
الحريري.. بين األمس واليوم
باألم���س، س���افر الرئي���س س���عد احلري���ري عل���ى رأس وف���د كبير ال���ى الوالي���ات املتحدة 
األميركية، ليصل إلى واشنطن ويلتقي في البيت األبيض بالرئيس األميركي دونالد ترامب، 
ليخ���رج بعد س���اعة ويعق���د مؤمترًا صحافيًا مش���تركًا مع ترام���ب، لم يوفر ه���ذا األخير فيه 
حزب الله من اتهامه باإلرهاب واألوصاف املش���ابهة. وقد أوقفت كل وس���ائل اإلعالم اللبنانّية 
برامجه���ا لتنق���ل وقائع اللقاء واملؤمتر الصحفي. إذا عدنا س���نوات الى الوراء، الى 12 كانون 
الثاني 2011، كان احلريري رئيسًا للحكومة، وكان حزب الله شريكًا فيها كما هو اليوم. يومها 
تق���دم وزراء )8 آذار( ح���زب الله وحركة أمل والتيار الوطني احلر باس���تقاالتهم من احلكومة، 
مم���ا يعني ش���غور ثل���ث أعضائها، وخ���رج الرئيس احلريري م���ن البيت األبي���ض ليفاجأ بأن 
حكومته باتت بحكم املس���تقيلة، فتقدم باس���تقالته ليعيش لبنان بدون حكومة عدة أش���هر.. 
الى أن استطاع الرئيس جنيب ميقاتي تشكيل حكومة جديدة. ما الذي تبّدل، إال أن الرئيس 
احلريري اصطحب معه حاكم مصرف لبنان املركزي كي يساعد في تخفيف أعباء العقوبات 
املالي���ة عل���ى لبن���ان.. اضافة ال���ى أن مقاتلي حزب الله منغمس���ون في ح���رب إقليمية )خارج 

لبنان(، وال يريد احلزب مزيدًا من العقوبات، التي تطال املصارف واملؤسسات املالية!!
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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(

الحريري للبنك الدولي:
 ال نريد العودة إلى وراء

أك��د رئي��س احلكوم��ة اللبنانية س��عد 
»كيفي��ة  ه��و  الوحي��د  هم��ه  أن  احلري��ري 
احلف��اظ عل��ى لبن��ان وأن نب��ذل كل م��ا ف��ي 
وس��عنا لنتمكن من النهوض بالبلد وتثبيت 
االستقرار والنهوض باالقتصاد، وهذا يشكل 
اليوم أساس��اً ملا أتيت للتح��دث به في البنك 
الدولي ألننا في لبنان نعرف أن لدينا شراكة 
ف��ي م��كان ما م��ع البنك تع��ود الى عش��رات 
السنني، ونسعى الى تطويرها«. وقال خالل 
لقائ��ه في مق��ر البن��ك الدول��ي فري��ق العمل 
اللبناني في البنك وصن��دوق النقد الدوليني 
في حض��ور أعضاء الوف��د اللبنان��ي املرافق 
وممث��ل املجموعة العربية ف��ي البنك الدولي 
ميرزا حس��ن وممثل مجموعة الدول العربية 
في صن��دوق النق��د الدولي ح��ازم الببالوي 
ومدي��ر الش��رق األوس��ط ووس��ط آس��يا في 
صندوق النقد جهاد أزعور: »نبحث عن سبل 
خلل��ق فرص عمل ف��ي البلد، كم��ا نعمل على 
وض��ع خطة لالس��تثمار ف��ي رأس امل��ال لها 
عالق��ة بكل البنى التحتية، م��ن كهرباء وماء 
واتصاالت وكل هذه القطاعات ألن االستثمار 
فيه��ا هو من أكث��ر األمور إف��ادة للبلد وهو ما 

سيغير نوع اقتصادنا«.

عون: ليس في الوارد
 نزع ضمانات القضاة

أكد رئيس اجلمهورية اللبنانية ميشال 
القضائي��ة  الس��لطة  »اس��تقاللية  ان  ع��ون 
والقوان��ني  الدس��تور  مبوج��ب  مصون��ة 
واالنظمة املرعية، واي اج��راء ميكن ان يؤثر 
عل��ى هذه االس��تقاللية تت��م معاجلت��ه وفقاً 

لألصول القانونية التي تضمن تعزيزها«.
وابل��غ ع��ون رئي��س واعض��اء مجلس 
القض��اء االعل��ى خ��الل اس��تقبالهم في قصر 
بعب��دا، ان��ه »ح��رص عل��ى تضم��ني خطاب 
القس��م موقفاً واضحاً من استقاللية السلطة 
القضائية على غرار الس��لطتني التش��ريعية 
والتنفيذي��ة، مع تأكي��د أهمي��ة التعاون بني 
هذه الس��لطات مل��ا فيه اخلير الع��ام«، ولفت 
الى ان »املادة 20 من الدستور تعطي القضاة 

ضمانات ليس في وارد أحد نزعها منهم.

قائد الجيش: لن نجعل مخيمات 
عرسال ستارًا لإلرهابيين

العم��اد  اللبنان��ي  اجلي��ش  قائ��د  أك��د   
جوزيف عون أن »وحدات اجليش املنتش��رة 
على احلدود الش��رقية، تس��تهدف دائماً وفي 
أّي وق��ت م��ن األوق��ات، مواق��ع املجموع��ات 
تس��لّلها  وخط��وط  وحتركاته��ا  اإلرهابي��ة 
باألس��لحة الثقيلة، األمر الذي أّدى تباعاً إلى 
محاصرتها وتضييق اخلناق عليها إلى احلّد 
األقصى«. وأشار الى أن »جهد اجليش يترّكز 
حالي��اً عل��ى حماي��ة أهالي عرس��ال والقرى 
احلدودية ومخيمات النازحني من محاوالت 
تسلل اإلرهابيني، كما يقوم أيضاً وبالتنسيق 
والصلي��ب  الدول��ي  األحم��ر  الصلي��ب  م��ع 
األحم��ر اللبناني، بتقدمي املس��اعدات الطبية 

والغذائية للنازحني«.
وبالنس��بة إلى التوقيف��ات األخيرة في 
املخيم��ات، لف��ت إل��ى »وج��ود 50 إرهابي��اً 

خطي��راً م��ن ب��ني املوقوف��ني، بعضه��م م��ن 
ال��رؤوس املدّبرة واملش��اركني ف��ي اختطاف 
العس��كريني والهج��وم على مهنية عرس��ال 
خالل أحداث آب 2014«، مؤّكداً أّن »اجليش 
ومع التزامه الدقيق معايير حقوق اإلنسان، 
لن يجع��ل من املخيم��ات س��تاراً لإلرهابيني 
ميّكنهم م��ن التخطي��ط في اخلف��اء واإلعداد 

لتنفيذ عمليات إرهابية في الداخل«.

المستقبل: ال شرعية 
لقتال حزب الله

اس��تغربت كتل��ة »املس��تقبل« النيابية 
»قرار ح��زب الله خوض املعركة بقرار متفرد 
منه خارج إطار الدولة اللبنانية وشرعيتها، 
وخارج مؤسس��اتها الدستورية والعسكرية 
واألمني��ة«. ورأت ف��ي بي��ان بع��د اجتماعها 
برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة أن »خطورة 
ما يحص��ل تكمن ف��ي أّن احلزب يس��تمر في 
جتاوز الدولة وفي التصرف على أس��اس أّن 
اإلم��رة له في لبن��ان متجاه��الً إرادة أو رغبَة 

املواطنني بشكل كامل«.
ف��ي  الل��ه  »ح��زب  أّن  الكتل��ة  وأك��دت 
ق��راره املتفرد ميث��ل ق��رار القي��ادة اإليرانية 
ومخططاته��ا به��دف إح��كام الس��يطرة على 
لبن��ان،  م��ن  الش��رقية  احلدودي��ة  املنطق��ة 
متهي��داً  الس��وري  النظ��ام  م��ع  بالتنس��يق 
لإلطب��اق الكامل عل��ى لبنان به��دف حتويل 
نظامه إلى نظ��اٍم ُمش��ابٍه للنظامني اإليراني 

والسوري«.

واشنطن تحّذر من تهديد 
»حزب الله« للبنانيين

املتح��دة  الوالي��ات  ح��ّذرت مندوب��ة 
املتح��دة  األمم  ل��دى  الدائم��ة  األميركي��ة 
السفيرة نيكي هيلي، من »مخاطر التهديد 
الذي ُيشّكله حزب الله للشعب اللبناني«، 
موضحة أن »حزب الله ُيعّد نفس��ه لش��ن 
احلرب، وعل��ى قوة األمم املتح��دة املؤقتة 
في لبنان ���� اليونيفيل، فعل املزيد لتجنب 

اشتعال حرب جديدة مع إسرائيل«.
وأش��ارت هيل��ي ال��ى أن »ح��زب الله 
س��يطر االثن��ني على نق��اط اس��تراتيجية 
في محيط بلدة عرس��ال احملاذية للحدود 
الش��عب  يتوقع��ه  م��ا  وأق��ل  الس��ورية، 
األميرك��ي من مجلس األم��ن، هو االعتراف 
أمامن��ا«،  الت��ي  الواضح��ة  بالتهدي��دات 
أش��رح  أن  ميكنن��ي  »كي��ف  متس��ائلة: 
إرهابي��ة،  منظم��ة  هن��اك  أن  لألميركي��ني 
ُتع��ّد رجالها وترس��اناتها للحرب، واألمم 
املتح��دة ترفض أن تش��ير إلى ح��زب الله 
باالس��م؟ هذا يج��ب أن يتغّي��ر، وعلينا أن 
نظهر حلزب الله أنه ال يس��تطيع أن يفلت 

بأسلحته غير املشروعة«.

دريان يطالب بإعادة النظر 
في أيام التعطيل

أكد مفتي اجلمهورية اللبنانية الش��يخ 
دار  ف��ي  زواره  أم��ام  دري��ان  اللطي��ف  عب��د 
الفت��وى، أن »صالة اجلمع��ة هي فرض عني 
على املس��لمني«، داعياً إل��ى »إعادة النظر في 
أي��ام التعطيل كي يقوم املس��لمون بواجبهم 
الدين��ي ي��وم اجلمعة ال��ذي هو ي��وم مبارك 

لدى املسلمني«.
ف��ي  الفت��وى  »دار  أن  عل��ى  وش��دد 
مس��يرتها  وخ��الل  اللبناني��ة  اجلمهوري��ة 
التاريخي��ة والدينية والوطنية كانت متبنية 
وداعية م��ع اجلمعيات األهلية ف��ي املطالبة 
بتعطي��ل ي��وم اجلمعة، ول��م ول��ن تغير هذا 
والوطن��ي«.  والدين��ي  التاريخ��ي  املس��ار 
وقال: »إن دار الفتوى س��تبقى حريصة على 
القيام بدورها اإلسالمي والوطني بالتعاون 
م��ع القي��ادات املعني��ة واملؤسس��ات األهلية 
واجلمعي��ات والهيئ��ات واملراكز اإلس��المية 

لتأدية واجبها الديني والوطني«.

الجسر: »حزب الله« يصادر 
القرارين السياسي والعسكري

ش��دد عض��و كتل��ة »املس��تقبل« النائب 
س��مير اجلس��ر عل��ى أن »م��ا يقوم ب��ه حزب 
ومي��ّس  مقب��ول  غي��ر  اجل��رود  ف��ي  الل��ه 
بالسيادة جلهة مصادرة القرارين السياسي 
والعس��كري«، منّبه��اً عل��ى أن »م��ا يج��ري 

سيزيد األمور تعقيداً في لبنان«.
وأش��ار في حديث إل��ى وكال��ة »األنباء 
املركزي��ة«، ال��ى أن »م��ا يحصل ف��ي اجلرود 
س��ابقة في احلياة السياسية اللبنانية، فإذا 
ش��عر كل فريق سياسي بفائض قوة ال شيء 
س��يمنعه من القيام بعمليات عسكرية داخل 
لبنان وخارجه«، الفتاً إلى أن »أكثرية القوى 
السياسية غير راضية عّما يقوم به حزب الله 

في اجلرود حتى لو اعتصمت بالصمت«.

شبكة لـ»داعش«
 في قبضة القوى األمنية

أعلن��ت ش��عبة العالق��ات العام��ة ف��ي 
الداخل��ي،  األم��ن  لق��وى  العام��ة  املديري��ة 
توقيف ش��بكة تابعة لتنطيم »داعش« تضم 
5 عناصر، »جميعهم من التابعية الس��ورية 
وراوح نطاق عملهم بني مدينة بيروت ومحلة 
الدورة«. وأفادت بأن الش��بكة »كانت تتابع 
التحضير والتنس��يق مع كوادر في التنظيم، 

في انتظار ورود التعليمات النهائية اليها«. 
وج��اء ف��ي بي��ان الش��عبة: »ف��ي إطار 
عمليات األمن االستباقية للشعبة ومتابعتها 
الش��بكات واخلاليا اإلرهابية، خصوصاً تلك 
املرتبط��ة بتنظيم »داعش«، مّت رصد ش��بكة 
تابع��ة له، ع��دد أفراده��ا خمس��ة، جميعهم 
عمله��م  ونط��اق  الس��ورية،  التابعي��ة  م��ن 
راوح ب��ني مدين��ة بي��روت ومحلة ال��دورة«. 
واف��ادت ب��أن »ق��وة من الش��عبة نف��ذت في 
17 مت��وز اجل��اري و18 من��ه، عملي��ات دهم 
ف��ي بيروت والبق��اع، أدت إل��ى توقيف كامل 
أعضاء الشبكة. وبالتحقيق معهم، »تبنّي أن 
املنّسق الرئيسي للش��بكة هو املوقوف األول 
) أ. ع( ال��ذي اعترف بانتمائ��ه إلى »داعش« 
ف��ي س��وريا، ومتابعت��ه دورات »ش��رعية« 
وعس��كرية في الطيبة، وانتقال��ه إلى منطقة 
امليادين للمش��اركة ف��ي القتال ف��ي صفوف 

التنظيم«.

استقبال المفتي دريان النائب عماد الحوت
اس��تقبل مفت��ي اجلمهوري��ة الش��يخ عب��د 
اللطي��ف دري��ان النائ��ب عم��اد احل��وت، ال��ذي 
ق��ال بعد اللقاء: »مت التش��اور مع س��ماحته في 
مختل��ف األم��ور اللبناني��ة، ومت التركي��ز عل��ى 
قضيتني أساسيتني: قضية القدس، وما يحصل 
فيها م��ن انتهاك من احملت��ل الصهيوني، ووقفة 
املقدس��يني، وصمودهم واهل فلسطني في وجه 
ه��ذه الهجم��ة، ودور األمة واللبناني��ني في دعم 

هذا الصمود.
والقضي��ة الثاني��ة الت��ي وقفن��ا عندها هي 

تغيير دوام العمل، وقد أثر ذلك على يوم اجلمعة، ومن املعروف 
ان ي��وم اجلمعة هو يوم ميارس فيه املس��لمون ش��عائرهم من 
ص��الة اجلمع��ة وغيره��ا، وبالتال��ي احلف��اظ على ه��ذا احلق 
للمس��لمني أمر ض��روري. وتوافقنا مع س��ماحته، وكان موقفه 

واضح��اً، انه ينبغ��ي أن يحفظ للمس��لمني ي��وم اجلمعة، يوم 
صالتهم، مبا يتيح لهم ممارسة شعائرهم الدينية أسوة ببقية 
الطوائف واملذاهب. التش��اور ما زال مستمراً، وسيبقى مستمراً 

للتوصل الى خطوات مساعدة للحصول على هذا احلق«.

لقطات لبنانية

وجهة نظر

التعاي���ش السياس���ي ال���ذي بدأ من���ذ التوصل ال���ى اتفاق عل���ى اجراء 
االنتخاب���ات الرئاس���ية اللبناني���ة الت���ي كانت معطل���ة من ربي���ع 2014 الى 
خريف 2016... هذا التعايش أكمل طريقه في مهمة تشكيل احلكومة وفي 
التوصل الى تس���وية صعبة ومريرة في القانون االنتخابي وفي العديد من 
امللفات األخرى. وقد شمل التعايش العديد من القوى الرئيسية في البالد 
كان ف���ي مقدمها تيار املس���تقبل و»حزب الل���ه« اللذان عمال منذ نهاية عهد 
الرئيس ميشال سليمان الى تهدئة األرض والشارع اللذين كانا مضطربني 

على وقع العديد من اخلالفات التي مر بها لبنان. 
اال أن ه���ذا التعاي���ش يواج���ه ه���ذه األي���ام اس���تحقاقات داهم���ة حت���ت 
وط���أة املعركة احلاصلة في جرود عرس���ال بني »ح���زب الله« وجبهة النصرة 
ومجموعات مس���لحة أخرى محس���وبة على املعارضة الس���ورية منتشرة في 

تلك املنطقة منذ سنوات.
وقد بدأت مالمح هذا االس���تحقاق بالبروز اثر سقوط خمسة ضحايا 
س���وريني، سقطوا خالل تنفيذ اجليش اللبناني منذ بضعة أسابيع عملية 
اس���تباقية طاولت مخيمات للنازحني الس���وريني في عرس���ال. وقد عبر في 
حينها رئيس احلكومة سعد احلريري عن اعتراض على ما جرى في تلك 
العملي���ة االس���تباقية، ولكنه س���رعان ما أك���د أحقية اجلي���ش اللبناني في 
املعاجل���ة واملبادرة األمني���ة وحتديدًا في معاجلة اجلان���ب األمني ملخيمات 
النزوح الس���وري في لبنان. وقد اعتبر هذا املوقف احلريري غطاًء سياس���يًا 
مهمًا للجيش اللبناني الذي س���عى احلريري إلى عدم الزج املباش���ر به في 
معركة جرود عرس���ال. وكانت النتيجة أن اش���تعلت حرب عرس���ال بأقل قدر 
ممك���ن من املس���اهمة امليداني���ة للجيش اللبناني فيها. وق���د اقتصرت ردود 
الفعل اخلالفية بني »حزب الله« وتيار املس���تقبل على س���جال محدود بني 
الوزي���ر الس���ابق وئام وه���اب الذي عادة ما يرش���ح ويجند نفس���ه للذود عن 
»حزب الله«، وبني الرئيس فؤاد الس���نيورة. وكان االمتحان الصعب في هذا 
اخلض���م متمثاًل في الهجوم الذي ش���نه الرئيس األميرك���ي دونالد ترامب 
على »حزب الله« في املؤمتر الصحفي املشترك مع الرئيس سعد احلريري 
وف���ي نهاي���ة مباحثات احلريري مع ترامب قبل بضع���ة أيام. اال أن االحراج 
ال���ذي كاد أن يصيب موقف الرئيس احلريري من جراء هجوم ترامب على 
ح���زب الله ل���م يتحقق بس���بب انضباط ذل���ك الهجوم وع���دم انفالته نحو 
مس���تويات تصعيدي���ة أخ���رى دأب األميركي���ون عل���ى بلوغها في مناس���بات 
سابقة، وخصوصًا في ما يتصل بعنوان اإلرهاب الذي غاب عن كالم ترامب 

في اطار احلديث عن »حزب الله« في ذلك املؤمتر الصحفي.
وه���ذا ما قد يدفع الى االعتقاد أن مرحلة التعايش السياس���ي املش���ار 
إليه���ا م���ا زالت قائم���ة، وهي على قي���د احلياة، وأن متري���ر اخلالفات حيال 
العدي���د م���ن امللف���ات يج���ري على ق���دم وس���اق وأن املرحل���ة ال حتتمل غير 

ذلك. 
هذه املعطيات ترجح استمرار التعايش السياسي رغم احلروب والغبار 
الدخ���ان املتصاعد في خطوط التماس اللبنانية - الس���ورية وفي أكثر من 
مل���ف داخلي تزدحم فيه روزنامة االس���تحقاقات القادم���ة منذ اآلن وحتى 
أي���ار 2018 تاري���خ ح���دوث االنتخابات النيابي���ة العتيدة التي متثل س���يركًا 
سياس���يًا ش���يقًا وف���ق اح���دى املس���رحيات املعروضة ف���ي بي���ت الدين خالل 
الصي���ف احلال���ي وه���ي البل���دة اللبناني���ة الواقع���ة ف���ي كنف الوالي���ة التي 

يتزعمها وليد بيك جنبالط.<

التعايش وتمرير الخالفات مستمران
بقلم: أمين حجازي
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كلمة
األمان

حرب ضد »اإلرهابيني والتكفيريني واملتطرفني«، وأنه سوف يقاوم اإلرهاب 
ف��ي أي مكان أو زمان.. أين كان هذا التوجه منذ س��نوات عام 2007، حني 
أرس��لت املخابرات السورية تنظيم »فتح اإلس��الم« بقيادة شاكر العبسي 
ليح��اول زرع تنظيم��ه املتط��رف ف��ي مخيمات بي��روت، ثم ج��رى ترحيله 
برعاية معروفة الى مخيم النهر البارد، وعندما بدأت مواجهة هذه احلالة 
بقرار من احلكومة اللبنانية واجليش اللبناني، جاء موقف حزب الله على 
لس��ان أمينه العام »ان حرب املخيمات خط أحمر« الى أن س��قط عش��رات 
القتلى من جنود اجليش، وأبناء املخيم، وتدمير املخيم ومحيطه املعروف 
الهوية واالنتماء.. ليجري ترحيل »العبس��ي« من جديد الى س��وريا، بعد 

فشل مشروع »فتح اإلسالم« في لبنان.
املواجهات العسكرية الدائرة في جرود عرسال لن تنهي احلرب الدائرة 
في سوريا، ذلك أن تلك احلرب أوسع أفقاً من ميليشيات حزب الله وقواته 
العسكرية، خاصة أن »حزب الله« لم يكن ولن يكون وحده في املواجهات 
التي تدور على األراضي الس��ورية، خاصة أن الفصائل املش��اركة في هذه 
املواجه��ات حتم��ل طابعاً طائفي��اً واضح��اً، وأن بعضها يرك��ز على األداء 
العس��كري وبعضه��ا اآلخر يعمل في املي��دان الدعوي املذهبي، وقد س��بق 
لرئي��س الوزراء الس��وري املنش��ق )ري��اض حجاب( أن حت��دث عن تبدل 
واض��ح في الهوية الطائفية واملذهبية لعدد من املناطق الس��ورية التي لم 
يك��ن فيه��ا أي حضور مذهبي، وحتدث عن بناء عش��رات احلس��ينيات في 
مناطق س��ورية معروف��ة.. يضاف الى ذل��ك حضور إيران��ي وعراقي بارز 
ف��ي بعض أحي��اء العاصمة دمش��ق، التي غادره��ا س��كانها األصليون أو 
باعوا منازلهم بأس��عار زهيدة، ليحتلها املشاركون في احلرب السورية أو 

ذووهم من الوافدين الى سوريا.
ح��رب جرود عرس��ال ليس��ت س��وى ش��ريحة صغي��رة أراد منها من 
يدي��رون احلرب في الس��احة الس��ورية اثبات تفّوقهم في ه��ذه احلرب، ال 
س��يما في الس��احة اللبنانية، خاصة أن لبنان مقبل عل��ى انتخابات ذات 
طابع جديد )نس��بّية بصوت تفضيلي(، وحزب الله ال يريد تكرار الثنائية 
الش��يعية التي مارس��ها على الس��احة اللبنانية، فقد ش��اخت حركة أمل، 
وأكب��ر النواب س��ناً في املجلس النياب��ي هم من أبنائه��ا، وإذا بدأت عملية 
توزيع املرش��حني على املقاعد واملواقع النيابي��ة، فال بّد من أن تكون هناك 
توزيع��ات جديدة للمقاعد النيابية مبا يتالءم مع الوزن السياس��ي حلزب 

الله، كما هو الوزن الشرعي واملالي.
وبالتالي فإن التركيز على السلسلة الشرقية جلبال لبنان سوف يكون 
ل��ه ما بعده، انطالقاً من س��هل البقاع املمتد من أقصى الش��مال في الهرمل 
وبعلب��ك، الى أقص��ى اجلنوب في حاصبيا وراش��يا. وإذا ما انتهت معارك 
جرود عرسال، كما جرود بعلبك الهرمل، فإن نتائجها سوف تنعكس على 
الداخل اللبناني، كما على الداخل السوري، إذا ما انتهت احلرب كما يريدها 

حزب الله وحلفاؤه في كل من الساحتني اللبنانية والسورية.

املع��ارك الت��ي دارت -ورمب��ا ال زالت ت��دور- في جرود بلدة عرس��ال 
ف��ي السلس��لة الش��رقية جلب��ال لبنان.. ب��دأت منذ س��نوات، ول��م تنطلق 
ش��رارتها منذ أس��بوعني فقط، وح��زب الله لم تبدأ مش��اركته في التصدي 
للثورة الس��ورية منذ أس��ابيع ضّد »اإلرهابيني والتكفيريني واملتطرفني«، 
وامن��ا بدأت من��ذ انطالق الثورة الس��ورية ض��د النظام منذ أكثر من س��ت 
س��نوات. ونتائج املواجهات في جرود عرس��ال لن تتوقف عند انس��حاب 
ه��ذا الفصي��ل الس��وري أو ذاك، وامنا الى بدايات املش��اركة حت��ت عنوان 
الدفاع ع��ن »مقامات أهل البي��ت« ثم الى معارك حل��ب وادلب وغيرها من 
الس��احات الس��ورية. ونتائج املواجه��ات الدائ��رة هذه األيام ل��ن تقتصر 
عل��ى اجلانب اللبناني من احلدود، وامنا س��وف تنتش��ر في كل الس��احة 
السورية، بل سوف تكون لها تداعياتها على مستوى املنطقة، ألن مشاركة 
فصيل إس��المي في التصدي لثورة ش��عب مظلوم منوذج غير مسبوق في 
الس��احتني العربية واإلس��المية، إذ على الرغم من انغماس مقاتلي حزب 
الله في احلرب الس��ورية طيلة السنوات الست املاضية، اال أن املجموعات 
القتالي��ة ما زالت حتمل اس��م »املقاومة« حرصاً منها على أن حتوز ش��رف 
مقاومة العدّو اإلسرائيلي، على فلسطني أوالً، ثم على اجلنوب اللبناني منذ 

عام 1982، وجميع املناطق احلدودية املتاخمة لفلسطني احملتلة.
يتحدث املراقبون عن هزمية وش��يكة لتنظيمي »النصرة« أو»داعش« 
في املناطق احمليطة بعرس��ال. قد يكون هذا االحتمال وارداً بنسبة عالية، 
أوالً بسبب املوقع اجلغرافي االستراتيجي ملنطقة اجلرود، أو نتيجة الدعم 
اجل��وي الذي تتلقاه ق��وات »املقاومة« م��ن طيران النظام، ف��ي حني تفتقد 
مجموع��ات »داع��ش« أو »النص��رة« ألي مس��اندة جوي��ة أو صاروخي��ة، 
يضاف ال��ى ذلك ان ه��ذه املجموعات تعاني ما يش��به احلصار، فاجليش 
اللبناني يرابط على احلدود اللبنانية، وهو جاهز ملواجهتها، وقوات حزب 
الل��ه حتاصرها وخلفها املناطق الس��ورية التي تراب��ط فيها قوات النظام، 
فضالً عن املواجهة القائمة بينها وبني »تنظيم الدولة« الذي يعتبرها عدواً 

له كما هي قوات النظام وامليليشيات الطائفية األخرى.
املعرك��ة القائم��ة س��وف تنته��ي غالب��اً ملصلح��ة »النظ��ام« وق��وات 
»املقاومة«، فماذا عن بقية املناطق السورية، التي تتقاسمها تركيا واألردن 
من الش��مال واجلنوب )ادلب وري��ف حلب من جهة، ودرع��ا حتى احلدود 
األردنية من جهة أخرى(، وماذا عن »سوريا املفيدة« التي سوف تكون من 
نصيب النظام، لتبقى من نصيب نظام بش��ار األس��د لفترة زمنية تقصر أو 
تطول؟! أين ستكون سوريا التي نعرفها، خاصة إذا بقيت مدينة الرقة بيد 
»داعش«، والقامش��لي ودير الزور على حدود كردس��تان العراق، لتنعش 
األم��ل الك��ردي القدمي بدول��ة تضم أكراد س��وريا ال��ى كردس��تان العراق، 
بانتظ��ار أك��راد تركيا وإي��ران به��ذا الكيان الذي س��قط منذ مائ��ة عام من 

اتفاقية سايكس - بيكو.
يبّرر حزب الله مش��اركته الواس��عة باحلرب الدائرة في س��وريا أنها 

في جرود عرسال
نموذج فريد..
لحرب ذات أوجه

اللبناني في واش��نطن عّل املس��اعدة األمريكية متّكن 
اجلي��ش من التصّدي ل��كل مخطط��ات »االرهاب« من 
ناحي��ة، ول��كل مخطط��ات الس��يطرة والهيمن��ة على 

الدولة من ناحية ثانية.
كذلك حمل احلريري إلى واشنطن ملفي الالجئني 
السوريني والعقوبات على »حزب الله«. احلريري لم 
يطال��ب ف��ي الواليات املتح��دة بعدم ف��رض عقوبات 
عل��ى احلزب، بل طالب بأن ال تش��مل ه��ذه العقوبات 
اللبناني��ني، ألن ذلك يجعل كل البل��د  يتأثر بها، وهذا 
م��ا جعل احلزب ميتعض من زي��ارة احلريري ويترك 
للوس��ائل االعالمي��ة الت��ي مي��ون عليها تش��ّن حملة 
قوية على موقف احلريري وتيار املس��تقبل من حملة 
احلزب العس��كرية عل��ى جرود عرس��ال، وصوالً إلى 
حدود التخوي��ن واالتهام بالعمالة، وق��د أراد احلزب 
م��ن توقيت احلملة بالتزامن مع زي��ارة احلريري إلى 

واشنطن ليقول : »األمر لي في لبنان«!!
ال ش��ّك ف��ي أن اله��دوء الذي يش��هده لبن��ان في 
غمرة النيران املش��تعلة في املنطقة يعود في أسبابه 
إلى قرار إقليمي دولي حت��ى ال يتحّول ملف الالجئني 
إلى لبنان إلى عبء دولي في حال انهيار االس��تقرار، 
ألن الالجئ��ني عنده��ا س��يضطرون إلى اله��روب مرة 
ثاني��ة من لبنان م��ن جحيم احلرب ال س��مح الله. لذا 
ف��إن اله��دوء القائم ه��و ه��دوء بق��رار، وبالتالي فإن 
زي��ارة احلري��ري لواش��نطن تأت��ي م��ن أج��ل تعزيز 
االس��تقرار واألمن على كافة املس��تويات، ولكن حيث 
إن املس��ألة هي مس��ألة تتعلق مبصير املنطقة بشكل 
عام، فإن القرار بالنس��بة إلى إنق��اذ لبنان من احلالة 
التي ه��و فيها ليس ق��راراً أمريكياً بش��كل صرف، وال 
حت��ى إقليمياً، ب��ل تتداخل فيه املعطي��ات واملصالح، 
وبالتال��ي فإن��ه س��يظل خاضع��اً لالبت��زاز م��ن ه��ذا 
الط��رف أو ذاك، وعليه فإن األمور س��تظل بني حالتي 
املد واجلزر بانتظار ج��الء صورة الوضع في املنطقة 
بش��كل عام، وقد تابعنا كيف أن الرئيس ترامب فاجأ 
احلريري عندما ش��ّدد على املوقف الذي يعتبر حزب 
الله أحد أبرز االطراف املسؤولة عن األزمة في لبنان، 
طالباً من احلري��ري أن يكون لبنان في خط املواجهة 

األول.{

كل شيء، وألجل ذلك حمل الرئس سعد احلريري إلى 
واش��نطن مجموعة ملفات أساس��ية اعتبر أنها تخدم 

لبنان وتنقذه من احلالة التي هو فيها.
لق��د حمل احلري��ري ملف دعم اجلي��ش اللبناني 
بالق��درات الالزم��ة حلماية االس��تقرار واملؤسس��ات 
والدفاع عن احل��دود في اخلارج والداخل، خاصة أن 
تي��ار احلريري يعتبر أن وجود قوة مس��لحة ومدربة 
وممولة في الداخل اللبناني تستطيع أن تتجاوز قرار 
الدول��ة وس��يادتها في أي وقت يقلّ��ص الثقة بالدولة 
ويفت��ح الباب أم��ام مزيد م��ن إمكانية االن��زالق نحو 
الفوض��ى، وقد تابعنا بيان كتلة املس��تقبل وقد أبدى 
مجموع��ة مالحظ��ات واعتراضات على قي��ام »حزب 
الله« بش��كل منفرد بعملية عس��كرية ف��ي جرود بلدة 
عرس��ال البقاعية. لكن الكتلة واحلري��ري الذي يريد 
إنق��اذ املوقف حريص عل��ى عدم االن��زالق بالبلد إلى 
املواجه��ة، وبالتال��ي راح يبح��ث ع��ن دع��م للجيش 

في منطقة الش��رق األوس��ط أو في بح��ر الصني أو في 
شرق أوروبا أو في أي مكان من العالم، على الرغم من 
كل ذلك تبقى الواليات املتحدة األمريكية الالعب األول 
واألكثر تأثيراً، إن لم يكن األوحد على املسرح الدولي، 
وبالتال��ي ف��إن دوره��ا غالب��اً يك��ون مؤثراً س��لباً أو 
إيجاباً في دعم االس��تقرار أو الفوضى في أكثر من بلد  
في العالم، وانطالقاً م��ن هذه القدرة على التأثير رأى 
رئيس احلكومة اللبنانية س��عد احلريري أن بإمكان 
الوالي��ات املتح��دة األمريكية وهي العائ��دة بقوة إلى 
الش��رق األوسط، التأثير في لبنان لناحية إنقاذه مما 
هو فيه، ودعمه لناحية تعزيز االستقرارين السياسي 
واألمن��ي، وذلك عبر دعم مؤسس��ات الدولة واجليش 
واالجه��زة األمنية، وعب��ر تفعيل دور املؤسس��ات من 
خ��الل دعمه��ا حت��ى ال تكون حت��ت هيمن��ة أي طرف 
داخل��ي أو خارج��ي، ودع��م االقتص��اد حت��ى ال ينهار 
البل��د ويدخل في الفوض��ى والفلتان ال��ذي قد يطيح 

بقلم: وائل جنم
 قب��ل أن تنته��ي املواجه��ات واملع��ارك في جرود 
بل��دة عرس��ال ب��ني مقاتل��ي »ح��زب الل��ه« م��ن جهة 
ومقاتل��ي »جبهة فتح الش��ام« )النصرة س��ابقاً( من 
ناحي��ة ثاني��ة، وقبل أن تس��تقر األوضاع على ش��كل 
نهائ��ي، كان رئي��س احلكومة س��عد احلري��ري يعقد 
اجتماع��ه م��ع الرئي��س األمريك��ي دونال��د ترامب في 
البي��ت األبي��ض، حامالً إلي��ه وإلى مؤسس��ات صنع 
القرار في الواليات املتحدة مطلباً إلنقاذ لبنان ومنعه 
من الس��قوط واالنيهار من ناحية، ومن االنزالق نحو 
الفوض��ى من ناحية ثانية، ومن أن يتحّول إلى مجرد 
س��احة ُتس��تغل من قبل الق��وى اإلقليمي��ة التي متلك 
الق��درة على ذلك فيق��ع حتت هيمنة جديدة تش��به – 
بحس��ب بعض القوى السياسية اللبنانية – الهيمنة 
التي كان يفرضها النظام الس��وري ف��ي وقت ما على 

لبنان.
مما ال شّك فيه حتى الساعة، أن الواليات املتحدة 
األمريكية على الرغم من املشاكل التي تعانيها داخلياً 
بني املؤسسات املسؤولة عن صناعة القرار األمريكي، 
أو حتى داخ��ل إدارة ترامب ذاته��ا )إقالة وزير العدل 
وحدي��ث عن اس��تقالة وزي��ر اخلارجية عل��ى خلفية 
خالفات(، أو تل��ك التحّديات الت��ي تواجهها خارجياً 

الحريري في واشنطن.. البحث عن إنقاذ لبنان!

كلمة األمان

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت

www.al-aman.com

الرئيس احلريري
والرئيس ترامب
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»حزب الله« ومعركة جرود عرسال.. أية أهداف؟
دخل��ت معركة جرود عرس��ال اس��بوعها الثاني مع 
تق��دم كبير لق��وات »حزب الل��ه« في اجل��رود التي كانت 
تس��يطر عليها جبهة فتح الش��ام -النص��رة- فيما ظلت 
هادئة اجلرود الواقعة حتت س��يطرة »داعش« ألس��باب 
مرتبطة ب�»حزب الله« أوالً، وبالوضع العسكري جلبهة 
فت��ح الش��ام ثانياً، ورمبا ألم��ور خفية بني »ح��زب الله« 
وداع��ش ثالثاً، م��ع مالحظة ان داعش هي التي تس��يطر 
على القس��م األكبر من اجلرود التي متتد من تلة الثالجة 
في الزمراني، حتى تخوم جوس��يه ش��ماالً، وجرود رأس 
بعلبك والقاع ش��رقاً، وه��ذا يعني ان معرك��ة اجلرود لم 
حتس��م بعد كم��ا يروج اإلع��الم احلربي ل�»ح��زب الله«، 
وان س��ير املع��ارك عل��ى األرض مرتب��ط »ببروباغان��دا 
إعالمي��ة« كبي��رة يديرها اإلعالم احلرب��ي ل�»حزب الله« 
عس��كرياً وإعالمي��اً، ويتولى الفريق السياس��ي ل�»حزب 

الله« والقوى املوالية له إدارتها سياسياً.
وإذا كان »ح��زب الل��ه« ق��د جنح مبدئي��اً في حتييد 
معظ��م الق��وى السياس��ية املعارض��ة ل��ه عل��ى أس��اس 
ان��ه يواج��ه اإلره��اب التكفي��ري ال��ذي يهدد أم��ن لبنان 
واللبناني��ني، ف��إن اس��تمرار املعارك لفترة أطول س��وف 
يفتح الباب أمام التساؤالت واالعتراضات حول ما يقوم 
به »ح��زب الله« ف��ي جرود عرس��ال، وقد ب��دأت بالفعل 
اعتراض��ات من تيار املس��تقبل وح��زب الكتائ��ب، ولقاء 
س��يدة اجلبل، وتتركز اعتراضاتهم على رفض اس��تقالة 
احلكومة من دورها، كما يقول حزب الكتائب، وعلى عدم 
القبول بتش��ريع س��الح حزب الله حسب تيار املستقبل، 
ورف��ض »خضوع أحزاب الس��لطة وأهله��ا إلرادة »حزب 

الله« وفق لقاء سيدة اجلبل.
والس��ؤال ال��ذي يط��رح نفس��ه ه��و: ما ه��ي أهداف 

»حزب الله« من معركة جرود عرسال داخلياً وإقليمياً؟
للحديث عن هذا املوضوع، ال بّد من التوقف أوالً عند 
الطريق��ة الت��ي يدير بها »ح��زب الله« معرك��ة في جرود 
عرس��ال في مواجه��ة جبهة فتح الش��ام، والت��ي يتولى 
فيها اإلعالم احلربي ل�»حزب الله« اجلانب الرئيسي من 

الناحيتني العسكرية واإلعالمية.
إعالمياً، جنح »حزب الله« في احتكار أخبار املعارك 
الدائ��رة ف��ي جرود عرس��ال، حيث ان املص��در الوحيد ملا 
يج��ري عل��ى األرض هو اإلع��الم احلربي ل�»ح��زب الله« 

وقناة املنار وقناة امليادين التابعتان للحزب.
وق��د التزمت كل وس��ائل اإلع��الم اللبناني��ة بترديد 
املعلومات التي يروجها اإلع��الم احلربي ل�»حزب الله«، 

أوالً ألن��ه املص��در الوحي��د املت��اح لألخب��ار، وثاني��اً ألن 
املعركة هي مع اإلرهاب كما يقول »حزب الله«، وبالتالي 
ف��إن حقيقة ما يجري فعلياً في اجلرود، واخلس��ائر التي 
تلقاه��ا »حزب الله« ف��ي األفراد واآلليات وس��ير املعارك 

كلها كانت في قبضة اإلعالم احلربي ل�»حزب الله«.
أما من الناحية السياس��ية، فقد وضع »حزب الله« 
معركت��ه ف��ي اجلرود حت��ت عن��وان »مواجه��ة اإلرهاب 
التكفي��ري« الذي يه��دد أمن لبن��ان واللبنانيني وبالتالي 
انخفض��ت حدة األص��وات الرافضة لقتال ح��زب الله في 
جرود عرس��ال من أن النائب وليد جنب��الط أعلن تأييده 
مل��ا يقوم به »حزب الل��ه« وهو املعروف عن��ه معارضته 
لقتال »حزب الله« في سوريا، حيث اعتبر أن »ثمة أرضاً 
لبناني��ة محتلة ف��ي اجلرود. ويب��دو ان كل الوس��اطات 
السابقة لم تنفع في توجه املسلحني الى مناطق أخرى«، 
وه��و موق��ف ميث��ل اس��تدارة كبي��رة للنائ��ب جنب��الط 
سياسياً، مع أن عضو »اللقاء الدميقراطي« الوزير مروان 
حم��ادة اعتب��ر أن »نائب رئيس بلدية عرس��ال الس��ابق 
أحمد الفليطي أغتيل ألن 3 أطراف ال تريد التس��وية، هي 
ح��زب الله واجليش واملس��لحون«، ورأى أن »كل الناس 
يصّف��ون حس��اباتهم على أرض لبن��ان، إي��ران وأميركا 
وروسيا ونظام بشار األسد الذي ينتظر أي ضعف جديد 

للدولة لينقّض عليها«.
وه��ذا يكش��ف جمل��ة أه��داف يري��د »ح��زب الل��ه« 

حتقيقها من معركة جرود عرسال، وهي:

- ان »ح��زب الله« يخوض معركته في س��وريا من 
أج��ل حماية لبنان من خطر اإلرهاب التكفيري، وبالتالي 
يجب على كل القوى السياس��ية في لبن��ان ان تكون الى 
جانبه، من يعترض على تدخل »حزب الله« في س��وريا 
فهو في صف اإلرهابيني، كما قال النائب نواف املوسوي 
الذي ق��ال: »اليوم هناك نهجان وصف��ان، صف اإلرهاب 
التكفي��ري وم��ن يتواطأ مع��ه، وصف »ح��زب الله« ومن 
يتحال��ف مع��ه،... وعلي��ه ف��إن م��ن يختلف م��ع »حزب 
الله« في معركة جرود عرسال، قد اختار أن يكون حليفاً 

للمجموعات اإلرهابية التكفيرية«.
وهذا ما استفز تيار املستقبل الذي أصدر بياناً حمل 
فيه بشدة على »أبواق الس��فاهة والتحريض والتخوين 
املوالية حلزب الله«، مؤكداً ان تيار املس��تقبل لن يقع في 
اخلطيئة الوطنية إلضفاء ش��رعية على مشاركة احلزب 

في احلرب السورية مهما بلغ حجم التهديدات«.
- أما الهدف الثاني، فه��و محاولة الربط بينه وبني 
اجلي��ش اللبنان��ي، وكأن معركت��ه هي معرك��ة اجليش 
أيض��اً، ولذل��ك رف��ع مقاتل��و احلزب عن��د مرتف��ع حقاب 
اخليل ووادي اخليل، رايات »حتية الى شهداء املؤسسة 
العس��كرية«، حملت صوراً لشهداء عسكريني سقطوا في 
اجل��رود، وكذل��ك رفعوا عل��م احلزب واجلي��ش اللبناني 
ف��ي املكان الذي أدار من��ه أبو مالك التل��ي عملياته. وهذا 
يؤس��س لتحركات سياس��ية داخلية الس��تغالل معركة 
اجل��رود كما جرى بع��د العدوان اإلس��رائيلي على لبنان 
في متوز 2006، حيث أصبح »حزب الله« الرقم الصعب 

في لبنان.
أم��ا عل��ى الصعيد اإلقليم��ي، فإن الهدف األساس��ي 
ملعرك��ة جرود عرس��ال هو الرد على التوافق الروس��ي - 
األميرك��ي ف��ي جبهتي درع��ا والقنيط��رة، باعتبار جرود 
عرسال مرتبطة باجلنوب السوري، وبالتالي تريد إيران 
أن تقول إنها ما زالت موجود قرب اجلوالن رغم إخراجها 

من قبل روسيا وأميركا من درعا والقنيطرة.
باختصار، معركة جرود عرس��ال لن تظهر نتائجها 
داخلي��اً وإقليمي��اً إال بعد انته��اء املعرك��ة، وإن كانت كل 
املؤش��رات تق��ول ان »حزب الل��ه« حقق ما يري��د داخلياً 
و»تي��ار  احلري��ري  الرئي��س  يرض��خ  فه��ل  اآلن.  حت��ى 

املسقبل« لألمر الواقع؟{
بسام غنوم

رئيس المكتب السياسي للجماعة اإلسالمية:
إن توّرط بعض اللبنانيين بالحروب اإلقليمّية

ال يخدم قضايا لبنان والمنطقة

اشتداد المعارك في عرسال
والجيش اللبناني يقتل سوريًا

الحريري في واشنطن يدعو 
لحل األزمة الخليجّية بالحوار

أدل��ى رئيس املكتب السياس��ي للجماعة اإلس��المية في 
لبنان النائب السابق أسعد هرموش بالتصريح التالي:

أمام احلرب الطاحنة في بالد الشام، حلسابات إقليمية 
ودولي��ة، نعتب��ر أن ت��وّرط بع��ض اللبنانيني فيه��ا ال يخدم 
قضاي��ا لبن��ان واملنطقة، ويدف��ع باملزيد من دم��اء هؤالء في 

املعركة اخلطأ وفي التوقيت اخلطأ.
خاص��ة إزاء ما يجري على أيدي الصهاينة في املس��جد 
األقصى، إذ إّن فلس��طني وحدها هي املعركة األس��اس لألمة، 
وكل احلروب األخرى هي حروب عبثية ومدمرة لوحدة األمة 
ودوره��ا ومصيرها، ولذلك: ندعو أهلنا في عرس��ال احلبيبة 
إلى أعلى درجات الوعي واحلذر من أية محاولة جلّر احلرب 

السورية إليها حتت ذريعة مقاومة اإلرهاب.
ونحّذر اجلميع من مغّبة التعّرض ألهل عرس��ال  والالجئني السوريني اآلمنني بينهم، ونعتبر أن 
كرامة أهل عرس��ال ودماءهم من كرامة وعّزة املس��لمني في لبنان. ونهيب بجيشنا اللبناني اتخاذ كل 

إجراءات احلماية والسالمة ألهلنا وضيوفهم.
كما نس��تغرب التعريض بهيئة العلماء املس��لمني من بعض املوتورين أب��واق الفتنة، فعمائمهم 

البيضاء هي تيجان على رؤوس األمة ، و نشّد على أيديهم في مواقفهم و حتركاتهم .
ونطالب الدولة اللبنانية بتأمني كل أس��اليب احلماية لتحركاتهم املشروعة في الدفاع عن لبنان 

وفلسطني و كل األمة. ونعتبر أن الفتنة نائمة ولعن الله من أيقظها.

ف��ي  املواجه��ات  اش��تدت 
مقاتل��ي  ب��ني  عرس��ال  ج��رود 
حتري��ر  وهيئ��ة  الل��ه  ح��زب 
الشام، وتشارك طائرات النظام 
مناط��ق  قص��ف  ف��ي  الس��وري 
األخي��رة، في حني ق��ال اجليش 
اللبناني إن��ه رد على إطالق نار 
أثن��اء مداهم��ة بأح��د املخيمات 
وج��رح  املس��لحني  أح��د  وقت��ل 

آخر.
باش��تداد  مراس��لون  وأفاد 
املواجه��ات ف��ي منطقت��ي قلعة 

احلص��ن وأط��راف وادي حميد بجرود عرس��ال، ويتركز 
القص��ف حالي��اً عل��ى اجل��زء الذي تس��يطر علي��ه هيئة 
حتري��ر الش��ام في وادي حمي��د، حيث يتع��رض لقذائف 

مدفعية حزب الله وغارات النظام السوري.
وق��ال مراس��لون إن مس��لحني اثنني من ح��زب الله 
قتال خالل االش��تباكات، مما يرفع ع��دد قتلى احلزب منذ 

انطالق املعارك إلى 23 عنصراً.
وأوض��ح املراس��ل أن هن��اك معلوم��ات ع��ن جهود 
يبذله��ا وجه��اء م��ن املنطق��ة للقي��ام بوس��اطة تقض��ي 
بانس��حاب مقاتل��ي هيئ��ة حترير الش��ام إل��ى األراضي 
الس��ورية، وال س��يما بعد انحس��ار املناط��ق التي يوجد 
فيها مقاتلو الهيئة وإعالن حزب الله سيطرته على كامل 

جرود فليطة السورية.
من جه��ة أخرى، ق��ال اجلي��ش اللبنان��ي إن إحدى 
دوريات��ه تعرض��ت إلطالق الن��ار أثناء مداهم��ة مطلوب 
ينتم��ي إل��ى تنظيم وصف��ه باإلرهابي في أح��د مخيمات 

ق��ال الرئيس س��عد احلري��ري إن احل��وار هو أفضل 
الس��بل لتحسني العالقات بني الس��عودية وقطر، مشيراً 
ف��ي مؤمت��ر صحف��ي بواش��نطن ي��وم الثالث��اء إل��ى أن 
اجلهود الكويتي��ة حلل األزمة اخلليجية أح��رزت تقدماً، 
وفي الس��ياق ذاته ذكرت وزارة اخلارجي��ة األميركية أن 
واش��نطن تنتظ��ر جلوس أط��راف األزم��ة اخلليجية إلى 

طاولة احلوار.
ورأى رئي��س ال��وزراء اللبناني ف��ي مؤمتر صحفي 
م��ع الرئيس األميرك��ي دونالد ترم��ب بالبيت األبيض أن 

بإمكان واشنطن املساعدة في حل هذه األزمة.
وكانت الس��عودية واإلم��ارات والبحرين ومصر قد 
قطع��ت في أوائل حزيران 2017 عالقاتها الدبلوماس��ية 
م��ع قط��ر، وفرض��ت حص��اراً عليها متهم��ة إياه��ا بدعم 
التط��رف واإلره��اب وزعزعة اس��تقرار املنطق��ة، وهو ما 
رفضت��ه الدوح��ة بش��دة وقال��ت إنه��ا ترفض املس��اس 

بسيادتها والوصاية على سياساتها.
م��ن جانبه��ا، ذك��رت وزارة اخلارجي��ة األميركي��ة 

بل��دة عرس��ال، مضيف��اً ف��ي بي��ان أن جن��وده ردوا على 
مصادر النيران، مما أدى إلى مقتل أحد املس��لحني وجرح 

آخر.
وفي السياق عينه، قال الجئون في املخيم إن القتيل 
ه��و الجئ أصيب ع��ن طريق اخلطأ بع��د محاولته الفرار 

أثناء املداهمة التي نفذها اجليش.
وقال قائد اجليش اللبناني العماد جوزيف عون إن 
عناص��ر اجليش أوقفوا »خمس��ني إرهابياً خطيراً« خالل 
مداهمات املخيمات داخل عرس��ال الشهر املاضي، مؤكداً 
أن بعض املوقوفني هم من »الرؤوس« املدبرة واملشاركة 
ف��ي اختطاف العس��كريني والهجوم عل��ى مراكز اجليش 

خالل أحداث آب 2014.
وشدد قائد اجليش على أن جهد اجليش يتركز حالياً 
على حماية أهالي عرس��ال والقرى احلدودية ومخيمات 
الالجئني من محاوالت تس��لل »اإلرهابيني«، كما ينس��ق 

مع الصليب األحمر لتقدمي املساعدات لالجئني.{

ي��وم الثالثاء أن واش��نطن تنتظر جلوس أط��راف األزمة 
اخلليجي��ة إلى طاولة احلوار، وأضافت املتحدثة باس��م 
الوزارة هيذر نورت في مؤمتر صحفي أن بالدها ترى أن 
احلوار املباشر بني أطراف األزمة سيؤدي إلى دفع فرص 

احلل قدماً.
كما رحب��ت املتحدث��ة باس��م اخلارجي��ة األميركية 
بأي وساطة روس��ية حلل أزمة اخلليج، غير أنها أعربت 
عن ش��كها في قدرة موس��كو على القيام بهذه الوساطة، 
وقال��ت إن الكويت ال ت��زال تقنياً هي الوس��يط في األزمة 

القائمة.
وقال مراس��لون إن تصريحات اخلارجية األميركية 
تن��درج ضم��ن س��ياق زمن��ي مح��دد، إذ عق��ب الزي��ارة 
املكوكي��ة التي قام بها وزير اخلارجي��ة األميركية ريكس 
تيلرس��ون إلى منطقة اخلليج قالت اخلارجية األميركية 
إن هن��اك بصيص أم��ل جلمع أطراف األزم��ة على طاولة 
احلوار املباش��ر بعدما صرحت قبله��ا بأن األزمة وصلت 

إلى مرحلة انسداد.{



5األمان األمان اإلقليمياألمـان - العــدد 1272 - 28 تـمـوز 2017م

في جمعة الغضب: ثالثة شهداء 
وأكثر من 440 جريحًا في األقصى

قتل��ت ق��وات االحت��الل اإلس��رائيلي ي��وم اجلمعة، 
ثالثة فلس��طينيني ف��ي الق��دس احملتلة، في وق��ت فاقت 
في��ه احلصيلة اإلجمالية لإلصاب��ات في القدس والضفة 

الغربية احملتلتني وقطاع غزة األربعمئة جريح.
ومّر أس��بوع عل��ى عملية ش��هداء أم الفح��م الثالثة 
في املس��جد األقصى، وأس��بوع أيضاً على إغالق املسجد 
األقص��ى والبلدة القدمي��ة في وجه أه��ل املدينة احملتلة، 
فيما يواصل االحتالل تنكيله باملقدسّيني، فأحياناً يسمح 
لهم بالوصول إلى بوابات املس��جد، وأحياناً مينعهم من 

ذلك.
واسُتش��هد ثالثة من الش��بان الذي��ن قاوموا احملتل 
بحج��ر، وقابله��م األخي��ر برص��اص قاتل، وه��م: محمد 
شرف، محمد أبو غنام ومحمد الفي، ليلتحقوا باحملّمدين 
أبناء جبارين الذين اشتبكوا مع االحتالل بسالحهم على 

بوابات املسجد األقصى وباحاته.
ثالث��ة ش��هداء قتله��م االحت��الل برصاص��ه، فُقت��ل 
»ش��رف« برص��اص مس��توطن يه��ودي ف��ي ح��ّي رأس 
العم��ود جنوبي املس��جد األقص��ى، وأبو غنام استش��هد 
بالرص��اص احل��ّي في الط��ور ش��رقّي املدين��ة، أما الفي 
فارتقى متأث��راً بجراحه في مجمع فلس��طني الطبي برام 
الل��ه، عقب نقل��ه من بلدة أب��و ديس إثر تلقي��ه رصاصة 

قاتلة.
ولم ته��دأ املدين��ة وضواحيه��ا خالل ي��وم اجلمعة 
بعد دع��وات لالنط��الق والصالة في املس��جد األقصى أو 
أقرب نقطة إليه، ومن لم يس��تطع فليصل لنقاط التماس 
م��ع االحت��الل، حي��ث أصي��ب 218 مواطن��اً بالرصاص 

واالختناق واحلروق، وفقاً ملصادر طبية.
واندلع��ت مواجه��ات م��ع ق��وات االحتالل ف��ي عّدة 
نقاط وس��ط املدينة )وادي اجلوز، ش��ارع صالح الدين، 
اجلثمانية، رأس العمود، سلوان، البلدة القدمية »الواد« 
و»السعدية«(، حيث اس��تهدفت قوات االحتالل املصلني 
قبل وبعد صالة اجلمع��ة بالقنابل الصوتية والرصاص 

املطاطي، واستدعت سيارة املياه العادمة.
وتعامل��ت طواق��م اله��الل األحم��ر م��ع 71 إصاب��ة 
ميداني��اً، توزع��ت ما بني إصاب��ات باملط��اط، أو االعتداء 

بالضرب، أو احلروق.
فيم��ا نقلت 38 إصابة أخرى إلى مش��افي القدس أو 
املش��فى امليداني ال��ذي أقامته في مقر اله��الل األحمر في 
ح��ّي الصوان��ة ج��راء اعتداء االحت��الل عليه��م بالضرب 

والرصاص املطاطي والدهس واحلروق.
أما مخيم قلنديا لالجئني الفلسطينيني، فقد خرجت 
مس��يرة من��ه باجت��اه حاج��ز قلندي��ا العس��كري، حيث 
اش��تبك الش��بان م��ع االحتالل عق��ب االنته��اء من صالة 
اجلمع��ة، لكن االحتالل بدأ بإط��الق النار في الهواء قبيل 

بدء الصالة.
وأعلن��ت طواقم جمعي��ة الهالل األحمر الفلس��طيني 
إصابة س��تة مواطن��ني بالرص��اص احلّي، وأحد عش��ر 

باملطاطي، وإصابتني نتيجة السقوط واحلروق.
وف��ي بلدت��ي العيزرية وأب��و ديس ش��رقي القدس، 
اندلع��ت مواجهات مع االحتالل في »رأس قبس��ة« حيث 
أصي��ب ش��ابان بالرص��اص احل��ي، و24 بالرص��اص 
املطاطي، و57 إصابة باالختناق نتيجة استنشاق الغاز 

السام، وست إصابات باحلروق والسقوط.
واندلع��ت مواجهات متفّرقة في بلدة الرام، وأصيب 
أح��د الش��بان، وف��ي بل��دة العيس��اوية وحاج��ز مخي��م 
ش��عفاط ش��مالي ش��رق القدس وس��لوان، ولم يبلّغ عن 

وقوع إصابات.
وحتّدثت بيانات الش��رطة اإلس��رائيلية عن إصابة 
أربعة م��ن عناصرها خالل املواجه��ات التي اندلعت في 

مدينة القدس.
وقالت الش��رطة في بيان لها، إن شباناً فلسطينيني 
قاموا برش��ق احلجارة والزجاجات احلارقة على القوات 
اإلس��رائيلية في املدينة، ما أدى إل��ى إصابة أربعة منهم 
بش��كل طفي��ف، حيث عوجل��وا ميدانياً. وف��ي بيان آخر، 
أفادت بأن قواتها اعتقلت عش��رة ش��بان فلسطينيني من 
مدينة القدس خالل املواجهات، اتهمتهم برشق احلجارة 

واملولوتوف.
كم��ا حتّدثت عن اعتق��ال 17 فلس��طينياً من مناطق 
الضفة الغربية خ��الل املواجهات الت��ي اندلعت في عدة 
مدن وقرى، مشتبهني في حرق اإلطارات ورشق احلجارة 

والزجاجات احلارقة.
وأضافت أنه مت اعتقال خمس��ة ش��بان من اخلليل، 

وتس��عة قرب طولكرم، وش��اب من عناتا، وآخر من بلدة 
أبو ديس، وآخر في النبي صالح )رام الله(.

وأصي��ب خالل املواجهات الت��ي اندلعت في مناطق 
متفّرق��ة ف��ي الضف��ة الغربي��ة أكث��ر م��ن 177 مواطن��اً 
فلسطينياً، فيما أصيب نحو 51 مواطناً خالل املواجهات 

مع االحتالل في قطاع غزة.
فلسطينيون يحرقون مجسمات 

لبوابات تفتيش إلكترونية
أح��رق فلس��طينيون مجس��مات لبواب��ات تفتي��ش 
إلكتروني��ة، خالل فعالية نظموها يوم األحد، قرب حاجز 
عس��كري إس��رائيلي مبدينة بي��ت حلم، جنوب��ي الضفة 
الغربي��ة، احتجاج��اً عل��ى االنته��اكات اإلس��رائيلية في 

املسجد األقصى.
ومنذ أكثر من أسبوع تشهد القدس والضفة الغربية 
مظاهرات ومواجهات بني قوات إس��رائيلية وفلسطينيني 
يحتجون على نصب إسرائيل بوابات تفتيش إلكترونية 
أمام مداخل املس��جد األقصى ليم��ر عبرها املصلون، وهو 
ما يعتب��ره الفلس��طينيون محاولة من إس��رائيل لفرض 

سيادتها على املسجد.
وأفادت مراسلة األناضول بأن عشرات الفلسطينيني 
احتش��دوا ق��رب احلاجز اإلس��رائيلي املقام عل��ى املدخل 
الش��مالي ملدينة بيت حلم، وأقام��وا صالة املغرب هناك، 
قبل أن يقدموا على حرق مجس��مات لبوابات إلكترونية، 
تعبي��راً عن رفضه��م للبوابات التي وضعتها الس��لطات 
اإلس��رائيلية عل��ى مداخ��ل املس��جد األقص��ى لتفتي��ش 

املصلني قبل دخول املسجد.
كم��ا اندلع��ت مواجه��ات مح��دودة ف��ي ذات املوقع 

بني احملتجني واجليش اإلس��رائيلي، اس��تخدمت خاللها 
ق��وات اجلي��ش قنابل الص��وت والغ��از املس��يل للدموع 
لقمع املتظاهرين، ما أس��فر عن إصابة عدد منهم بحاالت 

اختناق.
ومن��ذ اندالع املواجهات، ف��ي 14 متوز اجلاري على 
خلفية اإلجراءات اإلس��رائيلية مبحيط املسجد األقصى، 
ُقت��ل أربع��ة فلس��طينيني برص��اص إس��رائيلي وثالث��ة 

إسرائيليني في عملية طعن.
مئ��ات  يحتش��د  التوال��ي  عل��ى  الثام��ن  وللي��وم 
الفلس��طينيني نه��اراً واآلالف مس��اء، ف��ي منطق��ة »ب��اب 
األس��باط« بالقدس احملتل��ة، ألداء الصل��وات، وللتعبير 
عن رفضهم دخول املس��جد األقصى عبر بوابات الفحص 

اإللكتروني.
مظاهرات تضامن مع األقصى

بعواصم أوروبية وآسيوية
مظاه��رات  وآس��يوية  أوروبي��ة  عواص��م  ش��هدت 
تضامناً مع املسجد األقصى وتنديداً مبمارسات االحتالل 
في القدس احملتلة، فيما دعا بابا الفاتيكان لالعتدال بعد 

حوادث القتل التي ارتكبتها إسرائيل.
وشارك العشرات في العاصمة البريطانية لندن في 
مظاهرة أمام الس��فارة اإلس��رائيلية للتنديد باملمارسات 

املش��اركون  ورّدد  احملتل��ة،  الق��دس  ف��ي  اإلس��رائيلية 
شعارات تس��تنكر إغالق املسجد األقصى ورفعوا الفتات 

تطالب بإنهاء االحتالل.
كم��ا ن��ددوا باالنته��اكات اإلس��رائيلية ف��ي القدس 
احملتل��ة والقم��ع ال��ذي يتعرض ل��ه الفلس��طينيون على 
يد ق��وات االحت��الل، وطالب��وا بتدخل دول��ي لوقف هذه 

االنتهاكات وفتح املسجد األقصى أمام املصلني.
كم��ا نظمت مظاه��رة للتضامن مع املس��جد األقصى 
في الس��ويد، وأخرى في العاصم��ة املاليزية كواالملبور. 
ونظم��ت ي��وم الس��بت بالعاصم��ة النرويجي��ة أوس��لو 
مظاهرة احتجاجية على إجراءات سلطات االحتالل التي 
تستهدف املسجد األقصى، ودعت إلى املظاهرة جمعيات 
للجالية العربية واملسلمة، فضالً عن نرويجّيني، وانطلق 

االحتجاج من أمام البرملان النرويجي.
الفاتيكان

وف��ي س��ياق متصل، دع��ا الباب��ا فرانشيس��كو إلى 
االعت��دال بع��د ح��وادث القت��ل والعن��ف الت��ي ارتكبتها 
س��لطات االحتالل بحق الفلس��طينيني في القدس وحرم 
األقص��ى مؤخ��راً، ج��اء ذل��ك أثن��اء مخاطبت��ه جم��وع 
بط��رس  القدي��س  س��احة  ف��ي  املجتمع��ني  املس��يحيني 

بالفاتيكان.{

مظاهرات متضامنة مع المسجد األقصى 
ومناهضة إلسرائيل تعّم تركيا

التركي��ة وعل��ى رأس��ها إس��طنبول وأنق��رة، احتجاجات 
ومظاهرات شارك فيها مئات اآلالف عقب صالة اجلمعة.

القنصلي��ة  أم��ام  اآلالف  تظاه��ر  إس��طنبول،  فف��ي 
اإلس��رائيلية، مرّددي��ن هتافات ضد إس��رائيل، كما أقيمت 
مظاهرات حاشدة وكبيرة في مناطق مختلفة من املدينة.
أم��ا ف��ي العاصمة أنق��رة، فتجم��ع املتظاه��رون في 
باحة مس��جد »حاجي بي��رم ولي«، وأدوا ص��الة الغائب 
عل��ى أرواح الفلس��طينيني الذي��ن س��قطوا باالعت��داءات 

اإلسرائيلية.
وف��ي مدين��ة إزمير، احتش��د املتظاهرون ف��ي ميدان 
»قون��اق« مقابل مس��جد »يالي«، حاملني صور املس��جد 

األقصى واألعالم التركية والفلسطينية.
وفي والية بورصا )شمال غرب(، جتمع املتظاهرون 
ف��ي حديقة أورهان، عقب أداء صالة اجلمعة في املس��جد 
وإجراءاته��ا  إس��رائيل  ض��د  هتاف��ات  مرّددي��ن  الكبي��ر، 

وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني واملسجد األقصى.
كم��ا خرجت مظاه��رات مماثلة في واليات أوش��اق، 
وباليكس��ير،  وري��زا،  وطراب��زون،  ومانيس��ا،  وأي��دن، 
وغيرسون، وشانلي أورفة، وقونية، وقيصري، وأنطاليا 

وغيرها.{

األردن
مسيرة حاشدة رفضًا 

لإلجراءات اإلسرائيلّية 
في األقصى

شارك آالف املواطنني األردنيني، يوم اجلمعة، مبسيرة حاشدة انطلقت من وسط 
العاصمة عّمان، تنديداً باالنتهاكات اإلسرائيلية املتواصلة بحق املسجد األقصى.

وانطلق��ت املس��يرة التي دع��ت إليها قوى حزبية وسياس��ية وفعاليات ش��عبية 
أردني��ة، عق��ب صالة اجلمع��ة، من أمام اجلامع احلس��يني وس��ط العاصم��ة عمان، 
ف��ي خطوة احتجاجية ضد إقدام الس��لطات اإلس��رائيلية على نص��ب بوابات تفتيش 
إلكترونية أمام مداخل األقصى، وفرضها لقيود أمنية مشّددة على دخول الفلسطينيني 

للصالة داخل املسجد.
ورّدد املش��اركون في املسيرة، الذين ُتقّدر أعدادهم بعدة آالف، هتافات تدعو إلى 

فتح أبواب املسجد األقصى أمام املصلني دون قيود.
ويقول القائمون على الفعالية، إنها تؤكد أن القضية الفلسطينية ال تزال القضية 
احملورية في الشارع األردني الرافض لالنتهاكات اإلسرائيلية في القدس واالعتداءات 

املتواصلة على املسجد األقصى.

عّم��ت تركيا يوم اجلمع��ة، مظاه��رات متضامنة مع 
املس��جد األقص��ى، ومناهضة إلس��رائيل وانتهاكاتها ضد 

املسجد املبارك.
وتلبي��ة لدع��وات منظم��ات مدني��ة، ش��هدت امل��دن 
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يومّيات األقصى... مشاهد من الصمود والوحدة في وجه االحتالل
القدس احملتلة � محمد محسن

بني اإلصرار الش��عبي الفلسطيني على االستمرار 
في معركة كس��ر مح��اوالت االحتالل فرض الس��يادة 
اإلس��رائيلية عل��ى املس��جد األقصى، وتصاع��د حالة 
الغليان الش��عبي في الش��ارع، والتحذيرات اإلقليمية 
والدولي��ة من خط��ورة التطورات في الق��دس احملتلة 
وانس��حابها على باقي األراضي الفلسطينية احملتلة، 
يزداد االرتباك في أوس��اط املس��ؤولني اإلس��رائيليني 
داخل املستويني األمني والسياسي، بالتزامن مع بدء 
ظهور بوادر النكسار االحتالل أمام صمود املقدسّيني.

وعل��ى الرغ��م م��ن أن االحت��الل جل��أ، من��ذ فج��ر 
األح��د املاضي، إل��ى إقامة مزي��د من منش��آت املراقبة 
اإللكتروني��ة ف��ي منطقة باب األس��باط اش��تملت على 
كاميرات مراقبة متطورة جداً، ومجسات فحص عالية 
اجلودة، لتضاف إلى األبواب اإللكترونية التي نصبت 
على بوابات املس��جد، سّرب مصدر مسؤول من حركة 
فتح معلومات عن التوصل إلى ما ّس��ماه »تفاهمات« 
تنهي األزمة احلالية التي تنذر بانتفاضة جديدة. كما 
تقاطعت التقديرات في الصحف اإلسرائيلية، الصادرة 
ي��وم األحد، التي تفيد بأن البواب��ات اإللكترونية التي 
نصبها االحتالل عند بوابات األقصى لن تدوم طويالً.

ولم يستبعد املسؤول الفلس��طيني، أن تتم قريباً 
ج��داً إزالة البواب��ات اإللكترونية عن أب��واب األقصى، 
مع اإلبقاء على املنش��آت اجلدي��دة األكثر تطوراً في ما 
يتعلق بإجراءات املراقبة وكش��ف املعادن وحامليها، 

التي نصبت في باب األسباط.
ووس��ط احلديث عن »تفاهم��ات« أو »تنازالت«، 
ارتفع عدد الشهداء الذين سقطوا في معركة الدفاع عن 
األقصى إلى أربعة بعدما أعلن مس��اء يوم السبت عن 
استشهاد عباس يوسف كاش��ور، من حارة السعدية 
الت��ي ال تبع��د ع��ن األقصى وبواباته س��وى عش��رات 
األمتار خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلسرائيلي 

شهدتها بلدة العيزرية شرق القدس احملتلة.
وفي ب��اب املجلس، أحد أبواب املس��جد األقصى، 
حي��ث املئ��ات م��ن املواطن��ني وم��ن بينه��م ع��دد م��ن 
مس��ؤولي األوقاف، على رأسهم مدير املسجد األقصى 
الش��يخ عمر الكس��واني، يب��دي اجلميع هن��اك موقفاً 
موح��داً رافضاً لنصب املنش��آت اإللكترونية اجلديدة، 
ويؤك��دون الثبات على رباطهم حت��ى إزالتها جميعاً، 

مبا في ذلك البوابات التي نصبت قبل عشرة أيام.

تق��ول إح��دى املرابطات إنن��ا »لن نقب��ل بأقل من 
إزالته��ا. ال ميكن التس��ليم بوج��ود كامي��رات املراقبة 
في باب األس��باط ومجسات الفحص اإللكتروني التي 
تس��تخدم فيها األش��عة احلمراء واألش��عة السينية«. 
وتضي��ف: »م��ن يتفاه��م م��ع االحت��الل يتن��ازل ع��ن 

األقصى، ونحن نرفض التنازل«.
وتظهر ميدانية مدى الغضب لدى كبار السن من 
املرابطني. عمران الطوي��ل أحدهم، يقول إن »ما يقرره 
ش��بابنا نحن معه. ال تعنينا أي تفاهمات يجريها أبو 
مازن أو مل��ك األردن«. أض��اف: »دم أوالدنا ما بيروح 

هدر... واحنا أرواحنا فداء لألقصى«.
في ب��اب املجلس )أحد أبواب املس��جد األقصى(، 
حيث العشرات من حراس األقصى وموظفي األوقاف، 
يتجسد موقف آخر من الرفض لدى هؤالء لكل ما يقال 
عن تفاهمات أو تنازالت قد تكون متت. أحد مس��ؤولي 
احلراسة يستبعد أي تنازل، ومع ذلك يقول: »ستكون 
مصيبة كبرى. ماذا نقول ألبنائنا؟ وماذا نخبر زمالءنا 
احل��راس املبعدين ع��ن القدس واألقص��ى«؟ يضيف: 

»األحد )أمس( اقتحم األقصى 122 مستوطناً.
ول��م تنجح مح��اوالت احلص��ول على رد ش��اف 
م��ن  اإلس��رائيليون  أحدث��ه  مب��ا  املتعلق��ة  لألس��ئلة 
تغيي��رات عل��ى األرض فجر األحد في باب األس��باط. 
مدير املسجد األقصى، الش��يخ عمر الكسواني، اكتفى 

خالل استقباله وفداً مسيحياً من أبناء البلدة القدمية، 
باإلشارة إلى ما ورد في بيان املرجعيات الدينية بهذا 
اخلص��وص، والذي أكد رف��ض املرجعي��ات للعدوان 
على األقصى بكافة أنواعه. وكان ملوقف الوفد الشعبي 
املسيحي من أبناء البلدة القدمية الذي وصل إلى باب 
املجل��س مس��انداً وداعم��اً للمرابطني، األث��ر األكبر في 
نف��وس املوجودي��ن هن��اك، إذ علت الهتاف��ات املؤكدة 
للوح��دة الوطنية اإلس��المية املس��يحية، فيم��ا يقول 
املرب��ي بندلي زناني��ري، من أعضاء الوفد املس��يحي: 
»ما حدث ويحدث لألقصى جّذر قوة العالقة بني أبناء 
الش��عب الفلس��طيني الواحد املوحد في القدس. نحن 
أبناء وطن واحد، وأبن��اء أمة عربية واحدة، وما يهدد 
األقص��ى يه��دد القيامة، وال نري��د أي أذى أو ضرر يقع 

بهما ال سمح الله«.

ف��ي املي��دان، ومن خالل م��ا ميك��ن معاينته على 
أرض الواق��ع، ميكن القول إن أم��وراً كثيرة قد تغيرت 
م��ن ناحية قي��ادة املقدس��يني، مبرجعياته��م الدينية 
والوطنية، ملعركة الدفاع ع��ن الوجود، كما يقول أحد 
النش��طاء، فاملرجعيات الدينية باتت في املقدمة وهي 
الت��ي تق��ود الصلوات وتتبن��ى البرام��ج والتحركات، 
وتتصل مع غيرها من املرجعيات الدينية والسياسية 
محلياً ودولياً وحتش��د الدعم، أما القوى الوطنية، وال 
أقص��د الفصائل بل الش��باب الوطن��ي املنتمي للقدس 
ولوطن��ه، فه��م م��ن يق��ود، وه��م م��ن قدموا الش��هداء 
ع��ن  والدف��اع  باملواجه��ة  قانع��ون  وه��م  األربع��ة، 
األقصى، وهم حتى اللحظة من يقدم عشرات اجلرحى 

واملصابني.
ساحات املسجد األقصى

وحي��ث يراب��ط يومياً مئ��ات املواطن��ني، حتولت 
الس��احات احمليط��ة باملس��جد األقص��ى إل��ى بي��وت 
ضياف��ة، كم��ا يق��ول س��ليمان ق��وس من س��كان باب 
املجلس – حي اجلالية األفريقية. ويضيف: »لم نشهد 
من قبل حالة التكافل والتضامن االجتماعي والوطني 
كم��ا ش��هدناها على مدى األي��ام العش��رة املاضية، إذ 
تتن��ازع عائالت البل��دة القدمية ومطاعمه��ا وجتارها 
واج��ب تقدمي الطع��ام واملاء البارد وحت��ى احللويات 
دعم��اً وإس��ناداً ف��ي معرك��ة يراه��ا الناس هن��ا بأنها 
مس��تمرة، وق��د تس��تمر لفترة طويل��ة إن ل��م يتراجع 
االحت��الل عن عدوان��ه على األقص��ى«. ويتابع: »الكل 
هنا يريد أن يقدم ويشارك في املعركة كل على طريقته 

ومبا يستطيع أن يقدم«.
في بيوت الش��هداء، املش��هد يعكس نفس��ه أيضاً 
بص��ورة مغايرة عن كل م��ا قيل ع��ن التفاهمات، فيما 
لو متت. والدة الش��هيد محمد أبو غنام من حي الطور، 
ناش��دت، املرجعي��ات الديني��ة والوطني��ة واحلركات 
الش��بابية أن ال يفرطوا بدماء الش��هداء وأن ال يخذلوا 
ذويهم. وش��ددت عل��ى أن احلراك الش��بابي يجب أن 
يس��تمر ف��ي دفاعه عن األقص��ى، وهي رس��الة جنلها 
محم��د عل��ى مدى أس��بوع م��ن الرباط والص��الة على 

أبواب األقصى.{

الشرطة اإلسرائيلية تقمع المعتصمين
 في محيط المسجد األقصى

الكيان الصهيوني يقرر إزالة البوابات االلكترونية 
من أمام »األقصى« واستبدالها بكاميرات

الش��رطة  قمع��ت 
الثالث��اء،  مس��اء  اإلس��رائيلية، 
قرب  الفلس��طينيني  املعتصمني 
»ب��اب األس��باط«، أح��د أبواب 
مدين��ة  ف��ي  األقص��ى  املس��جد 
الق��دس احملتلة، حي��ث اعتدت 
باله��راوات،  بالض��رب  عليه��م 
وإط��الق قناب��ل الغ��از املس��يل 

للدموع وقنابل الصوت.
وأفادت مصادر في جمعية 
الفلس��طيني  األحم��ر  اله��الل 
ب��أن طواق��م له��ا تعامل��ت م��ع 

13 مصاب��اً، نقل��ت ثالثة منه��م إلى مستش��فى لتلقي 
العالج.

فيما أفاد ش��هود عيان بأن الش��رطة اإلسرائيلية 
اعتقل��ت ش��اباً فلس��طينياً مصاب��اً م��ن داخل س��يارة 
لإلسعاف أثناء نقله إلى املستشفى، وأضاف الشهود 
أن الش��رطة منعت صحفيني متواجدين من ممارس��ة 

عملهم.
وللي��وم العاش��ر عل��ى التوال��ي يحتش��د مئ��ات 
الفلس��طينيني نه��اراً واآلالف لي��الً، ف��ي منطق��ة »باب 
لإلج��راءات  رفض��اً  الصل��وات،  ألداء  األس��باط«، 

اإلسرائيلية في محيط املسجد األقصى.
وعلى مدار تسعة أيام  شهدت القدس احتجاجات 
ومواجه��ات ب��ني اجلي��ش اإلس��رائيلي وفلس��طينني 
كان��وا يحتجون عل��ى نصب إس��رائيل بوابات فحص 
إلكترون��ي عل��ى مداخ��ل املس��جد األقصى ليم��ر منها 
املصلون، وهو م��ا اعتبره الفلس��طينيون محاولة من 

إسرائيل لفرض سيادتها على املسجد.

اإلسرائيلية  السلطات  بدأت 
وإزال��ة  بف��ك  الثالث��اء،  فج��ر 
البواب��ات اإللكتروني��ة م��ن أمام 
بوابات املسجد األقصى، حسبما 
أف��اد ش��هود عي��ان. ويأت��ي ذلك 
ال��وزاري  لق��رار مجل��س  تنفي��ذاً 
املصغر اإلس��رائيلي )الكابينيت(  
بإزالته��ا، واس��تبدالها بكاميرات 

ذكية. 
وف��ي ه��ذه األثن��اء، اعتدت 
عل��ى  اإلس��رائيلية  الش��رطة 
فلس��طينيني تواف��دوا إل��ى ب��اب 

األسباط، رداً على وصول جرافات وشاحنات إسرائيلية 
إل��ى امل��كان، محملة مبع��دات حف��ر وبناء. وقال ش��هود 
عي��ان إن الش��رطة أطلق��ت قناب��ل الغاز املس��يل للدموع 
والصوت باجتاه املعتصم��ني، ما أدى إلى وقوع عدد من 

اإلصابات. 
وذك��رت مص��ادر إس��رائيلية ف��ي وق��ت س��ابق من 
مس��اء االثنني، أن قرار إزالة البواب��ات جاء ضمن صفقة 
م��ع األردن، مقابل إفراجها عن حارس األمن اإلس��رائيلي 
الذي قتل يوم األحد مواطنني أردنينينْ في محيط السفارة 

اإلسرائيلية في العاصمة عمان. 
البواب��ات  اإلس��رائيلية،  الش��رطة  وأزال��ت 
اإللكتروني��ة، عل��ى أن تعتمد بدال منه��ا على كاميرات 

ذكية.
وق��ررت »املرجعي��ات اإلس��المية« ف��ي الق��دس،  
اس��تمرار ع��دم دخول املصل��ني إلى املس��جد األقصى، 
حتى تتلقى تقريراً من دائرة األوقاف اإلسالمية بشأن 

الوضع داخل وخارج املسجد.
ومنذ ان��دالع املواجهات، على خلفي��ة اإلجراءات 
اإلس��رائيلية مبحي��ط املس��جد األقص��ى، ُقت��ل أربعة 

فلسطينيني وثالثة إسرائيليني.
وأعل��ن الرئي��س الفلس��طيني، محم��ود عب��اس، 
مساء اليوم، استمرار قرار جتميد التنسيق األمني بني 
السلطة الفلسطينية وإسرائيل، الذي أعلنه يوم األحد 

املاضي.
وشدد عباس على أن »كل اإلجراءات اإلسرائيلية 
في الق��دس يجب أن تزول، وتعود األمور إلى ما كانت 

عليه قبل الرابع عشر من )يوليو( متوز اجلاري«.{

وقالت: »يديعوت أحرنوت« إن مش��روع الكاميرات 
س��يكلف أكثر من مائة مليون ش��يكل )28 مليون دوالر(، 
مش��يرة إلى أنه س��يتم البدء فيه »فوراً«. وقال املوقع إن 
املش��روع يتضم��ن »مع��دات مراقب��ة أخ��رى وليس فقط 

كاميرات«. 
ومنذ أكثر من عشرة أيام، تشهد القدس احتجاجات 
ومواجهات بني قوات إس��رائيلية وفلسطينيني يحتجون 
عل��ى نصب إس��رائيل تلك البوابات على مداخل املس��جد 
األقصى ليمر منها املصلون، وهو ما يعتبره الفلسطينيون 

محاولة من إسرائيل لفرض سيادتها على املسجد. {

الجيش اإلسرائيلي يقصف موقعًا
لحركة حماس جنوب قطاع غزة

قصف اجليش اإلس��رائيلي، فجر االثنني، موقعاً يتبع لكتائب عز الدين القس��ام، اجلناح العسكري حلركة 
حماس، جنوبي قطاع غزة، دون وقوع إصابات. 

وأفاد مراسل وكالة األناضول، نقالً عن شهود عيان، بأن مدفعية اجليش اإلسرائيلي املتمركزة في محيط 
موقع »كيس��وفيم« العس��كري، أطلق��ت قذيفتني جتاه نقط��ة رصد تتبع لكتائب القس��ام، ش��رقي خان يونس 
)جنوب(.  ولفت املراس��ل إلى س��ماع أص��وات انفجارات جراء القص��ف املدفعي، فيما ُس��معت حتركات مكثفة 

آلليات اجليش اإلسرائيلي قرب منطقة »كيسوفيم«. 
كم��ا تعرضت قوارب صيادي األس��ماك إلطالق نار من زوارق عس��كرية إس��رائيلية، قبالة ش��اطئ البحر، 

جنوب القطاع، دون وقوع إصابات. 
وأفادت صحف إلكترونية إسرائيلية، بأن القصف جاء بعد إطالق صاروخ من قطاع غزة باجتاه إسرائيل، 

سقط بالقرب من السياج احلدودي في منطقة »أشكول«، احملاذية للقطاع. {
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أخطر من العدوان على األقصى
كثي��راً ما نس��مع الزم��ة مفادها أن الط��رف األجنبي 
الفالن��ي م��ا كان ليج��رؤ عل��ى فعل ك��ذا لو لم نك��ن كأمة 
غارق��ني ف��ي أوح��ال فش��لنا. صحي��ح، ولك��ن الصحيح 
أيض��اً أن هذا التعبير أضحى مفهوماً مم��الً، وتعبيراً عن 
الهروب من الواقع املرير الذي نعيشه، نحن العرب، إلى 
ِم ِلُنَبِرَّئ أنفس��نا من املس��ؤولية. مناس��بة  حالٍة من الَوهنْ
هذا الكالم ما أقدمت عليه س��لطات االحتالل اإلس��رائيلي 
من إغالق للمسجد األقصى املبارك، ومنع صالة اجلمعة 
فيه األس��بوع املاضي، ألول مرة منذ قرابة خمسني عاماً، 
عندما أقدم اإلرهابي األسترالي اليهودي، مايكل روهان، 
على إحراق املس��جد نهاية شهر آب من عام 1969، فمنذ 
وقعت عملي��ة إطالق النار قرب باب األس��باط، وهو أحد 
بوابات املسجد األقصى املبارك، التي نفذها شبان ثالثة 
من مدينة أم الفحم داخل فلس��طني احملتل��ة عام 1948، 
وقتل فيها جنديان إسرائيليان.. أغلقت إسرائيل املسجد 
األقص��ى أم��ام املصل��ني، واقتحمته وعبث��ت مبحتوياته 
وخزائن��ه، ث��م فتحت باب��ني م��ن أبوابه فقط، األس��باط 
واملجل��س، أمام املصلني، بش��رط أن ميروا عب��ر بوابات 
إس��رائيلية  ورقاب��ة  لتفتي��ش  ويخضع��وا  إلكتروني��ة، 
حثيث��ة عب��ر كامي��راٍت نصبت هن��اك. وم��ع أن املصلني 
رفض��وا هذه اإلج��راءات الصهيوني��ة، إال أن من الواضح 
أن س��لطات االحتالل حتاول توظيف العملية العسكرية 
ذريعة لترس��يخ واقع جديد في املسجد األقصى املبارك، 

ومحاولة تقسيمه زمانياً ومكانياً. 

لنض��ع اآلن هذا احلدث اجَللَ��َل، املتمثل في العدوان 
على األقصى املبارك، في سياق الواقع.. 

��ّرؤ »إس��رائيل« عل��ى العب��ث بقدس��ية األقصى   جَتَ
ِع بالرمزيات الدينية والقومية والوطنية،  املبارك، املَُش��بَّ
يعطي��ك انطباعاً أين وص��ل بنا حال اله��وان والغثائية، 
خصوص��اً أن أنظم��ًة عربيًة تس��ارع إليه��ا تخطب وّدها 
الي��وم، ب��ل إن منه��م م��ن ُيَب��ِرُر له��ا عدوانها. أل��م يزعم 
مس��ؤول خليجي أن مس��ألة وضع البوابات اإللكترونية 
»أصب��ح اعتيادي��اً في األماكن املقدس��ة بس��بب اإلرهاب 
ال��ذي يضرب ب��دون متيي��ز، وفي أكث��ر األماكن قدس��يًة 
للديانات املختلفة«! أيضاً، لم تخرج جماهير هذه األمة، 
فلسطينياً وعربياً وإسالمياً، مبئات اآلالف إلى الشوارع، 
دفاعاً عن ُمَقَدِّس��ها الثالث. إس��رائيل تق��رأ ذلك وحتلله، 
وه��ي ل��م تتوق��ف يوم��اً، على م��دى خمس��ني عام��اً من 
ريِعنا  احتاللها الشطر الشرقي من مدينة القدس، من جَتنْ
دفع��اٍت صغي��رًة م��ن االعت��داءات على احلرم الش��ريف 
واملدينة املقدس��ة، في مس��عًى إلى متيي��ع املوضوع في 
قلوبن��ا ووعين��ا، وحتضيرن��ا الصدم��ة الكب��رى التي قد 
تكون قادمًة، ال قّدر الله، وتتمثل في بناء هيكلهم املزعوم 
ف��ي قل��ب احلرم الش��ريف، ورمب��ا على أنقاض املس��جد 
األقصى وقبة الصخرة. وبهذا، فإن اإلجراءات العدوانية 
الت��ي ق��ام به��ا االحت��الل الصهيون��ي بعد عملي��ة »باب 

األس��باط« ال تعدو أن تكون أكثر من ذريعٍة 
يتذّرع بها، مع أن الفلس��طينيني هم األولى 
بالنظر في ذرائعهم، فهم من يرزحون حتت 
نير االحت��الل والقهر، واعت��داءات االحتالل 

املتكّررة.
وعودة إلى ما اس��تهللنا ب��ه، وهو أننا 
نبحث عن ذرائع للهروب، كأمة، من فش��لنا 
في التصّدي للعدوان الواقع علينا، داخلياً 
وخارجياً. إننا أمة منهكة مستنزفة، ينبغي 
أن نعت��رف بأننا نعيش حال��ة تيه وفقدان 
وزن وغياب بوصلة. ينبغي أن نعترف بأن 
جتّرؤ األجنبي على َجرنِْح كبريائنا الوطني 

أو القوم��ي أو اإلس��المي ل��ن يتوقف حتى نعي��د تعريف 
ماهيتن��ا وبناء ذاتنا. ولكن، قب��ل ذلك، ينبغي أن جنيب، 
نحن الش��عوب، على أس��ئلٍة مث��ل: ملاذا لم تع��د حتّركنا 
الكوارث التي حتل بنا؟ ملاذا ال يحّركنا دمنا املس��فوح في 
س��ورية والعراق واليمن؟ ملاذا ال تخش��ى بعض أنظمتنا 
غضبتنا، نحن الش��عوب، من خياناتهم وغدرهم؟ ما هو 
أهم من ذلك س��ؤاالن مركزيان: كي��ف انتهى احلال بكثير 
م��ن نخبن��ا الدينية والثقافي��ة والفكرية والسياس��ية أن 
تكون مجرد أبواق اعتذاٍر عن تلك األنظمة وغدرها؟ وملاذا 
ال ي��زال فيناً، نحن الش��عوب، ضحايا تل��ك النخب، كثيٌر 
ممن يعلي من شأنهم ويقّدمهم ويثني عليهم؟ يكفيك هنا 
أن تراقب بذهول كيف س��قط »دعاة« مش��هورون في َفِخّ 
متجيد »بطوالٍت« كاذب��ة ألنظمة وحكاٍم، بزعم جناحهم 
في ضمان بقاء الوضع في احلرم القدس��ي الشريف على 

ما كان عليه قبل العملية. 
هذه دع��وة إلى النخ��ب املُننَْتِمَيِة إل��ى الذات، بغض 
النظ��ر ع��ن التفريع��ات اإليديولوجي��ة هن��ا، ب��أن نعيد 
تعري��ف ماهيتن��ا وهويتن��ا كأم��ة، والعمل عل��ى ضبط 
بوصلتن��ا، واخلروج من هذا التيه ال��ذي نعيش فيه. إن 

خ��زان التضحية في ه��ذه األمة ل��م يفرغ، ولك��ن اليأس 
قد يكون بدأ بالتّس��رب إليها م��ن أن تضحياتها ال ُتؤتي، 
أُُكلَه��ا. تل��ك مس��ؤولية النخب، ال مس��ؤولية الش��عوب. 
النخب هي املقّصرة ال هم. لقد بذل الش��عب الفلسطيني، 
عقوداً طويلة، وما زال، الغالي والرخيص في الدفاع عن 
أرضه وحريته وكرامته َوُمَقَدِّس هذه األمة، غير أنه ُخِذَل 

في ُجِلّ احملطات. 
َرِة تشرذمها وتصارعها  حتى تصحو نخبنا من َس��كنْ
على أس��س إيديولوجي��ة ومنافعية رخيص��ة، فإن هذه 
َتُرّ ذكريات  َتننَْزُف وتعاني، وستبقى جَتنْ األمة س��تبقى ُتسنْ
املاضي التلي��د، عندما كَنّا أمًة رائدة عزيزة منيعة. ولكن 
دون أن تق��در على إع��ادة بعثه، أي ذل��ك املاضي التليد. 
صحيٌح أن الش��عب الفلس��طيني، وهذه األمة استتباعاً، 
قد ينفج��ران مراٍت وم��راٍت جراء حجم الظل��م والعدوان 
املس��لطني عليهم��ا، إال أن فيضاناً عظيماً ق��د يكون مدّمراً 
أكث��ر منه بناء إن لم تنجح النخب الس��ادرة في غيها في 
ِف قنواٍت ُمَهننَْدَسٍة بشكل صحيح، تقود إلى الوجهة  َرصنْ
الت��ي نري��د كلنا.. إحي��اء وبع��ث جديد، قب��ل أن يأخذنا 

ُج جميعاً.{ املَونْ

بقلم: أسامة أبو ارشيد

هيئة تحرير الشام تسيطر على مدينة إدلب
س��يطرت هيئ��ة حترير الش��ام ي��وم األح��د على 
مدين��ة إدل��ب )ش��مال غربي س��وريا( بعد انس��حاب 
حركة أحرار الش��ام من مواقعها، بينما شهدت املدينة 

انفجارا أوقع قتلى وجرحى.
وقال ناشطون إن مدينة إدلب باتت حتت سيطرة 
هيئ��ة حتري��ر الش��ام، وأضاف��وا أن مس��لحي حرك��ة 
أحرار الشام انس��حبوا جنوباً باجتاه جبل شحشبو، 
وس��هل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي. وكان 
كل  بانس��حاب  يقض��ي  التف��اق  توص��ال  الفصي��الن 
الفصائل م��ن معبر ب��اب الهوى مع تركيا، وتس��ليمه 

إلدارة مدنية.
ووف��ق مصادر محلي��ة، فإن هيئة حترير الش��ام 
سمحت ملقاتلي أحرار الشام باالنسحاب من معبر باب 
الهوى بأسلحتهم، وتبرر الهيئة العمليات العسكرية 
األخيرة بأنها تس��عى إلدارة عسكرية وإدارية موحدة 

في الشمال السوري.
وجاء انس��حاب أحرار الش��ام من املعبر مبوجب 
االتف��اق ال��ذي أعلن عن��ه اجلمعة إثر اش��تباكات بني 
الطرفني أسفرت عن مقتل عشرات املسلحني واملدنيني، 
وانتهت بس��يطرة مقاتلي الهيئة على العديد من املدن 

والقرى مبحافظة إدلب.
وح��ذرت الهيئة في بيان له��ا عناصرها وغيرهم 
من املدنيني من دهم منازل أعضاء حركة أحرار الشام 
في البلدات التي انتزعوه��ا من احلركة، وقالت إن كل 
م��ن ينتهك أوامرها يعرض نفس��ه للعق��اب. يذكر أنه 
كان ألحرار الش��ام دور كبير في انتزاع محافظة إدلب 

من النظام السوري عام 2015.
وبالتزام��ن م��ع س��يطرة مس��لحي هيئ��ة حترير 
الش��ام على املقرات املدنية واحلواجز العس��كرية في 
مدينة إدلب وقع انفج��ار كبير، وقالت مصادر مطلعة 
إنه أس��فر عن مقتل ثمانية أشخاص، في حني حتدثت 
مص��ادر محلي��ة ع��ن أحد عش��ر قتي��الً -عل��ى األقل- 

وإصابة عشرات، بينهم مدنيون.
وذك��ر ناش��طون أن االنفج��ار جنم على م��ا يبدو 
عن عربة مفخخة اس��تهدفت عربات عس��كرية لهيئة 

حترير الشام في دوار الزراعة باملدينة.
وتشهد إدلب وريفها منذ أش��هر تفجيرات ناجمة 
عن سيارات مفخخة وعبوات ناس��فة، وتتهم فصائل 
الدول��ة  لتنظي��م  تابع��ة  خالي��ا  باحملافظ��ة  تنش��ط 

اإلسالمية باملسؤولية عن التفجيرات.{

عشرات الضحايا بغارة جوية على الغوطة الشرقّية
قت��ل ثماني��ة مدني��ني عل��ى األق��ل في قص��ف جوي 
بالغوط��ة الش��رقية، أس��فر أيض��اً ع��ن إصاب��ة وفقدان 
العش��رات مس��اء الثالث��اء  بالتزام��ن مع نش��ر اجليش 

الروسي نقاط تفتيش هناك.
وقال مراسلون إن الطائرات الروسية جددت قصفها 
على مناطق الغوطة الش��رقية احملاصرة بريف دمش��ق 
الذي اس��تهدف األحياء الس��كنية في دوم��ا وزملكا وعني 

ترما، مما أسفر عن دمار حلق باملمتلكات واألبنية.
وق��ال الدف��اع املدني الس��وري في ريف دمش��ق إن 
طيراناً حربياً رجح أن يكون روسياً، شن غارة استهدفت 
األحياء الس��كنية في مدينة عربني بريف دمش��ق مس��اء 

األربعاء.
وع��ن الضحايا الذي��ن خلفتهم تلك الغ��ارة قال إنها 
أوقع��ت مج��زرة مروع��ة راح ضحيته��ا ثمانية ش��هداء 
-بينه��م خمس��ة أطف��ال وامرأت��ان- إضاف��ة ألكث��ر م��ن 
خمسني جريحاً ومفقودين حتت أنقاض املنازل املدمرة.

وأض��اف أن فرق الدف��اع املدني هرع��ت إلى املواقع 
املس��تهدفة بهدف البحث واإلنقاذ، ومتكنت من انتش��ال 
الشهداء وإنقاذ اجلرحى من بني األنقاض وإسعافهم إلى 

نقاط طبية في املنطقة.
وقال ناش��طون إن غ��ارات جوي��ة مكثف��ة للطيران 
احلربي اس��تهدفت جوبر، وع��ني ترما، وزمل��كا، ودوما، 

الش��رقية. وأعلنت هيئة األركان الروس��ية مساء االثنني 
نش��ر نقاط تفتيش ومراقبة بالغوطة الش��رقية وجنوب 
غرب��ي س��وريا، وقالت إنه��ا تعتزم إقام��ة منطقة »لعدم 
التصعيد« ف��ي إدلب. وقالت هيئة األركان الروس��ية في 
بي��ان إن الش��رطة العس��كرية الروس��ية أقام��ت نقطتي 

ح��ني  ف��ي  والش��يفونية، 
اقتح��ام  مح��اوالت  جُت��رى 
جدي��دة على جبه��ات وادي 
عني ترم��ا والريح��ان. وذكر 
الدف��اع املدني الس��وري في 
الطي��ران  أن  دمش��ق  ري��ف 
احلربي شن غارتني جويتني 
عل��ى أط��راف مدين��ة زمل��كا 
صب��اح األربع��اء مم��ا أحلق 
أض��راراً مادي��ة جس��يمة في 
املمتل��كات، مضيف��اً أن فريق 

الدف��اع املدن��ي ف��ي مركز 103 يعم��ل على تفق��د األحياء 
السكنية القريبة من املناطق املستهدفة.

انتهاكات 
وتواص��ل طائرات النظام الس��وري انته��اك الهدنة 
في الغوطة الش��رقية، حيث أغ��ارت طائراته على بلدتي 
عني ترما والنش��ابية، مما تسبب في سقوط عدة جرحى 
وتدمي��ر بع��ض األبنية ف��ي البلدتني، كما حت��اول قواته 
السيطرة على املنطقة املتصلة بحي جوبر الدمشقي منذ 
أربع��ة أيام. ويأت��ي القصف على الرغم م��ن إعالن قوات 
النظام وقف العمليات العسكرية، بعد إعالن موسكو عن 
نيتها ترس��يم ح��دود مناطق خفض التوت��ر في الغوطة 

تفتي��ش وأربعة مواق��ع للمراقبة في الغوطة الش��رقية، 
مضيف��ة أنها انتش��رت أيض��اً لفرض منطق��ة أخرى ملنع 
التصعيد في جنوب غرب سوريا يومي اجلمعة والسبت 
املاضيني، حيث أقيمت نقطتان للتفتيش وعش��رة مواقع 

للمراقبة هناك.
ف��ي املقاب��ل، ق��ال مص��در مس��ؤول ف��ي املعارضة 
الس��ورية املس��لحة إن اتفاق ضبط عم��ل منطقة خفض 
التصعيد في الغوطة الش��رقية يتضم��ن التزاماً من قبل 
روس��يا بجدول زمن��ي محدد إلخ��راج كافة امليليش��يات 
األجنبية من سوريا، خاصة التي حتمل شعارات طائفية 
تخالف الهوية الوطنية. وأضاف أن االتفاق يتضمن رفع 
احلصار عن الغوطة الش��رقية، وحري��ة انتقال البضائع 
واملدني��ني عبر مخيم الوافدي��ن، وانتخاب مجلس محلي 
إلدارة ش��ؤون املنطق��ة، وانتش��ار 150 ش��رطيا روس��يا 
ملراقب��ة االلت��زام بوق��ف األعم��ال القتالية م��ن الطرفني. 
ونفى املصدر أن يكون االتفاق تضمن نشر قوات مصرية 
في الغوطة الش��رقية، وأش��ار إلى أن الوساطة املصرية 
ال تعني أن املعارضة أصبحت محس��وبة على احلكومة 
املصرية، مؤكداً أن الدور املصري في االتفاق اقتصر على 
اس��تضافة املفاوضات التي جمعت املعارضة املس��لحة 

وروسيا.{

خطيب األقصى: الزخم الشعبي في القدس 
سيردع االحتالل

دع��ا خطي��ب املس��جد األقص��ى الش��يخ عكرمة صب��ري إلى 
مواصلة الزخم الش��عبي الفلسطيني في محيط املسجد األقصى، 
ولو بعد دخول املس��جد، ألنه هو الكفيل بردع جتاوزات االحتالل 

املستمرة منذ عام 1967.
وقال صبري إن��ه يتعني على املصلني مواصل��ة أداء الصالة 

خارج املسجد األقصى، على غرار األيام املاضية.
كما أوضح خطيب املس��جد األقصى أن أي قرار يخص دخول 

األقصى سيكون بالتشاور مع اجلميع.
وس��بق أن أكد الشيخ عكرمة صبري أن اخلطوة اإلسرائيلية 

بنصب بوابات إلكترونية على بوابات األقصى ليس��ت اختباراً للمقدس��يني ألن موقفهم واضح، وإمنا هي 
اختبار لإلرادة العربية. وأضاف أن إسرائيل لم تتعرض لضغط عربي حقيقي بسبب ضعف الدبلوماسية 
العربي��ة، ألن العرب منش��غلون بعنتريات بعضهم على بعض، وش��راء أس��لحة ليقت��ل بعضهم بعضاً، 

بحسب تعبيره.{
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غضب في األردن.. وتشييع أحد قتيلي السفارة اإلسرائيلية
ش��يع آالف األردنيني جثمان »محم��د اجلواودة« 
الذي قتل األحد املاضي برصاص ضابط أمن إسرائيلي 
يعمل في الس��فارة اإلس��رائيلية بعمان، بينما شهدت 
جلس��ة البرملان األردني مشادات كالمية وانسحابات 
بني النواب اعتراضاً على تعامل احلكومة مع احلادث 

وسماحها بعودة اإلسرائيلي القاتل إلى بالده.
وأطل��ق املش��اركون في اجلنازة هتاف��ات طالبت 
بالقصاص م��ن قاتل اجلواودة والكش��ف ع��ن نتائج 
التحقيق، وطالب أردني��ون غاضبون حكومة بالدهم 

بإغالق سفارة إسرائيل وطرد سفيرها من البالد.
وأدى املصل��ون صالة اجلنازة على اجلواودة في 
ساحة مبنطقة دّوار الشرق األوسط في عمان، ليوارى 

بعدها الثرى في مقبرة »أم احليران«.
وأثن��اء توجههم مش��ياً على األقدام إل��ى املقبرة، 
الت��ي تبعد بنحو كيلومتر عن الس��احة التي ش��هدت 
ص��الة اجلن��ازة، عل��ت أص��وات املش��ّيعني بهتافات 
منددة بإس��رائيل، تطالب بإغالق س��فارتها في عمان 
وطرد س��فيرها، رافعني صور »اجل��واودة«، والعلمني 

األردني والفلسطيني.

وهت��ف بعضه��م بعب��ارات م��ن قبيل »ال س��فارة 
إس��رائيلية.. عل��ى األرض األردنية«، و»ال س��فارة وال 
سفير.. والرابية )منطقة وجود السفارة بعمان( بدها 

حترير«.
كما هتفوا للقدس واملسجد األقصى الذي تعرض 
ف��ي األي��ام األخي��رة النته��اكات إس��رائيلية، مرددين 
»عالق��دس رايح��ني.. ش��هداء باملالي��ني«، و»بالروح 

بالدم.. نفديك يا أقصى«.
غضب في البرملان

وعل��ى صعي��د متصل، حتول��ت جلس��ة البرملان 
األردن��ي إل��ى جلس��ة مغلق��ة إث��ر مش��ادات كالمي��ة 
تعام��ل  عل��ى  اعتراض��اً  الن��واب  ب��ني  وانس��حابات 
احلكوم��ة مع ح��ادث الس��فارة اإلس��رائيلية، ورفضاً 
لوص��ف وزي��ر الداخلية ح��ادث الس��فارة بأن��ه عمل 
»إجرام��ي«، وأن الش��اب األردني القتيل ه��و من بادر 

بالتهجم على ضابط األمن اإلسرائيلي.
م��ن جهت��ه نفى وزي��ر اخلارجي��ة األردن��ي أمين 
الصف��دي أن تك��ون هن��اك أي صفق��ات ف��ي ح��ادث 
الس��فارة اإلسرائيلية. وأضاف الوزير: »ال نقايض في 

دماء قتالنا، وس��نتخذ كل الوس��ائل إلج��راء محاكمة 
عادل��ة، وم��ن أجل ذلك اتبعن��ا مس��اراً قضائياً يحفظ 
حق��وق أبن��اء األردن«. وش��دد على أنه مت أخ��ذ إفادة 

الضابط اإلسرائيلي قبل السماح له باملغادرة.
وق��ال وزي��ر الدولة األردن��ي للش��ؤون القانونية 
بش��ر اخلصاون��ة إن القوانني الدولية تن��ص على أن 
عدم خضوع املمثل الدبلوماسي لقضاء الدولة املعتمد 
لديه��ا ال يعفيه من اخلضوع لقض��اء الدولة املعتمدة، 
»ولذلك أصررنا على االس��تماع إل��ى إفادة مطلق النار 
وس��نتكئ على املادة الس��ابقة للدفاع عن حقوقنا مبا 

يحقق العدالة الكاملة«.
وأعلن متحدث باس��م رئيس الوزراء اإلس��رائيلي 

بنيامني ن��ن ياهو عودة طاقم الس��فارة اإلس��رائيلية 
في األردن بالكامل إلى إسرائيل، وبينهم حارس األمن 
ال��ذي قتل األردنّيني يوم االثن��ني، وذلك رغم مطالبات 
في الش��ارع األردني ومن برملاني��ني أردنيني حلكومة 
بالده��م بعدم تس��ليم األخي��ر، ومحاكمته عل��ى قتله 

مواطنني.
للس��لطات  الس��ماح  رفض��ت  إس��رائيل  وكان��ت 
األردنية بالتحقيق مع رجل األمن اإلس��رائيلي، وقالت 
وزارة اخلارجية اإلس��رائيلية في بي��ان إن رجل األمن 
اإلس��رائيلي الذي قتل األردنينينْ »يحظى بحصانة من 

التحقيق واالعتقال حسب وثيقة فيينا«.
وتزامن��ت عودة طاقم الس��فارة إلى إس��رائيل مع 
إع��الن األم��ن الع��ام األردن��ي انته��اء التحقيق��ات في 
احل��ادث الذي وقع مببنى الس��فارة في عمان وأس��فر 
عن مقتل الفتى محمد اجلواودة )16 عاماً(، والطبيب 
بش��ار حمارنة مالك العقار ال��ذي يقيم فيه رجل األمن 

اإلسرائيلي الذي أطلق النار عليهما.{

فلسطين تبقى البوصلة
رغم تزاحم القضايا

بقلم: صالح الدين اجلورشي

عندم��ا تتحّرك الس��احة الفلس��طينية، تتراجع بقية الس��احات إلى اخللف، ول��و مؤقتاً. ومهما 
حاول اإلسرائيليون، وآخرون، جعل القضية الفلسطينية خارج دائرة الوعي العربي، أّكدت األحداث 
والوقائع أنه كلما انتقل الصراع الفلس��طيني الصهيوني إلى ش��وط جديد، إال وكان لذلك وقع مباشر 
على بقية امللفات العربية، مهما كانت حّدتها وأهميتها. تبقى فلس��طني بوصلة هذه األمة، مهما طال 

الطريق، وتشعبت الدروب. 
عندما أطلت غيمة الربيع العربي في سماء تونس، قبل أن تنتقل إلى دول عربية أخرى، اعتقدنا 
واعتقد فلس��طينيون كثيرون معنا أن ما قد يترتب عن ذلك من تغيير في موازين القوى س��يؤول، في 
النهاية، إلى دعم فلس��طني، باعتبارها القضية املركزية. لكن، س��رعان م��ا تبخرت تلك اآلمال، إذ من 
غير املسموح تغيير املعادالت اإلقليمية بشكل جوهري، من شأنه أن يؤثر على املصالح اإلسرائيلية. 
ولهذا الس��بب، مت االش��تغال، ط��وال الفترة األخيرة، على أكث��ر من بلد وأكثر من قضي��ة، حتى تبقى 
مختلف املسارات حتت السيطرة، وبدل أن تؤدي إلى تدارك اخللل في موازين القوى، حصل العكس 

متاماً، حيث تساقطت دول املنطقة الواحدة تلو األخرى، مثل قطع الدومينو. 
توقف املس��ار االنتقالي في مصر بش��كل مفاجئ وعنيف. وس��قطت ليبيا في بئر عميقة، بعد أن 
خرج��ت كل األش��باح م��ن قمقمها. وحتولت س��ورية إلى مختبر ألخط��ر التجارب وأكثرها توحش��اً. 
وضاع��ت اليمن في متاهٍة ال يعلم إال الله متى س��تخرج منها وب��أي كلفة. أما العراق فقد كثرت فتنه، 
ونخره الفس��اد وش��لته املناورات اإلقليمية واألطماع الطائفية. وجاء احلص��ار الرباعي لقطر ليكون 
احلج��ر األخي��ر ال��ذي ألقي على ما تبق��ى من اخليم��ة العربية املثقوب��ة واملهّددة باالنهي��ار منذ زمن 

بعيد. 
لم ُتبعد هذه املتغيرات اإلقليمية شبح التهديد عن اإلسرائيليني، بل وفرت لهم مناخاً مالئماً جداً 
ليتقّدم��وا خطوة جديدة نحو اإلجهاز على ما تبقى من وهم التس��وية السياس��ية التي راهنت عليها 

كثيراً القيادة الفلسطينية منذ »أوسلو« إلى يوم الناس هذا. 
آخ��ر عقبة بقيت قائمة أمام هذه اخلطوة كانت تتمث��ل في حركة حماس وبقية فصائل املقاومة. 
له��ذا كث��ر أخيراً احلديث ع��ن »حماس«، إس��رائيلياً وعربياً ودولي��اً، والنظر إليها باعتبارها تش��كل 
تهديداً للس��الم على الطريقة اإلسرائيلية. وعلى الرغم من املراجعة التي قامت بها »حماس«، وظنت 
أنه��ا قد حتدث تغييراً في نظ��رة األطراف الدولي��ة واإلقليمية إليها، باعتبارها حرك��ة ال تهّدد وجود 
إسرائيل، وإمنا تطالب فقط بالعودة إلى حدود 67، إال أن ذلك لم يغّير أي شيء من مواقف األطراف، 
ب��ل واعتبرته القيادة اإلس��رائيلية مؤش��راً جديداً للتدلي��ل على أن احلديد قد بدأ يل��ني، وأن الفرصة 

سانحة اليوم ملزيد تطويعه، من أجل وضعه نهائياً في القالب املطلوب. 
في هذا الس��ياق املختّل، وفي ظل اس��تمرار االنقس��ام الفلسطيني، قّرر ش��بان وشابات من قلب 
فلسطني االعتماد على أنفس��هم، وحتّمل مسؤولياتهم بشكل فردي، بعد أن يئسوا من لعبة الفصائل 
وحس��ابات الق��ادة ومناوراتهم العقيمة التي ال تثم��ر، كما اقتنعوا بأن احلكوم��ات العربية لن تكون 
قادرًة على تقدمي أي مس��اعدٍة جدّية للفلس��طينيني في هذا الظرف بالذات، بعد أن خرجت العواصم 

العربية الرئيسية من املعادلة اإلقليمية. 
ل��م ييأس هؤالء الش��باب، ب��ل ق��ّرروا التضحية بأنفس��هم من أجل إرب��اك اإلس��رائيليني، ونقل 
اخل��وف إل��ى صفوفهم. جنح ه��ؤالء في لفت انتب��اه العالم إلى أه��م امللفات احلارقة: املس��توطنات 
وتهويد القدس. وهما وجهان خلطة واحدة ترمي إلى تصفية نهائية للقضية، وتغيير كلي لطبيعتها 

وجوهرها . 
ميك��ن الق��ول إن ه��ؤالء الفتية والفتيات بدأوا يحققون ش��يئاً م��ن أهدافهم. عادت فلس��طني إلى 
واجهة األحداث، على الرغم من كل ما يجري. عاد العالم ليقف من جديد أمام التوحش اإلس��رائيلي. 
كم��ا ك��ّرروا إزع��اج األنظم��ة 
ف��ي  الغارق��ة  العربي��ة 
وق��د  احمللي��ة،  مش��كالتها 
رغبته��ا  عليه��ا  يفس��دون 
الدفينة ف��ي التخلص نهائياً 
الفلس��طيني  الص��داع  م��ن 
م��ع  التطبي��ع  املتواص��ل. 
ويخترق  يتوس��ع  إس��رائيل 
احلواج��ز الس��ابقة بس��رعة 
ضوئي��ة. م��ا يحص��ل، ه��ذه 
األيام، لن يكون بدون نتائج 

ولواحق.{

اإلخوان المسلمون في األردن:
الحكومة حمت القاتل الصهيوني

أصدر اإلخوان املسلمون في األردن بياناً جاء فيه:
ف��ي ظل اس��تمرار الكي��ان الصهيوني باعتداءاته الغاش��مة على املس��جد األقص��ى، ومتاديه في 
اس��تفزاز العالم العربي واإلس��المي، عبر محاوالته لفرض واقع جديد على القدس واملسجد األقصى 
مب��ا يدنس املقدس��ات وينتهك احلرم��ات وينتقص من الرعاي��ة واإلدارة األردنية لألوقاف املقدس��ية 
بش��كل فاضح، ففي ظل كل ذلك كّنا في جماعة اإلخوان املس��لمني كما هو حال الشعب األردني األبي، 
ننتظر موقفاً أردنياً رس��مياً مش��رفاً ينسجُم مع اإلرادة الشعبيِة التي عبرت عنها احلشود الكبيرة في 
العاصم��ة عمان وِفي معظم احملافظات األردنية في جمعة الغضب للمس��جد األقصى، إال أن الش��عب 
األردني ُصدم بقيام أحد الصهاينة من حرس سفارة العدّو في عمان بقتل مواطَنني أردنيني بدم بارد، 
وبدل أن تقوم احلكومة األردنية بواجبها جتاه ش��عبها ومواطَنيها اللذين ازهقت أرواحهما وُس��فكت 
دمائهم��ا، فجعنا بحمايتها للقاتل وإعادته الى األراضي احملتلة دون حس��اب أو عقاب، ليقوم بعدها 

رئيس وزراء العدو نن ياهو بشكر القاتل على »بطولته« ويستقبله استقبال األبطال. 
إنن��ا في جماعة اإلخوان املس��لمني نحم��ل احلكومة األردنية كامل املس��ؤولية عن اهدار س��يادة 
الدول��ة األردني��ة وعدم القي��ام بواجبها جتاه ش��عبها ومواطنيها، غي��ر آبهة إلرادة الش��عب األردني 
وبشكل مستفز للكرامة الوطنية، ال سيما في ظل تكرار هذا احلال في مرات عديدة، في مشهد سياسي 

بائس يعكس حالة ضعف وعجز مستهجن في حماية املواطن األردني وصون كرامته.
إَنّ جماع��ة اإلخوان املس��لمني تعبر ع��ن قلقها البالغ إزاء ه��ذه احلالة املتدهورة في السياس��ية 
األردني��ة ، وآلية معاجلة امللفات الوطنية ، كما ندعو احلكومة لبذل اجلهود املمكنة مبا ميتلكه األردن 
م��ن أوراق سياس��ية متعددة الس��تعادة دورنا الرس��مي ف��ي الرعاي��ة واإلدارة لألوقاف واملقدس��ات 
اإلس��المية ف��ي القدس، وإعادة األوضاع في املس��جد األقصى إلى ماكانت علي��ه قبل 2017/7/14، 

وإيقاف تدنيسه من املستوطنني وقوات اإلحتالل الصهيوني.
أخيراً.. إننا في جماعة اإلخوان املس��لمني نحيي بطولة املرابطني في القدس الشريف على أبواب 
املس��جد األقصى، الذين ينوبون عن األمة فيسطرون برباطهم وصمودهم أبهى صور العزة والكرامة 
ف��ي الدف��اع عن قدس األقداس ومحراب األنبياء، كما نس��تذكر عالياً دماء الش��هداء األبرار الذين رّووا 
بدمائه��م الطاه��رة الثرى املقدس ليؤكدوا بأن هذا احملتل التوس��عي املتغطرس ال يفهم إال لغة واحدة 

هي لغة القوة والسالح واملقاومة الباسلة.
ِمِننَي> ُؤنْ ُر املنْ <َوَكاَن َحّقاً َعلَينَْنا َنصنْ

حمى الله وطننا وأدامُه عزيزاً شامخاً شموخ جباله الشماء.. 
 حمى الله ش��عبنا األبي املراب��ط على أرض الكرامة املجبولة بدماء الصحابة والش��هداء.. حمى 

الله قدسنا وأقصانا من دنس احملتل والعمالء.. والله أكبر ولله احلمد 
 املكتب اإلعالمي جلماعة اإلخوان املسلمني
األردن - عمان
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أردوغان: زيارتي للخليج خطوة مهمة إلعادة الثقة بين أطراف األزمة
اعتبر الرئي��س التركي رجب طي��ب أردوغان، أن 
زيارته لعدد من الدول اخلليجية مبثابة خطوة مهمة 

في إعادة بناء الثقة بني أطراف األزمة.
جاء ذلك في مؤمتر صحفي عقده أردوغان مبطار 
»أس��ن بوغا« بالعاصمة التركي��ة أنقرة، عقب عودته 
م��ن جولت��ه اخلليجي��ة الت��ي ش��ملت ث��الث دول هي 

السعودية والكويت وقطر.
وق��ال أردوغ��ان: »وجدن��ا فرصة لبح��ث األزمة 
اخلليجية، وتقييم املسائل اإلقليمية األخرى، وأجرينا 

مشاورات بشأن ما ميكننا فعله حلل األزمة«. 
وأضاف: »من الس��هل أن ته��دم، لكن من الصعب 
جداً إع��ادة إعمار م��ا مّت هدمه، وزيارتن��ا إلى عدد من 
ال��دول اخلليجية تعتب��ر خطوة هامة ف��ي إعادة بناء 
الثق��ة بني األطراف«. وتاب��ع: »املوقف اإليجابي الذي 
اتخذته قطر في اآلونة األخيرة جدير بالتقدير، وعّبرنا 
عن تطلعاتنا للعاهل الس��عودي امللك سلمان بن عبد 
العزي��ز خ��الل لقاءاتن��ا باململك��ة«. وأردف أن طموح 
بالده »أن يبقى العالم اإلس��المي موحداً«، مؤكداً على 
وجوب عدم إتاح��ة الفرص لنش��وب خالفات من هذا 

النوع بني بلدانه.
وحول القاعدة العس��كرية التركية في قطر، أشار 
أردوغ��ان إل��ى أن مباحثاته في الس��عودية والكويت 
ل��م تتط��رق إليه��ا، مضيفاً: »ناقش��نا مس��ألة القاعدة 

العسكرية في قطر وهذا أمر طبيعي«. 
وذكر أردوغان، أنه »بحث مع العاهل السعودي 
العالقات الثنائية على الصعيد السياسي واالقتصادي 
والعس��كري والثقاف��ي«. وأّكد أن »اجلانب��ني متفقان 
عل��ى احلفاظ على الزخم ف��ي العالقات بني البلدين«، 
موضحاً أن »هناك تطلعات كبيرة من امللك سلمان في 

حل األزمة اخلليجية«.
وأش��ار أردوغان، إلى أنه »عقد اجتماعاً موس��عاً 
مع ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان على 

هامش الزيارة«.
وأض��اف »بحثنا س��بل تعمي��ق التع��اون القائم 
بني البلدين في املس��ائل اإلقليمية، والبعد االقتصادي 
للعالقات الثنائية، واخلطوات التي ميكن اتخاذها في 

الصناعات الدفاعية«.
إن  أردوغ��ان،  ق��ال  للكوي��ت،  زيارت��ه  وح��ول 
»املباحث��ات م��ع أمير الكويت الش��يخ صب��اح األحمد 
اجلابر الصباح تناولت املسائل الثنائية واإلقليمية«. 
وأض��اف »بحثن��ا ف��رص زي��ادة التع��اون التج��اري 
واالقتص��ادي ب��ني البلدين وف��ي مقدمته��ا املقاوالت، 

واالستثمار، والطاقة، والسياحة«.
وأّكد الرئيس التركي، دعم بالده جلهود الوساطة 
التي يقوم بها الش��يخ صباح حل��ل األزمة اخلليجية، 

معرباً عن اس��تعداد بالده لتقدمي املس��اهمات في هذا 
الصدد.

وف��ي م��ا يتعلق بزيارت��ه لقطر، أّك��د أردوغان أن 
لقاءه باألمير القطري الشيخ متيم بن حمد »كان مثمراً 
للغاية«. وأش��ار إلى أنه أعرب ألمير قطر عن ارتياحه 
لس��ير اللجنة االستراتيجية العليا، التي مت تأسيسها 

على مستوى القادة. 
وقال أردوغان: »نقدر موقف الشيخ متيم املتسم 
بضبط النفس خالل األزمة، ويجب األخذ بعني االعتبار 
احلف��اظ على احلقوق الس��يادية لقط��ر«. وأوضح أن 

»اجلانبني تناوال أيضاً املسائل اإلقليمية«.
وأك��د أردوغ��ان »أهمي��ة إيج��اد ح��ل للمش��اكل 
املس��تمرة في كل من س��وريا والع��راق وليبيا واليمن 
وفلس��طني، اس��تناداً إلى الش��رعية الدولية واحلفاظ 

على وحدة تراب تلك الدول«.
واألس��بوع املاض��ي، أعلن وزي��ر الدف��اع التركي 
السابق، نائب رئيس الوزراء احلالي فكري إشيق، أن 
»مباحثات أنقرة وموس��كو حول شراء تركيا ملنظومة 

الصواريخ الروسية وصلت إلى مرحلتها األخيرة«. 
يش��ار إل��ى أن »إس 400« ه��ي منظوم��ة دف��اع 
جوي م��ن اجلي��ل اجلدي��د مصم��م لتدمي��ر الطائرات 
والطائرات التكتيكية واالستراتيجية وصواريخ كروز 

والصواريخ الباليستية.{

w
بقلم: خليل العناني

هدأ غبار األزمة اخلليجية على السطح، ودخلت مرحلة »الثبات والتبريد«، وذلك بعد السخونة التي 
صاحبتها طوال أسابيعها األولى. فقد وضحت حسابات أطرافها ونضجت، وعرف كل طرٍف سقف مطالبه 
وحتركات��ه، وبات اجلميع على وعي تام مبا هو مطلوب حللحلة األزمة، أو اإلبقاء عليها في حالة صيرورة 
ومراوحة عبر املكان، وذلك انتظاراً جلولٍة جديدٍة ساخنٍة وحاسمٍة، أو هكذا تبدو األمور. فقد تراجعت دول 
احلص��ار، بحكم الواقع وليس طوعاً، عن مطالبها الثالثة عش��ر التي أصبحت ف��ي حكم املاضي، باعتراف 
مس��ؤولي هذه الدول، وتراجعت لغة التصعيد، على األقل من املس��ؤولني الكب��ار، وليس من جانب اإلعالم 
الذي لن يتوقف عن التسخني، حتقيقاً ملصالح القائمني عليه واملستفيدين منه، واعتدل اخلطاب »الرسمي«، 
نسبياً، عطفاً على تعقيدات األزمة والتخّوف من مغبة عواقبها وتداعياتها على املديني املتوسط والطويل، 

وذلك إلعادة احلسابات والبحث عن استراتيجية جديدة، حتقق ما هدفت إليه املوجة األولى من األزمة.
تبدو قطر، من جانبها، ماضيًة في اس��تراتيجيتها احملس��وبة، وإن كانت قد انتقلت تدريجاً من مرحلة 
الدفاع وامتصاص صدمة األزمة التي استمرت حوالى أربعة أسابيع إلى نوع من التوازن والرد احملسوب، 
مصحوبًة بدبلوماس��ية نش��طة وواعية، بدا جيداً أنها مستوعبة حجم األزمة، مس��تفيدة من خبرتها التي 
بنتها طوال عقد كامل من االنخراط في ملفات الوساطة اإلقليمية، وأحياناً الدولية، في التعاطي مع أزماٍت 
أخ��رى خ��ارج البيت اخلليجي. كما باتت الدوحة عل��ى يقني كامل بأن األزمة احلالية كانت كاش��فة لنّيات 
)ورؤي��ة( األط��راف األخرى جتاهها، وهو ما س��يدفعها إلى احلذر والتحّس��ب ألي خطوٍة مس��تقبليٍة ميكن 

اتخاذها حللحلة األزمة.
أخط��أت دول احلصار في حس��اباتها، وذلك بدءاً م��ن افتعالها هذه األزمة بش��كل صبياني وفج، عبر 
قرصن��ة موق��ع وكالة األنباء القطرية )قنا(، حس��بما أفاد مس��ؤولون ف��ي املخابرات واملباح��ث الفيدرالية 
األميركية أخيراً، ونسب تصريحات مفبركة ألمير قطر أبعد ما تكون عن اخلطاب الرسمي القطري، املعروف 
بح��ذره وهدوئ��ه، مروراً مبحاولة اس��تعداء الواليات املتح��دة وحتريضها على الدوح��ة، التي جاءت بأثر 
عكس��ي حتى اآلن، وصوالً إلى التراجع ع��ن املطالب العصبية وغير املنطقية التي القت اس��تهجاناً إقليمياً 

ودولياً.
اآلن، تبدو حسابات كل طرٍف واضحة، فدول احلصار تبحث عن مخرٍج يحفظ ماء وجهها، خصوصاً 
بعد موجة التصعيد التي بدأت بها األزمة. وعلى ما يبدو، سوف تشهد املرحلة املقبلة نوعاً من »دبلوماسية 
الكواليس« التي ميكنها أن حتقق احلد األدنى من الهجمة على الدوحة، وهو ضمان عدم التدخل في شؤونها 
الداخلية، وتقليل جرعة النقد اإلعالمي املوجه إلى أنظمتها ومس��ؤوليها، ولعل ذلك ما يفّس��ر التصريحات 
املتكّررة لدول احلصار بعدم التراجع، على الرغم من الضغوط األميركية واألوروبية حللحلة األزمة. وهنا، 
يجب االلتفات إلى أن مواقف رباعي احلصار وحس��اباته ليست واحدة، فبعضها يريد التصعيد غير عابئ 
بالعواق��ب، كما هي احلال مع مصر واإلمارات، فيما تبدو الس��عودية والبحري��ن أكثر مرونًة، حتى ال تزداد 
األوضاع سوءاً. ومن جهتها، تبدو الدوحة رافضة سياسة ومنطق »لّي األذرع«، وإن كانت، حتى اآلن، تبدو 
منفتح��ًة ومتجاوبًة مع أي��ة حلول منطقية وواقعية، ميكنها إنهاء األزم��ة، أو على األقل منع انحدارها نحو 

األسوأ، مع يقنٍي يترّسخ تدريجاً بأن األمور لن تعود كما كانت عليه قبل اخلامس من حزيران 2017.
بكلم��اٍت أخ��رى، يب��دو أن األزم��ة اخلليجية قد وصلت إل��ى ما ُيعرف ف��ي العالق��ات الدولية مبرحلة 
»التعادل« equilibrium، وهي املرحلة التي ال ميكن أي طرٍف كسرها من دون القيام بخطوٍة هجوميٍة 

تربك حسابات اخلصم، ولكنها مصحوبة مبخاطر كثيرة، قد تؤدي إلى عكس ما هدفت إليه.{

مندوب تركيا في األمم المتحدة
يحّذر من محاوالت تغيير الوضع الراهن في القدس

»مواصل��ة بذل جهوده��ا لتحقيق الس��الم بني 
األمم  لق��رارات  الفلس��طينيني وإس��رائيل وفق��اً 

املتحدة ذات الصلة ومبادرة السالم العربية«.
وتط��ّرق املن��دوب الترك��ي إل��ى األوض��اع 
اإلنس��انية ف��ي قط��اع غ��زة، ال��ذي حتاص��ره 
إس��رائيل من��ذ أكث��ر م��ن عش��ر س��نوات. وقال 
ألعضاء مجل��س األمن إن »تركي��ا مدركة متاماً 
لألوض��اع اإلنس��انية الصعب��ة ف��ي فلس��طني، 
وال س��يما في غزة، ونواصل اجلهود لتحس��ني 
األحوال املعيش��ية للفلس��طينيني عبر مشاريع 

املساعدة اإلمنائية والتعمير«.
الش��حنة  وصل��ت  »وق��د  بقول��ه:  وتاب��ع 
آالف   10 قوامه��ا  البال��غ  الثالث��ة،  التركي��ة 
ط��ن م��ن املس��اعدات اإلنس��انية إلى غ��زة، في 
حزي��ران املاض��ي، ونواص��ل دع��م وكالة األمم 
املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 
)أون��روا( نظ��راً لدوره��ا األساس��ي ف��ي حي��اة 

الالجئني الفلسطينيني«.
وبش��أن األزم��ة الس��ورية، ق��ال املن��دوب 
التركي إن »تركيا، ومنذ بداية الصراع السوري 
مكثف��ة إلنه��اء  )ع��ام 2011(، بذل��ت جه��وداً 
العنف في س��وريا، والتوصل إلى حل سياسي 
يس��تند إلى بي��ان جنيف على النح��و املبني في 

قرار مجلس األمن رقم 2254«.
وش��دد املندوب التركي عل��ى تصميم أنقرة 
عل��ى »محارب��ة داع��ش وغي��ره م��ن املنظمات 

اإلرهابية، مثل بي كا كا اإلرهابية«.
وأض��اف »َجوي��ك« أن »تركي��ا س��تواصل 
مع ش��ركائها اجله��ود ملعاجلة محنة الش��عب 
الس��وري وإيجاد ح��ل للصراع يف��ي بتطلعات 

السوريني املشروعة«.{

حذر املن��دوب الترك��ي الدائم ل��دى منظمة 
األمم املتح��دة، يش��ار خالد َجويك، م��ن أن »أي 
مح��اوالت تغيير الوضع الراه��ن ملدينة القدس 
الش��ريف تع��رض التعايش الس��لمي للخطر«، 
مش��دداً على أن��ه »يتع��ني التعامل م��ع املدينة 
واملس��يحيني  للمس��لمني  بالنس��بة  املقدس��ة 

واليهود بأقصى قدر من االحترام«.
ج��اء ذلك في إف��ادة قدمها الس��فير التركي 
خ��الل جلس��ة مفتوحة ملجل��س األم��ن الدولي 
ي��وم الثالثاء،  في مق��ر املنظم��ة الدولية، حول 
احلالة في الشرق األوسط، مبا في ذلك القضية 

الفلسطينية.
وأضاف »َجوي��ك« أن »أولويتن��ا العاجلة 
ينبغي أن تتمثل في منع التصعيد، وممارس��ة 
ضب��ط النفس من جانب جمي��ع األطراف، وفي 
الوقت نفس��ه يجب أن نك��ون واضحني للغاية 
إزاء أهمي��ة احلف��اظ عل��ى الوض��ع التاريخ��ي 

للحرم الشريف بالنسبة للعالم اإلسالمي«.
لتغيي��ر  مح��اوالت  »أي��ة  أن  م��ن  وح��ذر 
تع��رض  الش��ريف  للق��دس  الراه��ن  الوض��ع 
التعاي��ش الس��لمي للخط��ر«، مش��دداً على أنه 
»يتعني التعامل مع املدينة املقدس��ة بالنس��بة 
للمسلمني واملسيحيني واليهود بأقصى قدر من 

االحترام«.
إغ��الق  قب��ول  ميك��ن  »ال  قائ��اًل:  وأردف 
)إس��رائيل( احلرم الش��ريف، يليه ق��رار وضع 
أجهزة الكشف عن املعادن في مداخله، بجانب 
قي��ود أخ��رى مفروضة عل��ى دخول املس��لمني. 
هذه األخط��اء املتعاقبة، فضاًل عن االس��تخدام 
غير املتناس��ب للقوة ضد الفلس��طينيينن الذين 
كانوا في الشوارع للصالة، ال ميكن تبريره بأي 

وسيلة«.
وتابع بقوله: »نتوقع أن تس��تمع إسرائيل 
تف��ي  وأن  الدول��ي،  املجتم��ع  ن��داءات  إل��ى 
بالتزاماته��ا القانوني��ة بوصفها الق��وة القائمة 
الليل��ة  إس��رائيل  ق��رار  كان  لق��د  باالحت��الل.. 
املاضي��ة بإزال��ة أجه��زة الكش��ف ع��ن املعادن 

خطوة إيجابية«.
ومنذ 10 أيام، تشهد مدينة القدس احملتلة 
اجلي��ش  ب��ني  مواجه��ات  الغربي��ة  والضف��ة 
عل��ى  يحتج��ون  وفلس��طينيني  اإلس��رائيلي 
إجراءات إس��رائيلية جديدة في محيط املسجد 
األقص��ى، يعتبره��ا الفلس��طينيون محاولة من 

إسرائيل لفرض سيادتها على املسجد.
وأع��رب »َجويك« ع��ن تصمي��م تركيا على 
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االتحاد األوروبي يرفض 
انفصال كردستان

 جددت بعثة دول »االحتاد األوروبي« 
رفضها استفتاء إقليم كردستان واعتبرته 
»خط��وة أحادية« لالنفصال ع��ن العراق، 
وح��ذرت اربي��ل وبغ��داد من تبع��ات عدم 
احل��وار ف��ي ه��ذا »الوق��ت احل��رج«، فيما 
انتخب��ت حركة »التغيي��ر« الكردية زعيماً 
جديداً خلفاً ملؤسس��ها الراحل نوش��يروان 

مصطفى.
ويواجه أكراد العراق ضغوطاً إقليمية 
ودولية للتراجع عن »االستفتاء« املقرر في 
25 أيلول املقبل، لك��ن قياديني يؤكدون أن 
اخلط��وة س��تليها جول��ة مفاوض��ات م��ع 
احلكوم��ة االحتادي��ة للخ��روج بتفاهمات 

حول مصير اإلقليم واحلدود.
وأك��دت بعثة االحت��اد األوروبي لدى 
العراق في بيان رفضها »تقسيم العراق«، 
الب��الد  لوح��دة  الثاب��ت  »دعمه��ا  مؤك��دة 
وس��يادتها«، وأضاف��ت أن »العالق��ة ب��ني 
بغ��داد واربي��ل عنصر أساس��ي ملس��تقبل 
الب��الد«، ودعت اجلميع إلى »موقف موحد 
إلع��ادة بن��اء البل��د والقضاء عل��ى العنف 

العنف واستعادة االستقرار«.
وحذرت البعثة م��ن أن »القضاء على 
داع��ش والتطرف ليس مس��ألة عس��كرية 
فحس��ب. وعلى اربي��ل وبغداد االس��تمرار 
ف��ي التع��اون العس��كري وح��ل اخلالفات 
السياس��ية واالقتصادي��ة بينهم��ا، ومنها 
اخل��الف على احلدود وإيج��اد حل يرضي 

الطرفني«.

م إسرائيلي على  تكتُّ
تفاهمات مع عّمان

 تكتم��ت »إس��رائيل« عل��ى تفاصي��ل 
التفاهم��ات الت��ي أجنزه��ا رئي��س جه��از 
األمن الع��ام )ش��اباك( ن��داف أرغمان مع 
املس��ؤولني األردني��ني ف��ي عم��ان، وأنهت 
أزم��ة بني اجلانبني في أعقاب قيام حارس 
أمن في السفارة اإلسرائيلية في عمان بقتل 
أردنينينْ بعد تعرض��ه لهجوم من أحدهما، 
عل��ى ح��د قول��ه. وانته��ت األزمة بس��ماح 
الس��لطات األردنية ألعضاء السفارة، مبن 
فيه��م القاتل، مبغ��ادرة عم��ان ووصولهم 
إلى تل أبيب ليالً، أعقَبه بعد ثالث ساعات 
إزال��ة  املصغ��رة  األمني��ة  احلكوم��ة  ق��رار 
البواب��ات االلكتروني��ة والكاميرات الذكية 
من مداخل املسجد األقصى، على أن يتم في 
غضون ستة اشهر، نصب كاميرات مراقبة 
متط��ورة تكنولوجياً في البلدة القدمية في 
الطريق املؤدية الى املس��جد، لكن ليس في 
مداخله، وتكثيف قوات الشرطة و»حرس 

احلدود« في البلدة القدمية.

الفلسطينيون يرفضون 
الكاميرات الذكية

رفضت املرجعيات الدينية في القدس 
أي تغيي��ر في وضع املس��جد األقصى، مبا 
في ذل��ك »الكاميرات الذكي��ة« التي أعلنت 
»إس��رائيل« نيته��ا وضعه��ا عل��ى اب��واب 
املسجد بديالً لبوابات الفحص اإللكترونية 
التي أزالتها فج��ر الثالثاء املاضي. وكانت 
مصادر اس��رائيلية قد ذك��رت ان اجلانبني 
اإلس��رائيلي واألردن��ي توصال ال��ى تفاهم 
لوضع كاميرات ذكية على أبواب املس��جد 
بدي��الً لبوابات الفح��ص اإللكترونية التي 
رفضته��ا املرجعي��ات الديني��ة والوطني��ة 

والسلطة الفلسطينية.
وعل��ى رغ��م إزال��ة بواب��ات الفح��ص 
اإللكتروني��ة الت��ي فجرت األزم��ة الراهنة، 
دع��وة  الديني��ة  املرجعي��ات  واصل��ت 
املواطن��ني الى ع��دم الدخول الى املس��جد، 
وإقام��ة الصل��وات عل��ى أبوابه. وش��كلت 
جلن��ة فنية كلفته��ا الدخول الى املس��جد، 
ادخلته��ا  الت��ي  التغي��رات  كل  وفح��ص 
الس��لطات بعد وقوع العملية املسلحة في 

14 الشهر اجلاري.
وق��ال رئيس الهيئة اإلس��المية العليا 
في القدس الشيخ عكرمة صبري: »شكلنا 

جلنة من مهندسي وفنيي األوقاف لفحص 
كل األعمال التي قامت بها سلطات االحتالل 
في املس��جد اثناء غيابنا عنه، وس��ندرس 
التقري��ر ونق��رر«، موضح��اً: »نرف��ض اي 
تغيير في املسجد، ويجب عودة األمور الى 

ما كانت عليه قبل 14 الشهر اجلاري«.

االتحاد األوروبي راٍض عن 
تنفيذ اتفاق الهجرة مع تركيا
 ق��ال مس��ؤول سياس��ة اجل��وار ف��ي 
االحتاد األوروبي يوهان��س هان إن اتفاق 
التكتل م��ع تركي��ا لكبح تدف��ق املهاجرين 
يسير جيداً وإن العالقات الثنائية تتحسن 
أفض��ل مما ق��د تش��ير إلي��ه التصريحات. 
وأدلى هان بهذه التصريحات لراديو هيئة 
اإلذاعة والتلفزيون النمس��اوية )أو آر أف( 
بع��د أيام من إث��ارة أملانيا احتم��ال تعليق 
االحتاد األوروبي مس��اعدات تعهد بدفعها 

لتركيا مبوجب اتفاق بشأن املهاجرين.
وكان��ت تركي��ا، ف��ي مقاب��ل احلصول 
عل��ى مس��اعدات مالي��ة قدره��ا 3 بالي��ني 
��د بتخفي��ف قي��ود تأش��يرات  ي��ورو وتعُهّ
دخ��ول األت��راك، خفضت بش��كل كبير عدد 
املهاجري��ن م��ن مناط��ق الصراع��ات ف��ي 
الش��رق األوسط وأفغانس��تان إلى أوروبا 

عبر األراضي التركية.
وقال هان: »ال أشعر بقلق من أي نوع 

على سالمة اتفاق الالجئني. إنه قائم«.
وكانت أملانيا قد رحبت بشدة باتفاق 
الالجئني إال أن عالقاته��ا مع أنقرة وصلت 
إل��ى أدن��ى مس��توياتها بس��بب مجموعة 
من القضاي��ا. وتبادل اجلانب��ان في األيام 
األخي��رة اتهامات بالتصرف »بش��كل غير 

مقبول«.

أردوغان يحّذر من عمالء 
غربيين »يصولون ويجولون«

أّج��ج الرئي��س الترك��ي رج��ب طي��ب 
أردوغ��ان نزاع��اً م��ع أملاني��ا، إذ ح��ذر من 
عم��الء غربيني »يصول��ون ويجولون« في 
ب��الده، ملوحاً بعواقب ملَن يه��ددون أنقرة 

بعقوبات.
وق��ال أمام ن��واب من ح��زب »العدالة 
والتنمية« احلاكم في البرملان: »الغربيون 
يري��دون أن يص��ول عمالؤه��م ويجول��ون 
بكل حرية في أراضينا وأن يؤذوا ش��عبنا. 
َمن ُيرجع��ون األمَر إلى عمل القضاء عندما 
ف��ي  يؤوونه��م  بإرهابي��ني  األم��ر  يتعلّ��ق 
بالده��م، يحّولون��ه أزم��ات ديبلوماس��ية 

عندما ُيعتقل عمالؤهم متلبسني«.
وأك��د أردوغان أن الش��ركات األملانية 
التي تستثمر في تركيا ال تواجه صعوبات، 
وس��أل املس��ؤولني األمل��ان: »إذا اعتق��دمت 
أنكم تس��تطيعون إخافة تركي��ا بالتلويح 
بعقوبات، فعليكم أوالً االس��تعداد لعواقب 
أكب��ر بكثير. هل تدرك��ون متام��اً َمن الذي 
تهاجمون��ه؟«. وزاد: »َم��ن ارتكب��وا أعنف 
وأكثر املذابح وحشية ودموية في التاريخ 
خالل احلربني العامليتني األولى والثانية، 

يجب أال يعظونا في شأن اإلنسانية«.

سفينة أميركية ُتطلق أعيرة 
تحذيرية لسفينة إيرانية

للبحري��ة  تابع��ة  س��فينة  أطلق��ت 
األميركي��ة أعيرة حتذيرية صوب س��فينة 
إيرانية، بعد أن اقتربت منها ملس��افة 137 
مت��راً ف��ي أول ح��ادث من نوعه من��ذ تولي 

الرئي��س األميركي دونالد ترامب الس��لطة 
في كانون الثاني.

وقال مس��ؤول أميركي طلب عدم نشر 
اسمه، إن الس��فينة األميركية، ثاندربولت 
أطلقت األعي��رة التحذيرية بعد أن اقتربت 
السفينة اإليرانية بسرعة عالية وجتاهلت 
مح��اوالت لالتصال الالس��لكي وصفارات 
اإلن��ذار والش��عل املضيئ��ة الت��ي أطلقته��ا 
تابع��ة  ع��دة  زوارق  وكان��ت  الس��فينة. 
خلفر الس��واحل األميركي ترافق الس��فينة 
ثاندربولت. وأضاف أن السفينة اإليرانية 
الث��وري  للح��رس  يب��دو  م��ا  ف��ي  تابع��ة 
اإليراني. وقال إنها كانت مس��لحة، لكن لم 

يكن هناك أفراد على تلك األسلحة.
وق��ال موقع س��باه اإلخب��اري التابع 
للح��رس  ق��وات  إن  الث��وري  للح��رس 
البحري��ة أصدرت بيان��اً ذكر أن »س��فينة 
حربي��ة« أميركي��ة حترك��ت ص��وب أح��د 
زوارق الدورية اإليرانية في املياه الدولية 
في ش��مال اخلليج وأطلقت عيارين ناريني 

في الهواء.

مجلس الشيوخ يستدعي 
المدير السابق لحملة ترامب

اس��تدعت جلن��ة العدل ف��ي مجلس 
الس��ابق  املدي��ر  األميرك��ي،  الش��يوخ 
حلملة الرئي��س األميرك��ي دونالد ترامب 
االنتخابية بول مانافورت للش��هادة، في 
إط��ار التحقيق ف��ي التدخالت الروس��ية 

العام املاضي.
للحض��ور  ماناف��ورت  واس��تدعي 
ش��خصياً الى جلس��ة علنية ف��ي مجلس 
الش��يوخ لتقدمي ش��هادته ف��ي ما يخص 

اتصاالته بروسيا.
وسعى املقرب سابقاً من ترامب، الى 
التف��اوض م��ع اللجن��ة لتفادي اجللس��ة 
العلنية واس��تبدالها مبقابلة خاصة يتّم 
تدوين وقائعها. لكن مسؤولني في اللجنة 
أعلنوا أن املفاوضات لم تنجح، وبالتالي 
أرسلوا إليه كتاب اس��تدعاء، وهذا ضمن 
صالحيات الكونغرس. وأعلن الس��ناتور 
اجلمهوري تش��اك غراس��لي والس��ناتور 
الدميوقراطية ديان فاينش��تاين في بيان 
أنه »مثل كل الشهود اآلخرين، كان ميكن 
إن كان  العلني��ة،  إعف��اؤه م��ن اجللس��ة 
مستعداً لتقدمي وثائق وقبول مقابلة يتّم 

تدوين وقائعها الحقاً«.

نتن ياهو
 يشيد بقاتل األردنيين

اس��تقبل رئيس ال��وزراء اإلس��رائيلي 
بنيامني نن ياهو سفيرة بالده لدى األردن 
عين��ات ش��الين، ورجل األمن الذي س��ّبب 
أزم��ة ديبلوماس��ية ب��ني تل أبي��ب وعمان 

بقتله اثنني من االردنيني. 
ونش��ر مكتب رئيس الوزراء مجموعة 
صور للق��اء الذي ُعق��د بعد ع��ودة البعثة 
الديبلوماس��ية اإلس��رائيلية بكامله��ا م��ن 
عمان، لكن استرعى االنتباه أن وجه رجل 
األم��ن ل��م يظهر ف��ي أي منها. ولم تكش��ف 
هوية احلارس، باستثناء ذكر اسمه األول 

زئيف.
وعانق نتنياهو الش��اب وعلى وجهه 
ابتسامة عريضة. ونقل احلساب الرسمي 
لرئي��س ال��وزراء بالعربية، ع��ن نن ياهو 
خالل اللقاء: »يسرني أن األمور انتهت على 
هذا النحو، أنتما متثالن دولة إسرائيل ولن 

ننسى ذلك ولو حلظة«. 

لقطات سريعة

القدس تستغيث
بالشعوب والحكومات اإلسالمية

بقلم: حازم عياد 
 استنفار املقدسّيني ملواجهة االجراءات الصهيونية عبر املقاومة والتظاهر 
واالعتص��ام ورف��ض اخلضوع لالج��راءات الصهيونية التي تنتهك الس��يادة 
العربية االس��المية على املس��جد االقصى، ميثل رسالة للش��عوب االسالمية 
وحكوماتها من بروناي الى الس��نغال؛ مروراً بجاكرتا في اندونيسيا واسالم 
اباد في الباكس��تان وطهران في ايران وانقرة واس��طنبول في تركيا. وانتهاًء 

بدكار في السنغال وابوجا في نيجيريا.
 فالش��عوب العربية ارهقت من الغ��زل املتعب بني بعض النخب املتنفذة 
واحلكومات العربية لألسف مع الكيان الصهيوني، الذي وصل الى حّد إدانة 
احلق الفلس��طيني في الدفاع عن مس��جدهم ومدينتهم واعتب��اره إرهاباً؛ بل 
وحتويل الهجمة على املس��جد االقصى ومدينة القدس الى مناسبة تطبيعية 
للترويج ملش��اريع ضيقة وحسابات ش��خصية بحتة؛ األمر الذي حول الهّبة 
الفلسطينية الى نداء استغاثة للعالم اإلسالمي حكومات وشعوباً للدفاع عن 

مسجدهم ومسرى نبيهم.
 التحرك االس��المي بشكله األوس��ع من النطاق العربي املتهاوي سيضع 
النقاط على احلروف ويعزل النش��اطات املشبوهة إلسقاط السيادة العربية 
واالس��المية على القدس واألقصى، مقابل مكاس��ب ش��خصية يطمح قصيرو 
النظ��ر ال��ى حتقيقها؛ فاحل��راك الفلس��طيني بزخمه احلالي مرش��ح للتحول 
ال��ى هبة اس��المية تنتف��ض لالقصى للضغط عل��ى حكوماته عل��ى امل جلم 
التوجهات االنتهازية والتطبيعية التي انهكت الش��عب الفلس��طيني؛ وولدت 
تبعات ومخاطر ثقيلة على اململكة األردنية والش��عب الفلسطيني؛ ما يتطلب 

موقفاً اسالمياً يتجاوز املشاريع الصغيرة والضحلة.
حت��ّول هب��ة الش��عوب الى ضغ��وط عل��ى حكوم��ات الدول اإلس��المية 
وترجمته��ا ال��ى فع��ل سياس��ي يع��ّد اخليار األس��لم ال��ذي س��يمنع تقويض 
االس��تقرار في العالم العربي، وامكانية انتقاله الى العالم االس��المي؛ فإنقاذ 
الق��دس هو انق��اذ للعال��م العربي من حال��ة التدهور املتواص��ل التي فرضت 
ضغوط��اً ووس��عت حالة انع��دام الثقة والتراجع في االس��تقرار ف��ي املنطقة 
العربي��ة، معززة باختراق��ات صهيونية عميق��ة للنخب العربي��ة التي اطلق 

على بعضها النخب املتصهينة وغير املسؤولة.
ما يحدث في فلسطني والقدس يتوقع ان يفرز تدخالً من الدول اإلسالمية 
املركزي��ة لوقف حالة التده��ور القائمة؛ التي باتت ته��دد إحدى أقدس البقاع 
في العالم االسالمي، بل وتهدد استقرار العالم العربي واالسالمي؛ فما يحدث 
في القدس مرش��ح الن يتحول الى هّبة اس��المية تتحرك على ايقاع املواجهة 
القائمة واملتصاع��دة في القدس لتبلغ أحد ذرواته��ا اخلطرة والفاصلة خالل 

أيام قليلة قادمة.{

رأى رئي��س املكت��ب السياس��ي حلرك��ة املقاوم��ة اإلس��المية »حم��اس«، 
إسماعيل هنية، أن إغالق االحتالل للمسجد األقصى ونصبه لبوابات إلكترونية 

على مداخله، أعاد االعتبار للقضية الفلسطينية في عمقها العربي واإلسالمي.
وق��ال هنّية خ��الل خطبة اجلمع��ة في املس��جد العمري الكبي��ر بغزة: »ما 
يح��دث في الق��دس منذ ع��دة أيام أع��اد البوصل��ة الجتاهها الصحي��ح، وأعاد 

االعتبار لوحدة الشعب الفلسطيني والتفافه حول ثوابته«.
وأضاف: »معركتنا اليوم كشعب وأمة هي أبعد من البوابات اإللكترونية، 
ومخططات االحتالل لن متر ولن يس��مح بها شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية 
واإلسالمية )...(، واملعركة ستحسم لصالح الشعب الفلسطيني«، وأكد مكانة 
املس��جد األقصى احملورية لدى األمتني العربية واإلسالمية، معتبراً أن »جمعة 

الغضب« ستشّكل فارقاً في تاريخ الصراع مع االحتالل.
ودع��ا هني��ة الفصائ��ل الوطني��ة واإلس��المية إل��ى االجتماع لبحث س��بل 
التصدي لالعتداءات اإلسرائيلية، وتبني سياسات إلحباط مخططات االحتالل 

في مدينة القدس.
كم��ا دع��ا منظم��ة املؤمتر اإلس��المي وجامع��ة ال��دول العربي��ة إلى حتمل 
الش��عب  مس��ؤولياتها ف��ي وق��ف االنته��اكات اإلس��رائيلية املتواصل��ة ض��د 

الفلسطيني ومقدساته.
وعقب انتهاء صالة اجلمعة، انطلقت عدة مسيرات حاشدة في كافة أرجاء 
قط��اع غزة، رفضاً للقيود اإلس��رائيلية اجلديدة املفروض��ة على دخول املصلني 

الفلسطينيني إلى املسجد األقصى.
وتش��هد األراض��ي الفلس��طينية وعّدة م��دن وعواصم عربي��ة ودولية يوم 
اجلمع��ة، مس��يرات وفعاليات احتجاجية رفضاً للممارس��ات اإلس��رائيلية في 

املسجد األقصى ومحيطه.
ويأت��ي هذا التصعي��د إثر ق��رار احلكومة اإلس��رائيلية، اجلمع��ة املاضية، 
بإغ��الق األقص��ى مل��دة يوم��ني كامل��ني، قب��ل قيامه��ا بنص��ب بواب��ات تفتيش 
إلكترونية على أبواب املس��جد، األمر الذي رّد عليه املقدس��ّيون برفض التعامل 

مع هذه البوابات والرباط على مداخل املسجد.{

هنّية: معركة األقصى أعادت القضّية الفلسطينية 
إلى عمقها العربي واإلسالمي
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الموصل: العودة إلى المربع األول.. وخيار إنقاذها

منتدى الوحدة اإلسالمية في لندن:

 دعم القضّية الفلسطينّية والتعاون لمواجهة الحمالت ضد اإلسالم

احلصيلة السياسية ملعركة املوصل هي عودتها إلى 
املربع األول، وإلى النظام السياسي الذي سلبها حقوقها 
ورفض مطالبها الس��لمية، وانس��حب منها وس��لمها إلى 

تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(.
نتائج ه��ذه املعركة -في حج��م التدمير- فاقت كل 
خي��ال، وأخ��ذت املوصل موقعها في قائم��ة املدن املدمرة 
في التاريخ، جنباً إلى جنب مع روما وهيروشيما وبرلني 

وستالينغراد وغروزني.
وم��ن املبكر ج��داً التع��رف إلى حج��م الدم��ار الذي 
س��يجتاح مجتمع املدينة، الذي ب��ات يتكون من اليتامى 
الذي��ن  وم��ن  والفق��راء،  والش��يوخ  واألرام��ل  والثكال��ى 

سيعانون من صدمات نفسية مزمنة.
ال��رأي الذي س��بق املعرك��ة وكان مثار ج��دل عميق 
ب��ني من ح��ذر م��ن الطريق��ة الت��ي س��تتم بها اس��تعادة 
املدين��ة م��ن »داعش«، وب��ني من دع��ا أهل املوص��ل إلى 
اس��تقبال قوات احلكومة بأذرع مفتوح��ة، الرأي القائل: 
»من يس��لّم املوصل لداعش لن يكون أرحم بها حني يريد 
اس��تعادتها«؛ هذا ال��رأي يب��دو قاصراً اليوم ع��ن تبليغ 

رسالة املدينة املدمرة إلى التاريخ.
ر مأساة مجتمع مدَمّ

وصف م��ا حدث للموص��ل بأنه الع��ودة إلى املربع 
األول، ال��ذي أرادت املوص��ل اخل��الص منه قب��ل احتالل 
»داع��ش« له��ا ف��ي حزي��ران 2014 لي��س دقيق��اً؛ فثم��ة 
مس��تجدات بعد انسحاب احلكومة من املوصل وعودتها 

إليها جتعل الواقع اليوم أكثر تعقيداً من ذلك املربع.
فاملليش��يات الطائفية التي أهان��ت حرمات املجتمع 
املوصل��ي غ��دت الي��وم ج��زءاً م��ن مؤسس��ات الدول��ة، 
ترتدي لباس اجليش والش��رطة وال حتاسب عما تفعل، 
واملوص��ل مدين��ة منكوب��ة ترف��ض احلكوم��ة االعتراف 
بنكبته��ا. واملعال��م الب��ارزة له��ذا الواق��ع الذي تعيش��ه 

املدينة املدمرة هي:
- فقدان األمن.

- خواء خزينة الدولة، فال أموال من الداخل.
- فق��دان احلكومة لثقة الدول املانحة، فال أموال من 

اخلارج.
- فساد سياسي وإداري قد يكون األعلى عاملياً.

ه��ذه املعال��م جتعل م��ن مطالب إع��ادة االس��تقرار 
والبن��اء آم��االً ال تؤيده��ا الوقائ��ع عل��ى األرض، يتعامل 

عل��ى م��دى يوم��ني )22 -23 مت��وز2017( عق��د 
منتدى الوحدة اإلس��المية في بريطانيا مؤمتره العاشر 
حتت ش��عار »االس��الم وحمالت التش��ويه« ملناقش��ة ما 
يتع��رض له دي��ن الله من مح��اوالت دؤوبة للتش��ويش 
على رس��الته الس��محة وانس��انيته املتميزة. وقد عقدت 
جلس��ته االفتتاحية مساء اجلمعة 21 يوليو التي تداول 
عل��ى منبره��ا العديد من املش��اركني لتش��جيع مبادرات 
العمل املش��ترك بني املس��لمني كأمة واحدة اختارها الله 
لتبليغ رس��الته للبشرية كافة، وتأكيد ضرورة التصدي 
للظواهر الس��لبية التي ألصق��ت بالدين من بعض أبنائه 
والكثير من أعدائه. وشارك العديد من العلماء واملفكرين 
م��ن بلدان عدي��دة في النق��اش الثري اله��ادف إلى طرح 
تصورات حول ما ميكن عمله للحفاظ على قداس��ة الدين 
ف��ي النفوس وازال��ة احلواجز التي حتول دون اس��تفادة 
الن��اس كافة من توجيهات الس��ماء. ومن املش��اركني في 
املؤمت��ر القي��ادي في جماعة االخوان املس��لمني األس��تاذ 
إبراهي��م منير، ورئي��س مجمع التقريب العالمة الش��يخ 

معه��ا اإلنس��ان املوصلي على املس��توى الف��ردي بخيار 
الهجرة إن استطاع إلى ذلك سبيال.

أما الس��ؤال الذي يردده املجتم��ع -بفئاته الثقافية 
الدول��ة مفلس��ة وفاس��دة  إذا كان��ت  والعمري��ة- فه��و: 
سياسياً؛ فبأي مال سُيعاد بناء املوصل، وأيُّ أياٍد نزيهة 
س��تقوم بذلك؟ واجلواب الذي يحمله السؤال في طياته 
وي��ردده أهل املوص��ل )باس��تثناء السياس��يني(، هو أن 

املوصل لن يعاد بناؤها.
ه��ذه املعادل��ة املغلق��ة تض��ع أه��ل املوص��ل أم��ام 
استنتاجات متالزمة: ال إعادة بناء من دون إدارة نزيهة، 
وال إدارة نزيه��ة من دون أمن، وال أمن بوجود املليش��يات 
وعصابات اجلرمية في املوصل، وال خروج للمليش��يات 

في ظل الوضع السياسي القائم. 
كارث��ة معرك��ة املوص��ل ل��م تب��دأ بع��ُد، ألن كوارث 
احل��روب تبدأ بعد صمت املداف��ع، املوصل لم تعد مدينة 
ك��ي تضّمد جراحاتها، وال نس��يج مجتمعها الناعم صمد 
أم��ام ض��راوة التدمي��ر ليق��وم بالرعاي��ة والكفال��ة، كما 
فع��ل وأبدع بعد االحتالل األميركي وس��قوط الدولة عام 

.2003
املوصل على موعد م��ع تبعات احلرب في ظل واقع 
سياس��ي وأمني شاّذينْن، وفشل كلي للدولة، واستعصاء 
حلل��ول املش��كالت االجتماعي��ة التي ال مته��ل؛ فاملوصل 
مشهد لوالدة كل أصناف اجلرمية املنظمة التي بدأت في 

الظهور.
ال��داء خطير وحج��ز مريض في مس��توصف وعدم 
نقله إلى وحدة العناية املركزة في مستشفى كبير يؤدي 
ب��ه إل��ى امل��وت ال محالة. وم��ا ح��دث للموص��ل أكبر من 

إمكانيات دولة عاجزة، فضالً 
عن أنها دولة متهمة بتس��ليم 
ث��م  »داع��ش«  إل��ى  املوص��ل 
الق��درة والرغبة  تدميرها، وال 
موجودتان لتضميد جراحها.

 وبالع��ودة إل��ى متالزمة 
وإع��ادة  والنزاه��ة  )األم��ن 
املوص��ل  أن  جن��د  البن��اء(؛ 
بحاج��ة إل��ى كس��ر املعادل��ة 
احمللي��ة املغلقة، وهي بحاجة 
إلى حماية دولية تشرف على 
خ��روج مليش��يات احلكوم��ة 

محس��ن االراكي، ورئيس الهيئة اإلدارية لتجمع العلماء 
املسلمني الشيخ حسان عبد الله،  واألمني العام ملؤسسة 
اإلمام احلكيم السيد علي احلكيم، والدكتور جمال بدوي،  
ومس��اعد مفتي روسيا األستاذ فوزي سيدو وشخصيات 
أخ��رى من العراق والكويت والبحري��ن ولبنان واجلزائر 

واملغرب وفرنسا.
وقد  تطرقت محاور املؤمت��ر للتحديات والتهديدات 
الت��ي ته��دد الوجود اإلس��المي ف��ي الغ��رب، وعبرت عن 
جت��ارب ثرية ف��ي مي��دان التفاعل احلض��اري والتعاون 
الثقاف��ي ب��ني املس��لمني وس��واهم م��ن ش��ركاء الوط��ن 
الغرب��ي. ول��م تخل املناقش��ات م��ن س��خونة وتوتر في 
بعض احلاالت، نظراً إلى ما تنطوي عليه مواقف الفرقاء 
م��ن اخت��الف، خصوصاً ازاء بع��ض القضايا الس��اخنة 
التي تعص��ف باألمة. م��ع ذلك، كان اجلمي��ع ينطلق من 
رغبة حقيقية في استش��راف مس��تقبل العمل اإلس��المي 
املش��ترك بعد ان تهدأ العواصف املفتعلة وتس��تقر رمال 
السياس��ة العربي��ة املتحرك��ة. كانت املناقش��ات تعبيراً 
ع��ن عم��ق ش��عور املش��اركني 
بأوضاعهم غي��ر املتوازنة ازاء 
ال��دول الكب��رى ذات األثر على 

املنطقة العربية.
وف��ي نهاية املؤمتر أصدر 

املشاركون التوصيات اآلتية:
أوالً: االس��تمرار ف��ي عق��د 
ه��ذا املؤمتر س��نوياً باالضافة 
إل��ى ن��دوات إقليمي��ة اضافية 
ب��ني  التواص��ل  لتش��جيع 
األم��ة وإزال��ة احلواجز  أبن��اء 

)التي ترتدي لباس اجليش والشرطة واحلشد الشعبي 
وتوابع��ه( من املدين��ة وأطقمها السياس��ية، وصوالً إلى 
توفي��ر األم��ن وإزاح��ة الفس��اد وفت��ح الطريق أم��ام أهل 
التخصص��ات واخلب��رات من أبناء املوصل للش��روع في 

عملية اإلدارة النزيهة.
وعل��ى الهيئ��ات الدولي��ة أن تتولى اإلش��راف على 
تس��لم املنح الدولية، وعلى اس��تقطاع حصة املوصل من 
عوائ��د النفط في برنام��ج »النفط مقاب��ل التعويضات«، 
وعل��ى تنفي��ذ مش��اريع إع��ادة البن��اء التي يش��ترك فيه 
ش��باب املدين��ة، ويؤازرهم باخلب��رات أبناؤه��ا من أهل 

التخصصات في املهجر.
م��ن دون ه��ذه العناي��ة املرك��زة وعملي��ة اإلنعاش 
فإن حاض��رة املوصل على طريق امل��وت، بل إنها قطعت 
أش��واطاً علي��ه؛ فالنازح��ون ف��ي املخيمات ه��م في عداد 
األموات على صعيد املؤهالت البش��رية والتعليم واألمل 
في احلي��اة، وإن أدرجتهم احلكومة عل��ى قوائم األحياء، 

وبعضهم يعتبر املوت هو احلياة احلقيقية.
تدويل قضية املوصل

منكوب��ة«  »مدين��ة  مدينته��م  مدين��ة  أه��ل  إع��الن 
واملطالب��ة بتدوي��ل قضيتها حق تكفل��ه القوانني الدولية 
وله أس��بابه، وقضية املوصل متثل السبب األقوى، وهو 
ال��ذي تك��ون فيه احلكوم��ة مص��در خطر على الش��عب، 
وهي املتس��ببة في نكبته؛ كما في كوس��وفو والبوس��نة. 
وتتحم��ل حكومة بغداد في هذه احلال��ة ملفني قضائيني 

والشكوك والصعوبات الناجمة عن القطيعة.
ثانياً: أجمع املجتمعون على ضرورة ترويج مبادئ 
اإلسالم الثابتة، ومنها احترام العقل والدعوة الى التفكر 
وتعميق االبعاد الروحية للدين، والتحلي بالرحمة التي 

كتبها الله على نفسه )كتب ربكم على نفسه الرحمة(.
ثالثاً: ان التصدي حلمالت تش��ويه اإلسالم تقتضي 
توحد املس��لمني وتعاونهم وتطوير احلوار في ما بينهم، 

وال ميكن أمًة متصدعة من داخلها ان تذود عن نفسها.
رابع��اً: ان االرش��اد والتنوير والنقد اله��ادف البناء 
وسائل مهمة لتحسني صورة اإلسالم واملسلمني ودحض 
دع��اوى املغرضني. وه��ذه مس��ؤولية اجلميع خصوصاً 

العلماء واملفكرين والنشطاء.
خامس��اً: ان غي��اب احلرية عن بلدان املس��لمني من 
عوامل انتش��ار التطرف واإلرهاب. فاالحتقان السياسي 
الناجم عن االس��تبداد ومصادرة احلريات والتعدي على 
كرام��ة االنس��ان، عوامل تدف��ع األفراد نح��و التطرف في 

التفكير واخلروج على املألوف. 
سادس��اً: ان حمالت تشويه اإلس��الم ظاهرة جديدة 
جتاه  الغربية  الدول  سياس��ات  عن  تنفك  ال  – قدمية، 
املسلمني وخشية بعض املؤسسات الدينية الغربية من 
انتشار اإلس��الم باملعدالت التي تطرحها وسائل اإلعالم. 
ومواجهتها تستدعي حضوراً واسعاً في وسائل االعالم، 
باإلضافة إلى مّد جسور التواصل مع املؤسسات الدينية 

بهدف التعاون وتخفيف املخاوف وتعميق الثقة.
س��ابعاً: »االس��الموفوبيا« ظاه��رة أخ��رى ت��وازي 
تش��ويه اإلسالم. ويهدف من ميارسها إلى بث الرعب من 

وليس واحداً: ملف تس��ليم املوص��ل إلى داعش، ثم ملف 
تدميرها.

إن »داع��ش« اس��م لعالم��ة جتاري��ة جدي��دة، أم��ا 
البضاعة فقدمي��ة: الغلو، وتبقى طريق��ة فهمها قدمية ال 
تتغير. وم��ن ذلك أن احلواضر التي ه��ي محضن ملعاهد 
العل��وم وملتقى احلكماء ومجالس الثقافة ليس��ت منبتاً 
طبيعياً للغلو، الذي يقتضي كي يولد ويترعرع ويش��تد 
ساعده غياَب املعرفة ليتبوأ أنصاُف املتعلمني واألحداُث 

أدواَر احلكماء.
كان��ت املوصل -عب��ر التاري��خ وحتى عق��ود قليلة 
خل��ت- تزخر باملدارس العلمية التي كانت توجد في كل 
ح��ي من أحيائها، كم��ا هو حال حواض��ر املنطقة األخرى 
كحلب ودمشق، وكانت تقوم على هذه املدارس منظومة 

أهلية من أسر املوصل األصيلة والعريقة.
وه��ذه امل��دارس كان��ت ه��ي املس��ؤولة ع��ن تكوين 
ش��خصية املدين��ة م��ن خ��الل العلم��اء واألدب��اء الذي��ن 
تنجبه��م، ويقلد املجتم��ع قاماتهم االجتماعية وس��متهم 
الديني والفقه��ي واألدبي والس��لوكي ويتعصب لرأيهم، 
حت��ى كانوا ل��ه حصانة ال ش��عورية مقاب��ل أي قادم من 

اخلارج، وهذا هو تعريف املجتمع املدني في املوصل.
ُع��رف املجتم��ع املوصل��ي -ف��ي محيطه الواس��ع- 
بتمسكه بالدين، وتداخل قيم الدين مع العادات والطباع 
وحتوله��ا إل��ى مفاهيم حياتي��ة؛ فهي عمراني��ة في طراز 
البيوت، واجتماعية عند التعايش مع األقليات من أتباع 
الديانات األخرى، التي يعتبرها املوصلي مكملة للنسيج 
االجتماع��ي ملدينت��ه، ويعتب��ر امل��س بحقوقها مساس��اً 
بس��يادته وقوامته االجتماعية، وأله��ل املوصل حكايات 
يتناقلونه��ا ع��ن دور علماء مدينتهم وعمداء أس��رهم في 

إثراء هذا السلوك، وليس ذلك في الوسط املتدين فقط.
خس��رت املوصل كثيراً من خصائصه��ا االجتماعية 
بتعطي��ل مجتمعه��ا املدني، وتفاقمت اخلس��ارة بش��كل 
خطي��ر من��ذ ع��ام 2003 عندم��ا اس��تولت املؤسس��ات 
الطائفي��ة التابع��ة للحكوم��ة عل��ى إدارة املدين��ة، وبلغ 
التفاق��م ذروت��ه حني اعتب��رت احلكوم��ة تدمي��ر املدينة 

عنواناً للتحرير وعيداً وطنياً.
التعطي��ل االجتماع��ي حلاض��رة املوص��ل يصب��ح 
حقيق��ة علمي��ة عندم��ا يتحدث عنه��ا علم��اء اجتماع من 
غي��ر العرب ومن غير املس��لمني، بقولهم: إن اإلس��الم في 
املوص��ل هو الوج��ه اآلخر للحي��اة االجتماعي��ة أكثر من 

كونه مفهوماً فكرياً.
املوص��ل حاضرة تع��رف كيف تعي��ش، ومجتمع ال 
يعطي والءه لقادم من اخلارج بس��هولة أياً كان ش��كله، 
واس��تعادة مجتمعها املدني للمبادرة ع��ن طريق تدويل 

قضيتها غلق للباب أمام كل دخيل على شخصيتها.{

التمدد الديني وتضخيم املعدالت املتوقعة الزدياد أعداد 
املسلمني في الغرب. ومواجهة الظاهرة تقتضي احلضور 
احلقيق��ي للمس��لمني ف��ي احلي��اة العام��ة والتخل��ي عن 
عقلية »الغيتو« واالستضعاف واستبدال ذلك بالشعور 

العميق باملواطنة والسعي لضمان مزاياها.
ثامن��اً: اقام��ة التحالف��ات م��ع مؤسس��ات املجتمع 
املدني وبناء اجلس��ور مع وسائل االعالم واالستفادة من 
وس��ائل التواصل االجتماعي، لكسب تعاطف حقيقي من 

تلك االوساط.
تاس��عاً: توقف املش��اركون عند التط��ورات األخيرة 
ف��ي املنطقة والحظ��وا توجهاً عام��اً نحو حلحل��ة ملفات 
التط��رف والطائفية. وأهابوا بعلماء املس��لمني ممارس��ة 
الش��عبي  الوع��ي  وتعمي��ق  الش��مل  ل��م  ف��ي  اكب��ر  دور 
باألولوي��ات. ودع��وا إلى تهدئة مح��اور التماس امللتهبة 

في العراق وسوريا واليمن وليبيا والبحرين.
عاش��راً: اهتم املؤمتر  بقضية فلس��طني التي يجري 
تهميش��ها بش��كل ممنه��ج البعادها ع��ن دائ��رة االهتمام 
الش��عبي. وتطرق��وا إلى التط��ورات االخي��رة التي تؤكد 
إصرار قوات االحتالل اإلس��رائيلية على مصادرة املسجد 
االقصى كمقدمة لهدمه اس��تكماالً للمش��روع الصهيوني. 
ودع��وا احلكومات والش��عوب العربية واإلس��المية إلى 
التح��رك العاجل ملنع ذلك، مع الدع��وة إلى رفع احلصار 
عن اهل غزة، ودعم الش��عب الفلسطيني بشكل عملي في 

نضاله لتحرير ارضه.
 حادي عش��ر: في عصر التكنولوجي��ا واملعلومات، 
يج��در بش��باب االمة االس��تفادة من ذلك ف��ي تعميق قيم 
التواصل واالخ��وة والتبادل الثقافي والتم��ازج الديني، 
لرفع مس��توى الوعي وقطع الطري��ق على مريدي الفتنة 

والهادفني إلى متزيق األمة.
ثاني عش��ر: متن��ى املؤمت��رون اس��تمرار اللقاءات: 
مؤمت��رات ون��دوات ومحاضرات، لتمت��ني أواصر األخوة 
ب��ني أبن��اء األم��ة، وافش��ال مخطط��ات متزي��ق البل��دان 
املسلمة، والتصدي للحمالت املعادية لإلسالم. ووجهت 
دعوة إلى املش��اركني للتواصل مع إدارة املنتدى بش��كل 

منتظم حول القضايا املتجددة واالقتراحات.{

بقلم: ربيع احلافظ

بقلم: قاسم قصير
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2- هل فشل اإلسالم السياسي حقًا؟!
الحالة المصرية نموذجًا

هل ميكن - من وجهة نظر تاريخية واستراتيجية 
وقومي��ة - اعتب��ار الوق��وف م��ع االنق��الب الوحش��ي 
انتص��اراً ليبرالياً وتقدمياً أوقومياً أوعلمانياً! واعتبار 

ما حدث هزمية لإلسالم السياسي ونهاية له؟!
 إنن��ا ال نرت��اب ف��ي أن م��ا حصل ف��ي مصر ليس 
انتكاس��ة لإلس��الم السياس��ي، بقدر ما هو انتكاس��ة 
س��تجهز على ما تبقى - لألس��ف - من ت��راث ليبرالي 

وقومي عربي علماني!
وذل��ك م��ا ل��م يراجع��وا مواقفه��م ويؤوب��وا إل��ى 

رشدهم!
 ومقاب��ل ذل��ك س��يوفر االنق��الب فرص��اً للحركة 
اإلس��المية للقيام مبراجعات لتصلح من أخطائها في 
احلك��م! فتكون أكثر انفتاحاً على القوى املعارضة في 

مصر وفي غيرها! وباخلصوص في مرحلة انتقالية!
  ال ميك��ن أن حتك��م مصر بحزب واح��د! وال بتيار 

واحد!
 وال دستورها مقبول أن يكتبه اجتاه واحد!

ستدرك احلركة اإلسالمية في مصر وغيرها ذلك، 
فتكون أكثر انفتاحاً على كل القوى الوطنية، فاس��حة 
ف��ي وجهها املجال.. ال للمش��اركة األوس��ع والتحالف 
معها - فحس��ب، ب��ل حتى لتتب��ّوأ مواق��ع قيادية في 

الساحة اإلسالمية! فاإلسالم إرث مشترك لكل األمة!
إن��ه لئن مرت باإلخ��وان في مصر مح��ن متوالية 
على يد ح��كام مصر منذ العه��د امللكي، وباخلصوص 
ف��ي العهد الناص��ري، إال أنه��ا - كماً ونوعاً - ليس��ت 

قابل��ة للمقارن��ة مب��ا يتعرضون ل��ه على ي��د الفريق 
السيسي!

فع��دد الضحاي��ا خالل س��تني س��نة ل��م يتجاوز 
- كثي��راً - س��تني ش��هيداً! وه��و رق��م أول مصافح��ة 

»سيسّية« - معهم -أمام القصر اجلمهوري!!!
القتل��ى  آالف  ع��ن  احلدي��ث  غ��دا  م��ا  وس��رعان 
واجلرح��ى واملعتقل��ني! مب��ا ل��ه داللة واضح��ة على 
ضع��ف ش��رعية االنق��الب، واندفاع��ه األه��وج نح��و 
تعويض ذلك بالقم��ع أمام تصاعد املقاومة الس��لمية 

البطولية!
الف��ارق بني م��ا تعرض ل��ه اإلخوان م��ن قمع في 
العهد الناص��ري؛ وبني القمع احلالي -من وجهة نظر 

قيمية- كبير!
لقد كان للقمع األمني والسياسي غطاء كثيف من 

املشاريع احلضارية والسياسية التبشيرية املغرية!
مثل: مش��روع اإلصالح الزراعي! ونشر التعليم! 
وتوس��يع األزه��ر! وحتري��ر فلس��طني! وتوحي��د أم��ة 

العرب! والتصدي لإلمبريالية! وعدم االنحياز!
ومقاب��ل ذلك م��اذا يحمل السيس��ي من مش��روع 

لشعبه ولألمة؟!
غطاء للقمع املتوحش، بلغ من اخلواء الفكري حّد 
اتهام الرئيس الشرعي السجني بالتخابر مع حماس!

 وف��ي زم��ن الفض��اءات املفتوحة!تصب��ح جرائم 

الطغاة جتري حتت أقوى املجاهر وأس��طع األضواء، 
مبا لم يكن ميس��وراً - ولو شيء منه - لفراعنة الزمن 
القدمي، الذي��ن كانت جرائمهم جتري حتت طّي الس��ر 

والكتمان!
فكان متاحاً لفرعون موسى أن يقول:

<م��ا أريك��م إال م��ا أرى> غاف��ر، فارضاً س��لطاناً 
مطلقاً على شعبه! من خالل سيطرته على املعلومة!

لقد انقضى ذلك الزمان، وغدت جرائم الطغاة تتم 
حتت املجهر!

فال مستقبل للسيسي وأمثاله في عصر الفضاءات 
املفتوحة!

النتيجة
 لكل م��ا تقدم.. لي أن أؤكد باطمئنان أن اإلس��الم 

السياسي لم ينهزم في مصر وال في غيرها!
فعال��م األف��كار مفع��م بقي��م اإلس��الم عل��ى نحو 
غير مس��بوق، منذ غزتن��ا احلداثة معتلي��ة الدبابات، 
وهيمن��ت عل��ى عال��م النخ��ب، دافع��ة اإلس��الم إل��ى 
الهامش، مبش��رة مبش��اريع كبرى خاب معظمها.. إن 

على صعيد احلري��ة! أو التنمية! أو العدالة والوحدة! 
أو حترير فلسطني!

م��ا أع��اد وج��دد احلاجة إل��ى التفكير باإلس��الم، 
متفاع��الً  للنه��وض،  مش��روع  ع��ن  في��ه  والبح��ث 

ومستوعباً!
 وليس رافضاً ملنجزات احلداثة!

 بعد استنباتها في حقل اإلسالم!
 إن ما يس��مى باإلس��الم السياسي ليس في حالة 
تراج��ع، وإمن��ا هو بص��دد إص��الح أخطائ��ه والتهّيؤ 
لط��ور جديد غي��ر بعيد من املمارس��ة األرش��د للحكم!  
وإنه ال يحتاج إلى عش��رات الس��نني ليسترجع فرصاً 
أكب��ر تنتظره في زمن الفض��اءات اإلعالمية املفتوحة، 
وفي مواجهة مش��اريع انقالبية عارية من غطاء قيمي 

وحضاري وسياسي!
إنه حركات متجذرة في مجتمعاتها، حاملة لقيم 
الثورة الس��لمية الدميقراطية، وقيم املش��اركة،  بديالً 
م��ن االنفراد في زيج��ة ناجحة بني قيم اإلس��الم وقيم 
احلداث��ة! <والله غال��ب على أمره ولك��ن أكثر الناس 

اليعلمون> يوسف/21.{

بقلم: الشيخ راشد الغنوشي

األمن المصري يصّفي
ثمانية من شباب الحركة اإلسالمية بالفيوم

قال��ت وزارة الداخلي��ة املصرية ي��وم األحد، إنها 
قتلت ثمانية مسلحني جنوب غرب القاهرة »في تبادل 
إلطالق النار أثن��اء محاولة القبض عليهم«، فيما نفت 
جماع��ة اإلخوان املس��لمني تلك الرواي��ة، وقالت إن ما 
حدث هو »عملية تصفية« لشباب احلركة اإلسالمية.

وأوض��ح بي��ان لل��وزارة أن »املواجه��ة متت في 
معس��كر تدري��ب له��ؤالء العناص��ر في نط��اق الظهير 

الصحراوي، مبركز سنورس مبحافظة الفيوم«.
وق��ال البي��ان إن »القتل��ى ه��م أعض��اء بحرك��ة 
حس��م«، الت��ي تعتبرها الس��لطات »اجلناح املس��لح 
جلماعة اإلخوان املس��لمني«، وهو م��ا تنفيه اجلماعة 

مؤكدة أنها ترفض العنف.
وأش��ار البي��ان إل��ى أنه »مت ف��ي توقي��ت متزامن 
حتدي��د وكرين آخري��ن لعناصر احلرك��ة مبحافظتي 
اجلي��زة، والش��رقية، ومت القب��ض عل��ى خمس��ة م��ن 

عناصرها أثناء تواجدهم فيهما«.
من جانبها، استنكرت جماعة اإلخوان املسلمني، 

في بي��ان لها، ما س��ّمته صم��ت املجتم��ع الدولي عّما 
اعتبرته »تصفية« وزارة الداخلية ل�»ش��باب احلركة 

اإلسالمية«.
وأش��ارت اجلماعة إلى »متكن مراكز حقوقية من 

توثيق اعتقال الشباب قبل إعالن قتلهم بأيام«.
ف��ي الس��ياق ذاته، ش��كك مركز الش��هاب حلقوق 
اإلنس��ان )غي��ر حكوم��ي( برواي��ة وزارة الداخلي��ة، 
نط��اق  خ��ارج  الثماني��ة  الش��باب  ب�»قت��ل  واتهمه��ا 

القانون«. 
وق��ال املركز، في بيان نش��ره عب��ر صفحته على 
»فيسبوك«، إنه »وثق القبض التعسفي على بعضهم 
قب��ل إعالن الداخلية مقتلهم ف��ي تبادل إلطالق النار«.  
وحّم��ل »مس��ؤولية قت��ل الش��باب ل��وزارة الداخلي��ة 

وضباطها«. 
وشَدّد على أن »جرائم القتل خارج نطاق القانون 
واإلخف��اء القس��ري والتعذي��ب تعّد م��ن اجلرائم ضد 

اإلنسانية«.
النياب��ة  املرك��ز  وطال��ب 
ب�»فت��ح  املصري��ة  العام��ة 
الواقع��ة  تل��ك  ف��ي  حتقي��ق 
وإحال��ة  املماثل��ة  والوقائ��ع 

املتورطني فيها للمحاسبة«.
وي��وم الثالث��اء املاض��ي، 
قال��ت الداخلي��ة املصرية إنها 
قتل��ت اثنني م��ن أب��رز الكوادر 
بحرك��ة »حس��م« ف��ي تب��ادل 
إط��الق ن��ار م��ع ق��وات األمن، 

شرقي العاصمة القاهرة.{

مساٍع لتفكيك وحدة أهالي الوراق:

سكان الجزر النيلّية يتضامنون ويخشون مصيرًا مشابهًا
اتخ��ذت أزم��ة جزيرة ال��وراق املصري��ة منحى 
جدي��داً، بع��د تضامن س��كان بعض اجل��زر النيلية 
مع قاطنيها، وخروجهم في مس��يرات مؤيدة ألهالي 
الوراق، خش��ية تعرضه��م للمصير نفس��ه في حال 
جناح احلكومة ف��ي إخالئها، في ظ��ل رغبة عدد من 
املس��تثمرين اإلماراتيني في احلصول على أراضيها، 
لتنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة في قلب العاصمة 

القاهرة.
وانطلقت مس��يرات ف��ي جزيرة الده��ب النيلية 
ف��ي محافظة اجليزة، ي��وم اجلمعة املاض��ي، رفضاً 
للمساعي الرامية إلجالء أهالي الوراق من أراضيهم، 
ضمن مخط��ط احلكومة املصرية لتهجير 13 جزيرة 
نيلية مأهولة بالس��كان، وس��ط هتاف��ات: »بالروح 
بال��دم، نفديك ي��ا وّراق«، و»يا ش��هيد ن��ام وارتاح، 

واحنا نكّمل الكفاح«، و»مش هامنشي«.
وكش��ف مص��در إعالم��ي أن ع��دداً م��ن رؤس��اء 
البرام��ج  ومقّدم��ي  اخلاص��ة،  الصح��ف  حتري��ر 
احلواري��ة، تلق��وا تعليم��ات اس��تخباراتية صارمة 
بعدم إب��داء أي تعاطف مع س��كان اجلزيرة، وتبّني 
تغطيات وسائلهم اإلعالمية لصحة موقف احلكومة، 
وتوصي��ل رس��الة لل��رأي الع��ام مفاده��ا أن س��كان 

الوراق »معتدون«، واستولوا على أراضي الدولة.
وأضاف املصدر في حديث أن التعليمات شملت 
تصوي��ر اس��تمرار فعالي��ات االحتج��اج اليومية في 
اجلزيرة الناجتة من محاولة اقتحامها من ِقبل قوات 

األمن، على أنها »نتاج حتريض من جهات خارجية، 
راغبة في زعزعة استقرار البالد، حتت إدارة عدد من 
املنتم��ني إلى جماع��ة اإلخوان املس��لمني«، على غير 

احلقيقة.
وأفاد املصدر بأن قطاعاً عريضاً من املس��ؤولني 
ع��ن ملف اإلعالم ف��ي مصر، ي��رى أن أهالي اجلزيرة 
عل��ى حق في موقفهم، واعترف بذلك بعض رؤس��اء 
حتري��ر الصحف في جلس��ة خاصة ف��ي أحد فنادق 
القاهرة أخيراً، متابعاً: »أحدهم قال في اجللس��ة إن 
األهالي ف��ي الوراق معهم حق، ولك��ن الدولة مصّرة 

على التعامل معهم بغشم«، على حد تعبيره.
الس��ياق، كش��فت مص��ادر قانوني��ة  ف��ي ه��ذا 
عل��ى صلة وثيق��ة باألزم��ة، أن أعني ع��دد من رجال 
األعم��ال، س��واء في مص��ر أو اخللي��ج، تتجه صوب 
اجلزي��رة، لكونها إحدى املناط��ق التي ما زالت متثل 
فرص��ة اس��تثمارية قوية ملوقعه��ا املتميز، مش��يرة 
إلى محاوالت بعض رجال األعمال املصريني لش��راء 
مساحات كبيرة على اجلزيرة خالل السنوات العشر 
األخيرة. وإن رجال أعمال بارزين في مجال التطوير 
العق��اري، واملش��اريع الس��ياحية، اش��تروا بالفعل 
مئ��ات األفدن��ة ف��ي اجلزيرة، وعلى رأس��هم س��ميح 
احملافظ��ني،  ح��زب  ورئي��س  س��اويرس،  وناص��ف 
البرملان��ي أكم��ل قرطام، بع��د اطالعه��م على خطط 
ومش��اريع خاص��ة باجلزي��رة، وفق ما كش��فت عنه 

مستندات رسمية.
وأش��ارت املص��ادر 
مح��اوالت  وج��ود  إل��ى 
من أعضاء في البرملان، 
الئت��الف  تابع��ني 
مصر(،  )دع��م  الغالبية 
الستقطاب عدد من كبار 
العائالت، واجللوس مع 
داخل  ش��عبية  قي��ادات 
بالتنس��يق  اجلزي��رة، 
م��ع أجه��زة أمني��ة، في 
تكتل  لتفكي��ك  محاول��ة 
األهال��ي، والتوصل إلى 

حل يفض��ي بحصول احلكومة على نح��و 60 فداناً، 
تقول إنها ملك لوزارة األوقاف.

وتابعت املصادر تلك احملاوالت هدفها أن تضع 
الدولة قدم��اً لها داخل جزيرة ال��وراق، على غرار ما 
ح��دث في جزي��رة القرصاي��ة في محافظ��ة اجليزة، 
م��ن قبل قوات اجليش، على الرغم من قضاء مجلس 
الدول��ة ف��ي ع��ام 2010 بع��دم خ��روج األهالي من 
اجلزيرة، ليكون من الس��هل بعده��ا اتخاذ حتركات 
أكث��ر تصعي��داً، لتغيي��ر الوضع عل��ى األرض داخل 

الوّراق.{
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إسرائيل تحاصر األقصى
والمجلس النيابي يحاصر يوم الجمعة

ش��هد األس��بوع الفائت حدثني بارزين خطيرين،  
هم��ا: حص��ار الع��دّو اإلس��رائيلي لألقصى الش��ريف، 
وحص��ار ي��وم اجلمع��ة املب��ارك م��ن قب��ل املجل��س 
النيابي اللبناني. ومش��ت أيام األسبوع بطيئة كئيبًة 

مضطربة، كأنها تسير في خضم هذيان رهيب.
فقد فوجئت األوس��اط اإلس��المية ف��ي لبنان مبا 
جرى في مجلس النواب اللبناني يوم 2017/7/18 
الذي لم يتحرك باجتاه القدس بأي شجب أو تضامن، 
أوأقل��ه دع��وة البرمل��ان العرب��ي ومنظم��ة التع��اون 
اإلس��المي ومجل��س األم��ن الدولي لالنعق��اد الفوري. 
وبينما اإلقليم العربي برمته يش��هد هدر الدماء وهدم 
البن��اء أو املقاطع��ة واملخاصم��ة، ينخ��رط البرمل��ان 
اللبناني بتغيير الدوام الرسمي للبالد وتعديله، وكأنَّ 
��ر اإلدارات من الفس��اد  ال��دوام أّم املش��كالت وب��ه ُتطهَّ
والتره��ل،  ويقب��ل املوظف��ون عل��ى العمل اجل��اد )!!( 

وينجو لبنان من كل َمننْ أراد به شراً أو يريد )!!(.
رن��ا مجلس نوابن��ا بزعماء القس��طنطينية، إذ  ذكَّ
راح��وا يتحدثون ع��ن جن��س املالئكة، بينم��ا عدّوهم 
ي��دق أبوابهم. ونح��ن هنا أيضاً نتله��ى بالدوام بينما 
عدّون��ا يحاصر األقص��ى املبارك ومين��ع الصالة فيه، 
ويواجه��ه املقدس��يون بصدورهم العاري��ة ويثورون 
ف��ي وجه��ه بالغالي والنفي��س، وأئمة الع��رب تعاني 
ما تعانيه، بينما س��وريا والعراق يختلجان ويئّنان، 
واليم��ن مذبوح وليبيا في تقاتل مس��تمر، ولبنان عند 
حدوده الشرقية يشهد املعارك والغزوات... كل ذلك ال 
يهم وما يهّم البرمل��ان هو العمل يوم اجلمعة وتعطيل 

السبت )املفدى(!!
أما وق��د اكتفى برملانن��ا العتيد بالتله��ي بالدوام 
معتدياً على حقوق املسلمني في قدسية يوم اجلمعة، 
فق��د كان لزام��اً علين��ا أن نب��نّي املوق��ف أم��ام الله ثم 
البرملان واحلكومة والتاريخ، ونحمِّل اجلميع، خاصة 

رؤساءنا ونوابنا )املسؤولية الكبرى(.
هك��ذا وبدقائ��ق مع��دودات تغي��ر دوام موظف��ي 
اإلدارات دون تعليل أو دراسات، وأُعلن السبت واألحد 
يومي عطلة أسبوعية، ما عنى عدواناً سافراً على يوم 
اجلمعة، وهو عيد أس��بوعي وعبادة للمس��لمني.ومن 
املفارق��ات البش��عةأن ه��ذا »االعتداء«ج��اء باقت��راح 
من رئاس��ة البرمل��ان، بالتأكي��د بغير قص��د العدوان.
فبحض��ور جمي��ع الن��واب املس��لمني م��ن كل الفئ��ات 
والرؤس��اء »األش��اوس« للحكومات، وبصمٍت مطبق 
م��ن اجلمي��ع كأن عل��ى رؤوس��هم الطي��ر، باس��تثناء 
النائ��ب عم��اد احل��وت ال��ذي اعت��رض وغ��ّرد خارج 
س��رب البرمل��ان، أُِق��ّر ال��دوام الكام��ل لي��وم اجلمع��ة 
إل��ى الس��اعة الثالثة والنص��ف، مع إعط��اء املوظفني 
املس��لمني س��اعتني: للصالة و»الغداء«، ليعودوا إلى 
دوائرهم اس��تكماالً للدوام اجلديد، ليمضوا فيه ساعة 
ونيفاً لتعلن س��اعة البرملان الثالثة والنصف بالتمام 
والكم��ال، وه��ي س��اعة االنص��راف اجلديد!! ث��م ال بّد 
هنا من التس��اؤل: هل س��يكون هذا الدوام سارياً على 
احملاكم العدلية والشرعية ودور الفتوى واملؤسسات 
اإلسالمية واجلامعات واملدارس!! وهنا تكون الطامة 

الكبرى!!.

ال نت��ردد هنا بالقول: إّن موقف النواب، مس��لمني 
ومس��يحيني، مب��ن فيه��م حض��رات الرؤس��اء، معيب 
ومخجل، ومناقض لشرف متثيلهم للمجموع اإلسالمي 
في لبنان، كما هو مناقض للوحدة الوطنية واالحترام 
املتبادل ب��ني الطوائف. وكان أقل الواجب على النواب 
املس��لمني احتراُم)دينهم( الذي به وصلوا إلى النيابة 
وال��ى الرئاس��ة، كما كان عل��ى النواب املس��يحيني أن 
يرفض��وا توجيه األذى إلى إخوانهم في الوطن حفاظاً 

على الوحدة الوطنية وميثاق االحترام املتبادل.
عانين��ا من محاولة االعتداء عل��ى )اجلمعة( منذ 
عه��د االنتداب عندما أُِقر العم��ل يوم اجلمعة مع إعفاء 
املس��لمني من الدوام س��اعة واحدة للص��الة، ليعودوا 

الستكمال الدوام الرسمي.
��ع بعب��دا  ث��م ف��ي ع��ام 1973 عندم��ا ق��رر مجَمّ
احلكومي برئاس��ة الرئيس )س��ليمان فرجنية( إقرار 
العمل ي��وم اجلمعة وإعطاء املس��لمني س��اعة واحدة 
للص��الة، والي��وم في ع��ام 2017 تك��َرّم الرئيس بري 
بس��اعتني، منه��ا واحدة للغ��داء كما أش��يع، لكن على 
املس��لمني العودة إل��ى الدوام، مبعنى آخ��ر، إن قانون 
الي��وم مقتبس م��ن املس��تعمر »اجلن��رال« الفرنس��ي 
املش��ؤوم، لك��ن م��ع إضاف��ة س��اعة أخ��رى وتعطيل 

السبت.
ن��ا يومئذ واملجتم��ع املس��لم وقياداته ومع  واَجهنْ
س��ماحة مفت��ي اجلمهوري��ة الش��هيد الش��يخ حس��ن 
خالد ق��راَر مجّمع بعب��دا بالعمل ي��وم اجلمعة كامالً، 
وطرحن��ا، إضاف��ة علي��ه، حق��وَق املس��لمني ب��دءاً من 
الدستور إلى القوانني إلى التجنيس إلى مراكز النفوذ 
واإلدارات الكب��رى ف��ي الدول��ة... ثم مل��ا طرحنا بالفم 
املآلن )اجلمعة كما األحد(، وبعد أن جتاوبت املناطق 
اإلس��المية في لبنان فتعطلت فيه��ا اإلدارات والبنوك 
واملؤسس��ات يوم اجلمعة، وبعد أن عان��ت البالد من 
إشكالية كبرى، قّدم الرئيس رشيد كرامي )رحمه الله(
احلل الوس��ط القاض��ي باإلبقاء على الدوام الرس��مي 
السابق، أي إلى الساعة الثانيةبعد الظهر ما عدا يوم 
اجلمع��ة، فالتعطيل للجميع، مس��لمني ومس��يحيني، 
احتراماً لقدسية هذا الوقت، بدءاً من الساعة احلادية 
عشرة، وتبنت احلكومة )السالمية( ذلك رسمياً... ثم 

سارت األمور على هذا املنوال.
على مضٍض يومئٍذ سكتنا... فالبالد دخلت أتون 
احل��رب، وبعده��ا ُوِض��َع دس��توُر الطائف ال��ذي أكد 
ميثاقي��َة الطوائف، إل��ى أن فاجأتنا حكوم��ة الرئيس 
جني��ب ميقاتي ع��ام 2013 مبش��روع املوازن��ة الذي 
تضمن حتت باب اإلصالح اإلداري مس��ألة العمل بعد 
الظه��ر حت��ى الرابعة طوال أيام األس��بوع باس��تثناء 
اجلمعة إلىالس��اعة احلادية عشرة، ليكون التعطيل 
ب��دءاً منه��ا ويوم��ي الس��بت واألح��د، وهكذا ف��إّن أمر 
التعطي��ل ال عالق��ة ل��ه باإلص��الح، كم��ا أن دمجه في 
مشروع املوازنة تسلل غير مشروع واختالس مقصود 
بوضع الناس حتت األمر الواقع. وملا لم ينعقد مجلس 
ِدَع��تنْ األدراج  الن��واب للنظر في مش��روع املوازن��ة أُونْ

لتبع��ث م��ن جديد في حكوم��ة العهد األول��ى، وضمن 
مشروع املوازنةأيضاً، وفي ظروف قاسية تلف العالم 
العربي ولبنان في سلسلته الشرقية، وبينما األقصى 
ُيحت��ل وفلس��طني تغل��ي.. والناس مش��دودة إلى هنا 
وهن��اك، ووس��ط هذا املش��هد الدرامي ُيدع��ى املجلس 
النياب��ي ليبح��ث موازن��ة البالد ومي��ّرر التس��لل غير 
املشروع في مس��ألة الدوام، مس��قطاً في لبنان رمزية 
اجلمع��ة وقدس��يتها. ومت ذل��ك، مع األس��ف الش��ديد، 

بأيدي السادة ممثلي األمة املسلمني !!!
أمام ه��ذه املعضلة اجلديدة - القدمية، وبس��بب 
االعت��داء عل��ى رمزية ي��وم اجلمعة وقدس��يته، وبعد 
تخ��اذل النواب )كلهم( ، وبعد جت��اوز مفهوم الوحدة 

الوطنية وهدفها وجتنِب ما يسيء اليها....
وانطالق��اً م��ن الدس��تور ال��ذي ينص ف��ي مادته 
التاس��عة على احترام األدي��ان ومنها اإلس��الم، الذي 
أعلن بلسان رس��وله الكرمي في يوم جمعة )يا معشر 

املسلمني إّن هذا يوٌم جعله الله عيداً(.
أمام هذا التحدي اجلديد نلجأ إلى س��ماحة مفتي 
اجلمهوري��ة اللبناني��ة الش��يخ عب��د اللطي��ف دريان، 
ومع��ه إخوان��ه املفت��ون واملجل��س الش��رعي األعلى، 
ليأخ��ذ املب��ادرة في معاجلة ه��ذه املس��ألة اخلطيرة، 
وليق��ف بقوة في وجه الطوفان اآلتي، وليحمل الراية، 
كما س��لفه األسبق الشهيد الشيخ حس��ن خالد رحمه 
الله، وس��ينجح ب��إذن الله، ويحفظ قدس��ية اجلمعة 

ورمزيته أمام الله والتاريخ واألجيال.
أّم��ا إذا ُغلَّق��ِت األب��واب وص��در قان��وُن املوازن��ة 
»املش��ؤوم« )من هذا الوجه(، فضالً ع��ن األثر الغليظ 
للضرائ��ب والرس��وم اجلدي��دة عل��ى الن��اس والبنية 

االقتصادية للبالد، فلنا أن نس��أل بجّدي��ة: هل يتقدم 
»حامي الدس��تور« الرئيس ميش��ال ع��ون  ويؤكد انه 
للجميع، ويق��دم الطعن بقانون املوازن��ة، مضيفاً إلى 
أس��بابه الت��ي يعتق��د ه��و بصحته��ا، س��بباً جوهرياً 
آخ��ر ه��و احملافظ��ة عل��ى الوح��دة الوطني��ة، وعل��ى 
رمزي��ة اجلمع��ة عن��د س��بعني باملئة من ش��عبه وهم 

املسلمون؟..!!
أم أّن الرئي��س نبي��ه ب��ري ي��درك أن )اقتراح��ه( 
الفوري كان عجوالً، بل )فيه خطأ فادح، إذ ليس كذلك 
تورد االبل( فيج��ُد املخرَج القانون��ي والنظامي، وهو 
أس��تاذ اإلخراج واإلح��راج وتدوير الزواي��ا، فيصحح 
ِرج  تلك الغلطة التي ت��وازي األلف وأكثر!!! وأيضاً ُيخنْ
البالد م��ن آفة خطيرة نح��ن جميع��اً نرفضها وبغنى 

عنها!!
احل��وت،  عم��اد  وه��و  الن��واب،  أح��د  يتق��دم  أم 
املعت��رض الوحي��د من بني النواب على هذا التعس��ف 
التش��ريعي، وِلَم ال يكون معه عشرة نواب أو اكثر من 
الذي��ن يدركون أنه��م بتصويتهم غي��ر املقبول أخطأوا 
خط��أ فادح��اً، فيوِقِّعون مع��ه، تكفيراً ع��ن خطيئتهم، 
على مش��روع قانون إلسقاط )اجلرمية( التي ارتكبت 

ظهر الثالثاء 18 متوز 2017.
الس��ؤال: أي ذلك يك��ون؟ ما نتمن��اه هو أن نصل 
إلى إقرار رمزية »اجلمعة« وقدس��يتها وكفِّ العدوان 
عليه��ا ورف��ع احلصار عنه��ا نهائي��اً ال رجع��ة فيه!!! 
وليتدّبر الراغبون في العطلة األس��بوعية املديدة على 

غير حساب »اجلمعة« والى األبد.
ر، إن نفعت الذكرى، بأن لبنان عربي،  وختاماً نذكِّ

والبالد العربية تعطل يومينْ اجلمعة والسبت!!{

بقلم: الشيخ نزيه مطرجيداؤنـا و دواؤنـا

ماَحة ُخُلُق السَّ
ق  ض بُسلوكه ِلُدعاِئه ال�ُمسَتجاب، وتخلَّ طوبى ملن لّبى نداء النبي ] واْسًتجاب، وتعرَّ
َمَحاء من أمته  حمة السُّ ر به نبيُّ الُهدى والَرّ عظ مبا بشَّ ماحة، واتَّ هولة، وحتّلى بالَسّ بالسُّ
بقوله: »َرِحَم اللُه رُجاًل َسْمحًا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقَتضى«  رواه البخاري، فبنَيّ أن الله 

راء، َسْمح القضاء« رواه الترمذي. تعالى »يحبُّ َسْمح البيع، َسْمح الشِّ
ٌ لنيِّ كاجَلَمل اآلِنف، إن ِقيَد اْنَقاد، وإن ُأنيَخ على صخرٍة اسَتناخ، واجلمُل  إن املؤمن هنيِّ

رب، وال ُيْحِوج صاِحَبه إليهما أو إلى أحِدهما. جر والضَّ اآلنُف يْأَنُف من الَزّ
���ماحة وِلنِي القلب وُس���هولة النفس،  بوي���ة أثَره���ا البالغ ف���ي ُخُلق السَّ إن للتربي���ِة النَّ
والُبعد عن كل َنَكٍد وشراسة وِغلظٍة أو َفظاَظة. وقد كان النبي ] في ُسهوَلِته املثَل األعلى 
ْبع، والله عّز وج���ل وصَفه في قوله: }فِبم���ا رحمٍة ِمن الله  ْفس وِل���ني الطَّ ف���ي س���ماحة النَّ
وا م���ن حوِلك{ آل عمران-159؛ فما أيس���َر  ِلن���َت له���م ول���و كنَت َفّظًا غلي���َظ القلِب النَفضُّ
���هولة ملن اْقَتدى  ق بالسُّ ي بالُيس���ر ملن تأّس���ى بالرس���ول الكرمي ]، وما أسَهَل التَخلُّ التحلٍّ
بالنبي ال�ُمفَتدى. فالبائُع ينبغي أن يكوَن َس���ْمحًا في بيِعه، َس���هاًل في معاَملته، كرميًا في 

ِصفاته.
ْلَق الوْجه، الدائَم الِبْشر، ومييلون إلى اْخِتياره  إن الناَس ُيحبون البائَع ال�ُمَتسامح، الطَّ
ِكد،  وتفضيل���ه، ل���ذا فإنه َيكُثر عليه الراِغب���ون وَيهِوي إليه الواثقون؛ أما البائ���ع الَفظُّ النَّ

ون، ويتجافى عن ُمعاملته ال�ُمشترون! فالناُس عن باِبه َيْنَفضُّ
���اري كذلك إلى أن يكوَن َس���ْهاًل مع البائع، كرمَي النفس، ال ُيكِثر  ���ماَحُة َتدعو الشَّ والسَّ

من ال�ُم�ساومة، وال ُيِلحُّ باملجادلة.
ومن ُمقَتضيات السماحة ثالُث فضائَل هي من كرمي احمَلامد ولطيِف احملاسن، وهي: 
اإلْنظ���ار واإلعف���اُء واإلقالة: األول���ى والثانية دعا إليهما كتاُب ربنا ف���ي قوله: }وإن كان ذو 
ق���وا خيٌر لكم إن ُكنت���م تعلمون{ البق���رة-280، هذه  ُعس���رٍة فنِظ���رٌة إل���ى َمْيَس���رة، وأَْن َتَصدَّ
ة التي جاء بها اإلسالم حُتثُّ الدائن على إمهاِل ال�َمِدين ال�ُمعِسر إلى زمٍن  ِديَّ السماحة النَّ

الُيْسر، أو إلى إعفائه والتجاوز عنه!
َبع! ويا ِطيَبها من  ِح ال�ُمطاع ال�ُمتَّ فيا ُحسَنها من ِخصاٍل يوِمض َسناها في ظالم الشُّ
َمع! ويا َس���ْعَد َمن ينال جزاء املّنان على  أنوار يعَبُق ش���ذاها في َبيداء األَثرة وَش���راهة الطَّ
ذل���ك اإلحس���ان! وق���د جاء في احلديث: »ُحوس���ب رجٌل ممن كان َقبَلك���م فلم يوجد له من 
اخلير ش���يٌء، إاّل أنه كان ُيخاِلط الناس، وكان موِس���رًا، فكان يأمر ِغلمانه أن يتجاَوزوا عن 

ال�ُمعِسر، قال: قال الله عز وجل: »نحن أحقُّ بذلك منه: جتاوزوا عنه« رواه مسلم.
وورد أن أبا قتادَة كان له َديٌن على رجٍل، وكان يأتيه َيَتقاضاه فَيْخَتِبىُء منه، فجاء ذاَت 
ُبك عني؟ قال إني ُمعِس���ر وليس عندي ش���يء! قال: آلله إنك  يوٍم فخَرج إليه، فقال ما ُيَغيِّ
س عن  ُمعِس���ر؟ ق���ال: نعم، فبكى أبو قتادة ثم قال: س���معُت رس���ول الله ] يق���ول: »َمن نَفّ

غرمِيه أو عفا عنه كان في ِظلِّ عرش الله يوم القيامة« رواه مسلم.
وأما اإلقالُة فقد يحتاُج البائُع أو املش���تري إلى َفْس���ِخ َعْق���ِد البيِع بعد متامه لضرورٍة 
���ماحة، فقد ورد في  أو ملنَفَع���ٍة وال يْهت���دي إل���ى هذه الفضيلة إال من َجنى ثمراِت ُخُلق السَّ

احلديث قوُل رسوِل الله ]: »َمن أقاَل مسلمًا أقال الله عْثَرته« رواه أبو داود.
فْلَيْستْمِس���ك بُعرى الس���ماحة كلُّ بائٍع وش���اٍر، وكل ُمَتقاٍض وقاٍض، وْلَيْلَبس���وا رداَءها، 
وْليتَحّلوا ِبزينتها، أما َمن يريد أن يأُخَذ وال ُيعطي، ويسأَل احِللَم وُينِفَق اجَلْهل، وَيطُلب 
العْف���َو وَيجَن���َح إلى الَعْس���ف، فإنه أنانٌيّ منك���وُس القلب، ال ُيرجى له م���ن الناس العطف، 

فاحَذر أن تكون منهم!<

بقلم: د. محمد علي ضناوي



األمـان - العــدد 1272 - 28 تـمـوز 2017م14  األمان الثقافي

املتفرجون الساكتون عن ظلم الظالم عمالً مببدأ »ال 
ش��أن لنا طاملا كان بعيداً عن��ا«، ال يعلمون أن آلية الظلم 
والظاملني تعمل على أساس أن اجلميع مستهدفون، لذلك 
يخطئ من يظن أن الظلم الواقع على غيره لن يصل إليه، 
ذل��ك أن الظالم ال حياة له إال بتعمي��م ظلمه، بل إنه ما إن 
يفرغ من إيقاع الظلم على اآلخرين ال بّد أن يطاول بظلمه 
من أعانه عليه سواء بالسكوت والرضا وغض الطرف أو 
بالعمل والقول، ذلك أن س��نة الل��ه في الكون أن من أعان 

ظاملًا سلطه الله عليه.
ب��ل إن الظل��م ال ب��ّد أن يط��اول الظالم نفس��ه، وتلك 
حقيق��ة وأمر واق��ع ال فكاك منه، يؤكده ق��ول الله تعالى: 
<والذين ظلموا من هؤالء سيصيبهم سيئات ما كسبوا> 
الزم��ر51، وكذل��ك ق��ال تعال��ى: <فأصابهم س��يئات ما 

عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون> النحل: 34.
ولق��د حرم الله تعالى الركون إل��ى الظاملني، وكذلك 
ح��ّرم الدفاع عنه��م فقال في كتابه العزي��ز <قال رب مبا 

أنعمت علّي فلن أكون ظهيًرا للمجرمني> القصص: 17.
إن الظلم عواقبه وخيمة، سواء على مستوى األفراد 
أو اجلماع��ات أو ال��دول، فيعم اخل��وف وينعدم األمن بل 
ويصبح الظالم نفسه أشد خوفاً، كما يعم الضنك وضيق 
املعايش فال تقوم للدول وللشعوب قائمة؛ فكم من أمم لم 
تقم لها قائمة بسبب الظلم وركونها إلى الظاملني، وقدمياً 
قالوا: »إن الله يقيم دولة العدل ولو كانت كافرة، وال يقيم 
دولة الظلم ولو كانت مسلمة«. وألن الظلم والبغي إفساد 
ف��ي األرض، لذلك قال الله تعالى <إن الله ال يصلح عمل 

املفسدين> يونس: 81
لذلك فإنه كم��ا ال ميكن الوصول إلى نتائج س��ليمة 
باستخدام أدوات فاسدة فإنه ال ميكن أن يتحقق استقرار 
للشعوب بالظلم والبطش والطغيان وال ميكن أن يتحقق 
من��اء وازده��ار وعم��ران إذا اختل��ت موازين الع��دل وعم 

الفساد وتصّدر املفسدون.
في واقعنا الذي نعيش��ه في بالدنا ال تدرك السلطة 
أن الرفاه واالس��تقرار والنهضة ال يتحقق منها شيء عبر 
اعتم��اد الظلم منهجاً واتخاذ البطش والعصف باحلقوق 

واحلريات أدوات في حكم الشعوب.
إن الظلم كالس��رطان الذي ينتشر في اجلسد، وقد ال 
يدرك امل��رء وجوده إال بعد أن يبلغ مبلغاً ال جناة فيه من 
هالك محق��ق؛ فالظلم مهلكة لألفراد كما للدول، يقول الله 
تعال��ى <وتلك القرى أهلكناهم ملا ظلموا وجعلنا ملهلكهم 

موعداً> الكهف: 59.
وحينم��ا يحل املوعد ال يتأخ��ر <فيقول الذين ظلموا 
ربنا أخرنا إلى أجل قريب...فال حتسنّب الله مخلف وعده 

مع تدهور األوضاع في جرود عرس��ال، أطلق احتاد 
اجلمعي��ات االغاثي��ة والتنموي��ة  URDA  حملة »خبز 
ومل��ح«  لتأم��ني األم��ور احلياتي��ة األساس��ية للمدنيني 
املتضررين من هذه األحداث في عرسال، التي تضّم أكثر 
م��ن 30 ألف لبناني باالضاف��ة الى حوالى 90 ألف الجئ 

سوري.
»اخلب��ز وامللح«، كلمت��ان ترمزان للوف��اء واألخّوة، 
وحتم��الن عن��وان التراح��م والتكافل، وهذا م��ا يحتاجه 
أخوتنا في عرس��ال من أهالي البلدة وضيوفها األبرياء. 
من ه��ذا املنطل��ق، قامت جلنة االس��تجابة للك��وارث في 
URDA بوضع خطة االستجابة السريعة على الشكل 

التالي:
- خطة االستجابة للعائالت النازحة:

- إحص��اء العائ��الت النازحة من اجل��رود الى بلدة 
عرسال ودراسة احتياجاتهم اآلنية.

- جانب االيواء واالغاثة:
- تقدمي مس��اعدات فورية من مياه ووجبات طعام 

جاهزة للهاربني من مناطق اخلطر.
- جتهيز عش��ر قاعات ضمن مخيم��ات االغاثية في 

عرسال الستيعاب 500 نازح.
- جتهيز مس��تودعات لإلغاثية خارج املخيمات في 

بلدة عرسال الستيعاب 200 شخص.
- تأم��ني مي��اه الش��رب ووجب��ات طع��ام س��ريعة 

للعائالت لفترة ثالثة أيام.
االغاثي��ة  ل��دى  متواف��رة  بطاني��ة   200 تأم��ني   -

باالضافة الى 400 سلة غذائية.
- لإلغاثية فريق عمل ميداني مؤلف من 57 ناش��طاً 
بني موظف ومتطوع موجودين داخل عرس��ال، ومؤّهلني 

لالستجابة السريعة للكوارث.
اجلانب الطبي والنفسي:

ل��دى االغاثي��ة مستش��فى في عرس��ال يحمل اس��م 
»مجّمع عرس��ال الطبي )مستش��فى الرحمة( وهو مجهز 
بقسم طوارئ وغرف عمليات ومختبر وأشّعة وصيدلية 

و25 سريراً الستقبال املرضى.
- إمكاني��ة اس��تيعاب حوالى 400 جري��ح وتقدمي 
اخلدم��ات الطبي��ة له��م م��ع إج��راء عملي��ات صغي��رة 

ومتوسطة وكبيرة.
لع��الج  يحتاج��ون  الذي��ن  املرض��ى  اس��تيعاب   -

طارئ.

رسله> إبراهيم 47-44.
وم��ا أكث��ر الظامل��ني املس��تبدين الذين ث��ارت عليهم 
الشعوب وعلى أعوانهم ولو بعد حني،  فتحولت ديارهم 
إل��ى خراب��ات وأثراً بع��د عنّي، ق��ال الله تعال��ى: <فتلك 
بيوته��م خاوية مب��ا ظلموا> النم��ل: 52، وق��ال تعالى: 
<وكم قصمنا من قرية كانت ظاملة وأنش��أنا بعدها قوماً 

آخرين> األنبياء: 11.
أما احلال في اآلخ��رة فهو العذاب واخلزي، وقد قال 
الل��ه تعالى: <ولو ترى إذ الظامل��ون موقوفون عند ربهم 
يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين اسُتضعفوا 
للذي��ن اس��تكبروا ل��وال أنت��م لكن��ا مؤمن��ني. ق��ال الذين 
استكبروا للذين اس��تضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى 

بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمني> سبأ: 32-31.
كثيراً م��ا نتكلم ع��ن الظاملني والطغاة واملس��تبدين 
وال نتكلم عن هؤالء املتفرجني الس��اكتني، رغم أن الظالم 
ل��م يك��ن ليتمادى ف��ي ظلم��ه وطغيانه إال بس��بب هؤالء 

املتفرجني الساكتني.
لق��د درج األم��ر على أن يتج��ه الغض��ب واللوم إلى 
الظال��م واملس��تبد دون أن نتع��رض له��ؤالء الذين تقّوى 

الظالم واملستبد بسكوتهم وتشرذمهم.
إن استمرار الظلم ونظم االستبداد مرهون باستمرار 
الوهن وفق��دان املجتمع لعافيته في املقاومة، والبقاء في 
مواقع املتفرجني، لذلك تس��عى نظم االستبداد والطغيان 
إلى تفريغ وتصفية كافة طاقات املقاومة لدى املجتمعات 
واالس��تقواء عليها وقهرها عبر أس��اليب القمع املختلفة، 
التي جعلت مقاومة الظلم واالس��تبداد أمراً مكلفاً للغاية 
ويفوق ق��درة احتمال الكثيرين، لتضي��ق اخليارات لدى 
الشعوب بني اس��تبداد صارم واس��تبداد لنّي، واستبداد 
عاقل واس��تبداد عادل، وما هذا أو ذاك إال كاملس��تجير من 

الرمضاء بالنار.
املتفرجون الس��اكتون عن الظلم واملستس��لمون له 
ذمه��م الله ف��ي كتابه وتوعده��م باخلذالن فق��ال تعالى 
<إن الذي��ن توّفاهم املالئك��ة ظاملي أنفِس��هم قالوا في ما 
كنت��م، قالوا كنا مس��تضعفني في األرض، قال��وا ألم تكن 
أرض الله واس��عة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم 
وس��اءت مصيراً> إن حشد املجتمع لس��ائر قواه الفاعلة 
واالصطفاف الرش��يد وت��رك مقاعد املتفرج��ني ومغادرة 
منازل الس��اكتني أمر ال مناص من��ه ملقاومة الظلم ووقف 
زحف االس��تبداد والطغيان، وال بّد أن يكون اجلميع على 

استعداد لدفع الثمن. {

- خدمات اجلرحى سُتقدَّم مجاناً.
- حتوي��ل املرض��ى واجلرح��ى الذي��ن يحتاج��ون 
خلدمات طبية غير متوفرة في املش��فى إلى مستش��فيات 

خارج عرسال بالتنسيق مع اجلهات املعنية.
- املستش��فى يعم��ل 24 س��اعة يومي��اً حت��ى أي��ام 

العطل، بفريق عمل مؤهل مؤلف من 45 موظفاً.
- تنظيم نش��اطات دعم نفس��ي اجتماع��ي لألطفال 
والنس��اء، عب��ر فري��ق »بس��مات« املتخص��ص ف��ي هذا 

املجال.
ثانياً: خطة االستجابة السريعة للعائالت النازحة 

من عرسال إلى البقاع:
- إحصاء العائالت النازحة من عرس��ال الى البقاع 

ودراسة احتياجاتهم اآلنية.
- مش��اركة هذه املعلومات مع املؤسسات للتعاون 

والتكامل في تقدمي املساعدات للمتضررين.
جانب االيواء واالغاثة:

- جتهيز أرض في البقاع تستوعب ألف شخص.
- جتهيز خيام كبيرة تس��توعب ألف شخص ضمن 

األرض املتوافرة.
- تق��دمي خدم��ات غذائي��ة س��ريعة: مي��اه وخب��ز 

للعائالت.
- لإلغاثي��ة فري��ق عم��ل ميدان��ي مؤل��ف م��ن 103 
أش��خاص، ب��ني موظ��ف ومتط��وع، ميك��ن أن يتواجدوا 
ف��ي البقاع عند احلاجة، وهذا الفريق مؤّهل لالس��تجابة 

السريعة للكوارث.
اجلانب الطبي والنفسي:

- ل��دى االغاثي��ة مس��توصف طب��ي ف��ي منطقة بر 
الياس البقاعية باس��م »القرية الطبية«، وميكن أن يقدم 

كافة اخلدمات الطبية مجاناً ملدة ثالثة أيام.
طب��ي  ب��كادر  مجّه��زة  نقال��ة  عي��ادات  تس��يير   -

متخصص، وباألدوية الالزمة عند احلاجة.
احلرج��ة  احل��االت  ذوي  املرض��ى  حتوي��ل   -

للمستشفيات القريبة.
- املس��توصف جاه��ز للعمل 24 س��اعة يومياً عند 

احلاجة، بفريق عمل مؤهل مؤلف من 25 موظفاً.
- تنظيم نش��اطات دعم نفس��ي اجتماع��ي لألطفال 

والنساء عبر فريق بسمات املتخصص في هذا املجال.
ثالثاً: التوصيات واالحتياجات.

- إن االغاثي��ة تس��تطيع تأمني اخلدم��ات املذكورة 
ضم��ن امل��وارد املتواف��رة لديها، 
تغط��ي  ال  اخلدم��ات  ه��ذه  لك��ن 
وهن��اك  االحتياج��ات،  كاف��ة 
حاجة للمزيد م��ن الدعم من قبل 
واألفراد  االنس��انية  املؤسس��ات 
لك��ي تس��تطيع ه��ذه العائ��الت 

العيش بكرامة.
م��ع  التواص��ل  س��يتم   -
املؤسس��ات االنس��انية الدولي��ة 
واحمللي��ة للمس��اهمة ف��ي تقدمي 
بحس��ب  اخلدم��ات  م��ن  املزي��د 
املوارد املتوافرة لدى كل جهة.{

المتفّرجون على الظلم
والساكتون عنه!

خطة االستجابة السريعة
التحاد الجمعّيات اإلغاثية والتنموية

في عرسال وجرودها

بقلم: محمد الشبراوي 

وقفة تضامنّية مع المسجد األقصى لهيئة نصرة األقصى في شحيم 
باجلماع��ة  االقص��ى  نص��رة  هيئ��ة  نظم��ت 
اإلس��المية ف��ي جب��ل لبن��ان وقف��ة تضامني��ة مع 
املسجد األقصى املبارك أمام مركز الدعوة اإلسالمي 
في ش��حيم، رفض��اً لالنته��اكات الصهيونية بحق 
املس��جد األقصى وأه��ل مدينة القدس، ش��ارك فيها 
رئيس مجل��س محافظة جب��ل لبنان ف��ي اجلماعة 
اإلس��المية محمد قداح، واملس��ؤول السياس��ي عمر 
س��راج، مسؤول مكتب ش��حيم في اجلماعة الشيخ 
احمد سعيد فواز، رئيسة جمعية النجاة االجتماعية 
ف��ي لبن��ان د. خت��ام احلاج ش��حادة، ممثل��ون عن 
احل��زب التقدم��ي االش��تراكي، احلزب الش��يوعي، 
حركة حماس، وممثلون عن الفصائل  الفلس��طينية 
واألحزاب والقوى اإلس��المية، رئيس احتاد بلديات 
اإلقليم الشمالي زياد احلجار، ورئيس بلدية شحيم 
الس��فير زيدان الصغير، ورؤساء بلديات ومخاتير، 

وحشد من قرى وبلدات االقليم. 

افتتح��ت الوقف��ة التضامنية بت��الوة آيات من 
القران الكرمي، ثم النش��يد الوطني اللبناني، وكلمة 
ترحيبية للمهندس مالك ف��واز قال فيها: ان القدس 
لنا، واألرض لنا وما هذه الوقفة اال لنؤكد أن االقصى 

خط أحمر.
ث��م ألقى كلم��ة علم��اء ش��حيم الش��يخ فارس 
احلاج ش��حادة، فلف��ت الى »أن الكي��ان الصهيوني 
قائم على الفس��اد واالس��تكبار والظل��م، وقد جعلوا 

بوابات الكترونية عند مدخل املسجد األقصى حتى 
تكش��ف له��م املع��ادن، وإذا بهذه البوابات تكش��ف 
مع��ادن من نوع آخر. وانتق��د »اجليوش التي ومنذ 
50 عاماً تشتري السالح بحجة الدفاع عن فلسطني 
وحتريرها وتخزن األسلحة، وإذ نرى أن هذا السالح 
تدمر به عواصمنا ويقتل به بشرنا، وهذه اجليوش 

تتحول الى حرس حدود لهذا الكيان الغاصب«. 
أما رئيس بلدية جدرا األب جوزيف القزي فدعا 
الدول والق��وى الفاعلة  للعمل الفوري لفك احلصار 
ع��ن مقدس��اتنا املش��تركة وف��ي مقدمه��ا املس��جد 
األقص��ى الش��ريف، معتب��راً ان هذا احلص��ار  على 
احلرم القدس��ي يطال كل املقدس��ات إسالمية كانت 
او مسيحية، وأعلن التضامن مع أهلنا في فلسطني، 
مطالباً املنظمات الضامنة حلقوق اإلنس��ان وحرية 
العبادة وخاصة اليونيس��كو، العمل احلثيث لرفع 
احلص��ار ع��ن املس��جد األقص��ى، مش��دداً عل��ى ان 
اس��تمرار احلصار من قب��ل س��لطات االحتالل عمل 

اجرامي إرهابي بامتياز. 
وأخي��راً ألقى الش��يخ أحمد س��يف الدين كلمة 
هيئ��ة العلم��اء املس��لمني في لبن��ان فق��ال: في مكة 
املبت��دأ ومن الق��دس اخلبر، ف��ي مك��ة البداية وفي 
األقص��ى النهاية، وفي مكة طواف وس��عي وس��كب 
للعب��رات وف��ي الق��دس دم��اء وتضحية  وأس��رى 
وش��هداء، ف��ي مك��ة دم��وع التائب��ني األخي��ار وفي 

القدس دماء الشهداء األبرار. 
أض��اف: نتوجه بقلوبن��ا وعقولنا وأجس��ادنا 
وضمائرن��ا ال��ى املس��جد األقصى لنعم��ل جاهدين 
نح��ن واألجي��ال القادم��ة على حترير ه��ذه األرض 

املباركة.{
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- تقني��ات املقابلة )في املضمون - في لغة جس��د - 
في ما يستثير اجلمهور وما يستفزه(.

كم��ا تخللت ال��دورة ع��دة ورش عمل نوقش��ت فيها 
وثيقة اجلماعة، وقامت املتدربات بعدة مقابالت إعالمية 

افتراضية، لعرض الوثيقة ومميزاتهاعلى اإلعالم.

وض��رورة اقبال أبناء اجليل على احلديث النبوي ومتثل 
قيمه، وربط بني أهداف املس��ابقة وما يجري في املسجد 
األقصى من حي��ث االعداد املطل��وب لصياغة جيل يحمل 

هموم األمة وعلى رأسها حترير املسجد األقصى. 
ث��م مت توزيع اجلوائ��ز والش��هادات عل��ى الفائزين 

واملشاركني.

ع��ن املقدس��ات اإلس��المية، فاألقصى الش��ريف هو أولى 
القبلتني وثالث احلرمني وواجبنا كمس��لمني الدفاع عنه؛ 
وأن هذه الوقفة هي لدعم أهلنا في القدس الشريف، وأن 
صداها س��يصل إلخواننا في فلسطني احملتلة، وستكون 

محفزاً لهم بالصمود والثبات.
وفي ختام كلمت��ه توجه بالش��كر للهيئتني اإلدارية 
والتعليمي��ة في إدارة ال��دورة القرآني��ة الصيفية ودورة 

نصرت بالشباب.

أق��ام قس��م األخ��وات في 
ضم��ن  اإلس��المية  اجلماع��ة 
سلس��لة برنام��ج س��نوي في 
دورة  السياس��ي،  التأهي��ل 
بعنوان »املقابل��ة اإلعالمية«، 
وذل��ك ي��وم الس��بت 22 متوز 
الدع��وة  مرك��ز  ف��ي   ،2017
مرك��ز  برعاي��ة  اإلس��المية، 
ال��دورة  امت��دت  »س��مارت«. 
س��بع س��اعات، دّرب��ت فيه��ا 
»س��مارت«  مرك��ز  مدي��رة 

األس��تاذة »رندى اليس��ير« ثلة من السيدات، ومتحورت 
الدورة حول ما يلي:

- صياغة أهداف املقابلة اإلعالمية.
وكيفي��ة  اإلعالمي��ة  للوس��يلة  اجلاذب��ة  امل��واد   -

استقطابها.

االس��المية  اجلماعة  أقام��ت 
ف��ي قاع��ة مصب��اح الب��زري ف��ي 
بلدية صي��دا حفل توزي��ع جوائز 
مس��ابقة احلدي��ث األول��ى )حفظ 
مائ��ة حدي��ث( الت��ي أقيم��ت ف��ي 

رمضان 1438ه�.
تق��دم احلضور مفت��ي صيدا 
وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، 
رئيس مجل��س محافظة اجلنوب 
ف��ي اجلماع��ة الش��يخ مصطف��ى 
احلري��ري، نائ��ب رئي��س املكت��ب 

السياس��ي للجماع��ة االس��المية الدكتور بس��ام حمود، 
ووفد من آل حشيشو )راعي املسابقة(.

تخلل احلفل باقة من األناش��يد االسالمية لفرقة طه 
اله��ادي، وكانت كلمة للش��يخ مصطف��ى احلريري رحب 
فيها باحلضور وهنأ الفائزين وأكد أهمية السّنة النبوية 
كمصدر للتش��ريع ومصدر للقيم احلضارية في اإلسالم، 

ال��دورات  إدارة  نظم��ت 
التابع��ة  الصيفي��ة  القرآني��ة 
جلمعي��ة التربي��ة اإلس��المية في 
مختل��ف ف��روع م��دراس اإلمي��ان 
في الش��مال، وقفات تضامنية مع 

األقصى واملرابطني فيه.
فف��ي ف��رع طرابل��س، نظمت 
إدارة »ال��دورة القرآنية الصيفية« 
بالش��باب«  »نص��رت  ودورة 
التابع��ة جلمعية كش��افة اإلميان 
اإلس��المية وقف��ة تضامني��ة م��ع 

األقصى الشريف واملرابطني املقدسيني، وذلك على أرض 
مالعب مجمع اإلميان التربوي - طرابلس.

تخل��ل الوقفة رف��ع الفت��ات مؤيدة لألقص��ى وألهل 
القدس وفلس��طني، رافض��ة إلجراءات الكي��ان الغاصب، 
إضافة الى كلمات وقصائد شعرية ألقاها طالب وطالبات 

الدورة القرآنية.
املش��رف العام لل��دورات القرآنية الصيفية الش��يخ 
مصطف��ى علوش ألقى كلمة اعتبر فيها أنه ينبغي الدفاع 

الجماعة اإلسالمية في البقاع 
دورة حول تقنيات المقابلة اإلعالمية

الجماعة اإلسالمية تقيم حفل توزيع
جوائز مسابقة حفظ الحديث النبوي الشريف

طالب الدورات القرآنية في مدرسة اإليمان بطرابلس 
ينظمون وقفة تضامنية مع األقصى

مدرسة اإليمان بطرابلس تحّقق المرتبة األولى
في المباراة الوطنية الثانية في الرياضيات لعام 2017

أنشطة

اعتصام على تخوم فلسطين المحتلة 
في الجنوب اللبناني

لب��ى أكث��ر م��ن مئت��ي عال��م م��ن علم��اء لبن��ان 
وفلس��طني، دعوة »هيئة علماء املس��لمني ف��ي لبنان«  
لالعتص��ام عل��ى تخ��وم فلس��طني احملتل��ة ف��ي بلدة 
 22/7/2017 الس��بت  ي��وم  احلدودي��ة  مروح��ني 
انتص��اراً للمس��جد األقصى ودعم��اً للمقدس��يني؛ وقد 
كانت مظاهرة علمائية حاش��دة على مرأى من مناظير 

العدّو الصهيوني وسمعه.
بدأت الفعالي��ة بصالة جامع��ة لفريضتي الظهر 
والعصر، ثم تناوب على الكالم كل من الش��يخ عصام 

كساب ممثل مفتي صور الشيخ مدرار حبال، والشيخ 
أحم��د العمري رئيس جلنة القدس في االحتاد العاملي 
لعلماء املس��لمني، والش��يخ بس��ام كايد رئيس رابطة 
علماء فلس��طني، والش��يخ رائ��د حليح��ل رئيس هيئة 
علماء املس��لمني في لبنان، وكانت قصيدة للشيخ عبد 

اللطيف الرواس.
واختتم��ت الفعالية بدعاء وعهد على االس��تمرار 
ف��ي اجلهاد والكف��اح لتحرير املس��جد األقصى وكامل 

فلسطني.

مدرس��ة  ش��اركت 
اإلس��المية  اإلمي��ان 
- ف��رع طرابل��س، ف��ي 
املباراة الوطنية الثانية 
ف��ي الرياضي��ات للعام 
نظمته��ا  الت��ي   2017
وزارة التربية والتعليم 
املديري��ة   - العال��ي 
 - للتربي��ة  العام��ة 
والتوجي��ه  اإلرش��اد 
امل��دارس  لط��الب   -
واخلاص��ة  الرس��مية 
احتلت  وق��د  لبنان.  في 
الطالب��ة »رين��ا ناص��ر 
الص��ف  م��ن  احللب��ي« 
مدرس��ة   - الثام��ن 
 - اإلس��المية  اإلمي��ان 
عل��ى  طرابل��س،   ف��رع 
املرك��ز األول في املباراة 
ف��ي  الثاني��ة  الوطني��ة 
وس��تمثل  الرياضيات، 
الطالب��ة رينا  لبنان في 
البطول��ة العاملي��ة التي 
س��تقام فعالياته��ا ف��ي 

تايلند.

الجماعة اإلسالمية في البقاع تنعى الشهيد الفليطي
وتعتبر قتله جريمة تتحمل مسؤوليتها الدولة

بعد مرور أقل من يومني على إطالق معركة جرود عرس��ال، اس��تهدفت أيادي الغدر واجلرمية وس��يطاً 
عمل منذ اللحظة األولى ألحداث عرسال من أجل نزع فتيل احلرب وإطالق العسكريني املخطوفني.

األيادي نفس��ها اس��تهدفت من قبل موكب هيئة العلماء املس��لمني على مدخل عرسال، وجرحت العديد 
من العلماء .

إننا في اجلماعة اإلسالمية في البقاع نؤكد ما يلي:
- إن قتل الوسطاء والرسل جرمية موصوفة تستنكرها كل األعراف والقوانني .

- نطال��ب الدولة بفتح حتقيق محايد وش��ّفاف لتبيان من أين انطلقت قذيقة الغدر التي قتلت الش��هيد  
الفلسطيني.

- نؤك��د ض��رورة حماي��ة وإغاث��ة عرس��ال احملاصرة م��ن كل اجله��ات، حي��ث تعطل��ت كل مصاحلها 
وأشغالها.

- ندي��ن املمارس��ات الفئوي��ة والطائفي��ة التي متثل��ت مبحاولة منع نق��ل جثمان الش��هيد الفليطي من 
املستش��فى بحجة أنه إرهابي وكذلك التي اعتدت على فضيلة الش��يخ علي حس��ن. ونؤكد أن نار الطائفية 

حترق أوالً من أوقدها.
- إن التعرض واملس��اس بأهل عرسال الذين حتملوا وما زالوا عبء النزوح السوري هو تأجيج للفتنة 

التي حترق الوطن.
- إن أهالي عرس��ال أدرى بشعابهم، وهم األقدر على طرد املس��لحني من أرضهم وحقولهم وبساتينهم 
إذا احتاج اجليش لهذه املساعدة. وهم يرفضون استبدال املسلّحني مبسلّحني آخرين مينعونهم من الذهاب 

إلى أرضهم.
-نثم��ن ال��دور الكبير ال��ذي يقوم به احت��اد اجلمعيات اإلغاثية وجه��از اإلغاثة والط��وارئ في مواكبة 
األحداث ومساعدة األهالي والنازحني، ونطلب من وزير الدولة لشؤون النازحني زيارة عرسال فوراً وإعداد 

خطة طوارئ لها .
تقبل الله الشهيد أحمد الفليطي ، ورّد كيد الظاملني في نحورهم.
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خلص يا شباب » افرطوها« وما بقا حدا يجبلنا سيرة املوضوع، هون حفرنا وهون طمرنا. هي 
خالصة س���وقّية لنتيجة التحقيق »الش���فاف« الذي أجراه القضاء العس���كري حول مالبس���ات وفاة 
أربعة موقوفني سوريني مكثوا في التوقيف أقل من 24 ساعة. وشاءت الصدف أن نتيجة التحقيق 
ال���ذي أجراه ثالثة أطباء ش���رعيني جاءت متطابقة م���ع الرواية التي قدمها بيان اجليش اللبناني، 

دون تعديل أو إضافة.
التحقيق النزيه والشفاف مّت حتت إشراف القضاء العسكري التابع للجيش اللبناني، وقضاة 
هذا القضاء هم ضباط رمبا يكونون من الدفعة العسكرية نفسها التي تخرج منها الضباط الذين 
ش���اركوا ف���ي املداهمات والتوقيف���ات في مخيمات النازحني، وهو أمر اليس���تقيم مع العقل واملنطق 
والعدالة. فمن املعروف أن على القاضي التنحي إذا تبنّي أن له عالقة –ولو هامش���ية- باملتقاضني 
أو مبوضوع القضية، فكيف تشرف إحدى مؤسسات اجليش على حتقيق يفترض أن يكون موضوع 

التحقيق هم ضباط وأفراد منه، أال يطعن ذلك في نزاهة ما سيصدر عنه؟!
ما علينا، سنس���ّلم بحس���ن الظن، ونفترض أن التحقيق كان بالفعل نزيهًا وش���فافًا ومستقاًل، 
ولندق���ق قلي���اًل ف���ي مضمون ما توصل���ت إليه اللجنة الطبية. حس���ب م���ا أوردته الوكال���ة الوطنية 
الرس���مية التقري���ر الذي تس���ّلمه مفوض احلكوم���ة لدى احملكمة العس���كرية، توصل إلى أن س���بب 
وف���اة املوقوفني األربعة ليس���ت ناجتة عن أعمال عنف بل عن مش���اكل صحي���ة مختلفة لكّل منهم. 
املفت���رض ف���ي التقارير الطبية النزيهة والش���فافة أن تكش���ف ما توصلت إلي���ه، ال أن تنفي أمرًا لم 
تتوص���ل إلي���ه. فما هو معنى أن تنفي اللجنة الطبّية حصول التعذيب في الوقت الذي يفترض أن 
تكش���ف الس���بب ال أن تنشغل في نفي س���بب يفترض أنه العالقة له بالوفاة. املستغرب هو أن تقرير 
اللجنة الطبية توصل إلى اخلالصة بناء على عّينات من جثث املتوفني األربعة، فكيف تبنّي للجنة 

أنه العالقة للتعذيب بالوفاة طاملا أنهم لم يعاينوا اجلثث؟! 
سنس���ّلم مرة أخرى بحس���ن الظن، ونفترض مرة أخرى نزاهة وش���فافية التحقيق لنسأل: ملاذا 
اشترطت مخابرات اجليش على ذوي املتوفني دفن اجلثث بسرعة وسرية بعيدًا عن عدسات وسائل 
اإلعالم شرطًا لتسليمهم اجلثامني؟ ملاذا صادرت مخابرات اجليش عينات من اجلثث التي حاولت 
إح���دى احملامي���ات أخذها من املستش���فى لفحصه���ا؟ ملاذا جتاهل���ت اللجنة الطبية ص���ور املتوفني 

األربعة قبيل دفنهم، التي تظهر عليها بوضوح آثار التعذيب؟!
م���رة جدي���دة، إياكم وإس���اءة الظن، ولندقق ف���ي تقرير اللجنة الطبية التي احتفت به وس���ائل 
اإلعالم، ليكون صك براءة وإس���كاتًا لكل األلس���ن التي س���ّولت لها نفس���ها األّمارة بالسوء لتشكيك 
باجلي���ش وإجراءات���ه. يفّصل تقرير اللجنة املش���اكل الصحية للموقوفني املتوف���ني، فيقول إن أحد 
املوقوف���ني أصي���ب بعارض مفاجئ في القلب، وآخ���ر تبنّي أنه توفي نتيجة جي���وب هوائية، والثالث 
توف���ي نتيج���ة الته���اب رئوي، أما الرابع فتوفي نتيجة صدمة حراري���ة، »كما تبنّي أيضًا أنه يتعاطى 
م���ادة مخ���درة«. ل���ن نعّلق على املوق���وف الذي تعرض لع���ارض مفاجئ في القلب، فرمب���ا اختار رب 
العب���اد أجل���ه ف���ي اليوم الذي اعتقل���ه اجليش اللبناني، ولن ندّقق في األس���باب الت���ي أدت إلصابة 
املوق���وف الثان���ي باجليوب الهوائية، أو الثالث الذي أصيب بالتهاب رئوي، رغم أن اجلميع يدرك أن 
اإلصابة بهذه األمراض ليس���ت مس���ّببة للوفاة، ال سيما إذا تلقى املريض العناية املطلوبة التي من 
الواض���ح أن���ه لم يحص���ل عيها. لكن ماذا نفهم م���ن أن وفاة املوقوف الرابع س���ببها تعرضه لصدمة 
حرارية. أال يتحمل اجليش مسؤولية اإلصابة بسبب إرغام مئات املوقوفني على االنبطاح لساعات 
طويلة على األرض حتت أش���عة ش���مس الهبة؟ ألم يكن طبيعيًا إصابة عشرات املوقوفني بصدمات 
حراري���ة ح���ادة نتيج���ة ذلك؟! ثم ملاذا حرصت اللجنة الطبية ف���ي تقريرها على ذكر أن املتوفى كان 
يتعاطى مادة مخدرة. هل لهذه املادة عالقة بسبب الوفاة الذي يفترض أن وظيفة اللجنة اكتشافه، 

أم أن الغاية هي تشويه صورة املتوفى، واإليحاء بأن من مات هو متعاط للمخدرات؟!
على من طالب بالتحقيق االعتذار من اجليش، وعليه أن يتجاهل ش���هادات عش���رات املوقوفني 
الذي���ن أك���دوا تعّرضهم للتعذيب، وعليه أن ينس���ى آث���ار التعذيب التي كان���ت واضحة على اجلثث. 

سبب الوفاة هو مشاكل صحّية.. ونقطة على السطر.<

بقلم: أواب إبراهيم

تقرير طبي.. يبحث عن النزاهة

كلمة طيبة

بالرغم من انضمام املرصد السوري 
حلقوق اإلنس��ان إلى الروس واإليرانيني 
اجل��زم  ف��إّن  البغ��دادي،  مقت��ل  لتأكي��د 
بص��ورة نهائي��ة بذلك غير ممك��ن، إن لم 
يتحق��ق عن طريق طرف��ني آخرين، األول 
ه��م األمريكي��ون، الذين يقيم��ون جهوداً 
اس��تخبارية وأمني��ة أكب��ر ف��ي تتبع��ه، 
ويعلن��ون عادة حني يكون��ون متأكدين، 
والثان��ي، بطبيع��ة احل��ال، ه��و تنظي��م 

داعش نفسه.
لك��ن ماذا ل��و جتاوزنا س��ؤال التأّكد 
م��ن مقتله إلى ما هو أه��ّم؛ أي تأثير لذلك 
عل��ى مس��تقبل التنظي��م وهو مي��ر بهذه 
اللحظ��ة املفصلي��ة ف��ي وج��وده، بعدما 

خسر »دولته« ثم »خليفته«؟
النتائ��ج،  م��ن  مس��تويان  هنال��ك 
والرم��زي،  املعن��وي  األول  املس��توى 
بخب��ر  وأنص��اره  التنظي��م  فس��يتأثر 
اللحظ��ة،  ه��ذه  ف��ي  »الزعي��م«،  مقت��ل 
التي يخس��رون فيه��ا األرض والقيادات 
والنسبة الكبيرة من مقاتليه، الذين قتلوا 
خ��الل الع��ام املنص��رم، إّم��ا مبواجهات 
مباشرة في املوصل وريفي حلب والرقة، 
أو بقص��ف أمريك��ي. ويكف��ي أّن التنظيم 
كان قد أعلن بعد شهور عديدة من معركة 
املوصل ب��أّن أعضاءه نفذوا ما يزيد على 

1200 عملية انتحارية!
قاس��ية،  رمزي��ة،  ضرب��ة  س��تكون 
ألحد أه��م مصادر الدعاية والتجنيد لدى 
التنظي��م، ال��ذي تفّوق ف��ي توظيف فكرة 
»دولة اخلالفة« واليوتوبيا اإلس��المية، 
ذل��ك احللم ال��ذي يراود مخيال عش��رات 
اآلالف من الش��باب املتطرف، جّراء قراءة 
تراثية مختلة، مما ساهم في قدرته على 
التجنيد، واس��تقطاب أع��داد كبيرة ممن 
يرغب��ون بدول��ة تق��ّدم هوي��ة إس��المية 

موهومة!
كل ذلك صحيح متاماً على املستوى 
القصي��ر، لكن عل��ى امل��دى البعي��د، فإّن 
التنظي��م  أّن  تؤّك��د  الس��ابقة  التج��ارب 
ل��ن ينته��ي أيديولوجي��اً وثقافي��اً، وهو 
عس��كرياً  وحت��ى  األخط��ر،  اجلان��ب 

ماذا عن »داعش«
ولو ُقتل البغدادي!

وعملياتي��اً، فمقت��ل قي��ادات أعلى ش��أناً 
ل��دى الراديكالي��ني اإلس��الميني ل��م ين��ِه 
مش��روعاتهم، بل نقلها إل��ى مرحلة أكثر 
خط��ورة، كما حدث مع أس��امة بن الدن، 
وقيادات الص��ّف األول من القاعدة، وكما 
ح��دث م��ع مؤس��س داعش نفس��ه، وهو 
أبو مصع��ب الزرقاوي، ول��ن يكون األمر 
مختلف��اً م��ع »اخلليف��ة الص��وري«؛ ألّن 
املهندس��ني احلقيقي��ني للصع��ود الثاني 
للتنظي��م )منذ ع��ام 2013( ه��م قيادات 
ص��دام  جي��ش  ف��ي  كان��ت  عس��كرية، 
حسني، مثل أبو علي األنباري، أبو مسلم 
التركماني، وبكر حاج��ي، وعبد الرحمن 
البيالوي، ه��ؤالء )الذين قتل��وا جميعاً( 

هم اجلهاز احلقيقي للقيادة امليدانية.
م��ا ه��و أه��م وأخط��ر، أّن التنظيم قد 
يتح��ول إلى »ماركة مس��ّجلة« كما حدث 
مع القاع��دة قبله في نهاي��ة عام 2001، 
عندها س��ندخل في مرحلة جديدة، أكثر 
تعقي��داً وصعوبة، ونس��خة جديدة أكثر 

حذراً وذكاء وقدرة على التكّيف!
 إذاً، س��يتحول التنظي��م إل��ى ح��رب 
جدي��دة  مرحل��ة  وس��يفرز  العصاب��ات، 
االفتراضي��ة،  اخلالف��ة  عل��ى  ويرّك��ز 
لصيان��ة قدرته على التجني��د والدعاية، 
بعدما تبددت »يوتوبيا اخلالفة« مؤقتاً، 
كم��ا أّن ثق��ل التنظيم وعملياته س��ينتقل 
إلى مناطق أخرى، كم��ا حدث مؤخراً في 

الفلبني، ورمبا إفريقيا، وسيناء.
إذا، كي��ف ميك��ن إنه��اء التنظي��م أو 
توجي��ه الضرب��ة القاصمة ل��ه، إذا كانت 
كل هذه احلروب لم تنِه املشكلة، بل رمبا 

تضاعفها؟!
السياس��ية  باحلل��ول  اجل��واب: 
العميق��ة، فه��ذا التنظي��م هو اب��ن األزمة 
اإلس��المية الس��ّنية في املنطق��ة، وغياب 
العدال��ة والدم��ج واملش��كالت البنيوية، 
التي وّلدت النزوعات الراديكالية، والتي 
لبس��ت بدورها ثوب احلركات املتشددة 

دينياً أو اجتماعياً أو سياسياً؟{

مواقيت الصالة
حس��ب توقيت مدين��ة بي��روت

أيام
 األسبوع

العشاءاملغربالعصرالظهرالشروقالفجر
ساعةدساعةدساعةدساعةدساعةدساعةد

السبت
األحد
اإلثنني
الثالثاء
األربعاء
اخلميس
اجلمعة
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دة
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 ال
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و

6
7
8
9
10
11
12

29
30
31
1
2
3
4

59
00
00
02
03
04
05

3
4
4
4
4
4
4

46
47
48
48
49
50
51

5
5
5
5
5
5
5

44
44
44
44
44
44
44

12
12
12
12
12
12
12

28
28
28
28
28
28
27

4
4
4
4
4
4
4

42
41
40
39
39
38
37

7
7
7
7
7
7
7

16
15
14
13
11
10
09

9
9
9
9
9
9
9
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