
العامالت األجنبيات.. والموت انتحارًا
كان معظم اللبنانيني يش���تكون منذ س���نوات من »س���اح املقاومة«، وأنه حتّول من الدفاع 
عن حدود الوطن إلى الداخل اللبناني، ال سيما أحداث 7 أيلول 2008، ثم مشاركته في الدفاع 
عن النظام السوري. لكن مؤخرًا جتاوزت الشكوى ساح املقاومة، وباتت من »تفلت الساح«، إذ 
انتش���رت أحداث القتل واالغتيال، وقتل الزوج لزوجته والولد ألبيه واألخ ألخيه.. ثم جتاوزنا 
كل ذلك للوصول إلى االنتحار، ال س���يما بني خادمات املنازل من االثيوبيات والس���ريانكيات، 
اللواتي ال يكاد يخلو منهن منزل، رغم ترّدي األوضاع املعيشية وانتشار العمالة السورية. فقد 
صدرت احصائية تقول ان حوادث االنتحار بلغت من العامات األجنبيات 138 حالة خال عام 
2015، ومنذ أيام صدر تقرير عن قوى األمن يقول انه جرى تس���جيل أربع حاالت وفاة انتحارًا 
ف���ي ي���وم واحد، وباألمس عثر أهالي احدى ق���رى اجلنوب على عاملة اثيوبية وهي معلقة على 
غص���ن ش���جرة.. فإل���ى أي���ن نحن ذاهب���ون؟ ذل���ك أن املواطن ال يس���تطيع اس���تخدام عاملة )أو 
اثنتني( في منزله إال إذا كان ميس���ور احلال، والعامات ال يغادرن أقطارهن ويتركن عائاتهن 
ل���وال الفق���ر املدقع واملجاعات التي يعانني منها.. لكنهن يحتجن الى رعاية وعناية من القطر 

املضيف، وهذا واجب يلقى على عاتق إدارة ينبغي استخدامها ملعاجلة هذه اإلشكالية.
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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(

المشنوق: استبقنا تفجيرًا 
في الضاحية

نه��اد  اللبنان��ي  الداخلي��ة  وزي��ر  أك��د 
املش��نوق »العملية االس��تباقية التي نفذتها 
ش��عبة املعلوم��ات في ق��وى األم��ن الداخلي 
بالتع��اون مع األمن الع��ام وجنحت في منع 
تفجي��ر كان يحض��ر إرهابي��ون لتنفي��ذه في 

ضاحية بيروت اجلنوبية«.
واعتبر املش��نوق أن هذا »دليل وبرهان 
اللبناني��ة  األمني��ة  األجه��زة  حرفي��ة  عل��ى 
ومهنيته��ا العالي��ة وعل��ى أهمي��ة التع��اون 

والتنسيق بني مختلف األجهزة األمنية«.
وكان��ت معلوم��ات إعالمي��ة، ذكرت أن 
اجلهازي��ن األمني��ني املذكورين »ف��ّككا خلية 
مرتبط��ة بتنظي��م »داع��ش« كان��ت تخط��ط 
لتنفي��ذ عملي��ة انتحاري��ة تس��تهدف مطعماً 
في وقت اإلفط��ار. وأوقف أف��راد اخللية وهم 
3 وم��ن جنس��يات عربي��ة )أحده��م ميني(، 
ويخضعون لالس��تجواب لدى فرع التحقيق 
ف��ي املديرية العام��ة لألمن العام، بإش��راف 
القض��اء العس��كري«. وبحس��ب املعلومات، 
ف��� »إّن أحد املش��تبه بهم أوقف ف��ي الطريق 
اجلدي��دة، ليل اخلميس املاض��ي، فيما أوقف 
املش��تبه الثاني ف��ي صيدا في اليوم نفس��ه. 
وُضبط ح��زام ناس��ف كان ين��وي واحد من 
الثالثة اس��تخدامه لتفجير نفسه في املطعم 
فيم��ا اقتص��ر دور املوقوف��ني اآلخري��ن عل��ى 

التخطيط للعملية.

»التغيير واإلصالح«: التعطيل 
بالخروج على التفاهمات

أكد أمني س��ر »تكتل التغيير واإلصالح« 
النائ��ب ابراهيم كنع��ان أن »طرح النس��بية 
في ش��كل عام واقتراح ال�15 دائرة في ش��كل 
خ��اص كان طرح التكتل منذ 2012 بلس��ان 

رئيسه آنذاك الرئيس ميشال عون«.
برئاس��ة  التكت��ل  اجتم��اع  بع��د  وق��ال 
رئيس��ه جبران باس��يل إن »الضوابط بدأت 
من موضوع مجلس الش��يوخ ثم انتقلنا إلى 
تثبيت املناصفة في الدس��تور، وحكي بعدد 
م��ن االقتراح��ات ف��ي التأهيل على مس��توى 
الطائفة، االرثوذكس��ي وسواها كانت أشكاالً 
م��ن احلف��اظ عل��ى الش��راكة الوطني��ة م��ع 

النسبية«.
وقال: »التعطيل يكون عندما نخرج في 
حلظة عن هذا املنطق والتفاهمات، خصوصاً 
أن مجلس الش��يوخ طرح علينا ومت التراجع 
عن��ه وتثبيت املناصفة بالدس��تور من خالل 
تعدي��الت ُط��رح ووافقن��ا عل��ى أن يتراف��ق 
م��ع القان��ون النس��بي ككل متكام��ل، لكن مت 
التراج��ع عن��ه بحجة أن الحقاً بع��د القانون 
كل ش��يء قاب��ل للبح��ث، ولكن لس��نا بصدد 
أن نبحث، نحن بص��دد أن نترجم والترجمة 
حتت��اج إلى ق��رار الذي يكون م��ن خالل عمل 

جدي«.

الجسر: أتعبوا قانون االنتخاب 
بكثرة طروحاتهم

دعا عضو كتلة »املستقبل« النائب سمير 
اجلس��ر الى »تسهيل املش��اورات االنتخابية 
من أجل االّتفاق على القانون ال وضع عراقيل 
في طريقه«، معتبراً أن »كل االمور تأتي تباعاً 
وفي وقتها من ضمن تفاهم سياس��ي، فاملهم 
اآلن جتّنب الفراغ في الس��لطة التشريعية«. 
وسأل: »ما عالقة االتفاق السياسي املتداول 
بقان��ون االنتخاب؟«، الفتاً الى أن »أي اّتفاق 
سياس��ي يج��ب أال يك��ون م��ن ضم��ن قانون 

االنتخاب«.
وق��ال ف��ي حدي��ث ال��ى وكال��ة »االنباء 
املركزي��ة«: »لق��د أتعب��وا قان��ون االنتخ��اب 
بكث��رة طروحاته��م. لنترك الدخ��ان االبيض 
يتصاع��د م��ن القان��ون ونبح��ث بع��ده ف��ي 
االّتفاق السياس��ي. كل ما ل��ه عالقة بتعديل 
الدس��تور وإدخ��ال بع��ض امل��واد الي��ه ل��ه 

أصوله القانونية س��واء أت��ت التعديالت من 
جانب احلكومة )مشروع( أو من قبل مجلس 

النواب )اقتراح(«.
واعلن��ا »أنن��ا ُنفّض��ل اعتم��اد الص��وت 
التفضيل��ي عل��ى أس��اس الدائ��رة، لك��ن اذا 
أجمع��ت مختل��ف الق��وى السياس��ية عل��ى 
اعتم��اده على أس��اس القضاء ف��ال نعارض 

ذلك«.

الرياشي: التباينات 
قيد الحل

لف��ت وزير االع��الم ملحم الرياش��ي إلى 
أن »هن��اك القليل م��ن التباينات حول قانون 
االنتخاب وليس خالف��ات، إال أنها قيد احلل، 
ومن املمك��ن أال يتم طرح القانون على جدول 
أعمال مجل��س الوزراء وتأجيله الى جلس��ة 
إيج��اد ح��ل  التواف��ق عل��ى  إذا مت  خاص��ة، 
لبعض التفاصيل، حيث يس��كن الش��يطان، 

وهي تأخذ القليل من الوقت حللها«.
وأكد في حديث إلى »إذاعة لبنان« ، أنه 
»مت وضع األساس لقانون االنتخاب واألمور 
األساسية حسمت. وهناك نقاط عدة تدرس 
كالص��وت التفضيلي إذا كان عب��ر الدائرة أو 
القضاء«، معرباً عن اعتقاده أن »هذه النقاط 

ستكون خالل أيام قد حلت«.
وع��ن دع��م »الق��وات اللبناني��ة« لنق��ل 
املقاع��د، أوض��ح أن »الق��وات اللبنانية دائماً 
مع البحث واملناقش��ة م��ع كل األطراف، فهذا 
املطل��ب ليس م��ن ضمن املبادئ األساس��ية، 
إمنا يحس��ن من ش��روط القان��ون أكثر، وهو 
كغيره ف��ي حاجة ال��ى توافق«، مش��يراً إلى 
أن »هن��اك وجه��ة نظ��ر تختل��ف ع��ن وجهة 
نظر الق��وات اللبنانية والتي��ار الوطني احلر 
ح��ول ه��ذه النقطة، وه��ي تس��تحق البحث 
واالحترام ومن املمكن العمل بها، ولنترك هذا 
املوض��وع ألصحابه وم��ا زالت ه��ذه النقاط 

قيد البحث«.

فوتيل: الدعم األميركي 
للجيش مستمر

نق��ل قائد القي��ادة املركزي��ة األميركية 
رئي��س  ال��ى  فوتي��ل  جوزي��ف  اجلن��رال 
اجلمهورية العماد ميش��ال ع��ون »حرص 
القيادة األميركية على اس��تمرارها في دعم 
اجليش اللبناني«، مؤكداً أن بالده »ماضية 
في تقدمي العون الالزم للجيش ألنها تدرك 
أهمية ه��ذا الدعم في حفظ اس��تقرار لبنان 

وسالمته«.
وق��ال بع��د لقائ��ه الرئي��س ع��ون في 
قص��ر بعبدا أم��س، ف��ي حضور الس��فيرة 
األميركي��ة ف��ي لبن��ان إليزابيت ريتش��ارد 
والوفد العسكري املرافق: »ان االجتماعات 
الت��ي عقدتها خ��الل وجودي ف��ي بيروت، 
رك��زت عل��ى توفي��ر ه��ذا الدع��م، ال س��يما 
وأن اجلي��ش أثب��ت ق��درة عالي��ة وكف��اءة 
ممي��زة ف��ي العملي��ات التي يق��وم بها ضد 
اإلرهابي��ني«. وأش��ار إلى أن ب��الده »تنظر 
بكثير من التقدي��ر إلى الرعاية التي يوليها 
الرئي��س عون للجي��ش، ال س��يما متابعته 
ش��خصياً من غرفة العملي��ات املركزية في 
اليرزة للمهمات الدقيقة التي تنفذها القوى 

العسكرية «.

حرب: خطة مدروسة 
إلعادتنا إلى الستين

قال النائب بطرس ح��رب: إن ما يجري 
الي��وم، وما يق��دم من طروح��ات تعجيزية ال 
ميكن تفس��يره إال أنه تنفيذ خلطة مدروس��ة 
متفق عليها ف��ي الكواليس ترمي إلى العودة 
إل��ى قان��ون الس��تني، الذي ق��د يس��اعدهم، 
بعد تفاهمه��م ، على اكتس��اب مقاعد نيابية 
وغي��ر  املس��تقلني  حس��اب  عل��ى  إضافي��ة 
ش��عارات  أن  يثب��ت  م��ا  وه��و  احملازب��ني، 
اإلصالح والتغيي��ر وصحة التمثيل واختيار 
املسيحيني لنوابهم ليست إال شعارات براقة 
كاذب��ة إلخفاء نواياه��م احلقيقية في حماية 
مصاحله��م وإن ال عالقة له��ا بصحة التمثيل 

وعدالته.
بقي للبنانيني األحرار أن يطلبوا إلى الله 
أن يقيهم من شرهم وطروحاتهم وشعاراتهم 
الزائف��ة وأن يلقن��وا هؤالء درس��اً قاس��ياً في 
االنتخاب��ات املقبل��ة بأنهم مواطن��ون أحرار 
مثقفني، وليس��وا قطيع ماعز يساقون لتراق 
دماءه��م وحقوقه��م عل��ى مذاه��ب ش��هوات 
بعض أهل السلطة التي ال ترتوي وال تشبع.

طربيه: العقوبات
ال تتناول رموز الدولة

اطلع رئيس جمعية املصارف في لبنان 
الدكت��ور ج��وزف طربيه رئي��س اجلمهورية 
العماد ميش��ال عون على »نتائج االتصاالت 
زار  ال��ذي  املصرف��ي  الوف��د  اجراه��ا  الت��ي 
الوالي��ات املتح��دة االميركي��ة مؤخ��راً وعاد 

بأجواء ايجابية«.
بعد اللقاء، قال طربيه: »وضعت رئيس 
اجلمهورية ف��ي صورة اجلولة التي قمنا بها 
في الوالي��ات املتحدة األميركية للتعاطي مع 
مش��روع القان��ون ال��ذي يتضم��ن العقوبات 
اجلدي��دة املفروض��ة او التي س��تفرض على 
ح��زب الل��ه، وق��د ترافق��ت ه��ذه اجلولة مع 

جولة أخرى مستقلة قام بها نواب.
أضاف: »لقد ملس��نا جتاوب��اً جيداً جداً. 
إذ إن الزيارة كانت اس��تباقية، خصوصاً أنه 
لم يوضع بعد نص نهائي للموضوع، وهو ال 
يزال قيد التداول وسيمر عبر مراحل عدة في 
مجل��س النواب ومن ثم في مجلس الش��يوخ 

وكذلك في إدارات أخرى إلبداء رأيها به«.

مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان
يستقبل األمين العام للجماعة اإلسالمية

ق��ام األم��ني الع��ام للجماع��ة 
اإلس��المية األس��تاذ عزام األيوبي 
على رأس وفد من اجلماعة بزيارة 
عب��د  الش��يخ  اجلمهوري��ة  مفت��ي 

اللطيف دريان.
باس��م  حت��دث  اللق��اء،  بع��د 
الوفد النائب عم��اد احلوت، فقال: 
»زيارة س��ماحة املفت��ي اليوم هي 
للتهنئ��ة بش��هر رمض��ان املبارك، 

ولتس��ليمه وثيق��ة »رؤي��ة وطن« الت��ي صدرت ع��ن املؤمتر 
األخير ل�»اجلماعة اإلس��المية«، وش��كره على املش��اركة في 

اجللسة االفتتاحية«.
أضاف: »كانت مناسبة أيضاً تداولنا فيها بالشأن العام، 

وكانت الرؤية مش��تركة ف��ي ما يتعلق بقان��ون االنتخابات، 
وض��رورة الوص��ول إل��ى ه��ذا القان��ون، وأهمي��ة أن تك��ون 
النقاش��ات هادئة بعيداً عن املزاي��دات اإلعالمية والتصعيد، 

حتى نستطيع ان نطمئن اللبنانيني بقانون جديد«.

لقطات لبنانية

وجهة نظر

رمضان ش���هر الصوم، واخلير والصدق مع الله. هذه األمور يعرفها الناس 
ويحرصون عليها في شهر رمضان الكرمي.

وف���ي افطارات رمض���ان املتنقلة التي يقيمها أهل السياس���ة عندنا في هذه 
األيام الكثير من املفاجآت والوعود.

فعلى س���بيل املثال حتدث وزير الداخلية نهاد املش���نوق عن احباط عملية 
إرهابي���ة لتفجير مطعم في الضاحية، وأكد ان التنس���يق ب���ني األجهزة األمنية 
كان ل���ه ال���دور الكبي���ر في إفش���ال عملي���ة تفجير املطع���م، وإلق���اء القبض على 

املخططني.
وفي رد أولي على كام الوزير املش���نوق، نقلت صحيفة »النهار« في »اس���رار 
النه���ار« كام���ًا ع���ن وزير س���ابق قالت فيه: »ش���كك وزير س���ابق ببع���ض األخبار 
األمني���ة واعتب���ر أنه���ا مضخم���ة ألهداف سياس���ية وأنه���ا تتكرر كل س���نة وعند 

االستحقاقات«.
والوزي���ر املش���نوق ال���ذي يتحدث ع���ن االعتدال دائم���ًا وأب���دًا كان له موقف 
الف���ت ف���ي افطار جمعية متخرجي املقاصد في بي���روت قال: »كلنا نعرف الثمن 
السياس���ي لاعت���دال وأولن���ا الرئيس س���عد احلريري. ونعرف أنها سياس���ة غير 
ش���عبية باملعن���ى الفوض���وي، وال تؤدي ال���ى تصفيق اجلماهير وقوف���ًا«. وفي رده 
عل���ى أحد أبن���اء بيروت املش���اركني في اإلفطار قال املش���نوق: »س���معت من أحد 
املتحدث���ني ش���كوى من تقلص الوج���ود البيروتي ف���ي اإلدارات العامة. وهو كام 
مصي���ب، ألن معظ���م اجلي���ل... م���ن البيارتة ال ميل���ك اخلبرة الكافية لوس���ائل 

الدخول إلى اإلدارة العامة: وهو ما يعمل عليه تيار املستقبل«.
ه���ذا التصريح اخلطير للوزير املش���نوق الذي انتق���ص فيه من أهل بيروت 
وش���بابها حت���ت حج���ة عدم اخلب���رة والكفاي���ة، هو نفس���ه اخلطاب ال���ذي يروج 
لتنازالت الرئيس س���عد احلريري و»تيار املس���تقبل« في كل املجاالت السياس���ية 

واإلدارية حتت عنوان االعتدال.
ولكن ما هو الرابط بني االعتدال والعيش املشترك وعدم كفاية أهل بيروت 

وشبابها؟
هذا الس���ؤال يقودنا الى كام الرئيس احلري���ري: »انا متطرف لاعتدال«. 
ما هو هذا االعتدال؟ هل هو ترك طرابلس والش���مال فريس���ة للفقر واحلرمان 
واإلهمال طوال سنوات، ومن ثم العودة إليها عشية االنتخابات بوعود عرقوبية 

عفا عليها الزمن؟
ه���ل االعت���دال ه���و بلع���ب ورق���ة املوقوف���ني اإلس���اميني، ودغدغة مش���اعر 
أهاليه���م وأهال���ي الش���مال بعفو قريب عندم���ا يحني موعد اج���راء االنتخابات 

النيابية؟
واألنك���ى م���ن ذلك كله ان���ه عندما يطالب الن���اس بحقوقه���م يقولون لهم 
انن���ا نرفض السياس���ات الش���عوبية ألنها تدمر الوطن. فه���ل التنازل عن حقوق 

املسلمني في لبنان من أجل مكاسب سياسية ضيقة هو تطرف أم اعتدال؟
ه���ل إقص���اء أهل بيروت عن اإلدارات العامة ألنهم »غير مؤهلني« كما يقول 

الوزير املشنوق تطرف أم اعتدال؟
هل العيش املشترك يعني التنازل عن كل شيء حتت عنوان االعتدال فيما 

الطرف اآلخر يريد كل شيء من أجل حماية حقوق املسيحيني في لبنان.
املطلوب من »تيار املس���تقبل« والرئيس س���عد احلريري قليل من االعتدال 
ف���ي سياس���ة التن���ازالت، ألن سياس���ة التنازل حت���ت عنوان االعت���دال إن حققت 
بعض املكاس���ب في هذه األيام لس���عد احلريري و»تيار املس���تقبل«، فإنها ستؤدي 
الى كوارث في املستقبل للمسلمني في لبنان. راجعوا اعتدالكم قبل فوات األوان 

حتى يبقى للمسلني في لبنان شيء يرجعون إليه.<

»تيار المستقبل«.. راجعوا اعتدالكم
بقلم: مهند عبد الله
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األمان

دولة قطر باتت مطالبة بتنفيذ »عش��رة شروط« ملعاجلة أزمتها مع محيطها 
اخلليج��ي، كلها حتمل اعتداء على القيم األخالقية واإلس��المية وقيم حس��ن 

اجلوار.
كان املراقب��ون يتوقع��ون م��ن اململكة العربي��ة الس��عودية أن تنقم على 
حركة املقاومة اإلس��المية )حماس( ألنها أقام��ت مكاتبها في الدوحة، وليس 
ف��ي ج��دة أو الري��اض، وان تكون الس��عودية بديالً ع��ن التموي��ل التركي أو 
اإليراني لبعض املنش��آت الطبية واالغاثية في قطاع غزة الذي حتكمه حركة 
حماس، التي وصلت الى السلطة بعد انتخابات تشريعية حرة ونزيهة جرت 
ع��ام 2006، خاص��ة أن ادانة احلركة م��ن قبل ترامب وغيره من املس��ؤولني 
اخلليجي��ني، وقع��ت ف��ي نف��س الوق��ت الذي يس��تقبل في��ه النظ��ام املصري 
)املعادي للحركة اإلس��المية( وفداً رس��مياً من قيادة حركة حماس في قطاع 
غزة، لتنسيق العالقات، والعمل على معاجلة األوضاع األمنية على احلدود، 
وفت��ح معبر رفح.. فلماذا هذا املوقف اخلليج��ي غير املبّرر من حركة حماس، 
وهي التي لم تطلق رصاصة خارج فلسطني احملتلة، ولم تتدخل في الشؤون 
الداخلي��ة ألي م��ن األقطار.. اضافة الى أنها جنحت ف��ي حترير قطاع غزة من 
االحت��الل، واالحتفاظ ب��ه محرراً رغم االعتداءات املتك��ررة من قوات االحتالل 

اإلسرائيلي.. فهل تكافأ باعتبارها منظمة إرهابية بعد هذه االجنازات؟!
أما املوقف اخلليجي من احلركة اإلسالمية )اإلخوان املسلمون( فهو غير 
مبّرر كذلك، خاصة من اململكة العربية الس��عودية.. والس��عوديون يعرفون 
أن اململكة أقامت في أواس��ط القرن املاضي »اجلامعة اإلس��المية« في املدينة 
املنّورة، ورابطة العالم اإلس��المي في مكة املكرمة، والندوة العاملية للش��باب 
اإلس��المي في الرياض مطلع الس��بعينات، وهذه املؤسس��ات اس��تطاعت أن 
جتعل من اململكة بلداً رائداً في مجال الفكر اإلسالمي، وقد استفادت من هجرة 
أبناء احلركة اإلس��المية إليها عندما انتشرت االنقالبات العسكرية واألنظمة 
االس��تبدادية، من س��وريا ال��ى مصر والع��راق واليم��ن والس��ودان وغيرها. 
والتهمة التي يسوقها أعداء احلركة اإلسالمية ضدها أنها مرتبطة ب�»املخطط 
السعودي«، خاصة بعد بروز مناذج إسالمية أخرى في عدد من أقطار العالم 

اإلسالمي.
نعود الى االشكالية القائمة بني قطر من جهة، ودولة اإلمارات والسعودية 
م��ن جهة أخرى. قد تك��ون وراء األزمة أس��باب غير معلنة، خاص��ة أن هناك 
حدوداً مش��تركة ومصالح عش��ائرية، لك��ن ذلك ال يج��وز وال ينبغي أن يصل 
إلى هذا املس��توى من الصراع السياس��ي واإلعالمي، كم��ا ال ينبغي أن يجري 
استخدام اإلس��الم والقيم اإلسالمية، وفلس��طني واملقاومة اإلسالمية، ذريعة 
أو أداة ف��ي الس��جال أو الصراع احملت��دم.. واألمل كبير ف��ي أن تعود القيادات 
اخلليجي��ة الى احلد األدنى املع��روف واملتداول فيما بينه��ا.. فالعرب جميعاً 
يحتاج��ون إلى إخوانهم اخلليجيني، ال س��يما في الس��عودية وقطر، من أجل 
معاجلة القضايا الكبرى الش��ائكة على الساحة العربية، وان تنجح املبادرة 

الكويتية، ومعها التركية وغيرها، في اغالق هذا امللف.{

من��ذ أس��ابيع.. كان العرب يضربون كفاً بكف عند اس��تعراض األوضاع 
السياسية واألمنية في معظم أقطارهم. كان الشعب الفلسطيني في األراضي 
العربية احملتلة يس��تنجد بإخوانه العرب واملس��لمني إلنقاذ املسجد األقصى 
ال��ذي يهّدد الكيان الصهيوني باحتالله أو هدمه، وكان األس��رى في س��جون 
االحتالل قد أمضوا أكثر من أربعني يوماً مضربني عن الطعام س��عياً لتحسني 
أوضاعه��م. أم��ا األزم��ة في س��وريا التي مضى عليها س��ت س��نوات، فهّدمت 
خالله��ا املنازل واملس��اجد واملش��افي ومعظم البنى التحتية، وس��قط خاللها 
مئات آالف القتلى، وش��ّرد ماليني السوريني في شتى أقطار العالم، وقد كانوا 
يعّول��ون عل��ى إخوانهم العرب، ال س��يما منهم اخلليجي��ني، للتدخل من أجل 
وقف عمليات اإلبادة، والتخطيط إلعادة اإلعمار. والش��عب اليمني، والشعب 
الليبي، وبقية العرب املقهورين أو املش��ردين.. ينتظرون من إخوانهم العرب 
اخلليجي��ني تدخالً يوقف مآس��يهم ويضع حداً لنكباته��م. لكنهم فجأة ودون 
مبرر ودون س��ابق انذار، يفاجؤون بأزمة سياس��ية مستحكمة حلّت مبنطقة 
اخللي��ج، فحّولت أمنه الى اضطراب، ورخاءه إلى اس��تنفار، وجعلت أقطاره 
تنتظ��ر املب��ادرات الت��ي تخفف م��ن حدة األزم��ة وتضع ح��داً حلال��ة التنابذ 

والتراشق السائدة في اإلقليم.
لك��ن الس��ؤال ال��ذي يط��رح نفس��ه إزاء كل ما ج��رى ويجري، مل��اذا قطع 
العالق��ات واغ��الق احل��دود وفرض حص��ار بري وج��وي وبح��ري، على بلد 
خليج��ي جتمعه بإخوانه العرب - واخلليجيني خاص��ة - كل أواصر اإلخاء 
ف��ي الع��رق واللغ��ة والدين، ورمب��ا العش��يرة والعائلة ف��ي األقط��ار املعنّية 

باخلالف؟
عندما عقدت القمم الثالث في الرياض، اخلليجية والعربية واإلسالمية، 
ليق��ف فيه��ا الرئيس األميرك��ي دونال��د ترامب ويط��رح رؤيت��ه املعروفة عن 
اإلرهاب وإلباس اإلس��الم واملسلمني هذا اللباس، حسب املراقبون أن التكرمي 
ال��ذي أح��اط بالرئي��س األميركي س��يكون له ثمن، فق��د حصد الرج��ل عقوداً 
مبئات املليارات من الدوالرات، ووقف خطيباً مبمثلي خمس وخمس��ني دولة، 
وه��و الذي م��ا زال مهدداً بإدانته في بل��ده وإخراجه من البي��ت األبيض، وما 
تزال املظاهرات الشعبية تخرج ضده في شوارع املدن األميركية، واألوروبية 
)عند زيارتها(، فلماذا هذا التكرمي السياس��ي، واملكافأة املالية واالقتصادية، 
دون أن يتراج��ع عن االس��اءات التي ارتكبها ضد العرب واملس��لمني، خاصة 
بع��د الق��رار الذي اتخ��ذه بوقف دخ��ول مواطني س��بعة أقطار إس��المية الى 

الواليات املتحدة األميركية؟
بعد عودة ترامب الى بلده بأيام، تطل على منطقة اخلليج العربي بوادر 
أزمة غير مسبوقة، بعد اختالق تصريح منسوب إلى أمير دولة قطر، تسبب 
بهذا الس��يل العرم من العقوبات، تس��اندها اجراءات قامت بها مجموعة من 
ال��دول العربية، القريبة والبعي��دة، مما أحرج عدداً م��ن دول العالم الكبرى 
الت��ي فاجأه��ا اإلج��راء دون أن جت��د ل��ه س��بباً. وبدالً م��ن مطالب��ة الرئيس 
األميرك��ي بالتراجع عن اس��اءاته الى اإلس��الم والعرب واملس��لمني، جند أن 

األزمة الخليجّية
لقطر مع جاراتها
والحركة اإلسالمّية

انن��ا »تراجعنا ع��ن القبول بتثبي��ت املناصفة، ألن هذا 
األمر كان شرطه القانون النسبي بسبع دوائر ومجلس 
ش��يوخ، لكن ذلك لم يحصل، وتثبي��ت املناصفة بنص 
دس��توري س��قط م��ع القان��ون النس��بي«. ويب��دو أن 
للعودة الى مربع اخل��الف األول من قبل الوزير جبران 

باسيل أسباباً سياسة وطائفية.
فعلى الصعيد السياس��ي ال يريد الوزير باسيل ان 
يظه��ر كأنه كان مج��رد العب في االتفاق عل��ى القانون 
االنتخابي اجلدي��د، وان النائب جورج عدوان صاحب 
الفض��ل ف��ي اجن��از االتف��اق، ولذلك ع��اد النق��اش في 
اللجنة الرباعية التي ضمت الى الوزير باسيل، النائب 
جورة عدوان، والوزير علي حس��ن خليل، والسيد نادر 
احلريري.. الى النقاط التي جرى جتاوزها عبر جوالت 
النائ��ب جورج ع��دوان املكوكية على الرؤس��اء الثالثة 
والنائ��ب وليد جنبالط، وهو ما حتقق فعالً عبر العودة 
ف��ق عليه عن��د إع��الن التوافق على  الى مناقش��ة م��ا اتُّ
القانون النس��بي ب�15 دائرة، وأيضاً م��ن طريق إعادة 
طرح النق��اط اخلالفية مجدداً، التي يطال��ب بها التيار 

الوطني احلر.
أما عل��ى الصعيد الطائفي، فقد ب��رز اصرار الوزير 
جبران باسيل على تثبيت املناصفة في مجلس النواب 
بنص دس��توري، رغم عدم االتفاق على انش��اء مجلس 
الش��يوخ، وهو ما يهدد البند الدس��توري املتعلق بآلية 
إلغاء الطائفية السياس��ية في اتفاق الطائف، كما يرى 

الرئيس نبيه بري.
باختصار، ما يجري ف��ي قانون االنتخاب اجلديد 
بع��د االتفاق األولي عليه، وع��ودة البحث مجدداً في ما 
ج��رى التوافق عليه م��ن بنود مثيرة للج��دل، هو لعب 
على حافة الهاوية، من اآلن حتى العش��رين من الشهر 
اجلاري، عّل ذلك يحقق للبعض مكاسب طائفية ضيقة 
ميكن اس��تثمارها ف��ي االنتخاب��ات النيابي��ة القادمة، 
ألن ه��ذا البع��ض يعتقد أن ضغط امله��ل هو ملصلحته، 
والوزي��ر باس��يل ق��ال قب��ل ذل��ك بصراح��ة ووض��وح 
»إنن��ا س��نحقق كل م��ا نريد ف��ي قان��ون االنتخابات«. 
فه��ل يتحق��ق ذل��ك عل��ى وقع ضغ��ط اس��تحقاق املهل 

الدستورية؟{
بسام غنوم

اجلديد في الوسط املسيحي من خالل اإليحاء بأنه هو 
الذي سيعيد املسيحيني في لبنان »حقوقهم املهدورة«. 
وفي هذا اإلطار كان للوزير باسيل عدة مالحظات حول 
االتفاق على القان��ون االنتخابي اجلديد، أعادت األمور 
الى الوراء بعد االجتماع الرباعي الذي ضم الى الوزير 
باسيل، الوزير علي حسن خليل والنائب جورج عدوان 
والس��يد نادر احلريري، الذي كان مقرراً حلس��م األمور 
ف��ي ما يتعلق بكل تفاصيل القانون االنتخابي اجلديد. 
حيث ع��اد الوزي��ر جبران باس��يل ال��ى املطالب��ة بنقل 
ثالثة مقاعد نيابية، وهي املقعد املاروني في طرابلس، 
واملقع��د املاروني ف��ي البقاع الغربي، ومقعد مس��يحي 

في بيروت.
وطال��ب مج��دداً بتمثي��ل املغترب��ني بس��تة مقاعد 
وبكوت��ا نس��ائية، وإضافة إلى ذلك، طال��ب مع القوات 
اللبنانية بتثبيت املناصفة بني املس��لمني واملس��يحيني 

في املجلس النيابي بنص دستوري.
وق��د أث��ارت ه��ذه املطال��ب اجلدي��دة - القدمي��ة 
الرئي��س نبيه ب��ري، ال��ذي رفضه��ا، وخصوص��اً تلك 
املتعلق��ة بتثبيت املناصفة بنص دس��توري، حيث قال 
الوزير علي حس��ن خليل في اجتم��اع اللجنة الرباعية 

ال��وزراء، وتأكيد النائب 
أنن��ا  جنب��الط  ولي��د 
»تأخرنا ثالثة أشهر و... 
األمور  خلصنا«، ع��ادت 
الس��لبية  األج��واء  إل��ى 
قادر، بعد تراجع  بقدرة 
أو مطالبة رئيس »التيار 
الوزير  احل��ر«  الوطن��ي 
بجملة  باس��يل  جب��ران 
ق��د ج��رى  مطال��ب كان 
التفاه��م واالتفاق عليها 
ميش��ال  الرئي��س  م��ع 

ع��ون في اإلفطار الرئاس��ي الذي أقيم ف��ي قصر بعبدا، 
وهذه املطالب اطلق عليها صفة االتفاق السياس��ي بني 
الرؤس��اء الثالثة، الذي يشمل االتفاق في ما بينهم على 

القانون االنتخابي.
فه��ل كان إعالن االتف��اق على القان��ون االنتخابي 
اجلديد القائم على النسبية سابقاً ألوانه، أم أن البعض 
يريد استهالك املهل الدستورية لتحقيق مكاسب حزبية 

أو طائفية؟!
احلدي��ث ع��ن االتف��اق عل��ى القان��ون االنتخاب��ي 
اجلديد قبل عودة اخلالف مجدداً شمل إضافة إلى مبدأ 

النسبية في 15 دائرة:
- ع��دم نق��ل املقاع��د النيابي��ة باس��تثناء املقع��د 
االجنيل��ي في بيروت م��ن الدائ��رة الثالثة إل��ى الدائرة 

األولى.
- عدم خفض مقاعد املجلس من 128 إلى 108.

- ال مقاعد للمغتربني، وال كوتا نسائية.
- بالنسبة إلى الصوت التفضيلي عدم ربطه بأي 

شكل من أشكال الطائفية أو املذهبية.
إال أن��ه يب��دو ان للوزير جبران باس��يل حس��ابات 
أخرى مرتبطة باستثمار االتفاق على القانون االنتخابي 

بالتط��ورات  اإلقليمي��ة  الس��احة  تنش��غل  فيم��ا 
السياس��ية املتس��ارعة ف��ي منطق��ة اخللي��ج العربي، 
بع��د ق��رار الس��عودية واإلم��ارات والبحري��ن ومص��ر 
قط��ع عالقاتها الديبلوماس��ية، وإقف��ال ممراتها البرية 
واجلوي��ة والبحرية مع دولة قطر، بحجة أن قطر تدعم 
»اإلرهاب«، وهو ما ترك أكثر من عالمة اس��تفهام حول 
خلفي��ات الق��رار املفاج��ئ ال��ذي اتخذته ال��دول األربع 
بص��ورة مفاجئة بحق دولة قط��ر، يبدو أن البعض في 
لبنان ال يدرك حجم املخاطر والتحّديات التي تعيش��ها 
املنطقة، ويصر على اللعب على سياس��ة حافة الهاوية 
حتقيقاً ملكاس��ب طائفية ميكن أن تكون لها انعكاسات 

كبيرة على لبنان واللبنانيني في قادمات األيام.
فبينم��ا كان اللبنانيون يعيش��ون في ظ��ل أجواء 
جدي��د  قان��ون  عل��ى  التفاه��م  بخص��وص  ايجابي��ة 
دائ��رة   15 وف��ق  النس��بية  عل��ى  قائ��م  لالنتخاب��ات 
انتخابية، وفيما تولى رئيس احلكومة س��عد احلريري 
وع��راب القان��ون اجلديد النائب جورج عدوان تبش��ير 
وأن  اجلدي��د،  القان��ون  عل��ى  باالتف��اق  اللبناني��ني 
اخلالفات، أو باألحرى املالحظات الباقية على القانون 
اجلديد، هي مجرد مالحظات تقنية ال أكثر وال أقل، وأنه 
س��يجري جتاوزها قريباً جداً، وأن االعالن عن القانون 
اجلدي��د س��يتم بص��ورة رس��مية بع��د جلس��ة ملجلس 

المطالب الطائفّية بالقانون االنتخابي.. هل تتحقق باللعب على حافة الهاوية؟

كلمة األمان

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت

www.al-aman.com



األمـان - العــدد 1266 - 9 حزيران 2017م4 األمان اللبناني

اإلسالمّيون واالنتخابات النيابّية المقبلة: أية تحالفات وأي دور سياسي؟
بانتظار حسم القرار النهائي إلقرار قانون االنتخابات 
النيابي اجلديد على أساس النسبية وتوزيع الدوائر الى 
15 دائ��رة، واعتماد الصوت التفضيل��ي، بدأت كل القوى 
السياس��ية واحلزبية ومؤسسات املجتمع املدني تبحث 
عن دوره��ا وموقعها في اخلريطة السياس��ية املقبلة في 
لبنان، وماذا س��يحقق لها القانون اجلديد، إذا ما أُقّر، من 

مكاسب أو خسائر.
وفي ه��ذا االط��ار ال بّد م��ن احلديث ع��ن دور القوى 
والهيئات اإلس��المية في لبنان على صعي��د االنتخابات 
النيابي��ة املقبلة، وما ه��ي التحالفات التي س��تختارها، 

وأي دور سياسي ميكن ان تتواله في املرحلة املقبلة؟
وال ب��ّد م��ن اإلش��ارة ال��ى ان القوان��ني االنتخابي��ة 
السابقة والقائمة على النظام األكثري وعدم املساواة في 
الدوائر، أدت الى إضعاف دور القوى اإلسالمية وتشتيت 
قوته��ا، وقي��ام ه��ذه القوى بعق��د حتالف��ات مناطقية لم 
حتق��ق لها احلضور النيابي الوازن، وأما في حال اعتماد 
النظام النسبي ولو على أساس 15 دائرة متوسطة، فإن 
ذلك قد يعطي القوى اإلسالمية الفرصة للقيام بدور أكثر 

فعالية في املعركة االنتخابية املقبلة.
فأين ميكن القوى اإلسالمية ان تلعب دوراً فاعالً في 
الدوائ��ر االنتخابية اجلديدة؟ وما هي طبيعة التحالفات 
الت��ي ق��د تلجأ إليه��ا هذه القوى ف��ي حال اق��رار القانون 

النسبي نهائياً؟
انتشار القوى اإلسالمية

بداي��ة أي��ن تنتش��ر الق��وى واحل��ركات والهيئ��ات 
اإلسالمية في لبنان؟ وما هي الدوائر التي تشهد حضوراً 

إسالمياً فاعالً؟
عندم��ا نتح��دث عن القوى اإلس��المية ال ب��ّد ان ذلك 
يشمل حزب الله واجلماعة اإلسالمية والتيارات السلفية 
والهيئات واجلمعيات اإلس��المية الفاعل��ة، بغّض النظر 
ع��ن اخلالف��ات السياس��ية أو الفكري��ة أو التنظيمية بني 
هذه القوى. وال بّد من اإلش��ارة ال��ى ان حزب الله حرص 
في أول انتخابات نيابية في عام 1992 على أن يتعاون 
مع اجلماعة اإلسالمية في جنوب لبنان ويدعم مرشحها 
آنذاك الدكتور علي الش��يخ عمار. كذلك كان هناك تعاون 
جزئي في دوائر أخرى، وقد جنحت اجلماعة اإلس��المية 
ف��ي تل��ك االنتخاب��ات بإيص��ال ثالث��ة ن��واب )واحد في 

بيروت واثنان في الشمال(. 
وأم��ا عل��ى صعيد ح��زب الل��ه، فقد حتالف بش��كل 
أساس��ي م��ع حركة أم��ل وم��ع بع��ض الق��وى احلزبية 
والوطني��ة، والحقاً مع التيار الوطن��ي احلر، وفي بعض 
األحيان مع تيار املس��تقبل واحلزب التقدمي االشتراكي، 
وال سيما بعد اغتيال الرئيس رفيق احلريري عام 2005. 
كذل��ك نس��جت اجلماع��ة اإلس��المية وتيارات إس��المية 
أخرى عالق��ات انتخابية وسياس��ية مع تيار املس��تقبل 

وقوى وشخصيات متنوعة.
والي��وم ميكن رس��م اخلريطة التالي��ة لتوزع القوى 
واحلركات اإلس��المية ف��ي لبنان، وفقاً للتقس��يم اجلديد 

للدوائر االنتخابية ال�15:
1- في بيروت: يلعب حزب الله والقوى اإلس��المية 
دوراً فاع��الً في الدائرة الثاني��ة، وميكن أن يكون للصوت 
اإلس��المي تأثي��ر فاع��ل في جن��اح أي��ة الئح��ة. وأما في 
الدائ��رة األول��ى ذات الغالبية املس��يحية فليس هناك أي 

حضور إسالمي فاعل.
2- في اجلنوب: حزب الل��ه، وبالتحالف مع حركة 
أم��ل س��يكون لهم��ا دور أساس��ي ف��ي دائرت��ي ص��ور - 
الزهران��ي، وبنت جبيل - مرجعيون، والنبطية، وأما في 
دائرة صيدا - جزين فاحلزب وحركة أمل ميكن ان يلعبا 
دوراً جزئي��اً، ف��ي ح��ني ان اجلماع��ة والقوى اإلس��المية 
س��يكون له��ا دور تأثي��ري وفاع��ل ف��ي دائ��رة صي��دا - 
جزين، وللجماعة حض��ور انتخابي في الدوائر األخرى، 

وخصوصاً في منطقة العرقوب وبعض قرى صور.
3- في جبل لبنان: حلزب الله حضور أساس��ي في 
دائرة بعبدا. أما اجلماعة اإلس��المية والقوى اإلس��المية 
األخ��رى فله��ا دور فاع��ل ف��ي دائ��رة الش��وف - عالي��ه، 
وخصوص��اً في منطقة إقليم اخل��روب، وحلزب الله دور 

مؤثر في دائرة كسروان - جبيل.
4- في البقاع )3 دوائر(: يش��كل حزب الله وحركة 
أمل الالعب األساس��ي في دائرة بعلبك - الهرمل، مع دور 
غير كبير ف��ي دائرتي زحلة والبق��اع الغربي، وللجماعة 
اإلس��المية والقوى اإلسالمية األخرى دور كبير في دائرة 
البق��اع الغربي، مع حضور مقبول ف��ي دائرة زحلة، وأما 
ف��ي بعلب��ك - الهرم��ل فحض��ور اجلماعة وبقي��ة القوى 

اإلسالمية نسبي.
5- وأما في دوائر الشمال، فسيكون للقوى اإلسالمية 
واجلماعة اإلسالمية والتيارات السلفية، حركة التوحيد 
واجلمعي��ات اإلس��المية دور فاع��ل ف��ي دائ��رة طرابلس 
- الضني��ة - املني��ة، وكذلك دائرة ع��كار، وهناك حضور 

رمزي في دائرة الكورة - البترون - بشري - زغرتا.
وميكن القوى اإلس��المية في الش��مال ان تلعب دوراً 
فاع��الً ومؤث��راً إذا جنح��ت في تنظي��م صفوفه��ا والعمل 
بش��كل متكام��ل أو التوح��د ضم��ن الئح��ة واح��دة، وإن 
كانت حتتاج لتحالفات مع قوى أخرى كي تس��تطيع ان 

تتخطى احلاجز االنتخابي الذي سيجري إقراره.

التحالفات والدور
لكن كي��ف ستنس��ج الق��وى واحلركات اإلس��المية 
حتالفاته��ا املقبل��ة؟ وه��ل ميك��ن أن يتعاون ح��زب الله 
املش��تركة  الدوائ��ر  بع��ض  ف��ي  اإلس��المية  واجلماع��ة 
وخصوص��اً في بيروت والبق��اع الغربي؟ وأي دور ميكن 

ان تلعبه القوى اإلسالمية مستقبالً؟
طبيع��ة  حتدي��د  ألوان��ه  الس��ابق  م��ن  يك��ون  ق��د 
التحالف��ات االنتخابي��ة ف��ي املرحل��ة املقبل��ة. ألن ه��ذه 
التحالفات س��تكون مرتبط��ة باألوضاع السياس��ية في 
لبنان واملنطقة، التي تشهد حالياً تطورات خطيرة، ومن 
غي��ر الواضح الى أين تتجه، ورغم اخلالف املس��تمر بني 
حزب الله واجلماعة اإلس��المية وبقية القوى والتيارات 
اإلس��المية حول األزمة الس��ورية، لكن ال شيء مينع من 

امكانية حصول حتالفات انتخابية في بعض الدوائر.
كذل��ك ال ب��ّد م��ن اإلش��ارة الى أن��ه في ح��ال اعتماد 
الص��وت التفضيلي ف��ي عملي��ة االنتخابات م��ع النظام 
النس��بي، ف��إّن ذلك س��يكون له تأثي��ر مباش��ر أيضاً في 
حتديد الفائزين من ضمن اللوائ��ح الفائزة، وهذا يتطلب 
املزيد م��ن احلضور الفاعل ملرش��حي الق��وى واحلركات 
اإلس��المية على الصعيد الش��عبي في كل املناطق وعدم 

االكتفاء بالقوة الذاتية أو الكتلة الثابتة.
القان��ون  تفاصي��ل  حس��م  وبانتظ��ار  وباإلجم��ال 
االنتخاب��ي اجلدي��د، ف��إن اعتم��اد النظ��ام النس��بي في 
االنتخابات س��يعطي للقوى واحلركات اإلس��المية على 
اختالف تنوعاته��ا الفرصة احلقيقية كي تبرز حضورها 
السياسي والشعبي وعدم االستمرار في االلتحاق بقوى 

أخرى ال تنسجم معها في مواقفها ورؤاها السياسية.{
قاسم قصير

هل يتأثر لبنان بزلزال العالقات العربّية؟!
بقلم: وائل جنم
ش��هدت العالقات العربية - العربية انتكاسة كبيرة 
خالل االس��بوعني االخيرين، كشفت عن حجم املأزق الذي 
تعانيه ال��دول العربية، بل حجم الضع��ف والترهل الذي 
وصل��ت إلي��ه العالقات م��ن ناحي��ة، والق��وة العربية من 

ناحية أخرى.
فم��ا إن انتهت قمم الري��اض التي جمعت ق��ادة عرباً 
ومس��لمني بالرئي��س األمريك��ي دونالد ترام��ب على مدى 
ثالث��ة أيام، حت��ى انفجرت أزمة غير مس��بوقة بني بعض 
دول اخللي��ج م��ن ناحي��ة، ودولة قط��ر من ناحي��ة ثانية، 
إذ نس��ب كالم إلى أمير دولة قطر بعد أن نش��ر على موقع 
وكال��ة األنب��اء القطرية بعيد منتصف اللي��ل، وفيه ما قيل 

إنه إس��اءات إل��ى بعض ال��دول اخلليجية، ب��ل يتعارض 
مع مخرجات قمم الرياض. وفيما نفت دولة قطر ما نس��ب 
إلى أميرها جملة وتفصيالً، وقالت إن ما نشر على صفحة 
وكالتها هو عملية اختراق للموقع، وإن أميرها لم يقل ذاك 
ال��كالم في مجل��س عام وال خ��اص، وقررت فت��ح حتقيق 
ملعرف��ة اجلهات التي تقف خلف عملية االختراق، تعاملت 
بع��ض الوس��ائل اإلعالمي��ة العربية مع احل��دث على أنه 
حقيقة، وش��ّنت حملة إعالمية كبيرة على الدوحة، متهمة 
دولة قط��ر بأنها حتّرض على اإلجم��اع اخلليجي، وتعمل 
م��ن وراء ظهر مجلس التعاون اخلليجي عبر فتح عالقات 
م��ع إي��ران التي تعتب��ر »الع��دو« الرقم واحد لتل��ك الدول 
في ه��ذه املرحلة. ثم حتّول��ت احلملة االعالمي��ة بعد أيام 
إل��ى قرارات كّرس��ت أج��واء التوتر في العالق��ة، وذلك من 
خالل احلص��ار البري والبحري واجل��وي على قطر، ومن 
خالل طرد البعثات الدبلوماس��ية القطرية من السعودية 
والبحري��ن واإلمارات، وقطع العالقات الدبلوماس��ية بني 

هذه البلدان ودولة قطر.
وبغ��ض النظر ع��ن اخللفي��ات واألس��باب احلقيقية 
الت��ي تق��ف خل��ف ه��ذه األزم��ة، فإنها ترك��ت ب��كل تأكيد 
تداعي��ات وندوب��اً في اجلس��م العرب��ي املترهل أساس��اً، 
وزادت الضع��ف ضعف��اً ف��ي وق��ت أح��وج م��ا يك��ون فيه 
املواط��ن العرب��ي واملجتم��ع العربي إلى وح��دة صّفه في 
مواجهة التحديات واملخاطر التي تعبث بأمنه واستقراره 

ومستقبله.
ولكن ما يهمنا هنا الس��ؤال الذي يجري على كثير من 
األلس��ن عن إمكانية وحدود تأثر لبن��ان بهذا الزلزال الذي 

أصاب العالقات العربية، إذا صّح التعبير؟
مم��ا ال ش��ك في��ه أن لبنان ج��زء ال يتجزأ م��ن الوطن 
العرب��ي، ومن احملي��ط العرب��ي، وبالتالي ه��و منفعل به 
ويتأثر بهذا احمليط ويؤثر فيه، وال ميكن أن يكون بعيداً أو 
منعزالً بش��كل كامل عن األح��داث والتطورات التي جتري 
عل��ى أرض ه��ذا احمليط. لك��ن لبن��ان، منذ ان��دالع أزمات 
املنطق��ة في ما ع��رف بعد ع��ام 2011 ب�»الربيع العربي« 
وانقس��ام املنطقة، وال سيما الدول العربية إلى محاور، آثر 
أن ينأى بنفسه قدر املس��تطاع عن تلك األزمات واحملاور، 
وأن ال ينخرط في أي منها حتى ال يحس��ب على طرف، وال 
يتحم��ل بالتالي مس��ؤولية أي عواق��ب، أو أن يدفع أثماناً 
هو بغنى عنها. وهذا لي��س من باب العزلة أو االنكفاء عن 
ه��ذا احمليط، بل ألن ظروف احلرب الت��ي مّرت على لبنان 
ميكن أن تكون قد علّمت اللبنانيني أن أثمان احلرب ليست 

بس��يطة، بل باهظ��ة وباهظة ج��داً، ولذلك ف��إن لبنان آثر 
سياس��ة النأي عن تلك األزمات، ليس من موقع الس��لبية 

بقدر ما هو من موقع القلق واخلوف من التداعيات.
الي��وم وأم��ام ه��ذه األزم��ة اجلدي��دة الت��ي عصف��ت 
بالعالقات العربية، ال شّك أن لبنان يؤثر السالمة ويفّضل 
عدم اخلوض فيها حتى ال يحس��ب على طرف عربي دون 
آخ��ر، فم��ا يعانيه من أزمات ليس بس��يطاً وال س��هالً، وما 
يتوق إليه من اس��تقرار أهم من التموضع في هذه اجلبهة 
أو تل��ك، ومع أن املوقف الرس��مي اللبناني ال��ذي عّبر عنه 
وزير اخلارجية، جبران باسيل، من بيان قمة الرياض أكد 
أن لبن��ان لم يكن على علم بالقرارات التي صدرت عن تلك 
القم��ة، ولم يطل��ع عليها، وبالتالي لم يواف��ق على ما جاء 
فيه��ا، وقد أّي��ده بذلك رئي��س اجلمهورية، ميش��ال عون، 
ورئيس احلكومة، سعد احلريري، إال أن لبنان الرسمي آثر 
عدم اخلوض في مس��ألة اخلالف العربي، وفّضل التريث 
واالنتظار حتى ال يحس��ب على فريق دون آخر، وبالتأكيد 
هو يتمّنى أن تزول هذه السحابة اليوم قبل الغد، ويتمّنى 
ل��و كان مبق��دوره أن يق��وم ب��أي دور يس��هم في ح��ل هذا 
اخلالف وإعادة املياه إلى مجاريها الطبيعية في العالقات 
العربي��ة العربية، لكن ظروفه ال تس��مح ل��ه بالقيام مبثل 
ه��ذا الدور، وبالتالي فإنه بهذا املوقف انضم إلى مجموعة 
الدول العربية التي فّضلت الصمت على الدخول على خط 

املواجهة أو الوساطة.
ه��ل تكتف��ي االطراف املعني��ة من لبنان به��ذا املوقف 
الذي يعتبره هو إيجابي��اً، فيما قد ينظر إليه بعضها على 
أنه س��لبي؟ أم ترى أن البعض منها قد يلجأ إلى ممارس��ة 
نوع من الضغط عليه أو على غيره لدفعه إلى االصطفاف 
ف��ي مح��ور دون آخر؟ خاصة أنن��ا رأين��ا أن بعض الدول 

واجلهات العربية اضطرت إلى هذا املوقف؟
أظ��ن أن م��ا يعاني��ه لبن��ان م��ن أزم��ات ومش��اكل 
وجتاذب��ات ال يس��مح بالتموضع في جانب ف��ي مواجهة 
اجلانب اآلخر، ولعّل سياسة النأي بالنفس التي انتهجها 
خالل الس��نوات املاضية مفيدة في ه��ذه املرحلة أمام هذا 
التحّدي اجلديد، فاجلميع أشقاؤنا، واجلميع تربطنا بهم 
عالقات طيبة، واجلميع لهم فضل املساعدة والوقوف إلى 
جانبنا كلبنانيني، وإذا لم يكن مبقدورنا أن نس��هم في حل 
األزمة، فأقله أن نتمّنى أن ال تتطور إلى مزيد من الس��لبية 
والضعف، وأن نبقى على مسافة من أشقائنا، متمنني لهم 
اخلروج اآلمن م��ن هذه األزمة وعودة املي��اه إلى مجاريها 

الطبيعية.{

الجماعة اإلسالمية.. وأزمة العالقات الخليجّية
أدل��ى رئي��س املكتب السياس��ي للجماعة االس��المية في لبنان، االس��تاذ أس��عد هرم��وش، بالتصريح 

التالي:
لقد آملنا وألم كل حّر ما جرى ويجري في اخلليج العربي بني أبناء الصف الواحد، واألمة الوسط، التي 

كانت خير أمة أخرجت للناس. 
إننا إذ نعتبر في لبنان أن بالد احلرمني الش��ريفني قبلة املس��لمني وزعامتهم الدينية والتاريخية، التي 
عودتنا دائماً على املوقف األبوي الرصني، الذي ال يقف عند الزالت ويعتبر املسلمني بكل أطيافهم وتوجهاتهم 

هم أخوة ولن يكونوا أعداء. لذلك فإننا بعد األزمة اخلليجية نسجل اآلتي: 
- نتطل��ع كم��ا كل املخلصني والغي��ارى في األمة، إل��ى أن تتوقف ه��ذه الفتنة العمياء بني الس��عودية 
وبعض دول اخلليج من جهة، ودولة قطر من جهة أخرى، ألن للكل دوراً، واألمة بأمس احلاجة إليه، خاصة 

بني يدي احلروب املشتعلة من اليمن إلى العراق وسورية وفلسطني وليبيا وغيرها من البلدان. 
- إن التوتي��ر، ال��ذي نرجو أن يك��ون مؤقتاً، ال يخدم توجه��ات األمة وتصّديها حمل��اوالت زعزعة األمن 
العرب��ي، حتقيق��اً ملصلح��ة الكيان الصهيون��ي وأعوان��ه، وكل الطامعني بوض��ع اليد على املنطق��ة وتغيير 

موازين القوى فيها والنيل من إسالمها وعروبتها. 
- إننا نعّول على دور احلكماء العرب واملسلمني، وخصوصاً في دولة الكويت الشقيق وتركيا وغيرهما 
للمس��ارعة في رأب الصدع، وتوحيد الكلمة، و اعادة التراحم بني األخوة، خصوصاً في ش��هر رمضان اخلير 

والبركة. 
- نحف��ظ للس��عودية األيادي البيضاء على مس��احة العالم االس��المي، ونثّمن لدولة قط��ر وقوفها إلى 
جانب ش��عب لبنان وفلس��طني واليمن وكل األحرار في العالم، وندعو  الله أن يأخذ بيد حكامهما إلى موقف 
كبي��ر يضع حداً مل��ا يجري ومينع انزالق األمة إلى االحتراب في ما بينها، وال يس��مح إلطاحة مقررات مؤمتر 

الرياض األخير في مواجهة األرهاب والطامعني بأرضنا. 
- ندع��و العق��الء ف��ي كل املنطق��ة لع��دم حرف األم��ة ع��ن أهدافه��ا االس��تراتيجية وإغراقها ف��ي أتون 
الصراع��ات اجلانبي��ة اخلاطئة بالتوقي��ت اخلطأ واألهداف اخلط��أ، والله من وراء القصد وه��و الهادي إلى 

سواء السبيل.{

مؤمتر اجلماعة
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اجتماعات »تقييمّية« للمعارضة السورية تسبق أستانة وجنيف
تتحرك املعارضة الس��ورية على أكثر من مس��ار 
قبل اس��تحقاقات هامة تنتظرها خالل الشهر احلالي، 
وأبرزه��ا جولة جديدة من مس��ار جني��ف التفاوضي، 
فتعقد الهيئة العليا للمفاوضات اجتماعات »تقييمية« 
على م��دى أيام ف��ي العاصم��ة الس��عودية الرياض، 
بعد أي��ام من زيارة ق��ام بها رئيس االئت��الف الوطني 
الس��وري رياض س��يف، إلى بروكس��ل، وأخ��رى قام 
بها املنس��ق العام للهيئة رياض حجاب، إلى باريس، 
ملطالبة األوروبيني ب�»أخذ دور أكبر في سورية، ودعم 

املعارضة السورية في العملية السياسية«.
وجت��ري الهيئة العليا للمفاوض��ات يوم االثنني، 
»عملية تقييم للجولة الفائتة من مفاوضات جنيف«، 
في اجتماعات تعقدها في مقرها بالرياض. كما تهدف 
االجتماعات إلى »وضع استراتيجية للمرحلة املقبلة، 
خصوصاً على صعيد التفاوض مع النظام في مس��ار 

جنيف«، وفق مصادر في الهيئة.
من جانبه، ذكر كبير املفاوضني في وفد املعارضة، 
محمد صب��را، أن »الهيئة العلي��ا للمفاوضات جتتمع 
مع الوفد املفاوض يوم اخلميس املقبل لتقييم اجلولة 

الس��ابقة م��ن املفاوضات«، 
مش��يراً إل��ى أن��ه »ال توج��د 
إلج��راء  الهيئ��ة  ل��دى  نّي��ة 
تعديالت على تركيبة الوفد 
أن��ه  وأض��اف  املف��اوض«. 
»حت��ى اللحظ��ة ال يوجد أي 
تأكيد على موعد عقد اجلولة 

املقبلة من املفاوضات«.
وم��ن املتوق��ع أن تعقد 
جول��ة س��ابعة م��ن مس��ار 
جني��ف في الش��هر احلالي، 
عق��ب اجلولة اجلدي��دة من 

مسار أس��تانة املقررة في 12حزيران. وكانت اجلولة 
السادس��ة م��ن املفاوض��ات ق��د انته��ت ف��ي 19 أي��ار 
املاضي، من دون إحراز أي تقدم يذكر. وال يزال النظام 
وحلف��اؤه يحاول��ون القفز ف��وق ق��رارات دولية تدعو 
إل��ى انتقال سياس��ي جاد تعتب��ره املعارضة اجلوهر 
احلقيقي للعملية التفاوضية، رافضة مس��اعَي يبذلها 
املوف��د األممي إل��ى س��ورية س��تيفان دي ميس��تورا، 
لتغيي��ر أولوي��ات التف��اوض، ف��ي مخالف��ة واضح��ة 

للمرجعيات الدولية.
وتعقد الهيئة العليا للمفاوضات اجتماعاتها في 
خض��م تطورات سياس��ية وعس��كرية هامة تش��هدها 
س��ورية، بفعل تراجع تنظيم »داع��ش« على أكثر من 
مح��ور، في وق��ت يحاول في��ه النظام قض��م املزيد من 
املناطق التي تقع حتت س��يطرة املعارضة في جنوب 
البالد ووس��طها. وبات من الواض��ح أن النظام وضع 
مس��ار جنيف خلف ظهره، وهو م��ا يفتح أمام جوالت 
وجوالت هدفها متييع عملية التفاوض، وتبديد الوقت 
حلصر املعارضة السورية في بقع جغرافية معزولة، 

لدفعها للموافقة على حلول تكرس وجود النظام.

وتأتي اجتماعات الهيئة العليا للمفاوضات بعد 
أيام من زيارة قام بها سيف الى مقر االحتاد األوروبي 
في بروكس��ل، وأخرى قام بها حجاب إلى باريس، في 
إطار محاولة املعارضة السورية احلفاظ على عالقات 
ممي��زة م��ع اجلان��ب األوروب��ي، عل��ى وقع املس��اعي 
الروس��ية حلرف املس��ار التفاوضي مع النظام. ويتم 
تهمي��ش مفاوضات جنيف التي ترعاها األمم املتحدة، 
وتفعيل مس��ار أستانة كي ُيتاح ملوسكو تثبيت حلول 

تلبي مصاحلها في شرق املتوسط.
وكان س��يف قد أجرى لقاًء هاماً مع املمثلة العليا 
لالحت��اد األوروب��ي للش��ؤون اخلارجية والسياس��ة 
االحت��اد  مق��ر  ف��ي  موغيرين��ي،  فيديري��كا  األمني��ة، 
األوروب��ي ف��ي بروكس��ل. وأش��ارت املص��ادر إل��ى أن 
»س��يف طالب األوروبيني بأخذ دور أكبر في س��ورية 
والشرق األوس��ط، وأن تقترن التصريحات األوروبية 
التي تدين النظام بجرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية 

بتص��رف على األرض«. كما أك��د للجانب األوروبي أن 
»إيران حتتل س��ورية، وروس��يا تفعل م��ا تريد، بينما 
أصدقاؤنا ل��م يفعلوا ما يوقف الع��دوان، ولم يعطوه 

االهتمام املطلوب«، وفق املصادر.
وطالب س��يف االحت��اد األوروب��ي ب�»املس��اعدة 
بإيج��اد حل لعش��رة ماليني س��وري ال ميلكون وثائق 
س��فر بس��بب إج��راءات النظ��ام األمنية«، فيم��ا أكدت 
موغيرين��ي أن »االحتاد يدعم املعارض��ة في العملية 
السياس��ية«. كم��ا وع��دت بأنه »س��يكون هن��اك دعم 
كام��ل للحكوم��ة الس��ورية املؤقت��ة ف��ي العم��ل على 
األرض لدفع اجلهود على املستوى االقتصادي إلدارة 
مرحلة ما بعد الصراع«، مؤكدة أن »االحتاد األوروبي 

يرى في املعارضة شركاءنا األساسيني في ذلك«.
من جانبه، أكد رئيس احلكومة السورية املؤقتة، 
ج��واد أبو حط��ب، أن العالق��ات الثنائية م��ع االحتاد 
األوروبي »تزداد حتس��ناً«، مش��يراً إلى أن »اللقاء مع 
موغيريني، كان هاماً ج��داً على صعيد دعم احلكومة 

املؤقتة ودعم كوادرها البشرية ومشاريعها«.
وأوض��ح أب��و حطب أن »هناك خمس��ة مش��اريع 
يتم العم��ل عليها مع االحتاد األوروبي، وهي التعليم، 
والصح��ة، والزراع��ة، ومل��ف الداخلي��ة، والتوثي��ق، 
الش��خصية،  والهوي��ات  الثبوتي��ة،  األوراق  ومن��ح 

ووثائق السفر«، وفق مصادر في االئتالف.{

بقلم: محمد أمني

بقلم: ميشيل كيلو

ثقافة النكسة
عّششت في نظامنا وشعبنا 

د. محمود خليل 

يوم 5 حزيران احلالى مير خمس��ون عاماً بالتمام والكمال على ذكرى نكسة يونيو 1967، ذلك 
الي��وم الف��ارق في تاريخنا احلدي��ث، اليوم الذي أفرز ثقاف��ة لم تزل تعيش معنا وتغ��زل العديد من 
جوان��ب حياتنا وأس��لوب تفكيرنا ونظرتنا لألم��ور حتى يوم الناس هذا. روايات عديدة س��يقت فى 
ش��رح أسباب النكس��ة، بعضها قدمها أطراف كانوا في دوالب احلكم واإلدارة املدنية والعسكرية في 
ذل��ك الوقت، وأخرى قدمها مؤرخون وباحثون اعتنوا برصد أس��باب هذا احل��دث وتفاصيل ما وقع 
ف��ي أيامه الصعبة. هناك من يش��كك ف��ي هذه الروايات، ويذه��ب إلى أننا ال منلك حت��ى اليوم رواية 
متكاملة مدعومة بوثائق حقيقية حول ما جرى. فى كل األحوال ما زالت النكس��ة تعشش فى ثقافتنا 
بصورة أو بأخرى، يحدث هذا رغم أن مصر -جيش��اً وشعباً- لم تصبر على ضياع األرض ولو أليام 
مع��دودات، فخاض��ت حرباً تواصلت عملياتها لس��نوات هي حرب االس��تنزاف الت��ي أوجعت العدّو 
اإلس��رائيلي أميا إيجاع، ولم متّر س��ت سنوات على يونيو 1967 حتى خاض املصريون حرباً كبرى 
ضد العدّو اإلس��رائيلي حققوا فيها نصراً اس��تردوا ب��ه اعتبارهم وكرامتهم، وكان ذلك في الس��ادس 
من أكتوبر )العاش��ر م��ن رمضان( عام 1973، ومن الالفت أن تاريخ النكس��ة والنصر يجتمعان في 

رمضان من العام الهجري احلالي )1438(ه�.
احتلت األرض ثم اسُتردت عبر رحلة احلرب والسالم التي خاضها الرئيس الراحل أنور السادات 
)رحم��ه الله( لك��ن الثقافة التي أورثتها النكس��ة في قلوب املصريني لم تزل قائم��ة في عقل ووجدان 
أف��راد الش��عب العاديني ونخب��ه املثقفة، بل ونخبته احلاكم��ة أيضاً. مفتاحان أساس��يان مييزان ما 
يعرف بثقافة النكسة، أولهما مفتاح اليأس من الذات، وثانيهما مفتاح اليأس من الواقع، تكّرس لدى 
ة هزمية 1967 إحساس س��احق باليأس من الذات، أتصّور أنه كان نتيجة طبيعية  املصريني عش��يّ
للس��قوط ف��ي فخ وهم القوة الذي عاش��ه اجليل الذي عاصر النكس��ة وصّدره إل��ى األبناء واألحفاد، 
ليفاج��أ بعد ذلك بواقع على درجة مفجعة من الهشاش��ة. كان من املنتظ��ر حينذاك أن يبادر اجلميع 
إل��ى تصحيح املس��ار، واإلميان بفكرة أن كل خطأ قابل للتصحي��ح، وأن الضربة التي ال تقصم الظهر 
تقّويه. كان من املنتظر أن يقف الفرد واملجتمع مع نفس��ه وقفة مصارحة يعترف فيها باألوهام التي 
عاشها، واألخطاء التي وقع فيها، ويرتب لتصحيح األوضاع. كل الشعوب تواجه هزائم وانكفاءات، 
الش��عب املصري أكبر ش��عب واجه محن��اً عبر تاريخه، العق��ل واملنطق كانا يفرضان على اإلنس��ان 
املصري أن يتعلم من تاريخه، وهو يعالج آالم الهزمية، لكنه لم يفعل، بل استس��لم إلحس��اس مرير 
بجلد الذات ولعن كل ش��ىء، وشيئاً فش��يئاً أصبح جلد الذات ولعن األشياء جزءاً من الثقافة العامة 

التي نتحدث عنها )ثقافة النكسة(.{

في الي��وم الرابع من ش��هر حزيران ع��ام 1967، 
وج��ه أحد ش��عراء »البعث« رس��الة إذاعي��ة مفتوحة 
إلى األمة العربية، تدعوها إلى االصطياف في نهاريا، 
مدينت��ه الفلس��طينية التي ق��ال إن اجليش الس��وري 
س��يحّررها ف��ي الس��اعات األول��ى بعد نش��وب حرب 
التحرير املقبلة. وفي اليوم التاسع منه، كانت رئيسة 
االحت��اد النس��ائي تطلق صرخات اس��تغاثٍة يائس��ة 
تناش��د العال��م وق��ف »الع��دوان الصهيون��ي« ال��ذي 
يس��تهدف عزل دمش��ق، أقدم مدينة ف��ي العالم، التي 
تتعّرض ملوجات قصٍف أسقطت عشرات آالف الشهداء 
من األطفال والنس��اء. في الي��وم ذاته، أذاع وزير دفاع 
النظام، الفريق حافظ األس��د، بياناً أعلن فيه س��قوط 
القنيطرة، عاصمة اجلوالن، ف��ي يد العدّو الصهيوني 
الغاش��م، وأمر جيشه بتنفيذ انسحاٍب كيفي منه، قال 
رجال القانون في م��ا بعد، إنه كان أمراً بحل اجليش، 
والدلي��ل أنه لم يدافع عن األرض الوطنية، بل س��لّمها 
من دون قتال للعدّو الذي لم يرس��ل قواته الس��تالمها 

إال بعد ثالثة أيام. 
ب��ني وع��د التحري��ر والدع��وة إل��ى االصطي��اف 
ف��ي نهاري��ا، وحرب لم تدم غير س��اعات قليلة، س��لم 
األس��د خالله��ا اجل��والن إلس��رائيل، وح��ل اجلي��ش. 
دم��رت إس��رائيل الطي��ران الس��وري عل��ى مدّرج��ات 
مطارات��ه، وغنمت آالف الدباب��ات واملدافع بذخائرها. 
بع��د الهزمية ق��ال النظ��ام إن »احلزب القائ��د« أحبط 
مؤمراة اس��تهدفت »نظام الثورة املعادي للصهيونية 
واإلمبريالية«، ومن��ع العدّو من إس��قاط النظام الذي 
خ��رج منتصراً من املعركة. ف��ي املعارك الكبرى )هكذا 
قي��ل( ليس احت��الل األرض أم��راً مهماً، مب��ا أنه ميكن 
حتريره��ا واس��تعادتها، أما النظام فه��و ال يعّوض أو 
يس��تعاد. صحيح أن العدّو احتل اجلوالن، لكن فشل 
املؤامرة هو ش��رط حتريره، في س��ياق اس��تراتيجية 

النظام لتحرير فلسطني، بطبيعة احلال. 
ذات ي��وم، احتلت فرنس��ا أرض��اً أملاني��ة، فجمع 
رئي��س أركان اجلي��ش األملاني ضباط��ه، وطلب منهم 
وض��ع خط��ة لتحريره��ا، وأص��در إليه��م أم��راً يقول: 
»س��نفّكر بها وس��نعمل لتحريرها دوم��اً ولن نتحدث 
عنها أبداً«. بعد احتالل اجلوالن، اعتمد النظام املوقف 
التالي: »س��نتحّدث عن اجلوالن دوم��اً، لن نفكر به أو 

نعمل لتحريره أبداً«. هل نعجب إن كان اجلوالن يرزح 
منذ خمسني عاماً حتت احتالل إسرائيل، وكان النظام 
قد حّوله إلى »ال قضية«، في سياق صرف احتالله إلى 
مزايداٍت خطابيٍة، لعبت دوراً مهماً في ردع معارضيه 
ومالحقتهم، واتهامهم بالعمالة للعدّو، ألنهم يعيقون 
جهوده لتحرير فلس��طني، وانتهاجه سياس��اٍت طوت 
متام��اً من��ذ ع��ام 1974، صفح��ة الص��راع العربي/ 
اإلس��رائيلي، وفتحت صفح��ة الصراع��ات العربية/ 
العربي��ة، ويب��دو أنها س��تبقى مفتوحة إلى أن يش��اء 

الله. 
ق��ال بيان أس��دي ع��ام 1967: ال أهمي��ة لألرض 
الوطني��ة ف��ي س��ياق ص��ّد مؤامرة ض��د النظ��ام يقف 
وراءها العدو اخلارجي. وفي عام 2011، عام الثورة، 
قال بيان أس��دي آخر: ال أهمية للشعب في سياق صد 
مؤام��رة داخلي��ة ضد النظ��ام، يتوالها الش��عب. وفي 
احلالت��ني: ال أهمي��ة إال للنظ��ام. في ه��ذه احلالة: أين 
املشكلة إذا س��لم أرضاً وطنية إلى العدّو مقابل بقائه، 

أو إذا أبيد الشعب، إن كان يريد إسقاطه؟ 
ما ه��ذا النظ��ام الذي يتخل��ي ع��ن أرض وطنيٍة، 
يقّوض احتالله��ا الدولة، ويلغي أحد أركان وجودها: 
س��يادتها الكاملة عل��ى داخلها الوطن��ي. وينقّض في 
الوق��ت نفس��ه، بكل س��الح لدي��ه على ش��عبه، بجرم 
مطالبت��ه بإص��الح أحواله؟ ما هذا النظ��ام الذي متت 
احملافظ��ة علي��ه ألن��ه تخل��ى ع��ن اجل��والن، واحت��ل 
لبن��ان، وح��ارب فلس��طني والع��راق، ويقض��ي عل��ى 
ش��عب س��ورية بدع��م إقليم��ي ودولي غي��ر محدود؟ 
ومل��اذا ال حتمي��ه إس��رائيل وغيره��ا، إن كان يقوم منذ 
س��تة أعوام مبا عجزت عنه دوم��اً: القضاء على دولة 
س��ورية ومجتمعها، األمر الذي كان سيكلفها عشرات 
آالف القتلى من جنودها، وس��يدمر أجزاء واس��عة من 

دولتها، دون أن يكون جناحها فيه مؤّكدا؟ 
إذا كانت النظم حتافظ على أرض وطنها وسالمة 
شعبها، بأي معيار وطني أو إنساني يراد لنا أن نسمي 
األس��دية نظام��اً، وهي الت��ي فّرطت باألول��ى وتقضي 
على الثاني؟ من غير إس��رائيل أفاد من »نظام« خدمها 

نيفاً ونصف قرن؟{

إنجازات النظام األسدي خالل خمسين عامًا!

نتن ياهو: الجوالن 
ستبقى تحت السيادة اإلسرائيلية إلى األبد

قال رئيس الوزراء اإلس��رائيلي، بنيامني ننت ياهو، 
إن إس��رائيل ال تعت��زم االنس��حاب من هضب��ة اجلوالن 

السورية، وإنها ستبقيها حتت سيادتها إلى األبد. 
جاء ذلك خالل جولة قام بها ننت ياهو، يوم الثالثا، 
في مرتفعات اجلوالن، وقال ننت ياهو: »ستبقى هضبة 

اجلوالن لألبد حتت السيادة اإلسرائيلية«. 
وأض��اف: »ل��ن نن��زل م��ن هضب��ة اجل��والن، هذه 

األرض لنا«. 
اجل��والن  هضب��ة  احتل��ت  ق��د  إس��رائيل  وكان��ت 

السورية في شهر حزيران 1967. 
وأعلنت إس��رائيل ضم مرتفعات اجلوالن إليها في 

العام 1981. 

وأبل��غ ننت ياهو مؤخراً روس��يا والواليات املتحدة 
األمريكية، أنه يعتزم إبقاء الس��يطرة اإلس��رائيلية على 

اجلوالن. 
وتأتي تصريحات نتنياهو هذه، بعد س��اعات من 
تصريحات مش��ابهة، قال فيها إنه يتمس��ك بالس��يطرة 
األمني��ة عل��ى كل أراضي الضف��ة الغربي��ة، وبضرورة 
اعتراف الفلسطينيني بإسرائيل كدولة يهودية، كشرط 

لصنع السالم. 
واحتفل��ت إس��رائيل بالذك��رى اخلمس��ني حل��رب 
حزي��ران، 1967، التي متكنت خاللها من احتالل ش��به 
جزيرة س��يناء، وقطاع غزة، والضف��ة الغربية مبا فيها 

القدس، ومرتفعات اجلوالن السورية.{
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حملة التحريض اإلعالمّية ضّد قطر: منذ بدايتها حتى قطع العالقات

اختراق سفير اإلمارات في واشنطن.. لمحاصرة قطر وحماس

الس��عودية  العالق��ات  قط��ع  خط��وة  س��بقت 
واإلماراتي��ة والبحرينّية مع قطر، ي��وم االثنني، حملة 
حتري��ض إعالم��ي، مس��تمّرة ومكّثف��ة، من��ذ 24 أي��ار 
املاضي، توض��ح أّن اخلطوة األخي��رة كانت محّضرة 
مس��بقاً، ومّت التمهي��د له��ا عبر إعالم خليج��ي، لتكون 
احلملة منطلقاً لش��ّن »حرب« إعالمية وسياسية ضد 

الدوحة.
وج��اء تكثيف احلرب اإلعالمّي��ة تلك، مع وضوح 
فش��ل حتري��ض وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي لبّث 
الفرقة اخلليجّية. فاسُتخدمت وسائل اإلعالم كأدواٍت 
من جهاٍت ُعليا، لفش��ل اجليوش اإللكترونّية، ورفض 
خليجي��ني ُكُثر لبّث الفرقة ب��ني دول مجلس التعاون، 
األم��ر ال��ذي اّتضح م��ن خالل وس��وم ع��ّدة كان بينها 
»خليجن��ا واح��د«، ومن ال��ردود على وس��ائل اإلعالم 
احمُلّرضة على حس��ابات مواقع التواصل، التي كانت 

تدعوها للتوّقف عن الكذب والفبركات.
ب��دأت احلمل��ة التحريضّي��ة تتكّثف في أي��ار، إذ 
ش��هد اإلعالم األميركي، املكتوب بشكٍل خاّص، مقاالت 
و»دراس��ات« موجه��ة سياس��ياً للهج��وم عل��ى قطر، 
وتصويره��ا كداع��م لإلره��اب، والرب��ط بينه��ا وب��ني 

جماعة اإلخوان املسلمني.
وكانت مجلة »فورين بوليسي« وصحيفة »وول 
س��تريت جورن��ال« األميركيت��ان، م��ن أكث��ر وس��ائل 
اإلع��الم األميركّي��ة حتريضاً على قطر، وه��و ما ترافق 
م��ع احلمل��ة اإلعالمّي��ة التحضيرّية واملرافق��ة لزيارة 

الرئيس األميركي دونالد ترامب إلى اخلليج. 
ونشرت »فورين بوليس��ي« تدوينًة جلون هانا، 
يّته��م فيها قط��ر »بالتعام��ل بوجهني في سياس��اتها 
اخلارجّية، حتديداً مع الوالي��ات املتحدة، وبالتطّرف 
أيضاً«. وهانا هو كبير مستشاري مؤسسة الدفاع عن 
الدميقراطيات، وهي مؤسسة تنتمي لتيار »احملافظني 
اجل��دد«، وميّوله��ا امللياردي��ر اإلس��رائيلي ش��يلدون 
أديلس��ون، أح��د حلف��اء رئيس ال��وزراء اإلس��رائيلي، 

بنيامني ننت ياهو.
العام��ة  العالق��ات  اإلم��ارات ش��ركات  وحّرك��ت 
األميركية والبريطانّية ووسائل اإلعالم لفبركة األخبار 
ضّد قطر، وشّن حملة من الواليات املتحدة وبريطانيا 
ضّده��ا. وكان حتقي��ق لصحيف��ة »مي��ل أون صندي« 
البريطاني��ة أواخ��ر ع��ام 2015 قد كش��ف أن حكومة 
أبوظبي دفعت ملؤسس��ة »كويلر« للعالق��ات العامة، 
ومقرها لندن، ماليني اجلنيهات لتنظيم حمالت هجوم 

وتشويه في بريطانيا ضد قطر واإلخوان املسلمني.
وقال تقرير »ميل أون صندي« إن أبوظبي دفعت 
لش��ركة »كويل��ر« لالستش��ارات والعالق��ات العام��ة 
نحو 93 ألف دوالر ش��هرياً، ملدة س��ت سنوات، مقابل 
تقدمي املعلومات للصحافيني الذين جتندهم »كويلر« 
لفبرك��ة األخب��ار والتقاري��ر التي تش��ّوه س��معة قطر 
وتتهمها بتمويل اإلرهاب. كذلك أناط العقد ب�»كويلر« 
مهمة تش��ويه س��معة الصحافيني البريطانيني الذين 

يتطرقون للشؤون اإلماراتية سلبياً.
وأضاف كات��ب التحقيق أنه حصل على نس��خة 
من بري��د إلكتروني أرس��له املستش��ار جيرالد راس��ل 
إل��ى رؤس��ائه في لن��دن وأبوظبي، يطلعه��م فيه على 
مق��ال كتب��ه الصحافي الن��درو غيليغان ف��ي صحيفة 
»صن��داي تلغ��راف«، يته��م قط��ر بتموي��ل اإلره��اب. 
وأرس��ل املستش��ار راس��ل نس��خة من املق��ال بالبريد 
اإللكترون��ي إلى كل من خالد بن محم��د بن زايد وأنور 
قرق��اش، وكت��ب: أعتقد يجب أن تش��اهد ه��ذا املنتج، 
أحدث جهودنا في تغيي��ر قواعد اللعبة في بريطانيا، 
املزيد في املس��تقبل«. وكتب أنور قرقاش رداً قال فيه: 
»نقت��رح أن نس��تمر في تطوي��ر العالقة م��ع غيليغان 
ومتري��ر املواد ل��ه عل��ى أس��اس منتظم«. وتل��ت تلك 
الرس��الة حملة ملدة ش��هرين ضد قطر، نشرت خاللها 
»تلغراف« 34 مادة صحافية، معظمها بقلم غيليغان، 

وكانت كلها تتهم الدوحة بتمويل اإلرهاب.
ه��ذا كلّه كان في النصف األول من ش��هر أيار وما 
قبل. لك��ن بعد ذل��ك، أصبحت احلمل��ة اإلعالمّية أكثر 
كذب��اً وحتريض��اً، إذ مّت اخت��راق موقع وكال��ة األنباء 
الرس��مية القطرّي��ة ليل ذل��ك اليوم، وب��ّث تصريحات 
مفبرك��ة ألمي��ر قط��ر الش��يخ متيم ب��ن حم��د آل ثاني، 
اس��تخدمتها وسائل إعالم س��عودية وإماراتّية بشكٍل 
مكّثف للتحريض على دولة قطر. وبعد منتصف الليل، 
أي م��ع الدخول في ي��وم 24 أي��ار، تكّثف��ت املاكينات 
اإلعالمّية التي كانت قناتا »العربية« و»سكاي نيوز« 
أب��رز احملّرضني فيها، بالتعاون مع صحف س��عودية 

مجموع��ة وثائ��ق نش��رتها صحيف��ة ديلي بيس��ت 
األميركية مسربة من البريد اإللكتروني للسفير اإلماراتي 
بواش��نطن يوس��ف العتيبة، تتضمن مراسالت متتد من 
عام 2014 إلى أيار 2017، وتكشف العديد من التفاصيل 
املتعلقة بتواصل السفارة اإلماراتية في الواليات املتحدة 
مع شركات عالقات عامة لتشويه صورة حلفاء واشنطن 

والتأثير على سياستها اخلارجية.
وكش��فت الوثائق عن قيام س��فارة اإلم��ارات بجهد 
منس��ق لتحجي��م دور قط��ر اإلقليم��ي والتحري��ض على 
اس��تهدافها أمنياً وسياس��ياً واتهامها إلى جانب الكويت 
بتمويل العمل اإلرهابي، باإلضافة إلى تنسيقها حلمالت 
ض��د تركيا وجماعة اإلخوان املس��لمني وحرك��ة املقاومة 

اإلسالمية.
وتقع هذه الوثائق املس��ربة في 55 صفحة، وتقول 
الصحيفة إن مجموعة م��ن قراصنة اإلنترنت تطلق على 

وإماراتّية ومصرية أيضاً.
وعند اإلعالن عن اختراق »قنا« ونشر تصريحات 
كاذب��ة، واصل��ت هذه املناب��ر حملتها بشراس��ة أكبر، 
وكأّن األمر يس��ير وف��ق خطة مجهزة مس��بقاً، لتلحق 
ف��ي ركابها صح��ف عربية، مثل »الش��رق األوس��ط« 
و»ع��كاظ« و»االقتصادية« و»الوط��ن«، وغيرها، عبر 
إعادة نش��ر التصريحات املفبركة مباش��رة بعد النفي 
بدقائ��ق، على هيئ��ة عواجل، ثم نش��ر أخب��ار عاجلة 

حتمل مواقف هجومية ضّد قطر.
كم��ا كتب��ت قن��اة »العربّي��ة« سلس��لة مواضيع 
نش��رت  املفبرك��ة،  التصريح��ات  ع��ن  »حتليلّي��ة« 
فيه��ا تصريح��ات األمي��ر متي��م املفبرك��ة. وبع��د نفي 
التصريح��ات، كتبت مق��االً بعنوان »تض��ارب األنباء 

نفسها اس��م »غلوبال ليكس« اخترقوا البريد اإللكتروني 
للسفير اإلماراتي، وقدموا جزءاً من محتوياته للصحيفة 

قبل أسبوع من نشر الوثائق.
 تشويه وحتريض

وأظه��رت تلك التس��ريبات جهداً منس��قاً يهدف إلى 
تش��ويه قطر وحتجيم دورها اإلقليم��ي والتحريض على 
اس��تهدافها أمنياً وسياس��ياً واتهامها إلى جانب الكويت 

بتمويل العمل اإلرهابي.
وجاء في إحدى الرس��ائل الواردة للسفير من طرف 
ريتش��ارد مينتز، وهو مدير ش��ركة عالق��ات عامة تدعى 
هاربر غروب، ويعمل مستش��اراً لدولة اإلمارات العربية 
املتحدة منذ س��بع س��نوات، أن ممولي اإلرهاب يعملون 
بشكل علني في قطر والكويت. ودعا مينتز السفير يوسف 
العتيب��ة إلى قراءة مقال على موقع مؤسس��ة الدفاع عن 
الدميقراطي��ات حت��ت عن��وان »ممولو اإلره��اب يعملون 

حول س��حب قطر س��فراءها من خم��س دول عربّية«. 
وصب��اح يوم 24، أي بعد حوالي س��ت س��اعات على 
إعالن االخت��راق، نقلت نفي وزي��ر اخلارجّية القطري 
محمد بن عب��د الرحمن آل ثاني، للخب��ر املفبرك، دون 

أن تسحبه عن موقعها.
كم��ا نش��رت تقري��راً حتريضي��اً بعن��وان »قط��ر 
سخرت إمكاناتها لتكون صوتاً للجماعات املتشددة«، 
ورّوج��ت مجدداً ملق��ال بعنوان »قطر تك��رر جتاربها.. 
أزم��ة جدي��دة م��ع »التع��اون اخلليج��ي«. واكتف��ت 
باإلشارة إلى خبر النفي في جملة واحدة من مقاالتها، 

إال أّنها استمّرت بحملتها. 
»سكاي نيوز« استمّرت في حملتها اإلعالمّية منذ 
ذلك احل��ني، وبشراس��ة وضمن خّطة مجهزة مس��بقاً 

بشكل علني في قطر والكويت«. وُتعرف مؤسسة الدفاع 
عن الدميقراطيات بوالئها املطلق إلس��رائيل وبتوجهاتها 

اليمينية املتشددة إزاء اإلسالم.
جدول أعمال

وكش��فت الرس��ائل املس��ربة جدول أعم��ال اجتماع 
يفت��رض انعقاده ف��ي حزيران 2017 بني مس��ؤولني من 
احلكوم��ة اإلماراتي��ة، عل��ى رأس��هم ول��ي عه��د أبوظبي 
الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان، وبني مديرين مبؤسسة 

الدفاع عن الدميقراطيات.
وتتحدث الرس��الة املس��ربة عن أربع قضايا ترتبط 
اإلس��الميني  ودع��م  اإلره��اب  بتموي��ل  وتتعل��ق  بقط��ر 
املتطرفني ودور قطر في زعزعة اس��تقرار املنطقة، إضافة 

إلى دور قناة اجلزيرة في هذه الزعزعة.
كم��ا تتن��اول احملادث��ات م��ا يصفون��ه ب��دور قن��اة 
اجلزيرة ك�»أداة لزعزعة االس��تقرار في املنطقة« بحسب 

ومحبوك��ة للتحريض ض��د قطر، فاس��تضافت طوال 
ليل 24 ويوم 25 محلّلني عرباً لدعم التحريض ونشر 

الفبركات واألكاذيب.
وفي أوائل حزيران نش��ر موقع قناة »سكاي نيوز 
عربية« تصريحات لنائبة مستش��ار األمن القومي في 
البيت األبي��ض، دينا حبيب باول، وتداولتها وس��ائل 
إع��الم س��عودّية ومصرّي��ة وعربّية على أّنه��ا حقيقة 
مل��دة يومني، ف��ي إط��ار احلملة نفس��ها. وج��اء اخلبر 
بعن��وان »البيت األبي��ض: على قطر االلت��زام مبذكرة 
تفاهم قم��ة الرياض«، وتداولته وس��ائل إعالم أخرى 
على أّنه »حتذير أميركي لقط��ر، ودعوة لاللتزام بقمة 
الري��اض«. ونقل��ت »س��كاي ني��وز« عن لس��ان باول 
قولها إّن »على قطر االلتزام مبا وَقّعت عليه في مذكرة 
التفاه��م الت��ي مّت التوص��ل إليه��ا ف��ي قم��ة الرياض، 
املتضمنة إنشاء آلية للرصد والتحقق من عدم متويل 

التنظيمات املتطرفة«. 
لكّن التصريح��ات احلقيقية لباول نقلتها صحف 
بارزة بينها »واش��نطن بوس��ت«، وحتدث��ت فيها عن 
»االتفاق ب��ني الواليات املتحدة ودول مجلس التعاون 
اخلليج��ي به��دف وق��ف متوي��ل اإلرهاب في الش��رق 

األوسط«.
وج��اءت تس��ريبات البري��د اإللكترون��ي لس��فير 
اإلم��ارات ف��ي واش��نطن، يوس��ف العتيب��ة، لتوضح 
معال��م احلملة اإلعالمّية املجهزة مس��بقاً وتؤّكدها، إذ 
أوضح��ت مضام��ني الرس��ائل حتريضاً مس��تمراً ضّد 
قطر ف��ي اإلع��الم األميركي وكش��فت تعاون��اً إماراتياً 

إسرائيلياً.{

لالستيراد والتنقل ورحالت الطيران، باستثناء الدول 
التي أعلنت اغالق حدودها ومجالها اجلوي«.

ودع��ا مجلس ال��وزراء القط��ري املواطن��ني لعدم 
االلتفات إلى »احلمالت االعالمية املغرضة«، وبنّي أنه 

سيتم إطالع املواطنني على أي تطورات أوالً بأول.
بع��د  قط��ر  م��ع  العالق��ات  قط��ع  ق��رار  ويأت��ي 
أس��بوعني من اندالع أزمة خليجية بني قطر من جانب 
والس��عودية واإلم��ارات من جانب آخ��ر، بعد اختراق 
موق��ع وكال��ة األنباء القطري��ة، في 23 أي��ار املنصرم، 
ونش��ر تصريحات منسوبة ألمير قطر الشيخ متيم بن 
حم��د آل ثاني، اعتبرتها وس��ائل إع��الم دول خليجية 
مناهضة لسياس��اتها، خاصة في ما يتعلق بالعالقة 

مع إيران.
وفي أعق��اب االخت��راق، انطلقت حمل��ة انتقادات 
غير مس��بوقة من وس��ائل إعالم س��عودية وإماراتية 

ضد قطر.

وأك��د البي��ان أن »دول��ة قطر ظل��ت حريصة على 
مجل��س التع��اون ل��دول اخللي��ج العربية ومتاس��كه 
وتعزي��ز روابط األخوة بني ش��عوب دوله، وس��تبقى 
دولة قطر وفّية لهذه املبادئ والقيم، ومتمسكة بكل ما 

فيه مصلحة وخير شعوب دول املجلس الشقيقة«.
كما أكدت دولة قطر »مج��دداً التزامها بالعمل مع 
املجتم��ع الدولي على مكافحة االرهاب بكافة أش��كاله 
وص��وره، وأي��اً كان مص��در«، نافي��ة االتهام��ات التي 

وجهتها لها الدول األربع ب�»دعم اإلرهاب«.
وف��ي رس��الة طمأن��ة للمواطن��ني واملقيم��ني، أكد 
مجلس ال��وزراء أن »حكومة دولة قط��ر قامت باتخاذ 
كل م��ا يل��زم م��ن احتياط��ات لضم��ان س��ير احلي��اة 
الطبيعي��ة، وعدم التأثر بأي تداعيات ميكن أن تنش��أ 

عن االجراءات التي اتخذتها الدول الثالث«.
وبّين��ت أن��ه »س��يظل املج��ال البح��ري مفتوح��اً 
مفتوح��اً  اجل��وي  املج��ال  س��يظل  كم��ا  لالس��تيراد، 

قالت قطر إن خطوة كل من الس��عودية واالمارات 
و البحرين بقطع العالقات الدبلوماسية معها »تهدف 
ملمارسة الضغوط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني«، 

معتبرة هذه اخلطوة »غير مبررة«.
ولفت��ت وكال��ة األنب��اء القطري��ة الرس��مية )قنا( 
إل��ى أن مجل��س ال��وزراء عق��د اجتماعاً »غي��ر عادي« 
مبقره ف��ي الديوان األميري برئاس��ة الش��يخ عبدالله 
بن ناصر بن خليف��ة آل ثاني. وقال املجلس، في بيان 
عق��ب االجتماع، إنه اطلع عل��ى البيانات الصادرة من 
كل من السعودية واإلمارات والبحرين بقطع عالقاتها 
الدبلوماس��ية والقنصلية وإغ��الق حدودها ومجالها 
اجل��وي مع دول��ة قطر. وأع��رب عن »اس��تغرابه لهذا 
الق��رار غي��ر املب��ّرر واملس��تند إل��ى مزاع��م وادعاءات 

وافتراءات وأكاذيب«.
وأش��ار إل��ى أن ال��دول الث��الث »مه��دت لقراره��ا 
بحملة إعالمية واس��عة وظاملة استخدمت خاللها كل 
وس��ائل اإلعالم في س��ابقة بني دول مجلس التعاون، 
ول��م تس��تثن احلمل��ة الظاملة حت��ى رم��وز دولتنا من 

التجريح واإلساءة«.
وتاب��ع مجل��س ال��وزراء أن��ه »كان واضح��اً منذ 
البداية أن الهدف من وراء احلملة اإلعالمية وقرار قطع 
العالقات الدبلوماسية والقنصلية وإغالق احلدود هو 
ممارس��ة الضغوط على دولة قطر لتتنازل عن قرارها 
الوطني وس��يادتها وسياس��تها املرتكزة أساساً على 

حماية مصالح شعبها«.

قطر: قطع العالقات معنا يهدف إلى دفعنا للتنازل عن قرارنا الوطني
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هذه التسريبات.
ويشمل جدول األعمال باالجتماع املذكور محادثات 
تتناول ملفات عدة، منها إجراء تقييم مشترك للتغييرات 
ف��ي القي��ادة الس��عودية، ووض��ع خط��ة لدعم اس��تقرار 

السعودية وإجناح التوجهات اجلديدة هناك.
ووفقا ملراس��لة اجلزيرة في واش��نطن وج��د وقفي، 
ف��إن ج��دول األعم��ال املتعل��ق مبلف الس��عودية يش��ير 
إلى محاول��ة إماراتية بالرغبة في أن تك��ون اليد اليمنى 
إذ  الس��عودية،  ب��دل  املنطق��ة  ف��ي  املتح��دة  للوالي��ات 
س��محت لنفس��ها أن تقيم الدور الس��عودي ف��ي املنطقة. 
ومن ب��ني الش��خصيات التي تق��رر حضوره��ا االجتماع 
م��ارك دوبويت��ز الرئي��س التنفيذي ملؤسس��ة الدفاع عن 

الدميقراطيات، وجون هانا مستشار ديك تشيني.
وتضمن ج��دول األعم��ال أيضاً مح��وراً يتحدث عن 
جماعة اإلخوان املس��لمني وكيفية التعامل معها، وتبادل 
وجه��ات النظر املش��تركة حول ما إذا كانت هناك أس��س 
لتصنيفه��ا منظم��ة إرهابي��ة عاملي��اً، وإن ل��م توجد هذه 
األس��س هل باإلمكان تصنيف مجموعات معينة مرتبطة 

باإلخوان على الئحة اإلرهاب؟
كم��ا تضم��ن ج��دول االجتماع مح��وراً يتح��دث عن 
مواجهة تركي��ا و»طموح« الرئيس رجب طيب أردوغان، 
وتداولت الرس��ائل مقاالً يتهم اإلمارات ومؤسسة موالية 
إلس��رائيل بالوق��وف وراء محاولة االنقالب الفاش��لة في 

تركيا صيف العام 2016.
وذكر املوقع أن بعض الرس��ائل تكشف تنسيقاً بني 
اإلم��ارات ومؤسس��ات موالية إلس��رائيل لثني ش��ركات 

عاملية عن االستثمار في إيران.
كما كشفت الرسائل اتصاالً إماراتياً أميركياً ملنع عقد 
مؤمتر حلركة املقاومة اإلسالمية )حماس( في العاصمة 
القطرية الدوحة. ووفق الرس��الة، قال الس��فير اإلماراتي 
مازح��اً: »أال يج��ب تغيي��ر م��كان القاع��دة األميركية في 

قطر؟«.
وجاء في إحدى الرس��ائل اإللكترونية املس��ربة من 
حساب الس��فير اإلماراتي في واش��نطن يوسف العتيبة 
رس��الة تبادله��ا ف��ي 28 نيس��ان 2017 مع ج��ون هانا 
املستشار الس��ابق ل�ديك تشيني نائب الرئيس األميركي 
األسبق -وهو أحد كبار الباحثني في مؤسسة الدفاع عن 
الدميقراطيات ومحس��وب على احملافظني اجلدد- يبدي 
فيه اعتراضه على اس��تضافة مؤمت��ر حلركة حماس في 

فندق مملوك لإلمارات في الدوحة.
ورد هانا بتأكيد ع��دم ضرورة نقل الفندق بل إجبار 
حم��اس عل��ى نق��ل املؤمت��ر إل��ى م��كان آخر غي��ر مملوك 
لإلم��ارات. وطلب م��ن العتيبة تذكير ب��الده بأن حماس 
مرتبطة بجماعة اإلخوان املس��لمني ومصنفة على الئحة 

املنظمات اإلرهابية.
وكان��ت بعض وس��ائل اإلعالم قد تناقل��ت أنباء في 
أواخر نيسان 2017 بش��أن اعتذار فندق إنتركونتننتال 
عن اس��تضافة مؤمتر إعالن الوثيق��ة اجلديدة حلماس، 

مما اضطر قيادة احلركة إلى نقله لفندق آخر.
إنترس��بت  موق��ع  نش��رها  أخ��رى  رس��الة  وف��ي 
اإللكترون��ي املتخص��ص بالصحافة االس��تقصائية قال 
العتيبة إن الربيع العربي س��اهم في نش��ر التطرف على 
حس��اب االعتدال والتس��امح، ووصف اإلمارات واألردن 

بأنهما آخر »الصامدين في معسكر االعتدال«.
وتتضم��ن الوثائ��ق كش��فاً للص��الت القائم��ة ب��ني 
الس��فير اإلماراتي وعدد من الساسة األميركيني لتحقيق 
أهداف وسياس��ات اإلمارات خصوصاً في منطقة الشرق 
األوس��ط. وم��ن ب��ني ه��ذه الش��خصيات وزي��ر الدف��اع 
األميرك��ي الس��ابق روبرت غيتس الذي تكش��ف الوثائق 
تواص��الً بين��ه مع الس��فير العتيب��ه أكثر من م��رة، طلب 
األول ف��ي إحداها من العتيبة ترتي��ب موعد مع ولي عهد 

اإلمارات الشيخ محمد بن زايد.
وق��ال غيت��س للعتيب��ة ف��ي الرس��الة اإللكتروني��ة 
املس��ربة إنني »أريد إعالمك بأنني س��أصل إلى أبوظبي 
في آخر الش��هر اجلاري حلض��ور اجتم��اع ملجلس إدارة 
بنك جي بي مورغان تشايس الدولي. أعلم أنني أبلغتك 
بش��كل متأخ��ر، ولكنني أرغب ف��ي مقابل��ة صديقي ولي 

العهد عندما أصل إلى هناك«.
وقبل أيام من اإلعالن عن كشف هذه الوثائق، انتقد 
غيتس في ندوة مبؤسسة الدفاع عن الدميقراطية نظمت 
في العاصمة األميركية واش��نطن، السياس��ة اخلارجية 
لقط��ر، والتغطي��ة اإلخباري��ة لقن��اة اجلزيرة إب��ان فترة 

االحتالل األميركي للعراق.
ولكن الوثائق كشفت عن اتصاالت جرت بني االثنني 
قبيل انعقاد هذه الندوة دعا فيها العتبية غيتس رس��مياً 
لتناول الغداء، ونقل إليه رسالة من محمد بن زايد، قائالً: 
»محم��د بن زايد يرس��ل حتياته من أبوظب��ي، ويقول لك 

افتح عليهم )يقصد قطر( أبواب اجلحيم غداً«.
كم��ا أظهرت التس��ريبات تب��ادل رس��ائل كثيرة بني 
الس��فير اإلمارات��ي وجون هانا احملس��وب عل��ى الصقور 
املتشددين ضد اإلسالم وهو نائب مستشار األمن القومي 

لديك تشيني نائب الرئيس األميركي.{

ألمانيا تتضامن مع قطر.. وتّتهم ترامب بإثارة التوتر بالخليج

أردوغان يؤكد تضامنه مع قطر.. وعالقتها باإلسالمّيين

 أعل��ن وزير اخلارجية األملاني س��يغمار غابريال 
تضام��ن بالده مع قط��ر في أزمتها م��ع دول خليجية. 
وقال غابريال ف��ي مقابلة أجرتها معه مجلة »غلوبال 
هانلس��بالت« األملاني��ة إن الرئي��س األميرك��ي دونالد 
ترام��ب يتحم��ل مس��ؤولية التوت��ر القائ��م ب��ني دول 

اخلليج وقطر.
نائ��ب  منص��ب  يش��غل  ال��ذي  غابري��ال،  وق��ال 
املستش��ارة األملانية، إن هناك عل��ى ما يبدو محاوالت 
لعزل قط��ر وإصابتها بش��كل وجودي، وذكر مراس��ل 
اجلزيرة في برلني عيس��ى طيب��ي أن غابرييل قال في 
التصريح��ات التي تنش��ر كاملة غ��داً إن نهج الرئيس 
ترامب في منطقة الش��رق األوس��ط خطير وسيزيد من 
األزم��ات، في وقت نحت��اج فيه إلى نظ��رة ثاقبة حلل 

هذه األزمات.
عالقته��ا  قط��ع  أعلن��ت  دول  س��بع  وكان��ت 
الدبلوماس��ية م��ع قط��ر، ويتعل��ق األم��ر بالبحري��ن 
والس��عودية واإلم��ارات ومص��ر واحلكوم��ة اليمني��ة 
واملالدي��ف وموريش��يوس، باإلضاف��ة إلى ما يس��مى 
»حكومة ش��رق ليبيا«. وأغلقت السعودية واإلمارات 
والبحرين جميع منافذه��ا البحرية والبرية واجلوية 

مع قطر ذهاباً وإياباً.
صفقات األسلحة

وانتقد وزير اخلارجية األملاني سياسة ترمب في 
عموم الشرق األوسط، مشيراً إلى أن صفقات األسلحة 
الضخمة التي وقعها مع دول خليجية مؤخراً تزيد من 
خط��ر الدخول في دوامة تس��ليح، ووص��ف األمر بأنه 

أع��رب الرئي��س الترك��ي رج��ب طيب أردوغ��ان في 
اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاني 
ع��ن تضامن بالده مع دولة قطر في ظ��ل األزمة املتفاقمة 

مع بعض دول اخلليج.
ونق��ل مراس��لون في تركيا ع��ن مصادر في رئاس��ة 
اجلمهوري��ة أن أردوغان أجرى اتص��االت هاتفية مع كل 
من أمي��ر قطر وملك الس��عودية س��لمان بن عب��د العزيز 
وأمير الكويت الشيخ صباح األحمد الصباح. وقد عرض 
أردوغان على الزعماء اخلليجيني اس��تعداده للمساهمة 

في إيجاد حل سلمي للتوتر احلاصل بني دول املنطقة.
كم��ا أج��رى أردوغان اتص��االً مع الرئيس الروس��ي 
فالدميير بوتني لبحث األزمة اخلليجية وسبل جتاوزها، 
واتفق الطرفان على الدعوة إلى احلوار لتسوية اخلالف 

بني قطر والدول التي قطعت عالقاتها معها.
وكان وزير اخلارجية التركي مولود جاويش أوغلو 
قد أعلن قبل ذلك أن بالده مستعدة للمساعدة في تطبيع 
العالق��ات اخلليجية من جديد، وقال إن اس��تقرار منطقة 

اخلليج هو استقرار لتركيا.
وقال��ت اخلارجي��ة التركي��ة إن التضام��ن اإلقليمي 
ضروري أكثر من أي وقت مضى في وقت يتفاقم فيه عدم 

االستقرار واألزمات في عدد من الدول باملنطقة.
الرئاسة التركية تعرب عن حزنها

أعرب املتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن 
يوم االثنني، عن حزن أنق��رة لقرار بعض أعضاء مجلس 
التعاون اخلليجي قطع العالقات الدبلوماس��ية مع قطر 

وفرض بعض العقوبات عليها. 
وشدد قالن في بيان، على ضرورة حل دول مجلس 
التع��اون اخلليج��ي األزم��ة احلاصلة بني قط��ر وبعض 
ال��دول العربية، ع��ن طريق احل��وار والتواص��ل. وتابع 
قائالً: »مع اس��تمرار البحث عن الس��الم واالس��تقرار في 
منطقتنا، وفي وقت نحن بأمس احلاجة فيه إلى تضامن 
كافة دول املنطقة لتحقيق هذا الهدف، فإّن على شركائنا 
االس��تراتيجيني ف��ي مجل��س التع��اون اخلليج��ي ح��ل 

مشاكلهم عن طريق احلوار والتواصل والتفاوض«.
وأّك��د قالن أّن الرئيس الترك��ي رجب طيب أردوغان 
بدأ اتصاالته الدبلوماسية للتوسط من أجل حل اخلالف 
القائم ب��ني قطر وبعض الدول العربي��ة.  ولفت املتحدث 
الرئاس��ي إل��ى أّن تركي��ا مس��تعدة للقيام مب��ا يقع على 

عاتقها إلنهاء األزمة الدبلوماسية احلاصلة.
عالقة قطر باإلسالميني

وأعلنت اإلمارات من جهتها أسباب قطعها عالقاتها 
ب�»مواصل��ة دعمه��ا ومتويله��ا واحتضانه��ا  م��ع قط��ر 

خاطئ��ة  سياس��ة 
متاماً.

وس�����ب�����ق�����ت 
ت����ص����ري����ح����ات 
غ���اب���ري���ال زي����ارة 
وزي����ر اخل��ارج��ي��ة 
خالد  ال��س��ع��ودي 

اجلبير لبرلني.
أمي��ر  وكان 
متيم  الش��يخ  قط��ر 
ب��ن حم��د آل ثان��ي 
قد تلق��ى اتصاالً من 
الروس��ي  الرئي��س 

فالدميي��ر بوتني أكد في��ه دعم بالده حلل عبر الس��بل 
الدبلوماس��ية، كم��ا تلقى أمي��ر قطر أيض��اً اتصاالً من 
الرئيس الفرنس��ي إميانويل ماكرون أعلن فيه األخير 
عن رغبته ف��ي تطوير العالقات ب��ني البلدين، وعزمه 

على القيام مبساع إليجاد حل لألزمة اخلليجية.
وشدد ماكرون على ضرورة احلفاظ على استقرار 
منطق��ة اخلليج، وأع��رب أمير قطر ع��ن تقديره ملوقف 
الرئي��س الفرنس��ي وحرص��ه عل��ى تعزي��ز العالقات 
االس��تراتيجية ب��ني البلدين وموقف��ه الداعي للحفاظ 

على العالقات بني دول اخلليج العربية.
الرئيس التركي

كما أع��رب الرئيس التركي رج��ب طيب أردوغان 
ف��ي اتصال هاتفي مع أمير قط��ر عن تضامن بالده مع 

واملتطرف��ة  ب�»اإلرهابي��ة  وصفته��ا  الت��ي  للتنظيم��ات« 
والطائفية«. 

أم��ا الس��عودية فأعلن��ت أن دافعه��ا لقط��ع العالقة 
م��ع الدوحة »حماي��ة أمنها الوطني م��ن مخاطر اإلرهاب 

والتطرف«.
وذك��رت عل��ى رأس ه��ذه اجلماعات الت��ي وصفتها 
ب�»اإلرهابي��ة« جماع��ة اإلخوان املس��لمني، وزعمت عمل 
قطر بشكل مستمر على »نشر وترويج فكر تنظيم داعش 
والقاعدة عبر وس��ائل إعالمها املباشرة وغير املباشرة«، 
إذ إن لقط��ر عالقات جيدة مع جماعة اإلخوان املس��لمني، 

وحركة حماس وجماعات املقاومة الفلسطينية.

واتف��ق احملللون على أن هناك رغبة خليجية في أن 
تتبنى قطر موقفاً مش��ابها لبقية دول اخلليج، التي ترى 

في إيران اخلطر األكبر أكثر من خطورة إسرائيل. 
وم��ا زالت العالقات متوترة حت��ى اليوم، وكان آخر 
مظاهره��ا مغادرة السيس��ي ووفده قاع��ة القمة العربية 
الت��ي عقدت ف��ي البحر امليت ف��ي األردن، وانتق��اد األمير 
القطري لنظام السيسي بشكل غير مباشر، مطالباً بعدم 
اخلل��ط بني التنظيمات السياس��ية الس��لمية )في تلميح 
واضح إل��ى جماعة اإلخ��وان املس��لمني(، واألخرى التي 

تلجأ إلى ممارسة العنف.{

قطر في ظل األزمة املتفاقمة مع بعض دول اخلليج.
ونقل مراس��ل اجلزيرة في تركيا ع��ن مصادر في 
رئاسة اجلمهورية أن أردوغان أجرى اتصاالت هاتفية 
م��ع كل من مل��ك الس��عودية س��لمان بن عب��د العزيز 
وأمي��ر الكويت الش��يخ صب��اح األحمد الصب��اح. وقد 
عرض أردوغ��ان على الزعماء اخلليجيني اس��تعداده 
للمس��اهمة في إيجاد حل س��لمي للتوتر احلاصل بني 

دول املنطقة.
ودعت سلطنة عمان واجلزائر والسودان وتونس 
والس��لطة الفلس��طينية إلى حل األزمة اخلليجية عن 
طري��ق احلوار، كذلك طالبت كل م��ن الواليات املتحدة 
األميركية وبريطانيا وإيران بتغليب لغة احلوار حلل 

اخلالفات بني دول مجلس التعاون اخلليجي.{

نداء من »اإلخوان المسلمين«
لرأب الصدع والحفاظ على وحدة الصف

تابعت جماعة »اإلخوان املس��لمني« - بكل أس��ف -التطورات األخيرة على الس��احة اخلليجية 
والعربية، من قطع للعالقات مع دولة قطر الش��قيقة، وما ترت��ب عليه من متزيق ألواصر األخوة بني 

شعوب املنطقة.
وجماع��ة اإلخ��وان إذ تدع��و الله س��بحانه وتعالى أن يعجل بكش��ف ه��ذه الغّم��ة، فإنها تثمن 
التح��ركات الس��ريعة التي ب��ادرت بها دولة الكوي��ت وتركيا وعدد م��ن الدول العربي��ة، للعمل على 
إعادة العالقات بني األشقاء داخل البيت العربي واخلليجي إلى سابق عهدها األخوي. وتدعو جميع 
العق��الء وأصحاب الرأي إل��ى ضّم جهودهم لهذه اجلهود الطيبة، س��عياً للجلوس إلى مائدة احلوار 
وحّل كافة اخلالفات التي لن يخرج منها أي منتصر، بل س��تدفع ثمنها شعوب املنطقة لصالح أعداء 

األمة.
إن قط��ر ودول اخلليج عرف عنها ط��وال تاريخها مناصرة القضايا العادلة والوقوف الى جانب 
الش��عوب املقهورة واحتضان أصحاب القيم واملبادئ، وه��ذه األزمة تضع اجلميع أمام مجموعٍة من 

التحديات..
فهي تؤّس��س حلالة غير مس��بوقة من العداء بني دول اخلليج ، ومتزيق أواصر األخوة العربية 
واإلس��المية بني ش��عوب املنطقة، التي جتمعها األرحام واألنس��اب والدين الواح��د واللغة الواحدة 

والتاريخ واملصير املشترك.
كم��ا أنه��ا تؤّدي إلى إضعاف االهتمام  باألزمات املش��تعلة في س��ورية والع��راق وليبيا واليمن 
وفلس��طني، مم��ا يقدم فرصة س��انحة لألطراف املتحكم��ة أو املتوّغلة فيها لتحقيق م��ا تخطط له من 
فوضى أو توّس��ع أو تقس��يم، وه��و ما يزيد من معاناة ش��عوب ه��ذه الدول ويضعها أمام مس��تقبل 

غامض.
وه��ي أخيراً تفتح الطريق لكارثة جديدة تضاف إلى الكوارث التي تعاني منها املنطقة، وللمزيد 
من االس��تقطاب وخطر تش��كيل محاور جديدة س��يكون لألط��راف املترّبصة باملنطق��ة الكلمة األولى 

فيها.
نسأل الله العظيم في هذا الشهر املبارك، أن يؤّلف بني قلوب العرب واملسلمني حكاماً ومحكومني، 

وأن يجّنبهم الفنت ما ظهر منها وما بطن، وأن يجمع كلمتهم ويبّصرهم باحلق والهدى.{
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اإلغالق المتواصل لمعبر رفح: خنق قطاع غزة بأدوات عربّية
تغي��رت أحوال معبر رفح الب��ري الذي يفصل قطاع 
غ��زة احملاصر ع��ن األراض��ي املصرية س��ريعاً. وتبدلت 
حالة االرتي��اح لإلجراءات املصرية إل��ى النقيض متاماً، 
م��ع إغالق املعب��ر منذ أكثر م��ن ثالثة أش��هر، دون فتحه 
للعالقني الراغبني في اخلروج من أكبر س��جن بشري في 
العالم. وفي غزة، التي استبش��رت قبل أش��هر بإعالنات 

مصرية متكررة بفتح املعبر، وبتس��هيالت غير مسبوقة 
للس��كان، ب��ات اإلحب��اط س��ّيد املوق��ف، وغط��ى الغبار 
بواب��ات منف��ذ رفح، بعد أش��هر م��ن إغالقها بوج��ه أكثر 
من 25 ألف محتاج للس��فر بش��كل إنس��اني مس��تعجل. 
احلجج املصري��ة لإلغالق هي ذاتها، الظ��روف األمنية ال 
تس��مح. لكن في مثل هذه الظروف األمنية، وأس��وأ منها، 

كان املعب��ر يعمل بش��كل ش��به طبيعي س��ابقاً، ولم يكن 
ذلك يش��كل عبئاً وال ثقالً على السلطات املصرية، التي لم 
تش��ُك يوماً من إخالل أي مسافر فلسطيني مّر عبر املعبر 

باألمن في مصر.
حرك��ة »حم��اس« وحكومته��ا وأجهزتها ف��ي قطاع 
غ��زة ال متلك إجابة عن الس��ؤال الذي يتك��رر يومياً على 
ألسنة السكان بش��أن املعبر، فهي أيضاً تخضع ملزاجية 
التعام��ل املص��ري معها، وتبدو االتص��االت منقطعة منذ 
أش��هر، بينها وبني السلطات املصرية الرسمية واألمنية، 
التي منعت رئيس مكتبها السياس��ي اجلديد، إس��ماعيل 
هني��ة، م��ن مغادرة غ��زة. وبينم��ا حتاصر غ��زة من قبل 
إس��رائيل وُيضيق عليه��ا اخلناق من قب��ل مصر، يصبح 
س��كان القط��اع، البال��غ عدده��م نح��و مليوني إنس��ان، 
ضحايا سياسة ال ترحم، وال تعرف للحاجات اإلنسانية 
مم��راً، م��ع تصاع��د األزمات ف��ي القط��اع، ووصولها إلى 
مرحل��ة خطيرة تنبئ باملزيد من املآس��ي ورمبا الوصول 

إلى حرب جديدة. 
ويق��ول مدير اإلعالم في معبر رف��ح البري، وائل أبو 
محسن، إّن املنفذ الوحيد للسفر ألكثر من مليوني مواطن 
غ��زي عل��ى العالم فتح خ��الل العام احلالي عش��رة أيام 
فقط، فيما أغلق ألكثر من 141 يوماً منذ بداية عام 2017. 
ويوضح أن عدد املسافرين الذين متكنوا من السفر خارج 
القط��اع بل��غ نحو 2624 مس��افراً م��ن القوائم املس��جلة 

ضم��ن كش��وفات وزارة الداخلية والكش��وفات املصرية، 
فيم��ا عاد إلى القطاع 3106 أش��خاص، ف��ي الوقت الذي 
أرجعت فيه الس��لطات املصرية 203 مس��افرين للقطاع 
أثناء مغادرتهم دون إبداء أية أس��باب. ويش��ير إلى أنه، 
رغم حالة التحس��ن التي ش��هدها عمل املعبر الذي يربط 
القط��اع احملاص��ر إس��رائيلياً باألراض��ي املصري��ة، منذ 
الرب��ع األخير لعام 2016 وحت��ى آذار املاضي، فإن عدد 
أيام إغالق املعبر أمام حركة الوصول بلغت أكثر من 90 
يوماً، في الوقت الذي ُفتح فيه قبل نحو ش��هر ملدة أربعة 
أي��ام فقط من أجل ع��ودة العالق��ني خارج القط��اع إليه. 
ويلفت مدير اإلعالم في معبر رفح البري إلى أن السلطات 
املصرية باتت تس��مح، في كل مرة يت��م فيها فتح املعبر، 
بإدخال ش��احنات حتمل بضائع جتارية ومواد لإلعمار، 

كاإلسمنت وطالء املنازل، والسيارات واألخشاب.
وس��جل نح��و 25 أل��ف فلس��طيني أس��ماءهم ف��ي 
كش��وفات الس��فر لدى الهيئ��ة العامة للمعاب��ر واحلدود 
في غزة، بانتظار فتح املعبر والس��ماح ملن يحالفه احلظ 
منه��م باملغ��ادرة، وجميعه��م م��ن احل��االت اإلنس��انية، 
واجلنس��يات  اإلقام��ات  وحمل��ة  والط��الب  كاملرض��ى 
األجنبي��ة، الذي��ن يحتاجون إلى املغادرة بش��كل فوري. 
ويتوق��ع كذلك أّن ت��زداد أع��داد املس��افرين الراغبني في 
مغادرة غ��زة أو العودة إليها، مع اس��تمرار إغالق املعبر 
ومنع الدخول واخلروج من غزة، فيما ترفض إس��رائيل، 
عبر معبرها الوحيد أيضاً، الس��ماح لغالبية س��كان غزة 

باملرور إلى األراضي احملتلة أو العالم اخلارجي.
ويش��ير رئيس هيئة احلراك الوطني لكسر احلصار 
عن غ��زة، ع��الء البطة، إل��ى أن إغ��الق معب��ر رفح ميثل 
كارث��ة للفلس��طينيني، على اعتب��ار أّن ه��ذا اإلغالق يزيد 
م��ن املعان��اة املتفاقمة ف��ي القطاع، مع تش��ديد احلصار 
اإلس��رائيلي. وتضاعف��ت احلاج��ة إل��ى فت��ح معبر رفح 
البري بشكل منتظم في ظل تضاعف احلاجات اإلنسانية 
وزي��ادة األزمات ف��ي القطاع. 
كان��ت هن��اك وع��ود جميل��ة 
وفضفاضة، ووف��ود، وصلت 
إلى مص��ر بدعوة من األجهزة 
بفت��ح  وع��دت  الس��يادية، 
املعب��ر عما قري��ب، واعتبرت 
غي��ر  إغالق��ه  اس��تمرار  أن 
منطقي وغير مبرر، بعد فترة 
م��ن األداء اجلي��د ملعب��ر رفح 
يتم إغالقه لفت��رة طويلة، بال 

مبرر حقيقي«.{

بقلم: ضياء خليل

إضراب األسرى والتضامن الشعبي
في المحيط العربي

بقلم: هاشم الرفاعي

انتصر إضراب الكرامة الفلس��طيني، بعد أكثر من أربعني يوماً من الصمود داخل سجون احملتل 
اإلس��رائيلي، معلناً الوصول إلى مرحلة تفاوض، يكون فيها الس��جني أقوى من السجان. وقد رافقت 
اإلضراَب من بداياته مس��اندٌة ومظاهر دعم فلس��طينياً وعربياً، حيث س��جل الفلس��طينيون ملحمة 
في الصمود ومقاومة احملتل بكل الطرق املتوفرة، وذلك بتكاتف 1800 أس��ير فلس��طيني في مقاومة 

احملتل بالصمود باملاء وامللح في وجه الكيان الغاصب. 
ازداد وه��ج ه��ذا الصمود يوماً بعد يوم داخل فلس��طني وخارجها في العال��م العربي. إذ تداعت 
الش��عوب العربية واحلركات االجتماعية املساندة للقضية الفلسطينية إلى التعريف بهذا اإلضراب 

ودعمه، ما يعّد دليالً حياً على فاعلية القضية املخذولة سياسياً. 
رمبا أخذت ردات الفعل، في ما مضى، حيزاً عاطفياً، ما ال يثمر تغييراً على أرض الواقع.  

 واحلدي��ث هنا عن تغيي��رات متّس واقع الص��راع، إذ كان التضامن، وما زال، يأخذ ش��كل جمع 
األم��وال واملس��اعدات، وإرس��الها إلى الفئات الفلس��طينية التي تس��تحقها، وتنتهي فت��رة التعاطف 
وردات الفعل، إلى أن تستجد أحداث أكثر وحشية، فيعيد العرب التعاطف واحلماسة نفسها لنصرة 
القضي��ة الفلس��طينية، وهذه ظاه��رة طبيعية في س��ياق التضامن احملدود واخل��ارج عن اإلمكانات 

املتاحة، بفعل السياسات العربية نحو القضية الفلسطينية.
وظهرت في الس��نوات القليل��ة املاضية حركة مقاطعة إس��رائيل )BDS(، حيث تعّرف احلركة 
نفس��ها بأنها »حركة فلس��طينية املنش��أ عاملية االمتداد تس��عى إلى مقاومة االحتالل واالس��تعمار-
االس��تيطاني واألبارتهاي��د اإلس��رائيلي، من أجل حتقي��ق احلرية والعدالة واملس��اواة في فلس��طني 
وصوالً إلى حق تقرير املصير لكل الش��عب الفلس��طيني في الوطن والشتات«. وجنحت هذه احلركة 
عاملي��اً في إحلاق هزائ��م اقتصادية وأكادميية وثقافي��ة في عزل النظام اإلس��رائيلي عاملياً ومحاولة 
حص��اره بهذا النوع اخل��الق من املقاطعات، التي تعب��ر عن حالٍة من الوعي في التعاطف الش��عبي 

والفردي مع القضية الفلسطينية.
رمبا ليس��ت مواقف املاضي مث��ل مواقف احلاضر، فق��د كانت في املاضي قواف��ل من املتطوعني 
ُتدع��م للذهاب لنصرة الفلس��طينيني، ثم تغيرت املعطيات في الس��نوات األخيرة، م��ا جعل التعامل 
مع القضايا العربية يختلف ش��عبياً، إال أن القضية الفلسطينية تبقى حاضرة في الوجدان العربي، 
وعلى أرض الواقع، ولكن بأدوات تتناس��ب مع الزمن الذي تعي��ش فيه، مع كامل اإلصرار والتحّدي 
ض��د الرضوخ الذي حت��اول أن تخّطه أطراف عربية في التطبيع مع الكي��ان الصهيوني. يبقى هناك 
إعالن موقف يؤكد رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهو موقف قاطع لدى ش��ريحة واسعة من 

احمليط إلى اخلليج في النظر إلى الكيان الغاصب.{

الرجوب: حائط البراق يجب أن يبقى
تحت السيادة اليهودية..واألقصى للمسلمين!

شهيد في كفر قاسم بالداخل الفلسطيني
خالل مواجهات مع شرطة االحتالل

قال أمني س��ر اللجنة املركزية حلرك��ة فتح، جبريل 
الرج��وب، إن عل��ى اجلانبني الفلس��طيني واإلس��رائيلي 
اس��تغالل جهود الرئيس األميرك��ي دونالد ترامب، بغية 
الوص��ول إل��ى »صفق��ة« الس��الم، الت��ي تنه��ي الصراع 

اإلسرائيلي- الفلسطيني.
ووفق��اً مل��ا نقلته القن��اة الثاني��ة اإلس��رائيلية، على 
لسان الرجوب، فإن الس��لطة الفلسطينية تنتظر مبادرة 
الرئي��س ترامب، وهو على اس��تعداد للتعامل والتعاطي 
حقيقي��ة  فرص��ة  مبثاب��ة  أنه��ا  معتب��راً  املب��ادرة،  م��ع 
للجانب��ني، لكون��ه يأتي مع نيات واضح��ة إلبرام صفقة 

تؤسس للحل النهائي.
وع��ن زيارة ترامب حلائط الب��راق، ذكر الرجوب أن 
احلائط له مكانة وقدسية لدى الشعب اليهودي، وعليه 
يجب أن يبقى حتت الس��يادة اليهودي��ة، فال خالف على 
ذل��ك، مس��تدركاً: »لك��ن باملقاب��ل ف��إن املس��جد األقصى 
وساحات احلرم القدسي الشريف حق خالص للمسلمني 

وللشعب الفلسطيني«.
وبع��د اذاع��ة التصريح، نف��ى جبري��ل الرجوب أن 
يك��ون قد أكد ف��ي تصريحات للقناة اإلس��رائيلية الثانية  

ليلة عصيبة شهدتها مدينة كفر قاسم، في الداخل 
الفلس��طيني، املكّن��اة »بلد الش��هداء«، بعد استش��هاد 
شاب خالل مواجهات مع شرطة االحتالل اإلسرائيلي.
وكانت الش��رطة اإلس��رائيلية قد توّجهت، مس��اء 
االثنني، إلى مقّر جلنة احلراس��ة في كفر قاسم، وقامت 
بإهانة رئيس اللجنة واالعتداء عليه، بحس��ب ش��هود 
عيان، مما أدى إلى حالة غليان في أوس��اط الش��باب، 

الذين تظاهروا رّداً على هذه املمارسات.
اإلس��رائيلية،  الش��رطة  م��ع  مواجه��ات  وخ��الل 
اسُتشهد الش��اب محمد طه )20 عاماً(، ليقوم األهالي 
بإحراق عدة س��يارات للشرطة اإلس��رائيلية، ومحيط 

مركز الشرطة في كفر قاسم.
وُتعتبر جلنة احلراسة احمللية، التي انطلقت منها 
ش��رارة املواجهات بس��بب اعتداء الشرطة، جلنة بادر 
إليها األهالي واللجنة الشعبية بالتنسيق مع البلدية، 
في محاولة حلماية املدينة، إذ يشعر سكان كفر قاسم، 
كم��ا فلس��طينيو الداخل، ب��أّن الش��رطة تتغاضى عن 
جرائ��م القتل في املجتم��ع العربي، وال تق��وم بواجبها 
ف��ي التوّصل إل��ى املجرمني، كما أّنها ال جتمع الس��الح 

املنتشر، مما يؤدي إلى ارتكاب مزيد من اجلرائم.
وكانت كفر قاس��م قد فق��دت، قبل أي��ام، اثنني من 
ش��بابها، في عملية إطالق نار، وهو املشهد الذي تكّرر 

قدس��ية حائط الب��راق عن��د اليهود، ووج��وب خضوعه 
للسيادة اإلسرائيلية.

ووص��ف الرجوب ف��ي تعليق نش��ره ف��ي صفحته 
مبوق��ع فيس��بوك املواق��ع اإلعالمية الت��ي تناقلت اخلبر 
باملأج��ورة والصفراء. وكتب في التعلي��ق: »ما ورد على 
لس��اني هو أن )الرئيس األميرك��ي دونالد( ترامب عندما 
زار حائط البراق املقدس عند اليهود لم يس��مح أن يرافقه 
أي إس��رائيلي« وه��ذه رس��الة بع��دم إق��راره بش��رعية 

سيادتكم على املكان«.
حملة استنكار فلسطينية

وفي وقت الحق قال الناطق باس��م »حماس« حازم 
قاس��م في بي��ان إن تصريح��ات الرجوب تع��د »جرمية 
وطنية«، وإس��اءة إلى الش��عب الفلس��طيني ومقدساته. 
وأضاف أن تلك التصريحات »رس��الة واضحة لالحتالل 
بالتن��ازل رس��مياً عن ثابت مق��دس ووطن��ي وتاريخي، 

طمعاً في احلصول على الفتات«.
من جهتها قالت الهيئة اإلسالمية العليا الفلسطينية 
في بيان أصدرته إن »مثل هذه التصريحات واالدعاءات 
حت��اول أن تزي��ف وت��زور احلقائ��ق املرتبط��ة بحائ��ط 
الب��راق، وه��ي تش��ويه وحتري��ف للحقيقة اخلال��دة أنه 
مكان مقدس للمس��لمني وحده��م دون غيرهم«. وتابعت 
أن املس��جد األقص��ى، مب��ا ف��ي ذل��ك حائ��ط الب��راق، هو 
للمس��لمني وحده��م بق��رار إله��ي من��ذ معج��زة اإلس��راء 
واملع��راج. ويأت��ي هذا اجل��دل وس��ط حملة إس��رائيلية 
لتس��ريع وتيرة تهوي��د القدس احملتلة، وذل��ك من خالل 
إق��رار مخطط��ات اس��تيطانية جدي��دة، وتغيي��ر هوي��ة 
املسجد األقصى واملعالم اإلس��المية واملسيحية األخرى 
ف��ي املدينة احملتل��ة. وكان رئيس احلكومة اإلس��رائيلية 
بنيام��ني ننت ياهو وأعضاء حكومته عقدوا األحد املاضي 
جلس��ة خاصة بساحة حائط البراق في القدس احملتلة، 
وذلك احتفاء بالذكرى اخلمس��ني الحتالل وضم املدينة، 
وحتدث ننت ياهو باملناسبة عن مشاريع لتطوير املدينة 

احملتلة.{

ف��ي أكثر م��ن جرمية حص��دت أرواحاً، خالل الش��هور 
األخيرة.

وعق��ب استش��هاد ط��ه، عق��دت »جلن��ة املتابعة 
العلي��ا للجماهي��ر العربية« جلس��ة طارئة، اس��تمرت 
حتى س��اعات صباح الثالثاء، بحثت خاللها الرد على 

التطورات.
واعتبر املجتمعون، برئاسة رئيس جلنة املتابعة 
أّن »الش��رطة اإلس��رائيلية، ق��ّررت أن  محم��د برك��ة، 
حت��ارب من يح��ارب اإلجرام، ب��دل أن حتارب��ه هي«، 
مش��يرين إل��ى أّن »الش��رطة ال تتعام��ل م��ع املواطنني 
الع��رب كأع��داء فق��ط، ب��ل تصّع��د م��ن قم��ع املجتمع 

العربي أيضاً«.
اإلس��رائيلية،  الش��رطة  املجتمع��ون،  وحّم��ل 
مس��ؤولية م��ا حدث ف��ي كفر قاس��م، مطالب��ني بإقالة 
وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد أردان، واملفتش 

العام للشرطة وقائد املنطقة.
وأعلن��ت جلن��ة املتابع��ة، ف��ي نهاي��ة االجتماع، 
حالة ط��وارئ في املجتمع العرب��ي، وحّملت احلكومة 
ورئيس��ها بنيام��ني نتنياه��و ووزي��ر األم��ن الداخل��ي 
والش��رطة، مس��ؤولية اإلج��رام املنّظ��م ف��ي املجتم��ع 
العرب��ي بالداخل، ومس��ؤولية اجلرمي��ة التي ارتكبت 

في كفر قاسم.{
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السيسي.. ومخطط استغالل دماء األقباط.. في ليبيا
اس��تغل عبد الفت��اح السيس��ي العم��ل اإلرهابي 
ال��ذي استش��هد في��ه 29 مواطن��اً مصري��اً قبطي��اً في 
محافظ��ة املني��ا، بينم��ا كان��وا ف��ي طريقه��م إل��ى دير 
األنبا صموئيل، ولقد أعلن داعش مس��ؤوليته عن هذا 
الهج��وم اإلرهاب��ي، وهو الهج��وم الرابع من��ذ كانون 

األول املاضي ضد أهداف مسيحية. 
وبع��د ح��دوث الهجوم بس��اعات قليل��ة، وجهت 
القوات اجلوية املصرية ضربة عس��كرية على أهداف 
ف��ي مدين��ة درن��ة الليبي��ة؛ ألعض��اء مجلس ش��ورى 
درن��ة، وخ��رج السيس��ي يزف للش��عب املص��ري أنه 
ق��ام باالنتقام والث��أر لضحايا العم��ل اإلرهابي. وكما 
ه��و متوقع، وجدن��ا البابا تواضروس ورج��ال الدين 
واملوالني للسيسي من سياسيني وإعالميني؛ يشرحون 
لنا العمل الفذ والقدرة العس��كرية التي قامت بتحقيق 
أهدافها في تدمير معسكرات اإلرهاب في ليبيا. وتكرر 
الهج��وم اجلوي املص��ري ملدة ثالثة أي��ام متتالية، ثم 
بدأت طائرات حفتر في الي��وم الرابع بعمليات قصف 
لدرن��ة. وعلين��ا اآلن الربط بني تلك األح��داث وربطها 
بالتط��ورات السياس��ية ف��ي األس��ابيع األخي��رة قبل 

وقوع احلادث اإلرهابي.
جاء نظام السيسي وهو يلّوح بأنه سيجلب األمن 
واحلماية لكافة املصريني، باإلضافة للنهوض مبصر 
وش��عبها اقتصادي��اً وإخراجها م��ن أزماته��ا املزمنة، 
ولكننا نتابع ملا يقرب من أربع سنوات ما إذا كان ذلك 
وهم��اً وخداعاً ومش��اريع فضفاض��ة، وخاوية من أي 
دسم يفيد في العمالة أو في حماية الشعب. السيسي 
ونظامه لهم أجندة واضحة هي الس��يطرة على احلكم 
وحتقي��ق مخطط وضع لهم. ولنت��رك تلك التفاصيل، 
ونس��تنتج أن النظام وصل بنا لزي��ادة األزمة األمنية 
والسياسية بحجم لم نتصوره من قبل، فبدأت تنتشر 
العملي��ات اإلرهابي��ة م��ن س��يناء إل��ى اإلس��كندرية، 
وحت��ى املنيا في قلب الدلتا، والنظام األمني يركز على 
غلق املواقع االلكترونية ويصنف باملئات أسماء ُتدرج 
حتت قائمة اإلرهاب، ولكنه يفش��ل في حماية املواطن 
املص��ري، بدون وجود خطط أمنية حلماية املواطن أو 

متكنت أسرة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب 
دميقراطي��اً مبص��ر، م��ن زيارت��ه ي��وم األحد، مبحبس��ه 
جنوبي القاهرة، للمرة األولى منذ أكثر من أربع سنوات.

تصريح��ات  ف��ي  مرس��ي،  جن��ل  الل��ه  عب��د  وق��ال 
لألناض��ول، إن والدت��ه جن��الء عل��ي محم��ود، وأخت��ه 
الش��يماء، متكنت��ا م��ن زي��ارة الوالد ف��ي مق��ر احتجازه 

بسجن طره جنوبي القاهرة.
وأض��اف: »الزيارة اس��تمرت نحو س��اعة، واطمأن 
فيها الرئيس على األحوال وظهر بصحة جيدة«، مش��يراً 
إل��ى أن الزي��ارة كان��ت مبوافقة م��ن الس��لطات املصرية 

وحددت فيها من أسرته اسمي الزوجة واإلبنة للزيارة.
ف��ي الس��ياق ذاته، ق��ال عب��د املنعم عب��د املقصود، 
رئيس هيئة الدفاع عن مرسي، وأحد من حضروا الزيارة: 
»الزيارة متت في غرفة بس��جن ملحق طره، بعد موافقة 
على حضورن��ا الثالثة، أن��ا كمحاميه وزوجت��ه وابنته، 
وه��ي بداي��ة جي��دة نتمن��ى اس��تمراريتها«، وأضاف أن 
مرسي »ظهر بصحة جيدة مطمئناً على جميع األحوال«، 

دون مزيد من التفاصيل.
وفي 27 آيار املاضي، قالت أس��رة مرس��ي في بيان 
إن الرئيس الس��ابق يقضي خامس رمضان في الس��جن 

دون زيارة.
وكان مرس��ي، من��ع من زي��ارة أهل��ه ومحاميه منذ 
تش��رين الثاني 2013، عقب رس��الة أخرجها للمصريني 
وقته��ا يتمس��ك فيه��ا بش��رعيته ورف��ض أي اج��راءات 

محاكمة متسه.
مرسي: موقفي لم يتغير

قال الرئيس محمد مرسي إن موقفه ثابت ولم يتغير 
من رفضه ل��كل اإلج��راءات املتخذة منذ 3 مت��وز 2013، 

مضيفاً: »أنا ما زلت على ما أنا عليه«.
ج��اء ذلك حس��ب بيان ص��ادر ع��ن أس��رة الرئيس 
محم��د مرس��ي يوم األح��د، التي متكنت م��ن زيارته ألول 
مرة. وقالت أسرة »مرسي«: »احلمد لله، بعد انقطاع تام 
عن التواص��ل والزيارة مع الوالد الرئيس محمد مرس��ي 

الدولة.
نب��دأ بزي��ارة رس��مية يق��وم به��ا الل��واء املتقاعد 
خليف��ة حفتر للسيس��ي، وطل��ب السيس��ي رفع حظر 
التسليح عن ليبيا وبالذات عن حفتر، وتلى ذلك زيارة 
رس��مية معلنة هي األولى من رئي��س األركان املصري 
محم��ود حجازي إلى حفتر في ليبيا، ولكن دون إعالن 
مضم��ون أو نتائج لتلك الزيارة، لك��ن من الواضح أن 
نظام السيسي بدأ في دعم أكبر حلفتر في مخطط ظهر 
جلي��ا مع وقوع الهجوم اإلرهابي ف��ي املنيا، ومع قرار 
قصف درن��ة على مس��افة 1500 كيلومتر م��ن املنيا، 
فه��ل هذا العم��ل اإلرهابي مدبر ألخ��ذ الذريعة لقصف 

درنة؟ لن نعرف الرد حالياً وقد ال نعرفه أبداً!
برب��ط تلك اخلي��وط، فنج��د حفتر يس��يطر على 
اجلزء الشرقي من ليبيا مع عدم قدرته على احتالل أو 
إخضاع درنة، وهو مستمر في محاوالته دون جدوى، 
بالرغم م��ن أنه يحاصرها منذ جناح مجلس ش��ورى 
درن��ة ف��ي هزمي��ة تنظي��م الدول��ة »داع��ش« وهروب 
بع��ض عناصر داعش م��ن درنة بع��د الهزمية، وذلك 

حتت غطاء من قوات حفتر )عملية الكرامة(.
ظهرت تل��ك التفاصيل على لس��ان العقيد مفتاح 
حم��زة، قائ��د محور احليل��ة في درن��ة، ال��ذي تعاون 
م��ع ث��وار درنة ف��ي هزمية تنظي��م داع��ش بعد حرب 
ضارية مل��دة ثمانية أش��هر؛ انتهت بتحري��ر درنة من 
تلك العصابات الداعش��ية، واستش��هد خاللها املئات 
من ثوار ليبيا لتحرير درن��ة. يروي التحقيق اخلاص 
ال��ذي مت عرضه عل��ى قناة اجلزيرة منذ ع��دة أيام في 
فيلم »الرمال املتحرك��ة.. درنة« تلك األحداث املوثقة، 
وعلين��ا الرب��ط بينه��ا وبني م��ا يحدث على الس��احة 
الليبي��ة اآلن، ف��ي ظل اس��تمرار قصف درن��ة. فما هو 

الغرض من ذلك؟
إن صم��ت املجتم��ع الدول��ي ع��ن هجوم مس��لح 
على دولة ليبيا يعتبر أمراً مريباً، فهي دولة مس��تقلة 
وعض��و ف��ي األمم املتحدة وذات س��يادة. فه��ل أعطت 
الدول الغربية الضوء للسيسي ملساعدة حفتر وزيادة 
ش��ق الصف الليبي املتصدع؛ فيم��ا كان اجلميع يأمل 

مل��دة أربع س��نوات، متكنت الي��وم حرم الرئي��س وابنته 
الش��يماء ومحاميه الش��خصي عبد املنع��م عبد املقصود 
من لقائه داخل مقر احتج��ازه«.  وأوضحت أن »اجلهات 
األمنية رفضت دخول أبناء الرئيس محمد مرس��ي، ولكن 
احلم��د لله على لقاء ح��رم الرئيس وابنته ب��ه«. وذكرت 
أن »مدة الزيارة كان��ت 45 دقيقة، دارت في مجملها بعد 
حرمان وانقط��اع من التواصل مع الوال��د الرئيس محمد 
مرس��ي مل��دة أربع س��نوات في س��ياق االطمئن��ان عليه، 
وعلى أحواله املعيش��ية وحالته الصحية، وعن أحوالنا 
املعيشية نحن كأس��رته«. وأردفت: »لقد بعث )مرسي( 
بتحياته إلى كل من يس��أل عن��ه؛ يطمئنهم أنه في صحة 
جيده ومعنويات عالية، وأن ثقته بالله ال حدود لها، كما 
يوص��ي اجلميع بالدعاء لهذا الوط��ن احلبيب قائالً: )أنا 

لست هنا إال حباً لديني ووطني(«.
 وأشارت أسرة الرئيس مرسي إلى أنها لم ُتدخل له 
أي طعام أو شراب، ولكن فقط بعض املالبس واملتعلقات 
الشخصية. واختتمت بقولها: »الزيارة في مجملها كانت 
بفضل الله ناجحة، واطمأنت األسرة على والدها الرئيس 
محمد مرس��ي، ونش��كر كل من كان له جهد في إمتام هذه 

الزيارة بكل املجهودات اإلعالمية واحلقوقية«.{

جن��اح حكومة الوف��اق الوطن��ي الليبية ف��ي التوافق 
عل��ى إنهاء األزم��ة الليبية، ويتضح اآلن أن السيس��ي 
يس��اند مخطط حفتر لزيادة رصيده، لكي يحتل درنة 
ويفرض س��يطرته على ش��رق ليبيا، وهذا سيزيد من 

رصيده التفاوضي مع فايز السراج وطرابلس.
يق��وم السيس��ي كذل��ك بق��ذف منطق��ة احل��دود 
الليبية الس��ودانية مع مصر، وهناك صراع ليبي على 
تل��ك املناطق اجلنوبية من ليبيا، باإلضافة للمش��اكل 
اجلديدة مع الس��ودان على حاليب وش��التني، واتهام 
الس��ودان ملصر بإمداد احل��ركات املناهضة للحكومة 
في إقليم دارفور بالس��الح. هذا مع اس��تمرار انتش��ار 

العملي��ات اإلرهابي��ة ف��ي س��يناء ووق��وع العديد من 
الشهداء من رجال األمن غير املدربني أمام داعش.

الص��ورة أصبح��ت واضح��ة أن نظام السيس��ي 
فش��ل في توفير احلماي��ة من الهجم��ات اإلرهابية في 
كاف��ة أنحاء مصر، ولك��ن النظام يح��اول إظهار القوة 
بقصف معس��كرات خ��ارج مصر، ف��ي محاولة خلداع 
الش��عب املصري، وبالذات األقباط، ب��أن النظام يثأر 
م��ن مرتكب��ي العمليات اإلرهابي��ة في الداخ��ل، وذلك 
بتنفيس الغضب الش��عبي الداخلي، ال��ذي لن يقتنع 
مب��ا يفعل��ة النظ��ام العس��كري ف��ي مص��ر، وال��ذي ال 

يستطيع أحد محاسبته على أعماله.
معارض��ني  أي  مواجه��ة  ف��ي  مس��تمر  النظ��ام 
سياس��يني، م��ع اس��تمرار حب��س عش��رات اآلالف في 
النظ��ر ع��ن األيديولوجي��ات  س��جون مص��ر بغ��ض 
للمعارض��ني، ويركز ف��ي الفترة األخي��رة على كل من 
يفك��ر بالدخ��ول ف��ي انتخاب��ات 2018، الت��ي ترعب 
السيسي وال يجد عالجاً لها حالياً إال التنكيل مبن يفكر 

أن تلك االنتخابات مفتوحة للمعارضة.
وال ميكننا التغاضي عن فرصة رمضان للسيسي، 
الش��عب  يش��غل  لك��ي 
املسلس��الت  ف��ي  املنش��غل 
بصراع��ات  والفوازي��ر 
خارجية وداخلية، وسنجد 
أن برملان العسكر ميرر بيع 
اجلزر للسعودية وتسليمها 
لهم مع مرور أربع س��نوات 
على سيطرة السيسي على 
احلك��م ف��ي مص��ر ووعوده 
»أّد  مص��ر  س��يجعل  بأن��ه 

الدنيا«!{

بقلم: أمني محمود

محمد مرسي يلتقى أسرته في محبسه
للمرة األولى منذ أكثر من أربع سنوات

السيسي في رحلة صيد ليبية
خالل قصف درنة

بقلم: بشير البكر

الغ��ارات اجلوية التي ش��نها الطي��ران احلربي املص��ري منذ عدة أي��ام، على مناط��ق متعّددة 
ف��ي ليبي��ا، أعطت الرئيس عبد الفتاح السيس��ي، ش��حنة عالية من الثقة بالنف��س، وبدا في حتركه 
العس��كري والسياس��ي كأنه يس��تدرك ما فاته من دور على املس��توى اخلارجي، من��ذ انقالبه على 

احلكم الشرعي في متوز 2013.
ج��رى احلديث ع��ن دور مصري مباش��ر في »عاصف��ة احلزم« في اليم��ن منذ بدايته��ا في آذار 
2015، وجزمت أوس��اط مصرية رس��مية، في أكثر من مناس��بة، بأن البحري��ة املصرية تتولى أمن 
ب��اب املندب، من أجل منع إيران من الس��يطرة علي��ه، وتعريض املالحة الدولي��ة للخطر، وحصلت 
تس��ريباٌت عن وجود خبراء مصريني في س��ورية إلى جانب نظام الرئيس الس��وري بش��ار األس��د، 
ولكن لم يثبت بالدليل امللموس أن القاهرة أرس��لت قوات إلى اليمن أو خبراء إلى س��ورية، ما يرّجح 

أن األمرين كانا من باب التسريبات املدروسة التي حتمل رسائل محّددة.
وال يعود اس��تنكاف مصر عن املش��اركة في »عاصفة احلزم« إلى عجز عسكري، وإمنا هو نابع 
من حس��اباٍت بازارية لدى نظام السيس��ي الذي برهن أنه ال يعطي بال مقابل، وكش��فت التسريبات 
اإلعالمي��ة التي تضمنت مكامل��ات بينه وبني بعض أركان حكمه عن عقلي��ٍة ال يحركها احلرص على 
دور مصر، بل املردود املالي. وبالتالي، ال ميكن وضع أي موقف لهذا النظام خارج هذه احلس��ابات. 
ومن هنا، ميكن تفس��ير حماس��ته للمش��اركة ف��ي احلملة اجلوية ف��ي ليبيا التي ربطه��ا باجلرمية 
اإلرهابي��ة التي ارتكبها »داعش« في املنيا، وأول مالحظٍة تس��توقف املراقب هنا هي أن السيس��ي ال 
يعمل في هذه احلملة من أجل ضرورة أو مصلحة مصرية، أو ضمن خطة عمٍل ملنع متّدد اإلرهاب من 
ليبيا إلى مصر، وإمنا هّمه األساس��ي إس��ناد اللواء خليفة حفتر الذي يرفض، منذ ثالث سنوات، أي 

تسويٍة ليبية بالتوافق بني أطراف النزاع، ويعمل من أجل إقامة حكم عسكري برئاسته.
واملالحظ��ة الثانية أن دخول نظام السيس��ي عس��كرياً على خط األزمة الليبي��ة أمر غير موفق، 
ويتعارض مع ثوابت العالقات املصرية الليبية التاريخية، وكان في وسع مصر أن تلعب دوراً أكثر 
فائدة وتوازناً بتقريب املواقف، ال إذكاء النزاع وتسعير احلرب التي ذاق الليبيون كثيراً من ويالتها، 
وق��د جاءت الضربات العس��كرية املصرية ف��ي وقٍت قطعت فيه املصاحلة الليبية ش��وطاً مهماً على 
طريق تعديل اتفاق الصخيرات، وبالتالي س��وف تش��جع لعبة السيسي حفتر على استمرار القتال 

العبثي الدائر منذ عدة سنوات.
املالحظة الثالثة أن تدخل السيس��ي في ليبيا لن يتجاوز حدود الضربات العس��كرية اجلوية، 
وهو في جميع األحوال، لن يرس��ل قواٍت مصرية ك��ي تقاتل على األرض من أجل نصرة حفتر، وهنا 
بي��ت القصيد، حيث برهنت الس��نوات الث��الث األخيرة أن نقطة ضعف حفت��ر تتمثل في عدم قدرته 
على توفير حش��د عسكري يحسم النزاع لصاحله، ولم يكن ينقصه الطيران احلربي، فهو لديه عدة 

طائرات حربية تقلع من مطارات الشرق الليبي، ولكنها لم تغّير في موازين القوى.
يدرك السيس��ي هذه احلقيق��ة، ولكنه غير مكترث به��ا، طاملا أنه يطمح إل��ى مكافأة مجزية من 
النفط الليبي، وليس هناك من يحاسبه على األداء والنتائج. وبدوره يعيش حفتر حالة خاصة من 
البهجة، ألنه يعتقد أن التطورات في صاحله، ومهما حصل فهو لن يخس��ر ش��يئاً مما حققه، رغم أن 

التدخل املصري يشكل خرقاً لسيادة ليبيا وعدواناً مكشوفاً على شعبها.
واألمر الذي يثير األس��ف أن تصمت األصوات في الش��رق الليبي التي ثارت في ش��باط 2011 
ض��د حكم معم��ر القذافي، وال تتحّرك م��ن أجل وقف دخول السيس��ي على خط األزم��ة، واألمر ذاته 
ينسحب على األمم املتحدة التي لزمت الصمت حتى اآلن، ولم تتحّرك للدفاع عن مبادرتها املعّرضة 

لالنهيار.{
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خالفات قبلية سودانية 
تفّكك »الحركة الشعبية« 

ب��رزت ن��ذر مواجه��ات قبلي��ة جدي��دة 
داخل مواق��ع متمردي »احلركة الش��عبية – 
الش��مال« في منطق��ة الني��ل األزرق املتاخمة 
للح��دود اإلثيوبي��ة عق��ب اتهام أبن��اء قبيلة 
البرون، رئيس احلركة مالك عقار ومجموعته 
بتصفي��ة قائ��د عس��كري ب��ارز، بينم��ا قالت 
سلطات جنوب السودان أن انقسام الالجئني 
السودانيني بني تيارين للمتمردين، أدى إلى 

مقتل 60 منهم في اشتباكات.
وأك��دت معلوم��ات ه��روب أب��رز القادة 
املقربني لعقار وهم مس��اعده »أحمد العمدة« 
و»صدي��ق املنس��ي« و»هاش��م أورط��ا« إلى 
والية أعالي النيل في دولة جنوب السودان، 
عقب اتهامهم بتصفية القائد العس��كري علي 
بندر السيس��ي في املنطقة الواقعة بني خور 
متباك وجابر دي��دا، وذلك بعدما كان معتقالً 

من جانب عقار بسبب خالفات بينهما.

االئتالف ُيغير على قوات 
موالية لدمشق

تنظي��م  ض��د  الدول��ي  االئت��الف  أعل��ن 
ان��ه وج��ه  اإلس��المية« )داع��ش(  »الدول��ة 
ضرب��ة جدي��دة ال��ى ق��وات موالي��ة للنظام 
الس��وري قرب التنف في منطق��ة غير بعيدة 

من احلدود العراقية واألردنية. 
وق��ال االئت��الف ال��ذي تق��وده الواليات 
املتح��دة ف��ي بي��ان إن املجموعة املس��تهدفة 
كان��ت مؤلف��ة »م��ن أكث��ر م��ن 60 مقات��الً« 
مزودي��ن »دباب��ة ومدفعية« وكانت تش��كل 

»تهديداً« لقوات االئتالف في التنف.
وأوض��ح ان »االئت��الف ال يس��عى ال��ى 
قتال النظام الس��وري أو الق��وات املوالية له، 
لكن��ه مس��تعد للدف��اع عن نفس��ه إذا رفضت 
قوات موالية للنظام مغادرة املنطقة« املشار 

إليها.

وفاة الملياردير السعودي 
عدنان خاشقجي في لندن

امللياردي��ر  املاض��ي،  الثالث��اء  توف��ي 
الس��عودي عدنان خاش��قجي ف��ي لندن عن 

82 عاماً، وفق ما اعلنت عائلته في بيان.
ال��ذي  امللياردي��ر  ان  البي��ان  واوض��ح 
اش��تهر بأس��لوب حياته الباذخة وبعالقاته 
بش��خصيات بارزة في أنح��اء العالم، توفي 

محاطاً بأبنائه.
وجاء في البيان: »توفي والدنا احلبيب 
عدنان خاشقجي )82 عاماً( بسالم اليوم في 
لندن أثن��اء عالجه من مرض باركنس��ون«. 
وأضاف البيان: »لقد ع��اش أيامه األخيرة.. 
بنفس الفخامة والق��وة والكرامة التي ميزت 

حياته املذهلة«. 
وتلقى خاش��قجي تعليم��ه في الواليات 
املتحدة وعمل وس��يطاً لصفقات الس��الح في 
أنحاء العال��م وحصل على عم��والت كبيرة، 
يع��رف  وكان  مش��بوهة،  أعم��االً  أدار  كم��ا 
بإقامته احلفالت الت��ي يحضرها النخبة في 

العالم.

روسيا تتوعد الجبل األسود 
بعد انضمامه إلى »األطلسي«

توع��دت روس��يا بال��رد عل��ى »املس��ار 
املعادي« الذي تتبعه اجلبل األسود، ونددت 
»بالهس��تيريا املناهضة لروسيا« من جانب 
اجلمهورية اليوغوس��الفية الس��ابقة، وذلك 
األس��ود  اجلب��ل  وزراء  رئي��س  كان  بينم��ا 

دوس��كو ماركوفيتش في واش��نطن حلضور 
مبناس��بة  اخلارجي��ة  وزارة  ف��ي  احتف��ال 
انضمام جمهورية اجلبل األس��ود، الى حلف 
ش��مال األطلس��ي لتصب��ح العضو التاس��ع 

والعشرين في احللف.
وقال��ت وزارة اخلارجي��ة الروس��ية إن 
اجلبل األس��ود تتحمل »املس��ؤولية الكاملة« 
بعد االنضمام إلى عقوبات االحتاد األوروبي 
ضد روس��يا ف��ي 2014. وأضاف��ت في بيان 
أنه »في ضوء املس��ار املعادي الذي اختارته 
س��لطات اجلب��ل األس��ود، يحتف��ظ اجلان��ب 
الروس��ي بحق اتخاذ إجراءات انتقامية على 
أس��اس متبادل. في السياس��ة متاماً كما في 

الفيزياء لكل فعل رد فعل مضاد له«.

ألمانيا ستتفادى تصعيد 
الخالف مع تركيا

أك��د وزير اخلارجي��ة األملاني س��يغمار 
غابرييل، أنه س��يحاول تف��ادي إحلاق ضرر 
بالعالقات املتوترة بالفعل مع تركيا، حليف 
أملانيا في حلف شمال األطلسي، خالل سحب 
قوات أملاني��ة، إذ ال يريد تصعي��د نزاع يدفع 

أنقرة نحو عالقات أوثق مع موسكو.
وأضاف في تصريح إلذاعة »دويتشالند 
قص��ارى  س��يبذلون  مس��ؤوليه  أن  فون��ك« 
جهدهم لعدم تصعيد الوضع مع انس��حاب 
القوات األملانية من قاعدة إجنيرليك اجلوية 
ف��ي جنوب تركي��ا رداً على قرار أنق��رة تقييد 
زيارة ن��واب أملان للجن��ود. وتابع إنه يجب 
تنظيم االنس��حاب حتى ال يتب��ادل اجلانبان 

اإلهانات.
ولف��ت غابريي��ل إل��ى أن وزارة الدف��اع 
االملاني��ة توصل��ت اآلن إل��ى أن��ه م��ن األكثر 
منطقي��ة من الناحية اللوجيس��تية، إرس��ال 

طائرات »تورنادو« األملانية إلى األردن.

طائرة روسية تعترض قاذفة 
أميركية فوق البلطيق

أنه��ا  الروس��ية  الدف��اع  وزارة  أعلن��ت 
أرس��لت طائ��رة مقاتلة م��ن طراز س��وخوي 
)س��و - 27(، العتراض قاذفة اس��تراتيجية 
أميركية من طراز )بي - 52( قالت إنها كانت 

حتلق قرب حدودها فوق بحر البلطيق.
وأضافت ال��وزارة في بيان أن ش��بكات 
الدفاع اجلوي الروس��ية رصدت القاذفة قبل 
ظهر أمس، أثن��اء طيرانها فوق مياه محايدة 

موازية للحدود الروسية.
الروس��ية  الطائ��رة  »طاق��م  إن  وقال��ت 
ق��ام بع��د اقترابه إلى مس��افة آمن��ة بتحديد 
هوية الطائرة باعتبارها قاذفة استراتيجية 
أميركي��ة م��ن ط��راز )ب��ي - 52( ورافقه��ا« 
حتى غيرت مس��ارها وابتعدت ع��ن املنطقة 
احلدودية. واش��ارت روس��يا إلى أن الطائرة 
الروسية أرسلت على عجل من وحدة الدفاع 
اجل��وي ف��ي أس��طول البلطي��ق املتمركز في 

كالينينغراد.
ب��ي-52  القاذف��ة  أن  إل��ى  ويش��ار 
»س��تراتوفورتريس« ه��ي طائ��رة مس��افات 
طويل��ة، وق��ادرة عل��ى حم��ل س��الح نووي، 
وواح��دة م��ن أب��رز رم��وز احل��رب الب��اردة، 

ودخلت اخلدمة في اخلمسينات.

خطة إسرائيلية لبناء 
مستوطنة جديدة في الضفة

أف��ادت تقاري��ر إعالمي��ة إس��رائيلية أن 
جلن��ة التخطيط العلي��ا ف��ي اإلدارة املدنية، 
وافق��ت، عل��ى خط��ط لبن��اء أول مس��توطنة 
يهودية جدي��دة في الضفة الغربية منذ نحو 
20 عام��اً، ما أث��ار إدانة فلس��طينية للخطوة 
التي تتحدى مناشدات دولية بتجنب اتخاذ 

مثل هذه اإلجراءات.
وإذا تأك��دت اخلطة التي قالت وس��ائل 
اإلع��الم إنها تتضمن كذلك بن��اء نحو 1800 
وح��دة س��كنية ف��ي الضف��ة الغربي��ة، فم��ن 
املرجح أن توج��ه ضربة قوية أخرى جلهود 
 - اإلس��رائيلية  الس��الم  عملي��ة  اس��تئناف 

الفلسطينية.
ورفضت متحدثة باس��م اإلدارة املدنية 
ف��ي الضف��ة الغربية الت��ي يديره��ا اجليش 

التعليق على التقارير.

فيضانات قاتلة في تونس
العاصم��ة  ف��ي  قوي��ة  فيضان��ات  ادت 
التونس��ية تونس الى مقتل شخصني وجرح 
آخرين والتسبب بأضرار مادية كبيرة حيث 
غم��رت الس��يول ش��وارع وأحي��اء وجرف��ت 
س��يارات، فيما ش��هد ش��مال الب��الد عاصفة 
مصحوب��ة بري��اح قوي��ة وأمط��ار وب��َرد في 
ظاه��رة مناخي��ة غي��ر معت��ادة في مث��ل هذا 

الوقت من السنة.
واف��ادت وزارة الداخلي��ة ب��أن وح��دات 
احلماي��ة )الدف��اع( املدني��ة تدخلت لش��فط 
مياه تس��ربت الى املنازل في واليات الشمال 
تون��س،  والعاصم��ة  الغرب��ي  والوس��ط 
و»أزاحت« من الطرقات وس��ائل نقل تعطلت 
املادي��ة  بس��بب االمط��ار. وكان��ت االض��رار 
كبي��رة ف��ي العاصم��ة تون��س الت��ي تتألف 
م��ن 4 والي��ات يقطنه��ا أكثر م��ن 2،6 مليون 
ساكن. بينما أعلنت وزارة الصحة غلق قسم 
الط��وارئ مبستش��فى في والي��ة منوبة »إثر 

تسّرب كميات من مياه األمطار« إليه.

ترامب مثنيًا على »عزل قطر«: 
نهاية رعب اإلرهاب

دخل الرئي��س األميرك��ي دونالد ترامب 
س��ريعاً على خط األزمة املتصاعدة بني دول 
اخلليج وقطر، حيث أش��ار إلى ان قطر متول 
التط��رف، كما دع��م احلص��ار الدبلوماس��ي 

الذي فرضته عدة دول على الدوحة.
وكعادت��ه، غ��رد ترام��ب قائالً:»انه المر 
جي��د ان ن��رى ان زي��ارة الس��عودية واملل��ك 

بحضور خمسني دولة تعطي نتائج«.
يري��دون  انه��م  قال��وا  »لق��د  وأض��اف: 
اعتم��اد نه��ج حازم حي��ال متوي��ل التطرف، 
وكل الدالئ��ل تش��ير ال��ى قطر، قد يك��ون ذلك 

بداية نهاية رعب االرهاب«.
الرئي��س  تصريح��ات  وتتع��ارض 
األميركي مع اللهجة التصاحلية التي تبناها 
وزير خارجيت��ه ريكس تيلرس��ون حني دعا 
دول اخللي��ج ال��ى البقاء »متح��دة« والى ان 

جتري حواراً لبحث »هذه اخلالفات«.

التحالف ُيِقرُّ بمعركة 
شرسة وصعبة في الرقة

دخلت قوات س��وريا الدميوقراطية الى 
املدينة مدينة الرقة، معقل، وأعلنت »املعركة 
الكب��رى لتحري��ر« املدينة بعد ثمانية أش��هر 
الواس��عة  العس��كرية  العملي��ة  ب��دء  عل��ى 
الس��تعادتها، وتزامن��اً أعلنت ق��وات النظام 
انه��ا دخل محافظ��ة الرقة وانتزع الس��يطرة 

على قريتني من تنظيم داعش.
واعتبر التحالف الدولي بقيادة واشنطن 
ال��ذي يدع��م ق��وات س��وريا الدميوقراطي��ة، 
حتالف فصائل كردية وعربية، ان الس��يطرة 
حاس��مة«  »ضرب��ة  ستش��كل  الرق��ة  عل��ى 
ان  نفس��ه  الوق��ت  ف��ي  مك��رراً  للجهادي��ني، 
الس��يطرة النهائية على املدينة ستس��تغرق 

وقتاً وستكون صعبة.
س��وريا  ق��وات  ف��ي  القيادي��ة  وقال��ت 
الدميوقراطي��ة روجدا ف��الت: »دخلت قواتنا 
مدين��ة الرق��ة م��ن اجلهة الش��رقية ف��ي حّي 

املشلب«.
واعتبر املتحدث باسم التحالف الدولي 
س��تيف تاونس��ند في بيان ان »معركة الرقة 
الهج��وم  لك��ن  وصعب��ة،  طويل��ة  س��تكون 
لفك��رة اخلالف��ة  سيش��كل ضرب��ة حاس��مة 

املتمثلة« بتنظيم الدولة اإلسالمية.

لقطات سريعة

الخطر األول على العالم العربي!
بقلم: بسام ناصر 
ب��ادئ ذي بدء فإن احلريق الذي أش��علته إيران ف��ي املنطقة، بتدخالتها 
الس��افرة في ش��ؤون دول عربية، واصطفافه��ا إلى جانب القتل��ة احملترفني، 
أفقدها كثيراً من أصدقائها ومؤّيديها على األقل في اجلانب السياسي، فانقلب 

عليها أكثر الناس إشادة بها، وثناًء عليها بسبب مواقفها السابقة.
مرحل��ة ما بعد الث��ورات العربية، أزاحت اللثام عن وج��ه إيران القبيح، 
إذ إنه��ا بدل أن تنح��از إلى خندق »املظلومية« واملظلوم��ني، وتقف إلى جانب 
املعذبني واحملرومني، كما تلح دائماً في خطابها الديني، اختارت الوقوف إلى 

جانب أعدائهم وجالديهم، ودعمتهم دعماً مفتوحاً، وما زالت تفعل ذلك. 
نع��م باتت إي��ران تش��كل خط��راً داهم��اً بنزعته��ا التوس��عية، ورغبتها 
الشرهة في بس��ط نفوذها اخلارجي، وسيطرتها على دول أخرى، األمر الذي 
دفع الدول العربية املس��تهدفة والتي يتطاير إليها الش��رر اإليراني، أن حتزم 
أمرها ملواجهة املشاريع اإليرانية في املنطقة، ما أشعل فتيل احلرب الطائفية، 

وأجج نيرانها.
حني تصبح إيران أخطر على العالم العربي واإلسالمي من إسرائيل، فإن 
ذل��ك يعني )في ما يعنيه( القبول بإس��رائيل كجزء م��ن منظومة )حتالفات( 
آخذة بالتشكل ملواجهة اإلرهاب في مختلف أشكاله وجتلياته، ومنه بالطبع 
اإلرهاب اإليراني، وستتحول إسرائيل من عدّو وجودي إلى شريك في محاربة 

اإلرهاب والتصدي له.
م��ا يغذي ذلك التوجه )أي اعتبار إيران ه��ي العدّو األول( تلك اخلالفات 
العقائدية والتاريخية احلاكمة لطبيعة العالقة بني السنة والشيعة عقائدياً 
وتاريخي��اً، وهي الت��ي تهيئ األج��واء واملناخات لتأزمي العالق��ات، وتأجيج 
اخلالف��ات بني إي��ران وجيرانه��ا الع��رب، فعند اس��تحضارها يصب��ح خيار 
املواجه��ة العس��كرية ه��و اخليار الوحي��د، مع س��عي كل طرف الس��تئصال 

اآلخر.
ثّم��ة ف��روق جوهري��ة ب��ني طبيع��ة األع��داء، وبالتال��ي حتدي��د درج��ة 
خطورته��م، وما ميثلون��ه من حتديات وجودية، فإس��رائيل جس��م غريب مت 
زرعه في فلسطني، وهو كيان احتاللي مغتصب، مدعوم من الواليات املتحدة 
األمريكية كخيار اس��تراتيجي دائم لها، وال ميكن بحال تخليها عن حماية هذا 

الكيان ورعايته، وال تبعد عنها مواقف كثير من الدول األوروبية. 
أما إيران فهي ج��ارة تاريخية للعالم العربي، فال مناص من القبول بها، 
وإقام��ة عالقات طبيعية معها، فعداوتها ليس��ت عداوة أبدي��ة دائمة، بل هي 
بسبب سياس��اتها األخيرة املنحازة إلى أطراف بعينها، إلى جانب تدخالتها 
الس��افرة في الشأن العربي الداخلي، وانحيازها إلى أنظمة القمع واالستبداد 

خالفاً خلطابها املعلن.
وفي هذا الس��ياق جتدر اإلشارة إلى أن إيران لم تستطع التمدد إال بحبل 
م��ن أمريكا وسياس��اتها في املنطقة، التي س��محت إليران بالتم��دد بإعطائها 
الضوء األخضر، نعم إيران صاحبة مش��روع وقد اس��تفادت من التس��هيالت 
املمنوح��ة له��ا، لك��ن أين ه��ي املش��اريع العربي��ة التي تبن��ى عل��ى القدرات 
واإلمكان��ات الذاتية مع تطويع الظروف اإلقليمية والدولية واالس��تفادة منها 

قدر اإلمكان؟
بالطب��ع فإن أول املس��تفيدين من اعتبار إيران ه��ي العدو األول واألخطر 
على العالم العربي هي إس��رائيل، وهو ما س��توظفه توظيف��اً محكماً في قابل 
األي��ام، للتم��دد الصام��ت داخ��ل اجلس��م العربي، وإيج��اد مواطئ ق��دم آمنه 
له��ا، واقتح��ام ميادين كان��ت مغلقة في وجهه��ا من قبل، وأخطره��ا التطبيع 
على املس��توى الش��عبي، الذي س��يجعلها جس��ماً أليف��اً ومقب��والً في احمليط 

العربي.{

أفاد مراس��ل ب��أن اجلي��ش الوطن��ي اليمني س��يطر ي��وم األحد عل��ى البوابة 
الرئيس��ية ملعس��كر التش��ريفات في مدين��ة تعز، بعد مع��ارك عنيفة مع ميليش��يا 

جماعة احلوثي وقوات الرئيس املخلوع علي عبد الله صالح.
وقالت مصادر ميدانية إن س��تة من أفراد امليليشيا ق�ُتلوا في االشتباكات التي 

استمرت ساعات واستخدمت فيها الدبابات واملدفعية الثقيلة.
وكان��ت قوات اجليش الوطني قد ش��نت هجوماً الس��تكمال الس��يطرة على ما 
بقي من مباٍن ومواقع داخل معسكر التشريفات، ومتكنت من السيطرة على مباني 

الضباط التي تقع في السور الثاني اخلارجي للمعسكر.
كذلك مش��طت ق��وات اجلي��ش الوطني ع��دداً من األنف��اق التي ترب��ط القصر 

اجلمهوري مبعسكر التشريفات.
وفي وقت س��ابق، ذكرت مصادر ميدانية أن دبابات اجليش الوطني اقتحمت 
باحات القصر اجلمهوري، وتقدمت نحو املبنى الرئيسي حيث يتحصن فيه ما بقي 

من قوات صالح واحلوثي.
من جهة أخرى، ش��نت ميليشيا احلوثي وصالح قصفاً عشوائياً على األحياء 
الس��كنية في مدنية تعز. وتأتي تطورات تعز بعد يوم من جتدد املعارك بني قوات 

اجليش وميليشيا احلوثي في مواقع عدة بجبهة عسيالن مبحافظة شبوة.
وقد اندلعت املعارك إثر محاوالت احلوثيني وقوات صالح للتسلل إلى مواقع 

للجيش واملقاومة في مناطق خليضر ومحطة حلجن وطوال السادة.
واستخدمت في املواجهات األسلحة الثقيلة وأدت إلى مقتل ستة من ميليشيا 

احلوثي وقوات صالح، فيما أصيب أربعة من اجليش الوطني واملقاومة.
وف��ي محافظة البيض��اء، قتل ثالثة من ميليش��يا احلوثي وق��وات صالح في 

هجوم شنته املقاومة السبت على مواقعهم مبديرية الصومعة.{

تقدم للجيش اليمني
بمعسكر التشريفات في تعز
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حرب األيام السّتة.. في ذكراها الخمسين
يش��هد العاَلم الذكرى الس��نوية اخلمسني حلرب 
حزيران 1967 بني إسرائيل ومصر واألردن وسوريا، 
وهو الصراع الذي ال تزال آثاره باقية في منطقة يتسم 
تاريخها املعاصر بالعنف إلى حد كبير. ورغم أن تلك 
احلرب دامت أقل من أسبوع، فإن إرثها ال يزال واضحاً 

قوياً بعد مرور نصف قرن.
اندلع��ت احل��رب بضربة إس��رائيلية اس��تباقية 
اس��تهدفت الق��وات اجلوي��ة املصرية، رداً عل��ى القرار 
ال��ذي اتخذته مصر بط��رد قوة حفظ الس��الم التابعة 
لألمم املتحدة من غزة وش��به جزيرة س��يناء، وإغالق 
مضيق تيران أمام س��فن الش��حن اإلس��رائيلية. كانت 
إسرائيل صاحبة الضربة األولى، ولكن أغلب املراقبني 
ينظرون إلى ما فعلته بوصفه عمالً مشروعاً من أعمال 

الدفاع عن النفس ضد تهديد وشيك.
ل��م تك��ن إس��رائيل تعت��زم القت��ال عل��ى أكثر من 
جبهة، ولكن احلرب س��رعان ما توسعت عندما دخل 
األردن وس��وريا الصراع م��ؤازرًة ملِصر. كان ذلك قراراً 
مكلف��اً للدول العربية؛ فبعد س��تة أيام فقط من القتال 

س��يطرت إس��رائيل على ش��به جزيرة س��يناء وقطاع 
غ��زة، ومرتفعات اجلوالن، والضفة الغربية، والقدس 

بالكامل. 
وأصبحت إسرائيل اجلديدة أكبر بثالثة أضعاف 
ُرن��ا ما ح��دث على نحو  م��ن إس��رائيل القدمي��ة، وُيَذِكّ
غريب بِس��فر التكوين: س��تة أي��ام من اجله��د املكثف 
يليها ي��وم من الراحة، وفي حالتنا ه��ذه يوم التوقيع 

على اتفاق وقف إطالق النار.
وضعت املعرك��ة -التي دارت رحاه��ا من جانب 
واح��د- حداً لفك��رة مفادها أن إس��رائيل ميكن القضاء 
عليه��ا، وجع��ل انتصار 1967 إس��رائيل دول��ة دائمة 
على نح��و لم تنجح ح��رب 1948 أو حرب 1956 في 
حتقيقه. فأخيراً، اكتس��بت الدولة اجلديدة درجة من 
العمق االستراتيجي، واضطر أغلب القادة العرب إلى 
حتوي��ل هدفه��م االس��تراتيجي من إزالة إس��رائيل من 
على وج��ه األرض إلى إعادتها إلى ح��دود ما قبل عام 

.1967
بيد أن حرب األيام الستة لم ُتفض إلى سالم، ولو 

حتى سالم جزئي. بل كان لزاماً على السالم أن ينتظر 
حتى اندالع حرب أكتوبر/تشرين األول 1973، التي 
مهدت الس��احة الحقاً التفاقات كامب ديفيد ومعاهدة 

السالم بني إسرائيل وِمصر.
فقد خرج اجلانب العربي من هذا الصراع الالحق 
وقد اس��ترد ش��رفه؛ وخرجت منه إس��رائيل وقد نالها 
العق��اب والتأني��ب. ويب��رز هن��ا درس مه��م: ال تق��ود 
النتائج العس��كرية احلاس��مة بالض��رورة إلى نتائج 

سياسية حاسمة، فضالً عن السالم.
املج��ال  أفس��حت  الس��تة  األي��ام  أن ح��رب  بي��د 
للدبلوماس��ية، أو القرار رقم 242 الصادر عن مجلس 
األم��ن التابع ل��ألمم املتحدة، دعا الق��رار -الذي حظي 
باملوافق��ة في تش��رين الثان��ي 1967- إس��رائيل إلى 
االنس��حاب من األراض��ي الت��ي احتلتها ف��ي الصراع 
األخي��ر، ولكن��ه أثب��ت أيضاً حقه��ا في احلي��اة ضمن 
حدود آمنة ومعترف بها. كان القرار حالة كالس��يكية 
من الغموض؛ فقد قرأه أناس مختلفون على أنه يعني 
أش��ياء مختلفة، وهذا من شأنه أن يسّهل تبني القرار، 

ولكنه يزيد صعوبة تنفيذه.
ليس من املستغرب بالتالي أن يظل السالم غائباً 
بني اإلس��رائيليني والفلس��طينيني، رغم ع��دد ال حصر 
له من التعهدات الدبلوماس��ية الت��ي بذلتها الواليات 
املتحدة، واالحت��اد األوروبي ودول��ه األعضاء، واألمم 

املتحدة، وأطراف الصراع أنفسهم.
إحقاق��اً للح��ق، ال ميكننا إلق��اء اللوم عل��ى القرار 
242 بش��أن احلال��ة الت��ي آل��ت إليه��ا األم��ور حالياً، 
فالس��الم ال يأتي إال حني يصبح الصراع جاهزاً للحل، 
وهو ما يحدث عندما يكون زعماء األطراف الرئيس��ية 
مس��تعدين وقادري��ن عل��ى تقب��ل التس��وية واحللول 
الوس��ط. وإذا غاب هذا الش��رط فلن يك��ون أي قدر من 
اجلهود الدبلوماس��ية -التي تبذله��ا أطراف خارجية 

حسنة النوايا- كافياً للتعويض عن غيابه.
غي��ر أن حرب 1967خلفت رغم ذلك تأثيراً هائالً، 
فق��د اكتس��ب الفلس��طينيون هوي��ة وب��روزاً دولياً لم 

يتسّن لهم احلصول عليه حينما كان أغلبهم يعيشون 
حت��ت احلك��م املص��ري أو األردن��ي. ولك��ن م��ا عج��ز 
الفلس��طينيون ع��ن تولي��ده كان إيجاد إجم��اع بينهم 
بشأن قبول إس��رائيل، وإذا قبلوا بها فما الذي ميكنهم 

أن يتخلوا عنه لكي تصبح لهم دولة خاصة بهم. 
رمب��ا يتف��ق اإلس��رائيليون عل��ى بع��ض األمور؛ 
فق��د أي��دت أغلبيتهم إعادة س��يناء إلى ِمص��ر، وكانت 
حكوم��ات متباين��ة على اس��تعداد إلع��ادة مرتفعات 
اجلوالن إلى س��وريا مبوجب ش��روط ل��م تتوافر َقط. 
كما انس��حبت إس��رائيل بقرار أحادي من غزة ووقعت 
معاه��دة س��الم م��ع األردن. وكان هناك أيض��اً اتفاق 
واس��ع النطاق على أن القدس ينبغي أن تظل موحدة 

وفي يد إسرائيل.
ولك��ن االتفاق توق��ف عندما تعل��ق األمر بالضفة 
الغربي��ة؛ إذ يرى بعض اإلس��رائيليني أن هذه األرض 
كانت وسيلة لتحقيق غاية، ومن املمكن إبدالها بسالم 
آمن مع دولة فلس��طينية مسؤولة. ويرى آخرون أنها 

كانت غاية في حد ذاتها الستيطانها واالحتفاظ بها.
ه��ذا ال يعن��ي غياب��اً كام��الً للتقدم الدبلوماس��ي 
من��ذ ع��ام 1967، فق��د أدرك كثي��ر م��ن اإلس��رائيليني 
والفلسطينيني الواقع املتمثل في وجود الطرف اآلخر، 
واحلاج��ة إل��ى ش��كل ما م��ن أش��كال تقس��يم األرض 
إل��ى دولتني. ولكن ف��ي الوقت الراه��ن ال يبدي أي من 
اجلانبني االستعداد حلل ما يفصل بينهما من قضايا، 
وق��د دفع كل م��ن اجلانبني -وما زال يدف��ع- ثمن هذا 

اإلعراض.
فإلى جانب اخلس��ائر املادية واالقتصادية، يظل 
الفلسطينيون يفتقرون إلى دولة خاصة بهم والتحكم 
في حياته��م. ومن الواضح أن هدف إس��رائيل املتمثل 
في إنشاء دولة يهودية دميقراطية آمنة ومزدهرة يظل 
مهدداً بس��بب االحتالل املفتوح والواقع الدميوغرافي 

املتطور.
وفي الوقت نفس��ه، حتركت املنطق��ة والعاَلم في 
األغل��ب إلى األمام، وأصبح ُج��ل االهتمام منصباً على 
روس��يا أو الصني أو كوريا الش��مالية. وحت��ى إذا َحّل 
الس��الم بني اإلسرائيليني والفلس��طينيني، فلن ُيفضي 
ه��ذا إلى الس��الم في س��وريا، أو الع��راق، أو اليمن، أو 

ليبيا.
وبعد مرور خمس��ني عاماً على اندالع حرب دارت 
رحاها س��تة أيام، بات غياب السالم بني اإلسرائيليني 
والفلس��طينيني ج��زءاً م��ن وضع راه��ن معيب أصبح 

مقبوالً ومتوقعاً في نظر كثيرين.{

بقلم: ريتشارد هاس

موسكو تستثمر في أزمات القاهرة
بقلم: حازم عياد 

كان ش��هراً حافالً بالنسبة إلى جمهورية مصر العربية؛ بدأ باتهامات مباشرة من الرئيس السوداني 
عمر البش��ير ملص��ر بتزويد املرتزق��ة االنفصاليني في دارفور بأس��لحة ثقيلة لش��ن هجم��ات على اجليش 

السوداني؛ أمر سارع الرئيس املصري إلى نفيه في ما بعد.
وبعد مش��اركة فاعلة من الرئيس عبد الفتاح السيس��ي بافتتاح مركز مكافح��ة اإلرهاب في الرياض 
برفقة ترامب والعاهل الس��عودي س��لمان بن عبد العزيز؛ ش��ن إرهابيون هجوماً إجرامياً على حافلة تقل 

حجاجاً أقباطاً في محافظة املنيا، ليسقط 29 رجالً وامرأة وطفالً ضحايا لهذا العمل اإلجرامي.
مص��ر من فورها ش��نت هجم��ات على مدينة درن��ة الليبية، ثم وس��عت حملتها اجلوية والعس��كرية 
باجتاه واحة اجلفرة والقواعد العس��كرية في اجلنوب؛ حمل��ة مصرية أطلقت العنان جلولة من املواجهة 
واالس��تنزاف ف��ي املنطقة يصعب التنب��ؤ بنتائجها وم��دى اتس��اعها وتداعياتها على األط��راف اإلقليمية 

والدولية.
ش��هر حافل ملصر لم يتوقف عند حدود العالقة مع الواليات املتح��دة األمريكية واملواجهات في ليبيا 
والس��ودان؛ إذ ش��هد الش��هر احلالي زيارة البابا تواضروس )بابا الكنيس��ة القبطية الش��رقية في مصر( 
للرئي��س الروس��ي في موس��كو؛ واحتفي به بش��كل كبير؛ بل إن موس��كو وفي أعقاب الهج��وم على حافلة 

احلجاج في املنيا؛ طالبت مصر بتوسيع التعاون مع روسيا وإيجاد شراكة ملكافحة اإلرهاب.
الدعوة الروس��ية للقاه��رة تبعها انعق��اد اجتماع 2+2 بني وزي��ر الدفاع ووزير اخلارجية الروس��ي 
نظرائهم في مصر؛ اللقاء الذي نوقش��ت فيه عملية تطوير العالقات بني البلدين في كافة امللفات، وأبرزها 
س��وريا وليبيا الى جانب التس��ليح والتعاون في مجال مكافحة اإلرهاب؛ فروسيا لن جتد فرصة سانحة 
لتطوير نشاطاتها في مصر وتعزيز فاعليتها في املنطقة أفضل من الفترة حلالية؛ إذ يشهد النفوذ األمريكي 

اضطراباً شديداً بعد وصول »يلتسن أمريكا« ترامب الى سدة احلكم.
زيارة الفروف للقاهرة ترافقت مع مقاالت وحتليالت في الصحف الروسية نقلت طمأنات الى الواليات 
املتحدة بأن روسيا ال تسعى الى منافسة أمريكا في مصر؛ إال أن احلقائق تشير الى توسع النفوذ الروسي 

وزيادة في عدد اخلبراء واملستشارين العسكريني واحملققني الروس العاملني في مصر منذ عام 2013.
التطورات األخيرة في مصر تعيدنا الى املربع األول؛ بضرورة أن تش��رع مصر مبصاحلة ش��املة قبل 
فوات األوان؛ فكلما تأخرت مصر بإصالح أوضاعها الداخلية، تعمقت أزمتها وتراكمت األخطاء والسياسات 
املته��ورة التي س��تقود ال��ى تدويل أزمته��ا الداخلي��ة؛ فاألزمات في مصر مت��س قناة الس��ويس واألقباط 

والهجرة واللجوء، في ظل حتذيرات أوروبية من موجات كبيرة قادمة أشبه ما تكون بالتسونامي.
روس��يا أصبحت أكثر قدرة على االستثمار في حالة االستنزاف التي تعانيها مصر في سيناء و ليبيا 
وقريبا في الس��ودان وأماكن أخرى؛ مصر ببساطة بحاجة الى تصفير مشاكلها الداخلية كما هي احلاجة 
لتصفيرها مع جيرانها بدل الهروب من الواقع القائم بايجاد مزيد من األزمات وتعميق حالة االس��تنزاف؛ 
فح��ال مصر في تراج��ع متواصل أمر يتف��ق املراقبون واخلبراء في الش��أن املصري على أنه يزداد س��وءاً 

وتدهوراً.{

180 ألف إنسان في المدينة القديمة 
بالموصل.. يواجهون الموت

قال��ت متحدث��ة باس��م منظم��ة 
الهج��رة الدولية في العراق س��اندرا 
ب��الك إن أكث��ر م��ن 180 أل��ف مدني 
محاصرون في املدينة القدمية غربي 
املوص��ل، وإن هؤالء يواجهون املوت 
ج��راء الغ��ارات اجلوي��ة وعملي��ات 
دروع��اً  ُيس��تخَدمون  أو  القن��ص 

بشرية.
وأضاف��ت بالك ف��ي تصريحات 
للمراس��لني أن م��ن بقي م��ن املدنيني 
ف��ي مناط��ق س��يطرة تنظي��م الدولة 

معرضون ملخاطر جّمة، إذ يتعرضون للهجمات اجلوية 
)من طيران التحالف الدول��ي والطيران العراقي(، وعند 
محاولته��م اله��رب يس��تهدفهم قناص��ة تنظي��م الدول��ة 

اإلسالمية.
وأش��ارت إلى أن س��تة آالف مدني يحاول��ون يومياً 
اله��رب خارج مناط��ق القتال ح��ول املدين��ة القدمية في 
املوص��ل، وقالت إن هن��اك نقصاً ف��ي الرعاي��ة الصحية 
وال��دواء والغذاء ال��الزم توفيره للمدني��ني. وحثت بالك 
احلكومات على تقدمي الدعم ملنظمات اإلغاثة كي تساعد 
الفاري��ن من املعارك في املوصل، مب��ن فيهم أولئك الذين 

جلأوا إلى املخيمات.
يذك��ر أن مع��ارك عنيف��ة ت��دور منذ نحو أس��بوعني 
في أحي��اء الزجنيل��ي والش��فاء والصحة األولى ش��مال 
املدينة القدمي��ة باملوصل، وتفيد تقاري��ر متواترة مبقتل 
أعداد كبيرة م��ن املدنيني ونزوح آالف آخرين من األحياء 

الثالثة.
أوضاع مأساوية

من جهته، قال املرصد العراقي حلقوق اإلنس��ان في 
بي��ان له ي��وم األحد إن س��كان حي الزجنيلي يعيش��ون 
أوضاعاً مأس��اوية في ظ��ل املعارك الدائ��رة هناك، وقدر 

املرص��د أع��داد املدني��ني الذي��ن ال يزال��ون ف��ي املناط��ق 
اخلاضع��ة لتنظيم الدولة غربي املوص��ل بنحو 75 ألفاً، 
وه��و ما يقل كثيراً ع��ن التقديرات الت��ي قدمتها املتحدثة 

باسم املنظمة الدولية للهجرة في العراق.
وحتدث املرصد عن قيام مسلحي تنظيم الدولة بقتل 
أكثر من 250 من س��كان حّي الزجنيل��ي أثناء محاولتهم 
الفرار إل��ى خارج احلّي، وقال إن جث��ث الضحايا ال تزال 
ملقاة في الش��وارع قرب معمل البيبس��ي دون أن تتمكن 

أي جهة من نقلها.
ونق��ل املرص��د ش��هادات ع��ن فاري��ن من احل��ّي أن 
مس��لحي التنظيم ألق��وا قنابل يدوية عل��ى مدنيني كانوا 
يحاول��ون اخلروج م��ن ممر ق��رب معمل البيبس��ي، كما 
أطلق��وا عليه��م نيران الرشاش��ات، وأض��اف أن التنظيم 
مينع الس��كان من الهرب، وأن كل من يعتقل وهو يحاول 
الف��رار يعدم، والذي��ن يهربون باجتاه الق��وات العراقية 

يتم إطالق النار عليهم.
ودعا املرص��د الق��وات العراقية والتحال��ف الدولي 
إل��ى فع��ل كل ما مُيكنه��م للحف��اظ على س��المة املدنيني 
ومنع تعرضهم للقتل على يد عناصر التنظيم. يشار إلى 
أن مس��ؤولني عراقيني يتهمون باستمرار التنظيم بإعدام 

مدنيني في املوصل.{
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إيران والسعودية؛ ما بعد قمة الرياض لن يكون كما قبلها

قطع العالقات مع قطر.. أّي مستقبل لمجلس التعاون؟

جمعت اململكة العربية الس��عودية زعماء وقادة 
الدول العربية واإلس��المية ما عدا سوريا وإيران على 
ش��رف الرئيس األمريكي دونالد ترامب، في أول زيارة 
خارجي��ة له بعد تولي��ه منصب الرئاس��ة. وتصدرت 
»مواجه��ة إي��ران« ج��دول أعم��ال القمة، إضاف��ة إلى 

مكافحة اإلرهاب. 
وميثل هذا املش��هد منعطفاً في الصراع اإلقليمي، 
وجناح��اً للدبلوماس��ية الس��عودية في الوق��ت ذاته، 
حي��ث إنها متكن��ت من جم��ع زعم��اء ال��دول العربية 
واإلس��المية إل��ى جانب الوالي��ات املتح��دة األمريكية 
في قمة بهذا املس��توى، حتمل في طياتها رسائل حتّد 

كبيرة للجارة اإليرانية. 
بعد رس��ائل عدي��دة، بعثها هذا املش��هد إعالمياً، 
يبق��ى الس��ؤال املنطق��ي ع��ن امكاني��ة أن يك��ون ل��ه 

فت��ح تس��ارع اإلج��راءات التي اتخذته��ا الدول 
اخلليجية الثالث الس��عودية واإلم��ارات والبحرين 
ض��د قطر عق��ب قط��ع عالقته��ا الدبلوماس��ية معها 
األب��واب أم��ام تس��اؤالت كثيرة ع��ن م��دى قانونية 
هذه اإلجراءات الت��ي وصلت إلى حّد فرض حصار، 
ومس��وغاتها وموافقته��ا ملب��ادئ العقد ال��ذي ينظم 

عالقة هذه الدول داخل مجلس التعاون اخلليجي.
وكان تعبير »الش��عور بالصدم��ة« الذي أطلقه 
مس��ؤولون ف��ي واش��نطن إزاء س��رعة قط��ع الدول 
الث��الث عالقاته��ا مع قط��ر مؤش��راً كافياً ي��دل على 
خط��ورة تل��ك اخلطوة، ويرس��م ف��ي الوقت نفس��ه 
اخلليج��ي،  املجل��س  ملس��تقبل  متش��ائمة  ص��ورة 
ال��ذي تهدده مثل هذه اإلج��راءات إذا لم يتم تداركها 

بالسرعة ذاتها.
وه��و ما يؤك��د حديث وزير اخلارجي��ة القطري 
الش��يخ محمد ب��ن عبد الرحمن آل ثان��ي عن العديد 
من التحديات في املنطقة كان من املفترض أن توحد 
اخلليجي��ني، وحتدث ع��ن عالمات اس��تفهام كثيرة 
تثار عن مس��تقبل مجلس التع��اون اخلليجي الذي 

يجب أن يقوم على الوحدة والتضامن.
ورغ��م أن مجل��س ال��وزراء الس��عودي ق��ال إن 
اململكة اتخذت قرار قطع العالقات الدبلوماسية مع 
دولة قطر نتيجة ما سماها بيان املجلس االنتهاكات 
اجلسيمة التي مارستها السلطات في الدوحة، فإن 
املس��ؤولني األميركي��ني قال��وا إن��ه ال ميكنهم حتديد 
الس��بب الذي دف��ع ال��دول األربع إضاف��ة إلى مصر 

التخاذ قرار قطع العالقات مع قطر.
العالقة مع إيران

حف��ل التاريخ السياس��ي والعالق��ات احلديثة 
بالكثي��ر من األزمات ب��ني الدول، وبتباي��ن كبير في 
مواقفها جت��اه كثير من القضاي��ا وصلت في بعض 
األحيان إلى حروب امتدت على مدى أيام أو أشهر أو 
س��نوات، لكنها لم تش��هد إجراءات أو قرارات بحجم 
تل��ك التي اتخذتها الدول اخلليجية الثالث ضد قطر 

في غضون ساعات.
وهنا تب��رز إل��ى الواجهة العالق��ات اخلارجية 
مع إي��ران، فرغ��م التصعيد املتواصل من��ذ مدة غير 
قصيرة بلغ��ت مداها عقب قمم الرياض الثالث التي 
ش��ارك فيه��ا الرئيس األميرك��ي دونال��د ترمب، فإن 
أي��اً من تلك اإلجراءات التي اتخ��ذت ضد الدوحة لم 
يت��م اتخذها ضد طه��ران، بل عل��ى العكس من ذلك 
ال ت��زال الدول الثالث حتتفظ بعالقات دبلوماس��ية 

ترجم��ة حقيقية على أرض الواقع، وكذلك عن نتائجه 
املس��تقبلة للس��عودية مقارنة مبا حصل عليه دونالد 
ترامب حاالً؟ وأنه هل س��تكون تلك النتائج مبس��توى 
الطموح��ات الس��عودية ف��ي مواجه��ة إي��ران؟ وكيف 

ستكون أشكال هذه املواجهة؟ 
ق��راءة  ف��ي  تكم��ن  األس��ئلة  ه��ذه  ع��ن  االجاب��ة 
ومخرجاته��ا،  القم��ة  ألح��داث  ومعمق��ة  مس��تفيضة 
ومعرف��ة األه��داف األمريكي��ة والس��عودية عل��ى حّد 
س��واء، وكذل��ك إطاللة دقيق��ة على الظ��روف الدولية 

واإلقليمية الراهنة بتعقيداتها ومتغيراتها. 
في م��ا يتعل��ق باملخرجات، ال ش��ك أن املس��تفيد 
األب��رز م��ن القم��ة ه��و الضي��ف األمريك��ي والضي��ف 
اإلس��رائيلي الغائ��ب، بدلي��ل أن الضي��ف حصل على 
م��ا يريده نق��داً وعاجالً م��ن خالل صفق��ات مبليارات 
كان  واملضي��ف  ال��دوالرات، 
نصيبه أق��واالً معس��لة ووعوداً 
عائم��ة، وتهديدات ض��د إيران، 
أفع��ال  إل��ى  إس��نادها  دون 
بج��دول  مصحوب��ة  وش��روط 
زمن��ي محدد. على األق��ل هذا ما 

ظهر حتى هذه اللحظة. 
فما أراده ترامب من الزيارة 
والقمة قد حتقق، ولعل تغريدته 
عل��ى التويت��ر خي��ر دلي��ل على 
ذلك، حي��ث قال: »إحضار مئات 

واقتصادية وروابط متينة معها.
أم��ا ما يتعلق باحلرب العراقي��ة اإليرانية التي 
امت��دت ثمانية أع��وام، فرغم أن األزم��ة بني البلدين 
كانت من مخلفات االس��تعمار، ومت توقيع اتفاقيات 
بينهم��ا كان آخره��ا اتفاقي��ة اجلزائ��ر ي��وم 6 آذار 
البلدي��ن بقيت��ا متارس��ان  أن س��فارتي  إال   ،1975
عملهما ف��ي كل من طهران وبغداد رغم قرار س��حب 

السفراء الذي اتخذ في آذار 1980.
أزمات دولية

وف��ي ش��به اجلزي��رة الكورية، لم تدف��ع األزمة 
الدولي��ة املتصاع��دة م��ع كوريا الش��مالية، ورفض 
األخي��رة االمتث��ال إلى ق��رارات مجلس األم��ن في ما 
يتعل��ق باملل��ف الن��ووي والتج��ارب الصاروخية، 
يان��غ إلغ��الق  الرافض��ة لسياس��ة بيون��غ  ال��دول 

مليارات الدوالرات من الش��رق األوس��ط إلى الواليات 
املتحدة يعني وظائف، وظائف، وظائف«.

هذه التغريدة تبنّي األه��داف التي كان يرمي إلى 
حتقيقه��ا الرئيس األمريكي من الزي��ارة والقمة، حيث 
إنها جتارية بامتياز، وه��ي حتققت فعالً بعد توقيعه 
عل��ى أضخم صفقات ف��ي تاريخ العالق��ات األمريكية 

السعودية.
أم��ا الس��عودية، ف��ال ش��ك أنه��ا ستس��تفيد م��ن 
الزيارة، لكن اس��تفادتها جزئية من ناحية، وخس��ارة 
من ناحية أخرى، فم��ا ميكن أن حتصل عليه الرياض 
هو جتديد ضمان الدعم األمريكي في ملفات، وخاصة 
في اليمن، و...الخ. واخلسارة تكمن في أن القمة مثلت 
جس��راً للتطبيع مع إس��رائيل حتت طائل��ة التخويف 
م��ن إيران، م��ا س��يعزز رواي��ة األخيرة ح��ول طبيعة 
األح��داث اإلقليمي��ة من��ذ يومه��ا األول، بأنه��ا مؤامرة 
دولية إس��رائيلية. كما أن ذلك سيس��بب شرخاً عميقاً 
في الثقة بالس��عودية في العاملني العربي واإلسالمي 
كدول��ة راعي��ة للقضاي��ا اإلس��المية، وعل��ى رأس��ها 
القضي��ة الفلس��طينية، ويضع عالمة اس��تفهام كبيرة 

على دورها املستقبلي في هذا املجال. 
وبينما وسم الرئيس األمريكي ترامب في خطابه 
»حم��اس« باإلره��اب ف��ي ب��الد احلرمني الش��ريفني، 
الت��زم الق��ادة الصم��ت، »والصم��ت عالم��ة الرض��ا«، 

سفاراتها مبا فيها الدول األوروبية، والعكس أيضاً، 
فمعظم الدول يوجد لها سفارات أو ممثالت قنصلية 

خاصة بكوريا الشمالية.
وف��ي األزمة ب��ني اململك��ة املتح��دة واألرجنتني 
بش��أن جزر فوكالند الت��ي امتدت تاريخي��اً لعقود، 
بقي��ت العالقات الدبلوماس��ية قائمة ب��ني البلدين، 
ولم تنقطع إال نحو ثالثة أشهر، هي فترة احلرب من 
نيس��ان 1982 وحتىحزيران من العام نفسه، رغم 

أن األزمة لم تنته حتى اآلن.
أم��ا ف��ي م��ا يتعل��ق بالعالق��ات ب��ني روس��يا 
والوالي��ات املتح��دة فه��ي ال ت��كاد تش��هد حال��ة من 
االستقرار أو الوفاق، ومع ذلك لم يصل األمر إلى حد 
القطيع��ة، رغم املواقف الروس��ية املعطل��ة لقرارات 

مجلس األمن في ما يتعلق باألزمة في سوريا.

حي��ث وف��ي فق��ه األولوي��ات يصب��ح تعلي��م الضيف 
األمريكي بروتوكول ش��رب القهوة، أول��ى من تعليمه 
أدب السياس��ة عند احلديث عن تيار، وال أقول فصيل 

مقاوم مثل حماس.
مب��وازاة هذه السياس��ة ومقتضياتها، ال ميكن أن 
نغف��ل عن حقيقة، أن��ه بقدر ما يح��رص رجل األعمال 
دونالد ترامب على حتقيق مكاس��ب جتارية هائلة من 
الس��عودية من خالل تعزيز سياس��ة »إيرانوفوبيا«، 
اإليران��ي، حي��ث  الس��وق  ال يري��د أن يخس��ر  أيض��اً 
بينم��ا رفع اللهجة والس��قف ضد إيران ف��ي الرياض، 
أظه��رت إدارته عملي��اً وفي صمت مثير للدهش��ة أنها 
ترغ��ب في التجارة م��ع طهران، والدلي��ل على ذلك أن 
األخيرة وقعت على صفقتني مهمتني مع شركة بوينغ 
األمريكية تقدر ب� 22 مليار دوالر لش��راء طائرات منها 
بع��د أق��ل من ش��هرين م��ن تنصي��ب ترام��ب، دون أن 

يعترض األخير على الصفقة أو يسعى إللغائها. 
انتهاج هذه السياس��ة من قبل دونالد ترامب مع 
اخلصمني اإلقليميني الس��عودية وإيران في آن واحد، 
يذكرنا مبثل شعبي إيراني يقول: »احلصان يأكل من 

العليقة واحلظيرة في وقت واحد«. 
فض��الً عم��ا س��بق، يترتب عل��ى سياس��ة اإلدارة 
األمريكي��ة اجلديدة القاضية بتج��اوز مرحلة التدخل 
غير املباش��ر إلى التدخل املباش��ر في املنطقة، تصاعد 
وتيرة اش��تباك املصالح مع طهران أكث��ر من أي وقت 
مضى، وال س��يما في مرحلة ما بعد داعش في س��وريا 
والعراق. هذا االشتباك ال صلة له بالوضعية العدائية 
ف��ي العالق��ات اإليرانية الس��عودية، رغ��م تأثيره في 
توطيد أواص��ر التعاون بني واش��نطن والرياض أكثر 

من قبل. 
ه��ذ التصعي��د األمريك��ي ضد إي��ران ف��ي املنطقة 

مستقبل مجلس التعاون
ويحس��ن -بع��د ه��ذا االس��تعراض الس��ريع- 
التوق��ف عن��د م��ا يقول��ه اإلعالمي��ون ف��ي قط��ر: إن 
»العالقات اخلليجية لم تصل في مرحلة ما ملا وصلت 
إلي��ه اآلن، وإن قط��ر تخش��ى عل��ى مس��تقبل مجلس 
التع��اون اخلليج��ي«، وان ق��رار كل من الس��عودية 
ومجاله��ا  حدوده��ا  إغ��الق  والبحري��ن  واإلم��ارات 
اجلوي وقط��ع عالقاتها الدبلوماس��ية لن يؤدي إلى 
ضرب قطر ومحاصرتها، بل لتفكيك مجلس التعاون 
وض��رب الوح��دة الوطني��ة ب��ني دول��ه، س��واء على 

املستوى السياسي أو االجتماعي أو االقتصادي.
وكان عضو مجلس األمة الكويتي السابق ناصر 
الدويل��ة وصف الق��رار بأنه »مؤس��ف« وال يوجد ما 
يبرره اس��تناداً إلى القانون الدول��ي. وقال إنه ميثل 
»كارث��ة على األم��ة العربية«، ويتصادف مع نكس��ة 

حزيران التي ُمني بها العرب من قبل.
واعتبر الدويل��ة أّن من غير املنطق��ي اتخاذ هذه 
اإلجراءات بني دول يجمعها كيان خليجي واحد على 
أس��اس تصريح��ات إعالمي��ة تعرف جميع وس��ائل 

اإلعالم املستقلة أنها »مفبركة«.{

بقلم: صابر غل عنبري 

ربع مليون مصلٍّ أدوا صالة الجمعة األولى من رمضان في »األقصى«
بالرغم م��ن القيود اإلس��رائيلية، متك��ن ربع مليون 
مصّل، من أداء صالة اجلمعة األولى من شهر رمضان في 

املسجد األقصى.
وق��ال الش��يخ عزام اخلطي��ب، مدير دائ��رة األوقاف 
اإلس��المية في الق��دس لوكالة األناض��ول إن »نحو 250 
ألف مصل متكنوا من الوصول إلى املس��جد األقصى ألداء 

صالة اجلمعة«.
ورحب الش��يخ يوسف أبو س��نينة، خطيب املسجد 
األقصى، في خطبته باملصلني الذين توافدوا من مختلف 
أنح��اء األراضي الفلس��طينية إلى املس��جد األقصى ألداء 

الصالة.
وانتقد الش��يخ أبو س��نينة املمارس��ات اإلسرائيلية 
ض��د الفلس��طينيني واقتحام��ات متطرف��ني إس��رائيليني 

للمسجد األقصى.
ومنذ الساعات األولى من صباح اجلمعة، انتشرت 
ف��رق الكش��افة وح��راس املس��جد األقصى في س��احات 

املسجد لتقدمي العون للمصلني في كل ما يحتاجونه.
وكانت دائرة األوقاف اإلس��المية ف��ي مدينة القدس 
قام��ت في األس��ابيع األخي��رة بنصب مظ��الت كبيرة في 
س��احات املس��جد لتقي املصلني حرارة وأش��عة الشمس 

احلارقة.
وبالتزام��ن انتش��ر املئ��ات م��ن عناص��ر الش��رطة 
اإلسرائيلية في مدينة القدس الشرقية وخاصة في أزقة 

البلدة القدمية وعلى أبواب وفي محيط املسجد األقصى، 
وسط قيود على احلواجز العسكرية.

وق��د حالت اإلج��راءات اإلس��رائيلية التقييدية دون 
متكن الفلس��طينيني من س��كان الضف��ة الغربية ممن هم 
دون س��ن األربعني عاماً من الدخ��ول إلى املدينة للصالة 

في املسجد األقصى.

وق��ال اجلي��ش اإلس��رائيلي ف��ي بيان صحف��ي، إنه 
»مت الس��ماح ل� 93 فلس��طينياً فقط من سكان قطاع غزة، 
تتجاوز أعماره��م 55 عاماً من الوصول إلى القدس ألداء 
صالة اجلمعة«. ويتدفق عادة عشرات آالف الفلسطينيني 
إلى املس��جد األقصى ألداء الصلوات خالل شهر رمضان، 

وخاصة أيام اجلمع.{
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وبال��ذات ف��ي س��وريا، وإن حتقق رغبة س��عودية، ال 
يس��تهدف حل األزمات وإنهاء املشاكل، وإمنا إدارتها، 
وأنها تأتي بالدرجة األولى ملصحلة إسرائيل، وضمان 
أمنها، وتأمني محيطه��ا، باعتبارها ثابت من الثوابت 

األمريكية الداخلية واخلارجية. 
األثمان التي يريدها دونالد ترامب من السعودية 
مقابل هذه السياس��ة التصعيدية ضد طهران، والتي 
قلن��ا إنه��ا تأت��ي نتيجة اش��تباك املصالح، ه��ي: دفع 
جزء م��ن الكلفة املالي��ة للتواجد العس��كري األمريكي 
ف��ي املنطقة، وتدعي��م االقتصاد األمريكي، واملش��اركة 
الفعلية بقوات في ما يس��مى عملية مكافحة اإلرهاب، 

وكذلك التطبيع مع إسرائيل. 
املطلوب أن ال يشهد الوضع العدائي القائم تغييراً 
كبيراً ملصلح��ة أي من الطرفني الس��عودي واإليراني، 
ليبق��ى هذا الواقع االس��تنزافي قائم��اً لتحقيق غايات 
عديدي��ة، إلى أن تص��ل تصفية القضية الفلس��طينية 
إلى مراحل متقدمة بعد تضييق اخلناق على املقاومة 
الفلس��طينية حت��ت عن��وان مكافحة اإلره��اب، ورمبا 
مبش��اركة عربي��ة قوية ه��ذه املرة في إط��ار تفاهمات 

مشتركة مع إسرائيل لدرء التهديدات املشتركة. 
اخلط��أ االس��تراتيجي ال��ذي ترتكبه الس��عودية 
الي��وم، أنها تض��ع كل البي��ض في س��لة ترامب الذي 
يعي��ش أوضاعاً داخلية صعبة ف��ي الواليات املتحدة 
األمريكية، بس��بب وصول ملف عالقاته املشبوهة مع 
روسيا إلى مراحل قد تنتهي إلى عزله، كذلك إن فشله 
في التعامل مع كوريا الش��مالية، ومطاطية تهديداته 
ضده��ا دون تنفيذه��ا، بينم��ا بيون��غ يان��غ تواص��ل 
جتاربها الصاروخية النووية باستمرار، يضع عالمة 
استفهام كبيرة أمام جدوى تهديداته وحربه الكالمية 

ضد طهران.
وف��ي الوق��ت نفس��ه، ف��إن املعضل��ة األخ��رى أن 
ش��رخة عميقة تعتري العالق��ات األمريكية مع أوروبا 
وبالذات فرانس��ا وأملانيا، يتوس��ع بيكارها يوماً بعد 
يوم ف��ي عه��د الرئي��س ترام��ب، وحت��ول دون بلورة 
اجم��اع دولي ضد إي��ران على غرار م��ا حصل في عهد 
الرئي��س أوبام��ا، ال��ذي انتهى إل��ى االتف��اق النووي، 

وبعده حتول إلى توافق دولي معها. 
كذلك إن التحالف العربي واإلسالمي الذي تشكل 
حتت حجة »مكافح��ة اإلرهاب«، لكن له مآرب أخرى، 
س��يصطدم بعراقيل كبيرة عن��د اتخاذ خطوات عملية 
مشتركة ضد إيران بسبب تشابك املصالح بني بعض 
أعضائها وإيران. فعلى س��بيل املثال، دولة كاإلمارات 
الت��ي يق��وم إعالمه��ا الي��وم بهجمة شرس��ة على قطر 
لتصري��ح نس��ب إل��ى أميره��ا ح��ول ض��رورة اتب��اع 
سياس��ة التعاون م��ع إيران ب��دل معاداته��ا، تربطها 
باألخيرة مصالح اقتصادي��ة قوية تقدر بأكثر من 17 
مليار دوالر س��نوياً، سيكون من الصعب عليها القبول 

مبا من شأنه التضحية بهذه املصالح. 
ومن ناحية أخرى، فإن دوالً وقوى مثل باكستان، 
وكم��ا صرحت مؤخ��راً مص��ادر باكس��تانية متعددة، 
تب��دي خش��يتها م��ن توظي��ف التحال��ف العس��كري 
»اإلس��المي« الذي تقوده الس��عودية ملواجهة إيران، 
فف��ي ح��ال تبن��ي التحال��ف ه��ذا التوجه، س��تعتريه 

خالفات تعّرض استمراره خلطر وجودي. 
أم��ا ف��ي ما يتعل��ق بإي��ران، فيب��دو أنه��ا بالرغم 
من قلقه��ا من االجنرار إل��ى املواجهة مع الس��عودية، 
واجهت حتدي قمة الري��اض مبزيد من التحدي، جاء 
على لسان قائدها، إذ وصفها بالبقرة احللوب ألمريكا، 

وآيلة إلى السقوط والزوال.
كذل��ك ل��م تش��غل القم��ة والزي��ارة طه��ران ع��ن 
مواصلة أعمالها، فبينما كان ينش��غل الزعماء بالقمة 
ف��ي احلدي��ث ضدها، كانت ت��رد على ذل��ك بفعل على 
األرض، من خالل تقدم القوات املوالية لها على احلدود 

السورية العراقية إلنشاء خط بري متواصل. 
خالصة الق��ول أن قم��ة الرياض تش��كل منعطفاً 
خطي��راً ف��ي تاري��خ املنطق��ة، إلدخاله��ا ف��ي مرحل��ة 
استنزاف جديدة أقس��ى من سابقاتها، وسيطاول هذا 
االس��تنزاف اجلميع، مبن فيهم املش��اركون في القمة. 
ث��م املتوق��ع في املرحل��ة املقبل��ة أن تس��تعر احلروب 
االستنزافية الصغيرة التي تش��هدها املنطقة العربية 
هن��ا وهناك، وتت��وّرط فيها دول جديدة، وس��ط تأزمي 
األم��ور أكثر من قبل مع إيران، ق��د يرتقي إلى مواجهة 
معه��ا، لكنها حتت س��قف مح��دد سترس��مه املصالح 
خل��الً  ذل��ك  يح��دث  أن  دون  والروس��ية،  األمريكي��ة 
كبي��راً في ت��وازن الق��وة احلالي ف��ي املنطق��ة، لتبقى 
ش��ماعة »إيرانوفوبيا« قائمة، وخالل تلك الصراعات 
والتجاذبات واملواجهات، س��يكون العمل جارياً على 
قدم وس��اق، لتطبيع حقيق��ي مع اس��رائيل، وتصفية 

القضية الفلسطينية، واملقاومة املدافعة عنها.{

اإلرهاب يضرب بريطانيا مجددًا: سبعة قتلى و48 جريحًا
لندن - مراد مراد

الثالث��ة خ��الل ثالث��ة أش��هر، أصبح��ت  للم��رة 
األراض��ي البريطاني��ة مس��رحاً لهجم��ات متوحش��ة 

سالت فيها دماء األبرياء دون ذنب ارتكبوه. 
فحصيل��ة ضحاي��ا اعت��داء الدهس والس��كاكني 
الذي اس��تهدف ليل السبت - االحد جسر لندن )لندن 
بريدج( وحان��ات ومطاعم »ب��ورو ماركت« املجاورة 
له: سبعة قتلى )بينهم فرنسي وكندي( و48 جريحاً 

)حال 21 منهم حرجة(. 
ومتك��ن رجال الش��رطة من القض��اء على منفذي 
الهج��وم الثالث��ة. وقامت وح��دات مكافح��ة اإلرهاب  
مبداهمات متركزت مبعظمها في ضاحية باركينع في 
ش��رق لندن، حيث مت القاء القبض على 12 ش��خصاً 
)بينه��م 4 نس��اء( يرج��ح انه��م على عالق��ة مبنفذي 

العملية االرهابية.
وف��ي تفاصيل االعت��داء االرهابي، ان س��يارة فان 
بيض��اء مس��تأجرة، انحرفت ع��ن الطريق على جس��ر 
لندن قبيل الس��اعة العاش��رة مساء الس��بت بالتوقيت 
احمللي، محاول��ة دهس املارة الذين كانوا على رصيفي 
الطريق. وعند ارتطامها بجانب الطريق، قفز منها ثالثة 
ارهابي��ني كانوا عل��ى متنه��ا، وهاجموا ش��ارع »بورو 
ماركت« املل��يء باحلانات واملطاعم، وبدأوا عش��وائياً 
بطع��ن الناس بالس��كاكني. وكان��وا يرتدون س��راويل 
عسكرية مرقطة، وقد تسلحوا بسكاكني طويلة، وزنروا 
انفس��هم بس��ترات انتحاري��ة وهمّية، الغاي��ة منها كما 
قالت رئيس��ة الوزراء تيريزا ماي »اثارة أكبر قدر ممكن 
من الرعب في نفوس الناس«.فيما استمرت التحقيقات 
االمنية واجلنائية طوال ليل الس��بت - األحد، سارعت 
وح��دات مكافحة اإلرهاب الى ش��ن ع��دد غير محدد من 
املداهم��ات ف��ي باركينغ في ش��رق لن��دن، يعتق��د انها 

منازل اإلرهابيني او عناوين معارفهم.

وقال جيران أح��د اإلرهابيني، ال��ذي ظهر مقتوالً 
ف��ي اح��دى الصور، أن��ه يدع��ى »محمد عب��س« )في 

العشرينات من العمر(، وهو متزوج ووالد لطفلني. 
وق��ال أحد اجلي��ران ويدعى س��يفا ليتفجاكوف: 
»حتدثت مع محمد عندما كان يحّضر سيارته، وكان 
معه ش��ابان آخران«. وأض��اف: »كان يرتدي قيمص 
نادي ارس��نال، وقد حييت��ه وس��ألته اذا كان على ما 

يرام. فرد علي بأنه بخير«. 
وأكد بع��ض اجلي��ران ان محمداً ه��ذا كان لطيفاً 

ويشارك في احلياة العامة ضمن احلّي. 
وه��ذا الهجوم ه��و الثاني ف��ي لندن خ��الل نحو 
ثالث��ة أش��هر، وذل��ك بعد هجوم مش��ابه على جس��ر 
ويستمنس��تر عندما قام ارهابي يدعى خالد مس��عود 
بده��س متعم��د بس��يارته مل��ارة كانوا عل��ى رصيف 
اجلس��ر، مس��ّبباً مقتل خمس��ة أش��خاص وجرح 30 

آخرين. 

وفي س��اعة متقدمة ليالً أص��در تنظيم »داعش« 
بيان��اً نش��رته وكالة »أعم��اق« الناطقة باس��مه على 

االنترنت يتبنى فيه هجمات لندن.
وجاء هجوم لندن بريدج بعد أقل من أس��بوعني 
على التفجي��ر االنتحاري الذي اس��تهدف حفل اريانا 
غران��دي ف��ي مدين��ة مانشس��تر، وس��ّبب مقت��ل 22 

شخصاً واصابة 75 آخرين بجروح.
وبينم��ا ال ي��زال احملققون يواصل��ون التحقيقات 
ف��ي هج��وم مانشس��تر، انطلق��ت حتقيق��ات جدي��دة 
لكش��ف مالبس��ات هجوم لندن بري��دج. وأكدت ماي 
)رئيس��ة الوزراء( وس��ائر زعماء األحزاب السياسية 
البريطاني��ة ان »العملي��ة الدميوقراطي��ة س��تتم في 
مواعيده��ا املرس��ومة له��ا، وأن أح��داً ل��ن ينج��ح في 
تقويض الدميوقراطية البريطانية أو التأثير عليها«. 
وبعد ترؤس��ها اجتماع��اً طارئاً خللي��ة الطوارئ 
»كوب��را«، توجه��ت م��اي ف��ي خط��اب م��ن ام��ام 10 
داوننغ س��تريت، الى الش��عب البريطاني، مؤكدة ان 
»األمور م��ن اآلن فصاعداً ال ميكن ان تس��تمر كما هي، 
لقد تس��اهلنا كثيراً في بريطانيا م��ع التطرف، وحان 
الوقت لتغيير هذا االمر«. وشددت على ان »السلطات 
البريطاني��ة س��تعمل على دح��ر ه��ذه االيديولوجية 
اإلس��المية املتطرفة التي ليست من اإلسالم احلقيقي 
في ش��يء«، لكنها ح��ذرت اجلالية اإلس��المية من ان 
الفت��رة املقبل��ة ستش��هد »محادثات صعب��ة وأحياناً 

محرجة«.
وأشارت إلى ان »اإلرهاب يولد اإلرهاب«. ودعت 
مواق��ع التواصل االجتماعي الى حتمل مس��ؤولياتها 
والتعاون بش��كل جدي مع السلطات األمنية من أجل 

منع اخلطاب املتطرف وحظر الدعاية اإلرهابية.

يلدريم: هجمات لندن
أثبتت ضرورة التعاون في مكافحة اإلرهاب

ق��ال رئي��س ال��وزراء التركي بن عل��ي يل��درمي، إن الهجمات اإلرهابية التي وقعت مس��اء الس��بت 
ف��ي العاصمة البريطانية لن��دن، »أثبتت ضرورة مواصل��ة التعاون بحزم في مكافحة جميع أش��كال 
اإلرهاب«. وفي تغريدات نش��رها على حسابه الرسمي في موقع تويتر، أدان يلدرمي بشّدة، الهجومني 
اإلرهابيني، مؤكداً أن حكومته وش��عبها »الذي تعرض للعديد من الهجمات اإلرهابية، ش��عروا جميعاً 

بألم اململكة املتحدة«. وأعرب يلدرمي عن تضامنه مع نظيرته البريطانية »تيريزا ماي«.
وتق��ّدم رئي��س الوزراء التركي بالتع��ازي ألقرباء الضحاي��ا الذين ُقتلوا في »الهجم��ات اإلرهابية 

املؤملة«.{

»حركة النهضة« والفساد.. ومقبرة األحزاب في تونس
فّندها املتضّررون منها، وحتّدوا مرّوجيها، لكن ما ميكن قوله،  أن الرئيس يوسف 
الش���اهد لم يستش���ر حركة النهضة، عندما قّرر اإلقدام عل���ى اإليقافات األخيرة، 
وهو ما أحرجها باعتبارها شريكًا أساسيًا في حكومة الوحدة الوطنية. ومع ذلك، 
أصدرت بيانًا ساندت فيه التوجه نحو محاربة الفساد، وبقيت تنتظر أن يتم مّدها 
باملعلومات اخلاصة بالتحقيق الس���ري م���ع املوقوفني. والذي جعل قيادة احلركة 
تطمئ���ن نس���بيًا هو تأكي���د رئيس اجلمهوري���ة وقوفه إلى جانب رئي���س احلكومة، 
وأن م���ا أقدم عليه األخير مت بالتش���اور والتنس���يق مع س���اكن قص���ر قرطاج. ومع 
ذلك، تخشى عناصر قيادية في حركة النهضة من أن تكون احلملة غير مدروسة 
بالش���كل املطلوب، ما قد يجعلها محدودًة في الزمن وفي األش���خاص، وال ترتقي 
إلى مس���توى ما أعلن عنه الش���اهد. كما أن هؤالء النهضويني أصبحوا يعتقدون 
أن حتالف حركتهم مع حزب نداء تونس أصبح غير مفيد من الناحية السياسية، 
وأن تداعياته الس���لبية فاقت بكثير مكاس���به وإيجابياته، خصوصًا مع فتح ملف 
الفس���اد ال���ذي قد يصيب في وقت قريب، عناصر قيادي���ة من »نداء تونس«، حيث 
متارس حاليًا ضغوط، وجتري محاوالٌت من أجل الفصل بني مراكز القوى املالية 

والسياسيني الذين ارتبطت مصاحلهم ببعض املوقوفني في قضايا مشبوهة. 
ميكن القول إن النقاش داخل هياكل حركة النهضة مرّش���ٌح للتصاعد خال 
الفترة األخيرة. وهذا يعني أن مصداقية احلركة أمام قواعدها وأمام الرأي العام 
أصبحت في امليزان، فهل تراجع »النهضة« حساباتها، وهل تفكر جديًا في مغادرة 
االئتاف احلاكم؟ يبدو أن هذه األسئلة سابقة ألوانها إلى حّد اآلن، لكنها تبقى 

واردًة إلى حّد كبير.{

يتواصل اجلدل في تونس بشأن ملف الفساد والفاسدين. ويعتبر هذا املناخ 
مائم���ًا لتغذي���ة اإلش���اعات، وتبادل التهم ب���ني األحزاب والفاعلني السياس���يني. 
وق���د وجد خصوم حركة النهضة في ذلك فرصًة للتش���كيك ف���ي مدى انخراطها 
الفعلي في هذه املعركة، بحجة أنها ال تبدو منحازًة، بشكل قوي وحازم، إلى رئيس 
احلكومة يوسف الشاهد. كما أن جزءًا من أحزاب املعارضة، وفي مقدمتها اجلبهة 
الشعبية، لم تترّدد في إعادة توجيه تهمة الفساد حلركة النهضة، والتشكيك في 

مصداقيتها. 
يعتبر الفس���اد دودة األرض التي تأكل األفراد واجلماعات بطريقٍة تدريجيٍة، 
حت���ى حتوله���م إلى جثث سياس���ية. ول���م تنج من ذل���ك إال جت���ارب قليلة حافظ 
أصحابه���ا على نظافة أياديهم، ولم يتوّرطوا في صفقاٍت مش���بوهة. س���قطت في 
هذا املس���تنقع أحزاٌب من مختلف األيديولوجيات ميينًا ويس���ارًا، ولم تس���لم من 
ذل���ك حركات إس���امية عدي���دة ابتلي���ت باحلكم، فظه���رت في صف���وف أعضائها 
وأنصاره���ا فئ���اٌت طفيلي���ٌة اس���تفادت م���ن تغّي���ر األح���وال، وناله���ا م���ن »بيت مال 
املس���لمني نصي���ب«، إذ تعتبر األح���زاب التي حكمت مبفردها، أو ش���اركت في إدارة 
الش���أن الع���ام، األكث���ر عرضًة لإلصاب���ة بهذا ال���داء العضال، ألن الس���لطة تغري، 
وحت���دث انقاب���ًا في حياة املاس���كني بها، واملس���تفيدين من س���حرها، ومن أدواتها 
ومؤسساتها وصاحياتها. ومبا أن حركة النهضة لم تغادر مواقع احلكم إال خال 
مرحل���ة حكوم���ة التكنوق���راط، فق���د بقيت عرضًة للتش���كيك في م���دى التزامها 
بالشفافية في أسلوب عملها، حيث مت ترويج حجم هائل من األخبار واملعلومات 

املتعلقة مبسؤوليها وبوزرائها طوال بقائها في السلطة. 
يجب اإلقرار، في هذا السياق، بأنه لم يثبت إلى اآلن أن حركة النهضة توّرطت 
في ملف فس���اد واضح وموثق. كما أن إش���اعاٍت كثيرة تتعلق ببعض كوادر احلركة 

بقلم: صاح الدين اجلورشي



األمـان - العــدد 1266 - 9 حزيران 2017م14  األمان الثقافي

رمضان اليوم.. المدفع يصمت والمسّحراتي يتوارى
يش��عر اللبناني��ون م��ن كب��ار الس��ن، باحلن��ني 
إل��ى ع��ادات وتقالي��د رمضاني��ة، اندث��رت عل��ى وقع 

التكنولوجيا احلديثة، فباتت مجرد ذكريات.
فالطابع، الذي كان يهيمن على العاصمة بيروت 
ومناطق أخ��رى بالبالد، خالل حقب��ة الثمانينات وما 

قبلها، لم يعد موجوداً اليوم إال قليالً منه.
واملشهد الرمضاني تبّدل بعدما كان يتمّيز سابقاً 
بعادات وتقاليد دينية واجتماعية وثقافية تكاد تكون 

موحدة بني مختلف املناطق اللبنانية.
وم��ن أب��رز مظاه��ر الش��هر الك��رمي، الت��ي بات��ت 
محدودة جداً اليوم وشبه منقرضة، هي »املسحراتي« 
فقد كان أب��رز ما مييز ليالي رمضان، بحس��ب املؤرخ 
البيروتي ديب أبو ش��الة. ويضيف أن »املس��حراتي« 
عادة ما يكون من أبناء احلي، فيبدأ بإيقاظ الصائمني 

ليتناولوا الطعام قبل اإلمساك.
وكان »املسحراتي« يتميز بعصا وطبلة خاصة، 

ويرتدي اجللباب املعتاد أو القنباز، والطربوش.
وف��ي أول أي��ام عي��د الفط��ر يق��وم أهال��ي احل��ي 
بتكرمي��ه فيقّدمون له العيدّية، ه��ذه العادة انقرضت 
الي��وم ومت اس��تبدال »املس��حراتي« مبنّب��ه الهوات��ف 

الذي يوقظهم.
أما »مدفع رمضان«، فصمت منذ عش��ر س��نوات، 
ول��م يعد يطلق قذائفه إيذاناً مبوعد اإلفطار، كما جرت 

العادة.
واعت��اد اللبناني��ون مش��اهدة عناص��ر اجلي��ش 
يتّولون هذه املهمة من خالل وضع مدفع عسكري في 

احلديقة العامة لبيروت أو طرابلس.
وم��ن أبرز الع��ادات البيروتية املنقرض��ة، والتي 
كانت س��ائدة إبان العه��د العثماني، نوعية األس��ماء 
للموالي��د، الت��ي تراجعت بش��دة الي��وم. ويوضح أن 
الس��كان كانوا يطلقون على أوالدهم أس��ماء الش��هور 
الكرمي��ة: رجب، ش��عبان، رمض��ان، مح��ّرم، ربيع، ال 

سيما إذا ولدوا في هذه األشهر.

وم��ن أب��رز املأك��والت الرمضاني��ة، الت��ي كان��ت 
سائدة منذ العهد العثماني حتى منتصف الثمانينات، 
»الزغلولية« )البق��الوة(، التي كان ينهمك اللبنانيون 

في صفها من اليوم األول لشهر الصيام.
»أم��ا اليوم فأصبح��ت متوافرة بش��كل دائم، ولْم 
يعد الناس يبذلون جهداً لصفها في املنازل، كما بدأت 

احللويات األجنبية تأخذ حّيزاً مهماً لدى جيل اليوم.
األمر نفس��ه ينس��حب عل��ى املعم��ول املخصص 
لعيد الفطر، إذ كانت متض��ي اللبنانيات ليالي طويلة 
لصنعه وصفه، وقبل العيد بيومني تلتقي نساء احلي 

في منزل إحداهن ويتحّضرن لصناعته.
لك��ن ه��ذه الع��ادة انقرض��ت حت��ى ف��ي الق��رى 
واجلبال، واستعيض عنها بش��راء احللويات جاهزة 

من األسواق.
غي��ر أن امل��ؤرخ ي��رى أن أبرز ع��ادة رمضانية لم 
تعّد موجودة في لبنان هي »الترابط األس��ري«، فمنذ 
األم��س القريب ل��م يعد لق��اء العائلة واجلي��ران على 
مائدة اإلفطار أمراً مهماً لكثير من اللبنانيني في الشهر 
الكرمي. فق��د أصبح كل فرد يهتم بنفس��ه فقط، وهناك 
م��ن أصبح يقص��د املطاعم مع عائلته لتن��اول الطعام 
بشكل سريع والتفّرغ ملشاهدة األعمال الدرامية، حتى 
حلق��ات الذك��ر واملوال��د التي كان��ت ُتعقد ف��ي بيروت 
القدمي��ة مت اس��تبدالها بتدخ��ني النراجيل ومش��اهدة 

التلفاز.
الع��ادة الرمضانية، التي حتاف��ظ عليها بيروت، 
»س��يبانة رمض��ان«، وه��ي ع��ادة قدمي��ة تتمث��ل في 
القيام بنزهة على ش��اطئ العاصمة تخصص لتناول 
املأك��والت واملش��روبات واحللويات ف��ي اليوم األخير 
من ش��هر ش��عبان، قبل انقطاع الصائمني عن الطعام 

في رمضان.
ويضي��ف أبو ش��الة: »س��يبانة رمض��ان« كانت 
ف��ي األص��ل عملي��ة اس��تطالع له��الل ش��هر رمضان، 
وكانت تس��ّمى »استبانة«، إال أن أهالي بيروت حّرفوا 

الكلمة مع مرور الزمن إلى »س��يبانة« تسهيالً للنطق، 
وأصبحت عادة للتنزه وتناول األطعمة واملش��روبات 

في آخر يوم شعبان.
وتبقى مدينة طرابلس )ش��مالي لبنان( الوحيدة 

حميمّي��ة  م��ن  بع��ض  عل��ى  للحف��اظ  جتاه��د  الت��ي 
وخصوصي��ة ذل��ك الش��هر. وتخت��ص بتقلي��د خاص 
في اس��تقبال الش��هر الكرمي، فتقوم فرق من الصوفية 
قبل حلول الش��هر املب��ارك بأيام بجوالت في ش��وارع 
املدين��ة، ي��ردد املش��اركون فيه��ا األناش��يد واملدائ��ح 
النبوية واألش��عار في اس��تقبال ش��هر الله، لتحضير 
الناس وتهيئته��م للصوم. وكذلك في أواخره مبواكب 

»الوداع«.
كم��ا يح��رض أهال��ي املدينة عل��ى زي��ارة »األثر 
النبوي« في جام��ع املنصوري الكبير، وهو عبارة عن 
شعرة واحدة من النبي محمد 
عليه الصالة والس��الم، حيث 
يتزاحم املؤمن��ون لتقبيل هذا 

األثر الشريف والتبرك منه.
ويش��ير امل��ؤرخ اللبناني 
العثمان��ي  الس��لطان  أن  إل��ى 
عب��د احلميد الثان��ي قد أهدى 
هذا األثر إل��ى طرابلس مكافأة 
اس��مه  إط��الق  عل��ى  ألهله��ا 
عل��ى أح��د مس��اجدها، ال��ذي 
يع��رف اليوم باس��م »اجلامع 

احلميدي«.{

بقلم: الشيخ نزيه مطرجيداؤنـا و دواؤنـا

َصْوُم الُخُصوص
إن جوارح الورى تنِطُق يوم القيامة ش���اهدًة مبا تس���مع وترى، وإن مشهد محاورة اجلوارح 
في يوم اجلزاء أضحك س���ّيد األنبياء عليه الصاة والس���ام فأخبر الناس مبا أراه الله حني 
ه ي���وم القيامة ويق���ول: »أَْي ربي! ألْي���َس وَعْدَتني أن ال تظلمن���ي؟ قال: بلى،  يج���ادل العب���ُد ربَّ
فيقول: فإني ال أقبل علّي ش���اهدًا إال من نفس���ي، فيقول الله تعالى: أَوَليس كفى بي ش���هيدًا 
واملائك���ة الِك���رام الكاِتبني؟ فيردد العبد كامه« فيختم الله على ِفيه ويبعُث عليه ُش���هودًا من 
نفسه، ِجلَده وَبصره ويديه وِرجليه.. فتتكلم أركاُنه مبا كان يعَمل، فيقول لها صاحبها: »ُبعدًا 
لُك���َنّ وُس���حقًا، عنكّن كنُت أجادل!« رواه البزار. وتس���تمر املخاصمة، ويق���ول اخَلْلُق جللودهم: 
َلت-22. وحني َيْنحون  }لم شهدمت علينا؟{ يقولون: }أنطَقنا الله الذي أنطق كل شيء{ ُفِصّ
بالائم���ة عل���ى أعضائهم كيف ش���هدت عليهم جُتيب: }وما كنتم تس���تترون أن يش���هَد عليكم 

لت-22. سمُعكم وال أْبصاُركم وال ُجلوُدكم{ ُفصِّ
ر جلوارح الصائم أن تنِطَق في ش���هر الصيام مبنِطٍق صري���ح وبيان فصيح، جَلَرت  ل���و ُق���ِدّ
ُمح���اورٌة بني اجل���وارح الصائمة واجلوارح العاصية، فتقول ال�َمِع���دات اجَلوعى: ُجوعنا ُمؤِلم، 
وَس���ْعُينًا ُمْض���ٍن، ولك���ْن يهوُن علينا ترُك ش���هوِة الطع���ام طاعًة لربِّ األنام، وإرض���اًء لذي امللك 
واإلنع���ام، ف���إن َمكَرهن���ا في ما يكره موالن���ا، وإن كان ُموافقًا لهوانا. وتقول األكباد الَعطش���ى: 
الل ف���ي فم الّصادي  نا أحبُّ إلينا م���ن املاء الزُّ ���ف عروقن���ا، ولكنَّ رض���ا ربِّ الظم���أ أضنان���ا وجفَّ
)العطش���ان(، وتس���مع اجلوارُح العاصيُة أقوال األعضاء الطائعة، فيدفعها الفضول إلى الرد 
ف عن���ا، والله تعالى يق���ول: }يريد الله  قائل���ة: احلم���د لله ال���ذي أجنانا مما أننّت في���ه، وخفَّ
���َف عنكم، وُخلق اإلنس���ان ضعيفًا{ النس���اء-28، فتقول األعض���اء الطائعة: إذا أجَمَل  أن ُيَخفِّ
القرآن في أحكام الصيام، فأين شرُع النبي عليه الصاة والسام الذي دعاكّن إلى الصوم في 
قوله: »الصيام ُجّنة، فإذا كان يوُم صوِم أحدكم فا يرُفث وال َيصَخب، فإن س���اّبه أحٌد أو قاتله 
فليُقل: إني صائم« متفق عليه، وفي قوله: »َمن لم يَدْع قوَل الزور والعمَل به فليس لله حاجٌة 

في أن يَدع طعامه وشرابه« رواه البخاري.
تقول العاصية: إن الصيام عليكن فريضة يْحُرم تركها، أما علينا فُسّنة ُمستَحّبة، والِفطر 
إن كان ُيكره فليس ُمحّرمًا علينا؛ تقول الطائعة: ليس من أمارات احملبة أن حُتِبنَب ما يكرهه 
حبيُبُكّن! أما س���معنُتّ ما قاله بعض الس���لف في صوِمكّن: »إذا ُصمَت فليُصم سمُعك وَبصرك 

ولسانك عن الكذب واحملارم، وال جَتعل يوم صوِمك ويوَم ِفطرك سواًء«. 
تق���ول العاصي���ة: دع���ي عنك ه���ذا، فإنه ال ِغنى لنا عن ش���هواتنا، ولو ُف���رض علينا صيام 
الش���هوة لكان معلومًا بالضرورة. تقول الطائعة: إنكّن باتباع الشهوات ُتفِسدن علينا صيامنا، 
���ه من صيامه اجل���وع والعطش، وُربَّ قائ���ٍم حّظه من  وق���د ُروي ف���ي احلدي���ث: »ُربَّ صائم حظُّ

هر« رواه أحمد. ِقيامه السَّ
ف���وا عجب���ًا والله! نح���ن نتقّرب إلى الل���ه ِبَترك املباحات م���ن الطعام والش���راب، راضياٍت 
ب إلى الل���ه بترك املباحات  م���ات! إن التقرُّ ْب���َن إلى الل���ه بترك ال�ُمحرَّ صاب���رات، وأن���نّت ال تتقرَّ
مات، فمن ارتكب احملرمات ث���م تقرب إلى الله  ال يكم���ل إال بع���د التق���رب إلى الله بت���رك احملرَّ
بت���رك املباحات كان كَمن يبن���ي َقصرًا وَيهِدم ِمصرًا! أو كمن يترك الفرائض ويتقرب إلى الله 

بالنوافل!
غن���ا؟ اللهم فاش���هد! فأعرَضِت العاصية وقد لِزَمْتها احُلّج���ة وأفَحمها الدليل،  أال ه���ل بلَّ
���ر ف���ي عزمها على صيام اجل���وارح، وفي ق���وة إرادتها على َتْرِك م���ا اعتاَدْت عليه  وأطَرَق���ْت تفكِّ
���مع واجلوارح عن اآلثام اس���تجابة لله  من املخاَلفات، وغِضّ البصر وِحفظ اللس���ان وكفِّ السَّ
غنا اللهم فاش���هد! وطِفق كل عضٍو يتَملَمُل ُحزنًا على فَرط منه، وأس���فًا  ولرس���وله، أال هل بلَّ

على ما فّرط فيه.
وأنصَتِت احلواسُّ ألصداء صوت الصادح )املنادي( بِصيام اجلوارح وهو يقول: 
وفي بصري غضٌّ وفي منطقي َصْمُت إذا لم يكن في السمع مني تصاُمٌ  
وإن قلُت إني صمُت يومي فما صمُت مأ   فحّظي إذًا ِمن َصْومَي اجلوُع والظَّ

فه���ّا َس���َعينا ف���ي صومن���ا إلى إش���راك اجل���وارح واألعضاء م���ع البطن واألمع���اء لُتدرك 
النفوس َمنازل َصوِم اخُلصوص، فهّا نكون منهم؟<

مع. - تصاُم: إعراٌض عن الَسّ

إفطار وكلمات.. لهيئة نصرة األقصى في البقاع
نص��رة  هيئ��ة  أقام��ت 
اجلماع��ة  ف��ي  األقص��ى 
اإلسالمية – البقاع افطارها 
السنوي في مجّمع الفورادا 
– اخليارة، بحضور النائب 
احل��وت  عم��اد  الدكت��ور 
الن��واب:  ع��ن  وممثل��ني 
أبو  عاص��م عراجي، وائ��ل 
فاع��ور، أنط��وان س��عد، و 
أم��ني وهب��ة. وممثلني عن: 
مفتي البقاع الش��يخ خليل 
امليس، مفتي راشيا الشيخ 

الدكت��ور أحمد اللدن، الس��يد علي فض��ل الله، مطران 
الروم األرثوذوك��س أنطونيوس الصوري، مؤسس��ة 

العرفان التوحيدية.
إضافة إلى علماء و ممثلني عن األحزاب والهيئات 
بلدي��ات  ورؤس��اء  األمني��ة،  والق��وى  واجلمعي��ات 

ومخاتير وفعاليات املنطقة.
اس��تهل اإلفط��ار بآيات م��ن الذكر احلكيم لش��يخ 

قراء البقاع الدكتور علي الغزاوي.
ث��م كلم��ة هيئة نص��رة األقصى ألقاها مس��ؤولها 
ف��ي البقاع احلاج محمد صخر، ح��ث فيها على تفعيل 
الفعاليات الثقافية والتراثية واالعالمية لتحيا قضية 
فلسطني من جديد في عقول األجيال وذاكرتهم، إضافة 

الى دعم الفلسطينيني واملقدسيني.
واختت��م اإلفط��ار بكلم��ة النائ��ب الدكت��ور عم��اد 

احل��وت، مس��تنكراً مح��اوالت البع��ض لرس��م صور 
قامتة ملنطقتنا عبر تسليط الضوء على ممارسات فئة 
مشبوهة املنشأ والغايات، وتوجه سالحها للثوار في 
سوريا، ويرتكب باسمها جرمية مستنكرة ومرفوضة 

بحق أقباط مصر لتغطي مساوئ نظام االنقالب.
وأش��ار في كلمته إل��ى أن فلس��طني والقدس هما 
بوصلة األمة وميزان الت��زام املبادئ فيها، فمن حافظ 
على التزامه بالقضية الفلسطينية حافظ على احترام 

شعوب األمة وثقتها ودعمها.
ووج��ه التحية إل��ى أبناء حماس الذي��ن حافظوا 
عل��ى صف��اء قضيتهم، ول��م يس��محوا ألي اس��تدراج 
يصرفه��م عن رس��الة حترير فلس��طني، متعاملني مع 
قضية فلس��طني على أنه��ا قضية أمة وليس��ت قضية 

فصيل.

توزيع السلة 
الرمضانية في الرفيد

وزع��ت جمعي��ة النج��اة االجتماعي��ة في 
الس��لة  الس��نوي  مش��روعها  ضم��ن  الرفي��د 
الرمضانية: مواد غذائية وأدوات تنظيف، على 
س��تني عائلة في املنطقة... وذلك يوم الس��بت 
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الدكتور عماد احلوت، قال في كلمته: »اليوم يتم رفع 
ش��عار حق يراد به باطل، وهو ش��عار محاربة اإلرهاب، 
إرهاٌب أنشأته دوٌل ومخابرات لتستثمر فيه، فزرعت في 
مجتمعاتنا مجموعات مش��بوهة الفكر، مش��بوهة األداء، 

ترفع سالحها في وجه الثوار في كل مكان«.
وفي الش��أن اللبناني ق��ال احلوت: »ونحن نش��عر 
بعدم العدالة واملساواة أمام القانون، وما ملف املوقوفني 
اإلس��الميني إال مثاٌل عل��ى ذلك، وهو ملف س��نبقى نعمل 
عل��ى إنه��اء معان��اة أهلهم إم��ا بعف��ٍو ش��امٍل أو بأحكاٍم 

عادلة«.

الس��لوكية فمدرس��ة الصيام هي االلتزام واالجتهاد وعلو 
النفس عن الشهوات.

ميكن إخفاؤه.
وذلك يوم األحد 2017/5/28 في قاعة مس��جد 

خالد بن الوليد -الرفيد.

اإلسعاف الشعبي، ومركز حبنجر.. وقد مت توزيع هدايا 
للممرضات ومطويات أدعية الشفاء للمرضى.

منهج حياة وأخالق وعبادة، هو دس��تور كامل وش��امل. 
واختتم اللقاء مبعرض لبيع احللوى واأللعاب للطالب.

باإلضافة إلى أناش��يد إس��المية من وحي املناسبة 
م��ع فرق��ة األماني، ومت تتوي��ج مجموعة م��ن احملجبات 
وتكرميه��ن. وف��ي اخلت��ام قدم��ت فتي��ات البراع��م م��ن 

الكشاف املسلم أنشودة عن األم.

واإلس��المية،  العربي��ة  لألم��ة  دع��ا  وباخلت��ام 
وخصص بالدعاء إخواننا األسرى في فلسطني وبالد 

الشام.

والطهارة. و حتدثت عن: زينة النس��اء، واحلجاب، وعن 
عمليات التجميل التحسينية والضرورية.

افتت��ح اللق��اء بكلم��ة ترحيبي��ة ملس��ؤولة حياتي 
بيدي األستاذة سحر حمود.. ثم حتدثت احملاضرة: عن 
التوازن في حياة الفتاة املس��لمة، مركزًة على اجلوانب 

األربعة: الروحي والنفسي واجلسدي واالجتماعي..
مع اقتراح جدول عمل��ي رمضاني يتضمن األعمال 

املطلوبة لتنمية هذه اجلوانب...

جمعي��ة  أقام��ت 
»التع��اون اإلنس��اني« حفل 
إفطاره��ا الس��نوي التاس��ع 
في مطعم واحة دار الس��الم 
في صي��دا، وذلك غروب يوم 
االثنني 10 رمضان 1438ه� 

املوافق ل� 2017/6/5م.
حض��ر اإلفط��ار أعضاء 
واإلدارية  العام��ة  الهيئت��ني 
للجمعية، وجمع من احملبني 
وش��خصيات  والداعم��ني 
الدكت��ور  النائ��ب  تقدمه��ا 

عماد احلوت -  مفتي صيدا الش��يخ سليم سوسان ممثالً 
بالشيخ إبراهيم الدمياسي- رئيس بلدية صيدا املهندس 
محمد الس��عودي ممثالً ب�األس��تاذ محمد قبرصلي- قائد 
منطقة اجلن��وب اإلقليمية لق��وى األمن الداخل��ي العميد 
س��مير ش��حادة ممثالً باملق��دم محمد احللبي- املس��ؤول 
التنظيم��ي للجماع��ة اإلس��المية ف��ي اجلن��وب الش��يخ 
مصطفى احلريري ومس��ؤولها السياس��ي ف��ي اجلنوب 
الدكتور بس��ام حمود- رئيس املنظم��ة اللبنانية للعدالة 
د. علي الش��يخ عمار، إضافة إلى عدد من ممثلي األحزاب 

واجلمعيات األهلية، وشخصيات اجتماعية.

الرمضانية  األنش��طة  ضمن 
الت��ي ينظمها املكت��ب الدعوي في 
اجلماع��ة اإلس��المية بطرابل��س، 
ألقى املستش��ار التربوي الدكتور 
بسام الطراس محاضرة بعنوان 
األصلي��ة«،  النس��خة  »رمض��ان 
وذلك في مس��رح مدرسة اإلميان 

سمراء. – أبي 
حت��دث الدكتور الطراس في 
احملاض��رة ع��ن ض��رورة الس��مو 
ش��خصيات  لنصب��ح  بانفس��نا 
س��وية تتق��رب ال��ى كل م��ا ه��و 

نبي��ل وراق في التفكي��ر والتصرفات، لنع��ود إلى الفطرة 
التي يجس��دها االسالم العظيم، ونبتعد عن االضطرابات 

ف��ي  الدع��وة  قس��م  أق��ام 
جمعية النج��اة االجتماعية في 
األس��بوعية  احملاض��رة  الرفي��د 
األولى بعن��وان »أظه��ر الفرحة 
قدمه��ا  تعال��ى«،  الل��ه  بكت��اب 
الش��يخ محمود الصال، وحتدث 
أه��ل  خصائ��ص  ع��ن  خالله��ا 
الق��رآن، وأن الل��ه تعالى وصف 
املعظمني للق��رآن بأوصاف عدة 

منها:
عن��د  اميانه��م  -زي��ادة 

تالوته..
- أهل الله تعالى وخاصته.

- فرحتهم بالقرآن كمؤش��ر ظاهر ومحس��وس ال 

املمرض  يوم  مبناسبة 
جمعي��ة  أقام��ت  العامل��ي 
ف��ي  االجتماعي��ة  النج��اة 
اإلقليم - شحيم، بالتعاون 
م��ع مرك��ز اإلقلي��م للرعاية 
الصحي��ة األولي��ة، بجول��ة 
وتهنئ��ة  املرك��ز  ح��ول 
املمرضات في مستش��فيات 
املستش��فى  اإلقلي��م: 
املركزي، س��بلني احلكومي، 
عثم��ان، ش��حيم احلكومي، 

ومستوصف اجليش، ومركز وزارة الشؤون االجتماعية، 
ومس��توصف جمعية الوعي واملواساة اخليرية، وهيئة 

حافظ  بعنوان«مزاي��ا 
أقام��ت  الك��رمي«  الق��رآن 
جلنة اق��رأ وارَق في جمعية 
ف��ي  االجتماعي��ة  النج��اة 
اإلقليم - ش��حيم، محاضرة 
قّيمة للشيخ هالل درويش، 
الط��الب  أمه��ات  بحض��ور 
ف��ي  املش��اركني  وأبنائه��ن 
الدورة في 7 أيار 2017 في 

مركز الدعوة اإلسالمية.
ف��ي  الش��يخ  تن��اول   

حديثه فضل م��ن تعلم القرآن وعلمه، وأنه ال س��عادة إال 
مع القرآن، فإنه لش��رف بنا إذا تعاهدناه وعملنا به، فهو 

النج��اة  جمعي��ة  أقام��ت 
 - اإلقلي��م  ف��ي  االجتماعي��ة 
برج��ا، احتف��االً مبناس��ة ق��دوم 
ش��هر رمض��ان املب��ارك بعنوان 
»رمض��ان إحياء القل��وب« وذلك 
 2017/5/25 اخلميس  مس��اء 
في قاعة مسجد الدمياس. تخلل 
االحتف��ال كلمة للداعي��ة هنادي 
الش��يخ جنيب ع��ن درة رمضان 
التق��وى،  وه��ي  أال  املنش��ودة 
ي��دور  م��اذا  نع��رف  أن  ويج��ب 

حولنا ونس��تجمع له القوة، وحتدثت عن أصناف البشر 
وهم��ا صنفان؛ أقوياء بال تقوى وأتقي��اء بال قوة، وعلينا 
أن نعالج عجزنا ونظهر عزنا ونعمل في رمضان لننتقل 

من رمضان التقوى إلى رمضان القوة.

عن��وان  حت��ت 
إحي��اء  »رمض��ان 
القلوب« أقامت جمعية 
النج��اة االجتماعية في 
اإلقلي��م بالتع��اون م��ع 
الدع��وة والقرآن  مرك��ز 
الش��رعية،  للعل��وم 
أحمد  للشيخ  محاضرة 
عالء الدين في كترمايا، 
حتدث فيها عن فضائل 
رمضان وحث على قيام 

ليل��ه، وأن ال نضي��ع أوقاته مبا ال يرض��ي الله، وحث 
على ال��زكاة، وأض��اف أن رمض��ان مدرس��ة تربوية، 

وتكلم عن مفسدات الصيام.

الدعوة  قس��م  أقام 
قس��م  م��ع  بالتع��اون 
جمعي��ة  ف��ي  التربي��ة 
االجتماعي��ة  النج��اة 
برج��ا   - اإلقلي��م  ف��ي 
دورة بعن��وان »أضواء 
فق��ه  عل��ى  معاص��رة 
الداعي��ة  النس��اء« م��ع 
ف��ي  احلج��ار  غزال��ة 
الدمياس  قاعة مس��جد 
ف��ي برج��ا ف��ي 12 أيار 

2017. وق��د تناول��ت املواضي��ع التالي��ة: فق��ه النس��اء 
ف��ي الص��الة والص��وم واحلي��ض، ونواق��ض الوضوء، 

نظم��ت حياتي بي��دي للتنمية البش��رية في رابطة 
الطالب املسلمني/طرابلس والش��مال، محاضرة فقهية 
علمية رمضانية بعنوان: همس��ات من نور،  لألس��تاذة 
املربية رن��دة الزعبي، وذلك عصر يوم الس��بت 20 أيار 
2017، ف��ي منطقة املني��ة، في قاعة مس��جد عثمان بن 

عفان..

د. الحوت: نطالب بعفو شامل أو أحكاٍم عادلٍة 
في ملف الموقوفين اإلسالميين

د. بسام الطراس محاضرًا في طرابلس حول رمضان

محاضرة »أظهر الفرحة بكتاب الله« في الرفيد جمعية النجاة في يوم الممرض العالمي في شحيم 

»مزايا حافظ القرآن« محاضرة لـ»اقرأ وارَق« في شحيم 

»رمضان إحياء القلوب« استقبال رمضان في برجا 
رمضان إحياء القلوب«.. محاضرة في كترمايا

أضواء معاصرة على »فقه النساء« دورة في برجا 

همسات من نور.. محاضرة نسائية في المنية

أنشطة
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لإلعالم والصحافة والنشر

رئيس التحرير
إبراهيم املصري

املدير املسؤول
أمين إبراهيم
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ل���م تش���هد العاقة بني اإلخوان املس���لمني م���ن جه���ة، ودول اخلليج العربي ف���ي العقود 
املاضية ش���هور عس���ل، لكنها على األقل لم تصل حّد العداء السافر الذي هو قائم اليوم. فا 
يختلف اثنان على أن العاقة بني جماعة اإلخوان املس���لمني واألنظمة اخلليجية متر هذه 

األيام في أصعب مراحلها.
يح���ار املرء ف���ي إيجاد توصيف ثاب���ت للعاقة التاريخية التي ربطت اإلخوان املس���لمني 
بح���كام اململك���ة العربية الس���عودية مثًا. فكل ملك من ملوك آل س���عود كانت لديه طريقته 
اخلاصة في كيفية التعامل مع جماعة اإلخوان، ولم تكن سياس���ة ثابتة لدى اجلميع. لكن 
املس���ّلم به هو أن فترة حكم امللك فيصل بن عبد العزيز )رحمه الله( ش���كلت العصر الذهبي 
بالنس���بة لإلخ���وان املس���لمني، فاس���تقبلهم واحتضنه���م ووّظ���ف املئات منهم ف���ي اجلامعات 
وامل���دارس، وعنّي بعضهم في مناصب مهمة. الرعاية الس���عودية ل���م تكن حبًا باإلخوان بقدر 
م���ا كان���ت ردة فعل عل���ى االختاف الذي كان مس���تحكمًا بني امللك فيص���ل والزعيم املصري 

جمال عبد الناصر، الذي كان يطارد اإلخوان ويسجنهم وينفذ أحكام اإلعدام بهم. 
بعد امللك فيصل اس���تمرت العاقة بني اإلخوان والنظام الس���عودي وإن بوتيرة أقل دفئًا، 
إلى بداية التس���عينات من القرن املاضي، حيث ش���هدت العاقة بني الطرفني توترًا كبيرًا في 
ح���رب اخللي���ج الثانية بس���بب رفض اإلخوان تأيي���د التدخل األميركي لتحري���ر الكويت من 

االحتال العراقي. 
ل���م تختل���ف مرحل���ة امللك الراحل عبد الله بن عبد العزيز عما س���بقها، إال في س���نوات 
حكم���ه األخي���رة التي تزامنت مع اش���تعال ث���ورات الربيع العربي في أكثر م���ن قطر، فتصّدر 
اإلخوان املسلمون املشهد باعتبارهم القوة الشعبية املنّظمة األبرز في بلدان الربيع العربي. 
وجد النظام اخلليجي كما بقية األنظمة العربية في هذا الربيع تهديدًا لعروشهم، ومقدمة 
إليقاظ ش���عوب نائمة منذ عقود. فش���كل النظام الس���عودي مظّلة لانقاب العس���كري في 
مص���ر الت���ي ارتك���ب نظامها مج���زرة دموية في مي���دان رابع���ة أودت بحي���اة اآلالف، وما زالت 
ه���ذه املظّل���ة قائمة إلبعاد اإلخوان املس���لمني عن الصفوف األولى للحكم ف���ي تونس وليبيا 
واليمن وس���وريا... في املقابل، واصل اإلخوان املس���لمون خطب وّد آل س���عود، وتوجيه رسائل 
ال���ود والتقدي���ر لهم، ف���كان اجلواب على هذا ال���وّد نهاية عام 2013، عندم���ا وضعت الرياض 
اإلخ���وان املس���لمني ضم���ن قائمتها للتنظيمات اإلرهابية، وش���كل هذا القرار قطعًا س���عوديًا 
لش���عرة معاوي���ة. رغم ذلك حرص اإلخوان على عدم اإلس���اءة للمملك���ة، واعتبارها مرجعية 

إسامية، وحاول اإلخوان إقناع أنفسهم ما حصل هو سحابة صيف البّد أن متر. 
ح���ني وص���ل امللك س���لمان بن عبد العزيز إلى س���دة احلك���م، تنفس اإلخ���وان الصعداء، 
واعتق���دوا أن أوان ع���ودة الدفء إل���ى العاقة مع رأس احلكم في الس���عودية قد حان، خاصة 
أن امللك أخذ بعيد وصوله سلس���لة من القرارات قَلّصت مراكز القوى التي ثّبتها امللك عبد 
الل���ه من���ذ تولي���ه عرش اململك���ة. وكان من بني من مت���ت اإلطاحة بهم، أب���رز خصوم اإلخوان 
وس���بب رئي���س ف���ي ضرب العاقة م���ع امللك الس���ابق، رئيس الدي���وان امللكي ال���ذي لعب دورًا 
حاسمًا في إيغار قلب امللك على اإلخوان. بل إن البعض بالغ في تفاؤله من خال احلديث 
ع���ن وس���اطة رمبا تقدم عليها اململكة للمصاحلة بني اإلخ���وان والنظام االنقابي في مصر، 
وتس���وية املش���كات القائمة مع تنظيمات محسوبة على اإلخوان كحركة حماس. لكن أجواء 

التفاؤل هذه سرعان ما وجدت أسبابًا لتندثر بعدما تبنّي أن ال شيء يدعو إلى التفاؤل.
السؤال الذي حرت في إيجاد جواب عليه: ملاذا يكره النظام السعودي اإلخوان املسلمني؟ 
م���ا ه���ي اجلرمي���ة الت���ي ارتكبها اإلخ���وان مع هذا النظ���ام كي يس���تحق منه كل ه���ذا العداء 
واحملاربة؟ ما الذي يدفع نظامًا يعاني أزمة اقتصادية لصرف مئات مايني الدوالرات ودعم 
كل م���ن يقت���ل ويع���ذب ويعتق���ل ويحاصر اإلخوان، وال س���يما ف���ي مصر؟ ما ال���ذي أخطأ به 

اإلخوان كي يستحقوا ذلك؟<

بقلم: أواب إبراهيم

اإلسالمّيون والخليج.. الحب المستحيل!

كلمة طيبة

املولد مظهر وتعبير شعبي لالحتفال 
بشخٍص ما له قيمة ومكانة دينية أو ولّي 
من أولياء الله الصاحلني، وتنتشر املوالد 
في مصر في جميع القرى واملدن، وس��بق 
لباح��ث أن أحصاها مبا يقارب مائة مولد 
في العام، لكنها غير معروفة في اخلليج، 
بل تعتبر م��ن البدع احملّرم��ة التي يحّرم 

القيام أو االحتفال بها.
املوال��د  ص��ور  بخاط��ري  جال��ت 
ف��ي مص��ر، وأن��ا أش��اهد وص��ول ترامب 
واستقباله في املنطقة، وما سبق زيارته، 
وم��ا كان أثناءه��ا وم��ا بعده��ا م��ن صور 
وكلم��ات وتعليقات وحتلي��الت تكّفل بها 
اإلع��الم العرب��ي، ال��ذي كان دوره أش��به 
الذي��ن يتراقصون  املوال��د  ب�»دراوي��ش« 
ويتمايل��ون مييناً ويس��اراً وه��م يرّددون 

اسم صاحب املولد.
جاء ترامب وذهب، واحتفل الرؤس��اء 
والزعماء املسلمون وصفقوا له كثيراً، وهو 
يلقي عليهم دروس��ه وتعاليمه، ويتحدث 
عن رؤيته وفلس��فته حول الدين، وهم له 
منصتون، وبحديثه معجب��ون، واإلعالم 
العربي يرقص نش��وان فرحاً، إلى درجة 
أن وصفه عبد الفتاح السيسي »أنت رجل 
تفعل املس��تحيل«، فأجاب بتواضع: »هو 
ذلك فعالً«. ولّي من أولياء الله الصاحلني 
يصن��ع املعج��زات. نعم حدث ذل��ك كله. 
ولك��ن، يبقى الس��ؤال: ماذا حّقق��ت زيارة 

ترامب ألميركا وللعرب وللمسلمني؟
بالنسبة للواليات املتحدة، فقد كانت 

الزيارة أكثر من رائع��ة، وحّققت أكثر مما 
كان يحلم ب��ه ترامب نفس��ه، بعد أن عقد 
صفق��ات لبل��ده وش��ركاته ب��� 460 مليار 
دوالر، إلنع��اش اقتص��اد أمي��ركا وتنمية 
موارده��ا وحتس��ني نس��بة البطال��ة، كما 
اإلش��ارة  ف��ي  الزي��ارة  ترام��ب  اس��تغل 
اخلفية إلى فش��ل س��لفه أوباما وجناحه 
هو في اإلف��راج عن املواطنة األميركية من 
أصل مص��ري التي اس��تمر اعتقالها ثالث 
س��نوات، وأف��رج عنه��ا ف��ي عش��ر دقائق 
التزام��اً بالقاعدة الفقهية املصرية »ال أحد 

يتدخل في أحكام القضاء«.
الع��رب، وباعتبارها  إلى  وبالنس��بة 
أّم��ة الضاد ومولعة باخلط��ب والعبارات 
الرنان��ة، فقد حص��دت عبارات إنش��ائية 
وجمالً جميلة بليغ��ة كثيرة، ونال العرب 
)اخلليج حتديداً( الكثير منها، وهي التي 
تنّدد بالع��دو اإليراني، وتصفه بالصفات 
الشيطانية، فسعد العرب وفرحوا، ولكن: 
هل اختلف ش��يء عل��ى أرض الواقع؟ هل 
توقف دعم إي��ران للحوثيني؟ هل تنازلت 
ع��ن دوره��ا في س��ورية؟ لم ول��ن يحدث 

شيء، فقط كلمات.
العال��م  إل��ى  بالنس��بة  وأخي��راً، 
اإلس��المي، الذي حضر أكثر من خمس��ني 
من زعمائه، وبعد كلم��ة ترامب عن الدين 
والعقي��دة، ه��ل س��أله زعيم مس��لم واحد 
عم��ا يحدث للمس��لمني في بورم��ا؟ وماذا 
يس��ميه؟ هل جتّرأ رئيس وفد مسلم واحد 
عل��ى احلدي��ث ع��ن اضطه��اد املس��لمني 
وقتله��م وحرقهم في بورم��ا أو إثيوبيا أو 
تايالند؟ هل يعلم أحد من الرؤس��اء أصال 

أّن املسلمني يضطهدون هناك؟
أخيراً، فف��ي كل املوالد في مصر هناك 
ما يعرف باحلمص واحلالوة، وشخصياً، 
فكثي��راً ما أكلت حمص وح��الوة في مولد 
الس��يد الب��دوي ف��ي طنط��ا، فأي��ن ذه��ب 
احلم��ص واحلالوة في مول��د ترامب؟ هل 

أخذه كله صاحب املولد؟
وكل مولد وأنتم طيبون.{

مولد سيدي ترامب
 حسب النموذج المصري

مواقيت الصالة
حس��ب توقيت مدين��ة بي��روت
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بقلم: محمد لطفي 


