��ام 

السياسي والتفتت اجلغرافي.
في خمس��ينات وس��تينات القرن املاضي كان الش��باب العربي يسعى لبناء 
وح��دة عربية أو إس��المية، وقامت بن��اء على ذلك الوحدة بن مصر وس��وريا عام 
1958، ثم احتد ش��طرا اليمن )الش��مالي واجلنوبي(، وشطرا السودان )الشمالي 
واجلنوبي( كذلك. أما اليوم، وبعد انفصال ش��مال السودان عن جنوبه، وانقسام 
اليمن الى أقاليم ومقاطعات، والعراق إلى كردي وعربي، والقطر العربي السوري 
ال��ى »س��وريا املفيدة« واملناطق اآلمن��ة على احلدود مع تركي��ا واألردن، وانعاش 
مشاعر االنقسام حتى في مصر بن إقليم النوبة في الشمال وجنوب وادي النيل.. 
أال يستدعي كل ذلك وقفة متأنية، من القوى القومية واإلسالمية حملاكمة جتاربهم 
س��واء في الفكر أو في السلطة، بعد أن توجه العالم كله خالل العقود املاضية الى 
التوح��د أو التكامل، بعد معاناة حروب طويلة في القارتن األوروبية واألمريكية، 
إذ كانت أملانيا مقسمة فتوحدت بعد أن كان يفصلها جدار برلن، وكذلك سويسرا 
واسبانيا، فتكاملت رغم تعدد اللغات واألديان واملذاهب، وكذلك الواليات املتحدة 

األميركية ودول االحتاد األوروبي.
لق��د ب��دأ الفك��ر القومي ينتش��ر في عاملن��ا العربي من��ذ أوائل الق��رن املاضي، 
واس��تطاع »حزب البعث« إقامة جمهوريتي س��وريا والعراق في س��تينات القرن 
املاضي على أنقاض دولة الوحدة بن مصر وس��وريا، التي انهارت بعد سنوات.. 
لك��ن دولة البعث ف��ي العراق حتّولت الى حكم اس��تبدادي وراث��ي لولدي الراحل 
صدام حس��ن: عدّي وقصّي، أما في س��وريا فانحصر احلكم الطائفي الوراثي في 
»آل األس��د« م��ن حافظ الى باس��ل إلى بش��ار، وال يعل��م إال الله مت��ى وكيف ميكن 
للش��عب الس��وري أن يتحرر ويقيم نظام��اً دميقراطياً مثل كل ش��عوب العالم. أما 
التجربة في ليبيا فكانت أش��د قسوة ومرارة، ومتحورت بن القذافي األب، وسيف 
اإلس��الم وقذاف الدم، الى االنقس��ام الذي كان يس��ود قبل األقاليم القدمية قبل أن 

تتوحد في الدولة امللكية.
ماذا عن التجربة اإلس��المية؟ لم يكن اإلسالميون مهتمن كثيراً ببناء الدولة، 
وامنا ركزوا على اش��اعة الوعي اإلس��المي، وبناء املؤسس��ات اإلسالمية، تربوية 
وفكري��ة واجتماعي��ة، وكانت لهم جتربت��ان دفعوا إليها دفعاً، حقق��وا فيها نتائج 
مقبولة، س��واء في الس��ودان منذ ع��ام 1989 حت��ى اليوم، أو في فلس��طن حيث 
حقق��وا أغلبية نيابية في انتخابات املجلس التش��ريعي عام 2006، واس��تطاعوا 
بذلك أن يحتفظوا بقطاع غ��زة نظيفاً من االحتالل، وبحركة مقاومة ما تزال تؤدي 

دورها في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي.
خالل جتربة ما سمي »الربيع العربي« ثارت اجلماهير العربية ضد أنظمتها 
االس��تبدادية، وب��دأت االنتفاض��ة الش��عبية في تون��س لتمتد الى مص��ر واليمن 

واقعنا اللبناني
والواقع العربي
منذ سايكس-بيكو

احلب��ال في النقاش��ات الدائ��رة حول قان��ون االنتخاب. 
فت��ارة هو ضد النس��بية ألنها تش��كل خط��راً على صحة 
التمثيل في ظل وجود س��الح »حزب الله«، وتارًة أخرى 
هو مع القانون التأهيلي على مستوى احملافظة، واليوم 

هو مع النسبية مع الصوت التفضيلي.
وفيما ي��رى الرئي��س احلري��ري أن موقف��ه املتغير 
من قانون االنتخاب إمنا ي��دل على مرونة وحرص على 
مصلح��ة لبنان واللبنانين، يبدو ذلك للبعض انتهازية 
سياس��ية غي��ر مس��بوقة، ألن تب��دل املواق��ف من رفض 
النسبية بسبب سالح »حزب الله«، إلى القبول بالقانون 
التأهيلي، وصوالً إلى القبول بالنس��بية التي تترافق مع 
حديث احلريري عن أن »التدخل في الش��ؤون الداخلية 
للدول العربية، ال يعّبر ع��ن الدولة اللبنانية وحكومتها 
ومؤسساتها الش��رعية التي تلتزم ميثاق جامعة الدول 
العربية«، وهو يش��ير بذلك إلى »ح��زب الله«، يعني أن 
الرئيس احلريري إما ال يعرف أي قانون انتخابي يريد، 
وه��و ماس��بب له توترات ف��ي عالقاته مع رئي��س اللقاء 
الدميقراط��ي وليد جنب��الط، وحتى مع كتلت��ه النيابية 
التي تبدو غائبة بالكامل عن أجواء النقاش��ات اجلارية 
ح��ول قانون االنتخ��اب، وإما يريد التص��ادم مع »حزب 
الله« بس��بب موقف احلزب من الس��عودية، وما يجري 
في اخلليج. ومع ذلك يقول إن »احلوار الداخلي س��بيلنا 
الوحيد، واحل��وار في املنطقة الس��بيل خلالصها ووقف 
احل��روب«. وهذا املوقف قد يبدو مفهوماً لوال أن وس��ائل 
اإلع��الم التابعة لتيار املس��تقبل ال تتوق��ف عن مهاجمة 
إيران و»حزب الله« وتدخله في الش��أن الس��وري، وفي 
نفس الوقت تس��تمر اللقاءات الثنائية والتنس��يقية بن 
تيار املستقبل و»حزب الله« برعاية الرئيس نبيه بري.

فأي سياس��ة ميارس��ها تيار املس��تقبل جتاه حزب 
الله وإي��ران؟ وأي قانون انتخاب يريده تيار املس��تقبل 

في ظل التجاذبات القائمة في لبنان واملنطقة؟
باختص��ار، قان��ون االنتخ��اب حت��ول إل��ى لعب��ة 
سياس��ية س��مجة تس��تنزف لبن��ان واللبناني��ن حتت 
عناوين طائفية وسياس��ية وإقليمية، فيما احلقيقة على 
م��ا يبدو لعبة مصالح للقوى السياس��ية الفاعلة ال أكثر 

وال أقل.{
بسام غنوم

والسبب الواضح لطلب نقل هذه املقاعد هو السبب 
الطائفي، حيث أكد النائب عن »تكتل التغيير واإلصالح« 
النيابي س��يمون أبي رمي��ا أن »التي��ار الوطني احلر لن 
يقبل بقانون يوصل إلى املجلس نواباً ال ميثلون حيثية 
ش��عبية«، وأضاف: »إننا نتعاطى مع الطرح االنتخابي 
بإيجابي��ة، ألننا نطم��ع إلى قانون عص��ري، لكن ننتظر 
التفاصيل األساس��ية التي تؤم��ن الضمانات املطلوبة«. 
والس��ؤال الذي يطرح نفس��ه هو: كيف ميك��ن الوصول 
إلى تفاه��م على قانون جديد لالنتخاب��ات في ظل غلبة 
احلس��ابات الطائفي��ة والسياس��ية عل��ى اله��ّم الوطني 

العام؟
قد يبدو السؤال موجهاً إلى طرف واحد من األطراف 
السياس��ية ه��و »التي��ار الوطن��ي احل��ر« ال��ذي يجاهر 
مبطالبه وحس��اباته الطائفية بصراحة ووضوع في كل 
النق��اش الدائر ح��ول القوانن االنتخابي��ة التي عرضت 

للبحث والنقاش طوال الثمانية أشهر السابقة.
لك��ن األم��ر ال يقتصر عل��ى »التيار الوطن��ي احلر«، 
فتيار املس��تقبل ال��ذي ينادي بقان��ون لالنتخاب يضمن 
أفض��ل متثي��ل للبناني��ن مي��ارس سياس��ة اللعب على 

ألن  وأخ��رى،  حلظ��ة 
اخل��الف ح��ول ال�٪20 
الباقي��ة ش��كلي، وأك��د 
الرئي��س  تعي��ن  ذل��ك 
نيابي��ة  جلس��ة  ب��ري 
م��ن  اخلام��س  ف��ي 
حزي��ران الق��ادم إلقرار 
االنتخ��اب،  قان��ون 
وه��و م��ا راك��م األجواء 
بنس��بة  التفاؤلي��ة 
كبي��رة، خصوصاً بعد 
إع��الن الرئيس بري أن 
الرئيس سعد احلريري 

وّقع على مرس��وم فتح دورة استثنائية ملجلس النواب، 
وأنه بانتظار توقيع الرئيس ميش��ال عون على املرسوم 
حت��ى يق��وم املجل��س النياب��ي بدوره ف��ي إق��رار قانون 

االنتخاب العتيد.
لكن يبدو أن نس��بة ال�20 في املئة التي ما زالت قيد 
البح��ث في قان��ون االنتخاب ال��ذي يعمل علي��ه النائب 
ج��ورة عدوان قد غلبت نس��بة ال�80٪ حت��ى اآلن، وذلك 
بس��بب اخل��الف عل��ى الص��وت التفضيل��ي أوالً، حي��ث 
يطال��ب التي��ار الوطني احلر ب��أن يكون صوت��اً طائفياً، 
وأك��د النائ��ب إبراهي��م كنع��ان أن »هناك بع��ض األمور 
الت��ي لم تناقش بإس��هاب بع��د مع اجلمي��ع، ومنها نقل 

املقاعد«.
وق��د تب��ن أن موضوع نق��ل املقاع��د مرتب��ط بنقل 
خمس��ة مقاعد نيابية مس��يحية من مناطق ذات أكثرية 
إسالمية إلى مناطق ذات أكثرية مسيحية، وهذه املقاعد 
ه��ي املقعد املارون��ي في طرابلس، واملقع��د املاروني في 
البقاع الغربي وراشيا، وأيضاً املقعد املاروني في بعلبك 
- الهرم��ل، واملقعد االجنيلي في بي��روت الثالثة، ومقعد 

األقليات في بيروت الثالثة.

ع��اد احلدي��ث ع��ن قان��ون االنتخ��اب إل��ى واجهة 
االهتمام��ات بعد قم��ة الرياض وما حملت��ه من حتديات 
عل��ى مس��توى املنطق��ة ككل، وعل��ى الصعي��د اللبناني 
الداخل��ي في م��ا يتعلق ب�»ح��زب الله« على أس��اس أن 
العنوان الرئيس��ي لقم��ة الرياض ه��و مواجهة التطرف 

والنفوذ اإليراني في املنطقة.
وع��ودة احلديث إل��ى قانون االنتخ��اب جاءت بعد 
أجواء تفاؤلية بثها أوالً الرئيس سعد احلريري الذي أكد 
في أكثر م��ن موقف أننا على أبواب االتف��اق على قانون 
جديد لالنتخابات قبل التاس��ع عش��ر من شهر حزيران 
القادم، وتزامنت تصريحات الرئيس سعد احلريري مع 
حدي��ث األمن العام حلزب الله الس��يد حس��ن نصر الله 
عن تقدم في التفاهم عل��ى قانون جديد لالنتخاب، وهو 

ما زاد من األمور التفاؤلية بدرجة كبيرة.
وفي ظ��ل هذه األج��واء تس��ربت أنباء ع��ن توصل 
الفرقاء املعنين بقانون االنتخاب إلى تفاهم على قانون 
جديد بنس��بة ثمان��ن باملئة، وأن القان��ون اجلديد قائم 
على النس��بية على أس��اس تقس��يم لبنان إلى 15 دائرة 

انتخابية مع األخذ في االعتبار الصوت التفضيلي.
وق��ال الرئيس نبيه بري إّن ع��راب القانون اجلديد 
النائ��ب جورج عدوان قام بعجيبة ف��ي زمن اختفت فيه 
العجائب، وس��ادت توقعات بأن القانون س��يصدر بن 

قانون االنتخاب.. هل تحول إلى لعبة سياسية سمجة؟

كلمة األمان

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت

www.al-aman.com
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في ضوء التحّديات التي تواجه المنطقة

كيف يمكن تحصين الواقع اللبناني
بقلم: وائل جنم

 ال يخف��ى على أحد أن املنطقة متّر مبخاض عس��ير 
وصع��ب ودموي في أكثر م��ن بل��د، وأن حتّديات كثيرة 
بات��ت ته��ّدد مصير ه��ذه املنطقة ومس��تقبلها، ب��ل تنذر 
بح��رب كبيرة قد تنزلق بالعالم إلى حرب عاملية كبيرة، 
خاصة أننا إذا أمعنا النظر بالواقع الذي يعيش��ه العالم 
ف��ي ه��ذه املرحلة جن��د أنه يش��به إلى حد كبير املش��هد 
ال��ذي كان يعيش��ه العال��م قب��ل ق��رن م��ن اآلن عش��ية 
احل��رب العاملي��ة األول��ى. فالتناف��س والص��راع املعلن 
تارة واخلفي تارة أخرى بن الدول الكبرى على أش��ده، 
ومحاوالت السيطرة والتوسع والنفوذ جتري بن الدول 
الكب��رى والعظمى واملؤث��رة على قدم وس��اق، والبحث 
عن امل��واد اخلام، وال س��يما النف��ط والغاز، واألس��واق، 
وط��رق التج��ارة العاملي��ة يش��غل اجلمي��ع، والبطال��ة 
واألزم��ات االقتصادية تكاد تضرب كاف��ة الدول، واللغة 
العرقي��ة والطائفي��ة والديني��ة جت��ري على كل لس��ان، 
واحلش��ود العس��كرية املتعددة م��ألت املنطقة بحيث لم 
يعد هناك من دولة مؤث��رة ليس لها وجود في منطقتنا، 
وسياس��ة األحالف ب��ارزة وواضح��ة للعيان، وس��باق 
التس��لح أيضاً ال يخفى على أحد، والقيادات التي تشغل 
املناصب األولى في العديد من الدول توصف بالتس��رع 
واالنفعالية وأُحادية القرار والش��غف بصناعة األحداث 
واالجن��ازات، وبالتالي تواجه منطقتن��ا جملة حتّديات 
كبيرة ليس��ت س��هلة على االطالق، وقد رأينا قبل عشرة 
أي��ام القمة العربية اإلس��المية األميركية التي عقدت في 
الرياض، وش��ّكلت ف��ي مظهر م��ن مظاهره��ا حلفاً جمع 
أغلب احلاضرين فيها طوع��اً أو كرهاً، في مقابل أحالف 
أخ��رى يجري العم��ل عليها، أو رمب��ا انُته��َي منها، وكل 
ذلك س��يدفع بالطبع إلى إعادة ص��وغ وتركيب عالقات 
أو حتالف��ات جديدة قد تكون صادمة، أو قد تنش��أ حتت 
ظ��رف احلاجة واخلطر املش��ترك الذي ميك��ن أن يواجه 
أصحابها، أو رمبا ملصلح��ة معينة يقّدرها كل طرف في 
ه��ذه املرحلة، خاص��ة أن القم��م األخيرة رفعت ش��عاراً 
واحداً ه��و محاربة »اإلرهاب«، وتصني��ف بعض الدول 
عل��ى أنها راعية وممول��ة وداعمة له، وم��ن دون حتديد 
وتعريف لهذا املصطلح، ولكن في حقيقة األمر فإن النّية 
هي في األس��اس كج��زء من معرك��ة الس��يطرة والنفوذ 
والتوّس��ع وتأمن املصالح، ومن املؤكد أن ذلك سيجعل 
أطرف��اً إقليمي��ة ودولي��ة تعي��د التفكي��ر بط��رق عمله��ا، 
وبعالقاته��ا، ومواقفه��ا من أح��داث كثيرة ف��ي املنطقة، 
ولعلن��ا بدأنا نش��هد نوعاً م��ن هذه التغّيرات املرش��حة 
إل��ى املزيد وصوالً، رمبا، إلى إعادة تطبيع العالقات بن 
بعض األطراف التي تعتبر نفسها مستهدفة في املرحلة 

املقبلة.
وف��ي لبن��ان ال بّد أن يك��ون ألحداث املنطق��ة تأثير، 
خاص��ة أننا نتأث��ر كثيراً بأح��داث املنطق��ة وتطوراتها، 
وقدالحظن��ا أن وزي��ر اخلارجي��ة، جبران باس��يل، نأى 
بنفس��ه ع��ن البي��ان ال��ذي ص��در ع��ن القم��ة العربي��ة 
اإلسالمية األمركية في الرياض، وقال إن لبنان لم يطلع 

عل��ى البي��ان، ولم يك��ن مدرجاً أص��الً في ج��دول أعمال 
القمة إصدار بيان، في رس��الة حتفظ حتاول أن ترس��ي 
نوعاً من التوازن في عالقات لبنان مبحاور املنطقة، وقد 
تبّنى هذا املوقف رئيس اجلمهورية ميش��ال عون أيضاً، 
وحتى رئيس احلكومة سعد احلريري. إال أن هذا املوقف 
اللبنان��ي من أح��الف املنطق��ة، جعل بع��ض الصحافة 
العربية تش��ّن هجوماً عل��ى لبنان، وعلى رئاس��ته، في 
تخيي��ر عير مباش��ر للبن��ان بحيث إنه إم��ا أن يكون إلى 
جان��ب »هذا الفس��طاط أو إلى جان��ب ذاك«، إذ ال منطقة 
رمادي��ة في قام��وس التط��ورات اجلديدة والسياس��ات 

اجلدي��دة، وبطبيع��ة احل��ال ليس م��ن الس��هل على بلد 
كلبن��ان أن يكون في هذا احلل��ف أو ذلك في هذه املرحلة 
احلرجة واحلساس��ة والدقيق��ة، التي ال ت��زال محكومة 
إل��ى اآلن بالت��وازن، ولعل من احلكمة أن تبقى سياس��ة 
التوازن في العالقة هي السائدة، أقله في املرحلة املقبلة 

اللبناني،  الواق��ع  لتحصن 
لبن��ان  يتب��ّن  أن  بانتظ��ار 
اخليط األبي��ض من اخليط 

األسود في هذا امللف.
إال أن القوى السياسية 
اللبناني��ة، أو لنق��ل أغلبها، 
ف��ي  معنّي��ة  بأنه��ا  تش��عر 
مكان م��ا بتحّديات املنطقة، 
أو بعضه��ا مس��تهدف به��ا، 
عل��ى الرغ��م م��ن التباين أو 
رمب��ا التناق��ض القائ��م بن 
بع��ض ه��ذه الق��وى، وه��و 
ما ميك��ن أن يوّل��د نوعاً من 
التفكي��ر بضرورة مراجعة آليات عم��ل املرحلة املاضية، 
ومس��توى م��ا بلغت��ه العالق��ات خ��الل تلك الس��نوات، 
وإمكاني��ة التفكير في إع��ادة النظر بتطبي��ع العالقة من 
جديد، واالجتاه نحو التنس��يق في املرحل��ة املقبلة بعد 

االتفاق على إدارة اخلالف في امللفات اخلالفية.{

بين إقرار قانون جديد أو العودة للستين:

التحالفات السياسّية واالنتخابّية إلى أين؟
تعي��ش الس��احة اللبناني��ة ف��ي ه��ذه األي��ام حالة 
من الفوض��ى السياس��ية والدس��تورية، بحي��ث لم يعد 
املواطن��ون اللبنانيون يدركون الى أي��ن تتجه األوضاع 

في املرحلة املقبلة.
فبع��د انتش��ار أج��واء م��ن التف��اؤل بإق��رار قان��ون 
انتخاب��ات جديد على أس��اس النس��بية وتوزيع الدوائر 
إلى 15 دائرة، عادت األجواء إلى املنحى الس��لبي بسبب 
اخل��الف حول نقل بع��ض مقاعد النواب املس��يحين من 
دوائ��ر معينة إلى دوائر أخرى، وعدم مس��ارعة رئيس��ي 
اجلمهوري��ة واحلكوم��ة إلى فت��ح دورة اس��تثنائية بعد 
نهاي��ة ال��دورة احلالية للمجل��س النياب��ي، كل ذلك دفع 
رئيس املجلس النيابي إلى حتديد موعد جديد للجلس��ة 
التش��ريعية املؤجلة إلى 5 حزيران، وه��ذا املوعد خارج 
الفت��رة العادية للمجل��س وبعد انتهاء دورت��ه احلالية، 
وقد اس��تند بري إلى أس��باب دس��تورية في ه��ذا القرار، 
واعترض على نقل مقاعد النواب املسيحين الذي يطالب 
به التيار الوطني احلر، كل ذلك أعاد األوضاع السياسية 
الى املرحلة الصفر، م��ا يعني إمكانية الذهاب الى الفراغ 
أو العودة لقانون الستن، مع احتمال االتفاق على قانون 

جديد في الوقت القاتل.
االنتخابي��ة،  األوض��اع  ص��ورة  تبل��ور  وبانتظ��ار 
وبغ��ض النظر حول أي قانون انتخابي س��يتم اعتماده، 
)النسبية أو الستن(، وفي ظل اخلوف من تأزم األوضاع 
مجدداً، إلى أين تتجه التحالفات السياسية واالنتخابية 
ف��ي املرحل��ة املقبل��ة؟ وكي��ف س��تكون خريط��ة الق��وى 
السياسية، سواء باعتماد قانون النسبية أو العودة إلى 

قانون الستن؟
واقع التحالفات السياسية اليوم

بداية، ما ه��ي طبيعة التحالفات السياس��ية اليوم 

في ظل املتغيرات التي شهدها لبنان منذ انتخاب العماد 
ميشال عون رئيساً للجمهورية وتشكيل حكومة الرئيس 
س��عد احلريري والتحالف املس��تجد ب��ن التيار الوطني 

احلر والقوات اللبنانية؟
املراق��ب للواقع السياس��ي اللبنان��ي اليوم يخلص 
إل��ى أنه ال ثواب��ت في التحالف��ات السياس��ية واحلزبية 
القائم��ة اليوم، فالق��وى التي كانت منضم��ة إلى حتالف 
»ق��وى 14 آذار« لم تعد متحالفة في ما بينها، وكل فريق 
ينس��ج عالقات ثنائية مع فري��ق آخر إما من داخل »قوى 
14 آذار« أو »حتال��ف قوى 8 آذار«، فتيار املس��تقبل يقيم 
عالقة قوية مع حزب الله ويتعاون معه في إدارة شؤون 
الب��الد رغم اخلالفات السياس��ية في العدي��د من امللفات 

اخلارجية.
وأما الق��وات اللبناني��ة، التي عقدت حتالف��اً جديداً 
مع التيار الوطني احلر، فإنها لم حتدد حتى اآلن طبيعة 
حتالفاتها اجلديدة، وتش��وب العالق��ة بينها وبن التيار 
الوطني احلر وكذلك تيار املس��تقبل أجواء غير إيجابية، 
وم��ن غير الواض��ح إذا كان التحالف ب��ن التيار العوني 

والقوات سيستمر انتخابياً وسياسياً.
م��ن جهته، ح��زب الكتائ��ب اللبنانية أصب��ح يغرِّد 
وحيداً في مواقفه السياسية وحتالفاته احلزبية، ويطمح 
احلزب إلى أن يش��كل إطاراً سياسياً جديداً بالتعاون مع 
مؤسس��ات املجتمع املدني وش��خصيات مس��تقلة، وهو 
يتول��ى في كثير م��ن األحيان جبه��ة املعارضة للحكومة 

احلالية.
وأم��ا احلزب التقدمي االش��تراكي فقد أعلن رئيس��ه 
ولي��د جنبالط، أن العالق��ة الثابتة الي��وم هي مع رئيس 
املجلس النيابي نبيه بري، ورغم حتسن عالقة التقدمي 
م��ع ح��زب الله، فإن��ه ال ي��زال بينهما نقاط خ��الف، وأما 
اللبناني��ة«  العالق��ة م��ع »تي��ار املس��تقبل« و»الق��وات 
و»التيار الوطني احلر« فهي متر حالياً بأجواء من القلق 

والسلبية بانتظار وضوح قانون االنتخابات املقبلة.
بالعالق��ة  الل��ه  وح��زب  أم��ل  حرك��ة  وحتتف��ظ 
االس��تراتيجية والثابت��ة، رغ��م أن ل��كل منهم��ا مروح��ة 
مختلف��ة من التحالف��ات والعالقات السياس��ية مع بقية 
القوى احلزبي��ة. ومع أن العالقة بن ح��زب الله والتيار 
الوطن��ي احلر ال تزال ثابت��ة في القضايا االس��تراتيجية 
وبش��أن املقاوم��ة، ف��إّن هن��اك تباين��ات عدي��دة بينهما 
في ش��أن قان��ون االنتخاب��ات وكيفي��ة مقارب��ة الوضع 

الداخلي.
وتغي��ب القوى اإلس��المية على اخت��الف تنوعاتها 
عن دائرة التحالفات السياس��ية واحلزبية، وهي حتاول 

إع��ادة بل��ورة مواقفه��ا اجلديدة، وال س��يما بع��د إطالق 
»اجلماعة اإلسالمية« لوثيقتها السياسية وعودة »هيئة 

العلماء للمسلمن« للتحرك.
وأما الوزير الس��ابق أش��رف ريفي فهو يس��عى إلى 
احت��الل موق��ع جدي��د ف��ي الواق��ع السياس��ي واحلزبي 
انطالق��اً من طرابلس، ووصوالً إل��ى مناطق جديدة، وهو 
يعم��ل لعقد حتالف��ات مناطقية. وبالنس��بة إل��ى القوى 
الوطنية واليسارية فهي تتحرك بشكل منفرد ولكل حزب 

برنامجه ومواقفه وال جتمعها جبهة واحدة حتى اآلن.
اخلريطة املقبلة للتحالفات

لك��ن كي��ف س��تكون اخلريط��ة املقبل��ة للتحالف��ات 
احلزبي��ة والسياس��ية ف��ي ح��ال إق��رار قان��ون جدي��د 
لالنتخابات على أس��اس النس��بية أو العودة إلى قانون 

الستن؟
السياس��ية  التحالف��ات  خلريط��ة  حتدي��د  أي  إن 
واحلزبي��ة املقبلة س��يرتكز أساس��اً على طبيع��ة قانون 
االنتخاب��ات الت��ي س��تجري عل��ى أساس��ه االنتخابات 
املقبل��ة، فإذا اعُتمد »قانون النس��بية وفقاً للدوائر ال�15، 
ف��إن ذلك  س��يؤدي إلى ف��رز جديد في الواقع السياس��ي 
واحلزب��ي وطبيع��ة التحالفات السياس��ية، وقد نش��هد 
والدة قوى وجتمعات سياسية جديدة، إن على املستوى 
املناطقي أو على الصعيد الوطني، ألن اعتماد النس��بية، 
ول��و على أس��اس دوائر صغي��رة أو متوس��طة قد يعطي 
لبعض الق��وى احلزبية )كالقوى اإلس��المية أو األحزاب 
اليس��ارية أو مؤسس��ات املجتم��ع املدن��ي( دوراً مؤث��راً 
في خريطة التحالفات، كذلك س��يمنع الق��وى والتيارات 
الكبيرة من احتكار املش��هد السياس��ي بش��كل كامل، وقد 
يدف��ع هذا القانون بعض القوى املتضررة من التحالفات 
القائم��ة الي��وم إل��ى جتمي��ع قدراته��ا وتش��كيل لوائ��ح 

جديدة.
وأما في حال العودة إلى »قانون الس��تن«، فحسب 
بع��ض االحصائي��ات والدراس��ات الت��ي أجري��ت، ف��إن 
القوى احلالية س��تحافظ على قوتها الشعبية والنيابية 
بح��دود معين��ة م��ع تغيي��رات وصراعات مح��دودة في 
بع��ض الدوائر )طرابلس، عكار، زحل��ة، البترون، البقاع 
الغربي، بيروت األولى(، وستؤثر التحالفات السياسية 

واحلزبية في نتائج االنتخابات.
وبانتظار تبل��ور صورة القان��ون االنتخابي املقبل، 
ووض��وح ص��ورة الوض��ع السياس��ي اللبنان��ي في ظل 
اس��تمرار التأزم بن القوى السياس��ية واحلزبية، فإن ما 
ميكن تأكيده اليوم، أن خريطة الواقع السياسي اللبناني 
ستش��هد متغيرات جدي��دة مهما حاول��ت القوى احلالية 
اإلبقاء على الواق��ع اليوم، وأن 
الن��اس بالق��وى احلالية  ثق��ة 
س��ابقاً،  كان��ت  كم��ا  تع��د  ل��م 
ولعل ما جرى ف��ي االنتخابات 
البلدي��ة األخي��رة من إش��ارات 
السياسي  الواقع  لتغيير  مهمة 
والش��عبي، قد يب��رز بقوة أكثر 
في االنتخابات النيابية املقبلة 
بغ��ض النظ��ر ع��ن أي قان��ون 

انتخابات سيعتمد.{
قاسم قصير

الجماعة اإلسالمية استقبلت د. سامي أبو زهري
نائ��ب  اس��تقبل 
السياسي  املكتب  رئيس 
اإلس��المية  للجماع��ة 
حم��ود  بس��ام  الدكت��ور 
مبركز اجلماعة في صيدا 
الناطق الرس��مي حلركة 
اإلس��المية  املقاوم��ة 
الدكت��ور  حم��اس-   -
زه��ري،  أب��و  س��امي 
ع��دداً  البح��ث  وتن��اول 
املتعلق��ة  القضاي��ا  م��ن 
الفلس��طينية،  بالقضية 
إض��راب  س��يما  وال 

األس��رى ع��ن الطعام ف��ي معرك��ة البط��ون اخلاوية، 
واقتحام��ات قطع��ان املس��توطنن بحماي��ة ش��رطة 
العدو لباحات املس��جد األقصى، واالعتداءات اليومية 
على الفلس��طينين في الداخل، وأوض��اع غزة في ظل 
احلص��ار والتضيي��ق عليه��ا من أج��ل تركي��ع أبنائها 

واملقاومة.

وأك��د الطرفان ض��رورة دعم املوقف الفلس��طيني 
املوح��د والق��وى األمنية املش��تركة، وبالتال��ي العمل 
وكل  األون��روا  م��ع  بالتع��اون  والس��ريع  اجل��دي 
املؤسس��ات اإلنس��انية احمللي��ة للتعوي��ض عل��ى كل 
املتضرري��ن والذين بات جزء كبير منه��م بال مأوى أو 

عمل.
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ترسيم المنطقة الجنوبية في سورية على الطاولة األميركية - الروسّية
ال معلومات رس��مية عن مستقبل املنطقة اجلنوبية 
ف��ي س��ورية، ضم��ن م��ا ُط��رح م��ن مناط��ق »تخفي��ف 
التصعي��د« املتفق عليها بن روس��يا وتركيا وإيران، في 
الراب��ع من أيار الفائت في أس��تانة. ويب��دو أن الواليات 
املتحدة تعمل على رس��م منطقة نفوذها املمتدة، بحسب 
حت��ركات امليدان وتصريحات الفصائ��ل املدعومة منها، 
م��ن مدين��ة البوكم��ال في ريف دي��ر الزور عل��ى احلدود 
الس��ورية العراقي��ة م��روراً بالبادية الس��ورية باجتاه 
اجلن��وب، لتص��ل إل��ى القنيط��رة ودرع��ا جنوب��اً. لك��ن 
محافظة السويداء، التي ال تزال خاضعة لسيطرة قوات 
النظام، تفصل بن هاتن املنطقتن، ما يجعل س��يناريو 
الربط بينهما عبرها غير واضح إلى اليوم، فيما نش��رت 
دوريات روس��ية في عدة نقاط حدودية، كذلك مت الدفع 
مبليش��يات عراقي��ة وإيراني��ة ومحلية، مبرافق��ة قوات 

تابعة للح��رس اجلمهوري، حملاربة الفصائل املس��لحة 
املدعومة من أميركا، في الريف الشرقي للمحافظة املطل 

على البادية.
وكان��ت طائ��رات أميركية ق��د قصفت، ف��ي 18 أيار 
احلالي، رتالً من املليشيات العراقية اإليرانية املتحالفة 
مع النظام، خالل تقدمه باجتاه منطقة التنف، التي تقيم 
فيها، مع ق��وات بريطانية، معس��كرات تدريب للفصائل 
املس��لحة الس��ورية املعارضة، وذلك بعد إصرار إيراني 
عل��ى التق��دم إل��ى احل��دود الس��ورية العراقي��ة. ورمت 
طائراتها، مناش��ير حتذيرية فوق مناطق تسيطر عليها 
قوات تابعة للنظام ومليشيات، طلبت منهم فيها العودة 
إل��ى حاجز ظاظا الذي يس��يطر عليه النظ��ام ويبعد عن 
احلدود الس��ورية العراقية أكثر م��ن 70 كيلومتراً، وهي 

على ما يبدو حدود منطقة النفوذ األميركي.

وأعلن وزير اخلارجية الروس��ي، سيرغي الفروف، 
يوم الثالثاء، أن موسكو تعتبر ضربات التحالف بقيادة 
الواليات املتحدة على قوات النظام جنوب سورية مقلقة. 
وق��ال، خالل مؤمتر صحافي في موس��كو: »كما تعلمون 
لم يكن هناك تهديدات فقط، بل اس��تعمال حقيقي للقوة 
في تلك املنطقة«. وأضاف »ه��ذا األمر أعتبره أمراً مقلقاً، 

ألنه ينتهك سيادة اجلمهورية العربية السورية. 
وأش��ار الفروف إلى أن مش��اركة أمي��ركا في العمل 
للتوافق على معايير مناطق تخفيف التصعيد س��تكون 
مفي��دة. وق��ال إن »العمل يجري ضمن قناة مت إنش��اؤها 
س��ابقاً ملنع وقوع حوادث بن القوات اجلوية الروس��ية 

والتحالف، برئاسة الواليات املتحدة. 
املسألة كانت ستحل بشكل أكثر فعالية، لوأضيفت 
إلى ذل��ك موافقة أمي��ركا على االنضمام للعم��ل للتوافق 
على معايير مناطق تخفيف التصعيد«. وأعلن املتحدث 
باسم وزارة اخلارجية اإليرانية، بهرام قاسمي، أن بالده 
مس��تعدة إلرس��ال عس��كرين إيراني��ن ملراقب��ة مناطق 
»وق��ف التصعيد« في س��ورية. وأض��اف أن االتصاالت 
بن روس��يا وتركيا وإيران مس��تمرة، مش��يراً إلى وجود 
اتصاالت ب��ن خبراء هذه الدول ح��ول مناطق »تخفيف 

التصعيد«. 
وكان وزير اخلارجية األميركي، ريكس تيلرس��ون، 
ق��د أبلغ الكرملن أنه ال مانع لدى واش��نطن من أن تكون 
مناطق النظام »حتت سيطرة روس��يا، لكن شرط إبعاد 
احلرس الث��وري اإليراني عن هذه املناط��ق«، وأن إدارة 
الرئي��س األميرك��ي، دونال��د ترامب، »متمس��كة بخروج 
)بش��ار( األس��د م��ن مس��تقبل س��ورية، مع مرون��ة إزاء 
موع��د وكيفية خروج��ه«. ورمى هذا األم��ر على الروس 
مهم��ة حتجيم ال��دور اإليراني ومليش��ياتها ف��ي املنطقة 
اجلنوبي��ة، وه��ي الت��ي تش��ارك بق��وة ف��ي معركة حي 
الش��رقي ومح��ور  الس��ويداء  املنش��ية بدرع��ا، وري��ف 

أوتوستراد دمشق بغداد.
وت��واردت أنباء ع��ن اجتماع��ات أميركية روس��ية 
أردني��ة، تعق��د ف��ي العاصم��ة األردني��ة عم��ان، لبحث 
احل��دود اجلغرافي��ة ملنطق��ة »تخفي��ف التصعي��د« في 
جنوب س��ورية، وكيفية إدارتها وممن ستتشكل القوات 
التي ستش��رف على املناط��ق األمنية الت��ي تفصلها عن 
مناط��ق النظ��ام، بحس��ب وس��ائل إع��الم أردني��ة. ومن 

املتوق��ع أن تقر خرائط مناطق »تخفي��ف التصعيد« من 
قبل روس��يا وإي��ران وتركيا خ��الل اجتماع في أس��تانة 

قريباً.
 وال تت��م هذه الترتيب��ات بعيداً عن إس��رائيل، فهي 
إضاف��ة إل��ى أنها حاض��رة في »غرف��ة أمل��وك« الدولية، 
املس��ؤولة عن متابعة العمليات العس��كرية في املنطقة 
اجلنوبية، فإنها تنس��ق مع الروس، ليس فقط عملياتها 
واملليش��يات  النظ��ام  مواق��ع  الس��تهداف  العس��كرية 
املتحالفة مع��ه، مثل »حزب الله«، ب��ل أيضاً مبا يخص 
املنطقة اجلنوبية. وكان وزير الدفاع الروس��ي، سيرغي 
ش��ويغو، قد أعلن، أخيراً، أنه أج��رى »اتصاالت بناءة« 
مع نظيره اإلس��رائيلي، أفيغدور ليبرم��ان، إزاء »منطقة 

آمنة« جنوب سورية.
 ويب��دو أن النظ��ام الس��وري يريد اس��تباق عملية 
ترسيم منطقة »تخفيف التصعيد« في اجلنوب السوري، 
عبر ش��ن حملة شرسة للسيطرة على درعا املدينة، وهو 
سيس��تطيع، إن سيطر عليها، تقس��يم مناطق املعارضة 
ف��ي ريف درعا إل��ى جزأين. وت��واردت معلومات عن أن 
االيراني��ن و«ح��زب الل��ه« يفاوضان »جي��ش خالد بن 
الولي��د«، املبايع لتنظيم »الدولة اإلس��المية« )داعش(، 
املثل��ث  وه��و  اليرم��وك،  ح��وض  عل��ى  يس��يطر  ال��ذي 
احلدودي ب��ن األردن واجلوالن احملتل وس��ورية، إذ إن 
األردن وإسرائيل يرفضان أي وجود إيراني أو ملليشيات 

تابعة إليران قرب حدودهما.
وتقول مصادر معارضة في الس��ويداء، إنه »عندما 
نشر الروس خريطة أولية ملناطق تخفيف التصعيد، مت 
ضم جزء من ريف الس��ويداء اجلنوب��ي، بعمق نحو 30 
كيلومت��راً، إلى منطقة تخفي��ف التصعيد، وذلك من أجل 
ربط درعا بالبادية الس��ورية. هذا األمر سيسبب تقسيم 
احملافظ��ة إلى جزأين، ودخول عدد كبير من القرى حتت 
النف��وذ األميرك��ي، لق��د فش��ل النظام س��ابقاً ف��ي وضع 
حواجز تفصل قراهم ومدنهم عن بعضها البعض، ومتت 
مهاجمة بعض تلك احلواجز بسبب محاولتها التضييق 
على انتق��ال األهالي، لذلك أعتقد أنه س��يتم التعامل مع 
الس��ويداء ككتل��ة واح��دة«، فيم��ا تقوم إي��ران مبحاولة 
جذب مجموع��ات صغيرة مس��لحة من أبن��اء احملافظة 
بأس��ماء طائفية، مثل املجموعة املسماة لبيك يا سلمان، 
ول��واء التوحيد التاب��ع للوزي��ر اللبناني الس��ابق وئام 
وهاب، للمشاركة في املعارك الدائرة في شرق السويداء 
ض��د الفصائ��ل املدعوم��ة م��ن أمي��ركا«. كم��ا أن »هناك 
معلوم��ات غي��ر مؤك��دة ع��ن التحضير لعمل عس��كري، 
بدعم أميركي أردني، للس��يطرة على السويداء، بطريقة 
حتاكي ما حصل في القامشلي أو الرقة، لكن األمر ما زال 
معلقاً بالتوافقات األميركية الروس��ية اإلسرائيلية، التي 

ستتضح خالل الفترة املقبلة«. {

بقلم: ريان محمد

الفصائل السورية ومخاطر االقتتال
بقلم: بشير البكر

ال ميكن فهم ظاهرة االقتتال بن فصائل محسوبة على املعارضة السورية املسلحة إال من منظور 
صراع املصالح، في وقٍت يواصل فيه النظام عمليات التهجير الطائفي، وقضم املناطق احملّررة، وتتم 

عملية روسية مكشوفة لتقسيم سورية حتت مسمى »مناطق تخفيف التوتر«. 
وين��درج االقتت��ال ضمن األمراض التي أصابت الثورة الس��ورية، وهي الظاه��رة التي ال تقتصر 
عليها وحدها، بل هي مبثابة فيروس معٍد أصاب قبلها ثوراٍت كثيرة، حتى أنه أودى بحياة بعضها، 
وح��رف البعض اآلخر عن هدف��ه، إال أن املفارقة البارزة أن الثورات األخرى ل��م تصل إلى التردي، إال 

بعد جتربة سنوات، في حن أن الثورة السورية واجهت، منذ البداية، ظواهر مرضية كالفساد.
ومبناس��بة ظاه��رة االقتتال الداخل��ي، يجدر التوقف عند ث��الث نقاط هامة: األول��ى، أن الثورة 
الس��ورية ب��دأت ثورة ش��عبية، ولم تكن لها قيادة سياس��ية حتّركها، وما تش��كل م��ن هيئاٍت الحقٍة 
لقي��ادة الث��ورة لم تف��رزه الثورة من داخله��ا، بل جاء م��ن خارجها، وحصل��ت محاصصاٌت حتكمت 
فيها التدخالت اإلقليمية والدولية. والثانية، أن احلراك العس��كري بدأ على أس��اس هدف الدفاع عن 
التظاهرات السلمية، ولم يكن املطلوب منه تشكيل فصائل عسكرية إلسقاط النظام بالقوة املسلحة، 
ولكن النظام دفع املوقف نحو مستوًى آخر، وهو الذي يتحمل، مسؤولية ظاهرة عسكرة الثورة، التي 
ل��م يك��ن لها أي مفعول إيجابي كبير حتى اآلن، في ما يخص املطالب التي ثار الش��عب الس��وري من 

أجلها، وهي احلرية والكرامة واخلالص من االستبداد. 
أما النقطة الثالثة فهي أن املفاوضات السياس��ية اجلارية لم تتم على أس��اس نتائج املواجهات 
امليدانية، ومس��ار جنيف ل��م تفرضه الفصائل العس��كرية املقاتلة، بل جاء نتيج��ة توازنات إقليمية 
ودولي��ة. وهنا، يجب االعتراف بأن الوضع امليداني كان ورقة ضغط مباش��رة على النظام الذي فقد 
الس��يطرة على القسم األكبر من س��ورية، ولم يتم توظيفه لهدف إزاحة النظام بسبب اعتماد مقاربة 
أن احلل في سورية سياسي وغير عسكري، في حن لعب النظام وحلفاؤه اإليرانيون والروس بهذه 
الورق��ة، ح��ن اختزلوا كل مطالب الش��عب الس��وري إلى حراك مس��لح، وأخذوا من الواق��ع امليداني 
معياراً يتحّكم بطاولة املفاوضات. ولذلك، تراجع سقف مطالب السورين منذ بداية التدخل الروسي 
املباش��ر إلى جانب النظام ف��ي أيلول 2015، وبات��ت نتائج املواجهات العس��كرية املدخل إلى احلل 
السياس��ي على الطريقة الروس��ية، وهذا ما فرضوه عبر مسار أستانة، الذي سّوقوه من خالل اتفاق 

أنقرة في نهاية كانون األول املاضي على وقف إطالق النار. 
متكنت روس��يا، من خ��الل آلتها العس��كرية، أن تغير املجرى العام للقضية الس��ورية، ولم يكن 
مسار أستانة إال كناية عن فخٍّ نصبته من أجل تفريغ عملية جنيف من مضمونها، وهذا ما استطاعت 

أن تفرضه من خالل »مناطق خفض التوتر« األربع، التي تعمل على نسخها في مناطق أخرى. 
ومن الالفت أن روسيا بدأت في أثناء جولة جنيف 6 الترويج لنهاية جنيف، وأشاعت أن بعض 
الفصائل العس��كرية يسير على منوالها أو يلتقي مع أجندتها السياسية، من أجل سحب البساط من 
جنيف إلى أس��تانة، وحتويل القضية الس��ورية إلى نزاع مسلح، ينتهي بوقف إطالق النار، وتعومي 
رئيس النظام بشار األسد، األمر الذي يعني متييع العملية السياسية برمتها، والقفز فوق التضحيات 

الكبيرة التي قدمها الشعب السوري منذ ست سنوات. 
عل��ى الرغ��م من التراجعات الكبيرة، وما تلقته الفصائل املس��لحة من ضرب��ات، ال تزال الفرصة 
أمامها من أجل إجراء مراجعة ش��املة للعمل العس��كري من منظور وطني، يأخذ في االعتبار ما يهّدد 
س��يادة س��ورية ووحدة ترابها، وطرد األجراء الذين يعملون ألجنداٍت خارجي��ٍة، ال صلة لها بقضية 

الشعب السوري.{

الفرنس��ي  الرئي��س  ح��ذر   
إميانويل ماكرون يوم االثنن خالل 
مؤمتر صحفي مع نظيره الروس��ي 
فالدميي��ر بوتن ف��ي باريس من أن 
اس��تخدام األس��لحة الكيميائية في 
سوريا خط أحمر، فيما رفض بوتن 
مزاع��م تدخ��ل روس��يا بانتخابات 

دول أخرى.
املؤمت��ر  ف��ي  ماك��رون  وق��ال 
الصحف��ي ال��ذي ت��ال اجتماع��ه مع 
الرئي��س الروس��ي الزائر ف��ي قصر 
فرس��اي إن »أي استخدام لألسلحة 

الكيميائية سيس��تدعي عمالً انتقامياً ورداً سريعاً من 
جانب باريس«، معرباً عن أمله في تعاون مع موسكو 

من أجل فهم أفضل لألوضاع في املنطقة.
وأعرب ماكرون عن األمل في »تعزيز الشراكة مع 
روسيا في مكافحة اإلرهاب بسوريا«، قائالً: »أولويتنا 
املطلقة هي مكافحة اإلرهاب، هو املبدأ الذي نسترش��د 
به لتحديد حتركنا في سوريا، وأريد بعيداً عن العمل 
الذي نقوم به في س��ياق االئتالف أن نتمكن من تعزيز 

شراكتنا مع روسيا«.
وأشار ماكرون إلى إنه أجرى محادثات صريحة 

ومباشرة مع بوتن بشأن مختلف القضايا.
من جهته، قال الرئيس الروس��ي فالدميير بوتن 
إنه لي��س هناك م��ا ميكن بحثه بش��أن مزاع��م تدخل 
موسكو في انتخابات دول أخرى. وأضاف أن الرئيس 
الفرنس��ي إميانوي��ل ماكرون لم يط��رح القضية خالل 

االجتماع.
وأك��د بوت��ن أن الكرملن لم يح��اول التأثير على 
التصوي��ت لصال��ح مارين لوب��ان، منافس��ة ماكرون 

آذار  ف��ي  الفرنس��ية،  الرئاس��ية  االنتخاب��ات  خ��الل 
املاضي.

وفي إشارة لزيارة لوبان إلى موسكو، قال بوتن 
إن��ه لم ي��ر ما يعيب في عدم رفض موس��كو اس��تقبال 

ساسة أجانب يسعون إلقامة عالقات طيبة معها.
واعتب��ر بوت��ن أن العقوب��ات عل��ى روس��يا »ال 

تساهم إطالقاً في حل األزمة األوكرانية«.
وتأتي زيارة بوتن لفرنس��ا بعد يوم من اختتام 
قم��ة مجموعة الس��بع في صقلي��ة، التي ق��ال خاللها 
ماك��رون إن من الضروري التحدث إلى روس��يا في ما 
يتعل��ق بالقضايا الدولية الت��ي وصفها بأنها لن حتّل 

من دون حوار مع موسكو.
وكان��ت باري��س ق��د اتخ��ذت منهج��اً تصعيدي��اً 
ضد موس��كو ف��ي ما يتعل��ق بأوكرانيا، وش��اركت في 
ف��رض العقوب��ات الغربي��ة عليه��ا، كما اته��م الفريق 
االنتخاب��ي للرئيس الفرنس��ي عمالء روس��ّين بش��ن 
هجمات إلكترونية خالل حملة االنتخابات الرئاس��ية 

الفرنسية األخيرة.{

ماكرون يلتقي بوتين ويحذر من الكيميائي بسوريا
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مشروع قانون أمام الكونغرس األميركي لمعاقبة داعمي المقاومة الفلسطينّية
قدمت مجموعة من أعضاء الكونغرس األميركي، 
مش��روع قانون من أج��ل إدانة وف��رض عقوبات على 
كل جهة أو دولة تدعم »اإلرهاب الدولي الفلس��طيني« 
وحركت��ي حم��اس واجله��اد اإلس��المي عل��ى وج��ه 
اخلصوص. واس��تهدف مش��روع القرار بشكل خاص 
دول��ة قطر، خصوص��اً أنه يأتي وس��ط حملة إعالمية 
شرس��ة عليها، عقب قرصنة الوكالة الرسمية لألنباء 
وفبرك��ة تصريحات لألمير، الش��يخ متي��م بن حمد آل 

ثاني. 
ويناق��ش الكونغرس املش��روع في دورت��ه التي 
افتتح��ت أخي��راً، وه��و موج��ه بالدرجة األول��ى نحو 
حركة »حم��اس«، الت��ي يذكر مش��روع القان��ون أنها 
األميركي��ة  اخلارجي��ة  وزارة  لوائ��ح  عل��ى  مصنف��ة 
لإلرهاب منذ تش��رين األول 1997، ثم دولة قطر التي 
يذكرها املش��روع خم��س م��رات بزعم تقدميه��ا دعماً 
مادياً للحركة الفلس��طينية، وعلى خلفية استضافتها 

قيادة احلركة في الدوحة.
وهاجم املش��روع قط��ر باعتبارها مموالً رئيس��ياً 
حلركة »حم��اس«، وهي تس��تضيف عدداً م��ن كوادر 
احلرك��ة األساس��ين، وعل��ى رأس��هم رئي��س املكت��ب 

السياسي السابق خالد مشعل. 
وافتت��ح القائمون على املش��روع ورق��ة املقترح، 
بزع��م أن »حماس« منظمة إرهابي��ة أجنبية ومصّنفة 
عل��ى وجه التحديد من قبل حكوم��ة الواليات املتحدة 
باعتباره��ا إرهابي��ة عاملية، وأّنها مس��ؤولة عن مقتل 
أكث��ر م��ن 400 إس��رائيلي وم��ا ال يقل ع��ن 25 مواطناً 

أميركياً. 
واّدع��ى املش��روع، أّن قط��ر مت��ّول من��ذ س��نوات 
حركة »حم��اس«، مش��يراً إلى أن احلرك��ة أعلنت عن 
وثيقته��ا اجلديدة من الدوحة. واعتب��ر القرار الوثيقة 
مج��رد محاولة إلظه��ار وجه جديد من خ��الل العودة 
إل��ى حدود ع��ام 1967، لكنها مع ذلك م��ا زالت حتمل 
مضمون الوثيقة األساس��ية، الداعي��ة إلى »اإلرهاب« 

وتدمير إسرائيل.
وباإلضاف��ة إل��ى قطر، فق��د ادعى مش��روع القرار 
أن حم��اس تتلق��ى دعم��اً م��ن إي��ران وجه��ات أخرى، 
وادع��ى مقدم��و املش��روع أن طبيع��ة األس��لحة الت��ي 
حتوزها »حم��اس«، والتي تصدت له��ا أنظمة الدفاع 
اإلس��رائيلية في أوقات س��ابقة، تؤكد تلقيها مساعدة 

من هؤالء الداعمن.
وافت��رض القائمون على املقت��رح، أنه على الرغم 
من اخلالفات بن حماس وإيران في ما يتعلق باألزمة 
الس��ورية، إال أن الش��راكة بينهم��ا ل��م تنقط��ع. ونقل 
النص تصريحات للقيادي في حركة حماس، موس��ى 
أب��و مرزوق، ق��ال فيه��ا إن »الدعم الذي تقدم��ه إيران 
للمقاومة الفلس��طينية س��واء كان في مجال اخلدمات 
اللوجس��تية أو التدريب��ات أو األم��وال ال مثي��ل ل��ه«. 
ولم توض��ح الوثيقة تاري��خ املقابلة أو عل��ى أي قناة 

تلفزيونية.
ول��م يقتصر املش��روع عل��ى اجلهات الت��ي تدعم 
»حم��اس«، ولكنه يقترح فرض عقوب��ات على كل من 

يقدم مساعدات حلركة »اجلهاد اإلسالمي« أيضاً.
وزع��م املش��روع أن »دع��م اإلرهاب الفلس��طيني 
هو عقب��ة أمام حل الدولتن، ويقلل م��ن احتمال إقامة 

ومس��تدام  دائ��م  س��الم 
اإلس��رائيلين  ب��ن 
والفلسطينين«. ودعا إلى 
تطبي��ق سياس��ة الواليات 
املتح��دة ف��ي من��ع حماس 
أو اجلهاد اإلس��المي أو أي 
جهة تابعة لهم��ا أو واقفة 
خلفهم��ا من الوص��ول إلى 
الدولي��ة  الدع��م  ش��بكات 

التابعة لها.
مش��روع  ويطال��ب 
عقوب��ات  بف��رض  الق��رار 
اقتصادي��ة عل��ى اجله��ات الداعم��ة، تتضم��ن حظ��ر 
التصدير واالس��تيراد، حتديداً حظر صفقات األسلحة 
والتب��ادل األمن��ي، وكذلك حظ��ر الق��روض ومصادرة 

املمتلكات في الواليات املتحدة.
كما يطالب مشروع القانون الرئيس بتقدمي تقرير 
إلى الكونغرس عن كل حكومة تقدم الدعم ل�«حماس« 
أو »اجلهاد اإلسالمي« الفلسطيني أو أي منظمة تابعة 
لهم��ا أو تدعمهما. وبعد حتديد احلكومات، يجب على 
الرئيس تعليق املساعدة األميركية لهذه احلكومة ملدة 
سنة واحدة، وإصدار تعليمات للمدراء التنفيذين لكل 

مؤسس��ة مالية دولي��ة بالتصويت ض��ّد أي قرض أو 
مساعدة تقنية لتلك احلكومة ملّدة سنة.

ورغم أن مش��روع القرار ال يذك��ر حركة »اإلخوان 
املسلمن« باالسم، إال أن املصطلحات التي يستخدمها 
تش��به إلى ح��د بعيد م��ا يتم كتابت��ه وقول��ه من قبل 
أط��راف احلمل��ة املوجهة اليوم ضد قط��ر، والتي ترّكز 
على ما تق��ول إّنه دعم قط��ري للمقاومة الفلس��طينية 
التي تعتبرها بعض العواصم العربية، مثل أبو ظبي 

والقاهرة، إرهابية. 
وقد نشطت في الفترة املاضية، حتديداً منذ شهر، 
حمل��ة في اإلع��الم األميرك��ي ضّد دولة قط��ر، ترجمت 
بنش��ر عدد كبير من املق��االت ضده��ا، وتنظيم ندوات 
ومؤمترات يتم االس��تعانة بها بش��خصيات سياسية 
أميركية وعربية، متثل تقاطعاً بن اللوبيَّن األميركي 

وذلك التابع ألبو ظبي في الواليات املتحدة. 
وتص��رف دولة اإلمارات س��نوياً 14 مليون دوالر 
للتعاقد مع ش��ركات عالقات عامة وسياسين ومراكز 
أبحاث ومؤسسات إعالمية، لتجميل صورة هذه الدولة 
في أميركا، وملهاجمة م��ن ترغب أبو ظبي مبهاجمتهم 
وف��ق أجندتها السياس��ية. وغالباً ما تتم االس��تعانة 
بش��خصيات إس��رائيلية أو أميركي��ة - صهيونية في 
املؤمترات والندوات التي تكون وجهتها مهاجمة قطر، 
مثلما حصل قبل أيام في استضافة املبعوث األميركي 
الس��ابق إلى الشرق األوسط، دينيس روس، في ندوة 
مؤمتر »منظمة غينزا« في واش��نطن حتت عنوان »هل 

ينبغي إغالق قاعدة العديد األميركية في قطر؟«.{
واشنطن - العربي اجلديد

األسرى في فلسطين.. من لهم؟!
بقلم: د. علي العتوم 

األس��رى هم أحرار األّمة ورجالها األشاوس املدافعون عن حياضها بأرواحهم وأجسادهم، إباًء منهم 
أن تقتح��م أو أن  تنتهك حرماتها، ولوال ذلك ما حِنَقْت عليهم )إس��رائيل( وما زّجتهم بس��جونها، وضّيقت 
عليهم في كّل ش��يء من أس��باب احلي��اة: احلرّية والّن��ور والهواء وال��ّدواء واالجتماع واالتص��ال بالعالم 

اخلارجي.
وأن��ا أتكلّم هنا عن أس��رى فلس��طن خاّصة، أولئ��ك األبطال الذين رفض��وا بكّل أنفٍة وش��مم أن يقّروا 
لليه��ود اغتصابه��م ألرض اآلب��اء واألجداد الذين توارثوها عنهم منذ مئات الّس��نن، ب��ل آالفها على الّرغم 
م��ن أّن الكثيري��ن من أبناء جلدتهم في فلس��طن نفس��ها من الّنخ��ب أو الّزعماء أو ذوي امل��ال واإلمكانّيات 
الوفي��رة، أعطوا بأيديهم لليهود يس��تجدون صلحه��م الّرخيص، وال يحّركون س��اكناً جُتاه أولئك الليوث 
املقّيدة في آجامها، بل قد يعّدونهم من املش��اغبن الذين يعّكرون عليهم صفو العالقة الّدنس��ة بينهم وبن 

الغاصبن.
إّن األس��رى الفلس��طينين الذي��ن يع��ّدون باآلالف في ش��ّتى أنحاء فلس��طن مزجوجن في س��جون 
االحتالل البغيض التي تنّيف على العش��رين كش��ّطة وعس��قالن ونفحة والّنقب واجللمة وأيلون ومجّدو 
وهدارمي والّس��بع ونيتس��ان يعيش��ون منذ س��نوات عديدة قد يصل بعضها إلى ما يقرب من ثالثن عاماً 
حياًة عس��يرًة تدل على ش��ّدة خبث س��ّجانيهم ولؤمهم وحقدهم الّدف��ن وعدائهم املكن ألبن��اء هذه األّمة 

املنافحن عن ثرى بالدهم الّطهور.
إّن األس��رى في ديننا وتاريخنا فئة من األّمة مقّدرة، انتصاراً لهم ورعايًة حلقوقهم، وحرصاً على أن 
ال يبقوا في قبضة العدّو . فهذا رس��ول الله صلى الله عليه وس��لّم يقول يوماً وهو جالٌس مع أصحابه بعد 
الهجرة – وقد تخلّف عنه بعض املسلمن حلبس قريش لهم عن اللحاق به كالوليد بن الوليد بن املغيرة، 
رض��ي الله عنه، وقد أّرقه أن يبقى في قبضة املش��ركن يؤذونه –: من لي بالولي��د؟! فنهض أحدهم لتّوه 
وذه��ب إلى مّكة يقتحم عل��ى الوليد معتقله ويخرجه منه، ويعود به إلى املدينة، فتقّر بذلك عن القائد | 

وعيون أصحابه، إخوان الوليد رضي الله عنهم.
وهذا الّصحابي اجلليل عبد الله بن حذافة الّس��همي، عندما أُس��ر في بالد الّروم يوماً إثر قتاٍل معهم، 
وقد أس��ر مع��ه ثمانون من إخوان��ه من أفراد اجليش املس��لم، رفض ع��روض القيصر على ش��ّدة إغرائها، 
ألّنه��ا مت��ّس دينه، ولم يقب��ل منه – وقد عفا عنه القيصر لتقبيله رأس��ه – إالّ أن يخرج له إخوانه األس��رى 
الثمانن من محبس��ه مطلقي الّس��راح محّررين. وهذا كتاب الله عّز وجل يجعل من صفات املؤمنن الكرام 
أن يحس��نوا إلى األسير، فيقول: <ويطعمون الّطعاَم على حّبه مسكيناً ويتيماً وأسيرا>. وهذا رسول الله 
صلّى الله عليه وس��لّم يندب في أحاديثه فكاك العاني، وهو األس��ير نصرًة له من جهة وإباًء أن يبقى في 

أيدي عدّوه من جهة أخرى.
ومن القيم اخللقّية ومعالم الّسياس��ة الّسامية في اإلس��الم اإلحسان إلى األسرى واملّن عليهم، مقابل 
نفٍع يقّدمونه للمجتمع املس��لم أو رجاء إس��المهم . فها هو | يحس��ن إلى أس��رى بدر ويفّكهم مقابل ماٍل 
دفعوه أو لقاء تعليم الواحد منهم عش��رًة من صبيان املدينة الكتابَة. وها هو ميّن على أربعن من أس��رى 
غزوة احلديبية  تبياناً حلس��ن الّتعامل مع هذا الّصنف من الّناس، وطمعاً بإس��المهم، ولعلّهم أسلموا في 
ما بعد جميعاً أو بعضهم. وقد كان منهم عكرمة بن أبي جهل الذي أس��لم وحس��ن إس��المه. ولعّل من هذا 
القبي��ل ما يش��ير إليه قوله تعالى: <ي��ا أّيها الّنبي قل ملن في أيديكم من األس��رى: إن يعلم الله في قلوبكم 
خي��راً يؤتكم خيراً مم��ا أخذ منكم>. ولعّل من هؤالء من أس��لم في ما بعد، ومنهم العّب��اس بن عبد املّطلب 

رضي الله عنه .
إّن إخواننا األس��رى في س��جون االحتالل يعاملون معاملة لئيمة قاس��ية، ألّن آسريهم غالظ القلوب 
قس��اتها، بل هي أش��ّد قس��وة من احلجارة الّصماء كما وصفها القرآن الكرمي. وإزاء ذلك قاموا منذ ما يقرب 
من أربعن يوماً يعلنون اإلضراب عن الّطعام، وذلك بعدد ألف وخمس��مئة منهم في س��جوٍن متعّددة، مع 
أّن املطالب التي ينادون بها حقوٌق طبيعّية لهم من مثل: االمتناع عن احلبس االنفرادي واالعتقال اإلداري، 

ومطالبتهم بتركيب هواتف عاّمة لهم ليتكلّموا بها مع أهلهم وحتسن أوضاعهم الّصحية وما إلى ذلك.
وأقول لألس��رى جواباً عن تساؤلي في العنوان: إّن لكم إخوانكم أصحاب الّشهامة من جماهير األّمة 

واألحرار من حكامها، فإن لم يكونوا فلكم الله، وللمتخاذلن اخلسة والشنار.{

)الهيئ��ة  الفلس��طيني  الوطن��ي  املجل��س  أدان 
التشريعية العليا للشعب الفلسطيني داخل فلسطن 
وخارجها( يوم الثالثاء، اجتماع احلكومة اإلسرائيلية 
األحد املاضي عند حائط البراق في القدس الش��رقية، 

ومشروعها التهويدي.
وحّمل املجلس، احلكومة اإلسرائيلية »املسؤولية 
التح��دي  له��ذا  اخلطي��رة  التداعي��ات  ع��ن  الكبي��رة 
وللق��رارات  الدول��ي  للقان��ون  الصري��ح  واالنته��اك 
الدولية، واالستفزاز اخلطير ملشاعر أصحاب الديانات 
من املسلمن واملسيحين، خاصة أنها حدثت في شهر 

رمضان املبارك«.
البرملان��ي  واالحت��اد  املتح��دة  »األمم  وناش��د 
األورومتوس��طية واملتوسطية  البرملانية  واالحتادات 
واآلس��يوية واإلس��المية والعربي��ة، التدخ��ل الفوري 
وإل��زام إس��رائيل بالتقيد مبب��ادئ القان��ون الدولي«. 
وأك��د املجلس أن »القدس خط أحم��ر، وهي العاصمة 

األبدية للشعب الفلسطيني«.
وشدد على أنه »وفق القانون الدولي فإن القدس 
ملك للش��عب الفلس��طيني س��واء ما هو ف��وق األرض 
أو م��ا هو حت��ت األرض، وأن كل األنف��اق التي حفرتها 
إس��رائيل ته��دد األماك��ن املقدس��ة التي بني��ت بأيدي 

فلسطينية منذ زمن طويل«.
واألح��د املاض��ي، عق��دت احلكومة اإلس��رائيلية 
جلس��تها األس��بوعية، عن��د حائط البراق ف��ي القدس 

الش��رقية، احتفاالً بذكرى ما تسميه إسرائيل »توحيد 
القدس«، وهي الذكرى اخلمسن الحتالل املدينة.

وخالل اجتماعها، صّدقت احلكومة على مشروع 
تهوي��دي بقيم��ة خمس��ن ملي��ون ش��يقل )14 مليون 
دوالر(، لتطوير ما يطلق عليه اإلس��رائيليون »حوض 
البلدة القدمية في القدس«، وذلك وفق القناة السابعة 

اإلسرائيلية.
وذكرت القناة أن املش��روع يتضم��ن بناء مصعد 
خاص ومم��رات ونفق حتت األرض، بهدف الربط بن 
احلّي اليهودي في البلدة القدمية من القدس، وحائط 
الب��راق )يطلق عليه اإلس��رائيليون حائط املبكى( في 

املسجد األقصى.
ويق��ول مس��ؤولون ف��ي الس��لطة الفلس��طينية، 
للحكوم��ة  )تابع��ة  اإلس��المية  األوق��اف  ووزارة 
حثيث��ة  مبح��اوالت  تق��وم  إس��رائيل  إن  األردني��ة(، 
للس��يطرة على املس��جد األقصى والبل��دة القدمية من 
القدس وتهويدهما على حساب سكانها الفلسطينين 

)مسلمن ومسيحين(.
جتدر اإلشارة إلى أن دائرة أوقاف القدس، التابعة 
لوزارة األوقاف واملقدس��ات والش��ؤون اإلسالمية في 
األردن، ه��ي املش��رف الرس��مي على املس��جد األقصى 
وبقية أوقاف القدس، مبوج��ب القانون الدولي، الذي 
يعتب��ر األردن آخ��ر س��لطة محلي��ة مش��رفة على تلك 
املقدسات قبل احتالل إسرائيل للمدينة عام 1967.{

اجتماع الحكومة اإلسرائيلية
عند حائط البراق في القدس
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من المنيا في صعيد مصر إلى درنة في ليبيا!
يب��دو أن وراء ح��ادث املني��ا الذي وق��ع ضحيته 
28 مصري��اً قبطي��اً أهداف��اً أبعد من الداخ��ل املصري، 
الق��وات  الهج��وم بس��اعات، وجه��ت  فبع��د ح��دوث 
اجلوي��ة املصري��ة ضرب��ة عس��كرية على أه��داف في 
مدين��ة درنة الليبية. وفي الي��وم التالي، أعلنت قوات 
خليف��ة حفتر مش��اركتها في الضربة ض��د درنة. وفي 
التفاصيل، يتضح أن األمر ال يتعلق فقط مبا يتعّرض 
له مس��يحيو مصر م��ن اعتداءات وعملي��ات قتل، وأن 

حتوالت املش��هد الليبي ليست بعيدة عن هجوم املنيا 
ورد الفعل املصري عليه.

وفقاً ملا أعلنته الس��لطات املصرية، متت الضربة 
اجلوية بناًء عل��ى معلومات دقيق��ة، وحققت أهدافها 
دة س��لفاً، إضافة إل��ى أهداف أخرى اس��تجّدت  احمل��دّ
خالل تنفيذ العملية. وفي ذلك إش��ارة واضحة إلى أن 
مواقع سمتها القاهرة معسكرات »تدريب اإلرهابين« 

في درنة، كانت معروفة مسبقاً ومحّددة بدقة. 

وهو ما أكدته التفاصيل التي تسّربت عن الدوائر 
املصري��ة بش��أن طبيع��ة األه��داف واملواق��ع التي مت 
ضربه��ا، والدور الذي لعبته تلك املواقع في التحضير 
لتصفي��ة املس��يحين املصرين في املني��ا. وجاء بيان 
اخلارجية املصرية في االجتاه نفسه، حيث أكد وجود 
»أدلٍة« على أن مرتكبي هجوم املنيا تلقوا تدريبات في 

تلك املعسكرات في درنة. 
تكفي ه��ذه املعطي��ات لالقتناع بأن م��ا جرى في 
املني��ا ال يهدف فق��ط إلى إرهاب املس��يحين املصرين 
وترويعهم، خصوص��اً أن هجوم املنيا ه��و الرابع في 
أقل من ستة أش��هر، بعد تفجير الكنيسة املرقسية في 
كانون الثاني املاضي، ثم تفجيري طنطا واإلسكندرية 

قبل ستة أسابيع في 9 نيسان. 
كانت مالبس��ات املش��هد الليبي وال��دور املصري 
في��ه قبل هج��وم املنيا تش��ي ب��أن ثمة حتوالً س��يطر 
على مي��زان القوة ب��ن األجنحة الليبي��ة املتصارعة. 
وكان��ت نقط��ة البداي��ة في اجتم��اع خليف��ة حفتر مع 
فاي��ز الس��راج )كش��ف الحقاً علم��ه مس��بقاً بالضربة 
املصري��ة على درنة(. ثم بعده بأيام قليلة، اس��تقبال 

عبد الفتاح السيس��ي حفتر ومطالبته املجتمع الدولي 
برفع حظر التس��ليح عن ليبيا، وحتديداً قوات حفتر، 
التي تعتبره��ا القاهرة جيش ليبي��ا. وكان ذلك إيذاناً 
برف��ع مس��توى الدعم املص��ري حلفت��ر ليأخذ صبغة 
رسمية ش��به كاملة. وتأكد هذا التوجه بزيارة رئيس 
رس��مية  زي��ارة  أول  وه��ي  حفت��ر،  املص��ري  األركان 
معلنة ملس��ؤول مص��ري على ه��ذا املس��توى الرفيع. 
وعلى الرغ��م من التعتيم اإلعالم��ي على مضمون تلك 
الزيارة ونتائجها، إال أنه��ا كانت أكثر من مجرد زيارة 
بروتوكولية. والقيام بها يعني مباش��رًة أن ثّمة دفعة 
سيش��هدها الدعم املصري حلفت��ر ودوره. إال أن رغبة 
القاه��رة ف��ي تطوير مس��اندة حفت��ر، وتقوي��ة موقفه 
ميدانياً، كان ينقصها سبب قوي يبّرر التدخل املباشر 

لتغيير ميزان القوة على األرض. 
من هنا، ميكن فهم أن يحدث هجوم على مواطنن 
في أقصى صعي��د مصر، فترد القاه��رة عليه في عمق 
األراض��ي الليبية. لكن ذلك ال يفس��ر انتظ��ار القاهرة، 
على الرغم من امتالكها معلومات عن تلك املعس��كرات 
وم��ا يجري فيه��ا، فلم تب��ادر إلى تدميره��ا في ضربة 
اس��تباقية. وهن��ا ُيطل العام��ل األميركي، فواش��نطن 
التي كانت تتحفظ في السابق على دور حفتر صارت 

أكثر تقبالً له، خصوصاً بعد لقائه السراج. 
وبدأت حس��ابات إدارة ترامب جت��اه حفتر تأخذ 
منح��ًى إيجابي��اً، فالدور الذي يلعب��ه حفتر والصورة 
التي يرس��مها لنفسه برعاية مصرية إماراتية، تتسق 
متاماً مع عقلي��ة الرئيس دونالد ترام��ب، التي تعتمد 
دائماً منطق القوة واحلزم واألدوات اخلش��نة، غير أن 
هذا البعد األميركي ال يتعلق فقط 
بقب��ول حفت��ر ومبارك��ة تأهيل��ه 
سياسياً وعسكرياً، وإمنا يتعلق 
أيض��اً بض��وء أخض��ر، يب��دو أن 
القاه��رة حصل��ت علي��ه بالفعل، 
عس��كرية  بعملي��ات  للقي��ام 
مباش��رة داخ��ل ليبي��ا. بالتالي، 
ق��د ال تكون ضربات درنة س��وى 
بداي��ة لسلس��لة عملي��ات تعي��د 
تش��كيل املشهد العس��كري، ومن 

ثم السياسي، في ليبيا.{

بقلم: سامح راشد

قضية الدكتور مرسي
 الرئيس الشرعي المنتخب

بقلم: إبراهيم يسري

من��ذ فترة اس��تدرجت القوى الوطنية الثورية إلى خالف وش��قاق حول وضع الدكتور مرس��ي، 
الذي انتخبه الشعب رئيساً للجمهورية عام 2012.

وأدلي برأيي في هذا املوضوع مخاطرة باالقتراب من عش الدبابير، ورغم ما َيصب ذلك من جام 
الهجوم والغضب.

وأرج��و أال يزايد علّي أحد، فأنا أعرف د. مرس��ي قب��ل الثورة في الزقازيق، فض��الً عن أن قريتي 
جت��اور قريته في ههيا بالش��رقية، ثم قابلت��ه بالقاهرة في مؤمترات ولقاءات مبق��ر جماعة اإلخوان 
املسلمن في املنيل، ثم باالحتادية التي حضرتها مع بعض الفصائل السياسية، وكان فك الله أسره 

لة بعد انتخابه. يبقي على هذه الِصّ
الدكتور مرس��ي ج��اء للحكم بناء عل��ى انتخابات حرة في ظل إرس��اء الش��رعية، حيث اختاره 
الشعب رئيساً للجمهورية إلى أن اغتصبت الشرعية وأسر رئيس اجلمهورية، ووقف إزاء ذلك موقفاً 

بطولياً فصمم على احلفاظ على الشرعية، وقال بصراحة إنه يفدي الشرعية بحياته.
ورفض كاألسد الهصور التنازل عن الشرعية مقابل اإلفراج عنه وإقراره بشرعية نظام 3 متوز. 
وعل��ى الرغ��م مما عان��اه من أس��ر وحرمان من أبس��ط حقوق اإلنس��ان، فقد رفض خ��الل محاكماته 

اختصاص احملاكم العادية مبحاكمته.
ومنذ ش��هور ش��بت خالفات عميقة ومتوترة، واتخذ وضع د. مرس��ي س��تاراً لها، وأعلى بعض 
الثوار املخلصن شعار د. مرسي على استعادة الشرعية التي أتت به. وانقسمت جبهة الثوار وانفرط 

اصطفافها حول قضية د. مرسي، ودارت مساجالت مؤسفة وعصبية حول موضوع محسوم.
ولنقّر جميعاً بأّن هدفنا األول هو اس��تعادة الش��رعية وحكم الش��عب بالشعب، وبعد ذلك ننظر 
في ش��كلها واملسائل املتفرعة عنها، ومنها وضع د. مرس��ي والنواحي الدستورية والقانونية، وعلى 

رأسها رأي الشعب.
فإذا جنح الثوار في استعادة الشرعية يأتي في أولياتها وضع الرئيس وشكلها، فمن حقه تولي 
الرئاسة في الفترة االنتقالية الالزمة إلعادة بناء الدولة، التي ينبغي فيها الرجوع إلى الشعب لبناء 

ما مت هدمه، وقد يرشح نفسه رئيساً للجمهورية وسيفوز فيها لتمتعه بتأييد الشعب.
الشرعية هي األصل، وال ترتبط بأشخاص أو أوضاع إال ما يقرره الشعب.

اخلالصة هي أن اس��تعادة الشرعية هي الهدف األسمى، وينظر بعدها كل املسائل وأولها وضع 
الرئيس والدستور والقوانن التي صدرت بعد 3 متوز.

اخل��الف قب��ل التحرير على بع��ض القضايا ال نتيج��ة له إال إضع��اف قوى الثورة والفش��ل في 
استعادة الشرعية، وهذا أمر خطير ومعّوق مرفوض.{

قال وزير اخلارجية املصري 
س��امح ش��كري إن وج��ود قواعد 
ب�»املنظمات  وصفه��ا  مل��ا  تدريب 
التي تس��تهدف األمن  اإلرهابي��ة 
املص��ري« ف��ي األراض��ي الليبية 
إل��ى  املصري��ة  الس��لطات  دف��ع 
اس��تهدافها، بينم��ا طال��ب نواب 
ليبي��ون بتقدمي ش��كوى رس��مية 
األم��ن واملنظم��ات  إل��ى مجل��س 
الدولية ض��د »االعت��داء املصري 

على أراضي دولة ذات سيادة«.
مؤمت��ر  ف��ي  ش��كري  وق��ال 

صحف��ي م��ع نظي��ره الروس��ي س��يرغي الف��روف في 
تت��ّم  املصري��ة  العس��كرية  العملي��ات  إن  القاه��رة، 
بالتنس��يق الكامل مع »اجليش الوطن��ي الليبي«، في 

إشارة إلى قوات اللواء املتقاعد خليفة حفتر.
في غض��ون ذلك، طال��ب أعضاء مجل��س النواب 
الليبي الداعمون لالتفاق السياس��ي، مجلَس رئاس��ة 
حكومة الوفاق الوطني بتقدمي شكوى رسمية ملجلس 
األم��ن واملنظمات الدولية، ض��د االعتداء املصري على 

أراضي دولٍة ذات سيادة وعضو في األمم املتحدة.
واتهم عض��و املجل��س األعلى للدولة ع��ن مدينة 
درن��ة منصور احلصادي الس��لطات املصرية بانتهاك 
الس��يادة الليبي��ة، وتراف��ق ذلك مع اس��تمرار القصف 
الليب��ي عل��ى مواق��ع ف��ي درن��ة للي��وم الراب��ع عل��ى 

التوالي.
وفي هذا الس��ياق، أكد متحدث باسم قوات حفتر 
أن الل��واء املتقاع��د يش��رف عل��ى العمليات بنفس��ه، 
وأضاف أن »س��الحي اجلو الليب��ي واملصري يقومان 
بتل��ك العملي��ات بإش��راف مباش��ر م��ن القائ��د العام 

)حفتر( في غرفة عمليات مشتركة«.
م��ن جهته، أك��د املتحدث باس��م اجليش املصري 
العقي��د أركان ح��رب تامر الرفاعي أن��ه »لم يتم إعالن 
تدري��ب  مواق��ع  ض��د  العس��كرية  العملي��ات  توق��ف 
اإلرهابين«، مضيف��ًا أن كل من »يخطط لإلرهاب ضد 

مصر ليس آمناً أّيا كان موقعه أو مسماه«.
املص��ري  القص��ف  اس��تمرار  م��ع  ذل��ك  وتراف��ق 
عل��ى مواق��ع في درنة ي��وم االثنن للي��وم الرابع على 

التوالي.
وق��ال رئيس املجل��س احمللي ملدين��ة درنة رمزي 
الش��اعري -في تصريح لوكالة األنب��اء األملانية- إن   
صواري��خ الطائ��رات التي أغ��ارت على املدينة مس��اء 
األحد وصباح االثنن، أصابت مناطق مدنية آمنة في 
عمارات »حي الزنتان« الواقع مبدخل املدينة الغربي 

املكتظ بالسكان.
ونف��ى وجود أي موقع عس��كري ف��ي احلي الذي 
تق��ع  بقرب��ه محط��ة درن��ة البخارية ومحط��ة حتلية 

املياه الرئيسية التي تسقي املدينة.
وكانت طائرات مصرية أغارت اجلمعة والس��بت 
على مدينة درنة، وق��ال اجليش املصري إنه دّمر املقر 
الرئيس ملجلس شورى مجاهدي املدينة، لكن املجلس 
نف��ى اس��تهداف أي من مق��اره في املدين��ة، وكان نفى 
قب��ل ذلك أي صلة له بعملية املني��ا، كما نفى أن يكون 

منفذوها تدربوا في درنة.
وبع��د هج��وم املني��ا الذي قت��ل فيه 29 ش��خصاً 
وتبناه تنظيم الدولة اإلس��المية، أمر الرئيس املصري 
عب��د الفتاح السيس��ي بضرب ما وصفها مبعس��كرات 

اإلرهابين خارج مصر.{

مصر تبرر قصف درنة
واتهامات ليبية لها بانتهاك السيادة

اإلخوان المسلمون في مصر أدانوا االعتداء على األقباط
أدانت جماعة اإلخوان املسلمن في مصر التفجير الذي استهدف مجموعة من األقباط في محافظة املنيا، 

وحّملت النظام املصري املسؤولية الكاملة عن ارتكاب تلك اجلرمية، وكل اجلرائم املماثلة.
وأكدت في بيان أن »اجلرمية متثل ضرباً من الفشل الذريع الذي منيت به هذه السلطة في مواجهة تلك 

اجلرائم والتصدي لها بعد أن تفرغت العتقال وتعذيب وقهر رافضي االنقالب من الثوار املساملن«.
وجددت اجلماعة تأكيدها أن »كل الدم املصري حرام، والعدوان عليه جرمية، وصيانته واحلفاظ عليه 

واجب كل مصري شريف«.
وتابعت: لقد تكاثرت احلوادث اإلجرامية في مصر في الفترة األخيرة، من سيناء إلى الصعيد والقاهرة، 
واس��تهدفت مس��يحين ومس��لمن، وهو ما يض��ع البالد في دائ��رة خطر كبير. وتس��اءلت: َمن املس��تفيد من 
إش��عال مصر والزج بها في أتون حوادث دامية تقودها إلى املجهول؟ ومن يس��تهدف أمن الوطن واملواطن؟ 
ومن يس��عى في األرض الفس��اد فيس��فك الدماء احملرمة ويقتل األنفس املعصومة ويضرب قبلهما الوطن في 

مقتل؟«.
وحول احلادث نفس��ه، طرحت اجلماعة س��ؤاالً يفرض نفس��ه على العالم أجمع قبل توجيه االتهام ألي 
جهة بارتكاب مثل هذه احلادثة النكراء: كيف عرف املهاجمون املجرمون أن هناك حافلة تضم أطفاالً ونساًء 
وأنفساً بريئة؟ وكيف مت حتديد املوعد واملكان املناسبن الرتكاب الفعلة الشنعاء التي جاءت بعد حتذيرات 
عدة صدرت قبل وقوعه من جهات غربية والس��فارة األمريكية في القاهرة بإمكانية وقوع حادث إرهابي في 

مصر؟«.
وأش��ارت إلى أن هذه التس��اؤالت لم يعد هناك مجال لتركها بعد اليوم ب��ال إجابات، أو الصمت عنها بال 

بّينات، خاصة بعد احلادث اإلجرامي األخير. 
ووجهت نداء ل�»ش��عب مصر بكل أطيافه، مس��لميه ومسيحّييه، سياس��ّييه وعلمائه ومثقفيه، أن يهبوا 
لنج��دة بالدهم وانقاذ وطنهم من تلك العصابة اآلثمة املجرمة الت��ي ال تتردد في قتل األنفس وإزهاق األرواح 

البريئة في سبيل االستمرار في سلطة زائلة مغتصبة«.
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فقاعة ترامب عرضة لالنفجار بعد جولته األولى
ل��م متنع االس��تثمارات اليابانية املق��درة ب� 450 
ملي��ار دوالر ف��ي البني��ة التحتي��ة األمريكي��ة، املوقع 
عليه��ا في البيت االبيض، كوريا الش��مالية من تطوير 
ترس��انتها من االس��لحة البالس��تية، التي كان آخرها 
ص��اروخ مطّور مت اختباره اثناء انعقاد القمة العربية 

اإلسالمية األمريكية في الرياض.
ول��م تنج��ح الوعود الت��ي قدمها ترام��ب لطوكيو 
ف��ي وق��ف االس��تفزازات التي متارس��ها بيون��غ يانغ 
بحق كوريا اجلنوبية واليابان، رغم التهديد والوعيد 
لرئيسها، التي س��رعان ما حتولت الى مغازلة لطيفة 

للرئيس الكوري الشمالي ودعوات ترامب للقائه.
م��ن ناحي��ة أخ��رى ل��م توق��ف إي��ران برنامجها 
لتطوي��ر الصواري��خ البالس��تية بعد تهدي��دات ترمب 
له��ا مبزيد من العقوبات والضربات في س��وريا، التي 

فتحت الباب لتقارب تركي - إيراني.
ول��م تتوقف الصواريخ عن الس��قوط على النقب 
في فلس��طن احملتل��ة من س��يناء، رغم وع��ود ترامب 
للكيان االسرائيلي بأن الصواريخ لن تطال الكيان في 
فترة رئاسته؛ اذ س��قط آخر صاروخ على النقب اثناء 

 األس��وأ من انفج��ار املوقف بن بعض األش��قاء في 
منطقة اخلليج، ذلك الدور السلبي الذي قامت به وسائل 
اإلع��الم، وكان ل��ه إس��هامه ف��ي تأجيج املش��اعر وإثارة 
الفتنة. أما األش��د س��وءاً فإنه لم يعد ف��ي العالم العربي 
»كبير« يبادر إلى إطفاء احلريق وكبح جماح االنفعاالت 
التي أفس��دت أج��واء اخلليج وتناثر رذاذه��ا في الفضاء 

العربي.
أعترف ابت��داء بأنني لم أفهم س��ّر االنفجار املفاجئ 
وال أس��باب التدهور الس��ريع ف��ي عالقات األش��قاء. ولم 
أقتنع بأن الوقائع -أو املزاعم- التي ذكرت كافية وحدها 
إليص��ال األمور إل��ى ما وصل��ت إليه، بحيث ظ��ل العالم 
العرب��ي خالل األيام القليلة املاضية مس��رحاً لتجاذبات 
وتراش��قات قدم��ت منوذجاً محزن��اً ملا ميكن أن نس��ميه 
»صراع الفضائيات«، ورغم أنني شاهد لم يفهم شيئاً من 
خلفيات احلاصل هذه األيام في منطقة اخلليج، فإنني ال 

أستطيع أن أكتم عدة مالحظات أوجزها في ما يلي:
إن اخت��الف السياس��ات واملواق��ف واألمزج��ة أمور 
طبيعي��ة ال غضاض��ة فيه��ا. وليس بوس��ع أي طرف في 
املنطقة أن يطالب اآلخرين بالتطابق معه في كل ش��يء، 
لكنني أفهم أن ثمة حدوداً لالختالف، وأن هناك »مصالح 
عليا« يتع��ن التوافق عليها، علماً بأن التراش��ق العلني 
عب��ر وس��ائل اإلع��الم يح��رج اجلمي��ع ويهت��ك األواصر 
الت��ي يعّد احلفاظ عليها ضروري��اً حلماية تلك املصالح، 
احت��واء  يع��د  دبلوماس��ية  قن��وات  ثم��ة  أن  خصوص��اً 

اخلالفات من وظائفها األساسية. 
ما أفهمه أنه حن تظهر في بعض النشرات اإلعالمية 
تصريحات س��يئة منس��وبة إلى القيادة القطرية، ثم يتم 
نفيه��ا وتعل��ن الدوحة أن موق��ع وكالة األنباء الرس��مية 
تع��ّرض للقرصن��ة واالخت��راق اإللكترون��ي، فالوض��ع 
الطبيعي أن يتم التحقيق في واقعة االختراق على الفور 
للتثب��ت م��ن حقيقة األمر. وف��ى ضوء ذل��ك التحقيق يتم 
التعام��ل م��ع النتيجة مبا تس��تحق. أم��ا أن يتم جتاهل 
النف��ي وتصّر بعض وس��ائل اإلعالم على أن��ه لم يحدث 
رغم نف��ي »الواقع��ة«، فذل��ك يعد اس��تباقاً محي��راً يثير 

التساؤل ويبعث على الدهشة.
تتضاع��ف احليرة حن نالحظ أن القصف اإلعالمي 
بدأ ف��ور إذاعة التصريحات املس��يئة، ول��م يكن القصف 

إلقائه خطابه في مدينة القدس احملتلة.
ل��م يتمك��ن ترام��ب م��ن تخلي��ق حتال��ف حقيقي 
ملواجه��ة التحدي��ات الت��ي تواجهه��ا املنطق��ة في ظل 
غياب رئيس��ي الوزراء الباكس��تاني والتركي عن قمة 
الري��اض؛ فتركيا مس��تاءة م��ن دعم أمري��كا لوحدات 
حماي��ة الش��عب الك��ردي وتس��ليحها، والباكس��تان 
معني��ة بتطوي��ر عالقاته��ا ببك��ن ومعاجل��ة امللفات 
الس��اخنة في كابول، ولم تردع زيارته املنطقة داعش 
عن شن هجمات إرهابية اجرامية في مدينة مانشستر 

البريطانية.
ترامب حتول الى فقاعة سياسية ازدادت انتفاخاً 
بع��د جولت��ه ال��ى املنطق��ة العربي��ة، وكلم��ا انتفخت 
أصبح��ت عرض��ة أكث��ر لالنفج��ار؛ فف��ي ظ��ل وج��ود 
العديد من التحديات احلقيقية، أبرزها وأكثرها أهمية 
التحدي��ات الداخلية في الواليات املتح��دة األمريكية، 
فإن استعراضه في املنطقة حتول إلى كابوس حقيقي 
اس��تفز الكثيرين وعلى رأس��هم الكونغ��رس واإلعالم 

األمريكي.
فبع��د رفض »فيلن« مستش��ار ترامب املس��تقيل 

في ش��كل تس��جيل للمواق��ف ورّد لإلس��اءات املفترضة، 
ولكنه مت م��ن خالل لقاءات اس��تضافت آخري��ن وبرامج 
جرى بثها، األمر الذي ال يفس��ر إال بأحد أمرين: إما كفاءة 
خرافي��ة في التح��رك واإلعداد، أو ترتيب مس��بق يس��ير 
إلى عالقة ب��ن الطرف الذي قام باالخت��راق وبن املنابر 

اإلعالمية التي سارعت إلى استثماره.
في هذه األجواء الس��اخنة، س��ارعت بعض أطراف 
االش��تباك اخلليجي إلى حجب بعض املواقع اإلخبارية، 
وفوجئن��ا ف��ي مص��ر بحج��ب 211 موقعاً بدع��وى دعم 
اإلرهاب والتطرف ونشر األكاذيب. ولم يكن دخول مصر 
على اخلط مقص��وراً على ذلك املج��ال وحده، ألن بعض 
القن��وات التليفزيوني��ة املصرية انخرطت في االش��تباك 
اخلليجي، وش��اركت في القصف، على نحو يثير االنتباه 

والدهشة.
ما جرى جاء داالً على أن ثمة تراكمات ورواسب غير 
مرئية حتتاج إلى تصفية واحتواء رش��يد، ولألسف فإن 
الس��احة العربية تفتقر إل��ى من يقوم بذل��ك الدور. وفى 
ظ��ل انهيار النظام العربي فإن اجلامعة العربية حتولت 
إلى كيان عاجز ال دور له، ولم يعد يذكر ألمينها العام أي 

إسهام في تسكن أو ترشيد الصراعات العربية.
ما جرى في اخلليج هزمية لن��ا جميعاً، نحن الذين 
ظللن��ا نحل��م بوح��دة األم��ة، واحتفينا بتش��كيل مجلس 
التع��اون اخلليج��ي، ورحبن��ا باجلس��ر ال��ذي أقيم بن 
الس��عودية والبحرين، وعلقنا آماالً كبيرة على مش��روع 
اجلس��ر بن قط��ر ودول��ة اإلم��ارات ونظي��ره ال��ذي كان 
يفت��رض إقامت��ه بن قط��ر والبحري��ن. وم��ن املخزي أن 
تتراج��ع فك��رة اجلس��ور ب��ن دول اخللي��ج، وأن تتكاثر 
اجلدران ومعها الغيوم بن األش��قاء العرب. ومن املفجع 
واملخ��زي أن تتقط��ع تل��ك األواص��ر مبضّي الوق��ت، في 
الوقت الذي نرى فيه جس��وراً تعّد وأخرى أقيمت بالفعل 
بن بعض الدول اخلليجية وإس��رائيل. إن ما يجري بن 
األشقاء في اخلليج جزء من احملنة الكبرى التي يعيشها 
العالم العربي، ولي��س أدل على عمق تلك احملنة من أننا 
صرنا نحت��اج إلى »مرافعة« لكي نداف��ع عن »التطبيع« 

مع الدول العربية واإلسالمية.{

األمريك��ي؛  الكونغ��رس  به��ا  طالب��ه  وثائ��ق  تق��دمي 
لعرضه��ا عل��ى جل��ان التحقي��ق املُش��كلة، خرج��ت 
أص��وات تدعو ال��ى التعام��ل مع املوض��وع من خالل 
التحقيق��ات اجلنائية لتجاوز املخ��رج القانوني الذي 
يتي��ح لفل��������ن الته���������رب من الش��هادة أمام جلان 
الكونغرس، مضيفاً دليالً جدي�����داً بحس��ب الصحافة 
األمريكي��ة عل��ى ت��وّرط اإلدارة واحلمل��ة االنتخابي��ة 

لترامب في العالقة مع روسيا.
 FBI �األزم��ة تفاقم��ت بتعي��ن املدي��ر الس��ابق ل
ديفيد ميلر كمحقق مستقل ملتابعة عالقة حملة ترامب 
وإدارته مبوسكو؛ أمر دفع البيت االبيض لتكليف عدد 
من احملامن بإعداد مذك��رات ومرافعات قانونية للرد 

على أي محاولة لعزل الرئيس ترامب من منصبه.

أزم��ة ترام��ب عميقة وفقاعت��ه املنتفخ��ة متوترة 
وعرض��ة لالنفج��ار؛ اذ حتي��ط به��ا األش��واك م��ن كل 
جهة؛ حقيقة عكس��تها األخبار التي نش��رتها صحيفة 
الواش��نطن بوس��ت امنذ أيام عن ح��وار مثير دار بينه 
وبن ننت ياهو أثناء انتظ��اره الطائرة العمودية التي 

أقلتهما إلى القدس احملتلة.
فبدون ان يالحظ الرجالن ان املايكروفونات غير 
مغلقة، اس��تمع الصحفيون حلوار شيق؛ اشادت فيه 
»س��ارة« زوجة ن��نت ياه��و بزوجة ترام��ب »ميالني« 
معبرة عن م��دى اعجابها بها، أتبعه حوار بن ترامب 
ون��نت ياهو قال في��ه ترامب لننت ياهو إنه مس��تاء من 

طريقة تعامل اإلعالم االمريكي معه ومع زوجته.
استياء استفز الصحافة األمريكية؛ إذ جاء بصيغة 
املشتكي لننت ياهو؛ لتعلق صحيفة الواشنطن بوست 
على ش��كواه بالقول: علماً بأن س��ارة زوجة ننت ياهو 
تواج��ه مالحقات قانونية نتيجة اتهامها باس��تخدام 
أم��وال احلكوم��ة لالنفاق عل��ى مش��ترياتها الباذخة؛ 

تلميح أرادت منه القول: كالكما مأزوم.
احل��وار املش��ار إلي��ه يحم��ل دالالت قوي��ة عل��ى 
سيكولوجية ترامب ومخاوفه املتفاقمة من املالحقات 
الت��ي يتعرض لها ه��و وطاقم إدارت��ه؛ فالنجاح الذي 
حققة بالرياض بتوقيع عقود تفوق 
450 مليار دوالر لم مينع من استمرار 
احلمل��ة القانوني��ة واإلعالمية على 
إدارت��ه املترنح��ة، مه��ددة بانفجار 
فقاع��ة ترامب السياس��ية املنتفخة؛ 
م��ا يعن��ي ان فقاع��ة ترام��ب كلم��ا 
أكث��ر  أصبح��ت  انتفاخ��اً  ازدادت 
عرضة لإلنفجار مبالمستها املناطق 
اخلطرة؛  فكوابي��س ترامب تنتظره 
مبج��رد ان يض��ع قدمه عل��ى أرض 
املط��ار ف��ي واش��نطن، ولي��س ف��ي 

املنطقة فقط.{

بقلم: حازم عياد 

بقلم: فهمي هويدي

أزمة خليجّية مفتعلة مع قطر!
بقلم: سليمان منر

ال ش��ك ف��ي أن من اخت��رق موقع وكال��ة األنباء القطرية، وب��ث تصريحات على لس��ان أمير قطر 
الش��يخ متيم بن حمد آل ثان��ي، كان يبتغي بث فتنٍة بن دول مجلس التع��اون اخلليجي، وبن قطر 
واململكة العربية الس��عودية بالذات. ويعرف املراقبون واملطلعون متاماً أنه ال ميكن الشيخ متيم أن 
يدلي مبثل هذه التصريحات التي ُفبركت، بحرفية سياس��ية وإعالمية عالية، ألسباب مهمة عديدة، 

منها:
أوالً، العالقات القطرية مع السعودية في هذه األيام في »أزهى أوقاتها«، وقبل ثالثة أسابيع من 
انعق��اد القمم الثالث م��ع الرئيس األميركي، دونالد ترامب في الرياض، كان العاهل الس��عودي امللك 

سلمان بن عبد العزيز، يستضيف أمير قطر، الشيخ متيم، في جدة في مطلع شهر أيار.
ويذكر أن الشيخ متيم، وكان وقتها وليا للعهد، رافق امللك سلمان طوال زيارته للدوحة.

ثانياً، قطر عضو أساسي وفعال في »التحالف العربي« الذي تقوده السعودية، والذي يخوض 
حرباً ضد احلوثين وجماعة الرئيس املخلوع علي عبدالله صالح، إلبعاد النفوذ اإليراني عن اليمن، 
وإعادة احلكومة الشرعية إلى صنعاء. وهي تشارك عسكرياً ومالياً في هذا التحالف، وتساند موقف 
اململكة سياس��ياً في احلرب، بعيداً عن أية أهداف سياس��ية تخالف أهداف اململكة، مثل فصل جنوب 

اليمن عن شماله، أو إجراء اتصاالت خلف الستار مع صالح.
ثالثاً، تشارك قطر الس��عودية في دعم املعارضة السورية مالياً وعسكرياً وسياسياً في معركة 
هذه املعارضة ضد النظام الس��وري وحلفائه، وهناك تعاون استخباراتي قطري– سعودي مشترك 
في س��ورية والعراق، يعززه التعاون القطري – الترك��ي. ويؤكد ذلك جناح اجلهود القطرية بإطالق 
س��راح 21 مواطناً قطرياً احتجزوا في العراق الشهر املاضي، وحرصت الدوحة على أن يطلق معهم 

مواطنان سعوديان احتجزا أيضاً.
رابعاً، أصبحت قطر عضواً فاعالً في التحالف اخلليجي العسكري والسياسي الذي يجري دعمه 
وتعزيزه منذ تولى امللك س��لمان مقاليد احلكم في اململكة. وهذا التحالف الذي تقوده الس��عودية هو 

الذي يقود معركة التصّدي للمشروع اإليراني للهيمنة على املنطقة. 
 تؤكد هذه املعطيات واحلقائق أنه ال ميكن أمير قطر أن يدلي مبثل تلك التصريحات التي فبركت 

إلظهار أن الدوحة تغّرد خارج السرب اخلليجي، وإظهار أن لها مواقف تتعارض مع الرياض.
صحيح أن لقطر سياس��تها وعالقاتها مع قوى سياس��ية، ال توّدها الرياض حالياً، ولها عالقات 
غي��ر عدائية مع إي��ران، وعالقات حتالف اس��تراتيجية مع تركي��ا. ولكن هذه العالقات ليس��ت على 

حساب عالقات الدوحة مع السعودية، وعلى حساب مجلس التعاون اخلليجي.
وق��د أصدرت الدوحة، وعلى لس��ان غير مس��ؤول، نفياً وص��ل إلى حد االس��تنكار للتصريحات 
املفبركة املنس��وبة إلى األمير الش��يخ متيم. وعلى الرغم من ذلك، بقي الصخب والضجيج من بعض 
وس��ائل اإلعالم الس��عودية، وكل وس��ائل اإلع��الم اإلماراتية التي ل��م تتعامل ب� »مهني��ة« مع النفي 
والتكذيب القطرين، بش��كل جعل بعضهم يعتقد أن من فبرك التصريحات املزعومة جنح في إحداث 

فتنة جديدة بن دول اخلليج، وخصوصاً بن الدوحة والرياض.
وُيالح��ظ أن هذه األزمة التي افتعلت ترافقت مع حملة عالقات عامة، تنظمها جهة خليجية ضد 
قطر في الواليات املتحدة، كان منها ندوة عقدت في واشنطن للحديث عن »دعم قطر حركات اإلرهاب 

السياسي اإلسالمية«.{

دعوة إلى التطبيع مع العرب
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حقبة أردوغان الثانية في حزب العدالة والتنمية
والتنمي��ة  العدال��ة  ح��زب  تاري��خ  ف��ي  ب��دأت 
الترك��ي حقبة أردوغان الثانية، م��ع انتخاب رئيس 
اجلمهوري��ة الترك��ي رج��ب طي��ب أردوغان رئيس��اً 
للح��زب في مؤمت��ره االس��تثنائي الثال��ث الذي عقد 
في العاصمة التركية أنقرة. وكان أردوغان اس��تقال 
من ح��زب العدال��ة والتنمية ف��ي 27 آب 2014 بعد 

انتخابه رئيساً للجمهورية.
العدال��ة  ح��زب  ف��ي  األول��ى  أردوغ��ان  حقب��ة 
والتنمي��ة متتد م��ن اليوم ال��ذي أعلن فيه تأس��يس 
احل��زب إلى الي��وم ال��ذي اضطر فيه لي��ودِّع احلزب 
مبوجب الدستور. وحقق حزب العدالة والتنمية في 
تل��ك احلقبة جناح��ات سياس��ية واقتصادية باهرة 
وإصالحات دميقراطية كبيرة أنهت تدخل العس��كر 
ف��ي الش��ؤون السياس��ية، ونقل��ت البالد م��ن دولة 
غارقة في مشاكل سياس��ية ومالية إلى قوة إقليمية 

تواصل خطاها نحو العاملية ومنافسة الكبار.
ح��زب العدال��ة والتنمي��ة ف��ي حقب��ة أردوغان 
ف��ي  جن��ح  ولكن��ه  عدي��دة،  أزم��ات  واج��ه  األول��ى 
جتاوزه��ا بس��الم. وكاد عم��ره ينتهي ع��ام 2008، 
حن طلب املدعي العام )عبد الرحمن يالتشن كايا( 
م��ن احملكم��ة الدس��تورية إغالقه بحج��ة أنه أصبح 
بؤرة لألنش��طة املعادي��ة للعلماني��ة، إال أن احملكمة 
الدس��تورية رفض��ت ه��ذا الطلب، واكتف��ت مبعاقبة 
احل��زب بحرمان��ه نصف الدعم املال��ي الذي يحصل 

عليه من خزانة الدولة. 
وفي حقبة أردوغ��ان األولى، كان حزب العدالة 
والتنمية يتنافس مع األحزاب األخرى في ظل النظام 
البرملاني ليحل في املرتبة األولى ويحصل على عدد 
كاف من مقاعد البرملان ميِكّنه من تش��كيل احلكومة 

مبفرده دون احلاجة إلى االئتالف مع حزب آخر. 
وكان يكفي��ه احلص��ول على أقل م��ن 50 باملائة 

م��ن أص��وات الناخب��ن لتحقي��ق ه��ذا اله��دف، كما 
كان ف��ي االنتخاب��ات البرملانية الت��ي خاضها في 3 
تش��رين الثاني 2002 وحص��ل فيها على 34 باملائة 
من أصوات الناخبن ومتكن من الفوز ب��365 مقعداً 
ف��ي البرملان الترك��ي من أص��ل 550 مقع��داً. ولكنه 
الي��وم في حقب��ة أردوغ��ان الثانية، س��يتنافس في 
النظام الرئاس��ي، ولن يكفيه احلص��ول على أقل من 
50 باملائة من األصوات. وه��و ما لفت إليه أردوغان 
في كلمته باملؤمتر، حيث قال إن الهدف اجلديد أمام 
أعض��اء حزب العدال��ة والتنمية هو العم��ل الدؤوب 
للحص��ول عل��ى أكث��ر م��ن 50 باملائ��ة م��ن أصوات 
الناخبن في االنتخابات القادمة التي س��تجرى عام 

.2019
أردوغان دشن األحد املاضي مرحلة التجديد في 
ح��زب العدالة والتنمية، إلعادة هيكلته، وضخ دماء 
جديدة في ش��ريانه، وإفساح املجال لتولي الشباب 
مناصب قيادية في جلانه وفروعه ومؤسساته. وفي 
هذا اإلطار، مت انتخاب طالبتن جامعيتن لعضوية 
جلن��ة اإلدارة املركزية واتخاذ القرار في احلزب، كما 
أن رئي��س اجلمهوري��ة الترك��ي أكد في كلمت��ه التي 
ألقاها ي��وم اجلمعة في القصر الرئاس��ي مبناس��بة 
عيد الش��باب والرياضة، أن حزب العدالة والتنمية 

عازم على منح الشباب املكانة التي يستحقونها.
ح��زب العدال��ة والتنمي��ة تع��ّرض ف��ي الفت��رة 
األخيرة حمل��اوالت حثيث��ة تهدف إلى ش��ق صفوفه 
وتقس��يمه من خالل إثارة الفنت بن أعضائه وقادته، 
وبالتال��ي يحت��اج في احلقب��ة اجلديدة إل��ى تعزيز 
التكات��ف والتالح��م ورص الصف��وف حت��ى ال يج��د 

املتربصون به فرجة للتسلل إلى داخله. 
وف��ي حقب��ة أردوغ��ان الثاني��ة، س��يكون على 
رأس أولوي��ات ح��زب العدال��ة والتنمي��ة، بصفت��ه 

احل��زب احلاك��م، دع��م جه��ود مكافح��ة التنظيمات 
اإلرهابية التي تهدد أمن البالد واس��تقرارها، كحزب 
العم��ال الكردس��تاني والكيان امل��وازي. كانت هناك 
انتق��ادات موجهة إلى بعض ق��ادة احلزب وكوادره 
تتهمهم بالتكاس��ل وعدم مواكبة خط��وات أردوغان 
ف��ي مكافحة تنظي��م الكيان امل��وازي اإلرهابي، إال أن 
املتوقع اآلن أن يقوم احلزب بإبعاد هؤالء املتكاسلن 
عن مناصبهم واستبدالهم بقادة وكوادر أكثر حيوية 
ونش��اطاً يدعمون بقوة عملية تطهير البالد من فلول 

اإلرهابين واالنقالبين وخالياهم النائمة.{

بقلم: إسماعيل ياشا

ق��ال وزير اخلارجية التركي مولود جاويش أوغلو 
يوم الثالثاء، إّن على أملانيا أن ُتدرك أنها ال تس��تطيع أن 

مُتلي على تركيا ما تريد وتسّيرها كما تشاء.
تصريحات جاويش أوغلو ه��ذه جاءت في مؤمتر 
صحفي عق��ده مع نظي��ره الغابوني باكوم��ي موبيليه 

بوبيا في العاصمة أنقرة التي يزورها األخير.
وأوضح جاويش أوغلو أّن تركيا ليس��ت دولة يتم 
حتديد أجندتها من اخل��ارج، ولن تعود كما كانت عليه 

في السابق.
وعل��ق الوزير التركي على تصريحات املستش��ارة 
األملاني��ة أجنيال مي��ركل التي قالت إّن بالدها ستحس��م 
أمره��ا حيال االنس��حاب من قاعدة إجنيرلي��ك أو البقاء 
فيها بعد محادثات أخيرة مع أنقرة، قائالً في هذا الصدد: 
»ن��رى أّن األملان يدعمون كل أم��ر يتعارض مع مصالح 
تركي��ا، وبرل��ن مت��ارس ش��تى أن��واع الضغ��وط على 

مواطنينا وخاصة من أّيد التعديالت الدستورية«.
وأضاف أّن تركي��ا »تعتبر واحدة م��ن أهم البلدان 
األوروبية، وأنقرة ال تتخذ مواقف ضّد االحتاد األوروبي 
ومجلس��ه، وإمن��ا تع��ارض ازدواجي��ة املعايي��ر الت��ي 

تتبعها تلك املؤسسات جتاه تركيا«.
وتاب��ع جاويش أوغل��و في هذا اخلص��وص قائالً: 
»االحت��اد االوروب��ي ومؤسس��اته، خّيب��ت آم��ال تركيا 
عندم��ا تأخرت ه��ذه املؤسس��ات في التندي��د مبحاولة 
االنقالب الفاش��لة التي ج��رت منتصف مت��وز املاضي، 
وعلى االحتاد األوروبي أن ينظروا إلينا على أننا شركاء 

حقيقيون لهم«.
وتطرق جاويش أوغل��و إلى اللقاءات األخيرة التي 
أجراها الرئيس الترك��ي رجب طيب أردوغان مع القادة 
والزعم��اء األوروبي��ن، مبين��اً أّن اللقاءات كان��ت بّناءة 

ومفيدة.
ودع��ا الوزير التركي االحتاد األوروب��ي إلى الوفاء 
بوعوده حيال فتح فص��ول جديدة بخصوص انضمام 
تركيا إل��ى عضويته، وتطبيق اتف��اق الهجرة املبرم في 
آذار العام املاضي، إضافة إلى تعهداتها بإلغاء تأشيرة 
الدخ��ول للمواطنن األت��راك الراغبن ف��ي زيارة منطقة 

شنغن األوروبية.

وفي م��ا يخص العالقات القائمة بن تركيا والدول 
االفريقي��ة، أوض��ح جاوي��ش أوغل��و أّن ه��ذه العالقات 
ارتقت إلى مستوى الشراكة، وأّن التعاون بن اجلانبن 

في تطور مستمر.
وأّكد الوزير التركي أّن الغابون تعد من أهم شركاء 
تركي��ا ف��ي الق��ارة االفريقي��ة، وأّن حجم االس��تثمارات 
التركية واملساعدات اإلنس��انية والتنموية التي تقدمها 

أنقرة إلى االفريقين، تزداد يوماً بعد يوم.
وفي املقابل شدد بوبيا، على أن العالقات الثنائية 
ليس��ت عبارة ع��ن تعاون بس��يط، مؤكداً أنه��ا عالقات 

ديناميكية قائمة على أساس األخوة.
ووصف زيارت��ه لتركيا بأنها »مبثاب��ة نتاج إرادة 

رئيسي البلدين«.
وأكد اس��تمرار العالقات السياس��ية بن اجلانبن 

في مستوى ممتاز.
وش��دد على أن العالق��ات بن البلدي��ن مبنية على 
أساس الش��راكة احلقيقية وسياس��ة املنفعة املتبادلة، 
مضيف��ا: »ينبغ��ي للغاب��ون أن تس��تفيد م��ن التجربة 

التركية«.
واختت��م قول��ه ب�»تركيا تش��كل دول��ة يحتذى بها 
في مس��ألة التنمي��ة االقتصادية حول العال��م، لذا فإنه 
ينبغ��ي لبلدان نامية مثل الغابون أن تتبع خطى بلدان 

استكملت تنميتها مثل تركيا«.{

جاويش أوغلو: على ألمانيا أن ُتدرك 
أنها لن تستطيع أن تملي علينا قراراتها

تب��دي محاف��ل التقدير االس��تراتيجي ف��ي الكيان 
الصهيون��ي اهتمام��اً متزاي��داً مبا تس��ميه »التطورات 
الدراماتيكية« التي طرأت على الصناعات العس��كرية 
االهتم��ام  ويتجس��د  األخي��ر.  العق��د  ف��ي  التركي��ة 
اإلس��رائيلي برص��د وتتب��ع آخر م��ا متكن��ت تركيا من 
تطوي��ره م��ن أس��لحة وعت��اد وتكنولوجيا عس��كرية، 
واس��تقراء تداعيات هذا التطور على مكانتها اإلقليمية 
وانعكاسات ذلك على املنطقة. ويكاد ال يخلو أي إصدار 
من مجلة »الدفاع اإلسرائيلي«، التي تعنى برصد آخر 
ما تنتجه إسرائيل ودول املنطقة من منظومات تسليح 

وتكنولوجيا عسكرية.
ف��ي ه��ذا الس��ياق، س��لّطت املجل��ة أخي��راً عل��ى 
النجاح��ات الت��ي حققته��ا تركي��ا حتدي��داً ف��ي مجال 
تطوير »وسائل الطيران غير املأهولة«، سواء تلك التي 
ُتس��تخدم في جمع املعلومات االس��تخبارية واملراقبة 

وتلك ذات القدرات الهجومية.
ف��ي املقاب��ل، يتوس��ع »مركز بيغ��ن - الس��ادات 
»ب��ار  جلامع��ة  التاب��ع  االس��تراتيجية«  للدراس��ات 
إي��الن« اإلس��رائيلية في التع��رض لطاب��ع التحوالت 
الدراماتيكي��ة التي طرأت على الصناعات العس��كرية 
التركي��ة في العقد األخير. وفي دراس��ة نش��رها موقع 
املرك��ز يوم الثالثاء، يش��ير إل��ى أن »طابع م��ا تنتجه 
الصناع��ات العس��كرية التركية ي��دل عل��ى أن صّناع 
القرار في أنقرة معنيون بأن يشمل التطوير كل مركبات 
القوة العسكرية البرية واجلوية والبحرية«. وتستدل 
الدراسة مبا طرحته الصناعات العسكرية التركية في 
املعرض العسكري الذي نظم في إسطنبول، بن 9 أيار 
احلالي و12 منه، الذي تضّمن الكش��ف عن العش��رات 
م��ن منظوم��ات التس��ليح املتط��ورة الت��ي مّت إنتاجها 
محلياً، وضمن ذلك منظومات صواريخ أرض - أرض، 
وج��و - ج��و، وط��راز حدي��ث م��ن دباب��ة ذات ق��درات 
ميدانية خاصة، وطرادات بحرية، إلى جانب ما سمته 

تركيا »فرقاطة املستقبل«.
وبحس��ب الدراس��ة ف��إن »املع��رض كش��ف مدى 
حرص األتراك على تطوير قدراتهم اجلوية«، مش��يرة 
إل��ى أن »املعرض كش��ف ع��ن تطوير منظوم��ات دفاع 
جوية قصيرة ومتوس��طة امل��دى إلى جان��ب طوافات 
وطائرات تدريب، وأس��لحة وذخائر ذكية، ومنظومات 

حتكم إلكترونية ومنظومات تقنية لطائرات مقاتلة«.
الدراماتيك��ي  أن »التط��ور  إل��ى  الورق��ة  وتش��ير 
عل��ى منظوم��ات التس��ليح التركي��ة، طرأ ف��ي غضون 
عق��د م��ن الزم��ان فق��ط«، مش��يرة إل��ى أن »املعارض 
العس��كرية التي احتضنته��ا تركيا ف��ي املاضي كانت 

تع��رض منظومات تس��ليح بس��يطة«. وإلب��راز حجم 
التحول الذي طرأ على الصناعات العسكرية التركية، 
توض��ح الورق��ة أن »مجّمعات الصناعات العس��كرية 
التركية باتت توف��ر 60 في املائة من احتياجات البالد 
التسليحية والتقنية، في حن أن هذه املجّمعات كانت 
توف��ر 25 في املائ��ة فقط من االحتياج��ات احمللية قبل 

عقد من الزمان«.
وبحسب الورقة فإن »املسؤولن األتراك يطمحون 
إلى أن تتمكن صناعاتهم العس��كرية من توفير 80 في 
املائة من االحتياجات التسليحية والتقنية في غضون 
التركي��ة  العس��كرية  والصناع��ات  س��نوات.  خم��س 
تول��ي حالي��اً أهمية كبي��رة لتطوير منظوم��ات قتالية 
وإلكترونية حتّس��ن ق��درات س��الح البحرية من خالل 
تزويده بقدرات تسليحية ذات طابع استراتيجي، عبر 
إنت��اج غواصات وكل ما تتطلبه من قدرات تس��ليحية 
وإلكتروني��ة، إلى جان��ب تطوير أقم��ار صناعية ميكن 

استخدامها في توجيه القذائف والصواريخ«.
وتكشف الدراسة أن »الطموح دفع األتراك إلى أن 
يعكف��وا حالياً عل��ى إنتاج اجليل اخلام��س من طائرة 
عس��كرية س��تكون أس��رع م��ن الص��وت. واالس��تثمار 
ف��ي مج��ال تطوي��ر الق��درات التس��ليحية والتقني��ات 
العس��كرية، يندرج في إطار توّجه استراتيجي يهدف 
إل��ى تقلي��ص اعتم��اد تركي��ا عل��ى اخلارج ف��ي تأمن 
حاجتها للس��الح. وتركيا من خالل تطوير الصناعات 
العس��كرية وتأمن تقنيات حربي��ة خاصة بها، تهدف 
ونفوذه��ا  اجليواس��تراتيجية  مكانته��ا  تعزي��ز  إل��ى 
اإلقليم��ي، إل��ى جان��ب حتس��ن قدرتها عل��ى مواجهة 

التحديات األمنية«.
وتنطلق الدراسة من افتراض مفاده بأن »العقيدة 
األمني��ة التي أرس��ى دعائمه��ا الرئي��س التركي رجب 
طي��ب أردوغان تقول: »تركيا ليس بإمكانها أن تصبح 
ق��وة إقليمية دون ردع عس��كري، لكن في نفس الوقت، 
فإن هذا الردع ال ميكن أن يكون مصدره س��الح حتصل 
علي��ه تركيا من دول الغرب، وه��ذا ما يحّتم على تركيا 

االعتماد على قدراتها الذاتية في تطوير السالح«.
الدواع��ي  جان��ب  »إل��ى  أن��ه  الورق��ة  وتوض��ح 
االس��تراتيجية واألمنية، ف��إن الصناعات العس��كرية 
باتت مصدراً مهماً من مصادر الدخل القومي التركي«، 
مشيرة إلى أن »صادرات تركيا من السالح والدفاعات 
اجلوي��ة ومنظوم��ات التقنية العس��كرية قف��زت العام 

املاضي إلى 1.7 مليار دوالر«.
س��ابقة  دراس��ة  وكان��ت 
للمركز أعّدها مديره البرفسور 
أن  اّدع��ت  عنب��ار،  إف��رامي 
»حرص أردوغان على تطوير 
التركي يهدف  البحرية  سالح 
بش��كل خ��اص إل��ى حتس��ن 
مكانة تركيا في البحر األبيض 
املتوسط، وتوسيع مدى املياه 
االقتصادي��ة التركية لتش��مل 
املناط��ق الت��ي تض��م حق��ول 
الغاز املتنازع عليها حالياً مع 

قبرص«.{

بقلم: د. صالح النعامي

تطور الصناعات العسكرية التركية 
يثير اهتمام اإلسرائيلّيين
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األمم المتحدة تحذر
 من »كارثة« في غزة

 ح��ذر املنس��ق اخل��اص ل��ألمم املتحدة 
لعملية السالم في الش��رق األوسط نيكوالي 
مالدين��وف م��ن أن قط��اع غزة »يتج��ه نحو 

كارثة أخرى«.
وق��ال مالدينوف ف��ي تقريره الش��هري 
ال��ذي س��لمه إل��ى مجل��س األم��ن إن »ع��دم 
التح��رك واتخ��اذ خط��وات فوري��ة لتهدئ��ة 
الوضع ف��ي قطاع غزة، من ش��أنه أن يتطور 

وتخرج )األوضاع( عن نطاق السيطرة«.
أن  تقري��ره  ف��ي  مالدين��وف  وأض��اف 
»س��بب تدهور األوضاع ف��ي قطاع غزة قطع 
إم��دادات الكهرب��اء«، مش��يراً إل��ى أن »ع��دد 
س��اعات الكهرباء في القطاع ال يتجاوز أربع 
ساعات، وقد ينخفض لساعتن على األقل«.

التي��ار  وص��ل  س��اعات  وانخفض��ت 
الكهربائ��ي إلى أربع بعد توقف محطة توليد 
الكهرباء الوحي��دة في القطاع عن العمل بعد 

نفاد كميات الوقود الالزمة لتشغيلها.
وتأت��ي ه��ذه اخلط��وات كلها ف��ي إطار 
م��ا أعلن��ه الرئي��س محم��ود عباس م��ن أنه 
ين��وي اتخاذ »خط��وات غير مس��بوقة« ضد 
حركة »حم��اس« إلرغامها عل��ى حل جلنتها 

اإلدارية.

تدريبات إسرائيلية 
الحتالل غزة

أن  إس��رائيلية  إع��الم  وس��ائل  كش��فت 
جي��ش االحتالل أجرى خ��الل األيام املاضية 
تدريب��ات كبي��رة ومكثف��ة حتاك��ي احت��الل 

قطاع غزة.
ووف��ق املراس��ل العس��كري ف��ي القن��اة 
العاش��رة العبرية ف��إن التدريب العس��كري 
الكبير الذي جرى في مدينة عسقالن القريبة 
جي��ش  احت��الل  يحاك��ي  كان  القط��اع  م��ن 
االحتالل لقط��اع غزة. وأوضح��ت القناة أنه 
ش��ارك الى جان��ب قوات املظلي��ن، قوات من 
املدرعات واملدفعية ووحدة الهندسة ووحدة 

من طائرات االستطالع.
ونق��ل املراس��ل العس��كري ع��ن مص��در 
ف��ي جي��ش االحت��الل قول��ه إن »ه��دف هذه 
التدريبات هو احلف��اظ على جاهزية القوات 
لكل ما يتعل��ق بالقتال مع قطاع غزة«. كذلك 
نق��ل عن رئيس هيئة األركان غادي آيزنكوت 
قوله: »نحن، وبعد ثالث سنوات من املعارك 
في السنوات العشر األخيرة ضد قطاع غزة، 
علينا أن نكون مستعدين ملفاجأة العدّو، وأن 
نس��تخدم إطالق ن��ار كثيف ألقص��ى حد في 

فترة زمنية وجيزة لتحقيق هدف احلرب«.

األزهر ُيعّد قانونًا 
لمكافحة الكراهية

 أعلن األزهر الش��ريف االنتهاء من إعداد 
مس��ودة أولّي��ة ملش��روع قان��ون ل�»مكافحة 
الكراهية والعنف باس��م الدين«. وأوضحت 
اللجن��ة القانونية التي ش��كلها األزهر إلعداد 
مش��روع القانون، أنه س��يتم ع��رض اقتراح 
أولي مل��واد القانون على هيئة كب��ار العلماء 
ملناقش��تها قبل تقدمي��ه إلى مجل��س النواب 
خالل دور االنعق��اد املقبل لتمريره. وأضافت 
أنه جترى »مناقشة املسودة األولى ملشروع 
القان��ون مع عدد م��ن اخلب��راء واملختّصن، 
متهي��داً لع��رض املس��ودة األولى للمش��روع 

على هيئة كبار العلماء«.
وكان شيخ األزهر الدكتور أحمد الطِيّب، 
قد قرر  تش��كيل جلنة إلعداد مش��روع قانون 

ملكافح��ة الكراهي��ة والعن��ف باس��م الدي��ن. 
ويه��دف القان��ون إل��ى جترمي احل��ض على 
الكراهية ومظاهر العنف التي متارس باسم 
األدي��ان، في إطار جهود األزهر الش��ريف في 

مكافحة العنف والتطرف.

السودان: انشقاقات داخل 
صفوف »الحركة الشعبية«

حتولت اخلالفات بن متمردي »احلركة 
الشعبية- الشمال« إلى مواجهات دامية، إذ 
اته��م رئي��س احلركة مال��ك عق��ار مجموعة 
داخله��ا بقيادة انقالب سياس��ي وعس��كري 
ف��ي  للحرك��ة  عس��كرية  مواق��ع  ومهاجم��ة 
مناطق سيطرتها في النيل األزرق بتحريض 
جزء م��ن مقاتليها على أس��اس قبلي، بينما 
اته��م تي��ار مناوئ، عق��ار، بارت��كاب مجزرة 
في مخيم لالجئن في جنوب الس��ودان راح 
ضحيته��ا أكثر م��ن 100 ش��خص غالبيتهم 
من النساء واألطفال وبتصفية قائد عسكري 

كبير.
وج��اء في بيان صدر عن مكتب عقار أن 
بعض أعضاء احلركة بدأوا بتحريض قبائل 
ض��د قبائ��ل أخرى ف��ي مخيم��ات الالجئن، 
وزاد: »ل��م يتوق��ف األم��ر عند ذلك، ب��ل امتد 
إل��ى االعتداء املس��لح على الرع��اة من قبائل 
بعينها داخ��ل املناطق احملررة، والعمل على 

حتريض اجليش الشعبي«.
في املقابل، قال الناطق الرس��مي باسم 
املجل��س القيادي العس��كري املن��اوئ لعقار 
العقي��د جمعة اله��ادي قوريى ف��ي بيان إن 
قوة من ميليش��يات االنقس��نا التابعة لعقار 
املتمرك��زة ف��ي مخيم��ات لالجئن ف��ي دولة 
جن��وب الس��ودان تقدم��ت بكام��ل عتاده��ا 
العس��كري وأطلق��ت الن��ار عل��ى قواته��م ما 
أجبره��ا على ال��رد والتصدي بقي��ادة اللواء 

ستيفن آمد واللواء سيال موسى كنجي. 

أكثر من 1700 مهاجر
 غرقوا في البحر

نقلت األمم املتحدة، عن مهاجرين جنوا 
من قارب مطاط غادر سواحل ليبيا األسبوع 
املاضي، قولهم إن حوالى 30 شخصاً غرقوا 
أو مات��وا دهس��اً حت��ت أق��دام ركاب آخرين 
ليرتفع ع��دد املهاجري��ن الذين لق��وا حتفهم 
ف��ي البحر املتوس��ط هذا العام إل��ى أكثر من 

1700 شخص.
وصل��وا  الذي��ن  الناج��ون  وق��ال 
»بوتس��الو« ف��ي إيطاليا، إن مح��رك قاربهم 
املي��اه  ف��ي  الس��بل  به��م  وتقطع��ت  تعط��ل 
لساعات بعد مغادرة ليبيا. وسقط البعض 
في البحر وغرقوا بينم��ا لقي آخرون حتفهم 
دهساً حتت أقدام ركاب أصابتهم نوبة هلع 
مما أس��فر عن مقتل بن 20 و30 شخصاً من 

بينهم طفل.
وقال املتحدث باسم مفوضية الالجئن 
ف��ي جني��ف باب��ار بال��وش، إن »ع��دداً م��ن 
وصل��وا  الذي��ن  واملهاجري��ن  الالجئ��ن 
المبيدوزا مطلع األس��بوع كانوا يعانون من 
إصاب��ات ج��راء طلق��ات ناري��ة«. وأضاف: 
»ق��ال رج��ل ألف��راد طاقمن��ا إن أف��راداً م��ن 
ميليش��يا ليبية أطلقوا الن��ار عليه فأصابوه 

في ساقه وسرقوا مقتنياته«.

استقالة مدير
ص اتصاالت ترامب

أعل��ن البي��ت األبي��ض اس��تقالة مدي��ر 
االتص��االت ماي��ك دوبك��ي، ف��ي أول حلق��ة 
من سلس��لة اج��راءات يتوقع أن ته��ز فريق 

الرئيس األميركي دونالد ترامب اإلعالمي. 
وش��غل دوبكي املنصب النافذ والبعيد 
حافل��ة  أش��هر  ثالث��ة  مل��دة  األض��واء  ع��ن 
باألزم��ات. وق��ال مس��ؤول لوكال��ة فران��س 
برس: »ميكنني التأكيد أن دوبكي استقال«. 
وانتشرت اإلشاعات منذ عدة أشهر في 
اروقة اجلن��اح الغرب��ي في البي��ت األبيض 
بأن ترامب يس��تعد إلقالة موظفي العالقات 

العامة لديه بشكل جماعي. 
ويتحدر معظمهم من مؤسس��ة احلزب 
اجلمه��وري التقليدي��ة حي��ث ل��م يتأقلم��وا 

بالشكل املطلوب مع الرئيس. 

فريق دولي للتحقيق في 
انتهاكات ضد الروهينغا

خب��راء  ثالث��ة  املتح��دة  األمم  عّين��ت 
مس��تقلن للتحقي��ق ف��ي مزاعم واس��عة عن 
ارت��كاب قوات األم��ن في ميامن��ار أعمال قتل 
وتعذيب واغتص��اب بحق أقلي��ة الروهينغا 

املسلمة في والية راخن.
وق��ال رئي��س مجل��س حقوق اإلنس��ان 
التاب��ع ل��ألمم املتح��دة ف��ي بي��ان، إن بعثة 
تقص��ي احلقائ��ق الدولية س��تكون برئاس��ة 
اندي��را جايس��ينغ، وه��ي محامي��ة دفاع في 

احملكمة العليا الهندية.
وستس��عى البعثة إلى دخ��ول ميامنار 
حيث نف��ى اجليش األس��بوع املاضي مزاعم 
ارتكاب��ه انته��اكات حلق��وق اإلنس��ان خالل 
حمل��ة أمني��ة ف��ي الع��ام املاض��ي، أجب��رت 
نحو 75 ألف��اً من الروهينغا عل��ى الفرار إلى 

بنغالدش املجاورة.
وحضت األمم املتح��دة حكومة ميامنار 
عل��ى »التع��اون الكام��ل« م��ن خ��الل تقدمي 
نتائ��ج حتقيقاته��ا احمللي��ة واملوافق��ة عل��ى 

حترك الفريق من دون قيود أو رقابة.
بع��د  ص��در  ال��ذي  البي��ان  ف��ي  وج��اء 
مش��اورات م��ع ال��دول األعضاء ف��ي مجلس 
البعث��ة  أن   ،47 وعدده��ا  اإلنس��ان  حق��وق 
الدولي��ة تتأل��ف م��ن عضوي��ن آخري��ن هما 
احملامية السريالنكية راديكا كوماراسوامي، 
وه��ي أيض��اً ناش��طة مخضرم��ة ف��ي مجال 
االس��ترالي  والناش��ط  اإلنس��ان،  حق��وق 

كريستوفر سيدوتي.

مجلس صيانة الدستور 
ُيصّدق على فوز روحاني

ص��ّدق مجل��س صيان��ة الدس��تور ف��ي 
إيران، على انتخاب الرئيس حس��ن روحاني 
لفترة ثانية، ووصف فوزه بأنه عادل، رافضاً 
بذلك مزاعم املرشح احملافظ املهزوم إبراهيم 
رئيس��ي ال��ذي طال��ب بإج��راء حتقي��ق ف��ي 
مزاعم تزوير واس��ع النطاق. ونقلت وس��ائل 
إعالم رس��مية عن سلمان س��اماني املتحدث 
باس��م وزارة الداخلية: »أق��ر مجلس صيانة 
الدس��تور ف��ي خط��اب نتائ��ج االنتخاب��ات 

الرئاسية الثانية عشرة في إيران«.
وانتخب روحاني بس��هولة لفترة ثانية 
ف��ي اقت��راع 19 أي��ار حيث حصل عل��ى أكثر 
م��ن 57 ف��ي املئة م��ن األص��وات فيما حصل 
منافسه الرئيسي، القاضي احملافظ رئيسي، 

على 38 في املئة.

اإلفراج عن أسير
 بعد 12 عامًا من االعتقال

أفرج��ت س��لطات االحتالل االس��رائيلي 
عن األس��ير عل��ي أحمد بريجي��ة )41 عاماً(، 
من قري��ة املعصرة جنوب بي��ت حلم، بعدما 

أمضى مدة محكوميته البالغة 12 عاماً.
وأطلق سراح بريجية من سجن النقب، 
ومت نقل��ه مباش��رة الى مستش��فى بيت جاال 
احلكوم��ي ملعاينت��ه طبي��اً، بعدم��ا خ��اص 

معركة اإلضراب عن الطعام.
وق��ال احمل��رر بريجي��ة وكال��ة االنب��اء 
طع��م  لل��ه  »احلم��د  »وف��ا«:  الفلس��طينية 
االنتصار أجمل«، مشيراً إلى أنه يعاني قليالً 
م��ن ضيق في التنفس، وآالم حادة في املعدة 
وفي اخلاصرة، كل ذلك نتيجة اإلضراب عن 

الطعام.

لقطات سريعة

حظر تجّول في كشمير الهندية
 إثر مقتل إسالمي معارض

فرض��ت احلكوم��ة احمللية في كش��مير الهندي��ة يوم األحد حظ��ر جتول ملنع 
التظاه��ر إثر مقتل قي��ادي معارض، ما أدى إلى أعمال عن��ف. وأدى حظر التجول 
إلى ش��ل احلركة في هذه املنطقة ذات األغلبية املس��لمة بالتزامن مع بداية ش��هر 

رمضان املبارك.
وكان س��بزار أحم��د بهات زعي��م »حزب املجاهدي��ن« الذي يطال��ب بإحلاق 
كشمير الهندية بباكس��تان، قتل يوم السبت خالل تبادل إلطالق النار مع القوات 

األمنية الهندية قرب قريته في 
إقلي��م ت��رال، وأدى مقتل��ه إلى 
موج��ة عنف أوقعت عش��رات 

اجلرحى.
وأقام��ت ق��وات مكافح��ة 
الشغب حواجز في سريناغار 
الهندي��ة(  كش��مير  )عاصم��ة 
وفي م��دن أخرى جن��وب هذه 

املنطقة؛ ملنع تدفق املشيعن للمشاركة في جنازة بهات، كما أقفل املسجد املركزي 
في املدينة، وقامت السلطات بقطع شبكات الهاتف الثابت واحملمول واإلنترنت.

إال أن آالف املش��يعن خرقوا حظر التجول للمش��اركة في جنازة سبزار أحمد 
بهات، وأطلقوا شعارات مناهضة للهند ومطالبة باالستقالل.

وأدى مقتل املعارض برهان واني في متوز 2016 إلى تدهور الوضع األمني 
في كشمير الهندية ومقتل نحو مئة شخص، وكان سبزار أحمد بهات خلف برهان 

واني في رئاسة حزب املجاهدين.

تشييع جثمان زعيم »حزب املجاهدين«
ش��يع آالف الكشميرين جثمان سبزار أحمد بهات، زعيم »حزب املجاهدين« 
ف��ي إقليم كش��مير، رغم حظ��ر التجوال والقي��ود التي فرضتها احلكوم��ة الهندية 

باملنطقة عقب إعالن مقتله.
وذكرت صحيفة »ذا إكسبريس تريبيون« الباكستانية، أن »اجليش الهندي 
قتل 11 كش��ميرياً، بينهم قائد املقاومن الكش��ميرين، س��بزار أحمد بهات«، الذي 

خلف برهان مظفر واني، باإلقليم نفسه.
وأكدت مصادر محلي��ة أن أحمد بهات اعتقل، إلى جانب اثنن من زمالئه في 

منطقة »ترال«، ومن ثم قتلوا أثناء احتجازهم، بحسب املصدر نفسه.
وذك��ر ش��هود عي��ان، لألناض��ول، أن من خمس��ة إلى س��بعة آالف ش��خص 
ش��اركوا في صالة اجلنازة مبنطقة »ترال«، بالقرب من سريناغار، وسط هتافات 

تدعو إلى حترير كشمير من احلكم الهندي.
من جهتها، فرضت السلطات الهندية حظر التجوال، في العديد في املناطق، 
مبدينة س��ريناغار، وأضافت أن حظر التجوال سيظل سارياً حتى صدور إشعار 

آخر.
كم��ا قررت إغالق امل��دارس والكليات، يوم االثنن، ملنع مش��اركة الطالب في 

االحتجاجات.
ودعا زعماء املعارضة في كش��مير إلى إضراب عام. بدورها، أفادت الشرطة 
الهندية باندالع احتجاجات واش��تباكات مناهضة للحكومة الهندية في الش��طر 

اخلاضع لسيطرتها من إقليم كشمير، بعد إعالن مقتل القيادي بهات.
ومع اندالع االش��تباكات، »تظاهر مئات السكان في مناطق متفرقة باإلقليم، 
ورددوا ش��عارات مناهض��ة للحكوم��ة الهندية ف��ي محاولة ملس��اعدة املتمردين 

احملاصرين بالهروب«، بحسب الشرطة الهندية.
وب��دأ النزاع على إقليم كش��مير ب��ن باكس��تان والهند، منذ اس��تقاللهما عن 
بريطاني��ا ع��ام 1947، حيث نش��بت ثالث حروب، ف��ي أع��وام 1948، و1965، 

و1971، أسفرت عن مقتل قرابة 70 ألف شخٍص من الطرفن.{

البرغوثي يرفض
تعليق إضرابه عن الطعام

قالت هيئة األس��رى واحملررين 
األس��ير  ون��ادي  الفلس��طينية  
الفلس��طيني ي��وم األح��د، إن م��روان 
البرغوث��ي رفض تعليق إضرابه عن 
الطعام املتواصل منذ 42 يوماً، حتى 

حتقيق عدة مطالب.
وأوضحت الهيئة ونادي األسير، 
البرغوث��ي  أن  مش��ترك،  بي��ان  ف��ي 
رف��ض تعليق إضراب��ه حتى عودته 

إلى س��جن »هدارمي« )ش��مالي فلس��طن( حيث كان يقبع قبل بدء اإلضراب في 17 
نيس��ان املاضي، وذلك لالجتماع م��ع اللجنة املمثلة ملعتقلي الفصائل الفلس��طينية 

لبحث تعليق اإلضراب معهم.
وذك��ر البي��ان أن رفض البرغوثي، الذي يقبع حاليا في س��جن اجللمة لتعليق 
إضراب��ه، ج��اء »لضم��ان عودة األس��رى إل��ى س��جونهم التي كان��وا فيه��ا قبل بدء 
اإلض��راب، وعدم فرض أية عقوب��ات بحقهم«. وقاد البرغوث��ي إضراباً مفتوحاً عن 
الطعام في السجون اإلس��رائيلية مبشاركة نحو ألف معتقل، ملدة ما يقرب من شهر 

ونصف، للمطالبة بتحسن ظروفهم املعيشية.
ومنذ إعالن املعتقلن الفلس��طينين دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام في 
17 نيس��ان املاضي، نفذت الس��لطات اإلس��رائيلية إجراءات عقابية بحق املعتقلن 

املضربن، ومنها نقل عدد كبير منهم إلى سجون أخرى.{
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ماذا عن حراك الريف في المغرب بعد أحداث الحسيمة

هل بدأت في تونس الحرب على الفساد؟

في 28  تشرين األول 2016، تعرض الشاب محسن 
فك��ري لعملية »طحن« حقيقية بش��احنة جلمع النفايات 
مبيناء احلسيمة )أقصى شمال املغرب(، بعدما صادرت 
س��لطات امليناء صناديق س��مكه ورمت بها في الشاحنة، 
بدعوى أنها محملة بأس��ماك ممن��وع اصطيادها ومن ثم 

تسويقها واستهالكها، أو هكذا قيل وراج في حينه.
مباش��رة بع��د ذلك، خ��رج اآلالف من ش��باب املدينة 
احتجاجاً على »طحن« ابن بلدتهم، لكن غضبهم سرعان 
م��ا تراج��ع وفت��ر، بعدم��ا زار وزي��ر الداخلي��ة ش��خصياً 
املنطق��ة لتقدمي واج��ب العزاء لذوي الراحل، وش��دد على 
التزام احلكومة مبباش��رة حتقيق قضائي دقيق، لتحديد 

ظروف ومالبسات احلادث وتقدمي اجلناة للعدالة.
بعد س��تة أش��هر م��ن التحقيق��ات، أص��درت الغرفة 
اجلنائية في محكمة االس��تئناف باحلسيمة أحكاماً بّرأت 
بعض املتهم��ن وأدانت آخرين، حكم��ت عليهم بعقوبات 
س��جن تراوح بن خمسة وثمانية أش��هر وغرامات مالية 
بس��يطة للغاي��ة. وبالتال��ي، فبق��در صدم��ة مقت��ل بائع 
الس��مك، كان��ت صدم��ة األح��كام املخفف��ة الت��ي صدرت 
وكانت أقل بكثير من س��قف م��ا كان منتظراً أو مطلوباً، أو 

مراهناً عليه لتخفيف الصدمة عن نفوس سكان املنطقة.
كان ص��دور منطوق هذه األح��كام »املتواضعة« هو 
النقطَة التي أفاضت كأس االحتقان، وحولته من احتقان 
مبّطن إلى احتجاجات واس��عة بدأت عفوية في ش��وارع 
املدينة الكبرى وبعض القرى املجاورة، ثم أخذت لنفسها 
بالتدريج إطاراً تنظيمياً مهيكالً، ينطق باس��مها ويتصدر 

صفوفها األمامية ويعبر عن مطالبها.
مطالب حقوقية واجتماعية 

رغ��م أن هوية املنطقة ذات طبيعة عرقية ممّيزة لغة 
وثقافة وتقاليد، شأنها في ذلك شأن أعراق أخرى بوسط 
البالد وجنوبه، ولرمبا عل��ى طول الوطن العربي برمته؛ 

نظراً للطابع املفاجئ للهجوم املعاكس الذي يشنه 
حالياً رئيس احلكومة التونسية، يوسف الشاهد، ضد 
م��ن يوصفون في ب��الده برؤوس الفس��اد، فق��د انتاب 
كثيرين ش��كٌّ بش��أن م��دى جّدي��ة ه��ذه العملي��ة، كما 
تس��اءل آخرون بش��أن مدى قدرته على أن يذهب فيها 

بعيداً في هذه احلرب اخلطرة واملعقدة. 
لم يكن أحٌد يتوقع، قبل اعتقال أربعة من احليتان 
الكبي��رة، أن هن��اك فعالً رغبة جدية ف��ي إعالن احلرب 
عل��ى الفس��اد، وأن ه��ذه احل��رب ل��ن تكتف��ي مبالحقة 
العناص��ر التنفيذية الصغيرة املتس��ّربة ف��ي كثير من 
مفاص��ل الدولة، وإمنا س��ُتخاض بش��كٍل مباش��ر ضد 
كبار القوم من أصحاب الشوكة الذين ُيخشى جانبهم، 
ول��م جترؤ احلكومات الس��ابقة على االقت��راب منهم أو 
إيذائهم، نظراً لس��طوتهم ولط��ول أياديهم وأصابعهم. 
الوحي��د ال��ذي اقترب م��ن جحر أفاع��ي كب��ار املهّربن 
هو مه��دي جمعة، في آخ��ر أيام توليه رئاس��ة حكومة 
التكنوق��راط، لك��ن محاولت��ه فش��لت عندم��ا الحظ أن 
معظ��م من أذن بإيقافهم مت إطالق س��راحهم العتبارات 

إجرائية!. 
ج��اءت االعتراف��ات املفصل��ة الت��ي قدمه��ا صه��ر 
الرئيس املخلوع )بن علي( إلى هيئة احلقيقة والكرامة، 

ف��إن »احلركة« االحتجاجية لم متت��ط كثيراً ناصية هذه 
اجلزئي��ة، ولم تدف��ع كثيراً به��ذه الورقة مخاف��ة إلصاق 
»تهم��ة االنفص��ال« به��ا، أو خش��ية تقوي��ض منس��وب 
التعاطف الذي عّبر لها عنه العديد من القوى السياس��ية 

والثقافية واملدنية.
ولذل��ك، كانت مطالب ما بات يس��مى ح��راك الريف، 
مطالب حقوقي��ة واقتصادية واجتماعي��ة خالصة، راهن 
عليها وال ي��زال للخروج من حالة التخلف التي يعيش��ها 

أهالي املنطقة:
- فاملنطق��ة تع��رف نس��ب بطال��ة مرتفع��ة، جل من 
يعانيه��ا من الش��باب الذي��ن ال تتعدى أعماره��م أربعن 

سنة، انقطعوا عن الدراسة بسبب التسرب املدرسي.
تع��ززه  اقتصادي��اً  رواج��اً  تع��رف  ال  واملنطق��ة   -
مش��اريع تنموية منتج��ة للثروة ومفرزة لفرص الش��غل 

ومدرة للدخل.
- واملنطق��ة تفتقر إلى مقومات اخلدمات االجتماعية 
األساس��ية، إذ ال يوج��د به��ا م��دار حض��ري نش��يط، وال 
مؤسس��ات للتعلي��م العال��ي معتب��رة، وال مستش��فيات 
باملواصفات الالزم��ة، وال مرافق للصناعة التقليدية، وما 

سوى ذلك.
وم��ع أن املنطق��ة س��ياحية بامتي��از، ف��إن متوقعها 
الوع��رة حت��والن دون  اجلغراف��ي وطبيعته��ا اجلبلي��ة 
انس��يابية التنقل فيها، ومن ثمة دون صناعة سياحية أو 

بنى حتتية مناسبة وفرص شغل ثابتة ومنتظمة.
مظلومية الوعود املْخلفة

وله��ذا الس��بب ف��إن أهل الري��ف عندما يش��كون من 
املظلومي��ة، فألنه��م يعتب��رون أن الدولة ل��م تعرهم يوماً 
اهتمام��اً، وال توافرت لديها الني��ة ألخذ مطالبهم باجلدية 

الالزمة.
ولذلك فقد ذهب األمر ببعض رافعي الش��عارات إلى 

لتعج��ل بالش��روع ف��ي تنفيذ اخلط��ة التي ب��دأ رئيس 
احلكوم��ة إعداده��ا س��ّراً. لقد رس��م عماد الطرابلس��ي 
صورة دقيقة ملنظومة الفس��اد التي تأسست في العهد 
الس��ابق، وتعاظم ش��أنها بعد الثورة. ش��هد شاهد من 

أهلها. 
متتع��ت ه��ذه احليت��ان بس��لطٍة خفّي��ٍة كادت أن 
تصب��ح قاه��رًة، حي��ث جتّنب��ت احلكوم��ات املتعاقبة 
االصطدام بها بس��بب فقدان الدليل، أو اخلوف منها، أو 
طمعاً فيها، أو نظراً لضعف التش��ريعات. لكن، بعد أن 
رف��ع الغطاء، لم يعد من املمكن غّض البصر، خصوصاً 
وق��د أصبحت احلكومة ورئاس��ة اجلمهورية متهمتن، 
إلى جان��ب حزبي نداء تونس والنهض��ة بالتواطؤ مع 
ش��بكات الفس��اد. لهذا، وجد »الشاهد« نفس��ه مدفوعاً 
نحو الش��روع في اصطياد الكواس��ر، قب��ل أن حتتجب 

عن األنظار. 
لن تك��ون معركة »األي��ادي النظيفة« س��هلًة، ألن 
املستهدفن أش��خاٌص يتحّركون خارج دائرة القانون، 
ولديهم القدرة على إرب��اك األجهزة وتعجيزها. وحتى 
تنتص��ر احلكوم��ة ف��ي ه��ذه املعرك��ة يج��ب أن تتمتع 

ح��د الكف��ر بالدولة، وكْي��ل االتهامات العنيفة واملباش��رة 
لألح��زاب والنقاب��ات واجلمعي��ات األهلي��ة، ناهي��ك عن 
ممثل��ي الدول��ة احمللي��ن واجلهوين، إذ كله��م في نظرها 
»متواطئ��ون« أو »صامت��ون« أو »ال ميلك��ون الش��جاعة 

لالعتراف مبشاكل املنطقة«.
ويبدو -حس��ب ه��ذا املنظ��ور- أن اجله��ة الوحيدة 
الت��ي ال تزال حتتك��م إلى عنص��ر املصداقية ه��ي امللكية، 
رغ��م تصاعد أصوات ترفع ش��عار »جمهورية عبد الكرمي 
اخلطابي«، أو تدفعها اجلرأة إلى حد االدعاء أن االستعمار 

اإلسباني كان أرحم بهم من سلوك دولة االستقالل.
وعل��ى هذا األس��اس، فإن عنص��ر الثقة ب��ن الدولة 
واحل��راك ق��د انحس��ر إلى أقص��ى م��دى، والره��ان عليه 
لتحري��ك آلي��ة احل��وار أضح��ى غي��ر وارد، ال ب��ل ق��ل إنه 

مستبعد.
خيارات تسوية األزمة

في املقاب��ل، نالحظ أن الدولة بدوره��ا قد انتفت من 
ب��ن أيديها س��بل احل��ل، بعدما عم��دت احلكوم��ة )ومن 
خلفها األحزاب املش��كلة لها( إلى اتهام احلراك، واعتبرته 
ذا نزع��ة انفصالية خالص��ة، أو يخدم أجن��دات خارجية 

بإرادٍة سياسية فوالذية، وبدعم شعبي واسع النطاق، 
وبتأييد أهم التش��كيالت احلزبية في البل��د، وبتعاوٍن 
دوليٍّ واضح. فمواجهة الفساد ال تختلف في خطورتها 
وحجمها، عن محاربة اإلره��اب، بل هما وجهان لعملة 
واحدة. ولهذا السبب، استعد الشاهد لهذه احلرب منذ 
أش��هر، واختار أس��لوب التح��رك املفاجئ، واس��تعمال 
قان��ون الطوارئ، ووض��ع املوقوفن في أماكن س��ّرية، 
وأس��رع مبص��ادرة ممتلكاتهم، بعد جرده��ا وتدقيقها، 
ومن��ع أقاربه��م وش��ركاءهم من الس��فر، وق��ّرر انتداب 
قضاٍة جدد مع الوعد بتحس��ن شروط عملهم، وتهيئة 

الرأي العام حلرٍب ستطول. 
قال الشاهد إن هناك الفساد وهناك الدولة، وهو قد 
اخت��ار تونس، أي انحاز إلى الدولة. ولهذا الس��بب فقد 
ارتفعت شعبيته، واضطرت أغلب األحزاب إلى تأييده 
في ه��ذه املعركة، ب��ل ومطالبته بأال يفك��ر في التراجع 

معادية، أو يتلقى الدعم والتمويل من جهات أجنبية.
ورغ��م أن احلكوم��ة تراجع��ت ع��ن تل��ك االتهام��ات 
واعترف��ت مبش��روعية مطالب أه��ل الريف، ف��إن »زعماء 
احلراك« لم يتساوقوا كثيراً مع اخلطاب الرائج، وشددوا 
على ضرورة أن ُيعمد أوالً -الختبار حسن نية احلكومة- 
إلى إطالق س��راح بعض الشباب املس��جونن في أعقاب 
أحداث محلية س��ابقة، و»إلغاء مرسوم عسكرة املنطقة« 

التي متت إثر انطالق األحداث. 
ال يب��دو لنا أن ثمة خي��ارات كثيرة بن َي��َدِي الدولة 
ف��ي ما يتعلق بالصيغة التي يجب انتهاجها، إذ اخليار ال 

يخرج في نظرنا عن أحد حلن:
1- خيار استعمال القوة لتفريق احلشود املتظاهرة، 
وإعم��ال القانون م��ع الذين تزعم��وا احل��راك أو تبنوه أو 

جتندوا لرفع شعاراته ومطالبه. وهو خيار مستبعد..
وثاني��اً، ألن الس��ياق الوطن��ي واإلقليم��ي )ورمب��ا 
الدولي أيضاً( ال يس��مح برك��وب ناصية هذا اخليار لقمع 

حركة احتجاجية سلمية ومهادنة.
2- خيار جرد مش��اكل املنطقة برمتها والشروع في 
تنفيذ املس��تعجل منها، مع برمجة األخرى في آماد زمنية 

قريبة ومتوسطة.
يب��دو أن ه��ذه الصيغة ه��ي األجن��ع واألضمن لرفع 
اخلصاص عن منطقة الريف، ولضمان اس��تقرارها ومنع 
ارتدادي��ة االحتجاجات ذات الطبيع��ة العامة أو الفئوية. 
ونزعم أن س��بيل احل��وار هو مفتاح العملي��ة، إذ بانتفائه 
ي��زداد االحتقان، وتتقوى املزايدة م��ن هذا الطرف أو ذاك، 

وتتحول القطيعة إلى احتراب ونفي لآلخر.{

عنها مهما اش��تّدت الضغوط 
علي��ه. أعل��ن اجلمي��ع أنه��م 
ضد شبكات الفساد، مبن في 
ذل��ك املرتبطون به��ا عضوياً 
من جتار الس��وق الس��وداء، 
وسياس��يون،  وبرملاني��ون 
بح��زٍب  حتّص��ن  م��ن  منه��م 
حاك��م، إلى جان��ب إعالمين 
يوج��د  ي��كاد  ال  وإداري��ن. 
إال  اقتص��ادي  قط��اع  أي 
الش��بكات  ه��ذه  واخترقت��ه 
م��ن أج��ل حتوي��ل وجهت��ه، 
ومحاول��ة جعله في خدمة أعداء الدولة. ومن املؤكد أن 
التونس��ين سيصابون بالذهول، عندما ُيحال عشراٌت 
م��ن ه��ؤالء عل��ى القض��اء بتهمة الت��وّرط ف��ي تخريب 

االقتصاد الوطني. 
بعد إس��قاط حكم ابن علي، جنح التونس��يون في 
التغلب على حتدّين رئيسّين: تأمن الشوط األول من 
االنتقال السياسي بطريق س��لمية، والصمود في وجه 
اإلره��اب الذي كاد أن يعص��ف باجلمهورية وبالدولة. 
وه��ا هم اليوم يعق��دون العزم عل��ى مواجهة أخطبوط 
الفساد واقتالعه من جذوره، مهمة ليست مستحيلًة إذا 
توفرت اإلرادة السياس��ية، وتضاف��رت جهود اجلميع، 
وأغلق��ت مختل��ف املنافذ الت��ي ميكن أن يتّس��رب منها 
اللصوص، وطبقت القوان��ن بجدية، وأدركت األغلبية 
أن هذه املعركة ستكون مصيريًة، فكل خيانٍة هي أشبه 

مبن ُيحدث ثغرًة في حصن وطن محاصر ومهّدد.{

بقلم: يحيى اليحياوي

بقلم: صالح الدين اجلورشي

وزير الشؤون الدينية الجزائري
يطلق النار على زوجته

أطلق الوزير األسبق للشؤون الدينية اجلزائري، 
عبد احلفيظ أمقران، النار عل��ى زوجته فأصابها في 
مناط��ق متفرق��ة من جس��دها، لتنقل إلى املستش��فى 

لتلقي العالج الضروري.
وقالت جريدة »الش��روق« اجلزائرية، إن الوزير 
األس��بق للش��ؤون الدينية عبد احلفيظ أمقران أطلق 
الن��ار على زوجت��ه صب��اح االثنن، ألس��باب ال تزال 
مجهولة، وأضافت »الش��روق« أن سكان حّي زرالدة 
باجلزائ��ر العاصم��ة، يعيش��ون عل��ى وق��ع فاجعة 

إطالق الوزير السابق النار على زوجته.
وتابعت نق��الً عن مصادرها املطلعة، أن »الوزير 
األس��بق أمقران، أطلق ثالثة عيارات نارية بواس��طة 
مسدس على زوجته ليصيبها في مناطق متفرقة من 

اجلسم«. وسجلت أن »من حسن حظها أن الرصاصات لم تكن قاتلة وجتاوزت الزوجة مرحلة اخلطر 
بعد أن تلقت اإلسعافات الالزمة باملستشفى«. 

وأضاف��ت أن »مصالح ال��درك الوطني ألقت القبض على الوزير األس��بق وقامت باقتياده إلى مقر 
الفرقة بزرالدة، وباشرت التحقيَق معه لكشف األسباب احلقيقية التي تقف وراء احلادثة«.{
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الخرطوم والقاهرة.. النقطة الحرجة
في الوقت الذي كان فيه الرئيس املصري عبد الفتاح 
السيس��ي يش��ارك في مؤمتر القم��ة العربية اإلس��المية 
األمريكية ف��ي الرياض الذي خص��ص حملاربة اإلرهاب، 
كان��ت املخابرات املصرية ق��د أكملت خطته��ا، بل أعطت 
إش��ارة االنطالق ألكبر حملة عسكرية في دارفور مرتكزة 
على محورين أساسين: جنوبي منطلق من دولة جنوب 

السودان، ومحور شمالي منطلق من ليبيا.
الرواي��ة الس��ودانية حمل��ت اتهام��ات صريحة من 
أعلى س��لطة سياس��ية في الس��ودان ملصر بالتورط في 
تدخل س��افر لصالح متمردي دارفور بالس��الح والعتاد 
املصري، الذي تقول اخلرطوم إن قواتها غنمته بعد دحر 

الهجوم في معارك شديدة البأس.

ه��ذه امل��رة األول��ى الت��ي يت��م فيه��ا اته��ام القاهرة 
بصورة مباشرة بالتورط في دعم احلركات املسلحة في 
الس��ودان، وجاء االتهام على لس��ان الرئيس الس��وداني 
عم��ر البش��ير. تق��ول الرواي��ة الس��ودانية: إن املتمردين 
جاؤوا ب�)64( عربة ومّت االس��تيالء على )59( منها. كما 
مّت االس��تيالء على كمي��ات هائلة من األس��لحة والذخائر 
مبا في ذلك احملرمة دولياً، و)92( أسيراً من بينهم )16( 
ضابطاً. فإن صح االتهام الس��وداني للقاهرة، فإن سؤاالً 
محوري��اً يطرح نفس��ه بق��وة: هل فقدت مص��ر بوصلتها 

االستراتيجية، ووعيها القومي؟

وم��ع أن القاه��رة نف��ت ه��ذه االتهام��ات الصريحة 
على لس��ان الرئيس السيس��ي جملة وتفصي��الً، لكن في 
الوقت ذاته جتنب السيسي التعليق على قول البشير إن 
قواته اس��تولت على مدرعات وآليات عس��كرية مصرية 
بح��وزة متم��ردي دارفور. ب��ل إن السيس��ي اكتفى بنفي 
معّمم حتدث فيه عن الش��رف، وأن نظامه يتبع سياس��ة 
ش��ريفة، ال ميكن أن تقوم بعمل خس��يس كالذي اتهم به 
البش��ير نظام السيس��ي. ب��ل إن بعض احملس��وبن على 
املخاب��رات املصرية مض��وا قدماً في اس��تفزاز اخلرطوم 
بلغة اس��تعالئية تص��ب الزيت في النار. يق��ول الدكتور 
مصطف��ى الفق��ي ف��ي إط��ار ردود الفع��ل املصري��ة عل��ى 
اتهام��ات اخلرطوم، »إن النظام ف��ي مصر قادر على قلب 
نظام احلكم في السودان في يومن فقط«. لكن بعيداً عن 
االتهام الس��وداني والنفي املصري جن��د أن هناك العديد 
من املعطيات السياس��ية ظلت تتحكم في مس��ار عالقات 
البلدين التي وصلت إلى نقطة حرجة من التدهور. يقول 
الكاتب املص��ري الدكتور رأفت غزال��ي، إن تقدير املوقف 
السياس��ي املصري يعتب��ر احلكومة الس��ودانية القائمة 
أكبر مهدد استراتيجي لألمن املائي املصري عبر تاريخه 
املمتد. ويرى أن خروج السودان من بيت الطاعة املصري 

– على حد وصفه - هو أكبر عامل دفع 
حكومة السيس��ي إلى دعم املعارضة 

السودانية بكل أطيافها السياسية.
السياس��ية  األوض��اع  ظ��ل  ف��ي 
مص��ر  ف��ي  املتده��ورة  واالقتصادي��ة 
التي س��ّببها نظام السيسي الذي جاء 
بانقالب عس��كري دموي على حساب 
شرعية انتخابية، فإن نظام السيسي 
موق��ف  جت��اه  كبي��ر  بقل��ق  يش��عر 
اخلرط��وم من س��د النهض��ة اإلثيوبي 
الذي ترى اخلرطوم أنه موقف عقالني 
يح��اول إيج��اد مقاربة واقعية م��ا بن مخ��اوف إثيوبيا 
ومصاحله��ا املائية، وبن تأمن حص��ة مصر من اتفاقية 
مياه الني��ل، فضالً عن أن ض��رورات التنمية االقتصادية 
في السودان حتتاج لالس��تثمار في مياه النيل؛ حيث لم 
يس��تغل الس��ودان بالكامل حصت��ه من املي��اه وفقاً لتلك 

االتفاقية.
كذل��ك فإن نظرة نظام السيس��ي القاص��رة ترى في 
تنام��ي االس��تثمارات اخلليجية في الس��ودان التي تقدر 
حالياً بأكثر م��ن 30 مليار دوالر خط��راً على أمن نظامه. 
بيد أن االس��تثمار الناجح للموارد الطبيعية الس��ودانية 
الضخم��ة يوفر فرص عمل واس��عة للمصرين، مع األخذ 
في االعتبار حقيقة أن الس��ودان ه��و املجال الرحب حلل 
املعضل��ة االقتصادية في مص��ر. ويذهب بعض احملللن 
االستراتيجين في السودان بعيداً وهم يرون أن استغالل 
نظام حسني مبارك للتمرد اجلنوبي بقيادة جون غارنغ 
في السابق كورقة ضغط على اخلرطوم، ليس ألن نظام 
اخلرط��وم مته��م بالتورط ف��ي عملية االغتيال الفاش��لة 
للرئيس مبارك، بل كان الهدف أن يظل السودان مشغوالً 
بأزمات��ه، غي��ر ق��ادر عل��ى اس��تغالل نصيبه م��ن املياه 

لتحقيق قدر من التطور االقتصادي.{

بقلم: ياسر محجوب 

حذر مسؤول الش��ؤون اإلنسانية في األمم املتحدة 
ستيفن أوبراين من أن اليمن يتجه نحو االنهيار الكامل، 
ويواجه سكانه احلرب واملجاعة وانتشار وباء الكوليرا 
القات��ل، بينما يقف العالم متفرج��اً. بدوره قال املبعوث 
األمم��ي إس��ماعيل ولد الش��يخ أحمد إن احل��رب أرهقت 

الفرقاء في اليمن، وإن املدنين هم من يدفع الثمن.
وق��ال أوبراين أمام مجلس األم��ن الدولي إنه حان 
الوق��ت إلنه��اء أكب��ر حال��ة ط��وارئ غذائية ف��ي العالم 
وإعادة اليمن إلى طريق البقاء، وأكد أن »األزمة ليس��ت 
قادمة أو وش��يكة، ب��ل إنها حقيقة واقع��ة اليوم وحتت 

أنظارنا، والناس العاديون يدفعون الثمن«.
وأض��اف: »س��كان اليم��ن يتعرض��ون للحرم��ان 
واألم��راض وامل��وت بينم��ا العال��م يتف��رج«، وأك��د أن 
الوضع يتجه نحو »االنهيار التام اجتماعياً واقتصادياً 

ومؤسساتياً«.
وتعك��س تصريح��ات أوبراي��ن مش��اعر اإلحب��اط 
بس��بب فش��ل مجلس األمن ف��ي الضغط عل��ى األطراف 
املتحارب��ة في اليمن إلبعاد ه��ذا البلد عن حافة الهاوية 

والدخول في مفاوضات جدية إلنهاء احلرب.
م��ن جانبه طالب ولد الش��يخ أحم��د مجلس األمن 

أجرى ح��زب العدالة والتنمي��ة التركي احلاكم يوم 
االثنن، تغييراً في أعضاء جلنته املركزية.

جاء ذلك خ��الل اجتماع للجن��ة اإلدارة املركزية في 
مق��ر احل��زب بالعاصمة أنق��رة، انعق��د بقي��ادة الرئيس 

اجلديد للحزب، رجب طيب أردوغان.
وفي مؤمتر صحفي قال ماهر أونال الناطق الرسمي 
اجلديد للحزب، إّن أسماء جديدة دخلت اللجنة املركزية 
للحزب. وبحس��ب الالئح��ة اجلديدة، فق��د مّت تعين 13 
نائب��اً لرئيس احل��زب هم: حيات��ي يازجي مس��ؤوالً عن 
الش��ؤون السياس��ية واحلقوقي��ة، ومصطف��ى أليط��اش 
مس��ؤول الف��رق احلزبي��ة، وأحم��د س��ورغون مس��ؤول 
ش��ؤون االنتخابات، وماهر أونال الناطق باس��م احلزب 

واملسؤول عن شؤون اإلعالم.

اس��تغرب رئيس »التحال��ف الوطن��ي« العراقي 
عمار احلكيم »امتعاض البعض« من متس��ك املجتمع 
العراقي بثوابت��ه الدينية، وحذر من »ش��يوع ظاهرة 
»هن��اك  وأض��اف:  املخ��درات«.  وتعاط��ي  اإلحل��اد 
ممتعضون من متس��ك املجتمع بثوابت��ه الدينية ومن 
عالقته بالله س��بحانه وتعالى«، داعياً الى »مواجهة 
ه��ذه األف��كار الدخيلة بالفكر، والض��رب بيد من حديد 
عل��ى داعم��ي ه��ذه األف��كار، وتعري��ة األس��اليب التي 

يعتمدونها في نشرها«.
وحذر م��ن »خط��ورة ظاه��رة الرش��وة كمصداق 
م��ن مصاديق الظل��م، خاصة إذا ضرب��ت أحد مفاصل 
القض��اء«، مؤكداً أن »العطاء يول��د احملبة، وهناك من 

تهواهم األفئدة وتلبي نداءهم«.
يذك��ر أن ظاه��رة انتش��ار املخ��درات ف��ي العراق 
اتس��عت بع��د ع��ام 2003، وحت��ّول البل��د إل��ى مم��ر 
لتهريبه��ا م��ن ال��دول املج��اورة، ويق��ول مراقبون إن 
املعاب��ر احلدودية ب��ن العراق وإيران تش��كل مصدراً 

رئيساً لتجارة املخدرات.
وأعربت الهيئ��ة الوطنية ملكافح��ة املخدرات عن 
»قلقها البال��غ« من تزايد أنش��طة عصابات التهريب، 
وحذرت ف��ي تقرير نش��رته على موقعه��ا االلكتروني 
م��ن أن »آف��ة املخ��درات وامل��واد ذات التأثير النفس��ي 
أصبحت عامالً آخر يضاف إل��ى طرق املوت العديدة، 
التي تس��تهدف ش��ريحة الش��باب العراق��ي كل يوم، 
وتنذر بتخلي البلد عن موقعه في قائمة الدول الفتية، 

قال مسؤول س��وداني، مساء 
االثن��ن، إن��ه وصل��ت إل��ى مدينة 
الفاش��ر، عاصمة شمال درافور، ما 
قال إنها »س��ت مدرع��ات مصفحة 
مصري��ة اس��تولى عليه��ا اجليش 
الس��وداني وقوات الدعم الس��ريع 

من حركات متمردة«.
ونفت مص��ر من قبل، تقدميها 
املناهض��ن  للمتمردي��ن  دع��م  أي 
للحكومة الس��ودانية ف��ي دارفور، 
مش��ددة عل��ى أنها حتترم س��يادة 

جارتها اجلنوبية. وأضاف مستش��ار قائد قوات »الدعم 
الس��ريع« الس��ودانية )تابعة جلهاز األمن واملخابرات( 
للتوجي��ه، محم��د أحم��د محم��د، أن »املدرع��ات الس��ت 
املصفح��ة هي صناعة مصرية، اس��تولت عليه��ا القوات 
املس��لحة والدع��م الس��ريع م��ن احل��ركات املس��لحة في 
معركة وادي هور )ش��مال دارفور(، األس��بوع املاضي«، 
بحسب شبكة »الشروق« اإلعالمية املقربة من احلكومة. 
وحتدث أيضاً عن »آليات عس��كرية أخ��رى، بينها مضاد 

للطيران ورشاشات«.
ومض��ى قائالً إنه »ف��ي معركة وادي ه��ور مت تدمير 
25 عربة للحركات املسلحة، واالستيالء على 35 سيارة 

الندكروز مجهزة بالعتاد واملعدات«.
وحتت عنوان »املدرعات املصرية املس��تولى عليها 
من احلركات تصل الفاش��ر«، نش��رت ش��بكة »الشروق« 
خب��راً أرفقت��ه بصورة ملدرع��ات، مع تعلي��ق: »املدرعات 

املصفحة جتوب شوارع الفاشر مبعّية الدعم السريع«.
وأرجأ وزير اخلارجية الس��وداني، إبراهيم غندور، 

بض��رورة تكثيف جهوده والضغط عل��ى أطراف النزاع 
في اليمن لوقف سيل الدماء.

وق��ال في كلم��ة أمام مجلس األمن ي��وم الثالثاء إن 
جنوب اليمن يسعى لالنفصال، وهو ما يتطلب اإلسراع 
في التوصل إلى حل سياس��ي س��ريع يجنبه مزيداً من 
االنقس��ام، واعت��رف ب��أن األط��راف املتصارعة ليس��ت 

قريبة من التوصل إلى اتفاق شامل.
وأدى النزاع في اليمن إلى نقص ش��ديد في الغذاء 
ط��اول نح��و 17 ملي��ون ش��خص، بينه��م نحو س��بعة 

مالين يقتربون من حافة املجاعة.
ومن��ذ أواخ��ر نيس��ان املاضي قت��ل وب��اء الكوليرا 
خمسمئة ش��خص، بينما يعاني أكثر من 55 ألف ميني 
من املرض، ثلثهم م��ن األطفال. ويتوقع أن يصاب 150 

ألف شخص آخر بالكوليرا في األشهر الستة املقبلة.
وحذرت 22 منظمة دولية ومينية تعنى بالشؤون 
اإلنس��انية وحقوق اإلنسان في وقت سابق من خطورة 
الوض��ع ف��ي اليم��ن، ودعت أعض��اء مجل��س األمن إلى 
»إنهاء اجلمود املس��تمر منذ عام بش��أن اليمن والتحرك 
بشكل حاس��م إلنهاء ما يعتبر اآلن أس��وأ أزمة إنسانية 

في العالم«.{

كم��ا تول��ى محمد مه��دي أك��ر منصب نائ��ب رئيس 
احل��زب لش��ؤون العالق��ات اخلارجي��ة، وأين��ور جاليق 
مس��ؤولة السياس��ات االجتماعية، وإرول قايا مس��ؤول 
الش��ؤون  مس��ؤول  يلم��از  وج��ودت  احمللي��ة،  اإلدارات 
االقتصادي��ة، وفاحت ش��اهن مس��ؤول ش��ؤون املنظمات 

املدنية.
وتول��ى داد دميرأوز نائب رئيس احلزب، املس��ؤول 
ع��ن الش��ؤون اإلداري��ة واملالي��ة، وحم��زة داغ مس��ؤول 
شؤون األبحاث العلمية، وروضة قاوقجي قان مسؤولة 
ش��ؤون حقوق اإلنس��ان، وجيغدم قرة أصالن مس��ؤولة 

شؤون البيئة واملدن.
وتول��ى منص��ب األمان��ة العام��ة حل��زب العدال��ة 

والتنمية النائب البرملاني عبد احلميد غل.{

ودمار آخر يزيد من أعباء احلكومة«.
وأك��دت تقاري��ر حديثة ملكتب مكافح��ة املخدرات 
ن لدخول  التابع ل��ألمم املتحدة وجود ممّرين رئيس��يَّ
املخ��درات الى العراق الذي حت��ول إلى مخزن تصدير 
تستخدمه املافيات، مس��تفيدة من ثغرات واسعة في 
حدود مفتوحة وغير محروسة، وبينت أن العصابات 
تس��تخدم املمر األول عبر احلدود الشرقية التي تربط 
الع��راق مع إيران، أما مافيا التهريب من وس��ط آس��يا 
فتس��تخدم املمر الثاني وصوالً إلى أوروبا الش��رقية، 
إضاف��ة إلى املم��رات البحري��ة الواقعة عل��ى اخلليج 

العربي.{

زي��ارة كانت مقررة ملص��ري يوم األربع��اء، إلى أجل غير 
مس��مى، بدعوى »وجود انش��غاالت داخلية حتول دون 

تنفيذها )الزيارة(«، بجسب الوزير.
وجاء ذلك في وقت تشهد فيه العالقات بن اجلارتن 
توتراً ومش��احنات؛ بسبب قضايا خالفية، أبرزها النزاع 
على مثلث حاليب وأبو رماد وشالتن احلدودي، وموقف 
اخلرطوم الداعم لس��د النهضة اإلثيوبي، الذي تعارضه 

القاهرة، خشية تأثيره على حصتها من مياه نهر النيل.
وكان الرئيس السوداني، عمر البشير، أعلن الثالثاء 
املاضي، أن اجليش السوداني »صادر عربات ومدّرعات 
مصري��ة كانت بحوزة متمردين« خ��الل املعارك األخيرة 

في دارفور.
وفي اليوم التالي، قال الرئيس املصري، عبد الفتاح 
السيس��ي، إن مص��ر »ل��م ول��ن تتآمر ض��د الس��ودان، أو 
تتدخ��ل في ش��أن أي دولة أخرى«. وش��دد على أن مصر 
»ال ترس��ل وال تدع��م عناصر ال في الس��ودان وال أي دولة 

أخرى«، واصفاً السودان ب�»األهل واجليران«.{

تحذير أممي من انهيار شامل في اليمن

»العدالة والتنمية« التركي يعلن الئحة أعضاء لجنته المركزية

عمار الحكيم يدعو إلى
 »ضرب اإللحاد في العراق بيد من حديد«

مسؤول سوداني: ست مدّرعات مصرية 
صادرها الجيش.. وصلت إلى الفاشر

السيسي في اخلرطوم
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ماذا تعرف عن شهر رمضان المبارك؟
ان من أعظم نعم الله علينا أن جعل لنا ش��هراً مُميزاً 
عن باقي شهور الّسنة نغتسل فيه من اآلثام واملعاصي، 
وجُنّدد عزمية التوبة واإلميان، فشهر رمضان فّضله الله 
ع��ز وجل عن باقي األزمنة والش��هور، فهو ش��هر الصيام 
والقرآن والبّر والغفران، وشهر العتق من الّنيران، وشهٌر 
ُتفتح فيه أبواب اجِلنان، تّتجه فيه قلوب املس��لمن نحو 
اإلميان واإلكثار من ق��راءة القرآن، ويجتهدون في جميع 
الطاع��ات والعب��ادات، ويكث��ر في��ه الّتكاف��ل والّرحم��ة، 
وُتصّفد فيه الّشياطن، وهو الشهر الذي أُنزل فيه القرآن، 
قال تعالى: <َش��ْهُر َرَمَضاَن اَلِّذَي أُنِزَل ِفي��ِه اْلُقْرآُن ُهًدى 
َن اْلُه��َدى َواْلُفْرَق��اِن>، وُيعتبر صوم  ِلّلَنّ��اِس َوَبِيَّن��اٍت مِّ
رمضان من أركان اإلس��الم اخلمس��ة الت��ي يتوّجب على 

املسلم تصديقها والعمل بها. 
فضائل شهر رمضان

 اختّص ش��هر رمضان املُبارك بخصائص وفضائل 
تُخّص��ه دون غي��ره من الّش��هور، فيما يأت��ي فضائل هذا 

الّشهر كما ورد في القرآن والسنة:
 ش��هر الّرحمة واملغف��رة والّتوبة: يتعرض املس��لم 
لرحم��ات الل��ه ع��ّز وج��ل ف��ي رمض��ان، وين��ال املغفرة 
والّتوب��ة، وُتكّف��ر س��ّيئاته بصي��ام ش��هر رمض��ان، قال 
الّرسول عليه الصالة والسالم: )من صاَم رمضاَن إمياًنا 
واحتس��اباً، ُغِفَر َلُه ما تقدََّم من ذنِبِه، وَمن قاَم ليلَة القدِر 

إمياناً واحِتساباً ُغِفَر َلُه ما تقدََّم من ذنِبِه(.
 ش��هر فتح أبواب اجلنان: في ش��هر رمض��ان ُتفتح 
أب��واب اجِلن��ان وخاص��ًة باب الّري��ان للصائ��م، وُتغلق 
أب��واب الّني��ران، وُتصّفد الّش��ياطن، قال الرس��ول عليه 
الصالة والس��الم: )إذا جاء رمضاُن ُفِتَحْت أبواُب اجلنِة، 

وُغلَِّقْت أبواُب الناِر، وُصفَِّدْت الشياطُن(.
ش��هر العتق م��ن الّنيران: يعت��ق الله ع��ّز وجل في 
كل ليل��ة حن وقت اإلفطار آالف املس��لمن املُوّحدين، قال 
الرس��ول عليه الصالة والس��الم: )ونادى من��اٍد يا باغَي 
��رِّ أقِصر، ولل��ِه عتقاُء مَن الَناِر  اخليِر أقِبْل، ويا باغَي الَشّ

وذِلك في كلِّ ليلٍة(.
ش��هر العم��ل الصال��ح وُمضاعف��ة األج��ور: ُيب��ارك 
وُيضاع��ف الله عّز وجل لنا الثواب واألجور على األعمال 
الّصادق��ة في رمضان، وُيس��تحّب التنافس على األعمال 

الصاحلة والقيام مُبختلف أعمال اخلير ليكس��ب املس��لم 
جزيل الثواب.

شهر الّدعاء: يس��تجيب الله عّز وجل دعاء الّصائم، 
ول��ه كل يوم دعوة ُمس��تجابة عند إفطاره، قال الرس��ول 
، دعوُة الواِلِد  عليه الصالة والسالم: )ثالُث َدعواٍت ال ُتَردُّ

ِلولِدِه، ودعوُة الصاِئِم، ودعوُة املساِفِر(.
 العم��رة ُتعادل حّجة: ُيضاع��ف الله عّز وجل أجور 
األعمال الصاحلة في رمض��ان، فأداء العمرة في رمضان 
ُتع��ادل ثواب حجة مع الرس��ول عليه الصالة والّس��الم، 
كم��ا ورد ف��ي احلدي��ث اآلتي: )عم��رٌة في رمض��اَن تعِدُل 

ًة(.  َحجَّ
ش��هر االعت��كاف: ُيس��تحّب االعت��كاف ف��ي اللّيالي 
العش��رة األخي��رة من رمض��ان حت��ى يبلغ املُس��لم ليلة 
الق��در، ويتعّرض أيضاً لنفحات هذا الّش��هر املُبارك. ورد 
عن الس��يدة عائش��ة رضي الله عنها: )كان النبيُّ | إذا 

دخل العشُر شَدّ ِمْئَزَرُه، وأحيا ليلُه، وأيقَظ أهلُه( .
 ليلة القدر: يوجد في شهر رمضان ليلة ُمباركة ُتعّد 
أعظم ليلة في الّس��نة أال وهي ليلة القدر، الليلة التي نزل 
بها القرآن العظيم وحملت اس��م سورة في القرآن، وهذه 
الليل��ة وصفته��ا س��ورة القدر بأنه��ا خيٌر من ألف ش��هر، 
ُس��ميت بالقدر لعظمة ش��رفها وقدرها عند الله عز وجل، 
وُيق��ال ألن األرزاق واآلجال ُتقّدر ف��ي هذه الليلة، وتتنّزل 
املالئكة بالرحم��ة والبركة على األرض، واختلف العلماء 
ف��ي حتديده��ا إذا كانت في الليلة الس��ابعة والعش��رين 
م��ن رمضان، أم في األي��ام الفردية من أواخر هذا الّش��هر 
املب��ارك. ق��ال تعالى: <إّن��ا أَنَزْلَناُه ِف��ي َلْيلَِة اْلَق��ْدِر، َوَما 
ْن أَْلِف َش��ْهر، َتَنزَُّل  أَْدَراَك َم��ا َلْيلَُة اْلَقْدِر، َلْيلَُة اْلَقْدِر َخْيٌر ِمّ
ن ُكلِّ أَْمٍر، َس��الٌم ِهَي  امْلاَلِئَك��ةُ َوال��ّروُح ِفيَها ِب��إِْذِن َربِِّهم مِّ

َحَتّى َمْطلَِع اْلَفْجِر>.
 ش��هر صالة الّتراويح: وُتسّمى أيضاً بصالة القيام، 
هي ُس��ّنة ُمؤّكدة للّنس��اء والّرجال، س��ّنها الرسول عليه 
الّص��الة والس��الم، وه��ي ش��عيرة عظيم��ة م��ن ش��عائر 
رمض��ان، وق��د أّداه��ا الرس��ول علي��ه الص��الة والس��الم 
جماع��ة، ثم خ��اف أن ُتصبح فرضاً ويش��قُّ عل��ى أّمته، 
فصالها ُمنف��رداً رحمًة بأّمته، ثم جّم��ع عمر بن اخلطاب 
رضي الله عنه املُصلّن على ق��ارئ واحد وعادت ُتصلى 

جماعة ملن يرغب ذلك، ولم ُيحّدد الرس��ول 
ركعاته��ا،  ع��دد  والس��الم  الص��الة  علي��ه 
فيمكن تأديتها ركعتن أو أكثر. وقت صالة 
التراوي��ح م��ن بعد ص��الة العش��اء وحتى 

ُقبيل أذان الفجر.

 شروط الصيام
 ُيع��ّرف الّصي��ام بأّن��ه اإلمس��اك عن 
الّطعام والّشراب واجِلماع وسائر املُفطرات 
التي حّددها الّشارع، من طلوع الفجر حتى 
غروب الّش��مس، أوجب الله فريضة صيام 
ش��هر رمض��ان على كل مس��لم بال��غ عاقل 
ق��ادر صحّي��اً، ُمقيماً ف��ي بلده دون س��فر، 
وُيش��ترط الّنية للّصيام قبل طلوع الفجر، 
أما املسافر أو املريض فُتسقط عنه فريضة 

الّصوم بشرط قضاء األيام بعد رمضان، أو تقدمي الكفارة 
املوجبة لذلك.

 مستحبات الصيام
 ُيس��تحّب للصائ��م القي��ام بع��دة أم��ور وص��ى بها 

الرسول عليه السالم، وهي كاآلتي:
الّتعجي��ل باإلفط��ار: وّصى الّرس��ول علي��ه الصالة 
والسالم الصائم بتعجيل فطره ملا فيه خير للصائم، قال 

الرسول عليه الصالة والس��الم: )ال يزاُل الّناُس بَخيٍر ما 
روَن(. لوا الفطَر فإّن الَيهوَد يؤخِّ لوا الِفطَر، عجِّ عجَّ

الفطر على الرَُّطب: ُيس��تحّب للصائم تناول الرَُّطب 
أو الّتمر، وإذا لم يتوّفر املاء.. ثم ُيصلي املغرب.

تأخي��ر الّس��حور: ُيس��تحّب تناول وجبة الس��حور 
ُقبي��ل الفجر ملا فيه��ا من خير على الصائم، قال الرس��ول 
علي��ه الص��الة والس��الم: )تس��حروا ف��إن في الس��حوِر 

بركًة(.{

بقلم: الشيخ نزيه مطرجيداؤنـا و دواؤنـا

ِرجاُل الِحْسَبة
ياط  حياة األناِم ال تصُلُح وال تستقيم من دون ُنصٍح وتقومي. إن النصائح واملواعظ كالِسّ
كر كم���ا حتيا األرض املْيتة  ياط، فَتحيا احلانيُة منها والقاس���ية بالِذّ تق���ع م���ن القلوب في الِنّ
ذي���ر ] مجالَس ترغي���ٍب وترهيب، وإنذار وتبش���ير،  بالَقط���ر. لق���د كانت مجالس الَبِش���ير الَنّ
وتعلي���ٍم وتذكي���ر. كان النب���ي ] إذا خطب وَذَكر الس���اعَة اْش���تدَّ غَضُبه وَع���ال صوُته حتى كأنه 

حُكم ومّساكم! ُمنِذُر جيٍش يقول: صبَّ
ذَك���ر الِعرب���اض يومًا: »َوَعظنا رس���ول الل���ه ] َموِعظًة َبِليغة َوِجَلت منه���ا القلوب، وَذَرَفت 
ع«.. ويقول حنظلة: »يا رس���ول الله  منه���ا العي���ون، فقلنا يا رس���ول الله كأن هذه موعظة ُم���َودِّ
ُرنا باجلّنة والنار كأمنا هي  نافَق َحنَظلة«! قال رسول الله ]: وما ذاك؟ قال: نكون معك ُتذكِّ
َرْأُي َعنٍي، فإذا رَجعنا من ِعندك عاَفْسنا األزواَج والّضيعات، نسينا كثيرًا..« أخرجه مسلم، فما 

أْحَوج املؤمنني إلى الواعظني وال�ُمحَتِسبني!
الح،  إن احملتسب داعيُة خيٍر وِبّر، يعمل في الهداية واإلصالح، واإلصالُح زكاٌة نصابه الَصّ

صاب، وال يصلُح إلصالح غيره. فمن ليس بصالح في نفِسِه فإنه ال ميلك الِنّ
فات واخِلصال  ق بالِصّ ّيًا إال أن يتخَلّ إن احملَتِسبني ال يكون أحدهم عامِلًا رّباِنّيًا وال َكوكبًا ُدرِّ
الت���ي تتج���اوز الش���روط العامة من الِعلم واخُلُلق واإلحس���ان... فاحملتس���بون ال َيْصُلحون إال 
إن كان���وا يعمل���ون مب���ا يقولون، ويْنَزِجرون عما عن���ه َينَهْون، فإن َفقدوا ه���ذه اخَلْصلة الثابتة 

ئًا ملن فطن واعَتَبر! األصل، وال�َمَلكة العالية الَقْدر، ال َيْنَدِفع بهم املنكر، وكانوا ِمثااًل سيِّ
فا،  ت َموعظته ع���ن القلوب كما ي���زلُّ الَقْطُر ع���ن الصَّ إن العاِل���م إذا ل���م يعم���ل بِعلم���ه زلَّ

والشاعر يقول:
حتى َتِعَيها نفُسُه أّوال مواعظ الواِعظ لن ُتقبال     

فما كلُّ َمن وَصف الدواء تداوى به، وال كلُّ ومن وصف التقى ذا ُتقى، وعلى احملتس���ب أن 
ق باحِلل���م واحتمال األذى، كي ال ُيصاَب باليأس واألس���ى في ِصَلته  ���ن نفس���ه على التخلُّ ُيوطِّ
ته ليصب���ر على ما ُيصيبه، وأن يوِق���ن بالثواب من الكرمي  ْبر ُعَدّ بالن���اس، وعلي���ه أن ُيِع���دَّ للصَّ
ه ما نال منه  الورى، وال يجد في نفس���ه م���سَّ األذى، والله  الوّه���اب، وم���ن كان كذل���ك ال يض���رُّ
تعال���ى يق���ول: }يا ُبن���يَّ أقم الصالة وْأُم���ر باملعروف واْنَه ع���ن املنكر واصِبر عل���ى ما أصابك{ 

لقمان-17.
ف���ُق في اخِلط���اب؛ َوَرَد أن اخلليفة  وم���ن َمطاِلب االْحِتس���اب التي ن���صَّ عليها الكتاب الرِّ
، فأْغَلَظ له في  املأم���ون اس���تدَلّ عل���ى ذل���ك بنباهته وحصاَفِت���ه حني وعظه يوم���ًا واعظ َف���ظٌّ
الق���ول، فق���ال ل���ه يا هذا ُاْرُفق بنا فإن الل���ه تعالى بعَث من هو خيٌر منَك إلى َمن هو ش���رٌّ منا 
ر أو يخشى{  نًا لعله يتذكَّ فق، بعث اللُه موسى إلى ِفرعون فقال: }فُقوال له قواًل لِيّ وأَمَره بالِرّ

طه-44.
فَق في الَوْعِظ، يدلُّ على ذلك لطائف مواقف النبي ]  ���ي بالنبي ] ُيوِجب الِرّ إن التأِسّ
التي ال حُتصى، كما في حواره ] مع الغالم الش���اّب الذي جاء يس���تأذنه في ِفعِل الفاحش���ة! 
ك؟ أترض���اه ألخِتك؟ ثم انصرف الغ���الم وما في قلبه  فح���اوره النب���ي ] بقوله: أترض���اُه ألمِّ

شيٌء أبغُض إليه من هذه الرذيلة!
ج���اء في احلديث الش���ريف: »َمن أَمر مبع���روٍف فليكن أمُره مبع���روف« رواه البيهقي، فإذا 

فق كان معروفه ُمنَكرًا! حاَد احملَتسب عن الِرّ
ع، فترى بعض  ق والتصنُّ إن مما ُيفس���ُد االحتس���اب أن يسُقط احملتس���ب في َمهاوي التملُّ
احملَتِس���بني ُيداهن���ون حني ُيحاَص���رون بني اإلصغاء ِلَصوت احلقِّ من ُرش���ٍد أو ُنصٍح، أو أمٍر أو 
وكة  حبة واألِخاّلء، وأولي الشَّ عمة، وذوي الُقربى واألرحام، والصُّ ُنكٍر، وبني اإلمضاء ألولياء النِّ
والَهيب���ة، فُي���زري باحملتس���ب أن يصب���ح عنده لكل مقاٍم مق���ال، ولكلِّ ِوجهٍة وجه ولكل إنس���ان 
ها  يح مال حيُث متيل! فإذا لم يستطع أن يحفظ لنفسه َتقواها، ويُصدَّ ِلسان، وكلما مالت الرِّ

عن هواها، فأّنى له أن َيْصُدق في احتسابها؟!
لقد عَزّ احملتسبون األوفياء، وصاروا في هذا العصر أعزَّ من الياقوت واجلوهر، وأنَدر من 
���ر  بول، وما لنا إاّل أن نقول بكل حتسُّ ال���درِِّّ األحمر، وآذَنت شمس���هم باأُلف���ول، وأمجادهم بالذُّ

لف: يا له من ديٍن لو أنَّ له ِرجااًل!< وأَسى ما قاَله بعض السَّ

لقد أكرم الله البش��رية باإلس��الم ليكرم اإلنس��ان 
ويغ��رس ف��ي قلب��ه ح��ب اخلي��ر واملع��روف ويزّينه 
مب��كارم األخ��الق، م��ن أج��ل بن��اء مجتم��ع تس��وده 
العدالة واملس��اواة وتتقلص فيه املسافة بن األغنياء 

والفقراء.. 
م��ن هنا ندرك مل��اذا أعطى القرآن الكرمي مس��احة 
واسعة لآليات التي حتض على اجلود واإلنفاق، حتى 
تنمو في األمة مشاعر األخّوة والرحمة والتعاون، قال 
تعالى: <وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرُضها 
الس��ماوات واألرض أعّدت للمتقن. الذين ينفقون في 
الس��راء و الضراء..> آل عمران 133-134، <خذ من 
أمواله��م صدقًة تطهرهم وتزكيهم بها و صّل عليهم إن 
صالتك س��كن لهم، والله س��ميع عليم> التوبة 103، 
<مث��ل الذي��ن ُينفق��ون أموالهم في س��بيل الل��ه كمثل 
حب��ة أنبت��ت س��بع س��نابَل في كّل س��نبلة مئ��ة حبة 
والله يضاعف ملن يش��اء و الله واس��ع عليم > البقرة 
261. ومب��ا أن اجلود هو من أعظم معالم الش��خصية 
اإلسالمية، فقد وصل النبي عليه الصالة والسالم إلى 

الذروة ألنه كان يعطي عطاء من ال يخشى الفقر.
والرس��ول علي��ه الصالة والس��الم بث ف��ي األمة 
روح الب��ذل و العطاء ك��ي تنعم بخي��ر الدنيا واآلخرة 
فقال: »صنائع املعروف تقي مصارع السوء، وصدقة 
السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر 
« الطبراني. وقال: »حّصن��وا أموالكم بالزكاة، وداووا 
مرضاكم بالصدقة، واس��تقبلوا أم��واج البالء بالدعاء 
والتضّرع« أبو داود. ولقد ضرب األنصار أروع األمثلة 
عندم��ا حّول��وا هذه امل��كارم األخالقية إلى ممارس��ات 
عملية حن اس��تقبلوا اخوانهم املهاجرين إلى املدينة 
وطع��ام  س��كن  م��ن  مايحتاجون��ه  كل  له��م  وقّدم��وا 
وآثروه��م عل��ى أنفس��هم في كثي��ر من مواقع الكس��ب   

والغنيمة، لذل��ك اكرمهم الباري تب��ارك و تعالى بهذا 
املدح العظيم حن قال:<والذين تبّوأوا الدار واإلميان 
م��ن قبله��م يحّبون م��ن هاجر إليه��م وال يج��دون في 
صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة، ومن يوق ش��ح نفس��ه فأولئك هم 
املفلحون> احلش��ر 9. وهكذا صار اإلقبال على اجلود 
و الكرم هدفاً يتس��ابق اليه الصحاب��ة. هذا أبو طلحة 
األنصاري يس��مع قول الل��ه تعالى: <لن تنال��وا البرَّ 
حتى ُتنفقوا مما حتبون وما تنفقوا من ش��يء فإن الله 
به عليم > آل عمران 92، فأس��رع الى رس��ول الله | 
وقال: إن بيرحاء: )بس��تان مقابل مس��جد النبي وفيه 
أجود انواع التم��ر( هي أحب مالي الي،  وأني جعلتها 
صدق��ة في س��بيل الله فاصنع بها ما تش��اء، قال: بخ 
بخ، مال رابح، مال راب��ح اجعلها في اهلك و اقربائك. 

رواه مسلم. 
مع ه��ذه الصدق��ة انطلقت مس��يرة األوق��اف في 
حاج��ات  كل  تغط��ي  ان  اس��تطاعت  الت��ي  اإلس��الم، 

املجتمع اإلسالمي وفي مختلف نواحي احلياة.
ورمض��ان يط��ل علينا من جديد ليبع��ث في األمة 
روح الف��داء والب��ذل، حت��ى نحلّق في م��دارج اإلميان 
والتق��وى. روى البخ��اري عن ابن عب��اس رضي الله 
عنهما ق��ال: »كان النبي | أجود الناس، وكان أجود 
ما يك��ون في رمضان ح��ن يلقاه جبري��ل... فإذا لقيه 
جبريل كان أجود باخلير من الريح املرسلة« والناس  
على م��دار الزم��ان واملكان يقت��دون برس��ول الله | 
فيقبلون على زيادة اخلير والعطاء في ش��هر رمضان 
طمع��اً باألجر والثواب، وهذه نعم��ة ربانية متتاز بها 

أمتنا كي حتمل راية الهداية واحملبة والسالم.{

بقلم: د. محمد شندب

النعم الربانّية في النفحات الرمضانية
نعمة الجود والمواساة
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رمضان فرنسا... عادات عربية يتسامح معها المجتمع
رمض��ان ف��ي فرنس��ا يحاف��ظ في��ه املس��لمون على 
عاداته��م، ال س��يما أبناء املغ��رب العربي. ي��زداد ارتباط 
هؤالء ببلدانه��م األصلية من خالل الفضائيات، بالترافق 

مع جّو من التسامح بن الفرنسين مع الصائمن.
ال تس��تغرب إن ب��ادرك ج��ارك أو أح��د معارف��ك من 
غي��ر املس��لمن بعب��ارة »رمضان س��عيد«. ال��كّل يعرف 
في فرنس��ا، هذا الش��هر القم��ري، والكّل يع��رف أّنه ليس 
كباقي الش��هور، هو ش��هر املشاركة والتس��امح بامتياز، 
إذ حترص فيه الس��لطات على أن تكون أكثر تسامحاً مع 

جاليتها املسلمة.
ين��در أن تدخ��ل إل��ى أح��د مح��الت الس��وبرماركت 
تلك في األحياء الش��عبية والضواح��ي، دون أن تفاجئك 
التم��ور اآلتية من تون��س واجلزائر، بش��كل رئيس، وكّل 
البضائ��ع التي تدخل في مكونات احلس��اء، أي احلريرة 
عند املغاربة والش��وربة لدى اجلزائرين والتونس��ين، 
ثم احللوي��ات العربية، أو م��ا يطلق عليه »الش��َبّاكَيّة«، 
واأللب��ان. أما اس��تهالك اللحوم، فيبلغ مس��تويات تفوق 

مستويات الشهور األخرى.
ال ميك��ن أن نفصل بن الع��ادات والتقاليد املتحدرة 

م��ن دول الهجرة األصلي��ة، وبن ما مُياَرس في فرنس��ا، 
لك��ن مع األخذ بع��ن االعتبار أّن اجلالية املس��لمة أقلّية، 
يق��ول إم��ام أحد املس��اجد ف��ي مونت��روي: »ف��ي بلداننا 
األصلي��ة نعيش رمضان في كّل مكان، في الش��ارع وفي 
العم��ل وفي البيت، وبالطبع في املس��جد. وليس��ت هذه 
حالنا في فرنس��ا، فاألمور أصعب، فأن��ت صائم ورفاقك 
مفطرون، يتناولون القهوة ويدخنون. حن نعود مس��اء 
إل��ى بيوتن��ا أو ح��ن نرت��اد املس��جد، نس��تعيد روحية 
رمض��ان، وه��ذه الروحية حتت��م علينا التحلي بحس��ن 
اخللق مع اجلميع، أي حّب واحترام اجلميع، ألّنهم إخوة 
لنا في اإلنس��انية وفي اجل��وار وفي العيش املش��ترك«. 
يعترف اإلمام بأّنه في خطب س��ابقة له، طاَلب املصلن، 
وس��يفعلها مجدداً، بدعوة جيرانهم من غير املسلمن إلى 
بيوتهم وتقاس��م فرحة رمضان وعاداته وأطباقه معهم: 
»في كّل س��نة يزور رئيس اجلمهوري��ة أو رئيس الوزراء 
مس��جد باريس الكبير، لتناول اإلفط��ار، فلم ال نعمم هذه 
الزي��ارة على جيرانن��ا وأصدقائنا، أي مع من نقاس��مهم 

احلياة اليومية؟«.
نوع من البذخ

يعرف املسلمون أّن كّل أجر 
ُيضاَع��ف في ش��هر رمضان، كما 
يعرف��ون أّن رمض��ان ه��و ش��هر 
وبالفع��ل،  واإلمي��ان.  الصف��ح 
ف��ي  املصل��ن  ع��دد  يتضاع��ف 
املساجد بش��كل مثير، بل يصلي 
أيض��اً  املس��اجد  خ��ارج  املئ��ات 
تب��ادر  وله��ذا  متتل��ئ.  عندم��ا 
عائ��الت كثيرة إل��ى تنظيم موائد 
اإلفط��ار في املس��اجد، لتقاس��مه 
مع الفقراء واملعوزي��ن، الذين ما 

تفتأ أعدادهم تزداد.
لكّل هذا، فإّن معظم املساجد في فرنسا تقدم اإلفطار 
مجاناً للمس��لمن وغير املسلمن، طوال هذا الشهر، كذلك 
ف��إّن جمعيات إنس��انية عربية وإس��المية تق��وم بنفس 
العمل، وعلى رأسها جمعية »الشوربة للجميع« العريقة 
في هذا املجال، والتي تقدم الطعام لعشرات اآلالف طوال 

هذا الشهر، دون متييز في اللون والدين.
وف��ي ه��ذا الش��هر الفضيل، لن جتد أس��رة مس��لمة 
ال تتقاس��م اإلفط��ار م��ع اجلي��ران، مهما كانوا. س��عيدة، 
مغربي��ة متقاعدة، تعيش وحدها، ف��ي عمارة مع جيران 
ال تعرفهم، تقول: »في كّل شهر رمضان، أتقاسم احلريرة 
)احلس��اء(، م��ع جارت��ي، وهي ليس��ت مس��لمة، وكذلك 
احللوي��ات«. تضي��ف: »ال أس��تطيع أن أتص��ور رمضان 
من دون االنفتاح على اآلخرين، وعلى رأسهم اجليران«. 
وحترص سعيدة، رغم صحتها الضعيفة، على أن حتمل 
كّل مس��اء جمعة، طبق��اً كبيراً من الطعام الكس��كس إلى 

املسجد.
تسامح رسمي

الس��لطات الفرنس��ية عموماً، تتفهم كون هذا الشهر 
يف��رض طقوس��اً ليلي��ة خاصة عل��ى املس��لمن، وهو ما 

ميك��ن أن يؤثر على راحة غير املس��لمن ويثير إزعاجهم، 
كالس��هر والضجي��ج والع��ودة املتأخ��رة من املس��اجد. 
وهو ما يس��توجب العمل معاً، من الس��لطات الفرنس��ية 
وممثلي املس��لمن واألفراد، من أجل احتواء كّل تداعياته 

السلبية.
يصوم مس��لمو فرنس��ا نحو 19 س��اعة يومياً، وهو 
ما يجعل ظ��روف كثيرين صعبة في العم��ل. كذلك، فإّن 
أح��وال التالمي��ذ املقبل��ن عل��ى امتحاناته��م، خصوصاً 
البكالوري��ا، الت��ي تبدأ في 15 حزي��ران، صعبة، فهم في 
حالة اس��تعداد الجتي��از هذا االس��تحقاق. وهي الس��نة 
الثالثة التي يصادف رمضان فيها امتحانات البكالوريا. 
ف��ي هذا الص��دد، يبي��ح األئم��ة للتالميذ تن��اول الطعام، 
ث��م الص��وم الحقاً، حت��ى ال يؤث��ر احلّر الش��ديد واجلوع 
والعط��ش عل��ى صحته��م وتركيزهم. وق��د أصدر بعض 
األئم��ة فت��اوى تس��مح لالعبي ك��رة القدم بع��دم الصوم 
خ��الل املباريات التي جترى في رمض��ان كي يكونوا في 

كامل طاقتهم خاللها.
كذل��ك، فإّن رمضان يتزامن م��ع دورتي االنتخابات 
التش��ريعية الفرنس��ية )11 و18 حزي��ران(، وه��و م��ا 
يس��توجب م��ن الفرنس��ين املس��لمن، كما يق��ول رئيس 
منظم��ة »مس��لمو فرنس��ا« عم��ار لصف��ر، أن يش��اركوا 
بكثاف��ة، ألّنها متس مصاحلهم ومصال��ح مواطنيهم، أي 
إّنها »اجله��اد األكبر« بناء الوطن والعيش املش��ترك في 

فرنسا وأوروبا.
وتنب��ع أهمية هذا املوق��ف، أي واجب التصويت ملن 
يحق له ذلك، أعني الفرنس��ين من أصول إس��المية، من 
تواج��د عدد كبير من األس��ماء العربية واملس��لمة من بن 
املرش��حن، وه��و ما يبش��ر بوصول فرنس��ين مس��لمن 

كثيرين إلى البرملان الفرنسي املقبل.{

بقلم:  محمد املزديوي

قان��ون للعفو الع��ام. نحن في دار الفت��وى كنا نعمل 
بصم��ت وحكم��ة عل��ى مل��ف املوقوفن اإلس��المين، 
ولك��ن آن األوان ألن نق��ول ال ميك��ن ان يس��تمر الظلم 
على بعض املوقوفن االسالمين، وان يسجنوا ويتم 
توقيفه��م س��نوات طويل��ة ب��دون محاكم��ة. نحن لم 
ول��ن نتخلى عن مظلومية الكثيري��ن منكم، وال يجوز 
ان يبقى في الس��جون مّتهم ل��م تتم محاكمته الثبات 
ادانت��ه. فاملتهم بريء حتى تثب��ت ادانته، ونحن مع 
العدالة والقضاء العادل في لبنان ومع الدولة، دولة 
القان��ون والعدال��ة النصاف املظلومن في الس��جون 

اللبنانية«.
اإلس��المية،  اجلماع��ة  باس��م  حم��ود  وحت��دث 
فش��كر املفتي دريان على تبنيه بشكل واضح قضية 
املوقوف��ن اإلس��المين واملطالبة بعفو عام ش��امل ال 
يس��تثني أحداً، منوهاً أيضاً مبوقف املفتي سوس��ان 

على تبنيه واحتضانه للموقوفن من أبناء صيدا.

السياس��ي  املكت��ب  رئي��س  نائ��ب  اس��تقبل 
للجماعة االسالمية في لبنان الدكتور بسام حمود 
مبركز اجلماعة ف��ي صيدا أهال��ي موقوفي أحداث 
عب��را لبحث املس��تجدات بقضي��ة أبنائهم، خاصة 
بع��د إع��الن معرك��ة األمع��اء اخلاوية الت��ي بدأها 
املوقوفون اإلس��الميون في كل السجون اللبنانية، 

بحضور عضو اللجنة السياسية محمد الزعتري.
باس��م  البرك��ة«  عم��ر  »أم  احلاج��ة  حتدث��ت 
األهالي، فش��كرت للجماعة اإلس��المية وقوفها مع 

األهالي ف��ي محنته��م، متمنيًة االس��تمرار في دعم 
قضيتهم لرفع الظلم عن أبنائهم الذين يقبعون في 
السجون ويتحملون أوزار قضية هم ضحيتها قبل 

غيرهم.
ب��دوره أكد د. حمود إميان اجلماعة مبظلومية 
أبن��اء مدينة صي��دا املوقوف��ن مبا يس��مى أحداث 
عب��را، مؤكداً اس��تمرارية الدعم لتح��ركات األهالي 
حتى رف��ع الظلم ع��ن أبنائهم، وذلك بإق��رار العفو 

العام عن جميع املوقوفن دون أي استثناء.

عائ��الت  نف��ذت 
موقوف��ي  وأهال��ي 
أحداث عب��را واملوقوفن 
صي��دا  ف��ي  اإلس��المين 
ص��الة  بع��د  اعتصام��اً 
اجلمعة أم��ام دار االفتاء 
في املدينة جددوا خالله 
العام  بالعف��و  املطالب��ة 
وانض��م  أبنائه��م.  ع��ن 
ال��ى املعتصم��ن مفت��ي 
الشيخ  واقضيتها  صيدا 
ونائب  سوس��ان  س��ليم 
السياسي  املكتب  رئيس 
اإلس��المية  للجماع��ة 

بسام حمود.
املعتصم��ون الذي��ن رفع��وا الفت��ات عب��روا م��ن 
خالله��ا ع��ن مطالبهم، وجه��وا حتية تقدي��ر لرئيس 
مجل��س الوزراء س��عد احلريري وملفت��ي اجلمهورية 
اللبناني��ة الش��يخ عب��د اللطي��ف دري��ان لتأييدهم��ا 
اس��تصدار قان��ون للعفو الع��ام. وكان سوس��ان اكد 
ف��ي خطبة اجلمعة التي ألقاها من على منبر مس��جد 
الصّدي��ق عل��ى مقربة من م��كان االعتص��ام، املوقف 
الذي اعلن��ه مفتي اجلمهورية الش��يخ عب��د اللطيف 
دري��ان ف��ي موض��وع املوقوف��ن االس��المين، فقال: 
»أري��د ان انقل لك��م موقفاً من س��ماحة املفتي دريان، 
ه��ذا املوقف ح��ول املوقوفن اإلس��المين على أبواب 
ش��هر رمضان. املفتي دريان يقول: من غير املسموح 
ف��ي لبن��ان ان يك��ون هن��اك مظل��وم ف��ي الس��جون 
اللبنانية. طالبنا كثيراً بتسريع احملاكمات بالنسبة 
للموقوفن اإلس��المين، واليوم هن��اك مطالبة بإقرار 

أهالي الموقوفين اإلسالميين
نّوهوا بموقف الحريري ودريان

أهالي موقوفي أحداث عبرا
يزورون مركز الجماعة اإلسالمية

من س��تة طوابق مع مرافقه اخلدماتية املتعددة، ثم جال 
كبار الضيوف على مرافقه وقاعاته.

بعد ذلك، ألقى  الش��يخ محمد رشيد امليقاتي  خطبة 
اجلمع��ة، متحدثاً عن فضائل ش��هر رمضان املبارك وعن 
أث��ر الصي��ام ف��ي حي��اة الف��رد واملجتم��ع الفتاً إل��ى دور 
املس��جد وأهمية إعماره قلباً ال قالباً فحس��ب، منوهاً بكل 
من س��اهم في دعم بناء املس��جد،  ش��اكراً املؤازرين وفي 

مقدمتهم الرئيس محمد جنيب ميقاتي.
ث��م أّم املصل��ن املفتي الش��يخ مالك الش��عار، الذي 
ألق��ى عق��ب الص��الة كلم��ة ن��ّوه فيه��ا بجه��ود الش��يخ 
امليقاتي وإجنازاته في بناء الصروح التربوية والعلمية 

والدينية.
وختام��اً، ألق��ى الرئي��س ميقات��ي كلم��ة ن��ّوه فيه��ا 
مبآث��ر الش��يخ رش��يد امليقاتي، ال��ذي أحس��ن إدارة هذه 
املؤسسات، وهو اخلطيب القدوة الذي خّرج أجياالً تتبع 

الدين اإلسالمي احلنيف بكل ما للكلمة من معنى..

برعاية الل��ه وتوفيقه، 
مس��جد  افتت��اح  ج��رى 
الف��اروق رض��ي الل��ه وعنه 
الك��رمي  الق��رآن  ومدرس��ة 
رأس  ف��ي  ل��ه   التابع��ة 
مس��قا - الك��ورة، بحض��ور 
جني��ب  محم��د  الرئي��س 
ميقات��ي، ومفت��ي طرابل��س 
والش��مال الش��يخ الدكت��ور 
والقاض��ي  الش��عار،  مال��ك 
الش��يخ غالب األيوبي ممثال 
مفتي اجلمهورية اللبنانية،  
احللوة  مصطف��ى  والدكتور 

ممثالً الوزير محمد الصفدي، واألستاذ كمال زيادة ممثالً 
الوزير أش��رف الريفي، والرائد عل��ي األيوبي ممثالً اللواء 
عباس إبراهي��م، ورئيس املكتب السياس��ي في اجلماعة 
اإلس��المية النائب السابق أسعد هرموش، ورئيس هيئة 
علماء املس��لمن في لبنان الش��يخ رائ��د حليحل، واألمن 
العام الس��ابق لوزارة اخلارجية الدكتور محمد عيس��ى،  
ورئي��س مجلس أمناء جامع��ة العزم الدكت��ور عبد اإلله 
ميقات��ي، ورئيس الهيئ��ة العليا لبيت ال��زكاة واخليرات 
الدكتور محم��د علي ضناوي، والعميد فؤاد حس��ن آغا،  
واملدي��ر  العام الس��ابق للطيران املدن��ي الدكتور حمدي 
ش��وق، ورئيس دائرة األوقاف في طرابلس الش��يخ عبد 
الرزاق اس��المبولي، ورئي��س جامعة طرابلس األس��تاذ 
الدكت��ور رأف��ت امليقات��ي، وحش��د غفي��ر م��ن الفعاليات 

السياسية والثقافية واالجتماعية.
بعد قص الش��ريط، متت إزاحة الس��تار عن اللوحة 
التذكارية التي أُِرّخ فيها تش��ييد وتدشن املسجد املؤلف 

جمعية اإلصالح اإلسالمية تفتتح مسجد الفاروق

الجماعة 
تقوم بزيارة 
وزير التربية 

والتعليم

زار املس��ؤول السياس��ي للجماعة اإلسالمية في 
طرابل��س والش��مال، األس��تاذ ايهاب ناف��ع، معالي 
وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، وبحث 
مع��ه قضاي��ا تربوية. كم��ا جرى البحث ف��ي قانون 
االنتخاب��ات النيابية وضرورة االتف��اق على قانون 

يحقق صحة التمثيل.
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فرقة حور اجلنة.
وتخلل احلفل معرض رمضانيات.

خلية مس��جد اإلمام عل��ي. افتتح النش��اط بآيات من 
الذك��ر احلكي��م، وبعدها أضاءت اجلمعي��ة في كلمتها 

على: 
- دور األم في صناعة األجيال.

- دور األم ف��ي حفظ بي��ت الزوجية وحتصينه - 
الزوجة وحسن التبعل )اهميته وفضله(.

ف��ي  واأللف��ة  امل��وّدة  نش��ر  ف��ي  الزوج��ة  دور   -
محيطها. 

كما استذكرت كلمة املرشدات: 
- مكانة املرأة في اإلسالم. 

- حسن تربية األم.
 ومت ع��رض س��اليد ع��ن أوج��ه ب��ّر األم، واختتم 

احلفل بدعاء. 

الزه��رات لوحات فني��ة على أنغام الفرقة املوس��يقية 
مبفوضية اجلنوب في الكشاف املسلم. 

وف��ي خت��ام املس��يرة، أض��اء رئي��س البلدية مع 
أهالي املنطقة، الزينة الرمضانية على وقع املعزوفات 

الرمضانية.

» إنن��ا ننظر إليك��م بأمل ميأل القل��وب وثقة أكيدة 
بأنكم س��تكونون مثاالً للش��باب املثق��ف الواعي الذي 
تربى على املبادئ اإلس��المية السامية، لذلك نقف هنا 
ك��ي نوصيكم باحملافظة عليها مهما عصفت بكم رياح 
الفس��اد أو أعاصير الضي��اع، فأنتم من س��يغير وجه 

املجتمع إلى األفضل واألصلح«.
وتوجه األس��تاذ حس��ام درب��اس مدير مدرس��ة 
اإلمي��ان اإلس��المية – فرع س��ير الى جمعي��ة التربية 
اإلس��المية املش��رفة على م��دارس اإلميان اإلس��المية 
بالش��كر، فه��ي من أوقدت مش��اعل الن��ور حتى بلغت 
يوبيلها الذهبي، وهي تفاخ��ر وتباهي مبا انتجت من 
أعالم ومتميزين على مدى س��نواتها اخلمسن فشكراً 

وألف شكر لها.
وتخل��ل احلف��ل كلم��ات للخريج��ن واخلريجات 
قدموا خاللها الشكر اجلزيل ملدارس اإلميان اإلسالمية 
وملجل��س إدارة جمعي��ة التربي��ة اإلس��المية مثمن��ن 
جهودهم التي يبذلوها إليصال سفينة هذا الركب إلى 

بّر األمان.
كما تخل��ل احلفل عروض س��اليد وفنية متنوعة 
من وحي املناس��بة. وفي اخلتام مت توزيع الشهادات 

على اخلريجن واخلريجات.

النج��اة  جمعي��ة  أقام��ت 
 - اإلقلي��م  ف��ي  االجتماعي��ة 
ش��حيم احتفاالً مبناسة اقتراب 
ش��هر رمض��ان املب��ارك بعنوان 
القلوب«، وذلك  »رمضان إحياء 
نه��ار األحد ف��ي 2017-5-21 
الدع��وة اإلس��المي،  ف��ي مرك��ز 
تخللت��ه كلمة للش��اعرة أس��ماء 
الش��هر  فضائ��ل  ع��ن  ق��الوون 
الك��رمي، كذلك أطرب��ت احلضور 
بشعر عن األسرى في السجون 

اإلس��رائيلية، م��اذا يحص��ل معه��م، م��اذا يعان��ون... 
باإلضافة إلى أناش��يد إسالمية من وحي املناسبة مع 

جمعي��ة  اس��تضافت 
ف��ي  االجتماعي��ة  النج��اة 
ف��ي  اجلمع��ة  ي��وم  املن��ارة 
الش��يخ   2017/4/28
الدكت��ور علي الغ��زاوي، في 
قاع��ة دار طيب��ة، حيث ألقى 
محاضرة بعنوان »اإلس��راء 
وعب��ر«،  دروس  واملع��راج 
ركز فيه��ا على ارتباط بيوت 
الله بعضه��ا ببعض، وعلى 
املنحة التي تالزم كل محنة، 

واستخلص دروس��اً من رحلة رس��ول الله | لتكون 
منهاجاً لكل مس��لم فيستطيع أن يعرج يومياً وفي كل 

وقت إلى الله عّز ...
وقد اس��تهلت اجللس��ة بت��الوة عطرة م��ن القرآن 
الك��رمي للش��يخ علي أبو غني��م حفظه الل��ه، وترحيب 
باحلضور العام املميز لألخ��ت أم عبيدة، التي ختمت 
بدع��اء أن ينصر الله اإلس��الم واملس��لمن، وأن يحرر 
املس��جد األقصى قبلة املس��لمن، وأن يجمعنا جميعاً 

في جنات النعيم.

تكرمي األمهات في الفاكهة - البقاع 
كرم��ت جمعي��ة النج��اة االجتماعية ف��ي الفاكهة 
بالتعاون مع مرش��دات الكش��اف املس��لم األمهات في 

نظمت اجلماعة اإلس��المية 
في عب��را بالتع��اون مع جمعية 
صي��دا  ف��ي  املس��لم  الكش��اف 
ورعاي��ة بلدي��ة عب��را، مس��يرة 
كش��فية جابت ش��وارع وأحياء 
اجلمع��ة  ي��وم  وذل��ك  عب��را، 

.2017/5/26
رئي��س  احلض��ور:  تق��دم 
إدغ��ار  األس��تاذ  عب��را  بلدي��ة 
نعم��ان  واألس��تاذ  مش��نتف، 
منطق��ة  ومس��ؤول  س��ليمان، 

عبرا ف��ي اجلماعة اإلس��المية احلاج س��عد عرنوس، 
باإلضافة إل��ى جمع من األهالي الذي��ن جتمهروا على 
 ،kfc طول الطريق املمتد من مدرس��ة الراهبات حتى
ن��زوالً إلى مس��جد س��ّيد الش��هداء حم��زة، ث��م جابوا 
األحياء الداخلية وصوالً إلى حديقة عبرا، حيث قدمت 

في احتفال بهي��ج، وبحضور 
حش��د كبي��ر م��ن أولي��اء الطلب��ة، 
فتف��ت،  أحم��د  الدكت��ور  النائ��ب 
احملام��ي س��امر درباس مس��ؤول 
التيار الوطني احلر، األستاذ نظيم 
احلاي��ك منس��ق تي��ار املس��تقبل، 
رئي��س  س��عدية  محم��د  األس��تاذ 
احت��اد بلدي��ات الضنية، األس��تاذ 
رابط��ة  رئي��س  الصم��د  مصطف��ى 
ال��ى  إضاف��ة  الضني��ة،  مخاتي��ر 
عدد م��ن فعاليات قض��اء الضنية 

واالجتماعي��ة  واالختياري��ة  والبلدي��ة  السياس��ية 
واألمني��ة والتربوية، ومبش��اركة املدير العام ملدارس 
اإلميان في الشمال األستاذ زياد غمراوي، مدير مدرسة 
اإلميان - فرع سير األستاذ حسام درباس، والهيئتن 
اإلدارية والتعليمية، احتفلت مدرسة اإلميان بتخريج 
طالبات وطالب الدفعة اخلامس��ة من طالب الشهادة 
الثانوية من مختلف االختصاصات، وذلك على أرض 

مالعب املدرسة .
افُتت��ح احلف��ل بآي��ات م��ن الذك��ر احلكي��م، تاله 
النش��يد الوطني اللبناني، ودخ��ول موكب اخلريجن 

واخلريجات.
كلمة جمعية التربية اإلسالمية ألقاها املدير العام 
مل��دارس اإلميان في الش��مال األس��تاذ زي��اد غمرواي، 
فاعتب��ر أن نصف قرن م��ن الزمن مّر علين��ا، ومدارس 
اإلميان اإلس��المية تخرج األجيال تلو األجيال من هذا 
الصرح الترب��وي العريق، واليوم ن��ودع جيالً جديداً 
من أبناء اإلميان بعد أن اكتسبوا من املعارف والعلوم 

على مدى 14 عاماً، على أيدي مربن ومربيات مهرة.
م��ن جهت��ه مدي��ر مدرس��ة اإلمي��ان - فرع س��ير 
األس��تاذ حس��ام درباس توجه الى الطلبة اخلريجن 

قائالً:

»رمضان إحياء القلوب« حفل استقبال رمضان في شحيم

محاضرة »اإلسراء والمعراج« في المنارة 

بلدية عبرا والجماعة اإلسالمية
تنظمان مسيرة استقبال رمضان

مدرسة اإليمان في سير تخّرج الدفعة الخامسة

أنشطة

كاحت��اد بلديات جزي��ن ان نزور اجلماعة اإلس��المية 
ونلتق��ي الصدي��ق الدكت��ور بس��ام حم��ود مل��ا متثل��ه 
اجلماعة من حضور سياس��ي وشعبي وتشكل احدى 
تنموي��ة  أم��وراً  وناقش��نا  الصيداوي��ة،  املرجعي��ات 
وبيئي��ة واجتماعية وبعض القضاي��ا التي من املمكن 

ان نتعاون بها في سبيل منو منطقتنا. 
وق��ال الدكت��ور بس��ام حم��ود: نرح��ب باالخ��وة 
اعض��اء احتاد بلدي��ات جزي��ن، ونرد التحي��ة مبثلها 
وأحس��ن منها، هم أهل الدار ومنطقة جزين هي امتداد 
ملدينة صيدا، لذلك هذا اللقاء لقاء طبيعي بن العائلة 

الواحدة وبن ابناء الوطن الواحد.

برجا، وقد انتهت 4-2 لصالح اللواء برجا.
واملب��اراة الثانية  بن رج��ال اللواء صيدا واللواء 

برجا، وقد فاز اللواء صيدا بنتيجة 4- صفر.
أدار املب��اراة احلكم االحتادي أحمد دمج، وعاونه 

هالل كاعن ومالك حبلي.
وبعد نهاية املباراة قام الشيخ مصطفى احلريري 

بتوزيع امليداليات والكؤوس على املشاركن.

وأعضاء املجلس البلدي واملخاتير الكرام وممثلن عن 
اجلمعيات واألندية وفاعليات وحشد من األهالي.

استقبل نائب رئيس املكتب 
السياس��ي للجماعة اإلس��المية 
في لبنان الدكتور بس��ام حمود 
مبرك��ز اجلماعة في صي��دا وفداً 
منطق��ة  بلدي��ات  رؤس��اء  م��ن 
رئي��س احت��اد  تقدم��ه  جزي��ن، 
بلدي��ات املنطق��ة احملامي خليل 
حرفوش، وذلك بحضور الس��يد 
نقي��ب  )نائ��ب  الظري��ف  هيث��م 

خب��راء الس��ير في لبن��ان(، وعض��و املجل��س البلدي 
ملدين��ة صيدا كام��ل كزبر وأعضاء اللجنة السياس��ية 

للجماعة.
جرى خالل اللقاء تأكي��د العالقات الوطيدة التي 
تربط صيدا بشرقها وصوالً إلى جزين، على املستوى 
البل��دي واألهل��ي، كم��ا مت الت��داول ببع��ض القضاي��ا 
اخلدماتي��ة واالمنائية التي تخ��ص املنطقة وأبناءها، 
إضافة إل��ى موضوع ش��راء األراضي والبن��اء عليها، 
وهذا ما اتفق على متابعته بش��كل منفصل وكل قضية 

على حدة.
األس��تاذ خلي��ل حرف��وش ق��ال: تش��رفنا الي��وم 

أقام نادي اللواء الرياضي 
- صي��دا، في الذكرى الس��نوية 
لرحي��ل العالمة الش��يخ فيصل 
املول��وي مباراتن في لعبة كرة 
القدم، بن الل��واء صيدا واللواء 
الش��هيد  ملع��ب  عل��ى  برج��ا 
البل��دي. وقد  رفي��ق احلري��ري 
رئي��س مجل��س  اللق��اء  حض��ر 
محافظة اجلن��وب في اجلماعة 
مصطف��ى  الش��يخ  اإلس��المية 

احلريري وممثل قائ��د منطقة صيدا في األمن الداخلي 
العميد س��مير ش��حادة، النقيب هاني القادري، ومدير 
املؤسس��ة الفلس��طينية في لبنان خليل العلي، ومدير 
األقصى هويتي األس��تاذ ياس��ر قدورة، واألمن العام 
لالحتاد الفلس��طيني ف��ي لبنان أحمد ح��داد، ورئيس 

نادي اللواء صيدا احلاج سعد عرنوس.
املباراة األولى بن شباب اللواء -صيدا واللواء- 

م��ن  بدع��وة   
اإلسالمية  اجلماعة 
ألق��ى  برج��ا  ف��ي 
املستش��ار  فضيل��ة 
الش��يخ  القاض��ي 
ش��حادة  مصطف��ى 
قيم��ة  محاض��رة 
حل��ول  مبناس��بة 
شهر رمضان املبارك 

بعد صالة املغرب من يوم الس��بت 2017/5/20 في 
مسجد الدمياس في برجا، بحضور لفيف من العلماء 

الجماعة استقبلت وفدًا من اتحاد بلديات جزين

نادي اللواء في صيدا يقيم مباراتين في لعبة كرة القدم

محاضرة الشيخ مصطفى شحادة في مسجد الديماس-برجا



األمـان - العــدد 1265 - 2 حزيران 2017م16 واحة احملررين

تصدرها
شركة »بـالغ«

لإلعالم والصحافة والنشر

رئيس التحرير
إبراهيم املصري

املدير املسؤول
أمين إبراهيم

اإلدارة
بسام غنوم

اإلدارة: بيروت - املصيطبة - شارع العمارة ص.ب 11/5266
هاتف: 658605 )01( فاكس 961.1.650308+

Web page :www.al-aman.com :صفحة اإلنترنت
E.mail: info@al-aman.com :البريد اإللكتروني

Creative Advertising :صف األحرف والفرز
هاتف: 01/815678

التوزيع: الناشرون لتوزيع الصحف واملطبوعات
هاتف: 01/277007

طريف����ة ه����ي الصحافة اللبنانية، تبادر إحداها إلطالق وصف على حدث معنّي، فتنقل أختها 
الوصف نفسه، ثم تنقله ألختها األخرى، وهكذا حتى ينتشر الوصف في اإلعالم ويشيع بني رجال 

السياسة ليصبح مصطلحًا إعالميًا وسياسيًا جديدًا ُيضاف إلى قاموس السياسة اللبنانية. 
به����ذه الطريق����ة أطل����ق اإلعالم اس����م »قانون غ����ازي كنعان« عل����ى قانون ع����ام 1960 االنتخابي، 
وكذلك مت إطالق  تصنيف القوى السياس����ية بني 8 و14 آذار نس����بة إلى تاريخ اجتماعها في ساحة 
الشهداء عام 2005، وأيضًا مصطلح الثالثية الذهبية التي جنح حزب الله وحلفاؤه بفرضها على 

اإلعالم والقوى السياسية كشرط لصياغة البيان الوزاري.
م����ن املصطلح����ات الطارئ����ة التي دخلت القاموس مؤخ����رًا »أرنب« الرئيس نبي����ه بري. ففي كل 
محط����ة م����ن احملطات التي تتأزم فيها األمور، يخ����رج علينا رئيس مجلس النواب بحّل من جعبته 
اصطلح على تسميته باألرنب. آخر هذه األرانب ما أعلن عنه بري في مؤمتره الصحفي قبل أيام 
أن مجل����س الن����واب لي����س بحاجة لعقد اس����تثنائي لالنعق����اد، ألن للمجلس دينًا ف����ي عهدة رئيس 
اجلمهوري����ة، ه����و الش����هر الذي عّلق خالل����ه انعقاد املجل����س، داعم����ًا أرنبه باجتهاد فقهي فرنس����ي 

للدستور الفرنسي الذي انبثق منه الدستور اللبناني.
مخطئ من يظن أن العهد اجلديد لم يغّير شيئًا في األداء السياسي، فالدستور بعد انتخاب 
رئيس للجمهورية لم يعد كتابًا تتزّين به مكتبات السياس����يني، بل بات ملجأ لكل من ُيحش����ر في 
الزاوي����ة ويريد التهرب من اس����تحقاق داه����م. هكذا فعل النائب وليد جنب����الط حني بّرر رفض كل 
الصيغ االنتخابية التي ُعرضت عليه من خالل اشتراطه تشكيل مجلس الشيوخ الذي نص عليه 
اتف����اق الطائ����ف، وه����و ما يقوم به فريق رئي����س اجلمهورية مؤخرًا باملطالب����ة بإنقاص عدد مقاعد 
مجل����س الن����واب إل����ى 108 ن����واب كما نص اتف����اق الطائف، كمدخ����ل إلعادة النقاش ح����ول القانون 
االنتخاب����ي، بعدم����ا تب����نّي أن الصي����غ التي يت����م تداولها المتنحه الع����دد املأمول م����ن النواب الذي 
يس����عى إلي����ه، وأن الصيغة التي س����عى إلقرارها ل����م تلق القبول من حلفائه قب����ل خصومه. وهو ما 
فعله فخامة الرئيس قبل ذلك باجتراح مادة من الدس����تور لم يس����بق اس����تخدامها إال مرة واحدة 
خالل االنتداب الفرنس����ي ولم يكن ينتبه إليها أحد، وهي تعليق انعقاد مجلس النواب ملدة ش����هر، 
وه����و م����ا فعله رئي����س مجلس النواب من خالل األرنب الذي أخرجه م����ن جعبته، وهو هذه املرة لم 

يستند إلى نص دستوري، بل إلى اجتهاد فقهاء فرنسيني في تفسير الدستور.
أع����ود فأق����ول، أن يك����ون الدس����تور اللبناني مرجع����ًا في العمل السياس����ي وس����قفًا يحتكم إليه 
اجلمي����ع، فهذا أمر محمود ينقل لبنان م����ن مجموعة الدول املتخلفة إلى مصاف الدول املتمدنة 
واملتحضرة، لكن تفصياًل صغيرًا ما زال ناقصًا، وهو أن التمسك بالدستور وتشّبثه بحروف مواده 
واجته����ادات فقهائه ال يتعلق باحلرص على تطبيق الدس����تور، ب����ل لالعتراض وقلب الطاولة على 
اآلخري����ن. ف����أن يتمس����ك فريق رئيس اجلمهورية بع����دد النواب الذي نّص علي����ه اتفاق الطائف ال 
يستقيم طاملا أنه لم يقرن هذا التمسك بالتقسيمات اإلدارية التي نّص عليها االتفاق نفسه. كما 
أنه اليصح أن يعتبر فريق رئيس اجلمهورية –مس����تندًا للدس����تور- مجلس النواب فاقدًا للشرعية 
وغي����ر ذي صالحية إلقرار القوانني بعدما مّدد لنفس����ه مّرت����ني، ثم بعد ذلك يقبل أن ينتخب هذا 

املجلس رئيس اجلمهورية، طاملا أن من سيتم انتخابه هو مرشح هذا الفريق.
خ����الل عه����د الوصاية الس����ورية لم تكن الطبقة السياس����ية بحاجة للبحث في الدس����تور، فلم 
يك����ن هن����اك مج����ال للخالف بني اللبنانيني طامل����ا أن األمور تصلهم جاه����زة ومطبوخة من عنجر 
وما عليهم إال التنفيذ، س����واء كان ما وصلهم مناس����بًا أم ال. وبعد مغادرة اجليش الس����وري - وبقاء 
وصايته من خالل حلفائه- اس����تمر جتاهل الدس����تور، وكان من نتيجة ذلك حصول تنازع وتناتش 
ب����ني الق����وى اللبناني����ة، ش����ّكلت أحداث 7 أي����ار 2008 أح����د إفرازاته����ا. اجلديد منذ انتخ����اب رئيس 
اجلمهورية هو عودة الروح إلى الدس����تور، لكنها روح انتقائية مجتزأة، تتخير القوى السياس����ية ما 
يناسبها منه، تتمسك به معلنة أنها تريد تطبيق الدستور، فتأخذ منه ما يناسبها وتغّض الطرف 
عما ال يناسبها، بانتظار التوصل لتسويات سياسية حتفظ مصالح هذه األطراف، حينها ال يعود 

أحد يسأل عن دستور.<

بقلم: أواب إبراهيم

الدستور.. أرنب من ال أرنب له

كلمة طيبة

م��ن املتع��ارف علي��ه ان حتتف��ل االمم 
التاري��خ  عب��ر  انتصاراته��ا  بذكري��ات 
تس��تلهم منها العبر واملواقف وحتيي الثقة 
بنفوس أبنائه��ا الذين يفتخرون بتاريخهم 
وبرجاالتها الذين خاضوا املعارك احلاسمة 
حفاظاً على اس��تقالل بالدهم وجدارتها في 

االستمرار والعيش الكرمي بن سائر األمم.
ويب��دو أن لي��س ل��دى أمة الع��رب من 
ذكريات مبهج��ة في التاري��خ احلديث، بل 
مسلس��ل هزائ��م وف��نت ومصائ��ب اطاح��ت 
مكانتها بن األمم وأصبحت لعبة بأيديهم، 
وه��ي الت��ي كانت ق��د أطاحت املعس��كرين 
الفارس��ي،  والش��رقي  الرومان��ي  الغرب��ي 
وحافظت على مكانتها وحضورها ودورها 

في املجتمع الدولي.
ول��ن نعمد هنا الى الب��كاء وجلد الذات 
وهذا من شيم العاجزين واملقصرين، ولكننا 
س��نقف مع اليوبيل الذهب��ي لذكرى هزمية 
العرب في 5 حزي��ران 1967 للوقوف على 
عبرها ومس��بباتها مهما كانت قاس��ية وقد 
اتخمت املقاالت و الدراس��ات اجل��ادة التي 

توقفت عند أسباب هذه الهزمية.
واعتق��د ان��ه لم يك��ن هناك م��ن حتليل 
منطقي وصريح له��ذه الهزمية النكراء، فقد 
عمدت وس��ائل اإلع��الم املأج��ورة الى رمي 
التهم في ملعب اإلسالمين والفكر اإلسالمي 
كم��ا يزعم صادق ج��الل العظم في تخريفه 
كت��اب » نقد الفك��ر الديني« ول��م يجرؤ أحد 
ف��ي حين��ه عل��ى اجله��ر بع��دم مس��ؤولية 
احلالة اإلس��المية عن هذه الهزمية خشية 
اتهام��ه بأنه م��ن »اإلخوان املس��لمن«، مع 
أن معظم افرادها باتوا نزالء س��جون ليمان 
طره وأب��و زعب��ل والواحات وامل��زة وتدمر 
وصيدنايا يس��امون س��وء الع��ذاب إكراماً 
لصبي��ان القومي والش��يوعي واملاركس��ي 
والعلمنة، وهم الذي��ن يعلمون انه لو اتيح 
مجال ملشاركة اإلس��المين في هذه احلرب 
النقلب��ت املوازي��ن وتغي��ر التاري��خ، وكفى 
الع��رب بضع��ة عق��ود م��ن ال��ذل والهوان. 
وكان األجدر بزعماء هذه املرحلة االعتراف 
بالتقصير وجرمية توس��يد األمر ألصحاب 
الكيف واملجون الذين كانوا يتحلقون حول 

مائ��دة املخدرات ليل��ة 5 حزي��ران. وحتتل 
»إس��رائيل« في س��تة أيام صحراء س��يناء 
ومرتفع��ات اجلوالن والضفة الغربية، فيما 
يفتخر بع��ض املتخرصن ب��أن األنظمة لم 
ته��زم واس��تمرت على سياس��تها بالبطش 
والتنكي��ل مب��ن يرفض��ون عب��ادة الزعي��م 
واحلزب. ورغم تلك املمارسات املخابراتية، 
فقد شهدت البالد صحوة مباركة عادت الى 
اطرافه��ا وعقيدته��ا تعل��ن س��قوط العقائد 
الفاسدة واملس��توردة والغريبة عن واقعنا 
واملش��رف.  املش��رق  وتاريخن��ا  وعاداتن��ا 
وتطالعن��ا هذه األي��ام ايضاً بذك��رى مرور 
سبعن سنة على نشوء الكيان اإلسرائيلي 
في أيار 1948 وتقهق��ر عدة جيوش عربية 
عن خ��وض املعركة بإميان وعزم، وتعالت 
فضيح��ة االس��لحة الفاس��دة م��ن فدائي��ن 
إس��المين وبخيان��ة بعض الع��رب وعدم 
اخالص بعضهم اآلخر ولتبدأ مآسي شعب 
فلسطن املستمرة. ولم حتزم األمة العربية 
أمرها لدح��ر هذا الكيان، واس��تغلت قضية 
فلس��طن لتثبي��ت وجوده��ا على كراس��ي 
احلكم تن��كل بش��عوبها وتتهمه��م بخيانة 
بض��ع  احلال��ة  ه��ذه  ولتس��تمر  القضي��ة، 
عقود، وليبدأ مسلسل جديد من مسلسالت 
الطغيان والقضاء على املس��لمن السّنة في 
س��وريا، والتهمة جاهزة »اخوان مسلمن« 
فته��دم مدين��ة حم��اه وتزدح��م الس��جون 
ب��آالف املؤمنن، فيم��ا تعج س��جون مصر 
بكل رافض ل��والء الزعيم األوح��د املتهاوي 

في هزمية نكراء.
لقد أدرك الش��عب العرب��ي حقيقة هذه 
الهزائ��م املنكرة وبات على يق��ن بأن أزمته 
ه��ي مع األنظم��ة التي تدعمه��ا الصهيونية 
العاملي��ة ملصلح��ة الكيان اإلس��رائيلي، وما 
مقررات القمة العربية اإلسالمية األميركية 
ف��ي الري��اض األخي��ر ش��اهد على نس��يان 
قضية فلس��طن وعدم ذكرها في أي بند من 
توصي��ات الفضيح��ة، وها ه��و تاريخ الذل 

والعار يعيد نفسه.{

»اليوبيل الذهبي« ألسبوع العار
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