
هل حسم الخالف االنتخابي؟
أخيرًا، توافقت القوى السياسية اللبنانية على اعتماد قانون جديد لالنتخابات، بعنوانني 
كبيرين: النسبّية، وتقسيم لبنان خمس عشرة دائرة انتخابية. أما املوعد النهائي احملدد إلجراء 
االنتخاب���ات والص���وت التفضيلي، والتوفيق بينهما وبني التوزيع الطائفي واملذهبي، وآلية فرز 
األصوات.. فهي حتتاج إلى جلنة وزارية جديدة. ذلك أن الوعود التي أطلقها الوزراء والزعماء، 
بدءًا بالكوتا النس���ائية وتخصيص مقاعد للمغتربني وس���قف االنفاق االنتخابي، وصواًل الى 
خفض سن من يحق لهم االقتراع الى ثمانية عشر عامًا، فهي مؤّجلة ومرّحلة الى االنتخابات 
القادمة أو إلى ما بعد بعدها. لكن ما يصدم املراقب للحراك السياس���ي هو اس���ترجاع عملية 
فرز أصوات النواب عند انتخاب رئيس اجلمهورية في تشرين األول املاضي، واالضطرار لوضع 
صن���دوق االقت���راع في س���احة القاعة وحتت نظ���ر اجلميع.. فكي���ف إذا جرى اعتم���اد البطاقة 
اإللكتروني���ة وغي���ر ذلك من الوس���ائل املس���تحدثة! يقطع املراقب���ون أنه لوال ه���دوء العمليات 
القتالية في س���وريا، وانش���غال العالم بتداعيات اخلالف اخلليجي.. ملا أمكن للقوى السياسية 
اللبناني���ة أن تضع أس���لحتها وتتوافق عل���ى قانون جديد لالنتخابات، يقول���ون إنه أكثر عدالة 

وحداثة من قانون الستني.. لكننا ننتظر التنفيذ.. وكما يقول املثل: »من يعش يَر«!
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أخيرًا.. والدة مشروع
قانون لالنتخابات

يحفظ حصص أحزاب السلطة

االستهداف اإلسرائيلي للقدس.. 
ديموغرافّيًا ودينّيًا وأمنّيًا

بعد معارك الجنوب السوري 
درعا أمام مصير حلب

الخامس من حزيران.. أكثر من هزيمة

إشكالّيات الخليج العربي 
ماذا بعد الحصار؟!

ما هي أبعاد 
التعديالت المطروحة 

التفاق الطائف؟

تصريحات الرجوب
هل هي بالون اختبار؟
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تقديرات إسرائيلّية: الحملة على قطر
قد تعجل حربًا إسرائيلّية على غزة
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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(

د...  جنبالط: القانون معقَّ
»مشربك« كصانعيه

عل��ق رئي��س »اللق��اء الدميوقراطي« 
النياب��ي ولي��د جنب��اط من اليون��ان على 
مل��ف قان��ون االنتخ��اب، بتغري��دة عل��ى 
»توتي��ر«: »ف��ي اليونان تش��رق الش��مس 
عل��ى صف��اء وجم��ال. وف��ي لبن��ان يول��د 
قان��ون انتخابي معقد مش��ربك كصانعيه 

ومبتدعيه ذي أبعاد غامضة«.

باسيل: أنجزنا
 قانونًا ميثاقيًا

التغيي��ر  »تكت��ل  رئي��س  أج��رى 
الوزي��ر  اللبنان��ي  النياب��ي  واإلص��اح« 
جبران باس��يل، قراءة سياس��ية ملا حتقق 
ول��م يتحقق م��ن بن��ود طالب به��ا »التيار 
الوطني احل��ر« في قان��ون االنتخاب وفق 
النس��بية على أس��اس 15 دائرة، ش��ارحاً 
م��ا ج��رى التوافق علي��ه خال الس��اعات 
األخي��رة. وق��ال: »أجنزنا قان��ون انتخاب 
ميثاقي��اً كما التزمن��ا وس��يكون للبنانيني 
قان��ون يصحح التمثيل، لك��ن ليس بالقدر 

الذي نريده«.
عل��ى  قائ��م  القان��ون  »ه��ذا  وزاد: 
النس��بية م��ع ضواب��ط، األساس��ية منه��ا 
تقس��يم الدوائ��ر 15 دائ��رة مّكن��ت من رفع 
التمثي��ل لدى املس��يحيني بخاصة بدرجة 
كبيرة بنس��بة تقريبي��ة 60 أو 70 في املئة 
وفي بي��روت حتقق للم��رة األولى إنصاف 
األقلي��ات وأعي��د مقعده��م إل��ى مكانه في 
بي��روت األول��ى، ويكون لدين��ا دائرة من 8 
نواب وأخ��رى من 11 نائباً«. ولفت إلى أن 
»ف��ي هذا القانون حتقق��ت ضوابط تتعلق 
التفضيل��ي  الص��وت  اإلبع��اد،  بنص��اب 
ف��ي القض��اء بطريق��ة الف��رز واللوائح غير 
املكتمل��ة وكيفية احتس��اب الكس��ور. ولم 
ننجح في حتقيق نس��بة معينة للمرش��ح 

في طائفته لكننا سنعود اليها«.

وزير الطاقة: تأمين 
الكهرباء قضية وطنية

اعتبر وزير الطاقة سيزار أبي خليل أن 
»تأمني الطاق��ة الكهربائية هو من القضايا 
الوطني��ة الكب��رى الت��ي نعم��ل عليها بكل 
الوسائل«. وش��دد خال تكرمي املؤسسات 
 DREG املس��تفيدة من تقدمات مش��روع
أن  عل��ى  املتح��دة  األمُم  لبرنام��ج  التاب��ع 
»احلوافز التي قّدمه��ا مصرف لبنان مهمة 
ج��داً وُتس��هم في من��و القط��اع، مش��جًعا 
كل دع��م إضاف��ي، وهو يحت��اج الى قواعد 
موضوعية تتناسق مع تطور السوق، كما 
انها تس��اعد على تطويره«. وأشار الى أن 
الش��ركات واملؤسس��ات التي نحن بصدد 
تكرميه��ا اس��تثمرت ب�2.6 ميغ��اواط على 
الطاقة الشمس��ية وهي اس��تثمارات زادت 

على 4 مايني دوالر.

ال إلطالق النار بالفطر 
ونتائج االمتحانات

ش��ددت املديري��ة العامة لق��وى األمن 
الداخلي على عدم اطاق النار ابتهاجاً مع 
اقتراب حلول عيد الفطر الس��عيد ومواعيد 

للش��هادات  االمتحان��ات  نتائ��ج  ص��دور 
الرسمية.

ولفتت الى تفش��ي ظاه��رة املفرقعات 
النارية خال هذه املناسبات، التي غالباً ما 
تؤدي إلى إصابات جسدية وأضرار مادية 
كبيرة كاحلرائق ف��ي املمتلكات واألحراج، 
وتض��ّرر الس��يارات واملن��ازل وغيرها، مع 
م��ا يراف��ق ذلك م��ن إزع��اج كبي��ر تصدره 
ه��ذه املفرقع��ات. وطلب��ت م��ن املواطن��ني 
عدم إط��اق املفرقع��ات الناري��ة ابتهاجاً، 
والتعبي��ر ع��ن مظاه��ر الف��رح والس��عادة 
بص��ورة حضاري��ة، وتعلمهم ب��أن األوامر 
قد أعطي��ت لقطعاته��ا العمانية بضرورة 
التش��ّدد ف��ي ماحق��ة املخالف��ني، واتخاذ 

االجراءات القانونية الازمة بحقهم.

الحريري: االتفاق على قانون 
انتخاب جديد إنجاز للبلد

أك��د رئي��س مجل��س الوزراء س��عد 
احلري��ري أن التوص��ل إل��ى اتف��اق على 
قان��ون انتخ��اب جدي��د »لي��س إجن��ازاً 
حل��زب أو لطائف��ة ب��ل للبل��د، خصوصاً 
أن��ه كان آخ��ر موض��وع أساس��ي علي��ه 
خ��اف«، معتبراً أنه »بع��د هذا اإلجناز، 
لم تع��د هن��اك مس��ائل صدام سياس��ي 
أساس��ية تعّطل البلد وتعرقل مشروعنا 
للنهوض االقتصادي وإيجاد فرص عمل 
خصوصاً للش��باب«. وأسف ألن »هناك 
إصاح��ات جاهدنا وقاتلن��ا ألجلها ولم 
نتمكن م��ن إقرارها وأهمه��ا كوتا للمرأة، 
سياس��ياً  إصاح��اً  أعتبره��ا  والت��ي 
أساس��ياً، وكنت أنا ودولة الرئيس نبيه 
ب��ري متمس��َكني به��ا«، مش��دداً على أنه 
»س��تكون هن��اك كوت��ا نس��ائية ف��ي كل 

لوائحنا االنتخابية«.

ميقاتي: ال يزال مبكرًا الكالم 
عن تحالفات انتخابية

رأى رئيس احلكومة األسبق جنيب 
ميقات��ي أن��ه »ل��و اس��تعملت العقانية 
بدل رفع الس��قوف السياسية لكنا وفرنا 
الوق��ت واجله��د وأجري��ت االنتخاب��ات 
ف��ي موعدها«، مش��دداً على أن��ه »ال مفر 
من التمدي��د لفترة معينة ش��رط االفادة 
منه��ا ملكنن��ة كل العملي��ة االنتخابي��ة«. 
وأكد ميقاتي في تصريح له عبر وس��ائل 
التواص��ل االجتماعي أن��ه »ال يزال مبكراً 
قب��ل  انتخابي��ة  حتالف��ات  ع��ن  ال��كام 

اتضاح القانون ومساره«.

أبو فاعور: هذا القانون 
أسوأ الممكن

علّ��ق عض��و »اللق��اء الدميوقراط��ي« 
النائب وائل أبو فاعور، بعد مش��اركته في 
اجتماع الس��رايا احلكومية، عل��ى االتفاق 
ح��ول قان��ون االنتخاب، بالق��ول: »طارت 
العتب��ة، وتأّجل موض��وع املغتربني، ولن 
يحص��ل تصوي��ت عل��ى القان��ون، ال ف��ي 
اجتم��اع اللجن��ة، وال في مجل��س الوزراء، 
وم��ن لدي��ه اعتراض��ات يس��ّجلها، وه��ذا 

القانون هو أسوأ املمكن«.

قرطباوي: ازدياد الجرائم 
هو بسبب تجارة المخدرات

أوضح وزير العدل الس��ابق، ش��كيب 
قرطباوي، أّن »هناك ثاثة أسباب أساسّية 
الزدي��اد جرائ��م القتل ف��ي لبنان. الس��بب 
ف��ي  جتارةاملخ��درات  زي��ادة  ه��و  األّول، 
لبنان إلى حّد كبير وخصوصاً انتش��ارها 
بني الش��باب. األمر الثاني، تفلّت الس��اح 
املرّخ��ص وغي��ر املرّخص، واألم��ر الثالث، 
التراخ��ي األمني ف��ي البلد اّل��ذي يلحق به 

بطء في احملاكم«.
وأّكد قرطب��اوي، في حديث صحافي، 
أّن��ه »يج��ب العم��ل عل��ى مس��توى ع��اٍل 
وإع��ان احل��رب من قب��ل، الدول��ة، األهل، 
امل��دارس واملجتم��ع املدن��ي ض��ّد جت��ارة 
املخ��درات، ألّن جت��ار املخ��درات يعمل��ون 
عل��ى ض��رب عق��ول الش��باب والفتي��ات، 
وهذا جزء من املش��كلة«، مش��ّدداً على أّنه 
»يج��ب إلغ��اء رخ��ص األس��لحة باملطلق 
ألي ش��خص، ووضع تشريع جديد يجعل 
م��ن حمل الس��اح جناي��ة عقوبته��ا ثاث 
س��نوات وما فوق، باإلضافة إلى حملة من 
جميع األجه��زة األمنية بالتزام��ن ومؤّيدة 
م��ن السياس��ّيني لوضع األم��ن أولوّية في 

املجتمع الللبناني«.

جابر: ليس بقانون 
االنتخاب وحده يحيا لبنان

دعا عضو كتلة »التنمية والتحرير«، 
النائ��ب ياس��ني جاب��ر، إل��ى »معاجلات 
س��ريعة لألزمات القائمة، لكون املماطلة 
واالس��تمرار باللّعب عل��ى حافة الهاوية، 
أم��راً خطي��راً س��يؤّدي إلى الس��قوط في 
قعره��ا«، مبدي��اً أس��فه ألّن »املفاوضات 
علىقانون االنتخابات استغرقت كّل هذه 
الس��نوات، قب��ل أن يولد احل��ّل ويتنّفس 

اللبنانّيون الصعداء«.
ورأى جاب��ر ف��ي حدي��ث صحاف��ي، 
أّن »الب��اد متّر مبرحلة خط��رة، وجتتاز 
تخّطيه��ا  نأم��ل  للغاي��ة،  صعب��ة  أزم��ة 
بس��ام بالّنظ��ر إل��ى احلرائق املش��تعلة 
ف��ي املنطق��ة«، مش��يراً إل��ى أّن »اجلميع 
يع��رف أّن األم��ور معّق��دة، والبلد يحتاج 
إل��ى تضحي��ات كّل الفرق��اء ألّن الش��عب 
اللبناني بات متعباً وعقله أصبح مشّتتاً، 
ومصال��ح الناس أضحت مه��ّددة«، الفتاً 
إلى أّنه »ليس بقانون االنتخابات وحده 
يحيا لبن��ان، فهناك مش��كات اقتصادّية 
كبيرة وتدهور في القطاعات اإلنتاجّية«، 

األمين العام للجماعة يستقبل نائب رئيس المكتب السياسي لحماس
اس��تقبل األم��ني العام 
ف��ي  اإلس��امية  للجماع��ة 
ع��ّزام  األس��تاذ  لبن��ان، 
االثن��ني  عص��ر  األيوب��ي، 
مبرك��ز   )2017/6/12(
ف��ي  االس��امية  اجلماع��ة 
بيروت، نائب رئيس املكتب 
السياس��ي حلركة املقاومة 
)حم��اس(،  االس��امية 
أب��و  موس��ى  الدكت��ور 

م��رزوق، على رأس وفد من احلركة، وذلك بحضور قياديني من 
اجلماعة.

قّدم أبو مرزوق لألمني العام التهنئة ملناس��بة قدوم ش��هر 
رمض��ان املبارك، وش��رح آخ��ر املس��تجدات املتعلقة بالش��أن 
الفلسطيني، ال سيما أجواء املصاحلة الفلسطينية، والتهديدات 
والتحّدي��ات التي يتعرض لها الش��عب الفلس��طيني، وأهداف 
احلمل��ة اإلعامي��ة األخي��رة التي تتع��رض لها حرك��ة حماس 
م��ن بعض اإلع��ام العرب��ي وبع��ض ال��دول العربي��ة، والتي 
متّه��د لتصفية القضية الفلس��طينية، وإنهاء الصراع مع العدو 
الصهيوني على حس��اب الشعب الفلس��طيني. وأكد أن حماس 
ل��ن ترضخ له��ذه احلملة وس��تمضي قدماً في خدمة املش��روع 

الوطني الفلسطيني الذي يأتي في رأس اهتماماته التحرير.
من جهته ش��كر األمني العام للجماع��ة وأكد دعم اجلماعة 
الكامل حلركة حماس في مس��يرتها لتحرير فلس��طني، كما أكد 
أن فلس��طني س��تبقى قضية األمة املركزية، يتشّرف بها كل من 
يق��ّدم الدع��م خلدمتها ونصرة ش��عبها ومقاومته��ا، رافضاً كل 
محاوالت محاصرة حركة حم��اس كحركة مقاومة، أو وضعها 
على القوائم التي تتحدث عن »اإلرهاب«، داعياً الدول العربية 
التي س��اهمت في احلمل��ة االعامية على احلرك��ة إلى العودة 
عن ذلك، واس��تلهام املس��يرة التاريخية لشعوبها في مناصرة 
ودع��م القضية الفلس��طينية، مؤكداً أن التاريخ س��يخلّد ذكرى 

من وقف إلى جانب فلسطني وحركة حماس باخلير.

لقطات لبنانية

وجهة نظر

وأخي���رًا تصاع���د الدخ���ان األبي���ض االنتخاب���ي م���ن مدخن���ة السياس���ة 
اللبناني���ة وف���ق النس���بية الكاملة وعلى أس���اس 15 دائرة انتخابي���ة وانطالقًا 
م���ن القانون االنتخابي الذي أقرته حكومة الرئيس جنيب ميقاتي. واذا قدر 
لألمور وفق ما هو مرسوم لها، يفترض أن تقر احلكومة احلالية هذا القانون 
في جلسة األربعاء في 14 حزيران اجلاري على أن ُيحال على املجلس النيابي 

في اليومني الالحقني. 
ويالح���ظ وج���ود تفاوت بني أحجام الدوائ���ر االنتخابية وفق دوائر كبيرة 

ومتوسطة وصغيرة وفق اآلتي:
الدوائر الكبيرة:

- بي���روت الثاني���ة 11 نائب���ًا، الش���وف - عالي���ه 13 نائبًا، بش���ري - زغرتا - 
الكورة 10 نواب.

- طرابلس - املنية - الضنية 11نائبًا، بعلبك - الهرمل 10 نواب، صور - 
الزهراني - بنت جبيل 10 نواب.

الدوائر املتوسطة:
- بيروت األولى 8 نواب، كسروان - جبيل 8 نواب، املنت الشمالي 8 نواب.

- النبطية - مرجعيون - حاصبيا 8 نواب، زحلة 7 نواب، عكار 7 نواب.
الدوائ���ر الصغ���رى: البقاع الغربي 6 نواب، بعب���دا 6 نواب، صيدا - جزين 

5 نواب. 
ويبدو واضحًا أن اخلياطة والتفصيل لعبت دورًا بارزًا في صياغة القانون 
االنتخاب���ي وفق اعتبارات طائفية ومذهبية وحزبية وزعامية واضحة اعترف 

فيها الكل باملصالح احليوية املشروعة للكل. 
اال أن خريطة التلوين الطائفي واملذهبي رس���مت ممالك وإمارات فئوية 
واضح���ة املعال���م في اطار اخلمس عش���رة دائ���رة التي يقره���ا القانون العتيد 

وفق اآلتي:
الدوائ���ر ذات األغلبي���ة املس���يحية الناخب���ة:  بي���روت األولى - كس���روان - 

جبيل - املنت الشمالي - زحلة - بشري - زغرتا - الكورة - البترون.
الدائرة ذات األغلبية الدرزية الناخبة: الشوف - عاليه. 

الدوائر ذات األغلبية السّنية الناخبة: بيروت الثانية - طرابلس - املنية 
- الضنية - عكار.

الدوائر ذات األغلبية الشيعية الناخبة: الزهراني - صور - بنت جبيل - 
النبطية - مرجعيون – حاصبيا- بعلبك - الهرمل.

أم���ا الدوائ���ر املختلط���ة: البق���اع الغربي م���ع أرجحية س���ّنية - بعبدا مع 
أرجحية مسيحية - صيدا - الزهراني.

ف���ي ظ���ل تقس���يمات انتخابية كه���ذه ال فكاك م���ن اللجوء ال���ى مفردات 
التصنيف الطائفي واملذهبي، وفي ظل قانون انتخابي كهذا ال فرار من البوح 
بالسؤال اآلتي: هل ضمن هذا القانون املرتقب وصول وزير خارجيتنا جبران 

باسيل إلى الندوة النيابية املباركة... رمبا أكيد نعم، فالثالثة ثابتة.<

القانون االنتخابي:
ممالك وإمارات طائفّية

بقلم: أمين حجازي
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وإن نالت نس��بة كبيرة من األصوات، إال أنه يخّول اللوائح املنافسة، 
وبغ��ض النظر عن حجمها، التمّثل في املجل��س النيابي، لذا فإن هذه 
الكتل والقوى س��تجد من مصلحتها خوض االس��تحقاق النيابي في 
لوائح منفصلة ومس��تقلة ألن من ش��أن ذلك تقلي��ص فرصة اللوائح 
املنافس��ة، والتي متّثل توجهاً سياس��ياً مختلفاً من التمّثل في الندوة 

النيابية.
وإذا انتقلنا من الفرضية إلى عملية إس��قاط على القواع، س��نجد 
مث��اً أن من مصلحة التي��ار الوطني احلر والق��وات اللبنانية خوض 
االنتخاب��ات بش��كل منص��ل ومس��تقل ش��كاً، وإن مت االتف��اق عل��ى 
احلصص واملقاعد ومناطق املنافس��ة ضمن��اً، ألن اصطفاف احلزبني 
ف��ي الئحة واحدة س��يعطي فرصة للمنافس��ني من االح��زاب األخرى 
واملستقلني الذين قد يش��كلون الئحة منافسة، وبالتالي فإن ما ميكن 
أن حتصده هذه الائحة من نسبة تصويت سيجعلها تتمثل مبوازاته 
على مستوى املقاعد، وهذا بالطبع يكون على حساب الائحة األولى 
مثاً، وهو أيضاً ما يدفع نحو صراع بني الائحة الواحدة على ترتيب 

االسماء، أو حتى على الصوت التفضيلي.
وإذا انتقلنا إلى س��احة أخرى، فإننا مثاً سنجد أن تيار املستقبل 
في الس��احة االس��امية س��يعمل على إحلاق قوى سياسية به حتى 
تك��ون جزءاً من االصوات التي تؤهله للوصول بأكبر عدد من النواب 
إل��ى البرمل��ان، في ح��ني أن القوى املنافس��ة لن يكون م��ن مصلحتها 
الدخ��ول في مثل ه��ذا التحالف، ألن ذلك يكون على حس��ابها، بل من 
مصلحته��ا املنافس��ة ألن ذل��ك يعطي فرص��ة للتمّثل، وهنا من ش��به 
املؤك��د أن طرابلس مثاً ستش��هد معركة ليس��ت س��هلة عل��ى أي من 
األط��راف، إذ لي��س من مصلحة أح��د الدخول في الئح��ة حتت جناح 

طرف آخر.
وال يختلف األمر في الس��احة الشيعية التي متّيزت خال العقود 
األخيرة بخوض االنتخابات بتحالف واحد يجمع حزب الله وحركة 
أمل في الئحة واحدة. هذه املرة س��يكون من مصلحة الطرفني خوض 
املعركة االنتخابية بشكل مستقل، وإن كان التنسيق والتفاهم سيكون 
حاكم��اً لكا الطرف��ني على املقاع��د والدوائ��ر وكل التفاصيل األخرى، 
وذل��ك حتى ال يعطوا فرصة للمنافس��ني في هذه الس��احة من التمثل 
بش��كل مقبول يس��قط الثنائية الت��ي حتتكر كل ش��يء، ويفتح الباب 

داخل هذا النسيج إلى جتدد احلياة السياسية بطريقة مختلفة.
ه��ي إذاً التحالف��ات ه��ذه املرة س��تكون مختلفة في الش��كل، وإن 
كانت في جوهرها س��تكون صورة أخرى ع��ن التحالفات التي حتكم 

البلد منذ مطلع تسعينات القرن املاضي.{
وائل جنم 

 وأخي��راً متّخض��ت اللق��اءات واالتص��االت الثنائي��ة والثاثي��ة 
والرباعي��ة واخلماس��ية بعي��داً عن مجلس ال��وزراء، فول��دت قانوناً 
انتخابياً يعتمد النظام النس��بي مع تقس��يم لبنان إلى خمس عش��رة 
دائرة انتخابية تخدم بالدرجة األولى أصحاب الس��لطة، أو بعضهم، 
حيث فصل��ت عن مناط��ق أخرى وه��ي ماصقة جغرافي��اً، وجمعت 
مناطق م��ع مناطق أخرى مع أنه��ا بعيدة عنها ومنفصل��ة جغرافياً. 
وكذلك ل��م يكن هناك ت��وازن بني الدوائ��ر االنتخابي��ة، وبالتالي بني 
الناخبني والنواب، فهناك دوائر انتخابية س��تتمثل بأكثر من عش��رة 
نواب، في حني أن هناك دوائر انتخابية ستتمثل بستة مقاعد نيابية. 
واألمر نفسه بالنسبة إلى الناخبني. فهناك دوائر ستضم مئات ألوف 
الناخب��ني، في حني أن هناك دوائر س��تضم م��ا دون املئة ألف ناخب. 
هي إذاً استنس��ابية ج��رى اعتمادها خدم��ة ملوازين الق��وى القائمة، 
وخدم��ة للكتل والقوى السياس��ية التي تتحكم باملش��هد االنتخابي. 
ولك��ن على الرغم من كل ذلك، فإن إق��رار القانون، وإجراء االنتخابات 
وفق��اً له، أفضل بكثير من التمديد للمجلس احلالي كما جرى أكثر من 
م��رة؛ أو من الفراغ وهو يتهدد الكي��ان اللبناني عموماً؛ أو حتى إجراء 

االنتخابات وفقاً للقانون النافذ املعروف بقانون »الستني«.
أما وقد مت االتفاق على القانون، وجرى تقس��يم لبنان إلى خمس 
عشرة دائرة انتخابية، واعتماد املعيار النسبي في الفوز واخلسارة، 
والص��وت التفضيل��ي على مس��توى القضاء، فإن ذل��ك يعتبر فرصة 
للش��عب اللبناني من أجل إحداث التغيير املنش��ود، الذي يتطلع إليه 
كل اللبناني��ني بعدما س��ئموا وملّوا من األزمات، ومن فش��ل الس��لطة 
السياس��ية من أيجاد احللول لتل��ك األزمات. فالنتائج ه��ذه املرة لن 
تتحك��م بها احملادل التي تعّودنا عليه��ا كلبنانيني منذ أول انتخابات 
نيابي��ة بعد احلرب األهلية املش��ؤومة، بل س��يكون هناك فرصة ألي 
كتلة سياسية أن تتمثل في املجلس النيابي إذا كانت حتوز ثقة معّينة 
م��ن أعداد الناخبني، وهو م��ا يعرف في عال��م  االنتخابات ب�»العتبة 
االنتخابية«، وبالطبع فإن عدم حسم نتائج االنتخابات بصوت واحد 
ملصلحة الئحة كاملة يفتح الباب أما منافسة قوية بني الكتل والقوى 
السياس��ية ألن الفرصة ستكون قائمة للتمّثل في املجلس النيابي، إال 
أن ذلك يعيد خلط التحالفات االنتخابية بني القوى السياسية، ومبا 

ال يعني طبعاً االطاحة في مكان ما بالتحالفات السياسية.
فاعتماد النس��بية يخّول أي الئحة حتظى بثقة نس��بة معينة من 
الناخبني التمثل في املجلس النيابي، وهذا بالطبع يكون على حساب 
األطراف السياس��ية التي عهدناها تخوض االستحقاق النيابي على 
قائم��ة واح��دة، وه��ي اليوم س��تكون مضط��رة خلوض االس��تحقاق 
بشكل منفرد أو مس��تقل عن بعضها، ألن اصطفافها في الئحة واحدة 

بعد إقرار القانون
كيف يمكن أن تكون 
التحالفات النيابّية؟

العق��د االس��تثنائي ملجلس الن��واب، ومع ذل��ك ما زال 
النق��اش الطائفي محتدماً حول قانون االنتخاب، وهو 

ما يزيد االنقسام بني اللبنانيني.
وبالتالي، ف��إن األمل بالتغيير نحو األفضل حتى 
ل��و مت االتفاق على قانون جديد لانتخاب، هو أش��به 
بالس��راب، ألن الغول الطائفي أصب��ح متحكماً في كل 
إدارات الدولة، وينهش بجس��دها، فأي تغيير في ظل 

هذه األجواء سيحمله قانون االنتخاب؟
ه��ذه نقط��ة، وهناك نقط��ة أخرى مرتبط��ة أيضاً 
بالغ��ول الطائفي املتفش��ي في الدول��ة، وهي مرتبطة 
بشعار حقوق املس��يحيني الذي يرفعه الوزير جبران 
باس��يل والتي��ار الوطني احل��ر، والذي ب��دأ يقضم من 
حقوق باق��ي الطوائف في إدارات الدولة، وقد ارتفعت 
أص��وات أهال��ي بي��روت بالش��كوى م��ن التعيين��ات 
األخيرة في وزارة العدل التي قام بها وزير العدل سليم 
جريصاتي، والتي جرى من خالها تعيني موظفني من 
طائف��ة معينة ب��دالً من موظفني من أه��ل بيروت، ومع 
ذلك لم يتحرك الرئيس س��عد احلري��ري ملعاجلة هذا 
اخللل الطائفي بسبب حس��اباته السياسية املرتبطة 
بالعاق��ة مع الوزير جبران باس��يل والتي��ار الوطني 

احلر.
واألم��ر ال يقتصر فق��ط على ما يجري ف��ي إدارات 
الدولة طائفياً، بل ب��دأ ينعكس على تعامل اللبنانيني 
بعضه��م م��ع بعض، حيث أصبح اس��تئجار ش��قة أو 
ش��راء قطعة أرض من مس��لم في منطق��ة يغلب عليها 
الوج��ود املس��يحي وكأنه جرمية كب��رى، وهناك أكثر 
من حادثة في أكثر من منطقة من اجلنوب الى بيروت 
م��روراً بجب��ل لبنان والش��مال ج��رى فيها احتس��اب 
العام��ل الطائف��ي ملنع مس��لم من متلّك أرض أو ش��قة 

عائدة ملسيحيني.
ه��ذا يعني أن قانون االنتخاب، س��واء أكان قائماً 
عل��ى النس��بية أم عل��ى الس��تني أم على غي��ر ذلك من 
القوان��ني االنتخابي��ة ل��ن يك��ون احلل ألزم��ات لبنان 
متحكم��اً  أصب��ح  الطائف��ي  الغ��ول  ألن  واللبناني��ني، 
بخي��ارات بع��ض الق��وى السياس��ية، وهذا م��ا يهّدد 

مستقبل لبنان واللبنانيني.{
بسام غنوم

النق��اش  كان   2016 ع��ام  أواخ��ر  ف��ي  للجمهوري��ة 
السياسي يتمحور حول انتخاب رئيس للجمهورية في 
لبن��ان، وأن انتخاب الرئيس ضروري من أجل انتظام 
احلياة السياس��ية وعودة املؤسسات الى عملها، وهو 
ما سيؤدي الحقاً إلى عودة األمن واالستقرار في لبنان، 
وانتع��اش االقتصاد الذي يعاني من صعوبات كثيرة 

بسبب اخلافات السياسية القائمة بني اللبنانني.
لكن بعد ما يقارب 18 ش��هراً من انتخاب الرئيس 
ع��ون، يب��دو أن األمور م��ا زالت على حاله��ا، بل ميكن 
القول بكل بس��اطة إنه��ا ازدادت س��وءاً. فعلى صعيد 
االتفاق على قانون جديد لانتخابات، لم يؤد تشكيل 
حكوم��ة جدي��دة برئاس��ة الرئي��س س��عد احلري��ري 
ال��ذي أعلن أن الهدف الرئيس��ي حلكومت��ه هو إصدار 
قانون جدي��د لانتخابات، وإج��راء انتخابات نيابية 
زي��ادة  إل��ى  إال  للبناني��ني،  التمثي��ل  صح��ة  تضم��ن 
االحتق��ان الطائف��ي ب��ني اللبنانيني وال��ى الدخول في 
متاهات قانونية ودس��تورية حول صاحيات رئيس 
اجلمهوري��ة واملجل��س النياب��ي، ونح��ن الي��وم على 
مش��ارف انتهاء م��دة املجل��س النيابي وانته��اء مهلة 

بقان��ون الس��تني، وال حتى تيار املس��تقبل«، ومع ذلك 
ال يعط��ي رأياً واضح��اً وصريحاً بخص��وص النقاش 
الدائ��ر حول احلس��اب الطائف��ي للص��وت التفضيلي، 
هل ه��و مع طرح جبران باس��يل أم مع ط��رح الثنائي 
الش��يعي ومعهم النائب وليد جنباط الذين يطالبون 

بأن يكون الصوت التفضيل خارج القيد الطائفي؟
وه��ذه النقط��ة بال��ذات تت��رك أكث��ر م��ن عام��ة 
اس��تفهام ح��ول موق��ف الرئيس س��عد احلري��ري من 
قان��ون االنتخ��اب القائ��م على النس��بية، حي��ث يبدو 
الرئي��س س��عد احلريري أق��رب إلى طروح��ات التيار 
الوطني احلر، وهو موقف يثير االستغراب ألنه موقف 
طائفي ويرّس��خ الطائفية في لبنان التي تتعارض مع 
اتفاق الطائف، وفي نفس الوقت يؤكد أن احلس��ابات 
السياس��ية اخلاصة للرئيس س��عد احلري��ري وتيار 

املستقبل تتقدم على احلسابات الوطنية.
وهنا يطرح السؤال اآلتي: في ظل األجواء الطائفية 
التي حتيط بقانون االنتخاب، هل ميكن أن يحمل هذا 

القانون التغيير املنشود للبنان واللبنانيني؟
رئيس��اً  ع��ون  ميش��ال  الرئي��س  انتخ��اب  قب��ل 

تكشف النقاشات واخلافات الدائرة حول قانون 
االنتخ��اب القائم على النس��بية أن العقد الطائفية هي 
األس��اس في كل الس��جال القائم بني مختلف الفرقاء، 
وال س��يما ب��ني رئي��س التي��ار الوطن��ي احل��ر جبران 
باسيل والرئسي نبيه بري، حيث يربط الوزير جبران 
باس��يل املوافق��ة على قان��ون االنتخ��اب القائ��م على 
النس��بية ب15 دائرة باحلصول عل��ى جملة ضوابط 
وإصاحات عّبر عنها بالقول »إن النس��بية في حاجة 
الى ضوابط وإصاحات كي تؤمن الدميومة وال تكون 
س��بباً للمطالبة الاحقة بتغيير القانون مرة أخرى«، 
مرتبط��ة  واإلصاح��ات  الضواب��ط  ه��ذه  أن  وتب��ني 
بحس��ابات طائفي��ة، س��واء لناحي��ة رب��ط الص��وت 
التفضيلي للمرش��ح أو الائحة بالعتب��ة الطائفية، أو 
لناحية كيفية احتساب األصوات للمرشحني الفائزين 

عبر القانون النسبي وارتباط ذلك بالبعد الطائفي.
وفيما يرف��ض الثنائي الش��يعي بزعامة الرئيس 
نبيه بري هذه الشروط الطائفية ويطالبون بالصوت 
التفضيل��ي على القضاء وخارج القي��د الطائفي، يبدو 
موقف الرئيس س��عد احلري��ري غير واض��ح املعالم، 
فه��و يطال��ب بإقرار قان��ون جدي��د لانتخاب��ات قائم 
عل��ى النس��بية، ويعل��ن أن صفح��ة قان��ون الس��تني 
طويت »وأنا سعد احلريري ال أترشح الى االنتخابات 

قانون االنتخاب.. هل يحمل التغيير المنشود للبنان واللبنانّيين؟

كلمة األمان

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت

www.al-aman.com
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أخيرًا.. والدة مشروع قانون لالنتخابات يحفظ حصص أحزاب السلطة
توصل��ت الق��وى السياس��ية أخي��راً، إل��ى الصيغة 
النهائي��ة ملش��روع القان��ون االنتخاب��ي اجلدي��د، بعدما 
س��جلت الس��اعات األخيرة تطورات متسارعة في إجناز 
صيغ��ة املش��روع، الذي يفت��رض أن تناقش��ه احلكومة، 
األربع��اء، في قص��ر بعبدا برئاس��ة رئي��س اجلمهورية، 
لترسو الصيغة النهائية على تقسيم لبنان إلى 15 دائرة 
انتخابية، واعتماد النظام النس��بي الحتساب األصوات، 
مع تقدمي خيار الصوت التفضيل��ي للناخبني. ويفترض 
إقرار مشروع القانون االنتخابي يوم األربعاء، ثم إحالته 
بش��كل توافقي على البرملان للتصويت عليه في اجللسة 
التش��ريعية املؤجل��ة من مطلع حزي��ران احلالي إلى 16 

منه، بعد ضمان أكثرية مطلقة مؤيدة له سلفاً.
وبذلك، من املفترض أن يؤدي املس��ار التوافقي إلى 
إنه��اء فصل م��ن فصول أزم��ة لبن��ان، دام ط��وال ثماني 
س��نوات، وه��و تاري��خ إج��راء آخ��ر انتخاب��ات نيابي��ة 
في الب��اد ع��ام 2009، وب��دء النقاش السياس��ي إلقرار 
قان��ون انتخابي جدي��د بدل القان��ون األكثري الس��اري 
حالي��اً، والذي يحمل اس��م »قان��ون الس��تني« )الذي أقر 
ع��ام 1960(. وأش��ار وزي��ر اخلارجية جبران باس��يل، 
إلى »ترك موعد االنتخابات لاتفاق عليه بني الرئيس��ني 
ع��ون واحلريري«، معتب��راً أنه »كلما أس��رعنا متكّنا من 
العمل، حتى ال يقال إننا نستثمر عملنا لانتخابات«. من 
جهته، علّق رئيس »احلزب التقدمي االشتراكي«، النائب 
وليد جنب��اط، عبر مواقع التواصل، بأس��لوب س��اخر، 
على صيغة القان��ون ووصفها بأنها »معقدة ومش��ربكة 
كصانعيه ومبتدعيه، ذات أبعاد غامضة«. كذلك س��جل 
وزي��ر األش��غال العامة والنقل يوس��ف فنيان��وس، وهو 
ممثل تيار املردة في احلكومة، اعتراض فريقه السياسي 
»عل��ى الصوت التفضيل��ي على صعيد القض��اء«، مؤكداً 

أنه أفضل على صعيد الدائرة.
وكانت مفاوضات األيام األخيرة قد قلصت من حجم 
التعديات الطائفية التي سعت بعض القوى السياسية 
في لبن��ان إلى فرضها. كم��ا جتاوزت القوى السياس��ية 
طوال هذه املدة، األدوار الدس��تورية املُفترضة ملجلس��ي 
ال��وزراء والن��واب، عب��ر اللجوء إل��ى اجتماع��ات ثنائية 
وثاثي��ة ورباعية جانبي��ة، ُعقدت معظمها في س��اعات 
متأخ��رة م��ن اللي��ل لصياغة القان��ون، بدل اللج��وء إلى 
املؤسس��ات الدس��تورية. وس��قط أيضاً مب��دأ التصويت 
على مش��اريع القوانني االنتخابية املُقدمة للهيئة العامة 
ملجل��س الن��واب حت��ت حج��ة التواف��ق. وحت��ّول احلق 
الدستوري لرئيس اجلمهورية بتأجيل انعقاد اجللسات 
التشريعية في البرملان ملدة ال تتجاوز الشهر، إلى عنوان 
معركة جديدة بني الرئيس ميش��ال عون ورئيس مجلس 
النواب نبيه بري، اخلصمان السياسيان التاريخيان في 

لبنان.
كما فت��ح النقاش اخلافي باباً لتوتر سياس��ي آخر 
ب��ني رئي��س مجلس ال��وزراء، س��عد احلري��ري، وحليفه 
ولي��د  النائ��ب  االش��تراكي«  التقدم��ي  »احل��زب  رئي��س 
جنب��اط، عل��ى خلفية مس��ار نقاش قان��ون االنتخابات 
وغي��ره من امللف��ات. وفي اجلان��ب املس��يحي، أظهر هذا 
النقاش تع��ّدد أوجه التباين بني احلليفني املُس��تجدين، 
»التي��ار الوطن��ي احل��ر« و»ح��زب الق��وات اللبناني��ة«، 

اللذي��ن أصبحا ُيش��كان معاً القوة املس��يحية األكبر في 
لبن��ان. وقد ش��كل موقف س��عد احلري��ري األخي��ر، يوم 
االثن��ني، محطة أساس��ية في رفض الع��ودة إلى »قانون 
الستني«، واس��تكمال النقاش التقني حول بنود مشروع 
القان��ون الذي طرح��ه نائب رئيس الهيئ��ة التنفيذية في 
»حزب القوات اللبناني��ة« النائب جورج عدوان، وينص 
عل��ى تقليص عدد الدوائ��ر االنتخابية إل��ى 15، واعتماد 

النظام النسبي مع الصوت التفضيلي.
وبعك��س م��ا توح��ي بس��اطة الط��رح، فإن املس��ار 

التفاوض��ي الطويل كش��ف عن الطاب��ع الطائفي ألغلبية 
املطال��ب التي رفعتها قوى سياس��ية ك�»التي��ار الوطني 
احل��ر«، وغي��اب نّية إق��رار تعدي��ات حقيقي��ة تزيد من 
نزاه��ة العملي��ة االنتخابي��ة، وم��ن حتقيق مب��دأ صحة 
التمثي��ل ال��ذي تطال��ب ب��ه جمعي��ات املجتم��ع املدن��ي 
وال��رأي العام اللبناني. وخاض رئي��س »الوطني احلر« 
جب��ران باس��يل، وال ي��زال، معركة حتت ش��عار »حماية 
حقوق املس��يحيني«، وتبنى حتت هذا العنوان مجموعة 
مطال��ب أرادها جزءاً من القان��ون االنتخابي املُقبل، كنقل 
مقاعد مس��يحية من دوائر ذات أغلبية 
مس��لمة، واعتماد الص��وت التفضيلي 
على أس��اس طائفة الناخب واملُرشح، 
ب��دل القض��اء أو حتى الدائ��رة، ومنح 
اللبنانيني،  للمغتربني  مقاعد برملانية 
وه��ي املطال��ب الت��ي الق��ت اعتراض��اً 
م��ن الرئي��س ب��ري، ومع��ه الرئي��س 
احلريري، ألس��باب ُمختلف��ة عنوانها 
»احلرص على ع��دم تكريس الطائفية 

في القانون االنتخابي اجلديد«.
لكن هذا العنوان ليس وحده سبب 
الرفض، إذ يستمر اخلاف العميق بني 
فري��ق بري وفريق عون، الذي يش��كل 
باس��يل رأس احلربة فيه، وهو خاف 

ق��دمي امتد من فترة احل��رب األهلية وواك��ب كافة مراحل 
احلياة السياس��ية اللبنانية منذ عام 2005 حتى اليوم. 
في غضون ذلك، ال تزال مدة »التمديد التقني« الذي يقول 
وزير الداخلية نهاد املش��نوق إن أجه��زة الوزارة بحاجة 
إليها لتدريب كوادرها وتعريف الناخبني بشكل القانون 
االنتخابي اجلديد وكيفية التصويت فيه، غير محسومة 
األج��ل. ومن املتوق��ع أن تتف��اوت هذه املدة بني األش��هر 
والس��نة الواح��دة. وحتم��ل احلركة السياس��ية ملختلف 
الش��خصيات مؤش��رات واضحة على ق��رب االنتخابات 
التي حُتولها صيغة القانون إلى ما يشبه معركة طائفية 
لكل فريق سياس��ي داخل بيئت��ه الطائفية، عوضاً عن أن 
تكون انتخابات وطنية. ذلك أن املش��روع ُيفرغ النسبّية 
م��ن مضمونه��ا عبر اعتماد عدد كبير نس��بياً م��ن الدوائر 
االنتخابي��ة املُفصل��ة على قياس القوى السياس��ية التي 
ش��اركت في تسوية انتخاب ميش��ال عون رئيساً، مقابل 
عودة س��عد احلريري إلى رئاس��ة احلكوم��ة، في ما بات 

ُيعرف ب�»عهد األقوياء«.
ومع نش��وء حتالفات ثنائية أو ثاثي��ة في ُمختلف 
الطوائ��ف )الوطن��ي احل��ر والق��وات مس��يحياً، وحرك��ة 
أمل وحزب الله ش��يعياً(، فقد تتقل��ص املقاعد البرملانية 
الت��ي يحجزه��ا ُمس��تقلون ملصلح��ة الكتل السياس��ية. 
كذلك س��ُتغير التحالفات اجلديدة من حركة االستقطاب 
السياس��ي في لبن��ان، بعدم��ا باعدت خي��ارات الرئيس 
احلري��ري بينه وبني رئي��س مجلس الن��واب نبيه بري، 
والنائ��ب ولي��د جنب��اط، ملصلح��ة عاقت��ه املس��تجدة 
احل��ر«  »الوطن��ي  يجم��ع  ال��ذي  املس��يحي  بالتحال��ف 

و»القوات«.{
عبد الرحمن عرابي

على ضوء مناقشات قانون االنتخاب:

ما هي أبعاد التعديالت المطروحة التفاق الطائف؟
خ��ال املناقش��ات الت��ي ج��رت ف��ي األش��هر القليل��ة 
املاضي��ة حول قان��ون االنتخاب��ات النيابي��ة، قدَّمت بعض 
الق��وى واألطراف السياس��ية عدة اقتراح��ات لتعديل اتفاق 
الطائف وما يتضمنه حول موضوع املناصفة، وذلك تسهياً 

للوصول إلى إقرار قانون االنتخابات.
وكان أول م��ن طرح هذا املش��روع الرئي��س نبيه بري، 
عبر طرح��ه إبق��اء املناصفة في ع��دد النواب بني املس��لمني 
واملس��يحيني، مع اقرار إنش��اء مجلس الشيوخ على أساس 
طائف��ي، وهذا الطرح يتناقض مع م��ا تضمنه اتفاق الطائف 
والدس��تور اللبناني، الذي دعا الى الربط بني إنشاء مجلس 

الشيوخ وإلغاء االنتخابات على أساس طائفي.
لكن الرئيس بري عاد وس��حب طرحه ألنه وضع مهلة 
مح��ددة للقبول ب��ه، هو موع��د 15 أيار املاض��ي، وفي وقت 
الحق عمد رئيس التيار الوطني احلر الوزير جبران باس��يل 
إل��ى طرح هذا املوض��وع، من خال أخذ تعه��دات من القوى 
السياس��ية عل��ى القب��ول بإبق��اء املناصفة بش��كل دائم مع 
تش��كيل مجلس للش��يوخ، وذلك مقابل املوافق��ة على قانون 
النسبية على أس��اس 15 دائرة، لكن لم ُيقَبل بهذا املوضوع 

فق على بحثه الحقاً. واتُّ
وهذه الطروحات تشكل تغييراً كلياً في اتفاق الطائف، 
وتش��كل تراجع��اً ع��ن موض��وع إمكاني��ة إلغ��اء الطائفي��ة 

السياس��ية حتى مع تش��كيل مجلس الش��يوخ على أساس 
طائفي.

فما ه��ي أبع��اد ه��ذه الطروح��ات والتعدي��ات؟ وهل 
ميك��ن القبول بإلغاء بنود أساس��ية في اتف��اق الطائف عبر 
ابقاء املناصفة بش��كل دائم، وكيف ميكن الوصول إلى دولة 
املواطنة والعمل إللغ��اء الطائفية السياس��ية؟ وهل ُيطمأن 
املس��يحيون م��ن خ��ال إبق��اء املناصف��ة، أم نحت��اج لرؤى 

جديدة لتطوير النظام السياسي اللبناني؟
الدعوة لتغيير الطائف!

بداية ملاذا ُيدعى حالياً إلى تعديل اتفاق الطائف، فيما 
كانت تش��ّن حمات قاس��ية على كل من يدع��و لعقد مؤمتر 

تأسيسي جديد أو يدعو إلعادة النظر في هذا االتفاق؟
وال ب��ّد في هذا اإلطار أن نعي��د التذكير بأّن أول من دعا 
لعقد مؤمتر تأسيس��ي جدي��د للبحث في الواقع السياس��ي 
اللبنان��ي، كان األمني العام حلزب الله الس��يد حس��ن نصر 
الل��ه، وق��د أدت هذه الدعوة آنذاك الى ش��ّن حملة سياس��ية 
هم  وإعامية قاس��ية على الس��يد نصر الله وح��زب الله، واتُّ
احلزب بأنه يريد إلغاء اتفاق الطائف واقامة نظام سياسي 
ة والش��يعة واملسيحيني،  جديد قائم على املثالثة بني الس��نّ
وق��د أدت ه��ذه احلمل��ة الى س��حب نص��ر الله وح��زب الله 

الدعوة إلى عقد مؤمتر تأسيسي.
وفي وقت الحق تكررت الدع��وات إلعادة النظر باتفاق 
الطائ��ف والبح��ث ع��ن نظ��ام سياس��ي جديد يتناس��ب مع 
املتغي��رات احلاصل��ة من��ذ ع��ام 1989 وحتى الي��وم، ومن 
الذين تبنوا الدعوة إلعادة النظر باتفاق الطائف رئيس حزب 
الكتائب النائب سامي اجلمّيل، ورئيس احلزب الدميقراطي 
اللبنان��ي الوزير طال ارس��ان، لكن هذه الدع��وات لم تلق 

جتاوباً من بقية األطراف.
وأم��ا التيار الوطني احل��ر، فإن موقف��ه التاريخي كان 
االعت��راض على اتفاق الطائف، وكان الرئيس ميش��ال عون 
م��ن أوائل الذين اعترض��وا على االتفاق يورفض��وا تطبيقه، 
ول��م يج��ِر التطبي��ق إال بعد تنفيذ عملية عس��كرية س��ورية 
ضد قص��ر بعبدا في العام 1990، ما أدى الى إخراج العماد 
ع��ون وأنصاره من القص��ر آنذاك، لكن بعد ع��ودة عون الى 
لبنان ع��ام 2005 التزم التيار الوطن��ي احلر اتفاق الطائف 
ومندرجاته ودخل��وا الى البرملان اللبنان��ي واحلكومة وفقاً 

لآلليات التي نص عليها االتفاق.
بني طمأنة املسيحيني ودولة املواطنة

لكن كيف ميك��ن اجلمع بني العمل لطمأنة املس��يحيني 
في لبنان في املدى املس��تقبلي في ظ��ل تناقص أعدادهم في 
مقاب��ل املس��لمني ودون ان ي��ؤدي ذلك الى إضع��اف دورهم 
السياس��ي؟ وهل ميك��ن إيجاد صيغ معني��ة للتمهيد إلقامة 
دولة املواطنة أو إلغاء الطائفية السياسية وتشكيل مجلس 

الش��يوخ، م��ع اإلبقاء عل��ى املناصفة ف��ي عدد الن��واب بني 
املسلمني واملسيحيني؟

من خ��ال العودة ألجواء النقاش��ات الت��ي متت إلقرار 
اتف��اق الطائف وم��ا تضمنه هذا االتفاق م��ن نصوص جرى 
إدراجها الحق��اً في الدس��تور اللبناني، فإن إلغ��اء الطائفية 
السياس��ية كلية كان إحدى النقاط البارزة في االتفاق، وان 
كان ج��رى وضع آلية متدرج��ة للتطبيق، من خال إنش��اء 
مجلس الش��يوخ وإلغ��اء االنتخابات النيابية على أس��اس 
طائفي وتش��كيل هيئة وطني��ة تضع خط��ة متكاملة إللغاء 

الطائفية السياسية.
وكان م��ن املفت��رض ان جتري كل ه��ذه اخلطوات بعد 
أول انتخاب��ات نيابي��ة وبعد البدء بتطبي��ق اتفاق الطائف، 
لك��ن التط��ورات التي حصل��ت منذ اغتي��ال الرئي��س رينيه 
معّوض وما جرى خال الوجود الس��وري في لبنان وصوالً 
الغتي��ال الرئي��س رفيق احلري��ري ع��ام 2005، ومن ثم كل 
األح��داث التي جرت بعد خروج الس��وريني م��ن لبنان، أدت 
الى عرقلة التطبيق الشامل التفاق الطائف ولم يتم استكمال 
كل اخلطوات التي نص عليها االتفاق إن على صعيد تشكيل 
مجلس الشيوخ أو تش��كيل الهيئة الوطنية إللغاء الطائفية 

السياسية أو اجراء انتخابات على أساس غير طائفي.
وبعد وصول العماد ميش��ال عون لرئاسة اجلمهورية 
والتنام��ي الكبي��ر لق��وة التيار الوطن��ي احل��ر وحتالفه مع 
الق��وات اللبناني��ة، ق��د يعتب��ر التي��ار ان��ه آن األوان إلعادة 
النظ��ر باالتف��اق لتثبيت املناصفة حتى مع تش��كيل مجلس 

الشيوخ،
وم��ن الواض��ح ان ابق��اء املناصفة في مجل��س النواب 
يعرق��ل الذه��اب نحو دول��ة املواطن��ة، خصوص��اً في حال 
تش��كيل مجلس للشيوخ، ألن هذا املجلس هو الذي سيحفظ 
دور الطوائ��ف في القضايا األساس��ية حس��بما نص االتفاق 

والدستور اللبناني.
ولذلك هناك من يطرح في بعض األوس��اط املسيحية: 
أن احلف��اظ على الدور املس��يحي مس��تقباً غير مرتبط فقط 
باملناصف��ة في عدد النواب في ظل تراجع عدد املس��يحيني، 
ول��ذا ال ب��ّد م��ن اع��ادة دراس��ة كيفي��ة العم��ل إلقام��ة دولة 
املواطنةبلشكل كامل وتعزيز الدور املسيحي النوعي وليس 

العددي.
وأم��ا أن يت��م اجلم��ع ب��ني مجل��س الش��يوخ وإبق��اء 
املناصفة في عدد النواب، فإن ذلك يش��كل تراجعاً كبيراً في 
تطبيق اتف��اق الطائف وهو مناقض كلي��ة لروحية االتفاق، 
وبانتظ��ار تبل��ور ص��ورة األوض��اع ف��ي لبنان م��ن املرحلة 
املقبل��ة فإننا نحتاج إلعادة البحث جدي��اً في اتفاق الطائف 
وكيفية اس��تكمال بنوده وتطوير هذه البنود وليس العودة 

الى الوراء.{
قاسم قصير

الجماعة اإلسالمية تستغرب الحملة على قطر
وترفض استهداف حماس وتدعو إلى رّص الصف العربي

 ش��هدت العاق��ات العربي��ة خال األس��بوعني األخيرين انتكاس��ة خطيرة جعل��ت األمور تختلط 
واألولوي��ات تتب��ّدل، وزادت من املخاط��ر والتحّديات التي تته��دد املنطقة العربية، وال س��يما القضية 
الفلس��طينية، ف��ي وقت أحوج م��ا يكون الصف العرب��ي فيه إلى اللحم��ة والتماس��ك ملواجهة املخاطر 
والتحّديات. وإننا في املكتب السياس��ي للجماعة االس��امية في لبنان، وإزاء هذه االنتكاس��ة اجلديدة 

نؤكد اآلتي:
-  ن��رى أن املنطقة العربية تواجه حتّديات ومخاطر ف��ي أكثر من مكان، وهذا يتطلب من قياداتها 

وشعوبها العمل معاً ملجابهة تلك احلّديات واملخاطر من خال تعزيز التعاون والتكامل في ما بينها.
-  نعرب عن استغرابنا للحملة اإلعامية والقرارات التي استهدفت دولة قطر حتت عنوان دعمها 
ل�»اإلره��اب« وأصاب��ت العاق��ة العربية بانتكاس��ة خطيرة، ونؤك��د أن هذه الق��رارات ال تخدم العمل 

العربي املشترك، وال تسهم في مواجهة املخاطر والتحّديات التي تواجه أمتنا وأوطاننا..
-  نرفض تصنيف املقاومة الفلس��طينية لاحتال االس��رائيلي، وال س��يما حركة حماس، على أية 
قائم��ة ل�»االره��اب«، كم��ا نرفض تصنيف حترك الش��عوب العربي��ة لنيل حريتها وحقوقه��ا على تلك 

القوائم..
-  ندعو اجلميع للعودة إلى صوت العقل ولغة املنطق واحلوار، وإلى رّص الصف ووحدة الكلمة 

في هذه املرحلة اخلطيرة، قبل أن تنزلق األمور إلى ارتدادات تصيب اجلميع بالضرر واخلسران.{

الرئيسان عون واحلريري
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في حفل إفطار هيئة نصرة األقصى

األيوبي: كنا وسنبقى من الدعاة إلى وحدة األمة العربية واإلسالمية
أقامت هيئة نصرة األقصى في اجلماعة اإلسامية 
إفط��اراً مبطع��م الس��يتاديل مبنطقة العب��دة – عكار، 
بحضور سماحة مفتي عكار الشيخ زيد زكريا، النائب 
خالد ضاهر، النائب الس��ابق وجيه البعريني، رئيس 
هيئة االشراف والرقابة في تيار املستقبل محمد مراد، 
ممث��ل مكت��ب الرئيس ميقات��ي أس��امة الزعبي، ممثل 
التيار الوطني احلر الري عازار، مس��ؤول هيئة نصرة 
االقصى في لبنان محمود موس��ى، مسؤول العاقات 
العامة في الهيئة غسان السبسبي، نقيب املعلمني في 
امل��دارس اخلاصة األس��تاذ نعمة محف��وظ، ممثل عن 
اجلمعية احلميدي��ة، رئيس دائرة كهرباء حلبا روميو 
طرفة، نائب رئيس اجلامعة املرعبية وس��يم املرعبي، 
رئيس احتاد بلديات وسط وساحل القيطع حمد املير، 
ورجال أعمال وممثل��ي جمعيات تربوية واجتماعية، 
ورؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات وحشد من كوادر 

اجلماعة اإلسامية في عكار.
في كلمته الترحيبية أشار السبسبي إلى أننا في 
لبن��ان كما في اجلماعة اإلس��امية نعلم ان فلس��طني 
ليس��ت قضي��ة الفلس��طينيني او املس��لمني او الع��رب 
وحده��م، وإال فكي��ف نفس��ر وق��وف رئي��س فنزوي��ا 
افريقي��ا  جن��وب  ورئي��س  تش��اميز  هوغ��و  الس��ابق 
نلس��ون مانديا واملقاوم الكبير املونسنيور مسلّم في 
غ��زة، واملطران عطالله في الق��دس، ومن قبله املطران 
كابوتشي املقاوم والفدائي األول؟ ونحن لسنا وحدنا 

في امليدان، امنا سبقنا الكثيرون على طريق التضحية 
والفداء، وكان لنا الش��رف أن نس��تلم الراية ومند اليد 

اليكم لنعمل معاً من اجل هذه القضية احملقة«.
وأك��د س��ماحة األم��ني الع��ام للجماع��ة األس��تاذ 
ع��زام األيوب��ي أن��ه »ال يخفى عل��ى احد أّن فلس��طني 
قل��ب العال��م احلر تل��ك البقع��ة الت��ي بقيت عل��ى مّر 
التاري��خ مركز اطماع ل��كل املغتصب��ني. واملنطقة متر 
الي��وم مبنعطف خطي��ر يعّبر عن حج��م التهديد الذي 
ميثل��ه الكيان الصهيوني اجلاثم على ارض فلس��طني 

منذ ع��ام 1948، ليس ه��ذا الكيان وح��ده الذي ميثل 
اخلط��ر االكبر، فهو كي��ان أوهن من خي��ط العنكبوت، 
ولكن املش��كلة الكبرى هي فينا نحن في األمة العربية 
واإلسامية التي لم تنفك يوماً عن اقناع الفلسطينيني 
انه��ا غير قادرة على مواجهة الكيان املصطنع املزروع 
في قلب هذه األمة، ونش��هد الي��وم ماهو أكثر من ذلك، 
نش��هد ش��قاقاً جدي��داً بني دول أش��قاء، ما ي��ؤدي إلى 

أضعاف القضي��ة الفلس��طينية وهذا مايري��ده العدّو 
الصهيوني.

صدمن��ا أم��س بائح��ة اإلره��اب الكبي��رة الت��ي 
دس��ت في أدراج أصحاب القرار، فف��ي مثل هذه األيام 
م��ن رمض��ان املاض��ي قام خ��ادم احلرمني الش��ريفني 
باس��تضافة الشيخ يوسف القرضاوي ومنحه جائزة 
خدمة اإلسام، فما الذي تغّير؟ ما الذي جرى ليصبح 
الش��يخ القرض��اوي ب��ني ليل��ة وضحاها عل��ى الئحة 
اإلره��اب؟ وقب��ل س��نة كان��ت قي��ادة حرك��ة املقاومة 
اإلس��امية أيضاً ف��ي ضيافة خادم احلرمني، لنس��مع 
مبطالب��ة قطر بطرد كل ك��وادر وقيادات حركة حماس 

من الدوحة كشرط لعودة العاقات العربية«.
»كنا وما زلنا وسنبقى من الدعاة إلى وحدة األمة 
العربية واإلس��امية، التي تتعرض اليوم للعديد من 
املؤام��رات م��ن داخله��ا وخارجها، ولكن ه��ذه الدعوة 
ال ميك��ن ان تتحق��ق إن رضين��ا بخ��روج البعض عن 
الطري��ق القومي، ويوماً ما س��يذكر التاري��خ كل متآمر 
وظال��م، والتاري��خ ال يرحم، فا بّد ان يع��ود كل واحد 

إلى رشده وكل مسؤول الى مسؤوليته.
إن حكامن��ا اليوم أكث��ر ما يحتاجون إلى س��ماع 
كلم��ة احلق التي تعيدهم إلى رش��دهم وال تدفعهم في 

غيهم أكثر مما اندفعوا إليه«.
واختت��م االيوب��ي: »لنكن جميع��اً متعاهدين مع 
الله أوالً ومع شعوب أمتنا ثانياً بأن ال نكون طرفاً في 
زيادة الش��قاق، بل أن نكون جميعاً محضن خير، وأن 
ال نقول اال احلق أينما كان، وفلسطني اليوم حتتاج منا 
إل��ى أن ال نكون خلف هذا أو ذاك من أجل مصلحة انية 

زائلة«. 

نظمت رابطة الطاب املسلمني بحضور األمني العام 
للجماعة اإلس��امية في لبنان األس��تاذ عزام األيوبي في 
طرابلس إفطارها الس��نوي في مدرسة اإلميان مبشاركة 
األس��تاذ ايه��اب ناف��ع عض��و مجل��س نقاب��ة املعلم��ني، 
املهن��دس واصف مج��ذوب أمني س��ر نقابة املهندس��ني، 
األس��تاذ جهاد مغربي عض��و رابطة التعليم األساس��ي، 
األستاذ س��عيد العويك مس��ؤول اجلماعة اإلسامية في 
طرابلس، األستاذ سامي عطية مدير مستشفى اخلدمات 
االجتماعية، مسؤول رابطة الطاب املسلمني في الشمال 
احملامي زاه��ر مطرجي، األس��تاذة رندة الزعبي رئيس��ة 
جمعية النجاة في الش��مال، مبش��اركة أكث��ر 250 طالباً 

وطالبة.

الطفول��ة«  لرعاي��ة  التكاف��ل  »جمعي��ة  أقام��ت 
إفطاره��ا اخليري الس��نوي الثاني عش��ر ف��ي بافيون 
روي��ال – بي��ال، بحضور النائ��ب عّمار ح��وري ممّثاً 
رئيس مجلس الوزراء س��عد احلريري والرئيس فؤاد 
الس��نيورة، الش��يخ صاح الدين فخ��ري ممثاً مفتي 
اجلمهورية الش��يخ عبد اللطيف دري��ان، وزير الدفاع 
يعق��وب الص��راف، ومحاف��ظ بي��روت القاض��ي زياد 

شبيب، وشخصيات.

جمعي��ة  أقام��ت 
االجتماعي��ة  النج��اة 
ف��ي بي��روت إفطارها 
دعم��اً  الس��نوي 
للعم��ل اخلي��ري ف��ي 
 - الريفيي��را  فن��دق 
الروش��ة، غروب يوم 
رمض��ان   7 اجلمع��ة 
ش��اركت   .1438
اإلفط��ار ممثات  ف��ي 
اجلمعي��ات  ع��ن 
وزوجات  اإلس��امية 
املخاتير وشخصيات 

بارزة ف��ي املجتم��ع، باإلضافة إلى عدد م��ن األخوات 
الفاضات.

رحب��ت براعم دورات )تاج من نور( باحلاضرات 
بح��ركات تعبيري��ة مميزة، ث��م كانت كلمة ملس��ؤولة 
اجلمعية السيدة منى زنتوت حتدثت فيها عن معاني 

أقام��ت اجلماع��ة اإلس��امية ف��ي الش��مال حف��ل 
افطاره��ا العائل��ي األول ف��ي مطعم الفيح��اء بحضور 
األمني العام األستاذ عزام األيوبي، األستاذ عبد الرزاق 
قرحاني ممثاً الرئيس جنيب ميقاتي، الس��يد س��امي 
رضا ممثاً الوزير محمد كبارة، الدكتور جال حلواني 
ممثاً النائب سمير اجلسر، األستاذ خالد املرعبي ممثاً 
النائب السابق طال املرعبي، رئيس بلدية امليناء عبد 
القادر علم الدين، رئيس الرابطة الثقافية األستاذ رامز 
الف��ري، املس��ؤول السياس��ي للجماعة اإلس��امية في 
الش��مال ايهاب نافع، رئيس جمعية اإلرش��اد اخليرية 
الشيخ علي حربا، رئيس��ة جمعية النجاة في الشمال 
رن��دة الزعب��ي، رئيس��ة الهيئ��ة النس��ائية اإلس��امية 
الدكت��ورة رابع��ة يكن، الس��يدة ليلى س��لهب رئيس��ة 
جتمع س��يدات األعمال، احملامي زاه��ر مطرجي رئيس 
رابط��ة الطاب املس��لمني في طرابل��س، باإلضافة إلى 

الفعاليات السياسية والبلدية واالختارية.
اإلس��امية  للجماع��ة  الع��ام  األم��ني  أك��د  وق��د 
األس��تاذ عزام األيوب��ي خال كلمة ألقاه��ا أن اجلماعة 
ترف��ض الصراع العرب��ي بني األش��قاء، وأنه��ا ال تقبل 
باس��تنزاف الس��احة العربي��ة واإلس��امية، ما يؤدي 
الضع��اف املش��روع العرب��ي واإلس��امي، وأنن��ا »كنا 
وما زلنا وس��نبقى من الدعاة ال��ى وحدة األمة العربية 
واإلس��امية الت��ي تتع��رض الي��وم إل��ى العدي��د م��ن 

تخل��ل االفطار كلم��ة ملس��ؤول الرابطة في الش��مال 
احملامي زاهر مطرجي قال فيه��ا: »جنتمع اليوم في هذه 
األمس��ية الرمضاني��ة املباركة في زم��ن جتتمع فيه قوى 
الشر الكبرى على الفساد واالفساد ونشر احلقد ومحاربة  
ش��باب اإلسام الذين ميلكون مشروع النهضة والبناء«، 
وعلينا أن نكون في لبنان أكثر تكاتفاً وأكثر انسجاماً مع 

مشروعنا... مشروع االنفتاح الذي يجمع وال يفرق...«.
تخلل اإلفطار عرض مصّور عن نش��اطات وأهداف 
الرابط��ة؛ وتك��رمي املس��ؤولني الس��ابقني للرابط��ة ف��ي 
الش��مال األس��تاذ ايهاب نافع واألس��تاذ جه��اد املغربي 
وعن قس��م الطالبات مسؤولته الس��ابقة األستاذة رندة 

الزعبي.

وألقى رئيس اجلمعية احلاج عصام برغوت كلمة 
بع��د االفطار ق��ال فيها: »لق��د مت تنفيذ جملة مناش��ط 
باإلضاف��ة للكف��االت الت��ي زادت عل��ى الس��بعة آالف 
كفالة، ب��ني يتيم وطفل محتاج وطالب وأس��رة، وهذا 
العام متّيز بنش��اطني كبيري��ن: األول هو افتتاح مركز 
بناء الق��درات لدى األطفال في منطق��ة جدرا، وانعقاد 
مؤمتر الطفولة الرابع بعن��وان »ألوان با لون« الذي 

نظمته تكافل برعاية منظمة التعاون اإلسامي«.

شعار )رمضان إحياء القلوب( وشجعت على اغتنام 
هذا الش��هر الفضي��ل بالطاع��ات واألعم��ال الصاحلة 

والتقرب إلى الله.
وكان اخلت��ام م��ع ع��رض س��ايد ع��ن أنش��طة 

اجلمعية في بيروت.

املؤامرات من داخلها وخارجها..«. ودعا األيوبي أبناء 
اجلماع��ة إلى ضرورة اعطاء الوق��ت لعائاتهم، مؤكداً 
أن اجلماع��ة هي وس��يلة خلدمة املجتمع ونش��ر القيم 

وليست الغاية.
تخلل اإلفطار فيلم تعريفي عن اجلماعة اإلسامية 
ومؤسس��اتها ومكاتبه��ا، باإلضاف��ة إل��ى ع��رض عن 

أنشطة قطاع املرأة .

إفطار رابطة الطالب المسلمين في طرابلس

جمعية تكافل تقيم إفطارها الثاني عشر
اإلفطار السنوي الخيري - بيروت لجمعية النجاة

الجماعة في الشمال تقيم حفل إفطارها العائلي األول
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بعد معارك الجنوب السوري.. درعا أمام مصير حلب
في أحدث التطورات، ش��ّنت قوات النظام االثنني، 
هجوماً واس��عاً على حي املخيم في درعا، وسط قصف 
كثيف من الطيران احلربي الروسي والطيران املروحي 
لس��يطرة  اخلاضع��ة  األحي��اء  عل��ى  للنظ��ام  التاب��ع 
املعارضة في املدينة. وأوضح الناش��ط أحمد املساملة،  
أن ق��وات النظام والطيران الروس��ي ش��ّنا حملة قصف 
على ح��ي مخي��م درعا ش��رق املدين��ة، تلته��ا محاولة 
اقتحام واس��عة من اجلبهات الش��رقية للحي، اندلعت 
على إثرها اش��تباكات عنيفة، أس��فرت عن وقوع قتلى 

وجرحى.
كم��ا أفادت مص��ادر مطلعة بأن الطيران الروس��ي 
وطي��ران النظ��ام قصفا حّي طريق الس��د وح��ي مخيم 
درعا ومنطقة درعا البلد، بأكثر من ثاثني غارة جوية، 
فضاً عن القصف بعشرات القذائف املدفعية وراجمات 
الصواري��خ، م��ا أس��فر ع��ن أض��رار مادية كبي��رة. في 
املقابل، ش��ّنت فصائ��ل املعارضة هجوماً عكس��ياً ضد 
قوات النظ��ام في جبهات حي س��جنة في درع��ا البلد، 
به��دف تخفي��ف الضغط على حّي املخي��م، حيث دارت 

معارك عنيفة وسط ثبات في اجلبهات.
وتواص��ل ق��وات النظام، من��ذ أيام، قص��ف مدينة 
درعا، ما يتس��بب يومياً في س��قوط قتلى وجرحى بني 
املدنيني وفي صفوف قوات املعارضة. فيما تعلن غرفة 
عملي��ات »البني��ان املرص��وص« التابع��ة للمعارضة، 
بش��كل مس��تمر، قت��ل عناصر م��ن النظام واملليش��يات 
على جبهة القتال، خصوصاً في أحياء درعا البلد، كان 
آخره��م املقّدم أحمد تاجو، وهو من الفرقة الرابعة التي 
يقودها ماهر األسد، ش��قيق رئيس النظام بشار األسد. 
وقاد تاجو، بحس��ب صفحات موالي��ة للنظام، املعارك 
س��ابقاً ف��ي داري��ا ووادي ب��ردى والزبدان��ي، ومناطق 

أخرى في ريف دمشق.
وشّكل املخيم، منذ بداية الثورة السورية، حاضنة 
هامة للعمل املناهض لقوات النظام، واس��تعصى على 
األخي��رة دخوله، على الرغ��م من محاوالته��ا املتكررة، 
وحجم القصف عليه، الذي أسفر عن تهدمي أكثر من 80 

ف��ي املائة من منازل��ه، علماً أن بيوته ه��ي أصاً عبارة 
ع��ن أزق��ة ضيق��ة متاصق��ة وال تض��م أبنية كبي��رة أو 
مرتفعة. وما يزيد من أهمية املخيم، موقعه الذي يتيح 
ملن يس��يطر عليه تهديد املربع األمني لقوات النظام في 
مدينة درعا، مع توزع مديريات الدولة واألفرع األمنية 

على حدوده الشمالية.
كذلك تدور اش��تباكات وقصف متبادل بني النظام 
واملعارض��ة عل��ى ط��رق إرس��ال التعزي��زات التابع��ة 
للنظ��ام وأماك��ن جتّمعها، إذ عم��دت ق��وات املعارضة 
مرات عدة إلى قصف أرتال التعزيزات وأماكن جتّمعها، 
سواء بلدة خربة غزالة على الطريق الدولي بني دمشق 
ودرع��ا، أم في مدينة أزرع أو في منطقة البانوراما قرب 

مدينة درعا.
وح��ول هج��وم النظ��ام عل��ى تل��ك املنطق��ة، ق��ال 
املتحدث باس��م »اجلبهة اجلنوبي��ة« التابعة للجيش 
السوري احلر، الرائد عصام الريس، لوكالة »رويترز«، 
إن النظ��ام نق��ل طوابير طويل��ة من القوات م��ن الفرقة 
املدرع��ة اخلاصة الرابعة وقوات من ح��زب الله أيضاً. 
وأش��ار الريس إلى أن كل ش��يء يش��ير إل��ى أن النظام 
يس��تعد لشن هجوم عسكري واس��ع النطاق في درعا، 
يعت��زم في��ه تطوي��ق املدين��ة والوص��ول إل��ى احلدود 
األردني��ة. م��ن جهت��ه، أف��اد قائ��د ل��واء الصواريخ في 
»اجلبهة اجلنوبية«، أدهم الكراد، بأن »مراقبتنا تشير 
إل��ى حامات جن��ود ومدرعات ثقيلة، وإذا اس��تمر ذلك 
على املس��توى نفس��ه من التعزي��زات فس��يكون كبيراً 

جداً«.
أم��ا قائ��د فصي��ل »جتّم��ع توحي��د األم��ة« التابع 
للجيش احلر، خالد الفراج، فاعتبر أن النظام يستهدف 
بالدرج��ة األول��ى الوصول إل��ى اجلمرك الق��دمي وقطع 
التواصل بني الريفني الشرقي والغربي حملافظة درعا. 
واس��تبعد الفراج أن تتمّكن قوات النظام من حتقيق أي 
تقّدم في أحياء درعا البلد، ألن في املنطقة »جيش��ًا حراً 

فاعا على األرض ويقاتل بشراسة«.
وجنح النظام، عبر هذه السياس��ة، في الس��يطرة 
س��ابقاً على أحياء برزة 
وتش��رين  والقاب��ون 
ف��ي العاصمة دمش��ق، 
اس��تبعد  الف��راج  لك��ن 
درع��ا  ف��ي  تنج��ح  أن 
ف��ي  املناط��ق  تل��ك  ألن 
محاصرة  كانت  دمشق 
بالكام��ل، وتفتقر للدعم 
واإلنساني،  العس��كري 
بينم��ا مدين��ة درع��ا ما 

زالت متتلك خطوط إمداد متعددة ومفتوحة.
من جهتها، حتدثت أوس��اط النظ��ام عن أن حترك 
قواتها »بدأ مع حت��ركات ومخططات للواليات املتحدة 
واألردن وإس��رائيل ترم��ي إلى الس��يطرة عل��ى جنوب 
سورية، أي على محافظات القنيطرة والسويداء ودرعا، 
عبر التنظيم��ات التي تديره��ا، بالترافق مع مخططات 
للسيطرة على الشريط احلدودي بني سورية والعراق، 

وبالتالي خنق الباد من اجلنوب والشرق«.
وي��رى مراقب��ون أن النظام يحاول تك��رار جتربته 
في الس��يطرة على مدينة حل��ب، عندما متّكن من خال 
الدع��م الروس��ي-اإليراني م��ن الس��يطرة عل��ى منطقة 

اّتب��اع  إل��ى  الكاس��تيلو احليوي��ة، واالنتق��ال بعده��ا 
اس��تراتيجية الهجمات املكثفة عل��ى جبهات محدودة، 
وجن��ح ف��ي القض��م التدريج��ي للمناطق، م��ا أدى إلى 
إضعاف املعارض��ة في حلب، وكانت خطة القضم أحد 
العوامل في خس��ارة املدينة الت��ي تعرضت إلى واحدة 

من أعنف املعارك التدميرية.
وعل��ى الرغ��م من تف��ّوق اآلل��ة العس��كرية للنظام 
في معركة درعا، فإن املعارض��ة في اجلبهة اجلنوبية 
أكثر تنظيماً وتخضع فصائلها لغرفة عمليات موّحدة، 
ما يع��زز احتمال قدرته��ا على الصمود، والتس��ّبب في 
خس��ائر كبيرة للمهاجمني، وهذا ما بدأت نتائجه تظهر 
بعد فش��ل أغلب محاوالت ق��وات النظ��ام حتقيق تقّدم 

على األرض.
تت��م  العس��كرية  العملي��ات  ه��ذه  أن  والاف��ت 
مبش��اركة من ساح اجلو الروس��ي، على الرغم من أن 
درع��ا مش��مولة باتفاق »تخفي��ف التصعي��د« الذي مت 
التوقي��ع علي��ه قب��ل حوالي ش��هر في أس��تانة برعاية 

روسيا وإيران وتركيا.{

بقلم: عدنان علي

كب��رى املفارقات وأعجبها أن اللحن املُنَتج كش��ف ع��ن مرحلة انحطاط 
جدي��دة م��ن التاريخ احلديث، إذ كش��ف ع��ن التحالف مع »إس��رائيل« ومع 
الش��يطان ضد خيارات الش��عوب في العالم العربي، ضد اإلخوان وحماس 

وضد الدول التي حتترم خيارات هذه الشعوب.
ضد الدول التي اختارت حلناً آخر، فلم تطرب ألغنية »تس��لم األيادي«، 
ولم متّول أو تتابع الدراما املخزية في مسلسات »وغرابيب سود«، وغيرها 
من أفام تغييب الوعي وتزوير التاريخ واحلاضر... والهدف بحسب الرواية 

»اإلسرائيلية« هو »وقوف »إسرائيل« والعرب معاً، فإن ذلك يعني القوة«.
بحور الشعر لم تعد عربية، وال اللحن كذلك، حتى لو كان الزمار عربياً.. 
وم��ن يدفع للزمار يخَتر اللحن الذي يطربه. اليوم يدفع األميركي واألوروبي 

والعربي، ولكن الذي يختار اللحن هو »اإلسرائيلي«، وفيكم سّماعون لهم.
بلسانه قال زعيم عربي بافتخار: يومياً أستمع إلى مطربني إسرائيلّيني.. 

أطرب مليشيل إلياهو وغيره.
أختم بس��ؤال بريء: ما الفرق بني ما انكش��ف من وثائق سفير اإلمارات 
ف��ي واش��نطن )الصندوق األس��ود( وب��ني ما كتبته ف��ي 17 تش��رين الثاني 
2014 في صفحتي الش��خصية على فيسبوك عن اإلمارات، فُسجنت بسبب 

ذلك سنة ونصف سنة؟{

عل��ى مدى أكثر من عش��رين عاماً كانت وكالة املخاب��رات األميركية هي 
الت��ي تدفع للزّم��ار واملزمرين، وتدي��ر جبهة ثقافية بدع��وى حرية التعبير، 
معّرف��ًة احل��رب الب��اردة بأنها معركة من أجل االس��تياء على عقول البش��ر 

وقلوبهم.
وبعد أن وضعت احلرب أوزارها وس��كت هدي��ر املدافع وأزيز الطائرات 
ودوي القص��ف؛ أخرج��ت الترس��انة أثقاله��ا الثقافي��ة: الصح��ف واملجات 
واإلذاع��ات، واملؤمت��رات ومع��ارض الف��ن التش��كيلي، واملهرجان��ات الفنية 

واملنح واجلوائز... إلخ. 
وتكونت ش��بكة م��ن الراديكاليني الس��ابقني واملثقفني اليس��اريني ممن 
حتط��م إميانهم باملاركس��ية والش��يوعية، ومن مؤسس��ات وهمي��ة ومتويل 
س��ّري ضخم وحملة إقناع هائلة، في حرب دعائية ضارية هدفها زرع ثقافة 

القرن األميركي التنويري اجلديد.
كان��ت تخط��ط له��ذه احل��رب وتديره��ا »منظم��ة احلري��ة الثقافي��ة« 
)Congress for Cultural Freedom(، وه��ي »الزمار« الذي 

تدفع له وكالة املخابرات املركزية )CIA( ثمن ما يطلبه من أحلان.
هذا هو ملخ��ص اجلهد الضخم الذي قامت ب��ه الباحثة البريطانية ف. 
س. س��وندرز في كتابها »من الذي دفع للزم��ار؟«، فبّينت اجلانب املظلم من 
تاري��خ أمي��ركا الثقافي، معتم��دة على عدد كبي��ر من املقابات الش��خصية، 

وفحص عدد كبير من الوثائق الرسمية التي أُفِرج عنها مؤخراً.
فقد كش��فت س��وندرز ع��ن أس��ماء عدد كبي��ر من أب��رز مفك��ري املرحلة 
وفنانيها، من أمثال أش��عيا برلني وكليمنت غرينبيرغ، وس��يدني هوك وآرثر 
كويستلر، وأندريه مالرو وجورج أورويل، وبرتراند راسل وجان بول سارتر 
وآرث��ر ش��ليزنغر االبن. تعاون بعضه��م دون أن يدري، وعم��ل آخرون بعلم 

واستعداد للتعاون لصنع ما يسمى »أيديولوجيات االستيعاب التنويرية«، 
وُجّن��د قطاع متخصص في الوكالة لالتفاف على املعارضني للمش��روع في 
الكونغرس، واس��ُتعمل اليس��ار الدميقراطي ضد اليس��ار الراديكالي كستار 

للهيمنة األميركية على أوروبا.
هذا هو األس��لوب ال��ذي جلأت إليه وكالة املخاب��رات املركزية للعب في 

امليدان الثقافي، متخذًة من الفنون واآلداب غطاًء لها في عملها.
وبع��د أن خاضت الواليات املتح��دة األميركية حربيها في أفغانس��تان 
والع��راق بداي��ة هذا القرن، وتب��نّي زيف األس��باب التي س��اقتها لتبرير تلك 
احلروب وما رافقها من جرائم بش��عة، وبدأت تعاني من عزلة دولية؛ عّبرت 
عن ذلك املناخ الس��ائد بس��ؤالها: ملاذا يكرهوننا؟ عنده��ا جلأت إلى صياغة 
نظري��ات ألجي��ال جدي��دة م��ن احل��روب، فضاؤه��ا حق��ول اإلمبراطوريات 
اإلعامي��ة والتطوي��ع الفك��ري والثقاف��ي، ومن لم ي��أت بالتروي��ض ال بّد أن 

ينتهي بالتقويض، ومن استعصى على التطويع فليواجه الترويع.
وم��ن لم يكن مع أميركا و»إس��رائيل« فهو إرهابي وع��دٌو للحياة واألمل 
واملس��تقبل وال ب��ّد من تصفيت��ه، ولذلك كانت الث��ورات املض��ادة لقمع إرادة 
الش��عوب العربية قاس��ية ودموية، برعاي��ة دولية وأم��وال نفطية وأحلان 
عبري��ة. اجليل اجلديد م��ن احلروب »حرب االختراقات اإللكترونية« كش��ف 
عن وقائع صادمة في تطور املش��هد السياس��ي، إذ إن الذي دفع للزمار ليس 
أميركي��اً فقط، بل هم عرب الرداء واللس��ان والبيان، ينطقون ش��عراً موزوناً 
وقافية محبوكة، تعرف منهم ذلك وتنكر فعلهم وتآمرهم على أقوامهم وبني 

ِجلدتهم.

وصناديُق سود.. من يدفع للزّمار؟
بقلم: زكي بني ارشيد

معارك شرقّي حمص
والمعارضة تعلن درعا منطقة منكوبة

تقدم��ت ق��وات النظام الس��وري في محي��ط مدينة 
السخنة، بينما خسرت عشرات اجلنود قرب تدمر شرق 
حمص في معارك مع تنظيم الدولة اإلسامية، وتقدمت 
ق��وات النظ��ام أيضاً بري��ف الرقة، في وق��ت أعلنت فيه 
املعارض��ة مدين��ة درعا وريفه��ا مناط��ق منكوبة جراء 

القصف.
وقال��ت مواق��ع موالية للنظ��ام الس��وري إن قواته 
س��يطرت بع��د معارك م��ع مقاتل��ي تنظي��م الدولة على 
مرتفع��ات تليلة ومحيط حق��ل أراك ونق��اط في منطقة 
ضه��ور الغنامي، وأضافت أن قوات النظام باتت ال تبعد 

عن مدينة السخنة إال 15 كيلومتراً.
وال تبع��د الس��خنة -الواقع��ة ش��رق تدم��ر- ع��ن 
محافظة دير الزور س��وى س��تني كيلومترا، وهي كبرى 
احلواض��ر املتبقي��ة ف��ي قبض��ة تنظي��م الدولة ش��رقي 
حمص، وبخس��ارتها ال يبقى للتنظيم هناك سوى جيب 
ف��ي قرية جب اجلراح، كما يس��عى النظ��ام لدخول دير 
ال��زور من تلك اجله��ة لفك احلصار عن مناطقه خش��ية 

سقوطها في حال انسحاب تنظيم الدولة من الرقة.
باملقابل، أكد ناشطون أن تنظيم الدولة قتل أكثر من 
ثاثني عنص��راً للنظام بتفجير عربة مفخخة في منطقة 
العباسة شمال غرب تدمر، كما شن التنظيم هجوماً في 

تل الصوانة وقتل فيها أكثر من عشرة عناصر.
وفي الرقة، سيطرت قوات النظام على تسع مزارع 
وقرى غ��رب الرقة ليرتفع عدد الق��رى التي انتزعت من 

تنظيم الدولة خال أسبوع إلى 36 قرية.
ويح��اول تنظيم الدول��ة التصدي لهجم��ات قوات 
الش��بابي  الس��كن  ف��ي مناط��ق  الدميقراطي��ة  س��وريا 
وحسون وباب بغداد والصناعة بالرقة، في وقت قالت 
متحدث��ة باس��م حملة »غض��ب الفرات« إن اش��تباكات 
عنيف��ة ت��دور م��ع التنظيم ال��ذي يلجأ بش��كل كبير إلى 
األلغام والقناصة ويرس��ل السيارات املفخخة، حيث مت 

قنص تسعة عناصر بحسب ناشطني.
ودارت اش��تباكات ب��ني املعارضة وقوات س��وريا 
الدميقراطية في بلدات دارة عزة وقلعة س��معان ومارع 
بريف حلب، وذكرت ش��بكة ش��ام أنها أسفرت عن مقتل 
وإصابة عش��رات املقاتلني من الطرفني، فضا عن مقتل 
مدنيني عندما قصفت قوات س��وريا الدميقراطية بلدات 

مارع وحور ودارة عزة.
قصف درعا

م��ن جه��ة أخ��رى، أعل��ن مجل��س محافظ��ة درع��ا 
احل��رة اخلاضعة لفصائل املعارضة أحياء مدينة درعا 
والبلدات احمليطة بها مناطق منكوبة، مضيفاً أن قصف 

النظام أدى إلى تدمير البنى التحتية.
واس��تهدفت املروحي��ات بالبرامي��ل املتفجرة قرى 
اجلس��ري وأم خ��رز وقصي��ر الصاي��غ والث��اج بدرعا، 
بالتزامن مع غ��ارات بقرية آيب، في وقت تواصل قوات 
النظام واملليشيات محاوالت السيطرة على حي املنشية 

ومخيم درعا..{
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تقديرات إسرائيلّية: الحملة على قطر قد تعجل حربًا إسرائيلّية على غزة
رجحت أوساط أمنية إسرائيلية أن تفضي احلملة 
التي تتع��رض لها قطر حالياً إلى توفير الظروف التي 
تسمح بنشوب مواجهة عسكرية جديدة بني إسرائيل 
وحرك��ة حماس. ونق��ل معلقون بارزون ف��ي تل أبيب 
عن هذه األوس��اط قوله��ا إنه في حال أس��فرت األزمة 
ب��ني قطر وال��دول العربي��ة األخرى ع��ن تراجع الدعم 
امل��ادي القطري لقطاع غزة، فإن من ش��أن هذا التطور 
أن ي��ؤدي إلى انفجار األوض��اع األمنية في القطاع، ما 
يق��ود حتماً إلى تدخل إس��رائيل وش��ّن ح��رب جديدة 

خال الصيف احلالي. 
وق��ال معل��ق الش��ؤون العس��كرية ف��ي صحيفة 
»هارتس«، عاموس هارئيل، إن املؤسس��ة العسكرية 
في ت��ل أبيب ترى أن قط��ر باتت الداع��م الوحيد الذي 
األوض��اع  انهي��ار  دون  املادي��ة  مس��اعداته  حت��ول 
االقتصادية بش��كل مطلق في القط��اع، في ظل تراجع 
الدع��م اإليراني حلركة حماس ف��ي أعقاب مواقفها من 
الثورة الس��ورية، وانخفاض مس��توى الدعم التركي 
بس��بب التحديات الداخلي��ة واإلقليمية التي يواجهها 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. 
وأش��ار هارئي��ل إل��ى أن هن��اك تقدي��رات ف��ي تل 
أبيب تفيد بأن كاً من الس��عودية ومصر وبقية الدول 
العربية س��تضغط على قطر لوقف دعمها لقطاع غزة 
حتت حك��م حم��اس بوصف احلرك��ة ج��زءاً ال يتجزأ 
م��ن »اإلخوان املس��لمني«، التي ترى فيه��ا هذه الدول 
»مص��در خطر حقيقياً يهدد اس��تقرار أنظمة احلكم في 

العالم العربي«.
ولف��ت هارئيل إل��ى أن الدول العربية س��تضغط 
عل��ى قط��ر أيض��اً لوق��ف دعمه��ا السياس��ي حلرك��ة 

حماس، ال سيما االعتراف بش��رعية احلركة وحكمها. 
وأض��اف هارئي��ل أن م��ا يفاق��م األوض��اع تعقي��داً أن 
الس��لطة الفلس��طينية كّثفت من ضغوطها على قطاع 
غزة م��ن خ��ال العقوب��ات االقتصادية الت��ي فرضها 
رئي��س الس��لطة الفلس��طينية محم��ود عب��اس عل��ى 
القط��اع أخي��راً، والت��ي متثل��ت ف��ي تقلي��ص روات��ب 
املوظفني والتوقف عن تأمني مش��تريات الوقود الازم 

لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة. 
وأوض��ح هارئي��ل أن قي��ادة اجليش اإلس��رائيلي 
بات��ت تنطلق من افت��راض مف��اده أن حرب��اً مُيكن أن 
تنش��ب خ��ال الصي��ف احلال��ي ف��ي القطاع بس��بب 
الضغوط االقتصادية الهائلة التي ستتفاقم في أعقاب 
اضطرار الدوحة لتقليص أو وقف دعمها للقطاع. وأيد 
معلق الشؤون االستخبارية في صحيفة »معاريف«، 
يوس��ي ميلمان، ما خلص إلي��ه هارئيل. ولفت إلى أنه 
عل��ى الرغم من أن احلملة التي تش��نها الدول العربية 
ضد قط��ر توفر »الظروف حل��دوث مزيد م��ن التقارب 
ب��ني هذه الدول وإس��رائيل، إال أنها في املقابل تزيد من 
فرص احتمال اندالع مواجهة بني حماس وإسرائيل«. 
وف��ي مق��ال نش��رته الصحيفة، أش��ار ميلم��ان إلى أن 
التقديرات الس��ائدة في إسرائيل تفيد بأن احلملة ضد 
قطر »س��تقوي التحالف االس��تخباري واألمني بينها 
)الدول( وبني إسرائيل في مواجهة إيران«. واستدرك 
ميلم��ان قائاً إنه في حال أس��فرت األزمة احلالية عن 
تراجع قطر ع��ن تقدمي الدعم امل��ادي للقطاع، فإن هذا 
التط��ور س��يفضي إلى »توق��ف اخلدمات ف��ي القطاع 
وانهيارها بشكل مطلق، ما يقلص هامش املناورة أمام 
حرك��ة حماس وقد يدفعها لعمليات عس��كرية تفضي 
إلى قيام إسرائيل بشن حرب 
على غرار احلرب التي شنتها 

صيف عام 2014«.
وفي هذا الس��ياق، أشار 
إيل��ي  اإلس��رائيلي،  الباح��ث 
كوليشتاين، إلى دور الرئيس 
ترام��ب  دونال��د  األميرك��ي 
ف��ي حتفي��ز ال��دول العربي��ة 
حم��اس  حرك��ة  ملواجه��ة 
بش��كل صريح وعلن��ي وغير 
مس��بوق. وفي مقال نش��رته 

صحيف��ة »معاريف«، لفت كوليش��تاين إلى أن ترامب 
أعلن بشكل واضح ال لبس فيه خال كلمته أمام القادة 
الع��رب ف��ي قمة الري��اض أن حركة »حم��اس« حركة 
إرهابي��ة، وهو ما ف��رض على ال��دول العربية االلتزام 
بالعم��ل ضده��ا م��ن خ��ال العمل ض��د قط��ر، الدولة 
الت��ي حتافظ على عاقات مع احلرك��ة وتدعم حكمها 
في القط��اع. وأردف قائ��اً إن احلملة ض��د قطر حتمل 
رس��الة واضحة حلركة حماس أيضاً مفادها: »اعلموا 
أن دول اخلليج تعلن أنها تقف في أحد طرفي معادلة 
التط��رف، فإذا ل��م تس��يروا على اخلط ف��ان ما حصل 

لقطر ميك��ن بالتأكيد أن يحصل لك��م أيضاً«، على حد 
تعبيره.

في س��ياق آخر، هاجم رجل اس��تخبارات س��ابق 
ومستش��رق إس��رائيلي بارز، قطر لدورها في محاربة 
إس��رائيل في احملافل الدولية. واتهم الباحث في قسم 
الدراسات الش��رقية في جامعة »بار إيان« مردخاي 
كي��دار، قط��ر بتخصيص نص��ف ملي��ار دوالر من أجل 
العم��ل عل��ى إقناع منظم��ة العل��م والتربي��ة والثقافة 
التابعة ل��ألمم املتحدة »يونس��كو« بتأييد قرار يعتبر 
حائط الب��راق جزءاً من احل��رم القدس��ي وأنه منطقة 
حتتلها إس��رائيل. وحس��ب كيدار، فق��د أدت قطر دوراً 
مهم��اً في تقليص ق��درة تل أبيب عل��ى مواجهة حركة 
حماس من خال الدعم املادي والسياس��ي لها، مشيراً 
إلى أن أمير قطر الس��ابق، الش��يخ حمد ب��ن خليفة آل 
ثان��ي، كان الزعي��م العربي الوحيد الذي ق��ام بزيارة 
غ��زة حت��ت حكم حرك��ة حم��اس. واته��م كي��دار قناة 
»اجلزيرة« مبمارس��ة »اجلهاد اإلعامي ضد إسرائيل 

واألنظمة املعتدلة«.{

بقلم: صالح النعامي

تصريحات الرجوب
هل هي بالون اختبار؟

بقلم: حمزة منصور 

 تصريح��ات نائ��ب رئيس حرك��ة فتح عضو جلنته��ا املركزّي��ة جبريل رجوب ج��اءت في غاية 
اخلطورة، حيث وصلت الّتنازالت إلى املس��جد األقصى املبارك، وهو مدى من الّتنازل غير مس��بوق، 
على كثرة الّتنازالت، ابتداء من أوس��لو حّتى تاريخه. والافت للّنظر أّن هذه الّتصريحات باالعتراف 
بح��ّق اليه��ود في حائط البراق، الذي هو جزء ال يتجّزأ من املس��جد االقصى، وله رمزّيته منذ معجزة 
االسراء واملعراج، تأتي متزامنة مع احلديث عن خّطة أمريكّية إلنهاء الّصراع بني الفلسطينيني والعدّو 
الّصهيونّي، عرفت بخّطة آلني نس��بة إلى اجلن��رال املتقاعد جون آلني، التي وضعها في عهد الّرئيس 
األمريك��ّي الّس��ابق باراك أوباما قبل ثاث س��نوات، ونفض عنه��ا الغبار مؤّخراً بعد زي��ارة الّرئيس 
االمريك��ّي احلال��ي دونالد ترامب إلى املنطقة. ومما يدعو إلى االس��تغراب واالس��تهجان واإلدانة، أّن 
ه��ذه الّتصريحات تصدر عّمن يعلم عل��م اليقني أّن تصريحاته تتناقض مع الق��رارات الّدولّية، التي 
أّكدت املّرة تلو املّرة أّن املسجد األقصى بكامل حدوده وساحاته ملك للمسلمني، وال حّق لغيرهم فيه، 
وآخرها قرار منّظمة االمم املّتحدة للتربية والعلوم والّثقافة )اليونسكو( في 18 تشرين االول 2016، 
خال اجتماع في العاصمة الفرنس��ّية باريس، الذي أّكد أّن املس��جد األقصى من املقّدسات اإلسامّية 

اخلالصة، وأّنه ال عاقة لليهود به، وأّن تلّة باب املغاربة جزء ال يتجّزأ من املسجد األقصى. 
 وق��د أدان القرار اإلعتداءات اإلس��رائيلّية والّتدابير غير القانونّية، التي حتّد من متّتع املس��لمني 
بحري��ة العب��ادة، ومن إمكاني��ة وصولهم إلى املس��جد األقص��ى، فما ال��ذي حمل الرج��وب على هذا 
الّتصري��ح ال��ذي يش��ّكل خروجاً عل��ى االجم��اع الفلس��طينّي والعربّي واالس��امّي؟ أغل��ب الّظن أّن 
الّتصري��ح م��ا كان له أن يخرج إل��ى االعام دون ضوء أخضر من الّس��لطة، فالرج��وب ليس مواطناً 

عادّياً، أو مسؤوالً هامشّياً، فهو الّرجل الّثاني في حركة فتح وعضو جلنتها املركزّية.
بق��ي أن نقول: إّن اس��تنكارات الفصائل الفلس��طينّية للّتصريح على أهّمّيتها غي��ر كافية، وإمّنا 
ينبغ��ي أن يترافق معها هّبة فلس��طينّية عارمة في كّل مواقع وجود الّش��عب الفلس��طينّي، ليس��مع 
القاصي والّداني صوت الّش��عب الفلسطينّي مدوّياً بالّتمّسك بثوابته الوطنّية، وفي مقّدمتها املسجد 
األقصى والقدس، كما يترّتب على حركة فتح ذات الّتاريخ العريق في الّنضال والّتضحيات أال تكتفي 
بإدان��ة خجول��ة له��ذه الّتصريحات، وإمّن��ا تعمد إلى محاكم��ة صاحب الّتصريح عل��ى هذا املوقف، 

باعتباره جرمية بحّق الوطن واألّمة.
وملّ��ا كان املس��جد األقص��ى مبا فيه حائ��ط الب��راق وكّل االراضي والعق��ارات داخل الّس��ور إرثاً 
عربّياً واس��امّياً خالصاً، فقد ب��ات لزاماً على املليار ونصف املليار مس��لم أن يرفعوا أصواتهم عالياً 
باالستنكار واإلدانة.. فاملسجد األقصى وسائر املقّدسات، ليست مزرعة وملكاً خاصاً ميكن الّتصّرف 
ب��ه، بل واحد من أقدس مقدس��ات األّمة، والعالم يرق��ب رّدة الفعل، فإن كانت دون مس��توى احلدث 

فلننتظر اخلطوة الاحقة التي تهّود األقصى واملقّدسات وسائر فلسطني.{

كان من أسوأ ما حصل بعد كارثة حزيران التحايل 
على تسمية احلدث. وعلى رغم مرارة الهزمية وعمقها، 
فإّن تسميتها ب� »النكسة« كانت واحدة من التغطيات 
التي س��محت لذات النخبة التي أوصل��ت املنطقة إلى 
الهزمية في كل من مصر وسورية، أن تبقى على رأس 
الس��لطة، على قاعدة أن الهدف اإلسرائيلي من احلرب 

كان إسقاط األنظمة »الوطنية«.
م��اذا ع��ن مس��ؤولية ه��ذه النخب��ة ع��ن توس��ع 
إس��رائيل أكثر من خمس��ة أضعاف مس��احتها عشية 
ح��رب حزيران؟ م��اذا عن ه��ذه الدول��ة »املصطنعة« 
التي س��حقت جي��وش ال��دول »الوطني��ة« التي ترفع 
شعارات التحرير خال ساعات؟ كل هذا وغيره الكثير 
تفاصيل ال أهمية لها، طامل��ا بقيت األنظمة »الوطنية« 
في الس��لطة! تلك التي عادت لترفع شعار »إزالة آثار 

العدوان« لكنها لم تستطع إزالتها حتى يومنا هذا.
ال نخالف الصواب، إذا قلنا إن املنطقة العربية، قد 
تشكلت بفعل هزمية 1967 أكثر مما تشكلت بفعل أي 
حدث آخر، ليس فقط ألنها كش��فت هشاشة »املشروع 
القوم��ي« وس��طحيته كما عب��رت عن��ه الناصرية في 
مصر والبعث في س��ورية، وليس ألنها كشفت ضعف 
الدول��ة الوطنية وتفككها في املش��رق العربي، وليس 
ألنها حطمت أسطورة التحرر الوطني ومنحت النصر 
المتدادات االمبريالية في املنطقة فحسب، بل ألن هذه 
الدول اس��تبطنت الهزمية وبات��ت مكوناً من مكوناتها 
للديكتاتوري��ات  الس��عيد  احل��دث  وكان��ت  أيض��اً، 
بوصفه��ا الذريعة القوية لاس��تبداد، بحجة مواجهة 
العدو )على رغم أن إسرائيل، العدو الذي يواجهونه، 

لم متنعه هذه املواجهة من أن يكون دميوقراطياً(.
بفض��ل هزمية اخلامس من حزي��ران، مت تكريس 
كارثة 1948 بتأس��يس دولة إسرائيل. فقد نقلت هذه 

الهزمي��ة الصراع م��ن املناطق التي احتلتها إس��رائيل 
ف��ي 1948 إل��ى املناطق احملتلة ف��ي 1967 ولم تفعل 
حرب أكتوبر 1973 غير تكريس الصراع على أساس 
حدود 1967، وهو م��ا مت تعزيزه بتوافق دولي، تأكد 
في الس��نوات الاحقة بتأييد إقليمي، بأّن حدود احلل 
للصراع العربي- اإلس��رائيلي، ه��و حدود 1967، كما 
عب��ر عنه قرار مجل��س األمن 242، ال��ذي يتحدث عن 
أراٍض محتلة في تلك احلرب، ومشكلة الاجئني، وهو 

ما كرره القرار 338 بعد حرب 1973.
وف��ي الواق��ع حتول��ت ه��ذه األراضي م��ع الوقت 
أراضي متنازعاً عليها، كما عرفنا من خال املفاوضات 
الت��ي بدأت في مدريد عام 1991 ولم تصل إلى ش��يء 

حتى اليوم.
لقد أدار املهزومون املنطقة بعد الهزمية. واملهزوم 
الذي كان يفترض أن يغادر الس��لطة، متسك بها أكثر 
من السابق، وبدل أن يعمل على إحلاق الهزمية بالعدّو 
الذي أذله، أحلق الهزمية مبجتمعه من خال تش��ديد 
القبضة األمنية وتوسيع األجهزة األمنية بذريعة هذا 
الصراع، وبذلك مت تعمي��م الهزمية. النخبة املهزومة، 
هزم��ت املجتمع وحطم��ت قواه السياس��ية املعارضة 
ورهن��ت اقتص��اده للفس��اد، وكّممت األف��واه، وأقامت 
األح��كام العرفي��ة والط��وارئ لعق��ود. كل ه��ذا جعل 
املجتمع��ات العربي��ة احمليطة بإس��رائيل على األقل ال 

تعرف ما هو الوضع الطبيعي في الدولة الطبيعية.
إذا أردن��ا أن نختص��ر م��ا ج��رى ف��ي اخلام��س 
م��ن حزي��ران نس��تطيع الق��ول إن إس��رائيل هزم��ت 
الديكتاتوري��ات احلاكم��ة، والديكتاتوري��ات هزم��ت 
ش��عوبها ومجتمعاته��ا، وأصبحن��ا نعي��ش هزمي��ة 

مزدوجة ممتدة، كجرح غائر ال شفاء منه.{
كاتب فلسطيني

الخامس من حزيران.. أكثر من هزيمة

تركيا: مظاهرات في اسطنبول تأييدًا لقطر
ق��ام مواطن��ون أت��راك بالتظاهر وعق��د مؤمتر 
صحف��ي مؤي��د لدول��ة قط��ر، أمام م��ا تش��هده من 
ضغ��وط ومقاطعات دبلوماس��ية م��ن قبل بعض 
وراء  االجن��رار  ع��دم  إل��ى  دع��وا  حي��ث  ال��دول، 
التحريض��ات اخلارجي��ة الرامية لضرب ش��عوب 
املنطقة بعضها ببعض وإدامة األزمات واحلروب.

وتوافد العشرات من املواطنني األتراك وممثلي 
اجلالي��ة العربية في مدينة إس��طنبول إلى منطقة 
تقس��يم، للمش��اركة في البيان الصحف��ي الذي أّكد 
تضام��ن الش��عب الترك��ي م��ع أش��قائه القطريني، 
معرباً عن إدانت��ه لإلمبريالية التي تصّدر اإلرهاب 

إلى املنطقة.
وأشار البيان إلى أن القوى اخلارجية حتاول 
إش��عال حرب جديدة ف��ي العالم اإلس��امي، الذي 
يعان��ي من أزم��ات مؤملة من��ذ أعوام، أس��فرت عن 

مقتل وتش��ريد املايني من األبرياء، ونهبت ثروات 
الش��عوب املس��لمة م��ن خ��ال اس��تخدام العماء 

واخلونة.
ورفع املتظاهرون األتراك أعاماً لقطر وتركيا، 
والفتات ُكتب عليها »قطر ليس��ت وحدها« و»تركيا 
م��ع قطر«، فيم��ا أطلق آخ��رون التكبي��رات ورّددوا 
هتاف��ات مناهضة إلس��رائيل والق��وى اإلمبريالية 

التي تستهدف املنطقة وشعوبها البريئة.
رج��ب  الترك��ي،  الرئي��س  أك��د  أن��ه  يذك��ر 
طي��ب أردوغ��ان، أن ف��رض عقوب��ات اقتصادي��ة 
ودبلوماسية على قطر أمر غير صائب، مشدداً على 

أن باده ستواصل تطوير عاقاتها مع قطر.
وأض��اف أردوغ��ان مش��دداً: »إنن��ا نرحب مبا 
تبدي��ه قطر م��ن دم بارد، وس��وف نواص��ل تطوير 

العاقات معها«.{
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االستهداف اإلسرائيلي للقدس.. ديموغرافّيًا ودينّيًا وأمنّيًا
توض��ح األح��داث املتاحق��ة ف��ي مدين��ة القدس 
احملتلة رغبة إسرائيلية محمومة بالسيطرة املتواصلة 
عليه��ا، وكلما مّر الوقت تبّدت الرغبة »الرس��مية« من 
ح��كام تل أبيب ف��ي تس��هيل الفرص أم��ام اجلماعات 
الديني��ة اليهودية، ب��ل والضلوع ميداني��اً وعملياً في 
تنفيذ املخطط��ات الداعية إلى إزالة املس��جد األقصى، 

والتمهيد إلقامة الهيكل املزعوم. 
اإلس��رائيلية  األبع��اد  التحلي��ل  ه��ذا  يناق��ش 
املس��تقبلية ملس��تقبل مدين��ة الق��دس، ال س��يما بعْيد 
إرجاء الواليات املتحدة نقل س��فارتها من تل أبيب إلى 
الق��دس، وعقد احلكومة اإلس��رائيلية اجتماعها أخيراً 
ق��رب حائط الب��راق، وصدور تصريحاٍت فلس��طينية 
رس��مية تفيد ضمن��اً بإمكانية حدوث تن��ازالٍت ما في 

موضوع القدس ضمن مفاوضات احلل النهائي. 
تقسيم املدينة 

قبل اس��تعراض املواق��ف اإلس��رائيلية أخيراً من 
مدين��ة الق��دس، وم��ا أظهرته م��ن غضٍب م��ن تراجع 
إدارة الرئي��س األميرك��ي دونال��د ترامب، ع��ن وعوده 
االنتخابية بنقل س��فارة بادها إلى املدينة احملتلة، ال 
بّد من احلديث عن الس��يمفونية الرس��مية، احلكومية 
والديني��ة، حول ما يعرف ب�»حق الش��عب اليهودي« 
في القدس، ونفي املطالب الفلس��طينية فيها، وتعزيز 
ذلك بإيراد إحصائياٍت دميوغرافيٍة ومؤشراٍت خطيرة 
من داخل املدينة، بجان��ب التأثيرات األمنية املتوقعة 
ف��ي حال تقس��يم القدس، وهي حتذي��راٌت صادرٌة من 
داخل أوساط نافذة من احلكومة اإلسرائيلية احلالية، 

مبا فيها رئيس الوزراء ذاته. 
تنطلق ه��ذه املواقف م��ن تفنيد الزعم األساس��ي 
لبع��ض دع��اة تقس��يم املدينة إن��ه ينبع م��ن ضرورة  
احلاج��ة إلع��ادة الت��وازن الدميوغراف��ي ب��ني اليهود 
والع��رب م��ن س��كانها، عل��ى أن يك��ون ه��ذا التوازن 
لصال��ح الس��كان اليه��ود، م��ن خ��ال م��ا يوصف في 
إس��رائيل ب�»اقتاع« التجمعات السكانية العربية من 

داخل حدود املدينة. 
وق��د أظه��رت أوس��اط سياس��ية إس��رائيلية، في 
األش��هر القليل��ة املاضية، حماس��اً ملحوظ��اً لضرورة 
الفص��ل بني التجمع��ات العربي��ة واليهودي��ة، لكونه 
يب��دو حاج��ًة ملح��ًة وال مف��ر منه��ا، في س��بيل وضع 
حد للتقلص اجل��اري للوضع الس��كاني اليهودي في 

املدينة. 
وف��ي ضوء هذه املخاطر الكامنة في املدينة، على 
الصعي��د الديني التاريخي للش��عب اليهودي، تقترح 
هذه األوس��اط التكّيف م��ع »املش��كلة الدميوغرافية« 
للقدس، من خال معاجلة أصلية أساس��ية للمشكلة، 
م��ن خال البحث في حلوٍل لظاه��رة هجرة اليهود من 
الق��دس، ومحاول��ة التخلص منه��ا، والقض��اء عليها 
مس��تقباً. مع العلم أن مس��تقبل القدس يحتوي على 
مخاطر كبيرة، جتعل اإلس��رائيليني يخس��رون نقاطاً 
كثي��رة، وتعّرض الدولة إلش��كاليات عديدة، أهمها أن 
بق��اء األحياء العربية، يعّرض س��كان املدينة اليهود، 
خصوصاً القاطنني على خ��ط التماس على حدودها، 
ملخاط��ر أمني��ة صعبة ومحيط��ة بهم م��ن كل جانب، 
أخطرها أن هؤالء الس��كان اليهود س��يكونون عرضًة 

لنيران الفلسطينيني. 
كم��ا أن املخاط��ر املتوقع��ة لتطبيق قرار تقس��يم 

املدين��ة، قي��ام عش��رات اآلالف م��ن اليه��ود بهجرها، 
والرحي��ل عنه��ا، كما حص��ل عقب حرب ع��ام 1948، 
وتقس��يم املدين��ة آنذاك، حي��ث غادر املدين��ة نحو 25 

ألف يهودي، وهم ربع سكان املدينة اليهود تقريباً. 
ويتوقع باحثون سياس��يون إسرائيليون انتقال 
عش��رات آالٍف من سكان املدينة العرب إلى السكن في 
اجلانب اإلس��رائيلي من ح��دود املدينة التي س��تغدو 
»مقّس��مة«، وه��ي إمكاني��ة واقعي��ة وقائمة، ال س��يما 
أن بق��اء األحي��اء العربية في املدينة غدا يش��كل »أمراً 

واقعاً«. 
التهديد الدميوغرافي 

في س��ياق متصل، هناك مخاوف إس��رائيلية من 
أن معدل املواليد املرتفع في أوساط العرب املقدسيني 
يتس��اوى تقريب��اً مع مع��دل املواليد اليه��ود، ما يؤثر 
س��لباً على الص��ورة الدميوغرافية للمدين��ة، علماً أن 
ذل��ك ليس الس��بب الوحيد للتقلص اآلخذ ف��ي التزايد 

بني األوساط اليهودية. 
ال��ذي  األساس��ي  العنص��ر  يتمث��ل  وبالتال��ي، 
يؤث��ر على تراجع نس��بة الس��كان اليهود ف��ي املدينة 
املقدس��ة في نس��بة الهجرة اليهودي��ة املرتفعة منها، 
فاإلحصائي��ات »املخيف��ة« تفيد بأن املعدل الس��نوي 
لهج��رة اليه��ود منه��ا تص��ل إل��ى 16 ألف��اً، وخ��ال 
العش��رين س��نة املاضي��ة غ��ادر القدس م��ا يقرب من 

300 ألف يهودي. 
يقت��رح  اليه��ودي،  »النزي��ف«  ه��ذا  وملواجه��ة 
اإلس��رائيليون ع��دداً م��ن اخلط��وات، ميك��ن اتباعه��ا 
لوق��ف معدل الهج��رة هذا، بع��د أن أوضحت األبحاث 
واس��تطاعات ال��رأي، مب��ا ال ي��دع مج��االً للش��ك، أن 
األس��باب الرئيس��ة لهذه الظاهرة تكمن ف��ي صعوبة 
العث��ور عل��ى ف��رص عمل مناس��بة لليهود م��ن جهة، 

واالرتفاع الباهظ في إيجارات الشقق السكنية. 
قدم��ت  الت��ي  التوصي��ات  م��ن  ج��زء  وتلخ��ص 
للحكوم��ات واللج��ان الوزاري��ة في »ض��خ« مزيد من 
األم��وال، لتثبيت العائ��ات اليهودية التي تش��كو من 
ارتف��اع إيجارات الس��كن، وتوفير أكبر ق��دٍر ممكن من 

األرباح املالية لسكان املدينة من اليهود. 

بقلم: عدنان أبو عامر

وش��ن احلم��ات اإلعامي��ة ض��ده وتخوي��ف الناخ��ب املغربي من��ه، وال 
نتح��دث هنا عن احلمات املفتوحة التي تش��نها اإلم��ارات على املنظمات 
اإلس��امية ف��ي أمري��كا وأوروب��ا، جنب��اً إل��ى جنب م��ع اليم��ني املتطرف 

واللوبيات الصهيونية.
حتى تركيا لم تس��لم م��ن حبل املؤامرات والدس��ائس، إذ ثبت توّرط 
أبو ظبي في دعم االنقاب العس��كري الفاش��ل ضد الرئي��س أردوغان في 

السنة املاضية.
كل ذلك ي��دل على أن هناك سلس��لة مترابطة احللق��ات، من قطر إلى 
اليمن وليبي��ا وتونس واملغرب وتركيا والس��احة الفلس��طينية وغيرها، 
تص��ب في هدف واحد هو إرب��اك أوضاع دول الربيع العرب��ي أو ما تبقى 
منه��ا، ودفعها نحو أتون الفنت والصراعات الداخلية، حتى تبدو املعادلة 
واضح��ة وبس��يطة: إما نحن أو اجلحي��م، إما التش��بث بأوضاع التخلف 

واحلكم الفردي والتسلطي أو الفوضى والفشل األمني واالقتصادي. 
م��ا تس��عى إليه اإلمارات هو توجيه رس��الة إلى الق��وى الدولية، من 
خ��ال زرع الفنت وعوام��ل التفجر، مفادها أن الدميقراطية وصفة فاش��لة 
للمنطقة، وبدع��ة جلبها اوباما مع انتفاضات الربي��ع العربي، وأن احلل 
يكم��ن في التخل��ص من ش��رورها وعودة األم��ور إلى ما كان��ت عليه قبل 

2011 حتت ذريعة مواجهة اإلسام السياسي.
هذا التوجه يجد هوى لدى مراكز القوى والتفكير اليمينية في الغرب، 
التي ترى أن العرب معادون بطبعهم للدميقراطية وال ميكن أن يحكموا إال 

بعصا حاكم قوي ولكنه »مستنير«، أي تابع وطّيع لإلماءات بالكامل. 
من املؤكد هنا ان بعض دول اخلليج، زائد مصر السيسي التي ركبت 
موج��ة الثورة املض��ادة بكل عدوانية وشراس��ة، تريد معاقبة الش��عوب 
العربي��ة التي جترأت على حكامها املتس��لطني، ومن ث��م تبعث فيها روح 

اليأس وغياب األمل واألفق.
   هذا ما يفس��ر مس��توى االس��تعداء الذي تكّنه هذه ال��دول للتجربة 
التونس��ية الوليدة، ألنها تضرب النظرية التي ترّوج لها بأن الدميقراطية 
واالنتخاب��ات غير ممكنة في ه��ذه الرقعة من الكرة األرضّي��ة. قد تتمايل 
هذه ال��دول اليوم طرباً لصعود حليفها ترامب، وترقص على أنقاض 
الفوض��ى واخلراب ال��ذي بثته في أنحاء ش��تى من العال��م العربي، 
وتهّنئ نفس��ها عل��ى جناحها اجلزئي ف��ي قطع الطريق أم��ام القوى 
السياس��ية التي جاءت من رحم االنتفاض��ات العربية. لكن كابوس 
الربيع العربي س��يظل ياحقها لس��نوات قادمة. وما ن��راه اليوم هو 
موجة من الثورة املضادة حتركها نوازع احلقد واالنتقام وحس��ابات 
القوى اليمينية والصهيونية املتطرفة، س��تأخذ وقتها وتصل مداها، 
ولكنه��ا لن تعمر طوياً. صحيح أن هذه املوجة العاتية قد تغذت من 
تعقيدات الوضع العربي وأخطاء القوى اإلسامية التي صعدت إلى 
احلكم وشراس��ة التدخ��ل اخلارجي، لكن األوضاع الت��ي أقيمت على 
أنقاض الربيع العربي ليس��ت أحس��ن حاالً من تل��ك التي مت االنقاب 
عليه��ا، لذا س��يظل مطل��ب التغيير الداخل��ي والتحرر م��ن التدخات 
اخلارجية كابوس��اً مرعباً ياحق املش��روع اإلماراتي الصهيوني في 

املنطقة.{

املعرك��ة الب��اردة والس��اخنة الت��ي ت��دور رحاه��ا ض��د قطر ليس��ت 
إال الش��جرة الت��ي تخف��ي الغاب��ة، أي ليس��ت إال واجه��ة ت��واري دواعي 
وأس��باباً أخرى ال تتوق��ع أن يتم اإلفصاح عنها ف��ي اخلطاب اإلماراتي أو 

السعودي.  
ه��ذه احلمل��ة انطلقت بعد اّي��ام قليلة فقط من زي��ارة ترامب للمملكة 
العربية السعودية، وتوقيع عقود ضخمة مع الواليات املتحدة جتاوزت 
400 مليار دوالر على امتداد الس��نوات العش��ر القادم��ة، وقد فهم أن هذه 
الصفق��ات الهائلة تعطي ض��وءاً أمريكياً أخضر إلط��اق يدي بعض دول 
اخللي��ج ومصر الس��تهداف قطر باحلص��ار واخلنق، ومن ثم إعادة رس��م 
اخلريطة السياسية في املنطقة وإرجاعها إلى ما قبل 2011، حتت عنوان 

مقاومة اإلرهاب ومواجهة املشروع اإليراني واإلخوان املسلمني.
ليس سراً أن اإلمارات العربية بقيادة ولي العهد محمد بن زايد تقود 
اليوم ثورة مضادة في أكثر من موقع في العالم العربي، وقد صّممت على 

إجهاض مسار التغيير في املنطقة بكل األدوات والسبل.
ب��دأ هذا املش��روع بدعم انقاب عس��كري ف��ي مصر واعتق��ال رئيس 
منتخ��ب س��نة 2013، ثم العمل على ب��ث الفوضى والف��نت الداخلية عبر 
اس��تخدام املال واإلع��ام وتوظي��ف لوبيات اإلع��ام والش��ركات العامة 

التابعة للمحافظني اجلدد واملجموعات الصهيونية.
ليست الفتة اجتثاث اإلخوان املسلمني في احلقيقة إال ذريعة لإلجهاز 
على أي مش��روع دميقراطي وإصاحي في املنطق��ة العربية منظوراً إليه 
مس��اً مباش��راً مبصالح هذه ال��دول، وما تعتب��ره أمنها القوم��ي )أي أمن 

أسرها احلاكمة(.  
اإلخوان املس��لمون الذين يراد تصنيفهم تنظيماً إرهابياً هم أنفس��هم 
الذي��ن اس��تضافتهم اململك��ة العربية الس��عودية ف��ي إط��ار صراعها مع 
الناصرية في خمسينات وستينات القرن املاضي، ووفرت لهم كل أشكال 

الدعم واملساندة. كيف إذن انقلب حال األمس حرام اليوم؟
ث��م إن هذه ال��دول التي تّدعي التص��دي للتطرف اليوم ل��م تكّف عن 
دعم جماع��ات وتعبيرات دينية بالغة التش��دد والتخلف، مثل الس��لفية 
املدخلي��ة والوهابية، وهي جماعات كانت وال تزال توفر األرضية الفكرية 

لإلرهاب والعنف الديني.
أما ع��ن العاقة بطهران الت��ي يّدعون إدانة قطر بس��ببها، فيكفي أن 
تتأم��ل حجم املب��ادالت التجارية بني اإلم��ارات وإيران، الت��ي تعّد األعلى 
بني دول مجلس التعاون اخلليجي، فهي تصل إلى حدود 40 مليار دوالر، 
وتس��تحوذ عل��ى ما يزيد عل��ى 80% من حج��م املب��ادالت التجارية لدول 

مجلس التعاون اخلليجي مع إيران.
كل ه��ذا يؤك��د أن ه��ذه احلمل��ة املنظمة تأت��ي على خلفي��ة دعم قطر 

ملش��اريع الدميقراطية في املنطق��ة، التي أطلق عليه��ا »الربيع العربي«، 
وه��و ما يفس��ر املطالب��ة بإغاق قن��اة »اجلزي��رة« التي مثل��ت أول نافذة 

لإلعام احلر في العالم العربي.  
ليس��ت إيران واإلخوان املسلمون إال اللبوس الذي تتلبس به معركة 
احملور اإلماراتي الس��عودي ضد خيار احلري��ة والدميقراطية في املنطقة 

العربية. 
جوه��ر املوضوع يتلخص في رغبة محمد بن زايد ولي عهد اإلمارات 
في تصفية احلس��اب مع الربيع العربي وإغاق ملف التغيير في املنطقة 

إلى غير رجعة.  
إن مدى هذه املعركة يتجاوز الس��احة القطرية، وان تركزت الس��هام 
هناك بصورة أبرز. تزامن شن احلملة الشعواء على الدوحة مع التطورات 
في ليبيا عندما تدخل س��اح اجلو املصري املسنود إماراتياً لتوفير غطاء 
لتقدم قوات حليفها اجلنرال خليفة حفتر في الش��رق واجلنوب الليبيني، 

في مواجهة حكومة طرابلس املعترف بها دولياً.
وقبل ذلك حركت اإلمارات أذرعها السياس��ية والعس��كرية في اليمن 
لف��رض مش��روع انفصال جن��وب اليمن عن ش��ماله، بع��د أن عملت على 
إع��ادة فرض علي عبد الله صالح في احلكم قبل أن ينقلب عليها بتحالفه 
م��ع احلوثيني، فضاً عن س��عيها املس��تمر لزعزعة االس��تقرار في تونس 
بتحري��ك أذرعه��ا اإلعامي��ة والسياس��ية، وقد س��عت إلى إفش��ال حزب 
العدال��ة والتنمي��ة املغربي في االنتخاب��ات األخيرة، عبر دعم منافس��يه 

دولة قطر.. والمحور اإلماراتي الصهيوني!
بقلم: سمّية الغنوشي 

ننت ياهو.. وترامب
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وطالب��ت بوض��ع سلس��لة م��ن اخلط��وات أم��ام 
صانع القرار اإلس��رائيلي، ومن ش��أن تطبيقها إحداث 
، ذي أثر ملموس على مس��ألة الهجرة  تغيي��ر جوهرٍيّ
اليهودي��ة من املدين��ة، وصوالً إلى تغيي��ر حقيقي في 
مع��دالت التف��وق الدميوغراف��ي التي تق��ف في صلب 

خطط تقسيم املدينة املقدسة. 
ويتمث��ل ج��زٌء أساس��ي م��ن اخلط��وات املتوقعة 
بتوس��يع حدود بلدية القدس، والتجمعات اليهودية 
احمليط��ة بها، وتعن��ي ضم كل يهود املدين��ة، حتى لو 
كان��وا خ��ارج اإلدارة احمللي��ة للبلدي��ة احلالي��ة، مثل 

جتمعات معاليه أدوميم وجبعات زئيف وغيرهما. 
اضطهاد غير اليهود

قطاع عريض من صناع القرار اإلس��رائيلي، وفي 
خض��م االعت��داءات املتواصلة على املس��جد األقصى،  
يظه��رون »اعتراف��اً« إس��رائيلياً ب��أن مدين��ة الق��دس 
مقّدس��ة ف��ي نظر الديان��ات الس��ماوية الث��اث، وفي 
أنحائها توجد سلس��لة م��ن األماكن املقدس��ة لليهود، 
املسلمني، واملسيحيني.. وفي مركزها: املسجد األقصى 

وحائط البراق وكنيسة القيامة. 
الوق��ت نفس��ه، تتراج��ع ع��ن ه��ذا  ف��ي  لكنه��ا، 
»االعتراف« النظ��ري، وتبدي تذّرع��اً بالنكوص عنه، 
من خال رفض أي محاوالٍت سياسيٍة إلمكانية تقسيم 
املدين��ة، في ظ��ل وجود مخ��اوف من تراج��ع احلرية 
الديني��ة ل��رواد األماك��ن املقّدس��ة، س��واء للمس��لمني 
أو املس��يحيني، وه��و تخ��ّوٌف م��رّده وجود مؤش��راٍت 
ش��هدتها السنوات املاضية، من خال عدم قدرة أتباع 
الديانتني، اإلسامية واملسيحية، على ارتياد أماكنهم 

املقدسة. 
الغري��ب أن إس��رائيل حت��اول، ف��ي جتني��د آلتها 
اإلعامية والفكرية، ترديد بعض الدعايات املش��وهة 
لتبري��ر »احتكاره��ا« األماك��ن الديني��ة ف��ي الق��دس، 
الس��يما ما أش��يع بش��أن هج��رة مس��يحيني عديدين 

األراضي الفلسطينية، وذهابهم إلى اخلارج. 
ف��ي املقابل، تكث��ر اآللة الدعائية اإلس��رائيلية من 
تسويق األنباء املتفّرقة عن استهداف األماكن املقدسة 
اليهودية، مثل قبر يوس��ف في مدين��ة نابلس، أو قبة 
راحي��ل في بيت حل��م التي تعّرضت حل��وادث إطاق 
ن��ار م��ن الفلس��طينيني، وهن��اك أماك��ن أخ��رى، مثل 
الكنيس القدمي في أريحا، وقبر أفنير في اخلليل، التي 

استخدمت أماكن للجوء املطلوبني إليها.
ولذلك، حتّذر الدراس��ات اإلس��رائيلية، الصادرة 
في هذا الس��ياق، صّناع القرار في تل أبيب من أن قرار 
تقس��يم مدينة القدس، فيما لو مت، سيعيدها حتماً إلى 
ما كانت عليه قبل عقود طويلة، حيث عدم االس��تقرار 

األمني، والتراجع االقتصادي. 
املخاطر األمنية 

تعتمد األوساط السياس��ية اإلسرائيلية، ال سيما 
في االئت��اف اليميني احلاك��م اليوم، عل��ى أن خطوة   
تقس��يم مدينة القدس ستكش��ف مزيداً من التجمعات 
اليهودية فيها أمام عمليات املقاومة الفلسطينية، بعد 
أن ش��هدت الفترة املاضية عدداً من هذه الهجمات، في 

قلب املدينة وعلى حدودها. 
وتع��ود املراك��ز البحثي��ة اإلس��رائيلية، بغ��رٍض 
حتريضي مكش��وف، بذاكرة صناع القرار في الدولة، 
إل��ى أن الق��دس التي تقع ف��ي صلب الص��راع الديني 
القومي، حتولت مع بداية سنوات العقد املاضي، إلى 
هدٍف مرك��زي للهجم��ات التفجيرية، وحص��دت ثمناً 
باهظ��اً من س��كان املدين��ة اليه��ود، 210 قتلى وآالف 
اجلرح��ى، وإض��راراً ش��ديداً مبس��توى املعيش��ة في 

املدينة. 
كم��ا تستش��هد بجمل��ٍة م��ن التحقيق��ات األمني��ة 
واالس��تخبارية الت��ي أّكدت مش��اركة واس��عة لعرب 
ش��رقي الق��دس ف��ي العملي��ات الفدائي��ة خ��ال تل��ك 
الس��نوات. وبالتال��ي، حتت��م املكافحة الازم��ة لهذه 
املش��اركة، العمل على الفصل بني األحياء العربية في 

القدس ونظيرتها اليهودية. 
وبالتالي، باتت خطوة إبعاد هذه األحياء بعضها 
عن بعض ضروريًة وملحة ألكثر من س��بب، سواء من 
أجل إحباط تلك العمليات من جهة، أو لتس��هيل جمع 
املعلومات االستخبارية، وثبت ذلك من خال حمات 

أمنية عديدة، قامت بها أجهزة األمن في املدينة. 
أخي��راً.. م��ا يح��دث ف��ي مدين��ة الق��دس، وما قد 
يحدث في مقبل األيام، كما هو متوقع، يرتبط ارتباطاً 
وثيق��اً باملرجعي��ات الفكري��ة والسياس��ية للحكوم��ة 
اإلسرائيلية احلالية، وليس استجابًة فقط لتوجهات 
بع��ض األطراف فيها، أو خضوع��اً لضغوط املنظمات 
الديني��ة، ما قد يجعل ما تبقى م��ن عمر هذه احلكومة 
حتى نهايتها، س��نني حبل��ى بكثير م��ن املخاطر التي 
ته��ّدد املدين��ة ومس��تقبلها عل��ى مختل��ف األصع��دة، 

سياسياً واقتصادياً ودينياً.{

لبنان وقطر.. إلى محور أستانا؟
يقبع سياسي لبناني منذ أيام في الرياض على أمل 
حتديد موعد له للقاء العاهل الس��عودي امللك سلمان بن 
عبد العزيز أو من يليه، وفي االنتظار ُنصح السياسي بأال 
يتطرق حديثه مع القيادة الس��عودية إلى ش��ؤون لبنان 
الغائ��ب متاماً عن األجندة الس��عودية الزاخرة بخافات 
مختلفة مع اجليران في اليمن والعراق ومؤخراً في قطر. 
وذلك على الرغم من أن رئيس احلكومة اللبنانية ورئيس 
أكب��ر كتلة نيابية س��عد احلريري يدين بال��والء للمملكة 
الزاهدة مبقارع��ة النفوذ اإليراني في باد األرز، فمن ميأل 

فراغ الرعاية اخلارجية 
ف��ي  الُس��نية  للطائف��ة 

املعادلة اللبنانية؟
املتأث��ر  لبن��ان 
السوري  بالشأن  بعمق 
األنس��ب  املي��دان  ه��و 
ح��وار  جن��اح  الختب��ار 
حول  اإلقليمي��ة  الق��وى 
س��وريا؛ ذلك أن بيروت 
باس��تقرار  تتمتع  الت��ي 
مرك��ز  تش��كل  أمن��ي، 
لعائ��ات روحي��ة  ثق��ل 
النس��يج  مع  متش��ابهة 
الدميغراف��ي الس��وري، 

وله��ا أبعاده��ا اخلارجية ف��ي الثاثي الروس��ي التركي 
اإليران��ي، ال��ذي ميكن أن يطل��ق عليه محور »أس��تانا«، 
نس��بة إلى اجتماعات مؤمتر احلوار السوري بني النظام 
واملعارض��ة القائ��م برعاي��ة وضمان��ة ال��دول الث��اث، 
وبرضى واش��نطن الزاهدة بباد الش��ام الفقيرة نس��بياً 
)قبل اكتمال إجراءات استخراج النفط والغاز من مياهها 
اإلقليمي��ة(، والقانع��ة بفيل��م حماي��ة اخلليج م��ن إيران 

بالتعاون مع »إسرائيل«.
وهك��ذا س��يكون املج��ال مفتوح��اً، بل رمب��ا مطلوباً 
من تركيا أن متأل الفراغ وتش��مل املس��لمني في لبنان في 
رعايتها  ضمن سلة احللول التي تلوح في أفق »أستانا« 
بالشراكة مع روسيا، التي صّرحت قيادتها أكثر من مرة 
بأنها معنية بحماية املس��يحيني في املنطقة، ومع إيران 

زعيمة الوجود الشيعي في الوقت الراهن. 
وإذا كان��ت قط��ر دولة حليف��ة للجمهوري��ة التركية 
احلالية، فإن إج��راءات املقاطعة التي صدرت بحقها من 
قب��ل جيران خليجيني حتديداً، س��تجعلها دولة ش��ريكة 

بالكامل لتركيا، ال سيما في احلضور والنفوذ العربّيني. 
وللدوحة خبرتها في باد الشام وال سيما في لبنان 
الذي رعت توافق طوائفه وقواه السياس��ية والعسكرية 
ف��ي مؤمت��ر احتضنته له��ذه الغاية صي��ف 2008، بعد 
اضطرابات أمنية ش��هدتها بيروت واملناطق، ترافقت مع 

فراغ في املؤسسات الدستورية.
الس��نة  للمس��لمني  املمث��ل  املس��تقبل  تي��ار  لك��ن 
واحملس��وب عل��ى الس��عوديني ل��ن يستس��يغ التعام��ل 
م��ع األت��راك والقطريني، في ظ��ل أزمة الثق��ة القائمة بني 
الري��اض والدوحة التي ُيرجح أن متتد إل��ى أنقرة. لكنه 
في الوقت نفس��ه ال يجد دعماً مالياً وال اهتماماً س��عودياً 
بس��بب ظروف اململك��ة، وبالتالي س��يكون أمام خيارين 
أحاهما مّر، إما اتخاذ مسار منفصل عن محور السعودية 
وهذا مستبعد للغاية، وإما تغييب سنة لبنان عن محور 
أس��تانا، وال حوار جدياً خارجه حول مستقبل اإلقليم في 

الوقت الراهن.
لك��ن اس��تطاعات ال��رأي املختلفة الت��ي جُترى في 
لبن��ان فضاً ع��ن االنتخاب��ات البلدية األخي��رة، أظهرت 
تع��رض تي��ار املس��تقبل لنكس��ات ف��ي ش��عبيته ضمن 
الش��ارع الس��ني، ما يرجح تراجع حجم نف��وذه وكتلته 
النيابية لصالح أطراف أخرى قد تكون جاهزة لالتحاق 
مبحور أس��تانا، الذي س��بقتهم إليه الطوائف املس��يحية 
اإلقليمي��ة  مرجعياته��ا  بوج��ود  والعلوي��ة  والش��يعية 
عل��ى رأس طاول��ة احلوار.  فهل تكون تركي��ا ومعها قطر 
املرجعية الفعلية لس��نة لبنان بع��د انتخاباته النيابية 
القادم��ة، ومن حضر الس��وق باع واش��ترى.. ومن غاب 

عنه بيَع دون علمه ودون حضوره؟{

بقلم: نزيه األحدب 

نعيش.. أزهى عصور الكراهية
بقلم: فهمي هويدي 

 حني ينش��ر على امل��أل أن التعاطف مع قطر بالق��ول أو الكتابة يعّرض صاحبه للس��جن خمس 
س��نوات في بلد »ش��قيق«، كما أن العقوبة تصل إلى 15 سنة في بلد »ش��قيق« آخر، ذلك غير غرامة 
تص��ل إلى نحو عش��رة آالف دوالر، فمعنى ذلك أن املش��اعر بات��ت تخضع للمحاكم��ة، وأن الكراهية 
وحده��ا صار مس��موحاً بها ومطلوبة. هذا ال��كام ليس افتراضاً من وحي اخلي��ال، ألنه صار مبثابة 
أخبار جرى تعميمها عبر القنوات واملنابر اإلعامية الرس��مية، ونس��بت إلى مس��ؤولني يعّبرون عن 

وجهة نظر السلطة.
املناس��بة معروف��ة. ذلك أن الص��راع احلاصل بني بعض الدول اخلليجي��ة وقطر بلغ درجة غير 
مس��بوقة من احلدة والشراس��ة، وصلت حلد حصار قطر من البر والبحر واجلو، وإلى حظر التعامل 

اإلنساني واعتبار التعاطف معها بأي شكل جرمية تعرِّض صاحبها للسجن مع الغرامة الباهظة.
ال أع��رف صدى ذل��ك اإلعان في أوس��اط الناس العاديني، لكن��ي قرأت أن مواطناً س��عودياً آثر 
الس��امة وس��ارع إلى تغيير اس��م ابنه من متيم إلى س��لمان )العاهل الس��عودي(، وهو معذور في 
ذلك ال ريب، ألن تس��مية طفل على اس��م أمير قطر دليل دامغ يدينه في ارتكاب جرمية التعاطف التي 
تضيع صاحبها وتخرب بيته. وكنت قد وقعت في أعقاب إعان قرار قطع العاقات على تعليق ألحد 
الظرفاء، تس��اءل في��ه عن انعكاس األزمة على أس��رة املطربة اإلماراتية أح��ام املتزوجة من قطري، 
وكيف س��تنفذ قرار املقاطعة. لكن ما بدا تندراً تبنّي أنه مش��كلة حقيقية واجهت أسراً عديدة طلب من 
الزوجات أو األزواج القطريني فيها مغادرة الباد »الش��قيقة« املنخرطة في املقاطعة على الفور. وهو 
ما سبق أن حدث في العراق الذي كان الزواج فيه بني السّنة والشيعة أمراً عادياً، إلى أن هبت رياح 

الكراهية على البلد، فقطعت األواصر وعصفت املرارات بتلك العائات املختلطة.
إل��ى عه��د قريب كان��ت للمجتمع��ات اخلليجي��ة خصوصيتها، الت��ي متثلت في تداخ��ل القبائل 
والعش��ائر واس��تمرار التجانس بني مكوناتها، واختفاء الصراعات واخلصومات في محيطها. وهى 
عوامل س��اعدت على احتواء وتسكني اخلافات مبا حفظ للبيت اخلليجي تسامحه ومتاسكه، إال أن 
عوام��ل ع��دة عصفت بكل ذلك في ما يبدو. وهو ما يحتاج إلى دراس��ة وحتلي��ل يرصد تأثير العوامل 
الداخلي��ة، ومنه��ا الوفرة املالي��ة التي عززت الش��عور بالقوة وأيقظ��ت طموحات التم��دد وتطلعات 
الزعامة التي جتاوزت احلدود. س��اعد على ذلك وش��جعه الفراغ املخيم على الساحة العربية، جراء 
تدمي��ر بع��ض دولها الكب��رى أو األزمات االقتصادية الت��ي عانت منها دول أخرى ج��ار عليها الزمن، 

فتحولت من موقع املسؤول إلى موضع السائل.
إذا وّس��عنا زاوية النظر فس��نجد أن تدهور العاقات البينية في اخلليج مبثابة امتداد للحاصل 
ف��ي العالم العرب��ي الذي ما عاد اخلاف يحتمل ف��ي أهم دوله، إذ نتيجة الغياب الطويل للممارس��ة 
الدميقراطي��ة الت��ي تترعرع ف��ي ظلها ثقاف��ة التعايش، ف��إن االختاف ل��م يعد من عام��ات التنوع 
والث��راء، لكن��ه صار مص��دراً للش��قاق والكراهية. إذ ضاقت الص��دور بحيث أصبح اآلخ��ر مرفوضاً، 
وصار الشعار املرفوع هو »إما نحن أو هم«، األمر الذي رّوج لثقافة إبادة اآلخر أو إخضاعه في أحسن 
الفروض. وغدا ذلك ميس��وراً ف��ي األجواء الراهنة التي تكّفل فيها مصطلح اإلرهاب بحل املش��كلة، إذ 
جرى التوس��ع التدريجي ف��ي تعريفه بحيث أصبح اإلرهابي هو »كل م��ن خالفنا«، األمر الذي يفتح 
الطريق أمام تقدم كتائب اإلبادة السياس��ية والثقافية، والتصفية اجلس��دية في حاالت أخرى، وتلك 

مهمة تكفلت بها وسائل اإلعام التي لم تقصر في القيام بالازم من خال الشيطنة التي جتيدها.
يحفظ تراثنا األدبي لش��اعر أندلس��ي قوله حملبوبته: )إن قلت ما أذنبت قلت مجيبة - وجودك 
ذن��ب ال يق��اس له ذنب(، إذ إنها تأَبّت عليه ونفرت منه، فلم ترد أن تناقش��ه فيم��ا إذا كان قد أخطأ أو 
أصاب، ألنها اعتبرت أن املشكلة تكمن في وجوده على وجه األرض.. هل أصبح األمر كذلك بالنسبة 

إلى قطر التي صار وجودها مبا متثله في اخلليج ذنباً غير مغفور؟{

توافق روسي أميركي
على حل األزمة الخليجّية 

عبر التفاوض
أجرى وزي��ر اخلارجية الروس��ي س��يرغى الفروف 
ونظي��ره األميرك��ي ريكس تيلرس��ون مباحث��ات هاتفية 
يوم الس��بت حول األزمة اخلليجية، والوضع في الشرق 

األوسط وأوكرانيا.
 وذك��رت وزارة اخلارجي��ة الروس��ية في بي��ان لها 
بش��أن تل��ك املباحث��ات أن الف��روف وتيلرس��ون »بحثا 
تداعي��ات ق��رار عدد م��ن ال��دول العربية قط��ع العاقات 
الدبلوماس��ية مع دولة قطر«، وأكد االثنان »احلاجة إلى 
حل اخلافات عبر املفاوضات، كما أعربا عن استعدادهما 

للمساهمة في هذه اجلهود«.
وكان الف��روف ق��د أكد خ��ال لقائه نظي��ره القطري 
الش��يخ محمد ب��ن عبد الرحم��ن آل ثاني في موس��كو أن 
باده تواص��ل اتصاالتها مع كل األطراف املعنية باألزمة 

اخلليجية، وهي مستعدة ملّد يد العون.
وأوض��ح أن موس��كو تدع��م ح��ل اخلاف��ات عل��ى 
طاولة التفاوض وعن طريق احلوار القائم على االحترام 
املتب��ادل، وأش��ار إل��ى أن خط��ر اإلرهاب هو األه��م لدول 

املنطقة، ما يستدعي تضافر اجلهود الحتوائه.
كم��ا س��بق وأعلن وزي��ر اخلارجي��ة األميرك��ي يوم 
اجلمعة املاضي أن احلص��ار الذي تفرضه دول خليجية 
عل��ى قطر غير مقب��ول، داعياً لوقف التصعي��د في األزمة 

اخلليجية.
وأض��اف تيلرس��ون أن احلصار يؤث��ر على املعركة 
الت��ي يقوده��ا اجلي��ش األميرك��ي ض��د تنظي��م الدول��ة 
اإلس��امية، ويضّر بالعمليات العسكرية ضد من سماهم 

»اجلهاديني«.
وتاب��ع أن احلصار يس��بب تداعيات إنس��انية غير 
مقص��ودة، خصوص��اً خال ش��هر رمض��ان، منها نقص 
الغذاء وتفكيك عائات بش��كل قس��ري وسحب أطفال من 
املدارس. وأكد أيضاً أن احلصار يضّر بنش��اط الشركات 

األميركية في املنطقة. 
ولف��ت الوزير إل��ى أن الوالي��ات املتح��دة تتوقع أن 
تتخ��ذ دول اخلليج خط��وات فورية لتهدئ��ة الوضع في 
املنطق��ة، مؤكداً أن واش��نطن تدع��م جهود أمي��ر الكويت 

صباح األحمد اجلابر الصباح حلل األزمة.{

امللك سلمان
والرئيس احلريري
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تحذيرات من »كارثة 
إنسانية« في غزة

ح��ذر النائ��ب جم��ال اخلض��ري رئيس 
اللجنة الش��عبية ملواجهة احلصار من تفاقم 
األزم��ات اإلنس��انية في قطاع غ��زة، مع قرار 

»إسرائيل« تقليص إمدادات الكهرباء.
وص��رح اخلض��ري ب��أن توق��ف محطة 
تولي��د الكهرب��اء في غ��زة منذ نحو ش��هرين 
س��ّبب أزمات إنس��انية يصعب جتاوزها، إال 
بزيادة إمداد غزة بالكهرباء وبتش��غيل كامل 
للمحط��ة، ولي��س بق��رار تقليص إم��داد غزة 

بالكهرباء الواردة من »إسرائيل«.
ولف��ت اخلضري الى أن ه��ذه اخلطوات 
غي��ر املس��بوقة تفاق��م األزم��ات اإلنس��انية 
املوجودة أصاً والتي يستحيل جتاوزها في 

مثل هذه احلالة.
أح��رار  وكل  الدول��ي  املجتم��ع  ودع��ا 
العال��م واملؤسس��ات اإلنس��انية ال��ى العمل 
الف��وري والس��ريع باجتاه��ني: التدخل ملنع 
تقليص إم��دادات الكهرباء لتف��ادي مزيد من 
األزم��ات، والعمل ب��كل الس��بل لتوفير بدائل 
مث��ل  احليوي��ة  الصحي��ة  للمراك��ز  عاجل��ة 
املستش��فيات والعي��ادات وآب��ار املي��اه وكل 

املرافق الصحية.

»حماس« تبدأ بتطبيق 
إجراءات جديدة مع مصر

 أعلنت وزارة الداخلية الفلس��طينية في 
قطاع غزة، أن وكيل الوزارة اللواء توفيق أبو 
نعيم، أوصى باتخاذ سلس��لة من اإلجراءات 
اجلدي��دة على طول احلدود اجلنوبية لقطاع 

غزة مع مصر.
وق��ال الناط��ق باس��م وزارة الداخلي��ة 
إياد البزم في بي��ان، إن أبو نعيم زار احلدود 
اجلنوبية واطل��ع على اجله��ود واإلجراءات 
األمني��ة املبذول��ة ف��ي املنطق��ة احلدودي��ة. 
م��ن  ع��دداً  عق��د  نعي��م  أب��و  أن  وأض��اف 
االجتماع��ات مع اجله��ات املختصة وأوصى 
باتخ��اذ سلس��لة م��ن اإلج��راءات اجلدي��دة 
واإلضافية وتس��خير كل اإلمكان��ات املتاحة 

مبا يعزز حال االستقرار األمني في احلدود.
وتأت��ي ه��ذه اإلجراءات بعد ع��ودة وفد 
حرك��ة »حماس« بقي��ادة رئيس��ها في قطاع 
غ��زة يحيى الس��نوار من القاه��رة حيث عقد 
سلسلة من اللقاءات مع مسؤولني مصريني.

مصر: لجنة برلمانية ُتمرر 
اتفاقية تيران وصنافير

الدس��تورية  الش��ؤون  جلن��ة  وافق��ت   
والتشريعية في البرملان املصري على إحالة 
اتفاقي��ة ترس��يم احلدود البحري��ة بني مصر 
والس��عودية، والت��ي وقعت في نيس��ان من 
الع��ام املاضي خ��ال زيارة خ��ادم احلرمني 
الش��ريفني املل��ك س��لمان ب��ن عب��د العزي��ز 
القاه��رة وآل��ت مبقتضاه��ا ملكي��ة جزيرتي 
تي��ران وصنافي��ر للمملك��ة، عل��ى اجللس��ة 
العام��ة في مجل��س الن��واب، بغالبية بلغت 
35 نائب��اً مقاب��ل معارض��ة 8 ن��واب، بع��د 
جلسة ش��هدت شتائم واش��تباكات باأليدي 
ب��ني ع��دد م��ن الن��واب، في وق��ت ش��هد فيه 
محيط وس��ط القاهرة استنفاراً أمنياً في ظل 
دعوات لاعتصام والتظاهر تنديداً مبناقشة 

االتفاق في البرملان.
وه��ذا التمرير يعن��ي أن اللجنة املعنية 
بالنظ��ر في دس��تورية القوان��ني واملعاهدات 
احملالة إل��ى البرملان حس��مت أمرها بأحقية 
مناقش��ة البرمل��ان تل��ك االتفاقي��ة، علم��اً أن 

احملكمة اإلداري��ة العليا، أعلى محكمة إدارية 
في مصر، كانت ألغتها، فيما ُينتظر أن تصدر 
احملكمة الدس��تورية العليا قراراً بخصوص 
أحقية القضاء اإلداري في التصدي لاتفاق.

تأجيل محادثات أستانا 
بطلب من إيران وتركيا

أعل��ن نائ��ب وزي��ر اخلارجية الروس��ي 
احملادث��ات  تأجي��ل  بوغدان��وف  ميخائي��ل 
املنتظ��رة ف��ي ش��أن س��وريا في أس��تانا إلى 

مطلع الشهر املقبل بطلب من تركيا وإيران. 
س��ؤال  عل��ى  رداً  بوغدان��وف  وق��ال 
للصحافي��ني ع��ن موع��د اجلول��ة املقبلة من 
قي��د  املوض��وع  »ه��ذا  أس��تانا:  محادث��ات 
البح��ث حالياً، لكن هناك رجاء من ش��ركائنا 
املس��لمني، وخصوص��اً األت��راك واإليراني��ني 
وهم من الضامنني )التفاق أس��تانا، لتأجيل 
موعد االجتماع( إلى ما بعد رمضان مباشرة. 

غالب الظن )أنه سيعقد( مطلع متوز«.
وأض��اف: »بعد ذلك س��يتوجه اجلميع 
إلى أس��تانا. أعتق��د أن جنيف س��تليها فوراً. 

العمل على حتضيرها جار«.
ورج��ح مص��در قري��ب م��ن محادث��ات 
أستانا أن تعقد اجلولة املقبلة من احملادثات 

في 4 متوز و5 منه،.

نتن ياهو ال يرغب
 في التصعيد ضد غزة

أكد رئيس الوزراء االس��رائيلي بنيامني 
في»التصعي��د«  يرغ��ب  ال  ان��ه  نتنياه��و، 
العس��كري مع حركة »حماس« التي تسيطر 
على قطاع غزة، على الرغم من قرار حكومته 

خفض امداد القطاع بالكهرباء.
واث��ار إعان هذا االج��راء أول من أمس، 
ان��دالع  امكاني��ة  م��ن  وحتذي��رات  مخ��اوف 
مواجهة عسكرية جديدة بني الدولة العبرية 
وحركة »حم��اس« التي حذرت أول من أمس 
م��ن امكانية »تده��ور االوض��اع وانفجارها« 
في القط��اع بعد ه��ذا القرار. وق��ال ننت ياهو 
ف��ي تصريح��ات بثته��ا االذاع��ة العام��ة، إن 
»إسرائيل غير معنية بالتصعيد، وكل تفسير 

آخر هو عبارة عن تفسير خاطئ«.
»تش��كل  القضي��ة  ه��ذه  أن  واض��اف 
موضوعاً للجدال بني الس��لطة الفلس��طينية 
وحماس. حماس تطالب السلطة الفلسطينية 
بتموي��ل الكهرباء والس��لطة ترفض أن تدفع 

تلك التكاليف«. 

إحراق درعا يتواصل 
وواشنطن تحمي قواتها

تس��تمر احلملة الشرس��ة التي يش��نها 
نظام األس��د في قصف مدينة درعا الصامدة 
جنوب الباد، من غير اس��تثناء املستشفيات 
ت��زال  ال  الت��ي  للمدين��ة  التحتي��ة  والبني��ة 
مأهولة بعش��رات اآلالف م��ن املدنيني الذين 
يحاصرهم القصف العنيف. وقالت الواليات 
املتح��دة إنه��ا س��وف تق��وم بحماي��ة قواتها 
املوجودة على األراضي السورية، في إشارة 
إلى احلوادث األخيرة التي حصلت قريباً من 
قاعدة التنف في جنوب سوريا قرب احلدود 

مع األردن والعراق.
فبدع��م م��ن الطي��ران الروس��ي تواصل 
قوات النظام وامليليشيات املوالية لها قصف 
أحياء ومدن في محافظة درعا جنوب سوريا، 
في إطار حملتها العسكرية الستعادة مناطق 

خسرتها على يد املعارضة السورية.
وتتع��رض أحياء في مدين��ة درعا البلد 

وم��دن الي��ادودة، النعيمة، أم املي��اذن، حي 
طري��ق الس��د، ومخي��م درعا لقص��ف عنيف 
مبختلف أنواع األس��لحة من براميل متفجرة 
جان��ب  إل��ى  احلرب��ي  بالطي��ران  وغ��ارات 
القص��ف املدفعي وقذائ��ف اله��اون منذ أكثر 
من أسبوعني، ما أجبر مجلس محافظة درعا 

احلرة على إعانها مناطق منكوبة.

ألمانيا: باب االتحاد 
األوروبي مفتوح لبريطانيا

أك��د وزي��ر املالي��ة االملان��ي وولفغان��غ 
ش��ويبله، أن أبواب االحتاد األوروبي ال تزال 
مفتوح��ة، إذا رغب��ت بريطاني��ا ف��ي تغيي��ر 
قرارها بشأن اخلروج من االحتاد الذي يضم 

28 بلداً. 
وقال ش��ويبله لتلفزيون بلومبرغ: »إذا 
س��يجدون  فبالطب��ع  رأيه��م،  تغيي��ر  أرادوا 
االب��واب مفتوح��ة، ولكنني ال اعتق��د أن ذلك 
س��يحدث«. وأشار في أول تصريحات علنية 
ل��ه منذ االنتخاب��ات التش��ريعية التي جرت 
في بريطانيا، وخس��رت فيها رئيسة الوزراء 
البريطانية تيريزا م��اي اغلبيتها البرملانية، 
إل��ى زي��ادة التأيي��د لاحت��اد االوروب��ي في 
فرنس��ا الذي انعكس في التصويت للرئيس 
اميانوي��ل ماك��رون، وتصويت الش��باب في 
بريطاني��ا ال��ذي رج��ح كف��ة ح��زب العم��ال 
العاق��ات  توثي��ق  ملصلح��ة  اليس��اري، 
بع��د  االوروب��ي  واالحت��اد  بريطاني��ا  ب��ني 

البريكست،. 
 

خاليا نائمة لـ»داعش« 
منتشرة في أقاليم إندونيسيا

 قال قائد اجليش اإلندونيس��ي اجلنرال 
جات��وت نورمانتي��و، إن هناك خاي��ا نائمة 
)داع��ش(  اإلس��امية«  »الدول��ة  لتنظي��م 

منتشرة في جميع أقاليم الباد تقريباً.
وأوض��ح نورمانتي��و للصحافي��ني ف��ي 
العاصم��ة جاكرتا، أن��ه »بع��د املراقبة نرى 
أن... هن��اك خايا لتنظيم الدولة اإلس��امية 
ف��ي كل إقلي��م تقريب��اً، لكنها خاي��ا نائمة«. 
وأض��اف: »ه��ذه اخلاي��ا النائم��ة ميك��ن أن 
تنضم بس��هولة إلى خاي��ا متطرفة أخرى«. 
وأش��ار إل��ى أن إقليم باب��وا من ب��ني مناطق 

قليلة ال يوجد فيها التنظيم.
وتبرز تصريح��ات نورمانتيو املخاوف 
م��ن التأثي��ر املتنامي ل�»داع��ش« في جنوب 
شرقي آس��يا. وأعلنت حكومات املنطقة حال 
التأهب القصوى منذ س��يطر مس��لحون على 
صل��ة ب� »داع��ش« عل��ى مدينة م��اراوي في 
جن��وب الفيليبني قب��ل نحو ثاثة أس��ابيع. 
وعزز املسؤولون اإلندونيسيون واملاليزيون 
اإلج��راءات األمنية ملنع املس��لحني من الهرب 
م��ع  املش��تركة  م��اراوي عب��ر احل��دود  م��ن 

الفيليبني.

أطباء سوريون 
يطلبون المساعدة

قال��ت مجموعة من األطب��اء املقيمني في 
محافظات تس��يطر عليها املعارضة املسلحة 
ف��ي س��وريا إن املس��اعدات تراجع��ت كثيراً 
في الش��هرين األخيرين ألن املانحني يفقدون 
عليه��م  س��يصعب  عام��ل  وه��و  االهتم��ام، 
التعامل مع هجمات القوات احلكومية. وجلأ 
عش��رات اآلالف من النازحني الس��وريني إلى 
محافظة إدلب بشمال الباد املتاخمة لتركيا. 
املعارض��ة ومنه��ا  وه��ي معق��ل جلماع��ات 
جماعات إس��امية. وقالت الدكت��ورة فريدة 
وهي آخر طبيب��ة ألمراض النس��اء والتوليد 
ج��رى إجاؤه��ا من ش��رق حل��ب عندما كان 
واقع��اً حتت س��يطرة مقاتل��ي املعارضة إلى 
إدلب هذا العام: »الوضع في إدلب سيئ جداً 
ألن الكثي��ر من املنظمات أوقف��ت دعمها«. وال 
يس��تخدم األطباء أس��ماءهم الكاملة حلماية 

عائاتهم من االنتقام.
وأضاف��ت: »الكثي��ر م��ن املستش��فيات 
تغل��ق ألن داعميها من اخل��ارج ملوا، ألن هذا 
الع��ام ه��و الس��ابع للث��ورة. الكثي��ر منهم ال 
يريدون الق��دوم بعد ذلك«. وق��درت أن نحو 
ثاث��ة ماي��ني ش��خص يعيش��ون اآلن ف��ي 

املنطقة.

لقطات سريعة

قطر: نرفض اإلمالءات
و»حماس« حركة مقاومة

قال وزير اخلارجية القطري الش��يخ محمد بن عب��د الرحمن آل ثاني، إن 
باده ال تعرف حتى اآلن األس��باب التي دعت السعودية واإلمارات والبحرين 
ملقاطعته��ا، وأكد مجدداً أن ب��اده ال تقبل أي إماءات خارجي��ة، وأنها بصدد 

اتخاذ إجراءات ضد احلصار غير القانوني عليها.
 وأضاف آل ثاني في مؤمت��ر صحفي عقده يوم االثنني في باريس ضمن 
جول��ة أوروبية جديدة قادته إلى بريطانيا وفرنس��ا، أن دولة قطر مس��تعدة 
للح��وار وفق أس��س ومعايير حتترم القانون الدولي، مش��دداً على أن احلوار 

هو اخليار االستراتيجي لباده.
وتاب��ع أنه ال توجد حالياً وس��اطة أوروبية، وإمنا هن��اك جهود أوروبية 
لدع��م جهود حل األزمة التي نتج��ت عن قطع ثاث دول خليجية عاقاتها مع 
الدوحة. وأش��ار إلى أن هناك دعماً أوروبياً وأميركياً للوساطة التي تقوم بها 

دولة الكويت.
وأكد وزير اخلارجية القطري مجدداً أن باده ال تتدخل في ش��ؤون الدول 
الث��اث املقاطع��ة، وال تقبل أي إماءات ف��ي ما يخص سياس��تها اخلارجية، 
مش��يراً في هذا الس��ياق إلى أن الدوحة ال تقبل مناقش��ة مسألة قناة اجلزيرة 
ألنها شأن داخلي. وأضاف أن قطر دولة حتترم القانون، ولطاملا تعاونت مع 

دول مجلس التعاون اخلليجي في مختلف القضايا.
وفي مع��رض رّده عل��ى بعض االتهام��ات التي اس��تخدمت حجة لقطع 
العاق��ات، قال الش��يخ محمد بن عب��د الرحمن آل ثاني إن دول��ة قطر ال تدعم 
جماع��ة اإلخ��وان املس��لمني أو حرك��ة حماس، وإمن��ا تعاملت م��ع حكومات، 

مشيراً إلى مثالي مصر وتونس.
وأوض��ح أن قطر تدعم اإلعمار في قطاع غزة، كم��ا تدعم حكومة الوحدة 
الوطنية الفلس��طينية، مؤكداً في هذه األثناء أن حركة حماس حركة مقاومة، 

وأن باده تتعامل معها مثل أي فصيل فلسطيني آخر.
وف��ي ما يخص إيران، ق��ال إن باده لم يكن لها تع��اون مع طهران أقوى 
من تعاون دول اخلليج األخرى، مشيراً إلى أن اإلمارات هي الشريك التجاري 

الثاني إليران.
وق��ال الوزير القطري إن هناك تناقضات كثيرة في تصريحات واتهامات 
ال��دول اخلليجية الثاث، موضح��اً أن من حق باده املطالب��ة بإثبات مزاعم 

هذه الدول التي قطعت العاقات مع باده.
وكان وزي��ر اخلارجي��ة القط��ري ق��ال ف��ي وقت س��ابق في لن��دن، حيث 
التقى نظيره البريطاني بوريس جونس��ون، إن باده تركز على حل املشاكل 

اإلنسانية جراء احلصار غير القانوني.
وأش��ار إل��ى أن ب��اده عل��ى تواص��ل مع أمي��ر الكويت بش��أن مس��اعي 
الوساطة التي يقوم بها، كما أن الواليات املتحدة جتري اتصاالت مع الكويت 

بشأن مساعي الوساطة نفسها.
وق��ال الوزير القطري إن احلوار هو احل��ل لألزمة اخلليجية وإنه بحاجة 
إلى أسس لم تتوفر حتى اآلن، مضيفا أن قطر على استعداد لبحث أي طلبات 
شرط أن تكون واضحة. كما قال إن القرارات التي تخص الداخل القطري هي 

سيادة قطرية وليس ألحد التدخل فيها.
وأوض��ح  ف��ي لن��دن بع��د اجتماع��ه بنظي��ره البريطان��ي، أن احل��وار 

الدبلوماسي هو سبيل احلل بناء على أسس واضحة.
وأضاف الوزير القطري أن ما يحق احلديث عنه بش��أن األزمة اخلليجية 
هو األم��ن اجلماعي لدول مجلس التع��اون اخلليجي، أما الش��ؤون الداخلية 
لدولة قطر أو سياستها اخلارجية فا مجال للنقاش حولها. كما قال إن باده 
تركز على حل املش��اكل اإلنس��انية جراء احلصار غير القانوني الذي فرضته 

الدول اخلليجية الثاث. 
وأض��اف آل ثاني في مؤمتر صحفي عق��ده يوم االثنني في باريس ضمن 
جول��ة أوروبية جديدة قادته إلى بريطانيا وفرنس��ا، أن دولة قطر مس��تعدة 
للح��وار وفق أس��س ومعايير حتترم القانون الدولي، مش��دداً على أن احلوار 

هو اخليار االستراتيجي لباده.{

 عب�ّر وزير الش��ؤون اخلارجية التونسية خميس اجلهيناوي عن انشغال 
باده البالغ مبا آلت إليه العاقات بني دول اخلليج العربية، وذلك خال لقائه 

سفراء مصر والسعودية واإلمارات والقائم باألعمال في سفارة البحرين.
ودع��ا اجلهين��اوي، ال��ذي اجتم��ع كذلك ف��ي لق��اء منفصل مع س��فير قطر 
بتونس، إلى مراعاة أواصر األخوة التي تربط دول املنطقة وش��عوبها، وجتنب 

كّل أشكال التصعيد، واعتماد احلوار سبياً وحيداً لتطويق اخلافات.
وأضاف الوزي��ر أن تونس، التي تربطها عاقات متينة بكل الدول العربية 
ب��ا اس��تثناء، لها كل الثقة في حكم��ة قادة دول اخلليج العرب��ي وقدرتهم على  

جتاوز اخلافات مهما بلغت حدتها.
وأف��اد بي��ان للخارجية التونس��ية ب��أن اللقاء رك��ز على ظاه��رة اإلرهاب 

والتطرف التي تهدد األمن واالستقرار في املنطقة.
والتزم��ت تونس احلياد إزاء األزمة الدبلوماس��ية ف��ي اخلليج، وحثت في 

املقابل على حل اخلاف عبر احلوار.
وأعلن حزب حركة النهضة، الشريك في االئتاف احلكومي واحلزب األول 
في البرملان، يوم الثاثاء عن تأييده للوساطة الكويتية واملغربية لرأب الصدع 

بني دول اخلليج.{

تونس تدعو للحوار 
لتطويق األزمة الخليجّية
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إشكالّيات الخليج العربي.. ماذا بعد الحصار؟!
قالت العرب: »هّوش بعصا العز وال تضرب بها«، 
و»التهويش« هو التهديد أو التلويح، والعرب نصحت 
ب��أال يت��وّرط املرء ف��ي اس��تخدام »عصا الع��ز« التي ال 
تصلح لاس��تخدام في الضرب والتأديب، حتى ال تفقد 

قيمتها في الردع والتهذيب!
غن��ّي عن البيان، أن��ه كان يتم التلوي��ح دائماً بأن 
اململك��ة العربية الس��عودية ق��ادرة على حص��ار قطر، 
فتوقع ضرراً فادحاً بالقطريني، وال سيما أنهم يعتمدون 
ف��ي معظم الس��لع الغذائي��ة على ما يتم اس��تيراده من 
»الش��قيقة الكب��رى«، وغن��ي عن البي��ان أيض��اً أن هذا 
الساح يس��تمد قيمته من مجرد التلويح به سراً ودون 
اجلهر بالقول؛ ألن اس��تخدامه في الفعل س��يكون أثره 
الس��لبي وخيم��اً؛ ألنه لن يع��ود في يد صاح��ب القرار 
الس��عودي ما ميكن أن يفعله مس��تقباً، وقد فقد ميزته 
الكب��رى باعتباره »األخ األكب��ر« مبا أقدم علي��ه، فماذا 
بقي ل��ه من نفوذ أدب��ي، وقد أقدم عل��ى خطوة جتويع 

الش��عب القط��ري، وورد في األمثال: »لي��س بعد حرق 
الزرع جيرة«!.. من اجلوار!

ليس��ت هذه املرة األول��ى التي تدخل فيه��ا اململكة 
العربي��ة الس��عودية أزم��ة مع قط��ر، فقد كان��ت هناك 
معرك��ة محتدمة بني البلدين، من��ذ أن تولى األمير حمد 
احلك��م، وس��عت اململك��ة ألن تف��رض وصايته��ا عل��ى 
»الش��قيقة الصغرى«، لكنها فش��لت ف��ي هذا، وجنحت 
القيادة اجلديدة حينذاك في أن تضع قطر على اخلريطة 
العاملية، ما مّثل غضباً سعودياً من بلد يريد أن تستمر 
دول اخلليج األخرى تابعة له، ويريد من قطر أن تكون 
البحري��ن، ورغم ح��دة اخلافات التي وصل��ت إلى حّد 
حتري��ض النظ��ام املص��ري للقي��ام مبحاول��ة انق��اب 
فاش��لة، ف��إن الس��عودية ألس��باب مرتبط��ة بوعي من 
كانوا في الس��لطة، كانت ت��درك املهمة الوظيفية لعصا 
العز، من حيث كونه��ا أداة »تهويش«، فلم يقدموا على 
خط��وة فرض احلص��ار الغريبة على ه��ذه املنطقة منذ 

حصار ِشْعب أبي طالب!
يقولون: »األمل عبد واليأس حّر«، وعند استخدام 
أم��ام  مفتوح��ة  اخلي��ارات  كان��ت  احلص��ار،  س��اح 
القطريني، وقطر ليس��ت الدولة اليتيم��ة »املقطوعة من 
شجرة«، فهناك تركيا حاضرة، التي قررت أن فضاءها 
في خدمة القطريني، وهناك دول شرق آسيا، كما توجد 
إي��ران التي ميكن اس��تقبال الس��لع الغذائي��ة منها عبر 
املاح��ة البحرية، صحيح أن الكلفة س��تكون مرتفعة، 
لك��ن في ح��االت التحدي ف��إن الدولة القطري��ة ميكنها 
حتم��ل فارق الس��عر ع��ن املواطنني وكل م��ن يقيم على 
أرضه��ا، وكما قي��ل تهويناً في مثل ه��ذه الظروف: »من 

ديته مال اقتله«!
ورمبا استش��عر القطري��ون معنى الق��ول املأثور: 
وق��وع الب��اء أه��ون م��ن انتظ��اره، ف��كان الق��ول بأن 
الس��عودية ل��ن متن��ع الس��لع الغذائي��ة م��ن التصدير 
للدوح��ة، ليصبح األمر »نكت��ة«؛ ذلك بأنه��م قد أغلقوا 
املجال اجلوي والبري والبحري من وإلى الدوحة، ولم 
يبق إال أن يتم شق أنفاق تربط بني البلدين، كتلك التي 
تربط س��يناء بقطاع غزة احملاصر، الت��ي يتم تدميرها 

بني احلني واآلخر!
ه��ذا فض��اً ع��ن أن الق��وم ف��ي اململك��ة أدرك��وا أن 
املتضرر األكبر من هذا احلصار هو الشركات السعودية 
التي متثل قطر سوقاً رائجاً لها، وأن اإلقدام على خطوة 
احلص��ار، س��تكون س��بباً ف��ي فت��ح القطريني أس��واقاً 
أخ��رى، فا ميكن الدوحة بعد ذلك االعتماد الكامل على 
»األخ األكب��ر« الذي فقد بهذا اإلجراء عاقة األخوة. وإذا 
كانت األزمة في طريقها إلى احلل، فإن ما تكسر ال ميكن 
جب��ره أو إصاح��ه، وأن ما ته��دم ال ميكن بن��اؤه، وقد 
نش��اهد قريباً مش��اهد تقبيل اجلبهات، لكن س��يظل ما 
في القلب في القلب، وس��يدفع م��ا جرى النظام القطري 

إلى عدم االعتماد الكلي على السوق السعودي!
بعص��ا  »ه��ّوش  احلص��ار،  خط��وة  اتخ��ذ  فم��ن 
الع��ز«، وهو أم��ر ال ميكن أن يق��دم عليه امللك س��لمان، 
ال��ذي حرص من��ذ توليه الس��لطة على أن ميد جس��ور 
الصل��ة مع قط��ر، وقد ش��اهدناه في الدوحة مس��تقباً 
عل��ى الرحب والس��عة، وقد ق��ام بالرقص��ة اخلليجية 
الش��هيرة، وألن الزيارة كانت وعاق��ة اململكة مع مصر 
تش��هد حالة من الفتور، فقد اعتبره��ا القوم في القاهرة 

دع��ت قط��ر مواطنيه��ا واملقيمني به��ا إلى عدم 
اإلساءة للدول التي تقاطعها أو رموزها وشعوبها، 
وجتن��ب الرد باملثل عل��ى البذاءات التي تنش��ر في 

وسائل التواصل املختلفة.
ج��اء ه��ذا ف��ي بي��ان أص��دره مكت��ب االتصال 
احلكوم��ي.. في وقت تش��هد ف��ي مواق��ع التواصل 
أش��به بح��رب إلكتروني��ة بعد إع��ان الس��عودية 

واإلمارات والبحرين ومصر قطع عاقتها مع قطر.
كم��ا ياتي ف��ي وقت تتع��رض فيه قط��ر حلملة 
غير مس��بوقة في وس��ائل إع��ام خليجية تضمنت 
إس��اءات لقيادتها وش��عبها. واستشهد بيان مكتب 
االتصال احلكوم��ي القطري بقوله تعال��ى <ألم تَر 
كيف ض��رب الله مث��اً كلم��ة طّيبة كش��جرة طيبة 

أصلها ثابت وفرعها في السماء>.
وب��نّي البي��ان ان��ه »انطاقاً م��ن مب��ادئ ديننا 

رسالة مكايدة لهم!
وباملناسبة، هل كانت قطر راعية اإلرهاب ومع ذلك 
زارها امللك س��لمان في مشهد ال تخطئ العني داللته؟ أم 

بدأت الرعاية بعد هذه الزيارة امليمونة؟!
مهم��ا يك��ن، فالعاق��ة املتين��ة ب��ني امللك س��لمان 
واألمي��ر القطري تثبت أن امللك الس��عودي لم يكن »في 
الص��ورة« عند اس��تخدام قرار قطع العاقات وس��حب 
الس��فراء وحصار الش��عب القطري، ويع��زز من هذا أن 
الرجل م��ن جيل »مش��ايخ العرب« ويع��رف أن »عصا 
العز« ال ميكن أن تس��تخدم إال في ح��دود »التهويش«، 
كما ال ميك��ن أن يكون حاض��راً االنحطاط ال��ذي انحدر 
إلي��ه اإلعام اخلليجي من خوض في األعراض، وطعن 
في األنس��اب، وهو األم��ر البعيد عن قي��م دول اخلليج، 
وكان هن��اك من انح��در فلم مي��ارس االنحطاط، وأوكل 
مهمت��ه آلخري��ن في مص��ر، فكثير م��ن وس��ائل اإلعام 
املصري��ة ممول��ة إماراتي��اً، ويقوم محمد دح��ان بدور 
»مرس��ال الغرام«. انظر إلى احلفاوة التي يستقبل بها 
في مص��ر كما ل��و كان »املفك��ر الضرورة« عن��د زيارته 

لدور الصحف ومقار القنوات الفضائية!
ال��ذي حدث أن ه��ذه املعركة ذه��ب إليها محمد بن 
س��لمان، »املختطف ذهنياً« من قب��ل »محمد بن زايد«، 
ال��ذي غ��ّرر به بادع��اء قدرته عل��ى أن يأتي ل��ه بجواز 
م��رور أمريك��ي ليصبح »مل��ك الباد« املف��دى، وقد ظن 
أن الفرصة مواتي��ة بعد املكافأة الضخم��ة التي دفعت 
لترامب، كم��ا لو كانت الواليات املتح��دة األمريكية هي 
مؤسسة الرئاسة فقط، وكما لو كان ترامب مطلق اليد، 
مع أننا ش��اهدنا كيف هزم على أكثر من جبهة، وألغي 

له أكثر من قرار!
األزم��ة ف��ي طريقها إلى احل��ل، فقد واف��ق البرملان 
التركي على انتش��ار القوات التركية في قطر، ورفضت 
دولة بحجم أملانيا االته��ام املوجه إلى الدوحة برعاية 
اإلره��اب ومتويله، وب��دا أن هناك رأياً أوروبي��اً رافضاً 
للموق��ف األمريكي ال��ذي عبر عنه املرتش��ي ترامب في 
أكثر من »تويتة«، وهو صاحب الرسائل التي فهم منها 

أن باإلمكان جتويع القطريني واجتياح أراضيهم!
وقد تغي��ر املوقف متام��اً، وأعلن وزي��ر اخلارجية 
الس��عودي أن اخلليج قادر على حل مش��اكله بنفسه، 
وأن��ه لم يطلب وس��اطة أحد، وذكر اس��م قطر مس��بوقاً 

بصفة »الشقيقة« وهو حتول الفت في اخلطاب!
لقد مت اس��تخدام »عص��ا العز«، فتحطم��ت متاماً، 
وص��ارت قط��ر الي��وم ليس��ت كقط��ر األم��س، فحكامها 
يعلم��ون أن ه��ذا التراج��ع لي��س لعودة الوع��ي بقيمة 
املصي��ر املش��ترك، ولكن ألن األش��قاء ظنوا أنه��ا لذيذة 
الطعم سهلة البلع، فلم يتراجعوا عن أكلها كرماً، ولكن 

بعد أن اكتشفوا أنها علقم!{

اإلس��امي احلني��ف وقيمن��ا االنس��انية وعاداتن��ا 
القطري��ة االصيل��ة ندع��و جمي��ع من يعي��ش على 
ه��ذه األرض الطيب��ة إل��ى الترف��ع واالس��تمرار في 
ع��دم االن��زالق وجتنب ال��رد باملثل على االس��اءات 
التواص��ل  وس��ائل  ف��ي  تنش��ر  الت��ي  والب��ذاءات 

املختلفة«.
وأك��د البيان أن ذل��ك يأتي م��ع »كفالة حق كل 
مواطن قط��ري ومقيم في التعبير ع��ن وجهة نظره 
لبيان احل��ق والصواب بالتي هي أحس��ن، واضعاً 

نصب عينيه القيم اإلسامية والعربية«.
من جانبها، نفت قط��ر االتهامات التي وجهتها 
لها دول خليجية بدعم اإلرهاب، وقالت إنها تواجه 
حمل��ة افت��راءات وأكاذي��ب وصل��ت ح��د الفبرك��ة 
الكامل��ة به��دف ف��رض الوصاية عليه��ا، والضغط 

عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.{

بقلم: سليم عزوز 

هل ينقذ ماكرون 
صورة الدبلوماسية الفرنسية؟

بقلم: والء سعيد السامرائي

كش��فت »ويكيليكس« قبل االنتخابات الرئاسية الفرنس��ية، في أيار املاضي، وثائق تتعلق بصورة 
السياس��ة اخلارجية الفرنسية في العالم، لعل من أهمها رسالة هوبير فيدرين، وزير اخلارجية السابق 
في عهد الرئيس فرانس��وا ميتران، إلى املرش��ح في حينه، إميانويل ماكرون، يعرض فيها تدهور التأثير 
الفرنس��ي في العالم وانحس��اره، ويعزو ذلك إلى غزو »أيديولوجية احملافظني اجلدد« بعد 2007 وزارة 
اخلارجي��ة الفرنس��ية، املتعارضة متاماً مع اخل��ط الديغول��ي - امليتراني، الذي جعل من فرنس��ا دولًة 
ليست مثل كل الدول، صاحبة الثقل واملواقف املستقلة على الساحة الدولية، وفي األمم املتحدة مبواجهة 

القوى العظمى. 
كت��ب فيدري��ن، في رس��الته، أن الغربنة )من الغرب( الت��ي خرجت من احملافظ��ني اجلدد، وأدخلت 
مفهوم صراع احلضارات الذي أثر على كل الدول األوروبية، بغرض إقصاء فرنسا عن دورها االستثنائي 
املزع��ج خصوصاً للوالي��ات املتحدة. ويقول فيدرين إن ه��ذا التأثير جّر أوروبا، وخصوصاً فرنس��ا، إلى 
طريق مس��دود، وإلى فش��ل ذريع، س��واء في العاقة مع الواليات املتحدة أو في الش��رق األوس��ط أو مع 
روس��يا، كم��ا ينصح بتقييم كل التدخات الغربي��ة منذ 25 عاماً، واس��تخاص النتائج والدروس في ما 

يخص فرنسا ومصاحلها الوطنية. 
وق��د جن��ح الرئيس الفرنس��ي، إميانويل ماكرون، في أس��بوع قمة حلف ش��مال األطلس��ي )الناتو(  
والدول الصناعية الس��بع، ولقائه مع الرئيس الروس��ي فادميير بوتني، في إرس��اء بداي��اٍت إيجابيٍة ملا 
س��تكون عليه السياس��ة اخلارجية الفرنس��ية ف��ي عهده. فقد ك��ّرر ماكرون ف��ي حملت��ه االنتخابية، أن 
مرجعيته س��تكون ديغولية – ميترانية، وهو ما ملس��ه اجلميع في أول حضور دبلوماس��ي للرئيس على 
الس��احة الدولية. فتوجهت أنظار العالم في قمة حلف الناتو إلى املصافحة القوية بني الرئيس الفرنسي 
الش��اب ونظيره األميركي دونالد ترامب. وعلى الرغم من أن هذه احلركة ليس��ت ذات أهمية كبيرة، إال أن 
له��ا دالالتها الرمزية، رمبا ملوقف دبلوماس��ي جديد من النّدية واالس��تقالية واحل��زم في بعض املواقف 
أمام القوة األكبر في العالم، دون املس��اس بجوهر التحالف االستراتيجي، كما املواجهة التي حصلت في 
ما يخص انس��حاب ترامب من اتفاقية املناخ، فقد اعتبر الرئيس الفرنس��ي هذا االنسحاب خطأ تاريخياً، 
ودعا الش��ركات األميركية التي تساند هذا االتفاق إلى املجيء واالستثمار في فرنسا. وتعد هذه املواجهة 
موقفاً مهماً يس��جل لصالح فرنسا دبلوماسياً، ولسياسة تعود إلى اخلط الديغولي – امليتراني بامتياز. 
ليس ذلك فحس��ب، بل إن الفيديو الذي نش��رته وزارة اخلارجية الفرنس��ية لتفني��د الوقائع التي أوردها 
ترامب بش��أن اتفاقية باريس، وقوله إنها اتفاقية تس��يء للواليات املتحدة وتضرب التنافس والوظائف 

فيها، هو رّد دبلوماسي مناسب جداً جاء في مكانه. 
وكان لق��اء ماك��رون م��ع الرئي��س بوت��ني مناس��بة أخ��رى لتأكي��د رغبت��ه في إع��ادة أهمية مس��ار 
الدبلوماسية الفرنس��ية املفقود، وأن ينعقد اللقاء في قصر فرساي، مبناسبة افتتاح معرض بيار الكبير 
الذي أس��س قبل 300 عام أولى العاقات الدبلوماس��ية مع فرنسا، كان مناس��بًة للتذكير باألهمية التي 
توليها باريس لعاقاتها مع روس��يا، بغض النظر عن عاقات األخيرة مع الواليات املتحدة، وعن بعض 
النخب الفرنس��ية اإلعامية والصهيونية، من احملافظني اجلدد، التي لها مهمة ش��يطنة روسيا ورئيسها 

بشكل كاريكاتوري. 
وه��ذا التذكي��ر ه��و أيض��اً ع��ودة إل��ى مرجعية اجلن��رال ديغ��ول ال��ذي اعتب��ر أن لفرنس��ا عاقات  
اس��تراتيجية مهمة مع االحتاد الس��وفياتي ال ميكن جتاهلها. كلف التنازل، من��ذ أكثر من عقد، عن النهج 
الديغولي - امليتراني فرنسا كثيراً على املستوى الدولي، وأثر على صورتها في العالم، خصوصاً عندما 
وقف��ت بصابة أمام الواليات املتحدة، ورفض الرئيس جاك ش��يراك احلرب على العراق. لكن، ليس ذلك 
فقط، بل كان هذا التنازل سبباً قوياً لفشل نيكوال ساركوزي في الفوز بوالية ثانية عام 2012، على الرغم 
من اخلطاب اليميني املش��ابه ألطروحات اجلبهة الوطنية وتبني مطالب إس��رائيل والواليات املتحدة في 

احلرب على العراق.
أما الرئيس فرانس��وا هوالند، الذي أظهره فيديو يزور بيت ننت ياهو ويرفع نخباً للصداقة معه ومع 
إس��رائيل، فلم يقّرر الترش��ح لوالية ثانية، ألن آخر االس��تطاعات أظهرت أن ش��عبيته متدنية جداً لدى 
الفرنس��يني، وأنه الرئيس الوحيد في اجلمهورية اخلامس��ة الذي حاز نس��بة 5% من القبول في الش��ارع 

الفرنسي. 
هذه اخلطوات اإليجابية للرئيس ماكرون بداية ناجحة، رمبا يأتي الس��ير فيها بثمار مهمة لفرنس��ا 

وسياستها اخلارجية في الداخل، كما في اخلارج.{

قطر تدعو مواطنيها
 إلى عدم اإلساءة للدول المقاطعة لها
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انفصال جنوب اليمن.. قراءة في الدوافع والتداعيات
مّثل إعان يوم 11 أيار املاضي بتشكيل »مجلس 
انتقالي جنوبي« مكون من 26 عضواً »إلدارة ومتثيل 
اجلن��وب داخلي��اً وخارجي��اً«، م��ا ميكن وصف��ه بأنه 
منعط��ف جديد في مس��ار األح��داث باليم��ن. فما كان 
لتش��كيل هذا الكيان أن يعني الكثير ل��وال أنه جاء في 
مثل هذا التوقيت احلساس أوالً؛ والطريقة واملابسات 
التي أفضت إلى إعانه ثانياً؛ وما يحيط به من شكوك 

ومخاوف ثالثاً.
محورية اجلنوب

دخل اليمن في أتون احلرب إثر انقاب مليشيات 
احلوث��ي والرئيس املخلوع علي صالح على الس��لطة 
الشرعية مطلع 2015، الذي على إثره تدخل التحالف 
العربي بقيادة الس��عودية إلعادة الس��لطة الشرعية، 

بطلب من الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي.
وف��ي ش��باط 2015، عاد هادي إل��ى مدينة عدن 
لتكتس��ب هذه املدين��ة رمزية سياس��ية ل��دى النظام 
والسلطة الشرعية بعد إعانها عاصمة مؤقتة للباد، 
في م��وازاة صنع��اء العاصمة الرس��مية لليم��ن التي 

أصبحت حتت سيطرة املليشيات.
وفي 19 آذار 2015، اجتاحت مليشيات احلوثي 
وصال��ح محافظ��ات جن��وب اليمن: الضالع، ش��بوة، 
حل��ج، عدن، وأبني. وفي 26 من الش��هر نفس��ه تدخل 
التحالف العربي في احلرب، وبعد خمس��ة أش��هر من 
املع��ارك مت حترير مدينة عدن وبقي��ة املدن اجلنوبية 

األخرى.
بع��د حتريره��ا، تضاعف��ت الرمزي��ة السياس��ية 
لع��دن ألنه��ا أصبح��ت مق��راً رئيس��ياً لقي��ادة ق��وات 
التحال��ف امليدانية ف��ي اليمن )مبثاب��ة غرفة عمليات 

متقدم��ة في املعرك��ة(. وف��ي خضم اس��تمرار احلرب 
حتت قيادة التحالف العربي، وبعد عامني من حترير 
احملافظ��ات اجلنوبية واقت��راب املعارك م��ن مراحلها 
قب��ل النهائي��ة؛ يفاج��أ اجلميع بظه��ور مجموعة ممن 
كان��وا ف��ي قلب اجله��از احلكوم��ي التابع للش��رعية، 
وحتت رعاية ودعم التحالف العربي، لتعلن تش��كيل 
»مجل��س انتقال��ي جنوب��ي«، إلدارة وترتي��ب عملي��ة 
انفص��ال جنوب الباد املتحرر عن ش��ماله العالق في 

احلرب؟!
إن حدوث ذلك كان من ش��أنه أن يعكس عدداً من 

اإلشارات السلبية واملخاوف والشكوك، لعل أبرزها:
- ف��ي ح��ال مض��ت إج��راءات االنفص��ال نح��و 
التصعيد وحظيت بدعم خارجي، فإن هذا بالضرورة 
األح��داث  مس��ار  ف��ي  تاريخي��ة  انعطاف��ة  س��ُيحدث 
القائمة، مبا قد يضر باملعركة الكلية لتحرير اليمن من 

املليشيات االنقابية املدعومة من إيران!
- أن ه��ذا التصعي��د -في مث��ل ه��ذا التوقيت- ال 
عل��ى  املنقلب��ة  املليش��يات  س��وى  يخ��دم  أن  ميكن��ه 
السلطة الش��رعية، التي سيسعدها هذا االنحراف عن 
مس��ار املعركة الكلية، ألنه سيصب في مصلحتها من 

الناحيتني السياسية والعسكرية.
 - فشل النموذج املثالي ملدينة عدن التي حتولت 
إل��ى مرك��ز إلدارة وقيادة عملية االنفص��ال، ليس فقط 
حت��ت س��مع وبص��ر التحال��ف ب��ل أيضاً حت��ت دعم 
وإس��ناد إحدى دوله املؤثرة. وذلك ف��ي وقت كان فيه 
اجلميع ينظ��ر إليها كمقر إلدارة عملي��ات حترير كامل 

اليمن وليس جنوبه فقط!!
التوّرط اإلماراتي

ف��ي احل��رب  من��ذ تدخل��ه 
اليمني��ة، ظل التحال��ف العربي 
يؤك��د أن مش��اركته ته��دف إلى 
إعادة الشرعية في اليمن كهدف 
رئيسي له، دون املساس بوحدة 

أراضي اليمن واستقاله.
وعلى مدى الفترة املاضية 
من احلرب، ظل مجلس التعاون 
اخلليجي -س��واء عب��ر بياناته 
أو عب��ر تصريح��ات مس��ؤوليه 

وقياداته الصادرة بني احلني واآلخر- يشدد على عدم 
التفريط في وحدة اليمن وأمنه واستقراره.

وقدم��ت مخرجات احل��وار الوطني ح��اً توافقياً 
للقضية اجلنوبية تنأى بها عن اتخاذ مثل هذا السلوك 
االنفصالي املطلق، فيما ش��ددت ق��رارات مجلس األمن 

على االلتزام بالوحدة الوطنية لليمن.
على أن صدور ه��ذا اإلعان التصعيدي )املجلس 
االنتقالي اجلنوبي( من ش��خصيات مدعومة من دول 
ش��ريكة ومؤثرة في التحالف العربي، كان من ش��أنه 
أن يش��كك في النوايا احلقيقية ملش��اركة التحالف في 

هذه احلرب.
وإذا م��ا تتبعنا مثاً االس��تجابة الت��ي جاءت من 
الرئيس املخل��وع علي صالح -خ��ال خطابه في 21 
أي��ار املاضي مبناس��بة الذكرى ال���27 إلعان الوحدة 
اليمني��ة- فلرمبا ميكن احلصول على مؤش��ر يوصلنا 

إلى معرفة بعض احلقائق.   

فصال��ح، ال��ذي كان يعتب��ر نفس��ه األب الروحي 
للوح��دة اليمني��ة- دع��ا أخي��راً إل��ى إمكاني��ة إج��راء 
اس��تفتاء ش��عبي عل��ى وح��دة الب��اد. وهو م��ا ميكن 
قراءت��ه -ف��ي ظ��ل مواكبته إلع��ان تش��كيل املجلس 
االنتقال��ي اجلنوب��ي- بوصف��ه مؤش��راً عل��ى أن ثمة 

حتوالً في موقفه السابق املتشدد من هذه القضية!!
 وبالرب��ط ب��ني هذا املؤش��ر وعاقة أب��و ظبي مع 
صال��ح وجنل��ه أحم��د املوج��ود ف��ي اإلم��ارات، وكذا 
عاقته��ا الوطي��دة بقيادات احل��راك اجلنوب��ي الذين 
أعلنوا تش��كيل املجل��س االنتقالي، قد ميك��ن تأكيد أن 
لدى أبو ظبي أهدافها اخلاصة من انغماس��ها في هذه 

املعركة.
ولتعزي��ز هذا الربط أكثر دعونا نس��تعرض هذه 

احلقائق واملؤشرات:
- أبدى مس��ؤولون إماراتي��ون موقفاً واضحاً من 
رف��ض ق��رارات ه��ادي األخي��رة بإقالة محاف��ظ عدن 
السابق عيدروس الزبيدي، ووزير الدولة املقال هاني 
بن بريك، وهما من تبّنيا إعان املجلس االنتقالي عقب 

إقالتهما مباشرة.
- تضمن��ت تل��ك املواق��ف والتصريح��ات دفاع��اً 
قوي��اً عن املجل��س االنتقال��ي اجلنوب��ي املُعلن، وحق 

اجلنوبيني في تقرير مصيرهم.
ودعوت��ه  صال��ح  اس��تجابة  م��ن  أي��ام  بع��د   -

بقلم: عبد احلكيم هالل

أكم��ل اجليش اليمني ي��وم االثنني، س��يطرته على 
قصر الشعب، بعد معارك عنيفة مع املتمّردين احلوثيني 
وكتائب الرئيس اليمني املخل��وع علي عبد الله صالح، 

منذ أسابيع في مدينة تعز جنوب غرب الباد. 
وأف��اد املرك��ز اإلعامي لقيادة اجلي��ش في تعز في 
بيان له مس��اء االثنني بأن قواته طهرت كامل مساحات 
القصر اجلمهوري من قبضة املسلحني احلوثيني وقوات 

صالح املتحالفة معهم شرق املدينة. 
ونقل املركز عن العقيد، يحيى الرميي، املسؤول عن 
عملي��ات اجليش في هذا القطاع قوله: إنه مت اس��تكمال 
الس��يطرة على القصر اجلمهوري وتطهيره من مسلحي 

احلوثي وقوات صالح.
وأض��اف الرمي��ي أن اجلي��ش الوطني اس��تحضر 

ذكرى »غزوة بدر« في الس��ابع عش��ر من رمضان، التي 
كانت بدراً له، وأعاد القصر إلى أحضان الشعب. 

وبحس��ب بي��ان اجليش فإن املعارك اش��تعلت في 
الس��اعات األولى م��ن فجر االثنني، اس��تخدمت فيها كل 

أنواع األسلحة الثقيلة واملتوسطة.
وتكمن أهمية استعادة القوات احلكومية السيطرة 
عل��ى القص��ر اجلمه��وري ف��ي أنه ميت��د على مس��احة 
واس��عة من ش��رق تعز، وملوقعه اجلغراف��ي الذي يقع 

على تلة تتحكم بأحياء عدة من املدينة.
فض��اً عن ذل��ك، كان ميثل نقطة مترك��ز للحوثيني 
وقوات احلرس اجلمهوري املوالية لصالح، الس��تهداف 
مواقع اجليش واملقاومة الش��عبية ألكثر من عامني على 

اندالع احلرب الدائرة في تعز.{

الجيش اليمني يكمل سيطرته
على قصر الشعب في تعز 

»الع��دل  جماع��ة  حش��دت 
واإلحس��ان« اإلس��امية املغربية 
أنصارها ونظمت حملة احتجاج 
وصفه��ا القائم��ون عليه��ا بأنه��ا 
»عارم��ة« في العاصم��ة الرباط، 
»دعماً حل��راك الري��ف« املغربي.  
وت��ا التح��رك تصريح��ات لعبد 
اإلله بنكيران زعيم حزب العدالة 
والتنمي��ة، انتق��د فيه��ا »تعاطي 
الري��ف«،  ح��راك  م��ع  احلكوم��ة 
واإلف��راط  ب�»االرتب��اك  واتهمه��ا 

في اس��تخدام العن��ف ضد احملتجني«. وتزامن حش��د 
»الع��دل واإلحس��ان« م��ع إع��ان »فيديرالية اليس��ار 
الدميوقراط��ي« الت��ي تض��م ثاث��ة أح��زاب مض��ادة 
ف��ي أيديولوجيته��ا لفكر ه��ذه اجلماع��ة، نّيتها جمع 
مناصريها واخلروج إلى الش��ارع وس��ط مخاوف من 
صدام��ات ب��ني اجلانبني نظراً ال��ى الع��داء التاريخي 
بينهم��ا، و»مواجه��ات اجلامع��ات« الت��ي لم ينس��ها 
اليس��ار  »فيديرالي��ة  وأوضح��ت  بع��د.  املغارب��ة 
الدميوقراطي« أن حملتها سوف تقتصر على »التنديد 
بقم��ع املتظاهري��ن الس��لميني، وال س��يما ف��ي مدين��ة 
احلسيمة ونواحيها«، واملطالبة بالعدالة االجتماعية 

والعيش الكرمي للمواطن. 
وي��رى بعض املراقب��ني أن احتجاج��ات الرباط، 
متثل فرصة »ال تعّوض« للحركات اإلسامية لعرض 
قوته��ا ف��ي الش��ارع املغرب��ي مس��تثمرة االمتع��اض 
الش��عبي وحراك الريف، بعد االحتجاجات املس��تمرة 
ف��ي احلس��يمة وغيرها من امل��دن املغربية في ش��مال 

الباد.
ويل��زم بع��ض األح��زاب واحل��ركات السياس��ية 

 أفاد مراس��لون -نقاً 
عن مصادر دبلوماسية في 
التركية-  اخلارجية  وزارة 
بأن وزير اخلارجية مولود 
جاوي��ش أوغل��و التقى كاً 
الس��عودي  الس��فير  م��ن 
والس��فير اإلماراتي والقائم 
ف��ي  البحرين��ي  باألعم��ال 
أنق��رة، وبحث معهم األزمة 
اخلليجية وس��بل التوصل 

إلى حل لها.
وقالت مصادر دبلوماسية إن لقاء أوغلو مع السفير 
الس��عودي )ولي��د بن عب��د الك��رمي اخلريجي( والس��فير 
باألعم��ال  والقائ��م  امل��رر(  ش��اهني  )خليف��ة  اإلمارات��ي 
البحريني )كميل أحمد( يندرج ضمن اجلهود التي تبذلها 
أنقرة سياسياً ودبلوماس��ياً ملنع تفاقم األزمة اخلليجية، 
وسعياً إلنهائها بشكل سلمي عن طريق احلوار، ومن أجل 
رف��ع احلص��ار الذي ق��ررت كل من الس��عودية واإلمارات 

والبحرين فرضه على دولة قطر.
وقال املراس��لون إنه لم يصدر أي بيان رسمي بشأن 
إن  تق��ول  الدبلوماس��ية  التس��ريبات  ولك��ن  االجتم��اع، 
وزير اخلارجية التركي أطلع املس��ؤولني الدبلوماس��يني 
اخلليجّيني على آخر مس��تجدات املس��اعي الدبلوماسية 
التركي��ة حل��ل األزم��ة اخلليجي��ة، وعلى املوق��ف التركي 
الرافض ألي توت��ر في منطقة اخللي��ج، وضرورة حل أي 
خاف��ات ع��ن طريق احل��وار ولي��س بالتصعي��د وفرض 

عقوبات، ال سيما في شهر رمضان.
وأك��دت املص��ادر أن أوغل��و ق��ال إن تركيا مس��تعدة 
للقي��ام ب��أي جهود دبلوماس��ية وسياس��ية ووس��اطات 
لتس��وية األزم��ة اخلليجي��ة في أق��رب وق��ت، وأعرب عن 
انزع��اج باده للحظر وما يس��ببه للقطرّيني واملقيمني في 

املغربي��ة ف��ي ه��ذه األثن��اء الصم��ت، فيم��ا »تبرأت« 
»ش��بيبة حزب االحتاد االش��تراكي للقوات الشعبية« 
املش��ارك في احلكومة في بيان رس��مي »من أعضائها 
الذين دع��وا إلى املش��اركة في مس��يرة الرباط، حتت 
مسمى التنسيقية الوطنية للش��بيبة االحتادية لدعم 
احل��راك ف��ي الريف«. كم��ا ش��هدت مدينة احلس��يمة 
ونواحيه��ا لي��اً سلس��لة م��ن املس��يرات والصدامات 
انته��ت باعتقال الش��رطة أربعة ناش��طني، وذلك بعد 
توقيف س��تة متظاهري��ن آخرين ي��وم اجلمعة، ثاثة 

في احلسيمة ومثلهم في ضواحيها.
وتش��هد مدين��ة احلس��يمة ح��االً م��ن االمتعاض 
الش��عبي اس��تمراراً لاحتج��اج ال��ذي يق��وده زعي��م 
احل��راك ناص��ر الزفزاف��ي من��ذ تش��رين األول 2016، 

الذي أوقف حديثاً بتهمة »املساس بأمن الباد«.
وتفي��د األرقام الرس��مية ب��أن 86 ش��خصاً قّدموا 
الى القضاء حتى اليوم بينهم 30 ش��خصاً محبوسني 
احتياط��اً بتهم كبي��رة، وخصوصاً »املس��اس باألمن 
الداخل��ي«. ون��دد حقوقيون بحاالت تعذيب وإس��اءة 

معاملة للموقوفني.{

قطر، ودعا إلى إنهاء احلظر املفروض على قطر قبل حلول 
عيد الفطر، لكي يصبح العيد فرحة للجميع.

كما استطلع الوزير التركي من السفيرين السعودي 
واإلمارات��ي والقائ��م باألعم��ال البحرين��ي آخ��ر تطورات 
قرارات دول املقاطعة الثاثة، وجهود الوساطة الكويتية 

لرأب الصدع داخل البيت اخلليجي.
وكان الرئي��س الترك��ي رج��ب طي��ب أردوغ��ان دعا 
الس��بت املاض��ي إلى حل األزم��ة بني قطر وبع��ض الدول 
اخلليجية قبل نهاية ش��هر رمضان املبارك، وأكدت أنقرة 
أن القاعدة العس��كرية التركية في قطر هدفها حماية أمن 

املنطقة وليس أمن دولة بعينها.
ومن��ذ االثن��ني املاض��ي، أعلن��ت ثمان��ي دول قط��ع 
عاقاتها الدبلوماس��ية مع قطر، وهي الس��عودية ومصر 
واإلم��ارات والبحري��ن واليم��ن وموريتاني��ا وج��زر القمر 
واملالدي��ف، واتهمتها »بدع��م اإلرهاب«، في أس��وأ صدع 

تشهده املنطقة منذ سنوات، 
ونفت قط��ر االتهامات »بدعم اإلرهاب« التي وجهتها 
لها تلك الدول، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب 
وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، 
والضغ��ط عليه��ا لتتن��ازل عن اس��تقاليتها وسياس��تها 

اخلارجية.{

تظاهرات في ليل المغرب
واإلسالميون يشاركون

أوغلو يلتقي سفيري السعودية واإلمارات 
بشأن أزمة الخليج
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لاس��تفتاء حول وح��دة الباد، مت تناق��ل تصريحات 
لوزي��ر الدول��ة اإلمارات��ي للش��ؤون اخلارجي��ة أن��ور 
قرقاش، جاء فيها تأكيده أن حرب التحالف في اليمن 
حققت أهدافها، وأنه مت احلديث مع األميركيني بش��أن 
عودة أحمد علي )جنل املخلوع صالح( ملمارس��ة دور 

في شمال اليمن!
- تع��زز ه��ذه التصريح��ات تس��ريبات متداولة 
تفي��د بأن اإلم��ارات ظلت ط��وال فترة احل��رب حتاول 
إقناع الس��عودية بقب��ول وجود دور مه��م ألحمد علي 

في اليمن.
- مؤخراً ظهرت مؤش��رات على وج��ود حتّول ما 
في موقف معس��كر الرئيس صالح م��ن حتالفه املتني 
مع مليش��يات احلوثي، حيث ب��دأت بعض اخلافات 
تب��رز بقوة ب��ني الطرفني عب��ر اإلعام، كم��ا نظم أتباع 
حزب صالح ندوة في صنعاء ضد التدخات اإليرانية 

باليمن.
مما سبق؛ ميكن  قراءة هذا املستجدات والتحوالت 
في إط��ار وجود توجه إماراتي مدروس بإنهاء احلالة 
اليمني��ة عند هذه املرحلة، كخطوة إلقرار واقع احلرب 
ال��ذي فص��ل ش��طرْي البلدي��ن: جن��وب مح��رر وآمن 
يعلن انفصاله عن الش��مال؛ وش��مال ال يزال مطحوناً 
باحل��رب ويج��ب أن يس��لم لق��وة جديدة ق��ادرة على 

احلسم وضبط تفاصيله املستقبلية.   
من املستفيد؟

يبق��ى الس��ؤال اجلوهري هن��ا هو: مل��اذا متضي 
اإلمارات في هذه اللعبة اخلطرة؟ ومن املس��تفيد ومن 

املتضرر من نتائجها؟
بالنس��بة إل��ى اإلم��ارات ذات التدخ��ل الواض��ح 
واملؤث��ر ف��ي ه��ذا املل��ف، ال توج��د لديها أي��ة مخاوف 
جيوسياس��ية م��ن إيص��ال اجلن��وب إل��ى االنفصال. 
بل عل��ى العكس، فهي حالياً تس��يطر ش��به كلياً على 
الوضع في اجلنوب، وبالتالي ليس هناك ما هو أفضل 
لها من دولة جنوبية مس��تقلة تنشأ بدعمها ورعايتها 
وإدارته��ا. فضاً عن أن ثمة حقيقت��ني متداولتني على 
نطاق واسع -ضمن حتليات دولية ومحلية- تفيدان 

بسعيها من وراء ذلك لتحقيق هدفني:
- اله��دف األول اقتص��ادي، ويتمثل ف��ي محاولة 
الس��يطرة اإلداري��ة على مين��اء ع��دن واملنطقة احلرة 
الواع��دة في ه��ذه املدينة، وهو ما س��يعطيها أفضلية 
ومينع اإلضرار باحلركة التجارية للمنطقة احلرة في 

دبي. 
- اله��دف الثاني سياس��ي، ويتمث��ل في مواصلة 
حربه��ا الدولية ض��د التيارات اإلس��امية. فمن خال 
س��يطرتها على اجلن��وب؛ متكنت أبو ظبي من إنش��اء 
جهاز أمني خاص يطل��ق عليه »احلزام األمني«، وهو 
أشبه بشركة أمن خاصة تعمل خارج نطاق السلطات 

واألجهزة الشرعية اليمنية.
وتعتب��ر الس��لطات اإلماراتية كل الش��مال مركباً 
من ثاث��ة تيارات رئيس��ية، هي: احلوثيون الش��يعة 
املدعومون من إيران وحزب التجمع اليمني لإلصاح 
)إسامي( في املرتبة الثانية؛ وحزب املؤمتر الشعبي 

العام التابع للمخلوع صالح في املرتبة الثالثة.
وبالتالي، أدركت أبو ظبي صعوبة السيطرة على 
الش��مال وحتويله إلى مقاطعة تابع��ة لها كاجلنوب، 
فلم يكن أمامها سوى العمل مع حزب الرئيس املخلوع 
كحلي��ف تعتق��د أنه��ا ميك��ن عب��ره التحكم مس��تقباً 
ف��ي الش��طر الش��مالي بعد االنفص��ال. وتؤك��د معظم 
التحليات أن الس��عودية س��تكون املتضرر األكبر من 
انفصال جنوب اليمن الذي ميثل ثلثْي مس��احة اليمن 
املوّحد، ويعيش فيه ربع عدد السكان احلالي، ويضم 

70% من الثروات الطبيعية ملجموع الباد.
كما أن ت��رك احلرب معلقة على ماه��ي عليه اآلن 
سيش��كل عبئ��اً إضافي��اً على الس��عودية، فض��اً عن 
املخاطر التي ستتضاعف جراء اإلبقاء على مليشيات 
احلوثي بقدراته��ا الراهنة، كقوة ضارب��ة ومقلقة بيد 

عدوتها التاريخية إيران.
وفي هذه األثناء، دعون��ا ندقق قلياً في األطراف 
الدولي��ة واحمللية الداعمة لانفصال. وهنا س��نجد أن 
إيران س��تؤيده ألنه��ا تدعم علن��اً علي س��الم البيض 
)نائ��ب الرئي��س اليمن��ي س��ابقاً( ال��ذي ثب��ت دعم��ه 
لعيدروس الزبي��دي )محافظ عدن املقال مؤخراً( منذ 
2010، ح��ني كان األخي��ر يترأس حرك��ة »حق تقرير 
املصي��ر« )حت��م( الت��ي ب��دأت نش��اطها من��ذ 1996، 
وأرس��ل عدداً م��ن مجنديه لتلق��ي التدريب في جنوب 

لبنان.
احلوثي��ون أيض��اً طالب��وا بتقس��يم اليم��ن إل��ى 
إقليمني فقط )شمالي وجنوبي( رافضني فكرة األقاليم 
الس��تة!! وتبني اإلمارات لهذا التوج��ه، وتغّير موقف 
الرئي��س املخل��وع صالح نحو ه��ذا اجلان��ب يجعلنا 
نتس��اءل: أال يثير هذا التوافق ب��ني األصدقاء واألعداء 

قلقاً حقيقياً يجب الوقوف أمامه بحذر شديد؟{

الرئيس مرسي يتحدث مجددًا عن »خشيته على حياته« وينفي تقرير »استقرار صحته«
أع��رب محمد مرس��ي، أول رئيس مدن��ي منتخب 
دميقراطي��اً مبص��ر، ي��وم االثنني، مجدداً عن خش��يته 
م��ن »جرائم ترتك��ب ضده تؤث��ر على حيات��ه«، نافياً 
صح��ة تقري��ر حكومي يتح��دث عن »اس��تقرار حالته 

الصحية«.
ج��اء ذلك خ��ال كلمة مرس��ي، التي س��محت بها 
محكم��ة جنايات القاهرة يوم االثنني، أثناء نظر إعادة 
محاكمت��ه ه��و و26 آخري��ن، ف��ي القضي��ة املعروف��ة 
تأجيله��ا  مت  الت��ي  الس��جون«،  ب�»اقتح��ام  إعامي��اً 
إل��ى اخلميس املقبل، لس��ماع أقوال الش��هود، حس��ب 

مصدرين قضائي وقانوني.
وقال مصدر قضائي، في تصريحات للصحفيني، 
إن مرس��ي قال إنه »يتعرض جلرائم ترتكب ضده في 
محبس��ه تؤثر عل��ى حياته، ومنها تعّرض��ه لغيبوبة 
كامل��ة يوم��ي 5 و6 حزيران اجل��اري، ويري��د مقابلة 

دفاعه لكي يطلعهم عليها«.
وأوضح املصدر، أن »احملكمة استعرضت تقريراً 

طبياً بحالة مرس��ي، وتبني أن��ه واٍع ويقظ، وال توجد 
شكوى طبية«.

وأش��ار إلى أن مرسي »له تاريخ مرضي بارتفاع 
ضغ��ط ال��دم والس��كر، ويخض��ع للع��اج الدوائ��ي، 
وحالت��ه الصحي��ة العام��ة مس��تقرة، حس��ب خطاب 

مصلحة السجون صادر يوم السبت املاضي«.
م��ن جانبه، قال عبد املنعم عب��د املقصود، رئيس 
هيئة الدفاع عن مرس��ي، في تصري��ح لألناضول، إن 
»مرس��ي حتدث عن تعّرضه جلرائم في محبسه تؤثر 

على حياته، ولديه وقائع محددة عن ذلك.
وطال��ب بلق��اء هيئة الدف��اع، غي��ر أن احملكمة لم 
تس��مح بذلك في نهاية اجللسة، التي مت تأجيلها دون 

تطرق للطلب«.
وأش��ار عبد املقصود إل��ى أن مرس��ي نفى صحة 
التقري��ر الطب��ي ال��ذي ج��اء الي��وم، موضح��اً أن��ه لم 

يتعرض ألي كشف طبي بعد شكوته األخيرة.
وفي جلس��ة األربعاء املاضي، في القضية ذاتها، 
قال مرس��ي إنه »تع��ّرض حلالتي إغماء مبحبس��ه«، 
معلناً امتناعه عن أكل طعام سجنه جنوبي العاصمة، 
وف��ق ما نقله جنله عبد الل��ه ومحاميه عبد املنعم عبد 
املقصود خال جلسة محاكمته، فى القضية املعروفة 

ب�»اقتحام السجون«.
ووقعت أحداث القضية، إبان ثورة يناير/كانون 
الثان��ي 2011، ومت إحالته��ا للجنايات في 21 كانون 
األول 2013، ووجهت النيابة للمتهمني تهماً من بينها 
»االعت��داء على املنش��آت األمنية والش��رطية«، نفاها 

املتهمون.
وف��ى 15 تش��رين الثاني 2016، قض��ت محكمة 
النق��ض )أعل��ى محكمة للطع��ون في مص��ر(، بإلغاء 
حكم اإلعدام والسجن املؤبد )25 عاماً(، الصادرة من 
محكمة جناي��ات القاهرة في 16 حزيران 2015 بحق 
محم��د مرس��ي و26 آخري��ن، وإع��ادة محاكمتهم أمام 

دائرة جنايات أخرى.
ومتكن��ت زوج��ة مرس��ي، جن��اء عل��ي محمود، 
وجنلته الش��يماء، ومحاميه عبد املنعم عبد املقصود، 
يوم 4 حزيران اجلاري، م��ن زيارته في مقر احتجازه 
بس��جن طره، جنوبي القاهرة لنحو س��اعة، مشيرين 
وقته��ا إلى ظه��وره بصحة جي��دة، وفق بيان س��ابق 

لألسرة.
وج��اءت الزيارة بعدما مت منع مرس��ي من زيارة 
أهله ومحاميه، منذ  تش��رين الثاني 2013، حسب ما 
تقول أس��رته، عقب رس��الة أخرجها للمصريني وقتها 
يتمس��ك بها بش��رعيته، ورفض أي إجراءات محاكمة 

متسه.
ومت احتجاز مرس��ي، في مكان غي��ر معلوم عقب 
إطاحة قادة اجليش به بعد عام من احلكم، في 3  متوز 
2013، فيم��ا يعتبره أنص��اره »انقاباً«، ومعارضوه 
»ثورة شعبية«، معلناً خال إحدى جلسات احملاكمة 

أنه كان محتجزاً في »مكان عسكري«.{
مصري��ون  نش��طاء  تظاه��ر 
دائ��رة  أم��ام  االثن��ني  مس��اء 
ف��ي برلني  األملانية  املستش��ارية 
بدأه��ا  زي��ارة  عل��ى  احتجاج��اً 
عب��د الفتاح السيس��ي ف��ي نفس 
اليوم إل��ى أملاني��ا والتقى خالها 

املستشارة أجنيا ميركل.
ورف��ع املش��اركون ف��ي هذه 
املظاهرة -التي دعا إليها االئتاف 
الدميقراطي��ة-  لدع��م  املص��ري 
الفت��ات تن��دد بزيارة السيس��ي، 

وتعب��ر عن تردي أوض��اع حقوق اإلنس��ان في مصر، 
في إش��ارة إلى األعداد الكبيرة للمعتقلني السياس��يني 

وأحكام اإلعدام املرتفعة بحق معارضي النظام.
كما رددوا هتافات مناهضة لانقاب العس��كري 
الذي قاده السيس��ي صيف 2013 وأس��قط من خاله 
محمد مرسي أول رئيس منتخب دميقراطياً في مصر.

ووصل السيس��ي برفقة وفد كبير إل��ى برلني في 
زيارة هي الثانية من نوعها بعد وصوله إلى السلطة، 
للمش��اركة في قمة أملانية أفريقية للش��راكة األفريقية 
مع قمة العش��رين التي س��تعقد في مدين��ة هامبورغ 

األملانية الشهر القادم.
وتطرق��ت صح��ف أملاني��ة إل��ى زيارة السيس��ي 
للعاصمة األملاني��ة عارضة تردي األوضاع احلقوقية 

في مصر حتت حكم الرئيس احلالي.
قمع با حدود

وحت��ت عن��وان »حرية أكب��ر للمس��تبدين« كتب 
مارت��ني غيله��ني ف��ي »فرانكفورت��ر رون��د ش��او« أن 
السيس��ي أطلق بعد عودته من لقائه األخير بالرئيس 
األميرك��ي دونال��د ترامب ف��ي الرياض أي��دي أجهزته 
األمني��ة مبواصل��ة قمع ال ح��دود له بح��ق املصريني، 

وأشار الكاتب إلى أن السيسي وقع مبجرد عودته من 
الري��اض قانون املنظمات غير احلكومية بعد تراجعه 
ع��ن إقراره ف��ي الس��ابق بس��بب االنتق��ادات األملانية 

واألوروبية.
وأوض��ح أن ه��ذا القان��ون يه��دد بقت��ل املجتم��ع 
املدن��ي في مصر، ويحكم قبض��ة األجهزة األمنية على 

عمل املنظمات األهلية مبصر.
وذك��ر غيله��ني أن أع��داد املعتقل��ني السياس��يني 
القابعني في السجون املصرية با محاكمات جتاوزت 
س��تني ألف إنس��ان، ق��دم 7400 منهم إل��ى محاكمات 

عسكرية منذ تشرين األول 2014.
ولفت إلى أن نش��ر منظمة هيومن رايتس ووتش 
نهاية األسبوع املاضي تقريراً بشأن تعذيب مرّوع في 
الس��جون العس��كرية املصرية واكب إع��ان منظمات 

إعامية دولية أن حرية الصحافة ماتت في مصر.
ولف��ت الصحف��ي األملان��ي إل��ى حج��ب احلكومة 
املصري��ة قبل أي��ام 21 موقع��اً على ش��بكة اإلنترنت، 
وأوض��ح أن منظم��ة »مراس��لون ب��ا ح��دود« صنفت 
مصر ف��ي املرتبة ال���161 من 181 مبؤش��رها حلرية 

الصحافة في العالم.{

احتجاج بألمانيا ضد السيسي
والصحافة تنّدد بقمعه

استشهاد شاب برصاص 
االحتالل خالل المواجهات 

شمال قطاع غزة
وأصي��ب  فلس��طيني  ش��اب  استش��هد 
العش��رات، مس��اء اجلمعة، برص��اص قوات 
مواجه��ات  خ��ال  »اإلس��رائيلي«  االحت��ال 

اندلعت على طول حدود قطاع غزة.
وأكد أش��رف القدرة الناطق باس��م وزارة 
خمي��س  »عائ��د  الش��اب  أن  بغ��زة،  الصح��ة 
جمع��ة« 35عام��اً، استش��هد برصاص��ة ف��ي 
الرأس خال املواجهات العنيفة التي اندلعت 

شرق بلدة جباليا شمال قطع غزة.
نح��و  أن  إعامي��ة،  مص��ادر  وأوضح��ت 
برص��اص  باألق��دام  أصيب��وا  ش��بان  أربع��ة 
ق��وات االحتال ش��رق جباليا ش��مال القطاع، 
باإلضافة إلى خمس��ة ش��بان آخرين أصيبوا 
قرب »ناحل عوز« ش��رق مدينة غزة، وإصابة 
العش��رات باالختن��اق إث��ر قنابل الغ��از التي 

ألقاها االحتال.
مخي��م  ش��رق  مواجه��ات  اندلع��ت  كم��ا 
البري��ج وس��ط القط��اع، وكذلك ش��رق مدينة 

خان يونس جنوب قطاع غزة.{

مشروع قانون إسرائيلي
 يسمح باقتطاع أموال األسرى والشهداء

صادقت اللجنة الوزارية لش��ؤون التش��ريع في الكنيست اإلس��رائيلي يوم األحد، على مشروع 
قانون يجيز إلسرائيل اقتطاع مبالغ من األموال التي حتولها للسلطة الفلسطينية، بهدف منعها من 

دفع رواتب ألهالي الشهداء واألسرى بالسجون اإلسرائيلية.
 وذك��رت صحيف��ة »يديعوت أحرنوت« عل��ى موقعه��ا اإللكتروني، أن املصادقة على مش��روع 
القانون جاء بعد س��اعات من تأجيل النقاش بش��أنه، وذلك بعد تعدي��ل ثغرات قانونية في بعض 

بنوده.
وينص مشروع القانون على أن باستطاعة إسرائيل استقطاع مبالغ من الضرائب التي جتبيها 

لصالح السلطة الفلسطينية، بهدف منع نقلها إلى من وصفتهم ب�»اإلرهابيني«.
ويحتاج القانون بعد مصادقة اللجنة التابعة للحكومة، إلى املرور بثاث قراءات في الكنيست، 

قبل أن يصبح قانونا نافذاً.
وأصدر حزب »هناك مستقبل«، صاحب املشروع، بياناً عّقب فيه على مصادقة اللجنة املذكورة 
عل��ى القانون، قائاً إنه »يج��ب أن نعمل بإصرار ومثابرة وخطة عمل واضحة كي نحارب اإلرهاب، 

وهذا القانون أثبت إمكانية مواصلة اتخاذ إجراءات تعزز أمن مواطني دولة إسرائيل«.{
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رمضان في المسجد األقصى
أجواء روحانية تعبق بالبركة

تعّم األج��واء الرمضانية العابقة برائحة اإلميان 
الزكي��ة في املس��جد األقص��ى، ومن أكثر ه��ذه األجواء 
جمالي��ة وروحية إقبال أع��داد كبيرة من املصلني على 
أداء ص��اة الفج��ر ومكوثه��م إلى ص��اة الضحى في 
رحاب املس��جد، فيما تش��هد حلقات العلم والتدريس 
كبي��راً  حض��وراً  األقص��ى،  رح��اب  ف��ي  املنتش��رة 
وب��ارزاً، للرجال والنس��اء، م��ن أهل الق��دس والداخل 

الفلسطيني.
وتش��هد صاة العش��اء والتراوي��ح إقب��االً كبيراً 
م��ن املصل��ني، كم��ا ب��رزت األج��واء الرمضاني��ة ف��ي 
البلدة القدمية واملمرات املؤدية إلى املس��جد األقصى، 
من خ��ال الزين��ة الرمضانية على اجلدران وأس��طح 

املنازل.
وأعرب املصلون عن تفاؤلهم باألجواء الرمضانية 
في املسجد األقصى، حيث قالت إحدى املقدسيات إنها 
تتمنى أن يكون ش��هر رمضان ش��هر خي��ر وبركة على 
املس��لمني، فيما دعت املسلمني والفلس��طينيني للمزيد 
من التواصل وااللتفاف حول حلقات العلم والتدريس 

في رحاب املسجد.
بينما عّب��ر احد املواطنني من بي��ت حلم عن بالغ 
سعادته بزيارة املس��جد األقصى في رمضان، واصفاً 
ه��ذا اليوم بأنه يوم عزة وس��عادة، وفخر له أن حظي 

على بركة املكان والزمان.
وكان املصل��ون ف��ي املس��جد األقصى ق��د تصّدوا 
للمستوطنني الذين اقتحموا املسجد األقصى صباحاً، 
حتت حماية قوات االحتال، وأجبروهم على اخلروج 

من باب السلسلة على وقع التكبير والتهليل.
وقال املص��ور محمد قزاز من الق��دس: »إن أجواء 
رمض��ان في املس��جد األقص��ى أج��واء روحانية تدفع 
القاصي والداني للتوجه إليه من كل مكان بفلس��طني، 
س��واء قريب أو بعيد، أو توجد حواجز وبشتى السبل 
للوص��ول إل��ى املس��جد األقص��ى ألن��ه مع��روف لدى 
ال��كل عظمة امل��كان وبركته، وقدس��ّيته معروفة لدينا 
ف��ي الق��رآن، فاجلمي��ع يعلم م��دى األج��ر للصاة في 

األقصى«.
وبالنس��بة إل��ى تعام��ل االحت��ال م��ع املواطنني 

والقادم��ني لألقص��ى قال ق��زاز: »إن االحت��ال يحاول 
حتس��ني صورته خال ش��هر رمضان م��ن خال فتح 
احلواجز والسماح للنساء بالدخول والسماح للرجال 
مل��ن هم ف��وق 40 س��نة بالدخ��ول لألقص��ى، ووافقته 
بال��كام اإلعامية ليلى حمارش��ة، حي��ث قالت أيضاً 
إن أه��ل القدس يقضون جميع أيام رمضان باملس��جد 
اإلج��راءات  وان  في��ه،  والص��اة  باإلفط��ار  األقص��ى 
التعس��فية ال تنتهي ولكنها خال رمضان تكون أخف 

من باقي األيام«.
وبالنس��بة إلى أج��واء اإلفطار باملس��جد األقصى 

يقول املصور ق��زاز: »إن األجواء رائعة، ويوجد تاحم 
ب��ني أعض��اء األس��رة، فكله��ا موج��ودة باألقص��ى، ما 
يؤدي إلى إحياء املس��جد األقصى ويحيي األسرة كلها 

مع بعض«.
وتختم اإلعامية حمارش��ة بقوله��ا: »إن األجواء 
الن��اس  باجتم��اع  رائع��ة  رمضاني��ة  أج��واء  تك��ون 
م��ع بعضهم ف��ي بقع��ة مقدس��ة، وأيضاً يكون ش��هر 
رمضان فرصة لألش��خاص الذين يريدون أن يزوروا 

األقصى«.{
عن صحيفة »السبيل« األردنية

معرك��ة ب��در الكب��رى وقع��ت ف��ي صبيح��ة ي��وم 
اجلمع��ة الس��ابع عش��ر م��ن ش��هر رمض��ان في الس��نة 
الثاني��ة من الهجرة. قال رب العزة واجلال في ش��أنها: 
<ولق��د نصركم الله بب��در وأنتم أذلة فاتق��وا الله لعلكم 

تشكرون>.
وف��ي ه��ذه الغ��زوة وغيره��ا جل��أ رس��ول الله | 
إل��ى الل��ه تعال��ى داعي��اً: »اللهم ه��ذه قريش ق��د أقبلت 
ك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك  بخيائها وفخرها حتادُّ
ال��ذي وعدتن��ي.. الله��م إن تهلك هذه العصاب��ة اليوم ال 

ُتعبد..«.
ولق��د قاتل املس��لمون ف��ي معركة ب��در قت��االً رائعاً 
ميي��زه الص��دق واإلخ��اص واحل��رص على امل��وت في 
س��بيل الله تعالى، ولق��د علم الله منهم هذا، فس��اندهم 
وثبتهم وش��د عزائمه��م وأمدهم مبائكت��ه.. قال تعالى: 
<إذ يوح��ي رب��ك إل��ى املائكة أن��ي معكم فثبت��وا الذين 
آمنوا س��ألقي في قل��وب الذي��ن كفروا الرع��ب فاضربوا 

فوق األعناق واضربوا منهم كل بنان..>. 
وكان شعار الصحابة يوم بدر: أَحٌد.. أَحٌد، وتسابق 
الصحاب��ة إلى املوت رج��اء أن يدخلوا اجلن��ة، حتى إن 
عمير بن احلمام اس��تطول املدة التي يستغرقها أكل عدة 
مترات، فألقاها من يده وقاتل حتى ُقتل.. َفَعن أنس قال: 
»انطلق رسول الله | وأصحابه حتى سبقوا املشركني 
إلى بدر، وجاء املشركون فقال رسول الله: ال يقدمن أحٌد 
منكم إلى ش��يء حت��ى أكون أنا دونه.. فدنا املش��ركون، 
فق��ال: قوموا إلى جنة عرضها الس��موات واألرض.. قال 
عمير بن احلمام األنصاري: يا رسول الله! جنة عرضها 
السموات واألرض؟ قال: نعم، قال: بخ بخ، فقال رسول 

الله: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: ال والله يا رسول 
الل��ه إال رجاءة أن أكون من أهلها. ق��ال: فإنك من أهلها.. 
فأخرج مت��رات من قرنه فجعل يأكل منه��ن ثم قال: لئن 
أن��ا حيي��ت حت��ى آكل متراتي ه��ذه إنها حلي��اة طويلة، 

فرمى مبا كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى ُقتل«.
لقد كان يوم بدر يوم القصاص الذي جتلى فيه عدل 
الل��ه تعال��ى وقصاص��ه للمؤمنني األولني من املش��ركني 

الظاملني الذين ساموا الكثير منهم سوء العذاب.
ق��ال تعالى: <وكذلك أخذ رب��ك إذا أخذ القرى وهي 
ظامل��ة إن أخذه أليم ش��ديد>. فهذا أمية ب��ن خلف الذي 
صاح باٌل ف��ي وجهه قائاً: »أمّية ب��ن خلف رأس الكفر 
والضال��ة ال جن��وت إن جن��ا«.. وهذا عقبة ب��ن معيط، 
وأب��و جهل والنضر ب��ن احلارث وغيرهم م��ن أئمة الكفر 
والض��ال.. كانت نهايتهم في بدر عبرة وعظة لكل ظالم 

حتدثه نفسه بالوقوف في سبيل احلق والعدل.
واملس��لمون حينم��ا يتحدث��ون ع��ن غ��زوة ب��در، ال 
يتحدثون من حيث نوعية الساح وكفاءة األسلحة، وال 
من حيث الع��دد والعدة، ولكن احلدي��ث عن معركة بدر 
كآية من آيات الله تعالى تقرر حقيقة كونّية وسنة إلهّية 
ه��ي ان الصراع بني احلق والباطل صراع موصول، وأن 
احلق مهما قل أتباعه وضعف أشياعه فإن الغلبة له في 
النهاي��ة، وأن الباطل مهما امتد باعه وكثر أش��ياعه فإن 

احلق دامغة ومنتصر عليه ال محالة.
وقد قرر القرآن الكرمي هذه احلقيقة في قوله تعالى: 
<ق��د كان لكم آية ف��ي فئتني التقتا فئة تقاتل في س��بيل 
الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العني والله يؤيد 

بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة ألولي األبصار>.{

من انتصارات المسلمين في رمضان:
غزوة بدر الكبرى

بقلم: الشيخ نزيه مطرجيداؤنـا و دواؤنـا

نيا ناُفُس على َطلِب الدُّ التَّ
إن الله تعالى ُيعطي امللك َمن يش���اء وَينِزع امللك ممن يش���اء، وُيغني َمن يشاء وُيفِقر من 
يش���اء، وإذا أعط���ى عبدًا وأغناه فليس ذلك تش���ريفًا له، وتكرميًا من م���واله، وليس دلياًل على 
حب الله ورضاه؛ وإذا َمَنع اللُه عبدًا وجعله قليل املال فقير احلال، فليس في ذلك ُبرهاٌن على 

ّيان وِنقَمته من ذلك اإلنسان. سخط الله الَدّ
إذا أعط���ى الله املطيع الش���اكر، ففي ذلك العطاء متحيٌص وابت���الء، وإذا أعطى العاصي 

عم عليه استدراٌج وإمالء! اجلاحد ففي توارد الِنّ
���ق على النفس من  إّن بْس���ط األرزاق أخط���ر عل���ى املرء م���ن البؤس واإلمالق، واإلمالُء أشُّ
روا ب���ه فتحنا عليهم أبواب كل ش���يء{ من  االبت���الء. يق���ول الل���ه عّز وجل: }فلما نُس���وا ما ُذكِّ
عم واخليرات، }حتى إذا فرحوا مبا أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلس���ون{ األنعام-44؛ ملا  النِّ
حيزت لهم الدنيا َبِطروا وصالوا تيهًا وأَش���رًا! وظنوا أن ذلك النعيم قد أوتوه بفضلهم، ورأوا 

أنه يدوم ويزيد، وأنه ال ينقص وال يبيد.
مة التي َبِطرت  إنهم قد َغِفَلت قلوُبهم عن إدراك ُس���ّنِة الله تعالى في اس���تدراج الفئة املنَعّ
ه  معيشتها وما أحل الله بها، وفي ذلك يقول النبي ]: »إذا رأيتم الرجل ُيعطيه الله ما يحبُّ
وهو مقيٌم على معِصيته فاعلموا أن ذلك اس���تدراج«، ثم قرأ قول الله تعالى: }فلما نُس���وا ما 

روا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء{ أخرجه أحمد. ُذكِّ
ورد في اخلبر أن الله تعالى أوحى إلى نبّيه موس���ى عليه الس���الم: »إذا رأيَت الفقَر ُمقباًل 
لت  علي���ك فُق���ل: »مرحب���ًا بش���عار الصاحلني«، وإذا رأي���ت الغنى ُمقب���اًل عليك فُقل: ذن���ٌب ُعِجّ

عقوبته!«
لقد ُس���ِلك بأكثر األنبياء ُس���ُبل الفقر والبالء، ولم ُيس���َلك بهم سُبل الثراء والّرخاء، فإذا 
ُسلك بك سبيل البالء فكن قرير العني مطمئّن القلب، فإن ذلك سبيل الصاحلني، وإذا ُسلك 

خاء، فقد يكون ذلك خالف سبيلهم فاْبِك على خطيئتك! بك سبيل الِغنى والَرّ
قي���ل: إّن الل���ه يحت���جُّ يوم القيام���ة بأربعِة أنبي���اء على أربع���ِة أجناٍس من الن���اس: يحتجُّ 
على األغنياء بس���ليمان عليه الس���الم، ويحتجُّ على العبيد بيوسف عليه السالم، ويحتج على 
الفقراء بعيس���ى عليه الس���الم، ويحتج على املرضى بأيوب عليه الس���الم؛ فكأن هؤالء ُيَعّدون 
أس���وًة ملن بعَدُهم من البش���ر على ما أصابهم، فال يحُلّ لعبٍد ش���غله ِغناه أو فقره أو مرضه أو 

ِرّقه عن عبادة ربه عز وجل والتزام أوامره واجتناب نواهيه.
ل وال  إّن م���ن ُس���ن ربِّ العامل���ني املعلوم���ة م���ن الدين بالض���رورة واليق���ني، والتي ال تتح���َوّ
عم عليهم وإنسائهم ُشكَرها، فَيْنهِمكون في الدنيا  تتبّدل، استدراَج املؤمنني وغيرهم بإدرار النِّ

ويتنافسون على حيازتها، وينغمسون في الِغواية، ويتنّكبون طريق الهداية.
ع���م ما هو إال ِمنح���ٌة ربانية  إّن الذي���ن ُيس���تدَرجون يظن���ون أن م���ا يفي���ض عليهم من الِنّ
نُّ ال�َمْوهوم إال  يستحقونها، قد أثابهم الله بها ِلَصالحهم ومنزلتهم عند ربهم! وما ذاك الظَّ

من قلة الفطنة وكثرة الغفلة.
ّن  دَّ علي���ك أن تك���ون أش���َدّ احتراس���ًا م���ن ُورود النعمة عليك من ُحل���ول الفاق���ة، وأن ال مَتُ
عينيك إلى ما مّتع الله به غيَرك من زينة احلياِة الدنيا ونعيِمها ليْفِتَنهم فيه، فإمنا هو زهرٌة 

كور. زائلٌة وِنعمة حائلة، مَيَتِحن بها عباَده العزيُز الغفور، وقليل من عباده الشَّ
ِهم الذي ال يش���بع! أنِصت إلى أمر ربك في احلديث الُقدس���ّي حيث يقول: »يا  فيا أيها الَنّ
غ لعبادتي أمأل صدَرك ِغنًى وأس���دَّ َفقرك، وإن لم تفعل مألُت صدرك ُش���غاًل ولم  اب���ن آدم تف���َرّ

أسد فقرك« أخرجه الترمذي.
ه، ففّرق الله عليه أمره، وجعل َفقرُه بني عينيه،  فواِزن أيها املؤمُن بني َمن جعل الدنيا َهَمّ
ه، فجمع الله عليه أمَره، وجعل  ولم يؤِته من الدنيا إال ما ُكِتَب له، وبني من جعل اآلخرة همَّ

ِغناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة! فاجتهد أن تعرف أين تكون!<

أعلنت وزارة التعليم السعودية، يوم األحد، أنها تعمل على التأكد من عدم وجود كتب رئيس 
االحتاد العاملي لعلماء املس��لمني، الشيخ يوس��ف القرضاوي، في مكتبات اجلامعات السعودية، 

وسحبها »بشكل عاجل« إن وجدت.
وقال��ت الوزارة في بيان نش��رته في موقعها اإللكتروني الرس��مي إن »وزير التعليم أحمد بن 
محم��د العيس��ى، وّجه وبش��كل عاجل بالتأكد م��ن عدم وجود كتب ومؤلفات )الش��يخ( يوس��ف 
القرض��اوي، في مكتبات اجلامعات والكليات وامل��دارس وإدارات التعليم«، واتهم البيان مؤلفات 

الشيخ القرضاوي بأنها »تشكل خطراً على فكر الطاب والطالبات«.
وأوضح أن توجيه العيس��ى »مت تعميمه على جميع اجلامعات واملؤسس��ة العامة للتدريب 

الفني وقطاعات الوزارة وإدارات التعليم في املناطق واحملافظات«.{

السعودية تسحب كتب الشيخ القرضاوي
من مكتبات الجامعات والمدارس »بشكل عاجل«
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أحم��د علوش رئيس جلن��ة الثقافة والتوجيه اإلس��امي 
ف��ي اجلمعية فقال: »وفق الله س��بحانه وتعالى جمعية 
التربية اإلسامية منذ نشأتها على سلوك هذا الدرب في 
تنظيم مس��ابقات حلفظ القرآن الكرمي سنوياً، باإلضافة 
ال��ى اهتمامه��ا بالتعلي��م واتقان��ه، ف��كان وال ي��زال م��ن 
أولوياته��ا أن تربي النشء على حفظ كت��اب الله وفهمه 
والعم��ل ب��ه والتأدب بآداب��ه والتخلق بأخاق��ه، فكانت 
مب��اراة الق��رآن الك��رمي الت��ي جت��ري ف��ي كل ع��ام محط 

اهتماماتها«.
بدوره س��ماحة مفت��ي طرابلس والش��مال الدكتور 
مالك الش��عار حيا جمعية التربية اإلس��امية والقائمني 
عليه��ا والهيئتني اإلدارية والتعلمي��ة في مدارس اإلميان 
الذي��ن يؤدون رس��الة اخلير إلى العال��م؛ فأبناء مدارس 
االمي��ان انطلقوا في العال��م كله محرزين أه��م الدرجات 
العلمي��ة، ومتبوئ��ني أه��م املراك��ز ف��ي لبن��ان والعال��م، 
فاس��تحقوا لقب »طاب اإلميان س��فراء طرابلس ولبنان 

في العالم العربي والعالم«.
وختم س��ماحته بالدعاء ألبناء ه��ذا الوطن باخلير 

والبركة في شهر القرآن الكرمي، شهر رمضان املبارك.
تخل��ل احلف��ل ع��رض س��ايد ع��ن مب��اراة اإلميان 
القرآني��ة، ووصات إنش��ادية من وحي املناس��بة قدمها 
طاب مدارس اإلميان؛ واختتم احلفل بتوزيع الشهادات 

التقديرية إضافة إلى اجلوائز النقدية للطاب الفائزين.

كم��ا ش��رح الش��يخ عل��ي حرب��ا برام��ج جمعية 
اإلرش��اد اخليرية ومنها: تقدمي املساعدات والقروض 
إضاف��ة  املتعفف��ة،  اللبناني��ة  للعائ��ات  احلس��نة 
إل��ى االرش��اد املجتمع��ي واغاث��ة عائ��ات النازحني 

السوريني.
بدوره الش��يخ حس��ام س��باط ألقى كلم��ة راعي 
حفل اإلفطار سماحة مفتي طرابلس والشمال الدكتور 
مالك الشعار فقال: »إنه ال يزال في األمة اخلير الكثير، 
وهذه األمسيات هي التي تعطينا األمل بأن هذه األمة 

معطاءة وفيها اخلير الكثير«.
وفي اخلتام قدم كل من رئيس اجلمعية الش��يخ 
عل��ي حرب��ا ومدي��ر اجلمعي��ة األس��تاذ عل��ي حم��زة 
درع��اً تقديري��ة لس��ماحة مفت��ي طرابلس والش��مال 
اس��تلمه ممثل��ه الدكتور حس��ام س��باط؛ كم��ا قدمت 
زهرات جمعية اإلرش��اد م��ن األيت��ام املكفولني زهوراً 
للمش��اركني عربون وفاء لأليادي املعطاءة في سبيل 

استمرار عمل اجلمعية وخدمتها املجتمع.

لله«.
وقال: »ان متكني املس��لمني ف��ي األرض واالنتصار 
وعد م��ن الله، ولك��ن على املس��لمني ان يحقق��وا العمل 
الصالح ف��ي األرض، ألن ترك العمل الصالح ينقلنا من 
حالة األمن الى اخلوف، وهذا ما حدث لألمة، فقد فقدنا 

األمن ألننا لم نحقق العمل الصالح في األرض«.
وأم��ل ان »يعّم األمن واألم��ان بادنا وباد العرب، 

وأن يهّيئ الله لألمة من يقودها الى النصر املبني«.

بالرغ��م م��ن وج��وده بكث��رة وش��دة حاجتك��م الي��ه، 
ستنتصرون بإذن الله.

وألنك��م مؤمن��ون ب��أن م��ن واجبك��م أن تقدم��وا 
أبناءكم وأغلى ما متلك��ون ليكونوا دعاة إلى دين الله 
ويفخروا بحمل رس��الته وقرآنه، ه��ذه مفخرة عظيمة 

ونسأل الله أن يبارك لنا فيها«.

على املعلمات اللواتي فزن باملراتب الثاث األولى في 
مس��ابقة حفظ س��ور من القرآن الك��رمي. وكانت هناك 

فقرات ترفيهية.
عريفة اإلفطار كانت مس��ؤولة قسم املعلمات في 

بيروت السيدة راغدة عيتاني.

املختلفة«.
وتابعت: »في السنة املاضية ُقدِّمت كسوة ل�600 
طفل وطفلة خطوتنا هذه الس��نة باإلضافة إلى كسوة 
العيد، الس��لة الرمضانية، فج��رى توزيع 150 حصة 

غذائية في ببنني واحملمرة«.
تخل��ل اإلفط��ار عرض س��ايد ع��ن أبرز أنش��طة 

اجلمعية في ببنني.

نظم��ت جمعي��ة التربي��ة 
اإلسامية املشرفة على معاهد 
ومدارس اإلميان اإلسامية في 
الش��مال، حف��ل توزي��ع جوائز 
مباراة اإلميان القرآنية للس��نة 
اخلامس��ة والثاث��ني بحضور 
طرابل��س  مفت��ي  س��ماحة 
مال��ك  الدكت��ور  والش��مال 
الش��عار، الشيخ أحمد العمري 
الدع��وي  املكت��ب  مس��ؤول 
للجماعة اإلسامية في لبنان، 

الش��يخ محمد إمام أمني الفتوى في طرابلس والش��مال، 
ش��يخ الق��راء الش��يخ زي��اد احل��اج، إضاف��ة ال��ى لفيف 
م��ن العلماء، وزي��ر العمل محم��د كبارة ممثاً باألس��تاذ 
س��امي رض��ا، النائب محم��د الصف��دي ممث��اً بالدكتور 
مصطف��ى احللوة، النائب س��مير اجلس��ر ممثاً بالس��يد 
كم��ال حلواني، العميد كرم م��راد مدير مخابرات اجليش 
اللبنان��ي ف��ي الش��مال ممث��اً بالنقي��ب محم��د ع��وض؛ 
رئيس جمعية التربية اإلس��امية الدكت��ور ناهد الغزال، 
رئي��س املجل��س العلمي األس��تاذ عب��د الرحم��ن الذهب، 
رئيس جلن��ة الثقافة والتوجيه اإلس��امي الدكتور أحمد 
علوش، إضافة الى أعضاء م��ن املجلس اإلداري والهيئة 
العامة في جمعية التربية اإلس��امية؛ األس��تاذ غس��ان 
املرعبي مدير مدرس��ة اإلميان – فرع قبة بش��مرا –عكار، 
األستاذ حسام درباس مدير مدرسة اإلميان – فرع سير، 
األس��تاذ أحمد الغا مدير مدرسة اإلميان – فرع السفيرة، 
األس��تاذة س��افة ط��وط مدي��رة معه��د اإلمي��ان للعلوم 
التطبيقية؛ الش��يخ مصطفى علوش املش��رف الديني في 
مدارس اإلميان اإلسامية والهيئتني اإلدارية والتعليمية 
في م��دارس اإلميان اإلس��امية في الش��مال، إضافة الى 

الطاب املكرمني وذويهم.
استهل احلفل بتاوة مباركة من القرآن الكرمي فكلمة 

ترحيبية من عريف احلفل الشيخ مصطفى قرة.
كلم��ة جمعي��ة التربي��ة اإلس��امية ألقاه��ا الدكتور  

س��ماحة  برعاي��ة 
مفتي طرابلس الدكتور 
مال��ك الش��عار، نظمت 
اإلرش��اد  جمعي��ة 
إفطاره��ا  اخليري��ة 
الثان��ي  الس��نوي 
الفيح��اء  مطع��م  ف��ي 
بحض��ور األم��ني العام 
اإلس��امية  للجماع��ة 
في لبنان األستاذ عزام 
ع��ن  ممث��ل  األيوب��ي؛ 
الرئيس جنيب ميقاتي 

األس��تاذ نبيل الصوفي، ممثل عن وزي��ر العمل محمد 
كبارة الدكتور س��امي رض��ا، ممثل عن الل��واء محمد 
اخلير األس��تاذ عبد الل��ه مواس، ممثل الوزير س��مير 
اجلس��ر العميد كمال حلواني، رئي��س جمعية مكارم 
األخاق اإلسامية الشيخ ناصر الصالح، ممثل نقيب 
املهندس��ني بس��ام زيادة املهندس بال عوض، ممثل 
الش��يخ محمد رشيد ميقاتي األس��تاذ صاح ميقاتي، 
مدير عام مؤسس��ة CCG املهندس مصطفى بدوي، 
إضاف��ة إلى فعالي��ات املجالس البلدي��ة واالختيارية 
في طرابلس وامليناء وفعالي��ات من املجتمع واملدني 

ونقابيني وإعاميني.
بع��د تاوة مباركة من القرآن الكرمي، وكلمة ألحد 
مكفولي اجلمعية؛ ألقى رئيس اجلمعية الش��يخ علي 
حرب��ا كلمة أعلن فيه��ا أن اجلمعية تكف��ل قرابة الفي 
يتيم، وان طموح اجلمعية ف��ي زيادة أعداد املكفولني 
آمن��وا  الذي��ن  البيض��اء  األي��ادي  أصح��اب  بجه��ود 

باجلمعية واخاص القائمني عليها.

»اجلماعة  أحي��ت 
اإلس��امية« في شحيم 
ب��در  »غ��زوة  ذك��رى 
وفتح مك��ة«، باحتفال 
رمضان��ي ف��ي »مرك��ز 
اإلس��امي«،  الدع��وة 
النائب  ممث��ل  حض��ره 
محم��د احلج��ار )أحمد 
احلجار(، رئيس رابطة 
محمد  الشوف  مخاتير 
عبد الرحمن، ومخاتير 
م��ن  وأعض��اء  البل��دة 

املجلس البلدي وممثلون عن االحزاب.
اس��تهل احلف��ل بتاوة آي��ات م��ن الق��رآن الكرمي، 
فرق��ة  م��ن  واناش��يد  ش��عبان  محم��د  م��ن  وترحي��ب 
الش��يخ مصطف��ى  القاض��ي  الق��ى  ث��م  »االس��تقامة«، 
أمني ش��حادة كلمة أش��ار فيه��ا الى ان »غ��زوة بدر هي 
االنتص��ار األول في اإلس��ام بعد معان��اة وصبر، وهي 
الصورة احلقيقية النتصار أهل احلق على أهل الباطل، 
حيث جاء االنتصار من عند الله ألن أهل احلق أخلصوا 

نظم��ت اجلماع��ة اإلس��امية 
محاض��رة  اجلومة-ع��كار،  ف��ي 
للدكتور بس��ام الط��راس بعنوان 
»رمضان رم��ز العزة واالنتصار«، 
في قاعة املربي عبد الفتاح ش��ديد 
في اجلوهرة-بزبينا، حتدث فيها 
عن اإلس��ام ومبادئه، وعن ش��هر 
فاالس��ام  وانتصاراته،  رمض��ان 
ليس شعاراً يرفع وال مبادئ تزين 
بها اجلدران ولكنه خطوات عملية 
تؤكد صدق النية ووضوح الرؤية 

وصفاء العقيدة. 
وأضاف: »سيأتي يوم نسأل 
الله أن ال يأتي وقد حذرنا رس��ول 

الل��ه ب��ه »أن عرى اإلس��ام تفت��ق عروة ع��روة«، بكل 
أس��ف وهذا األخطر أن نخرج من اإلسام ونحن ندعي 
أننا دع��اة ومعرفون بهذا الدين العظيم ألننا نس��اهم 

مع من يفتق عرى اإلسام«.
واختت��م: »عندم��ا جنحت��م ف��ي الس��يطرة عل��ى 
جوارحك��م فمنعت��م أنفس��كم ع��ن الطعام والش��راب، 

فعالي��ات  ضم��ن 
القلوب(،  إحي��اء  )رمض��ان 
املعلم��ني  رابط��ة  أقام��ت 
املسلمني -  قسم املعلمات في 
جمعية النجاة االجتماعية - 
بيروت، بالتنسيق مع إدارة 
ثانوي��ة االميان النموذجية، 
إفط��اراً للمعلمات ف��ي قاعة 
غ��روب  وذل��ك  املدرس��ة، 
االثن��ني 10 رمض��ان.  ي��وم 
املعلم��ات  اس��ترجعت 

الذكريات من خال عرض س��ايد مميز عنهن، وألقت 
كلمة املناس��بة رئيس��ة اجلمعية في بيروت الس��يدة 
من��ى زنت��وت، حثت فيها عل��ى االس��تزادة بالطاعات 
واألعم��ال الصاحل��ة وتنقي��ة النف��وس م��ن األحق��اد 
واحلسد في هذا الشهر الفضيل. ثم مت توزيع اجلوائز 

االجتماعي  القسم  نظم 
النج��اة  جمعي��ة  ف��ي 
االجتماعي��ة ببن��ني - عكار، 
إفط��اراً خيري��اً ف��ي مطع��م 
الديوان - العب��دة بحضور 
النج��اة  جمعي��ة  رئيس��ة 
ع��كار  ف��ي  االجتماعي��ة 
الدكت��ورة ابته��ال القس��ام، 
النس��ائية  الهيئة  مس��ؤولة 
في دائرة األوقاف اإلسامية  
مس��ؤولة  عب��ود،  فات��ن 

اللجنة النس��ائية إلمناء ببنني سلوى هزمي، وعدد من 
الشخصيات النسائية التربوية واالجتماعية.

كلمة املناس��بة ملس��ؤولة العاقات العامة »ناهد 
سعد الدين«، حيث حتدثت عن أهداف جمعية النجاة 
االجتماعية، التي تس��عى دوماً للتع��اون مع املجتمع 
الذي يحيط بها: »هدفنا أن نرسم البسمة والفرح على 
وجوه احملتاجني والفقراء من خال تقدمي املس��اعدات 

جمعية التربية اإلسالمية
تنظم حفل توزيع جوائز مباراة اإليمان القرآنية

جمعية اإلرشاد في طرابلس تنظم إفطارها السنوي

احتفال الجماعة في شحيم بذكرى معركة بدر 

د. بسام الطراس:  رمضان رمز العزة واالنتصار

إفطار رابطة المعلمين المسلمين في بيروت

في إفطار جمعية النجاة في عكار: رمضان إحياء القلوب

أنشطة
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يتاب����ع كثي����ر من اللبنانيني خالل ش����هر رمضان املبارك برنامج »الصدم����ة« الذي تعرضه قناة 
MBC. فكرة البرنامج -ملن اليعرف- تقوم على وجود كاميرا خفّية تصور رّدة فعل املارة على حادث 
إنساني محدد يتم صنعه. مرة تكون القصة تتعلق مبعاملة الزوجة حلماتها باخلشونة واجلفاء، 
ومرة أخرى بطرد بائع لطفل يتوس����ل لباس����ًا يقيه البرد، ومرة ثالثة لشاب يقوم بالتحرش بفتاة، 
وهك����ذا.. وكل حلق����ة م����ن حلقات البرنامج تس����تعرض ردات فع����ل الناس في أكثر م����ن قطر عربي. 
والصدمة التي متت عنونة البرنامج على أساس����ها تقوم على ش����عور الناس بالصدمة مما يجري 
حوله����م، فتتن����ّوع ردود أفعالهم، بني من يتجاهل األم����ر، ومن يحاول التدخل بلطف، ومن يتدخل 

بشكل عنيف.
كل ما س����بق كان ضروريًا للتمهيد إلحدى حلقات البرنامج التي ُعرضت قبل أيام. يقف أحد 
املمثلني متظاهرًا أنه صاحب بس����طة لبيع املالبس في الش����ارع، وينادي مرّوجًا لبضاعته على أنها 
األجود واألرخص، فيبدأ بعض املارة  بالوقوف متفحصني املالبس املعروضة، حينها يخبر البائع 
الزبون أن هذه األلبس����ة ذات جودة عالية، وهي صناعة »إس����رائيلية«، هنا يفترض أن تقع الصدمة. 
كان متوقعًا رصد عالمات االستنكار والغضب واالستياء من الزبائن، لكن الصدمة كانت عكسّية، 
فمعظ����م الزبائ����ن تعاملوا مع األمر بش����كل عادي، ول����م تصدر عنه ردود فعل ناف����رة، بل إن بعضهم 
ش����كلت معرفتهم بأن األلبس����ة إس����رائيلية دافعًا إضافيًا لتفحصها وقياسها. ولم نشهد ردات فعل 
س����لبية إال ح����ني ق����ام ممثل آخر بالتش����اجر مع البائع ألنه يبي����ع بضاعة إس����رائيلية، حينها انتبه 
البع����ض خلط����ورة األم����ر، بينما تولى آخ����رون إقناع املمثل اآلخ����ر بعدم أهمية ما يق����ول، وأن زمن 

الصراع مع »إسرائيل« انتهى، وأنه ال فائدة من املقاطعة االقتصادية..
رغم أن ما سبق يندرج ضمن برنامج تلفزيوني تعّرضت مشاهده للقص والتحوير والتعديل، 
لكن اخلالصة اخلطيرة التي يجدر التوقف عندها، هي أن شريحة واسعة من شعوبنا العربية لم 
تعد جتد في االحتالل اإلس����رائيلي عدوًا يس����تحق املقاطعة والرفض واالستنكار، وهو أمر لم نكن 
بحاجة لبرنامج تلفزيوني إلدراكه وملس خطورته. فقد بات واضحًا أن العدو اإلس����رائيلي لم يعد 
يحتّل قائمة األعداء بالنسبة إلى كثير من األنظمة العربية، بعدما أجرت تعديالت جوهرية على 
ه����ذه القائمة، ورمبا انتقلت »إس����رائيل« من الئحة األعداء إل����ى الئحة احللفاء. ما يؤكد ذلك هو 
ق����ول رئي����س وزراء االحتالل بنيامني ننت ياهو »إن هناك تغييرًا حصل في العالقات بني إس����رائيل 
ودول العالم العربي، وباتت هذه الدول تعّد تل أبيب ش����ريكة وليس����ت عدوة«، معتبرًا أن عدد الدول 
العربية التي ناصبت إس����رائيل العداء منذ تأسيس����ها، آخذ في االنخفاض. ووصل به األمر إلبداء 
رغبته بزيارة اململكة العربية الس����عودية دون أن نس����مع أي ردة فعل مس����تنكرة أو مس����تهجنة لهذه 

الرغبة.
ه����ذا وضع األنظمة، فهل الش����عوب أفضل حااًل؟ قطعًا نعم، لك����ن هذا ال يعني أن األمور على 
ما يرام. فأزمات املنطقة وبؤرها املشتعلة أّدت الهتزاز كبير في الصورة، فأشكل األمر على كثيرين، 

ولم يعودوا ميّيزون بني العدّو والصديق.
ه����ذا التداخ����ل مبّرر ومفه����وم، في ظل جتييش إعالم����ي تقوده األنظمة جتاه أع����داء بعينهم، 
وإهمال أعداء آخرين. التداخل يتحقق كذلك بعدما أغرقت بعض قوى املقاومة نفسها في وحول 
أزم����ات املنطق����ة، وهي باتت جتاهر صراحة بأن هناك مخاطر وتهديدات تتقدم على اخلطر الذي 
تش����كله »إس����رائيل«. ضبابية الرؤية تخطت الش����عوب لتصل إلى مواقف رس����مية تصدر عن هيئات 

وأحزاب وجمعيات باتت تساوي بني اخلطر الذي تشكله »إسرائيل« ومخاطر أخرى. 
كي����ف ال تقع الش����عوب باحلي����رة، وهي تصحو من النوم فتج����د دواًل عربية أعلنت احلرب على 
جارته����م الصغيرة، فيحاولون إخضاعها من خالل محاصرته����ا بّريًا وبحريًا وجويًا. يريدون منها 
التخّلي عن قرارها وسيادتها، وإال فالويل والثبور وعظائم األمور. كيف النقع باحليرة ونحن نتابع 
حجم احلقد والضغينة واحلس����د والتآمر الذي متارسه بعض الدول العربية بحق أخواتها؟ كيف 
ميك����ن التميي����ز بني الصديق والعدّو، ونحن جند دولة عربية تس����عى لتجويع وخنق ش����عب عربي، 

ومن يعتبره البعض عدوًا يسعى لتخفيف احلصار وتقدمي العون والغذاء للمحاصرين؟!<

بقلم: أواب إبراهيم

نعيش صدمات.. ال صدمة

كلمة طيبة

أب��رز  بح��دوث  املس��لمون  يفتخ��ر 
االح��داث املصيري��ة ف��ي ش��هر رمضان 
املبارك، م��ن بينها »غزوة ب��در الكبرى« 
وفتح مك��ة املكرمة ومعركة عني جالوت 
م��ن  العاش��ر  األندل��س وح��رب  وفت��ح 
رمض��ان أو 6 تش��رين االول 1973 التي 
اس��تعاد فيه��ا الع��رب صحراء س��يناء 
وعّوض��وا بذل��ك بعض��اً م��ن هزمي��ة 5 
حزيران 1967 وسوى ذلك من األحداث 
الهام��ة الت��ي حدث��ت ف��ي ش��هر الصوم 
وأك��دت أهمي��ة ه��ذا الش��هر ف��ي حي��اة 
املس��لمني ودوره في إيقاد احلماس��ة في 
النفوس اّلتي استمّدت العزم من بركات 
الش��هر الكرمي وحتفي��ز ه��ذه األمة على 
جت��اوز مش��اّق الصوم وقس��اوة حرارة 
الطق��س امللتهبة مم��ا جعل أبن��اء األمة 
يتباهون  ببطوالت املسلمني األوائل رغم 
الظ��روف غي��ر املائم��ة، ولكن��ه اإلميان 
العال��م  إعج��اب  أث��ار  ال��ذي  الص��ادق 

بأسره.
لكن رمضان هذا العام خرق القاعدة 
حيث ابتل��ي العرب بص��راع األخوة في 
اخلليج العربي واالس��تنفار الشامل في 
البرية والبحري��ة واجلوية  املواجه��ات 
وقطع العاقات الدبلوماس��ية وتضييق 
احلصار على دولة قطر وفشل وساطات 
الكويت، ونداءات الرئيس التركي رجب 
الطيب أردوغان، وال يب��دو أّن هناك حاً 
قريب املدى بل تتزايد دعوات السعودية 
واإلم��ارات والبحرين ومص��ر الى تأكيد 
اتهام قطر بدعم اإلرهاب ووضع العّامة 
الشيخ يوس��ف القرضاوي على »الئحة 
اإلره��اب« األمر الذي فاجأ املس��لمني في 
أنح��اء العال��م اإلس��امي به��ذه التهمة 
التي تلقى صدى ارتياح لدى األوس��اط 

االسرائيلية واإلدارة األميركية.
ملاذا صم��ت العرب واملس��لمون عن 
اتخ��اذ مواق��ف معتدل��ة حتف��ظ لطرفي 
الن��زاع آرائهما وحريتهم��ا ومتنع املزيد 
م��ن االنهيار بني الدول العربية احليوية 
له��ا دوره��ا األساس��ي في اقال��ة عثرات 
املس��لمني االقتصادي��ة ودع��م املناط��ق 
الفقيرة في نكباته��ا املختلفة، ما يدفعنا 

حدث في »رمضان«

مواقيت الصالة
حس��ب توقيت مدين��ة بي��روت
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إلى مناش��دة دع��م األمة لاس��تنفار من 
أجل وضع حّد لهذه املمارسات اجلاهلية 
التي ال يرضى عنها اإلسام وال املسلمني 
في ه��ذا الش��هر الك��رمي. ومب��اذا جنيب 
أوالدن��ا عل��ى أس��ئلتهم ح��ول اخل��اف 
املستش��ري ب��ني دول اخللي��ج؟ وه��ذه 
انتكاسة مروعة بني هذه الدول وطاولت 
املواطنني األقرباء واملتصاهرين والذين 
يواجهون أقس��ى الظروف وأصعبها وال 
يتجرأون على االعت��راض على التدابير 
املس��تنكرة والتي ال سابق لها في تاريخ 

هذه الدول سابقاً.
إنه��ا أحجي��ة ت��زداد صعوب��ة كلما 
ج��رت مح��اوالت حللّه��ا وف��ّك رموزها، 
وال بأس أن تس��تمتع »إس��رائيل« بهذه 
األح��داث التي تخّفف ع��ن كاهلها هموم 
دول اخللي��ج ودور أمي��ركا في حتييدها 
ع��ن مجابهة الع��دّو االس��رائيلي لتكون 
الصورة مشوهة عن العرب وتقصيرهم 
في عدة أزمات تعترض مس��يرتهم وحل 
مش��كاتهم املس��تعصية بس��بب غياب 
الوح��دة وتفش��ي النزعات االس��تقالية 
واالنفصالية مما حول بلدان العرب إلى 
كيان��ات متباع��دة ومتعارض��ة وال آمال 

واحدة جتمع مواطنيها.
نع��م، ح��دث هذا ف��ي رمض��ان وكل 
مدع��ّوة  واإلس��امية  العربي��ة  الق��وى 
ال��ى أن تس��اهم ف��ي وض��ع ح��ّد له��ذه 
األزمة املس��تنكرة والتي تقّض مضاجع 
وق��د  ي��درون  ال  حي��ث  م��ن  املس��لمني 
فاجأتهم ه��ذه األزمة الت��ي حتدث ألول 
مرة ف��ي تاريخ ه��ذه ال��دول، فإلى متى 
ب��ني  االص��اح  ع��ن  الس��كوت  يس��تمر 
اإلخوان أم أّن االمور تنحدر الى االسوء؟ 
وهل بعد ص��راع االخّوة من هّم يعصف 
بالعرب واملس��لمني الذين كانوا يأملون 
أن يكون رمضان شهر اخليرات والوئام 
بني هذه الدول؟ آملني أن تنفرج األحوال 
وأال ينتهي هذا الش��هر إال بنتيجة س��اّرة 
متسح الكآبة عن وجوه املسلمني وتعيد 
لرمض��ان س��يرته بأنه ش��هر البطوالت 

والوئام والسامة.{
عبد القادر االسمر


