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ما أطلق عليه اللبنانيون «معركة حترير عرس ��ال» أخذ أبعاد ًا دعائية وإعالمية واس ��عة.
فعرس ��ال لم تكن محتلة ،والنازحون السوريون الذين استوطنوها أو انتشروا في جرودها لم
يكونوا إرهابيني أو تكفيريني أو حتى مقاتلني .ونحن اللبنانيني نعرف أكثر من س ��وانا كيف
جت ��ري عملي ��ة النزوح ،خاصة عندما يش ��ارك الطيران احلربي بعمليات القصف ويس ��تعمل
الصواري ��خ والبرامي ��ل املتفجرة .وق ��د كان املراقبون يؤك ��دون أن عناصر «النص ��رة» ،التنظيم
اإلرهاب ��ي ف ��ي عرس ��ال وجرودها لم يتج ��اوزوا املئات ،لك ��ن عندما وصلت حاف�ل�ات الترحيل
جتاوز عدد الراغبني بالعودة عش ��رة آالف نازح ،وهؤالء ليس ��وا كله ��م مقاتلني وال تكفيريني.
وقد تأكد ذلك للجيش اللبناني عندما داهم مخ ّيمي النزوح حول عرسال قبيل بدء املعارك،
ليتب�ّي�نّ ل ��ه بعد توقي ��ف مئات ممن لم يتجاوزوا اخلمس�ي�ن أنهم ليس ��وا إرهابي�ي�ن وال حتى
مقاتل�ي�ن .لكن األس ��وأ من كل ذل ��ك هو ما صدر عن أعلى مرجعية ف ��ي اجليش اللبناني «أن
اإلرهاب هو نفسه ،سواء أتى من احلدود اجلنوبية أو من احلدود الشرقية» ،وهذا خطأ فادح،
فاإلرهاب القادم من احلدود اجلنوبية هو احتالل غاصب ،بينما النازح الى احلدود الشرقية
هو ثائر على نظامه ،وقد يكون إرهابي ًا أو تكفيري ًا ،أو منشق ًا عن جيش النظام ليس إال.

المعركة في القاع ورأس بعلبك
هل تعيد عالقات لبنان
بالنظام السوري؟

إصالحات سلسلة الرتب والرواتب
وعطلة يوم الجمعة!
مسا ٍع إلعادة هيكلة
الحر» في سوريـا
«الجيش ّ

تيلرسون :هذا شرطنا
للتعاون مع روسيا في سوريا

انتصرت القدس
ودخلوا األقصى من باب ّ
حطة
مقدسية
إرادة
ّ
إسرائيلية
وهزيمة
ّ

اجتماع المنامة
حوار مشروط ..مع دولة قطر
مطالبة عراقية بتحقيق دولي
في أسباب ظهور «داعش»
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لقطات لبنانية

كنعان الحترام القوانين
في قرار عودة النازحين

أعلن أمني سر تكتل «التغيير واالصالح»
النائب ابراهيم كنع��ان ،أن التكتل يتب ّنى في
عيد اجليش« ،الذي هو عيد لبنان والشهداء
والكرامة الوطنية ،موقف رئيس اجلمهورية
العماد ميش��ال عون ال��ذي أكد احلرص على
الس��يادة ودور اجليش ومبادرته املس��تقلة،
وغير اخلاضعة ألي ضوابط ،وال س��يما عند
الدف��اع ع��ن األرض والش��عب والوطن .وقد
أعطى القائد االعلى للقوات املس��لحة شهادة
معنوية ورسمية للجيش اللبناني».
وأش��ار بعد اجتماع التكتل االس��بوعي
في الرابية ،برئاس��ة رئي��س التيار «الوطني
احل��ر» وزير اخلارجي��ة واملغترب�ين جبران
باس��يل ،ال��ى أن «كل كالم ع��ن ق��رار دول��ي
وض��رورة املوافق��ة الدولي��ة عل��ى ع��ودة
النازح�ين الى بالدهم ،هو أم��ر غير صحيح،
ونرى اليوم على س��بيل املثال حافالت تنقل
بح��دود  12ألف ن��ازح واألمر ممك��ن والقرار
يج��ب أن يك��ون داخليا ً بإجم��اع لبناني ،وال
نتحدث عن عودة بغير الش��روط االنس��انية
املقبول��ة الت��ي تضم��ن س�لامة النازح�ين
وكرامتهم».

المرعبي :لبنان ال يمنع
عودة النازحين

اس��تنكر وزير الدولة لشؤون النازحني
مع�ين املرعب��ي م��ا تداولت��ه بعض وس��ائل
اإلعالم بأنّ «ثمة ف��ي لبنان من ال يريد عودة
النازحني الى س��وريا ،بغية استخدامهم في
مع��ادالت غريب��ة عجيبة» ،واضع��ا ً ذلك في
س��ياق «أجن��دة مش��بوهة ،هدفه��ا الضغط
عل��ى احلكومة اللبنانية لفتح قناة مباش��رة
مع احلكومة السورية ،وكأنّ عودة النازحني
متوقفة على خطوة مماثلة».
وردا ً عل��ى التحلي�لات التي ُتش��ير إلى
رغبة األميركيني واألوروبيني إبقاء النازحني
الس��وريني ف��ي لبن��ان كورقة ضغ��ط بوجه
النظام الس��وري ،خالل املفاوضات اجلارية
حلل األزمة السورية ،تساءل املرعبي« :ملاذا
ال ُيس��ارع النظ��ام الس��وري ال��ى اس��تقبال
النازحني ،والتعهد لألمم املتحدة بعدم قتلهم
املتفجرة،
وتهجيره��م وقصفه��م بالبرامي��ل
ّ
فعندها يقطع الطري��ق على املؤامرة الكونية
التي يهلوس بها ليل نهار هو وملحقاته».

نحو أزمة نفايات

التق��ى وزي��ر البيئ��ة ط��ارق اخلطي��ب
ف��ي مكتبه في ال��وزارة ،رئيس جلن��ة البيئة
النيابية النائب أكرم شهيب ،وجرى التداول
في املشاكل البيئية وفي قضية النفايات.
وق��ال ش��هيب« :مطم��ر الكوس��تابرافا
املوقت الذي كان حالً ملش��كلة لن يعود قادرا ً
خ�لال  8أش��هر ،عل��ى االس��تيعاب ،وكذل��ك
مطمر برج حمود ال��ذي كان حالً غير متكامل
في غي��اب البدائل في ظل األزم��ة التي كانت
حاضرة ،فأعتقد أنه خالل  11ش��هرا ً س��يتم
إقفال��ه» ،الفت��ا ً ال��ى أن��ه «إذا أردن��ا الذهاب
ال��ى املش��روع الكبير الذي هو تأم�ين الطاقة
من النفاي��ات ،فهو بحاجة الى  36ش��هرا ً إذا
تأمن��ت األرض وتأمن��ت الش��ركات وتأم��ن

ثمن النسخة
االش ـتــراك ــات
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امل��ال ،ونحن في أزمة في البلد ،واألرض غير
متوافرة حتى الساعة ،لذلك نحن ذاهبون الى
مش��كلة كبيرة في موض��وع النفايات ووزير
البيئ��ة مدرك له��ذا الوضع ،ونح��ن نتعاون
معه وس��نطرح املوضوع بش��كل أوس��ع مع
املعنيني وبالتحديد في مجلس الوزراء حتى
لو اضطررنا مع رئيس اجلمهورية».

الذكرى الس��نوية لشهداء «الوعد الصادق»،
على أن «حزب الله ال ميكن أن يستخدم هذه
االجن��ازات واالنتص��ارات والق��وة لتحقي��ق
مكاس��ب داخلي��ة أو فئوي��ة أو حزبي��ة ،فهو
يحققها من أجل وطنه وش��عبه ،ومن أجل أن
نبقى أحرارا وأعزاء ،وه��ذا نقوله خلصومنا
وحللفائنا».

ساعات حرجة في عملية
التبادل في الجرود

وزير التربية يدعو المدارس
لعدم زيادة األقساط

م��رت املرحل��ة الثانية من تنفي��ذ اتفاق
وق��ف الن��ار والتب��ادل ب�ين «ح��زب الل��ه»
و«جبهة النصرة» بساعات «دقيقة وحرجة
جداً» ،بحسب «الوكالة الوطنية لإلعالم» ،ما
حال للي��وم الثاني على التوالي دون صعود
مسلحي «النصرة» وعائالتهم والراغبني من
النازحني السوريني باملغادرة إلى احلافالت
املنتظ��رة من��ذ  48س��اعة ف��ي ع��راء ج��رود
عرس��ال لنقلـــهم إلى إدلب .واس��تدعى ذلك
انتقال املدير العام لألمن العام اللواء عباس
إبراهيم إلى البلدة وزيـــارات مكوكية قام بها
الشيخ مصطفـــى احلجيري املعروف بـ«أبو
طاقية» واملكلف التفاوض مع «النصرة» إلى
وادي حمي��د ومعبر الزمران��ي حيث يتجمع
املس��لحون من��ذ س��ريان وقف الن��ار صباح
األربعاء املاضي.
وكشف اللواء إبراهيم في تصريح لقناة
«امليادي��ن» أن املفاوض��ات «تش��مل بع��ض
املطالب باإلفراج عن موقوفني في الس��جون
اللبناني��ة» ،معتب��را ً أن «املرحل��ة الثالث��ة
واألدق من املفاوضات ب��دأت والوقت للعمل
وليس لل��كالم وكل م��ا يتم تداول��ه يؤثر في
سير العملية».

ذ ّكر وزي��ر التربي��ة والتعليم العالي
م��روان حمادة ف��ي بيان ،املس��ؤولني عن
املؤسس��ات التربوية اخلاص��ة بوجوب
التزام مضم��ون القانون  515الرامي الى
تنظي��م املوازنة املدرس��ية ووضع أصول
حتديد األقساط في املدارس اخلاصة غير
املجاني��ة ،من خ�لال أحكام��ه التي توزع
األعباء والروات��ب واإلنفاق على التطوير
ضم��ن املوازن��ة املدرس��ية ،ودعاهم إلى
ع��دم املب��ادرة إل��ى زي��ادة األقس��اط في
املدارس.

«المستقبل» :الجيش الدرع
الحامية الوحيدة

أالن عون :الرئيس لم يتخذ
قرار ًا حاسم ًا في شأن السلسلة

شددت كتلة «املس��تقبل» النيابية التي
اجتمعت ،برئاس��ة الرئيس فؤاد الس��نيورة،
عل��ى ان «اجلي��ش ه��و الوس��يلة األس��اس
ل��دى الدولة الت��ي تصون الس��يادة وحتفظ
االس��تقالل وتع��زز املمارس��ة املس��ؤولة
للحري��ات ومتث��ل للش��عب حاج��ة وطني��ة
يجم��ع عليه��ا اللبناني��ون كرم��ز م��ن رم��وز
الوطن ،والدرع احلامية الوحيدة التي تتمتع
بالشرعية واحلق احلصري في حمل السالح
واستعماله عند االقتضاء كما هي احلال أيضا ً
بالنس��بة الى بقي��ة القوى األمني��ة الوطنية
الشرعية ،استنادا ً الى الدستور» ،منبهة إلى
«أن م��ا يحاول بعضه��م ترويجه من حمالت
ومزايدات ومبالغ��ات بحب اجليش ،والقول
إنّ هناك من املواطنني من يحب اجليش أكثر
م��ن غيره على غرار أس��لوب فح��ص الدم او
التفري��ق بني مواطن�ين لبناني�ين ومواطنني
آخرين في والئهم للبنان ،ال يخدم املؤسس��ة
العسكرية وهي محاوالت تهدف الى محاولة
السيطرة على هذه املؤسسة الوطنية بقصد
رسم وحتديد مهماتها من خارج إطار سلطة
الدولة الشرعية».

لفت عض��و تكتل «التغيي��ر واالصالح»
النائ��ب أالن ع��ون ال��ى أن الرئي��س ميش��ال
ع��ون ل��م يتخ��ذ ق��رارا ً حاس��ما ً ف��ي ش��أن
اس��تعمال صالحي��ة رد قانون��ي سلس��لة
الرواتب والتعدي�لات الضريبية الى مجلس
الن��واب إلع��ادة مناقش��تهما وتعديل بعض
أحكامهم��ا« ،لك��ن األكي��د أنه سيس��تنفد ك ّل
الفترة الدس��توريّة احملدّدة بشهر قبل اتخاذ
أي ق��رار نهائ��ي ( )...وخصوص��ا ً أن موقفه
كان واضح��ا ً من��ذ البداي��ة لناحي��ة وج��وب
إق��رار املوازنة العا ّمة قبل قانو َني السلس��لة
واإلج��راءات الضريبيّ��ة ،به��دف إع��ادة
االنتظام إلى املاليّة العا ّمة وحتديد املداخيل
والنفقات ،قبل حتديد احلاجات».
واشار عون الى أن الهدف من طرح األمر
التوصل إلى
مجددا ً على مجل��س الوزراء هو
ّ
«اتف��اق سياس��ي ب�ين ك ّل الق��وى املُمثلة في
مجلس الوزراء».

فضل الله :معركة عرسال
كانت لهذه األهداف

أك��د عض��و كتل��ة «الوف��اء للمقاوم��ة»
النائب حس��ن فضل الل��ه ،أن «معركة جرود
عرسال كانت ألهداف وطنية لبنانية بحتة،
وأن ح��زب الله الذي يحق��ق االنتصارات في
مواجهة التكفيريني في سوريا وفي كل مكان
يوجد فيه ،ال يحتاج إلى معارك لينتصر فيها
ويحق��ق مكاس��ب سياس��ية ف��ي الداخل ،بل
على العكس متاماً ،حيث إن حزب الله أهدى
هذا النصر ل��كل اللبنانيني ولكل العرب ولكل
األم��ة املتأملة من ه��ذا الواقع الذي تعيش��ه
فيه».
وش��دد فض��ل الل��ه ،خ�لال االحتف��ال
التكرميي الذي أقامه «حزب الله» مبناس��بة

وجهة نظر
من لشامل روكز غير عباس إبراهيم؟
بقلم :أمين حجازي
قبل اتفاق الطائف كانت املديرية العامة لألمن العام في عهدة الطائفة
املاروني ��ة ،وكان املدير العام لألمن العام آنذاك مبثابة مستش ��ار أمني لرئيس
اجلمهوري ��ة وأكث ��ر .وق ��د تب ��وأ ه ��ذا املنص ��ب ف ��ي تل ��ك املرحل ��ة العدي ��د من
اﻷس ��ماء الالمع ��ة التي كان منها اﻷمي ��ر فاروق أبي اللمع ف ��ي عهد الرئيس
الياس س ��ركيس وزاهي بس ��تاني وجميل نعمة في عهد الرئيس أمني اجلم ّيل
وش ��خص م ��ن آل الدح ��داح في عه ��د الرئيس س ��ليمان فرجني ��ة وآخرون...
وكان من بينهم من ميتلك الطموح املجاهر به بالوصول الى س ��دة الرئاس ��ة
اﻷولى مثل اﻷمير فاروق أبي اللمع الذي عني س ��فير ًا للبنان في باريس بني
عام ��ي  1988 1982أي اث ��ر انته ��اء مهمت ��ه ف ��ي اﻷمن العام .وم ��ن ثم انتقلت
ه ��ذه املديري ��ة الى عهدة الطائفة الش ��يعية التي كان من أب ��رز أبنائها الذين
ج ��اؤوا عل ��ى رأس هذه املديرية اللواء جميل الس ��يد ،ووفي ��ق جزيني ،واللواء
عب ��اس إبراهي ��م الذي ميثل اس ��م ًا ﻻمع ًا وبارز ًا حالي ًا في الس ��احتني اﻷمنية
والسياسية اللبنانية.
اعت ��اد اللبناني ��ون اس ��تحضار مرجعياتهم السياس ��ية والديني ��ة لرعاية
اﻻجن ��ازات أو املش ��اريع أو اخلطوات التي ُيق َدم عليه ��ا ،ولكن هذه املرة جاءت
رعاي ��ة عملية إنهاء معركة جرود عرس ��ال عبره ،وهي نهاي ��ة مهمة جد ًا كانت
أكث ��ر من عملية تبادل لألس ��رى ...جاءت ه ��ذه الرعاية عبر اﻷمن العام .وقد
ُأجن ��زت هذه العملية بس ��رعة قياس ��ية وكأنه ��ا كانت محضرة قبي ��ل املعركة،
وهي اس ��تندت إلى التاريخ احلافل لل ��واء عباس إبراهيم في املجالني اﻷمني
والسياس ��ي ،وال ��ذي كان م ��ن ضمنه حتري ��ر راهبات معل ��وﻻ ومعاجلة الكثير
من مش ��كالت عني احلل ��وة وغيره من املخيمات الفلس ��طينية .فض ًال عن دور
سياس ��ي صامت كان في معظمه متمث ًال بوس ��اطات إيجابية بني العديد من
القوى السياسية اللبنانية الكبرى والصغرى.
صحي ��ح أن ج ��زء ًا م ��ن فعالي ��ة الدور ال ��ذي يقوم ب ��ه جهاز اﻷم ��ن العام
يع ��ود إل ��ى الدور الكبي ��ر الذي تلعبه الطائفة الش ��يعية محلي� � ًا وإقليمي ًا في
ه ��ذه املرحل ��ة ،ولكن الصحيح أيض ًا أن اللواء عباس إبراهيم قد منح منصبه
احلال ��ي أهمي ��ة بالغة ...لي ��س من خالل الق ��وة والبأس والبط ��ش ولكن من
خ�ل�ال اله ��دوء واملرون ��ة والصم ��ت والروي ��ة واﻷن ��اة التي ﻻ تخل ��و من احلزم
واحلس ��م حني تدعو احلاج ��ة .وهذا ما جعلنا أمام ش ��خصية أمنية محورية
س ��تكون حتم ًا مدعوة إلى لعب دور سياس ��ي كبير في قابل اﻷيام وبعد خروج
اللواء إبراهيم من الس ��لك اﻷمني والعس ��كري .وهو يحظى اليوم على ش ��به
اجماع على دوره من قبل كافة املرجعيات السياسية واملعنوية والشعبية داخل
الطائفة الشيعية ،فض ًال عن التفاعل اإليجابي مع ما يقوم به وطني ًا ولبناني ًا
وفلسطيني ًا وسوري ًا وعربي ًا .وﻻ ميكن التغافل هنا عن اﻻحترام الذي يحظى
ب ��ه الل ��واء إبراهيم في الوس ��ط الديبلوماس ��ي اﻷوروبي الذي يرش ��حه للعب
أدواره القادمة بيسر أكبر من اﻵخرين في عالم السياسة واﻷمن.
ثمة ميزة ميتلكها اللواء إبراهيم ويفتقر إليها الكثير من القادة اﻷمنيني
والعسكريني في بيئتنا اللبنانية والعربية ،وهي أن يكونوا متحررين من عقد
اﻻستفزاز ...فال يهوى القائد استفزاز أحد وﻻ ينج ّر الى استفزاز أحد .أه ًال
وسه ًال بك سيادة اللواء في عالم السياسة .وميكن من خالل ذلك أن يتحقق
أمر وطني آخر على صلة بالتوازن الوطني اإلسالمي املسيحي ،فمن لشامل
روكز غير عباس إبراهيم؟ وأه ًال وسه ًال باجلميع>.

الجماعة اإلسالمية تزور المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان
قام وفد من اجلماعة
اإلسالمية برئاسة رئيس
املكتب السياسي األستاذ
أسعد هرموش ،وحضور
أعض��اء املكت��ب :د .زهير
العبيدي ،احملامي باس��م
احل��وت ،األس��تاذ وائ��ل
جن��م ،بزي��ارة مفت��ي
اجلمهوري��ة اللبناني��ة
الش��يخ عب��د اللطي��ف
دريان ب��دار الفتوى صباح االثن�ين  .2017/7/31ومت خالل
اللقاء التباحث في الش��ؤون اإلس�لامية والوطنية العامة ،وال
سيما في هذه املرحلة التي يواجه البلد فيها حتدّيات في ضوء
االحداث التي تش��هدها منطقة جرود عرسال والتحديات التي
تواج��ه أهلها والالجئني اليها ،وكذلك القضايا اإلس�لامية التي
تتصل بحقوق املسلمني وواجباتهم في لبنان.
وبع��د اللق��اء أكد هرم��وش أن الزيارة كانت للتش��اور مع

س��ماحة املفتي ف��ي القضايا والهموم الوطنية اإلس�لامية ،كما
ش��دد على ض��رورة حفظ كرام��ة عرس��ال وأهله��ا ،وأن يكون
حفظ أمنها مسؤولية اجليش اللبناني والدولة اللبنانية .وفي
القضايا الوطنية واإلس�لامية طالب هرموش رؤساء احلكومة
والنواب باعتماد يوم اجلمعة يوم عطلة رسمية ،وتصحيح ما
ورد في قانون سلس��لة الرتب والرواتب لهذه الناحية ،وأكد أن
هذه املطالب ليست موجهة ضد أحد على االطالق.

لبنان :ألف ل.ل ،سوريا  50ل.س ،السعودية  5رياالت ،االمارات  7دراهم ،قطر  5رياالت ،الكويت  300فلس ،األردن  700فلس ،البحرين  500فلس ،اليمن  200ريال ،مصر  6جنيه،
السودان  3جنيه ،املغرب  10دراهم ،فرنسا يورو واحد ،انكلترا جنيه واحد ،الواليات املتحدة وبقية األقطار  1،5دوالر أو ما يعادلها.
داخل لبنان 75 :ألف ليرة لألفراد  100/ألف ليرة للمؤسسات

خارج لبنان 100 :دوالر للدول العربية  125 /دوالر ًا أوروبا  150 /دوالر ًا بقية أنحاء العالم (بالبريد اجلوي)
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إصالحات سلسلة
الرتب والرواتب
وعطلة يوم الجمعة!
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كلمة األمان

القان��ون ال��ذي أقره املجل��س النيابي املتصل مبطلب «سلس��لة
الرت��ب والرواتب» ،والذي جاء بعد معان��اة ومطالب كثيرة وعديدة
من أصحابه ،تض ّمن أيضا ً حزمة إصالحات مساعدة ،بعضها يتعلق
مبحاول��ة توفير بعض النفق��ات ،وبعضها يتعلق بزي��ادة واردات،
وم��ن بني هذه االصالحات التي تض ّمنها القان��ون زيادة دوام العمل
خالل أيام األس��بوع في املؤسس��ات الرسمية حتى الس��اعة الثالثة
والنص��ف ،مب��ا في ذلك يوم اجلمع��ة الذي كان الدوام الرس��مي فيه
ينتهي الس��اعة احلادية عش��رة صباحاً ،وتض ّمن أيضا ً تعطيل يوم
السبت بهدف توفير بدالت النقل على خزينة الدولة اللبنانية ،فضالً
عن توفير اس��تهالك الكهرباء واألبنية وم��ا يتصل بها في هذا اليوم.
إال أن هذا القانون أثار حفيظة مك ّون أساسي في هذا البلد ،وشريحة
واس��عة م��ن املؤمنني الذي��ن يعنيه��م أداء ش��عيرة ص�لاة اجلمعة
عن��د أذان الظهر ،أي عن��د منتصف النهار تقريباً ،وقد كفل الدس��تور
اللبنان��ي ل��كل اللبناني�ين حري��ة االعتق��اد وأداء الش��عائر الدينية،
ومراعاة لهذه املادة الدستورية ض ّمن املش ّرع لقانون السلسلة مادة
أعطت احلق للمس��لمني باخلروج س��اعتني نهار ي��وم اجلمعة ألداء
فريضة الص�لاة ،وبالطبع هذا األمر فيه مخالفة دس��تورية باعتبار
عدم املس��اواة ب�ين اللبنانيني في احلق��وق والواجب��ات إذا كان هذا
احلق حصرا ً باملس��لمني ،ولكن القضية احلقيقية ليست في كل هذا،
بل في مكان آخر ال ب ّد من احلديث فيه بكل صراحة.
ب��د م��ن التذكير ب��أن أح��دا ً ال يعترض عل��ى أن يكون يوم
أوال ً ال ّ
العطل��ة هو يوم األحد ،وكذلك ال أح��د ال يثير هذا املوضوع من زاوية
طائفي��ة أو مذهبي��ة أو كيدي��ة ،إمن��ا املس��ألة ب��كل بس��اطة هي في
ش��عور مك ّون أساسي في البلد (املس��لمون) أن من حقهم أن يكونوا
متس��اوين باحلق��وق والواجبات مع غيرهم م��ن املواطنني ،بل إنهم
ل��م يكون��وا يكترثون في ه��ذا الس��ياق للعمل ي��وم اجلمع��ة ما دام
بإمكانهم االنصراف عند انتهاء الدوام على احلادية عشرة والتوجه
إل��ى املس��اجد ألداء فريض��ة الص�لاة ،ولك��ن عندم��ا تبادر الس��لطة
التش��ريعية بطلب من الس��لطة التنفيذية إلقرار يوم عطلة ثان ،فإن
م��ن حق ه��ذا املك ّون أن يطالب بأن يكون ه��ذا اليوم هو يوم اجلمعة
لقدس��يته بالنظر إلى فريضة صالة اجلمعة فيه ،وبالتالي ما دامت
املس��ألة هي توفير ب��دالت أو غير ذلك على خزين��ة الدولة من ضمن
س��لة االصالحات التي تضمنها قانون السلسلة ،فإن العبرة هي في

عطلة ي��وم ،وليس في أي يوم ،وعليه فإن إق��رار عطلة يوم اجلمعة
فيه مصلحة وطنية ،وفيه احترام ملش��اعر املسلمني كمك ّون اساسي
في البلد.
وأم��ا إذا كان احلديث يجري ع��ن مصلحة املوظفني في االدارات
الرس��مية في تعطي��ل يومني متتابعني (الس��بت واألح��د) فلماذا ال
يجري احلديث عن مصلحة املواطنني العاديني الذي لهم معامالتهم
في اإلدارات الرس��مية ،فلماذا س��يكون املواطن مضطرا ً مثالً النتظار
إجناز معاملته قرابة س��تني ساعة بسبب تعطيل مؤسسات الدولة
يوم�ين متتابع�ين ،وبالتال��ي فكم��ا للموظفني مصلحة ف��ي تعطيل
يوم�ين متتابع�ين ،ف��إن للمواطنني مصلحة ف��ي أن تك��ون العطلة
منفصل��ة حتى يتمكنوا من إجناز معامالته��م بوقت أقل ،خاصة أن
اجلميع يدرك أن منح املس��لمني فرصة ساعتني وقت صالة اجلمعة
س��يعني في بلد كلبنان تغيب فيه املراقبة واحملاسبة انتهاء الدوام
الس��اعة احلادي��ة عش��رة وخ��ارج إط��ار القان��ون ،وبالتال��ي فإن
املتضرر األول من هذه املس��ألة املواطن اللبنان��ي ،وما دامت الدولة
يعنيه��ا التوفير فقط ،فإن عطل��ة اليوم الثاني ال تعنيه��ا كثيراً ،لذا
ف��إن املصلحة الوطني��ة بكافة املقاييس هي أن يك��ون اليوم الثاني
للعطل��ة هو يوم اجلمع��ة .ومن هنا فإن املطل��وب أن تبادر اجلهات
املعنية إلى تصحيح هذا اخلطأ التزاما ً باملصلحة واحتراما ً مشاعر
مك ّون اساسي في لبنان.
ُر ّب قائل يقول إن بعض املس��ؤولني املس��لمني كانوا شركاء في
إق��رار هذا القانون ،و ُيذكر في هذا الس��ياق أن النائ��ب الوحيد الذي
اعت��رض عل��ى الق��رار هو النائ��ب عماد احل��وت ،ولكن ذل��ك ال يبرر
كونه خط��أ ً وكون التراجع عنه فضيلة ،ولع�� ّل هؤالء مطالبون قبل
غيرهم مبراجعة موقفهم وتصحيح هذا اخلطأ حتى ال ُتك ّرس حالة
التهميش التي يشعر بها كثير من املسلمني.
وأخي��را ً فإن مفت��ي اجلمهورية عب��د اللطيف دريان واس��تدراكا ً
له��ذا اخلطأ ،وانطالق��ا ً من املوق��ف التاريخي واملبدئي ل��دار الفتوى
باملطالب��ة بعطل��ة ي��وم اجلمعة ،نق��ل بع��ض زواره عن��ه أنه كلف
جلنة قانونية لدراس��ة إمكانية تقدمي طعن أمام املجلس الدستوري
في هذه اجلزئية املتصلة بش��عيرة الصالة ،حتى يحفظ للمس��لمني
دورهم وكرامتهم وحقوقهم في هذا البلد من الضياع}.
وائل جنم

المعركة في القاع ورأس بعلبك ..هل تعيد عالقات لبنان بالنظام السوري؟
فيم��ا ال ت��زال تداعيات نتائ��ج املعرك��ة التي قام
بها «حزب الل��ه» في مواجهة تنظي��م النصرة بجرود
عرس��ال تتوال��ى عل��ى مختل��ف الصع��د السياس��ية
والش��عبية واإلعالمي��ة ،تس��تعد الس��احة اللبناني��ة
ملواجهة تنظيم داع��ش في جرود رأس بعلبك والقاع،
التي من املفترض ان يقوم بها اجليش اللبناني.
وإذا كانت معركة «حزب الله» في جرود عرس��ال
قد أثارت الكثير من التس��اؤالت في مختلف األوس��اط
السياس��ية والش��عبية عن دور «حزب الله» وتأثيره
ف��ي إدارة ش��ؤون لبن��ان وخصوص��ا ً بعدم��ا ظهر ان
«ح��زب الله» وف��ق اإلعالم احلربي التاب��ع له ،والذي
تبعه في ذلك مجمل اإلعالم اللبناني ،هو وحده القادر
عل��ى حماي��ة لبنان م��ن خط��ر اإلره��اب واإلرهابيني،
وان م��ن يعارضون��ه امن��ا هم قل��ة قليل��ة «ال يعبّر إال
ع��ن أحقاد أو قص��ور نظر أو غب��اء أو حتامل» كما قال
رئيس كتلة الوف��اء للمقاومة النائ��ب محمد رعد ،فإن
املعركة القادم��ة في جرود رأس بعلبك والقاع املوكلة
الى اجليش اللبناني يراد لها استكمال ما أراده «حزب
الله» من معركة جرود عرسال لناحية ترسيخ معادلة
اجلي��ش والش��عب واملقاوم��ة أوالً ،واعتبار مش��اركة
«ح��زب الله» ف��ي القت��ال بس��وريا واجب��ا ً وضروريا ً
حلماية لبنان ثانياً ،وفتح الباب أمام عودة العالقات
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الرسمية مع النظام السوري ثالثاً.
وهن��ا يطرح الس��ؤال اآلتي :هل املعرك��ة القادمة
مبواجه��ة داع��ش ف��ي ج��رود الق��اع ورأس بعلب��ك
حلماية لبنان من اإلرهاب واإلرهابيني ،أم هي املدخل
الذي س��تعود منه عالقات لبنان الرس��مي مع النظام
السوري؟
ق��د يعتب��ر البع��ض ان ط��رح ه��ذا الس��ؤال ف��ي
خضم التحضيرات العس��كرية التي يقوم بها اجليش
اللبنان��ي لتحرير جرود القاع ورأس بعلبك من تنظيم
داع��ش اإلرهابي غير مب��رر ،ألن الش��عب اللبناني أو
باألحرى قس��ما ً كبيرا ً من الشعب اللبناني التف حول
«ح��زب الله» بع��د معركة جرود عرس��ال التي انتهت
بتس��وية قض��ت بخ��روج تنظي��م النصرة م��ن جرود
عرس��ال ،وخرج معه أيضا ً آالف النازحني السوريني،
وبالتالي إن استكمال املواجهة مع داعش سيؤدي الى
حترير األراض��ي اللبنانية من التنظيم��ات اإلرهابية،
وحماية أمن لبنان واللبنانيني.
لك��ن ما يثير االنتب��اه هو ما يتح��دث عنه أنصار
«ح��زب الله» حول املعرك��ة القادمة ف��ي القاع ورأس
بعلبك ،وحول ما يجب أن يكون في هذه املعركة.

فالعقي��د أمني حطي��ط املعروف بوالئ��ه لـ«حزب
الل��ه» والنظ��ام الس��وري يق��ول إن «املطلوب إش��راك
اجليش الس��وري في العملية ألنه معن��ي باملواجهة،
وألن ثالثية اجليش�ين واملقاومة جتعلنا مطمئنني الى
ان احلسم سريع وأكيد ،وان ذلك من شأنه ان يجعلنا
نتالفى غرق اجليش في مس��تنقع االستنزاف مع هذه
املجموعات».
ويب��دو م��ن كالم العقي��د حطيط ان هن��اك أهدافا ً
واضح��ة ومح��ددة وضعها «ح��زب الله» بالتنس��يق
مع النظام السوري ملعركة القاع ورأس بعلبك ،وعلى
رأس ه��ذه األه��داف ع��ودة التنس��يق بني اجليش�ين
اللبنان��ي والس��وري ،واعتبار «ح��زب الله» ج��زءا ً ال
يتج��زأ من املعادلة العس��كرية الرس��مية ف��ي لبنان،
وه��ذا م��ا يفت��ح الب��اب أم��ام املطالب��ة بإع��ادة النظر
بسياس��ة الن��أي بالنف��س الت��ي تعتمده��ا احلكوم��ة
اللبنانية نظريا ً في ما يتعلق بالش��أن الس��وري .وإذا
كان «حزب الله» ومعه فريق كبير من اللبنانيني يؤيد
هذه التوجهات السياس��ية والعس��كرية ،فإن السؤال
ه��و عن موقف احلكومة والرئيس س��عد احلريري من
هذه التوجهات.

وف��ي ه��ذا االجت��اه يالح��ظ االخت�لاف وغي��اب
التنسيق بني املواقف الرس��مية التي يتبناها الرئيس
احلريري ،وباقي القوى املشاركة في احلكومة.
فعلى الصعيد الرس��مي يعتب��ر الرئيس عون أن
«اجلي��ش ضعي��ف و«ح��زب الل��ه» ض��رورة ويحمي
أمنن��ا وأمن البالد» ،وهذا املوق��ف الذي أعلنه الرئيس
ع��ون في مقابلة تلفزيونية م��ع قناة مصرية قبل عدة
أش��هر« ،أُعيد تفعيله وتأكيده من قب��ل التيار الوطني
احل ّر ،والق��وات اللبنانية بعد معارك جرود عرس��ال،
وه��و ما دف��ع «لقاء س��يدة اجلب��ل» الى اص��دار بيان
انتقد ما وصفه بـ«اقتناع بعض املسيحيني بأن حزب
الل��ه يعمل من أجلهم ومن أجل لبنان كأنهم تخلوا عن
الدولة الضامنة وانتس��بوا الى امليليش��يا الضامنة»،
وبذل��ك تك��ون معركة جرود عرس��ال قد أك��دت مقولة
حتالف اإلقليات» التي يروج لها «حزب الله».
لك��ن م��اذا ع��ن موق��ف الرئي��س س��عد احلريري
مم��ا جرى في ج��رود عرس��ال وتداعياته السياس��ية
ّ
والعس��كرية ،واملعركة القادمة في جرود القاع ورأس
بعلبك؟
ف��ي هذا اإلطار يب��دو الرئيس احلري��ري كأنه في
واد وم��ا يجري عل��ى األرض في واد آخ��ر .ففيما تصر
كتلة املس��تقبل عل��ى أن ما جرى في جرود عرس��ال ال
يعطي الشرعية لتدخل «حزب الله» في سوريا ،يصر
الرئي��س س��عد احلريري عل��ى ان خالفه م��ع «حزب
الل��ه» ح��ول س��وريا ل��ن يؤث��ر بعالقته باحل��زب في
احلكومة ،ويعل��ن تأييده ألي عملية يقوم بها اجليش
اللبنان��ي في مواجهة داع��ش ،ولكنه ال يتحدث عن ما
يج��ري على األرض ،وع ّما يقوم به «حزب الله» داخل
احلكوم��ة ،وامنا يكتفي فقط مبواقف إعالمية مكررة ال
تغني وال تسمن من جوع.
باختص��ار ،معرك��ة ج��رود الق��اع ورأس بعلبك
صحيح انها ق��د تنهي وجود تنظي��م داعش اإلرهابي
على األراضي اللبنانية ،لكنها بغياب املوقف الرسمي
الواضح قد تفتح الباب أمام عودة العالقات اللبنانية
الرسمية مع النظام السوري ،وجتعل من لبنان جزءا ً
من احملور اإليراني  -السوري}.
بسام غنوم

4

األمان اللبناني

األمـان  -العــدد  4 - 1273آب 2017م

حوار مع رئيس المكتب السياسي للجماعة اإلسالمية األستاذ أسعد هرموش
ع ّمار نعمة  -املدن
عندم��ا أطلقت اجلماعة اإلس�لامية وثيقتها «رؤية
وط��ن» ،كان م��ن الواض��ح أن ه��ذا األمر يت��م بروحيّة
واح��دة ب�ين مكون��ات احلركة اإلس�لامية ف��ي أكثر من
م��كان .فاجلماع��ة التي بات��ت الي��وم لبناني��ة الهوية
وإس�لامية التوجه��ات ،تنطل��ق من واقعه��ا احمللي في
مقاربة التطورات ،الداخلي منها واخلارجي.
وتب��دو احلرك��ة مرتاح��ة م��ع قاعدتها الش��عبية
لناحية اخليارات التي تتخذها ،ويظهر ملراقب مواقفها
تل��ك املرون��ة السياس��ية غي��ر اخلاضع��ة للمواق��ف
املتش��نجة وتلك املتطرفة ،علم��ا ً أن احلديث عن تراجع
س��ابق لبعض ش��عبيتها ،ملصلحة تيارات س��لفية ،قد
خفتت آثاره اليوم في ظل احملدودية التي أظهرتها تلك
التيارات وافتقارها إلى البرنامج احملدد.
ويظهر املوقف غير املتشنج من اجلماعة ،مثالً ،في
مقاربة موضوع الساعة اليوم ،املتمثل في معركة حزب
الله مع املس��لحني في جرود عرس��ال .وم��ع معارضة
احلرك��ة هج��وم قوات احل��زب على جرود عرس��ال ،إال
أنه��ا ال تلج��أ إلى توجي��ه س��هام االتهام إل��ى احلزب،
كم��ا جلأ اليه البعض .ويقول رئيس املكتب السياس��ي
أس��عد هرم��وش ،لـ«امل��دن» ،إن «اجلماع��ة متمس��كة
بسياس��ة النأي بالنف��س عن األحداث الس��ورية ،التي
نضع حترك احل��زب في اطارها ،وال��ذي يلبس لبوس
األجن��دة اإلقليمية والدولية» ،مذكرا ً بأن هجوم احلزب
حصل في معظمه في األراضي الس��ورية وتلك املتنازع
عليها مع لبنان.
يق��ف هرم��وش موقفا ً متوازن��ا ً حيال «االس��تمرار
ف��ي تأييد الث��ورة الس��ورية ،ولكن معارض��ة اإلرهاب
وممارس��اته» ،مش��ددا ً على أن القيام بتل��ك املهمة يقع
عل��ى عات��ق األجه��زة اللبناني��ة وعلى رأس��ها اجليش
اللبناني .ويش��ير القيادي في اجلماعة إلى أن اجليش
ق��ام مبهمة كبي��رة عب��ر توفير ح��زام أمان ح��ول بلدة
عرس��ال والنازحني ،داعيا ً في الوقت عينه إلى حتقيق
ش��فاف حول األحداث األخيرة ف��ي مخيمات النازحني.
وفيما يشير إلى التحقيق الذي قام به اجليش بشأنها،
يطالب بعدم التعس��ف في اس��تعمال احلق ،مع رفض
أي وجود لإلرهاب في تلك املناطق.
واحل��ال أن أح��داث عرس��ال تط��رح الس��ؤال عن
العالقة امللتبس��ة بني اجلماعة واحلزب .ومن الواضح
أن العالقة ق��د جتاوزت اخلصومة الس��ابقة ،وهي في
اطار العودة إلى ما كانت عليه ،في ظل قنوات هامشية
ُتبق��ي على احلد األدن��ى ،وتفتح قنوات للحوار بش��أن
امللفات املش��تركة وأهمها الصراع مع إسرائيل ،وقضية
الوحدة االسالمية ،كما يشير هرموش.
ُتس��لم اجلماع��ة للح��زب بأن��ه األكبر ف��ي لبنان،
ويستش��رف املتابع لنبض بيئة احلركة أن ثمة متلمالً
كبيرا ً مما يش��عر به كثيرون أن��ه انتصار حملور ما على
آخ��ر في س��وريا ..لكن ه��ذا األمر ال يحبط تل��ك البيئة،
وثم��ة حوار قائ��م مع احل��زب أزال كثيرا ً م��ن املخاوف
التي انتش��رت على صعيد العالقة الس��نية الش��يعية

في لبن��ان ،م��ع احتفاظ احلرك��ة مبواقفه��ا املعارضة
لـ«توري��ط احل��زب لن��ا ف��ي مع��ارك ف��ي أكثر م��ن بلد
عربي».
ويؤكد هرموش أن اجلماعة ،التي ما زالت ملتزمة
القضية الفلسطينية ،س��تقف جنبا ً إلى جنب مع حزب
الله ف��ي مواجهة أي عدوان إس��رائيلي على لبنان ..إن
حصل هذا العدوان .وتعارض اجلماعة ،وفق هرموش،
قان��ون العقوب��ات األميرك��ي املع��د ضد احل��زب .ومن
املفيد القول إن العالقة مع احلزب ال ُتسقط نفسها على
العالق��ة مع إيران ،راعي��ة احلزب ،وال تواصل رس��ميا ً
معه��ا ،لكن ه��ذا االنقطاع ال ينفي وج��ود قنوات اتصال
أخ��رى ،عل��ى طريق محاول��ة رأب الصدع الذي ش��اب
العالقة منذ عام  ،2011سنة بدء األحداث في سورية.
عل��ى صعيد البيئة الس��نية نفس��ها ،ثم��ة ارتياح
ل��دى اجلماع��ة حي��ال موقعه��ا ف��ي ص��دارة التيارات
االس�لامية في لبنان .لكن ،في املقابل ،ثمة مرارة دائمة
ل��دى احلركة من «التعامل الفوق��ي» معها من قبل تيار
املستقبل .والواقع أن العالقة «طبيعية» وفق هرموش،
لكن احملك سيكون لدى مقاربة ملف االنتخابات.
ف��ي ع��ام  ،2009تلق��ت احلركة وع��ودا ً كثيرة من
زعيم «املستقبل» الرئيس سعد احلريري ،ووصل األمر

إل��ى تقدمي الوعود بحصول اجلماعة على أربعة مقاعد
نيابي��ة ،األم��ر الذي متخض عن��ه مقعد وحي��د للنائب
عماد احلوت في بيروت!
الي��وم ،تتك��رر الوعود نفس��ها ،لكن ثم��ة ثقة لدى
قياديي احلركة في حظوظها مع اقرار قانون انتخابات
عل��ى أس��اس النس��بية ،وإن ل��م تك��ن نس��بية كاملة.
وس��يضع هذا األمر اقتناص املقاعد على عاتق احلركة
اإلسالمية ،بالدرجة األولى ،دون نفي أهمية التحالفات
الت��ي س��تقوم اجلماعة بها ،ف��ي ظل ارتباك يش��عر به
اجلميع ،وفق هرموش.
وقد بدأت احلركة باالس��تعداد ملوسم االنتخابات
عب��ر املباش��رة ف��ي عملي��ة احص��اء وجتهي��ز تنظيمي
ملختلف مؤسس��ات احلركة ،اس��تعدادا ً للمرحلة االكثر
أهمي��ة ،واملقدرة زمنيا ً قبيل ثالثة إلى أربعة أش��هر من
االنتخابات.
ال ميك��ن احلديث عن اجلماع��ة دون االطاللة على
رأيها جت��اه االزمة اخلليجية احلادة ،بني قطر حاضنة
احلركة اإلس�لامية من جهة ،والس��عودية ذات العالقة
التاريخية احلذرة جتاهها ،واالمارات ،العدو التاريخي
لإلخوان ،ومعهما مص��ر ،العد ّو اآلخر .من جهة أخرى.
يبدو النضج السياس��ي واضحا ً لدى قادة احلركة عبر

عدم الهجوم على احملور املقابل لهم.
يطلب هرموش «قرارا ً أبوياً» من قبل الرياض حلل
اخلالف ،مع تأييده مس��اعي الكويت وتل��ك التي يقوم
بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان .ويش��ير قادة
اجلماع��ة إلى أن ه��ذا اخلالف قد أضر باحمل��ور املقابل
إليران ،لكن املهم في األمر ،أن ثمة شعورا ً لدى اجلماعة
أن هذا اخلالف يشكل مطلبا ً أميركيا ً بالدرجة األولى.
لك��ن ،ه��ل هن��اك مس��اع س��عودية ،كم��ا يش��اع،
الجتذاب اجلماعة؟}

القراءات الدولية للتطورات اللبنانية

بين االعتراف بإنجاز «حزب الله» والخوف من تداعياته
تتابع األوساط الدبلوماسية الغربية في بيروت
التط��ورات اللبنانية املتس��ارعة وخصوصا ً ما يجري
ف��ي جرود عرس��ال والق��اع وراس بعلب��ك ،وما حققه
«ح��زب الل��ه» من انتصار س��ريع عل��ى مقاتلي جبهة
النصرة ،وم��ا يقوم به اجليش اللبنان��ي من اجراءات
في مواجهة تنظيم داع��ش والتداعيات احملتملة لتلك
التط��ورات على الوضع اللبناني الداخلي وكذلك على
األوضاع في املنطقة.
وق��د تضارب��ت وجه��ات النظ��ر ل��دى األوس��اط
الدولي��ة واجلهات الدولي��ة بني االعت��راف بأهمية ما
حتقق من اجنازات في جرود عرس��ال واخلوف من ان
يؤدي ذلك إلى اعطاء شرعية واقعية ملقولة« :اجليش
والش��عب واملقاوم��ة» وتعزيز الدعم الش��عب حلزب
الله لدى مختلف االطراف اللبنانية.
فكي��ف تقرأ اجله��ات الدولي��ة والدبلوماس��ية ما
جرى وم��ا يجري من تطورات ف��ي املناطق احلدودية
البقاعية الش��رقية؟ وما هو تأثير ذلك على املوقف من
دور «حزب الله» مستقبالً؟ وما هي االجراءات التي قد
تتخذها اجلهات الدولية جتاه األوضاع اللبنانية في
املستقبل؟

ننبه من دفع الحكومة
أبو ياسين لـ«إذاعة الفجر»ّ :
إلى إعادة خطوط التواصل مع النظام السوري
هنأ املس��ؤول السياسي للجماعة اإلس�لامية في البقاع (علي أبو ياسني) اجليش اللبناني بالذكرى الـ
 72على تأسيس��ه ،آمالً أن يصبح أقوى ،وأن يحمي الوطن واملواطنني جميعاً .وش��دد أبو ياسني في حديث
لـ«إذاعة الفجر» على أن اجليش الذي نريد هو اجليش الذي ال يحتاج إلى أي داع سواء كان ميليشيا أو غير
ميليشيا.
ً
ً
ً
ُ
وحول معركة جرود عرسال ،رأى أبو ياسني أنها أعطيت حجما كبيرا ،معتبرا أن هناك مآرب مقصودة
م��ن وراء هذه املعركة .ونبه أبو ياس�ين من أن هن��اك عملية دفع للحكومة اللبنانية م��ن أجل إعادة خطوط
التواصل والتنسيق املعلن مع حكومة النظام السوري ،معتبرا ً أنه في كل مرة ُيصطنع ملف جلعل التنسيق
م��ع حكومة النظام الس��وري م��ن املواضيع الطبيعية .ورأى أبو ياس�ين أن اجلديد في التنس��يق بني لبنان
وحكوم��ة النظام الس��وري في ملف جرود عرس��ال هو عملية الغطاء السياس��ي وتغاف��ل احلكومة عن هذا
األمر.
وطالب أبو ياس�ين حزب الله بتس��ليم األراضي واملواقع التي س��يطر عليها في جرود عرس��ال للدولة
اللبناني��ة .ولفت إلى أن غالبية مصالح أهالي عرس��ال ومزارعهم وبس��اتينهم موج��ودة في اجلرود ،مذكرا ً
بأن هذه املصالح معطلة منذ أكثر من ثالث سنوات.
واعتبر أبو ياسني أن ملف جرود عرسال يفتح الباب أمام ملف كبير وهو ضرورة تنظيم ورعاية اللجوء
الس��وري في لبنان ،وضرورة إيجادة مناطق آمنة في الداخل الس��وري لعودة الالجئني السوريني أو إيجاد
اتفاقيات دولية لترحيل هؤالء الالجئني من لبنان ،مشددا ً على ضرورة أن تكون العودة آمنة وغير قهرية.
وندّد أبو ياس�ين بالتعامل الطائفي والعنصري مع الالجئني الس��وريني من قبل من وصفهم باملزايدين
من السياسيني واحلزبيني في لبنان ،مطالبا ً بالتعاطي مع امللف من املنطلق اإلنساني.

بداية كيف تقرأ االوس��اط الدولية والدبلوماسية
ما جرى في جرود عرسال؟وكيف تنظر هذه األوساط
الى دور «حزب الله»؟
ال يوج��د هن��اك موقف واضح وحاس��م م��ن قبل
األوس��اط الدولي��ة والدبلوماس��ية جت��اه دور «حزب
الله» في جرود عرسال ،فبعض اجلهات الدبلوماسية
تش��يد مبا يق��وم به احلزب ألنه يس��اعد ف��ي مواجهة
التط��رف واإلرهاب ف��ي لبنان واملنطقة ،لكن أوس��اطا ً
أخرى ،وخصوصا ً األميركيني والبريطانيني تعبِّر عن
عدم ارتياحها ملا يحققه احلزب من اجنازات خوفا ً من
ان يكون ذلك على حس��اب الدولة اللبنانية واجليش
اللبنان��ي ،وألن الدع��م الش��عبي والسياس��ي ال��ذي
حظ��ي به احلزب أخيرا ً قد يؤدي الى اعطاء الش��رعية
الواقعية لدور احلزب العس��كري ال��ى جانب اجليش
اللبناني.
وكنم��وذج للق��راءات الدولية ملا يق��وم به «حزب
الل��ه» في ج��رود عرس��ال ه��ذا التقرير الذي نش��رته
جريدة نيويورك تاميز االميركية والذي جاء فيه:
إن «حزب الل��ه» بقدراته العس��كرية والتكتيكية
أنتصر ف��ي غضون أيام معدودة مثبت��ا ً كذب التقارير
األمريكية والغربية بشأن استحالة املهمة.
وعلق��ت «نيوي��ورك تامي��ز» على إجن��از «حزب
الله» قائلة« :يعد اليوم حزب الله قوة كبيرة وضخمة
قادرة على تغيير مصير الشرق األوسط».
واستخلصت الصحيفة أن معركة جرود عرسال
األخيرة وإجناز «حزب الل��ه» وضع الواليات املتحدة
األمريكي��ة ف��ي موق��ف صع��ب خصوصا ً م��ع وصول
مقاتلي احلزب إلى احلدود الس��ورية العراقية واليوم
نصب «حزب الله» أعالمه الصفراء على سفوح جبال
القلمون املرئية لألمريكيني عبر األقمار االصطناعية.
من جانبها كش��فت احدى الصح��ف اللبنانية أن
معركة جرود عرسال على احلدود السورية اللبنانية
كان��ت مح��ط اهتم��ام الكثير من ال��دول الكب��رى التي

س��عت بطريق��ة غي��ر
مباش��رة إل��ى مراقب��ة
املعركة الت��ي يخوضها
«ح��زب الل��ه» واجليش
اللبناني ضد التكفيريني
واإلرهابيني.
وبحسب الصحيفة،
من��ذ انطالقة املعركة في
جرود عرسال اللبنانية
حرص��ت ال��دول الكبرى
على مراقبة املستجدات
امليداني��ة والعس��كرية
من السماء من خالل األقمار االصطناعية املتنوعة من
فرنس��ية وبريطانية وأمريكية باإلضافة إلى طائرات
االس��تطالع الروس��ية املوجودة دائما ً في السماء على
احلدود السورية اللبنانية.

املخاوف املستقبلية

مب��وازاة االعتراف��ات الدولي��ة والدبلوماس��ية
باالجن��ازات الت��ي حققه��ا «ح��زب الل��ه» ف��ي ج��رود
عرس��ال ،تب��رز بع��ض املخاوف ل��دى هذه األوس��اط
م��ن تعاظ��م دور احل��زب وانعكاس��ه عل��ى األوضاع
السياس��ية والعس��كرية في لبنان ،وفي مواجهة ذلك
عم��دت إدارة الرئي��س األميرك��ي دونال��د ترام��ب الى
تعزيز العقوبات املالي��ة ضد احلزب ،وحرص ترامب
عل��ى اعتبار احلزب تنظيم��ا ً إرهابيا ً وش��بهه بتنظيم
داع��ش والقاع��دة والنص��رة وذل��ك خ�لال اس��تقباله
لرئيس احلكومة اللبنانية الشيخ سعد احلريري.
وتتحدث بعض األوساط اإلعالمية األميركية عن
وج��ود اجتاه لدى بعض مؤسس��ات القرار في أميركا
لتش��ديد احلملة عل��ى «حزب الل��ه» بكافة االش��كال،
وذلك في اطار مواجهة الدور اإليراني في املنطقة.
كذل��ك يركز األميركي��ون والبريطاني��ون في هذه
املرحلة على زيادة الدعم العس��كري واألمني للجيش
اللبنان��ي وكافة األجه��زة األمنية وذلك كي تس��تطيع
هذه األجهزة مواكبة زي��ادة دور احلزب وتعاظمه في
لبنان.
وف��ي اخلالصة ميكن الق��ول ان تزايد دور «حزب
الله» وما يجري من تطورات في جرود عرسال والقاع
وراس بعلبك س��يظل محور اهتمام األوس��اط الدولية
والدبلوماس��ية في األيام املقبل��ة ،وقد يكون ما يجري
مرتبطا ً ايضا ً بالتطورات اجلارية في سوريا والعراق
من معارك عس��كرية وتسويات سياسية ،ألن كل ذلك
سيرس��م خريطة سياسية جديدة لألوضاع في لبنان
واملنطقة}.
قاسم قصير
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الحـر» فـي سوريــا
مسا ٍع إلعادة هيكلة «الجيش ّ
أفادت مصادر في املعارضة الس��ورية املس��لحة
بوجود مس��اع إلع��ادة هيكل��ة اجليش احل�� ّر ،وتأتي
هذه اخلطة بعد وق��ف اإلدارة األميركية دعم وتدريب
الفصائل املسلحة.
وتواجه املعارضة السورية املسلحة وضعا ً دقيقا ً
يدفعه��ا باجتاه إعادة هيكل��ة اجليش احل ّر ،وذلك ألن
الواقع امليداني اجلديد قائم على التهدئة العس��كرية،
والتركي��ز عل��ى التس��وية السياس��ية ،خصوصا ً بعد
االتف��اق األميرك��ي الروس��ي بش��أن مناط��ق خف��ض
التصعيد ،الذي قد يشمل مناطق جديدة.
ويج��ري احلديث ع��ن إعادة توزي��ع فصائل عدة
على أربع تشكيالت فقط ،فيما تسود حالة من االرتباك
ب�ين صف��وف املعارضة املس��لحة ،التي تع��ززت بعد
قطع غرفة عمليات «املوك» دعمها العس��كري للجبهة
اجلنوبية ،التي تضم أكثر من خمسني فصيالً.
ويأتي ذلك في أعقاب قرار إدارة الرئيس األميركي
دونال��د ترامب ،وق��ف برنام��ج وكالة االس��تخبارات
املركزية األميركية (س��ي آي أيه) دع��م هذه الفصائل
وتدريبها.
وي��رى مراقب��ون أن وق��ف الدع��م األميرك��ي
للمعارض��ة املس��لحة ،ق��د ال يكون نهائي��اً ،إذ حتدثت
مص��ادر في املعارضة املس��لحة عن ش��روط أميركية
الستئناف الدعم.
ومن بني الشروط تس��ليم الصواريخ والراجمات
الت��ي متلكها املعارضة املس��لحة املوج��ودة في درعا
والس��ويداء والقنيطرة إلى واش��نطن ،وقبول اندماج
ومهم��ات جديدة للفصائل ،ووق��ف القتال ضد القوات

احلكومي��ة ،واملوافق��ة
عل��ى حص��ر القت��ال
بداعش.
املقاب��ل،
وف��ي
تتوس��ع حال��ة إع��ادة
املعارض��ة
تش��كيل
الس��ورية املس��لحة م��ع
إع�لان عش��رة فصائ��ل
م��ن اجلي��ش الس��وري
احلر ف��ي درعا االنضمام
جلبه��ة جدي��دة حت��ت
مسمى «اجلبهة الوطنية
لتحرير سوريا».
كم��ا أعلن��ت فصائ��ل ف��ي «جبه��ة ثوار س��وريا»
التابعة لـ«اجليش احلر» ،اندماجها عس��كريا ً وإداريا ً
وتنظيمي��ا ً وتش��كيل «الفرق��ة األولى مش��اة» جنوبي
سوريا.
من جانب آخر وصلت قوافل حافالت يوم االثنني
لنقل اآلالف من متشددي جبهة النصرة ومن الالجئني
من منطقة احلدود اللبنانية إلى سوريا في إطار اتفاق
تبادل األسرى مع جماعة حزب الله اللبنانية.
وقال��ت وحدة اإلعالم احلربي التابعة حلزب الله
إنه في إطار اتفاق محلي لوقف إطالق النار بني حزب
الل��ه واملتش��ددين س��يرحل نح��و تس��عة آالف مقاتل
وأقاربه��م إل��ى منطق��ة تس��يطر عليه��ا املعارضة في
سوريا يوم االثنني.
ويش��مل االتفاق مغادرة متشددي جبهة النصرة

ضحايا بقصف جوي بريف حمص ودمشق
سقط عدة جرحى صباح يوم األحد بريف حمص
الشمالي ،جراء قصف جوي لطائرات النظام السوري،
كما أكد ناشطون أن الغارات شملت الغوطة الشرقية
وح��ي جوبر الدمش��قي ،وحتدث��وا أيضا ً عن س��قوط
ضحايا مدنيني بقصف جوي ُيعتق��د أنه لـ«التحالف
الدولي» في ريف دير الزور.
وقال مراس��لون إن عدة مدنيني أصيبوا بجروح،
ودم��رت ع��دة أبني��ة ج��راء غ��ارات جوية اس��تهدفت
احلول��ة بريف حم��ص الش��مالي ،الفتني إل��ى أن تلك
املنطقة التي حتاصرها قوات النظام منذ أربع سنوات
تع��د م��ن املناط��ق املش��مولة باتفاق أس��تانا خلفض
التصعيد.
وفي ه��ذا الس��ياق ،قال ناش��طون س��وريون إن

طائ��رات النظ��ام أغ��ارت صبح��ا ً على بلدة ع�ين ترما
بالغوط��ة الش��رقية ،وعل��ى ح��ي جوبر املج��اور في
الطرف الشرقي لدمشق.
وقال��ت وكالة س��مارت لألنب��اء إن ع��دة ضحايا
سقطوا بقصف جوي يعتقد أنه للتحالف الدولي على
مدين��ة البوكم��ال بريف دير الزور الذي يس��يطر عليه
تنظيم الدولة اإلسالمية.
كم��ا ذك��رت الوكال��ة أن ق��وات النظ��ام قصف��ت
باملدفعية مدينة اللطامنة وقرية اللحايا شمال حماة،
وذلك من مواقعها بقريتي صوران واملصاصنة ،بينما
حت��دث ناش��طون ع��ن اس��تهداف فصائ��ل املعارضة
لق��وات النظ��ام ف��ي املصاصن��ة وتدميره��م إح��دى
املصفحات}.

تيلرسون :هذا شرطنا
للتعاون مع روسيا في سوريا
ق��ال وزي��ر اخلارجية األمريكية ،ريكس تيلرس��ون ،يوم الثالث��اء ،إنّ بالده حريصة عل��ى التعاون مع
روس��يا من أجل اس��تقرار س��وريا ،بش��رط أن تغادره��ا الق��وات اإليرانية ،وكتابة دس��تور جدي��د ،وإجراء
انتخابات دميقراطية حرة.
ج��اء ذلك خ�لال مؤمتر صحفي عقده تيلرس��ون ،ي��وم الثالثاء ،مبق�� ّر وزارته في العاصم��ة األمريكية
واشنطن ،استعرض خالله ملخصا ً لنشاطاته منذ تسلم مهام منصبه قبل سبعة أشهر.
ً
واعتب��ر الوزير أنّ «العالقات بني واش��نطن وموس��كو تضمنت ،رغم اضطرابه��ا ،تعاونا في مجال زرع
االستقرار في سوريا» .وأضاف أنّ «بالده اشترطت على روسيا انسحاب القوات اإليرانية واملتعاونني معها
من سوريا ،ومنح السوريني الفرصة لكتابة الدستور وإجراء انتخابات دميقراطية حرة».
متمس��كة بعدم وجود
وش��دّد على أنّ ب�لاده لم تغير موقفها من النظام الس��وري ،مبعن��ى أنها ال تزال
ّ
مستقبل لبشار األسد في احلكم بسوريا.
وبخص��وص احلرب عل��ى «داعش» ،لفت تيلرس��ون إلى أنّ احل��رب ضد التنظيم اإلرهابي «مس��تمرة
مما كان متوقعاً» .غير أنه اعترف في اآلن نفسه ،بأنّ «األمر ما زال صعباً» ،على ح ّد تعبيره.
بوتيرة أسرع ّ
وف��ي ذات الصدد ،أش��ار تيلرس��ون إلى جناح احلرب ض��د «داعش» في العديد م��ن املناطق العراقية،
معلنا ً «عودة نحو مليونني من سكانها إلى ديارهم».
وبالنس��بة للوزير ،فإن جن��اح التجربة العراقية مع النازحني ،تدفع الوالي��ات املتحدة إلى العمل على
تقليد جتربة املوصل (إعادة السكان إلى مناطقهم) مع املناطق احملررة من «داعش» في سوريا.
كما أنّ «جناح جتربة تخفيف مناطق التوتر في س��وريا جتعل واش��نطن تفكر في النسج على منوالها
في املناطق احملررة من «داعش» شمالي سوريا ،وفق املصدر نفسه.
أم��ا ف��ي ما يتعلّق بأزمة الدول املقاطعة لقطر ،قال تيلرس��ون إن األزمة «تقلق الواليات املتحدة بش��كل
كبير ،ملا تسببه من زعزعة الستقرار املنطقة ،وانقسام في مجلس التعاون اخلليجي».
لـ«توس��ع النفوذ اإليران��ي» ،على ح ّد
وأك��د أن ب�لاده تعمل م��ع حلفائها في املنطقة م��ن أجل التصدي
ّ
قوله}.

م��ن منطقة احل��دود الش��مالية الش��رقية للبنان قرب
بلدة عرسال ،وكذلك أي مدنيني في مخيمات الالجئني
القريبة يرغبون في املغادرة.
ويشبه االتفاق صفقات أبرمت داخل سوريا نقلت
مبوجبها احلكومة الس��ورية معارضني ومدنيني إلى
محافظة إدل��ب ومناطق أخرى خاضع��ة للمعارضة.
وأتاح��ت عملي��ات إج�لاء كه��ذه للرئي��س الس��وري
بش��ار األسد اس��تعادة معاقل عديدة كانت من معاقل
املعارضة خالل العام املاضي.
وكان��ت جبهة النص��رة (الفرع الس��وري لتنظيم
القاع��دة) قب��ل أن تقط��ع عالقاته��ا بالتنظي��م وتغير

اس��مها ف��ي الع��ام املاض��ي ،وه��ي تتزع��م اآلن هيئة
حترير الشام في احلرب السورية.
وم��ن املتوقع أن تس��تهدف املرحل��ة املقبلة جيبا ً
قريبا ً يسيطر عليه تنظيم داعش .
وأظه��رت لقط��ات مص��ورة م��ن منطق��ة احلدود
العش��رات من احلافالت البيضاء وهي تش��ق طريقها
عبر التالل القاحلة .وشاركت جمعية الصليب األحمر
اللبنانية في توفير اإلمدادات الالزمة.
ومت��ت املرحل��ة األول��ى م��ن وق��ف إط�لاق النار
بوس��اطة جه��از لبنان��ي لألم��ن الداخلي ي��وم األحد
حيث تبادل اجلانبان جثامني مقاتلني لقوا حتفهم في
االشتباكات بينهما.
وق��ال مص��در أمني لبنان��ي إن مئتي متش��دد مع
مئات من أفراد أسرهم ،فضالً عن أكثر من خمسة آالف
الجئ ،سيغادرون املنطقة أغلبهم إلى إدلب اخلاضعة
للمعارضة.
وأضاف املصدر أن جبهة النصرة ستطلق سراح
ثماني��ة مقاتل�ين حلزب الل��ه في إط��ار االتف��اق ،كان
ثالثة منهم قد احتجزوا في األيام املاضية ،واخلمسة
اآلخرون في سوريا.
وقال��ت ليزا أب��و خالد املتحدثة باس��م املفوضية
العليا لش��ؤون الالجئني التابعة ل�لأمم املتحدة التي
ال تش��ارك في االتفاق ،إن املفوضي��ة حتاول الوصول
إل��ى الالجئني في منطقة عرس��ال ملعرفة م��ا إذا كانوا
يعودون طواعية.
وأضاف��ت« :ت��رى املفوضي��ة أن ش��روط ع��ودة
الالجئني بأمان وكرامة غير متوفرة بعد في س��وريا»
في ظل احلرب املستعرة في معظم أنحاء البالد}.

توقيف جنود أتراك أساؤوا معاملة سوريين
حاولوا عبور الحدود
أعلن��ت رئاس��ة األركان العام��ة التركي��ة ،أنها
أوقف��ت جن��ودا ً أس��اؤوا معامل��ة أربعة أش��خاص
ُ
ضبط��وا خ�لال محاولته��م العبور من س��وريا إلى
تركيا.
ج��اء ذلك ف��ي بي��ان أصدرت��ه األركان التركية
مساء األحد ،على خلفية انتشار مقطع فيديو يظهر
قيام جنود أتراك يسيئون معاملة أربعة أشخاص،
ُقبض عليهم على احلدود مع سوريا.
وقال��ت األركان التركي��ة إن��ه «ج��رى توقي��ف
العناص��ر (اجلنود) الذين قاموا بتصرفات ال ميكن
قبولها بأي شكل من األشكال ،بحق أشخاص قبض
عليهم في أثناء محاولتهم الدخول من س��وريا إلى
تركيا بطرق غير ش��رعية» ،وأك��دت أن «اإلجراءات
اإلدارية والقانونية بدأت بحق املوقوفني».
وأضافت أن «األشخاص األربعة الذين حاولوا
اجتياز احلدود بطرق غير ش��رعية ،جرى ترحيلهم
إل��ى خارج احلدود ،في إطار القوانني النافذة ،عقب

إج��راء الفحص الطب��ي له��م ،والتأكد م��ن أنهم في
وضع صحي جيد».
بدورها قالت هيئة خاصة ُ
ش��كلت بعد انتشار
مقط��ع فيديو جلنود أتراك يس��يئون معاملة أربعة
أش��خاص حاولوا التس��لل إلى تركي��ا عبر احلدود
السورية ،إن الفيديو نش��ر بشكل متع ّمد من خارج
تركيا ،بهدف إحراج والنيل من هيبة تركيا والقوات
املسلحة التركية.
وأش��ارت املعلوم��ات إل��ى أن هيئ��ة التحقيق،
أكدت أن إس��اءة معاملة األشخاص األربعة وقعت
في إح��دى وحدات ح��رس احلدود ي��وم  28متوز،
نحو الساعة  11ظهراً.
وأف��ادت بأن��ه بينم��ا كان اجلن��ود يضرب��ون
األش��خاص ،كان أحدهم يحم��ل رتبة عريف يص ّور
ما يحصل عبر هاتفه احملمول.
وأكدت الهيئة أن نشر الفيديو من خارج تركيا،
أمر له دالالت}.

مدنيون بصواريخ النظام السوري في الغوطة
قتلى ّ
قتل خمس��ة مدني�ين وأصيب
آخ��رون في قص��ف عني��ف لقوات
النظام الس��وري استهدف الغوطة
الش��رقية ،كما أصي��ب مدنيون في
غارات على ريف حمص الشمالي.
فق��د ق��ال ناش��طون إن أرب��ع
نس��اء وطف�لاً قتل��وا ي��وم الثالثاء
ف��ي قص��ف بصواري��خ «في��ل»
على بل��دة ع�ين ترما ف��ي الغوطة
الش��رقية بريف دمش��ق ،وأضافوا
أن القص��ف اس��تهدف أيض��ا ً ح��ي
جوبر في أطراف دمشق شرقاً ،مما أسفر عن إصابة عدد
من املدنيني.
وتزامن القص��ف مع محاوالت جديدة لقوات النظام
حي جوبر وعني ترما ،لكن املعارضة
للتقدم ف��ي جبهتي ّ
املس��لحة صدّته��ا ،وفق املصدر نفس��ه .وكانت موس��كو
أعلن��ت قب��ل نح��و عش��رة أيام ع��ن هدن��ة ف��ي الغوطة
الش��رقية ،لتنض��م بذلك إل��ى املناطق املش��مولة مبذكرة
وقف التصعي��د التي مت التوصل إليها في أس��تانا مطلع
أيار املاضي.
ورحبت املعارضة الس��ورية املس��لحة بهذا التطور
الذي س��مح بدخ��ول بعض املس��اعدات اإلنس��انية إلى
الس��كان احملاصرين منذ س��نوات ،بيد أن ق��وات النظام
الس��وري انتهكت مرارا ً الهدنة عب��ر غارات أوقعت عديدا ً

م��ن القتل��ى املدني�ين ،كما أف��ادت تقاري��ر ب��أن الطيران
الروسي ساهم في االنتهاكات بالغوطة الشرقية.
وف��ي تطور آخر ،قال مراس��لون إن عددا ً من املدنيني
بينه��م أطفال ونس��اء -أصيب��وا بجروح ج��راء غاراتجوية للنظام الس��وري اس��تهدفت منطقة احلولة بريف
حمص الشمالي.
وتسببت الغارات بدمار في األبنية واملمتلكات .وذكر
املراس��لون أن ه��ذه الغ��ارات تأتي ضم��ن حملة تصعيد
عسكرية على احلولة لليوم الثالث على التوالي.
وتعتب��ر منطق��ة احلول��ة -الت��ي حتاصره��ا قوات
النظ��ام منذ نح��و أربعة أع��وام -من املناطق املش��مولة
مبذكرة خف��ض التصعيد املوقعة في أس��تانا مطلع أيار
املاضي}.
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يسرقون انتصار األقصى ..والشعب الفلسطيني شاهد
نعم أيها الفلس��طينيون ..نعم أيها املقدس��يون..
لقد حققت��م االنتصار ،إنه انتصار فلس��طيني بامتياز
وال فض��ل لنظام عرب��ي عليكم ولن نزي��د ،نعم حققتم
االنتص��ار بس��واعدكم وتصميمك��م وصمودك��م
وتضحياتكم وثورتكم الش��عبية ،ال بفضل غيركم من
املتربص�ين الختطاف ه��ذا االنتص��ار وقط��ف ثماره،
أو عل��ى األقل احلص��ول على جزء من كعكت��ه ..ولكن
يظ��ل ه��ذا االنتص��ار معنوي��اً ،وإن كان كبي��را ً وكبيرا ً
جداً ،فالقدس واألقصى والضفة الغربية ال تزال حتت
االحت�لال ،واالنتص��ار احلقيقي يك��ون بتحريرها من
براثن االحتالل الصهيوني.
ح��ذا ِر أيه��ا املرابطون من من��اورات وغ��در دولة
االحت�لال لاللتفاف عل��ى انتصاركم ومحاولة إفس��اد
فرحتكم ،املعرك��ة لم تنته بعد ،والع��د ّو من معرفتكم
به ،بالتأكي��د يعد لضربة موجع��ة ،ردا ً على الصفعة
الت��ي وجهتموه��ا إلي��ه وإل��ى كل دع��اة االستس�لام
والتطبي��ع واملتخاذل�ين واملتأس��رلني ،الذين من دون
أن ي��رف لهم جف��ن ،يريدون االلتف��اف على صمودكم
وانتصارك��م وخطف هذا االنتصار منكم ونس��بته إلى
أنفسهم.
لم أكن أرغب في العودة إلى هؤالء ،حتى ال يعتقد
البعض أنه جزء من حمل��ة منظمة في إطار اخلالفات
اخلليجي��ة .ولك��ن تبجحه��م والضجة الت��ي أثاروها
بع��د انتصار األقصى ،ب��دال ً من الت��زام الصمت ،وبدال ً
من التعبير عن األس��ف عن مواقفه��م املخجلة ،راحوا
يدعون هذا االنتصار ألنفسهم زورا ً وبهتاناً.
فهؤالء هم أنفسهم الذين دعوا مع بداية انتفاضة
األقصى ،قبل أقل من أس��بوعني ،الفلسطينيني للتخلي
عن األقصى ،أولى القبلتني وثالث احلرمني الشريفني،
وهم القائلون إنه ال يس��تحق دم فلسطيني واحد ،كأن
دماء الفلس��طينيني التي تنزف لعقود تعنيهم بشيء!
وه��م الذي��ن يرفضون ف��ي وس��ائل إعالمهم اإلش��ارة
إليه بالش��هيد .وه��م الذين يرفضون تس��مية اجليش
اإلس��رائيلي بجيش االحت�لال ،وهم الذين اس��تبدلوا
في وس��ائل إعالمهم أيضا ً قبل أكثر من عش��رين عاماً،

مصطلح «دول الطوق (احمليطة بالكيان الصهيوني)
بدول اجلوار (وإس��رائيل بالطبع هي اجلارة الرحيمة
املس��املة)» ،وه��م أنفس��هم وباعترافه��م ف��ي وس��ائل
إعالمه��م أيضا ً من نص��ح «بنيام�ين نتنياهو» رئيس
حكوم��ة االحت�لال ،بوض��ع البواب��ات اإللكتروني��ة
عن��د مداخ��ل املس��جد األقص��ى ،وه��م أنفس��هم الذين
التزموا الصمت وعلى مدى أس��بوعني ،إزاء انتهاكات
االحت�لال ألقص��ى ،ول��م يتط��رق أي من كب��ار خطباء
مس��اجدهم ودعاته��م ،حتى باإلش��ارة ول��و من بعيد
أو م��ن ب��اب املجاملة ،إل��ى ما كان يجري في املس��جد
األقص��ى .ولم يتط��رق هؤالء ول��و باإلش��ارة إلى دور
الش��عب الفلس��طيني بصموده ومقاومته وتصميمه،
في حتقي��ق االنتص��ار وإرغ��ام جيش االحت�لال على
ج��ر أذيال اخليبة ،ولع��ق كل قرارات��ه ،والتراجع عن
كل إجراءات��ه م��ن أب��واب إلكترونية وكامي��رات ذكية
وأجهزة كاشفة للمعادن وحواجز حديدية.
االنتص��ار ف��ي معرك��ة األقصى ،م��ا كان ليتحقق
ل��وال وح��دة الفلس��طينيني وتالحمهم ،ش��عبا ً وقيادة
سياس��ية وديني��ة إس�لامية ومس��يحية وفصائ��ل
وتنظيم��ات .ول��وال املوق��ف احل��ازم ال��ذي تبن��وه
مجتمع�ين .فاحتادكم قوة لكم ،وق��د أثبتم ذلك فعالً ال
قوالً .االنتصار على قوى االحتالل والش��ر والطغيان،
م��ا كان ليتحقق ل��وال صمودك��م ونضالك��م وإرادتكم
وتصميمك��م وتضحياتك��م ،كما أثبتم مج��ددا ً «كم من
فئة صغيرة غلبت فئة كبيرة بإذن الله».
إن نص��ب البواب��ات اإللكتروني��ة والكامي��رات
الذكي��ة لم يكن وليد اللحظة ،بل كان جزءا ً من مخطط
احتالل��ي مبيّ��ت ،وكانوا في انتظار اللحظة املناس��بة
للتأكيد أن الس��يادة عل��ى األقصى إس��رائيلية بحتة.
وج��اءت اللحظ��ة املناس��بة ف��ي عملي��ة «اجلباري��ن
الثالث��ة» ،فأخرج ه��ذا املخطط إلى حيّ��ز الوجود كما
يخرج احلاوي األرنب من جرابه.
كان كل ش��يء مبيّتاً ،مثلما كان املخطط لتقس��يم
احلرم اإلبراهيمي في اخلليل جاهزاً ،وجاءت اللحظة
املناسبة في املجزرة التي ارتكبها باروخ غولدشتاين
ض��د مصل��ي الفجر ف��ي رمضان
.1994
إن م��ا ج��رى ويج��ري
وس��يجري ف��ي الق��دس لي��س
صراع��ا ً عل��ى أحج��ار وج��دران
وبواب��ات ،إن��ه ص��راع قوم��ي
وج��ودي حض��اري ،وه��ذا ليس
كالم��ي ب��ل م��ا قال��ه احلاخ��ام
إيل��ي دهان نائ��ب وزي��ر احلرب
اإلس��رائيلي «األمر املهم بل األهم،
أن نفهم ون��درك أن صراعا ً قوميا ً

هنية في رسالة ألمير الكويت
إسماعيل ّ
حول األوضاع في القدس
بعث إسماعيل هنيّة ،رئيس
املكتب السياسي حلركة املقاومة
اإلس�لامية «حم��اس» ،ي��وم
الثالثاء ،رس��الة إلى أمير الكويت
الش��يخ صباح األحم��د الصباح،
حول األوضاع في مدينة القدس،
واإلج��راءات اإلس��رائيلية ف��ي
محيط املسجد األقصى.
وقالت احلركة في بيان على
موقعها الرس��مي ،إن «الرس��الة
ُسلّمت عبر ممثل احلركة في لبنان إلى السفير الكويتي في بيروت (عبد العال القناعي)».
وأش��ارت إلى أن «الرس��الة تضمنت ش��رحا ً وافيا ً حول األوض��اع في القدس ،وإجراءات الس��لطات
اإلسرائيلية في املسجد األقصى وسعيها للتقسيم الزماني واملكاني في األقصى».
وتط ّرقت الرسالة إلى «تصدي أهالي مدينة القدس للمخطط اإلسرائيلي اخلطير ،وحتقيق املرابطني
في القدس انتصارا ً على االحتالل ،وكسرهم للحصار املفروض على املسجد األقصى».
ووج��ه هنيّ��ة في رس��الته «الش��كر ألمي��ر الكويت عل��ى جه��وده ومواقف��ه الداعمة لقضي��ة القدس
وفلسطني ،وإلى الشعب الكويتي الشقيق ،متمنيا ً لدولة الكويت األمن واالستقرار واالزدهار».
وش��هدت مدين��ة القدس خالل النصف الثاني من متوز املاضي هبّة ش��عبية امت��دت إلى باقي املدن
الفلس��طينية ،أجبرت إس��رائيل على إلغاء إجراءات أمنية وقيود فرضتها على املس��جد األقصى ودخول
املصلني إليه.
وصباح الثالثاء ،اقتحم  1079مستوطنا ً املسجد األقصى ،بحراسة عناصر من الشرطة اإلسرائيلية؛
األمر الذي القى رفضا ً فلسطينياً ،وهو ما ينذر بعودة التوتر إلى القدس واألقصى}.

بقلم :علي الصالح
يدور هنا وليس نضاال ً موضعيا ً يتعلق بنصب بوابة
إلكترونية ،أو مس��ا ً متخي�لاً بالكرام��ة العربية .يدور
هنا ص��راع قومي ،يوجد هنا عرب يريدون الس��يطرة
عل��ى الب�لاد وأن يرثوه��ا ويطردون��ا منه��ا ،وهذا هو
بالضب��ط جوهر الص��راع ،وه��م س��يقاتلوننا في كل
فرص��ة تس��نح له��م ،وس��يخترعون وج��ود الش��عب
الفلس��طيني ويواجه��ون البواب��ات اإللكترونية ،وفي
كل مرة س��يجدون سببا ً وذريعه ملقاتلتنا ،لذلك يجب
علينا أن نتحلى بنظرة أش��مل ،وان نتصرف ونتعامل
بطريقة مختلفه بشكل مطلق».
نع��م ،إنه��ا معرك��ة ص��راع وج��ودي تاريخ��ي
حض��اري .إنها معركة الس��يادة عل��ى األقصى ود ّرته
املس��جد األقصى ،إنه��ا معرك��ة احلرم القدس��ي بقبة
الصخرة ،معركة البلدة القدمي��ة ،إنها معركة القدس
الت��ي س��تبقى «زه��رة املدائ��ن» ،إنه��ا معرك��ة وطن،
معركة الدولة؛ فال دولة فلس��طينية م��ن غير القدس،
والقدس ليس��ت ش��عفاط ،وبيت حنينا ،وصور باهر
والعيزرية والعيساوية ،أو سلوان وأبو ديس أو جبل
املكبر والط��ور ،أو جبل الزيتون أو الش��يخ جراح إلى

آخره ،رغم اهمية ومع��زة كل ملميتر من أرض القدس
وفلس��طني ،الق��دس ه��ي البل��دة القدمي��ة بتاريخه��ا
ومعاملها وحواريها وأحيائها وحوانيتها ومقدس��اتها
اإلسالمية واملسيحية.
إنه��ا معرك��ة يف��وز فيها فق��ط من يصب��ر ويثابر
ويقاوم ،ال من يستسلم ويطأطئ رأسه أمام العاصفة،
ويخسر من يرفع راية االستسالم .وليس معروفا ً عن
الش��عب الفلس��طيني أن��ه استس��لم يوماً .إنه ش��عب
أثبت على م ّر التاريخ أنه الشعب الصبور املثابر الذي
ال يقب��ل ضيم��ا ً وال ظلما ً وال احتالال ً وال اس��تعماراً .إنه
فعالً شعب اجلبارين.
وأخي��راً؛ م��ن ُيح�� ّرم على ه��ذا الش��عب النضال
واملقاوم��ة الس��ترداد حقوق��ه ،لي��س منا .وم��ن يدعو
الفلس��طينيني للتخلي ع��ن القدس ،غري��ب عنا .ومن
تذ ّكر بعد  1400س��نة أن األقصى ليس املس��جد الذي
جاء ذكره في س��ورة اإلس��راء ،ملفوظ م��ن بيننا .من
يدعو إلى التطبيع مع دولة االحتالل ،مدسوس علينا.
م��ن يح��اول إخف��اء عورات��ه باخل��وف عل��ى مصالح
الش��عب الفلس��طيني مكش��وف لدين��ا .وم��ن يحاول
ذرف دموع التماس��يح عل��ى دماء الفلس��طينيني ،هو
بالتأكي��د ليس من��ا .ليس من��ا من يرى ف��ي االحتالل
حالة ال تس��توجب النض��ال والكف��اح واجلهاد .ليس
منا «ش��يوخ الس�لاطني» الذين يتعامل��ون مع الدين
كوس��يلة لالس��ترزاق والث��راء .ال يش��بع جش��عهم
وتعطش��هم للم��ال ش��يئاً ،و«ال مي�لأ عيونه��م س��وى
الت��راب» كما يق��ال .فهؤالء ه��م املنافق��ون امللعونون
وامللفوظون واملرفوضون في مجتمعاتنا}.

مقدسية
إرادة
ّ
إسرائيلية
وهزيمة
ّ

ما ش��اهدناه م��ن املقدس��يّني ،بع��د إغ�لاق بوابات
املس��جد األقصى في الرابع عش��ر من مت��وز املاضي ،من
قوة إرادة وتصميم ،وثبات على املوقف أربعة عشر يوما ً
متتالية من الصالة عند بواباته وبكثافة عجيبة ،يؤش��ر
عل��ى إرادة صنع��ت من حديد ،مرس��لة رس��الة واضحة
املعال��م إلى كل م��ن يهمه األمر أنّ املقدس��يّني لن ينتظروا
اإلرادات العربي��ة ،وال الدولي��ة ،فعندما يت��م تهديد بيت
الله ،لن يرى اإلسرائيليون إال بأس احلديد.
أدرك املقدسيون مبكرا ً خطورة البوابات اإللكترونية
ف��ي الس��يطرة على املس��جد األقص��ى ،فل��ن يصبح باب
املغاربة في يد اإلس��رائيليني فقط ،بل كل أبواب األقصى،
وما حرص اإلسرائيليني على منع املصلني يوم اخلميس
الفائت من الدخول من باب حطة الى املسجد األقصى ،إال
محاولة أخيرة لتحقيق احلد األدنى من املخطط للسيطرة
على كل البوابات ،اضافة إلى السيطرة اجلديدة الفاشلة
على باب حطة.
إنه��ا إرادة حديدي��ة ،وق��ف أمامها جي��ش حتطمت
معنويات��ه خالل جمع��ة «الغض��ب والنفي��ر» ،التي أع ّد
فيه��ا جيش االحتالل تعزيزات مكثفة في الضفة الغربية
والقدس احملتلة ،ظ ّنا منه أ ّنه يستطيع ترهيب املقدسيني
بف��رض واقع جدي��د بالق��وة العس��كرية ،فلم يك��ن أمام
املقدس��يني إال املواجهة التي س��قط فيها شهيدان ومئات
اجلرحى ،ليختتم مش��هد الشهداء حس��ب الهالل األحمر
الفلسطيني بسقوط  12شهيداً ،دون أبناء عائلة جبارين
الثالثة ،وإصابة مئات بجروح متفاوتة خالل مواجهات
الضفة والقدس.
ل��م يبخ��ل الفلس��طينيون بتق��دمي الش��هداء ف��داء
لألقص��ى ،فاملخط��ط واضح ،صدحت به ألس��نة رؤوس
الس��لطة اإلس��رائيلية كنائ��ب وزي��ر الدفاع اإلس��رائيلي
إيلي ب��ن دهان ،ال��ذي دعا الى توطيد س��يادة إس��رائيل
عل��ى احلرم القدس��ي ،ومنهم من اعتب��ر الفرصة مؤاتية
جدا ً لبسط النفوذ والسيطرة اإلسرائيلية ،كالبروفيسور
هيليل فريس��ش ،من مركز بيغن السادات ،في مقال حمل

عنوان «س��يطرة إس��رائيل على جبل الهيكل هي حاسمة
من أجل السالم».
محاولة ننت ياهو ف��ي البداية الهروب من اخلضوع
ل�لإرادة املقدس��ية ،جعلته يره��ن أمر اتخاذ الق��رار بعد
وض��ع البواب��ات اإللكتروني��ة بي��د الش��رطة واألجه��زة
األمنية اإلس��رائيلية ،لكن ما ش��هدته موقعة اجلمعة في
 21مت��وز جعلت��ه يس��ارع إلى عق��د جلس��ة للكابينيت،
فتقدي��رات األجه��زة األمني��ة أنّ الفلس��طينيني على رأي
واح��د ،وه��و التصعي��د الش��عبي ،ناهيك ع��ن تهديدات
املقاومة الفلس��طينية ،في حال تع�� ّرض األقصى للخطر،
أرغم��ت ننت ياه��و على ش��رب كأس الهزمية امل�� ّر ،بفتح
بوابات األقصى.
وتعليق��ا ً عل��ى هزمي��ة ن�تن ياه��و ،كت��ب الصحفي
اإلس��رائيلي ألون ب��ن دافيد ،مقاال ً ف��ي صحيفة معاريف
بعن��وان «عل��ى الركبتني» ،وص��ف مآل من يري��د تغيير
الواقع في احلرم القدسي من خالل تغريدة (ويقصد ننت
ياهو) إلى اخلضوع مع ذيل بني الساقني.
واض��ح أنّ اإلرادة الش��عبية ه��ي املنتص��رة ،وم��ا
يحك��ى ع��ن جهود عربي��ة من هن��ا وهناك لن تق��دّم ولن
تؤخر ش��يئاً ،لوال املواجهة النضالية وس��قوط الشهداء
واجلرح��ى .ولألس��ف ،هن��اك من ظ��نّ أ ّنه يس��تطيع أن
يضح��ك علين��ا ،ويس��تهزئ بعقولن��ا ،أنّ زعيم��ا ً عربي��ا ً
يحاصر قطر ،ويرفض احلوار إال بش��روط ،اس��تطاع من
خالل اتصاالته ومساعيه ،أن يزيل البوابات اإللكترونية،
فأس��أله باملقابل :هال تخبر زعيمك أنّ غزة محاصرة منذ
أحد عش��ر عاما ً فهال أزال زعيمك احلصار عن غزة؟ إرادة
الش��عوب هي الغالبة ،وإنّ في فلسطني شعبا ً نفض يده
م��ن اإلرادة العربي��ة والدولي��ة ،ومن عبارات االس��تنكار
واالستهجان ،فأرض فلس��طني ترتوي بدماء املناضلني،
وحتقق النصر بإرادة حديدية.
رمبا كان لزاما ً علينا ،نحن الفلس��طينيني ،أن نعتاد
جفاء أخوتنا ف��ي العروبة ،أن نصب��ر على حجج واهية
ب��أنّ الش��عوب عاج��زة عن فع��ل ش��يء حي��ال نكباتنا
املستمرة ،وأنّ اجليوش العربية
وتصحح
ستزحق يوما ً لتح ّررنا
ّ
مسارها .أقنعنا أنفسنا مرغمني
بغد أجم��ل ،وأغريناه��ا باألمل،
فعش��نا  69عاما ً نرتش��ف القهر
م��ع قهوة الصباح ،وكلما س��كن
الليل نحص��ي خيباتنا املتتالية
وننتظ��ر وال زلن��ا ننتظ��ر ..لكن
كارثة حقيقية ،بدأت تبرز بقوة
في مواق��ع التواصل االجتماعي
جعلتني أصرخ من الصميم :ل َم
تقتلونا مرتني؟}
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انتصرت القدس ..ودخلوا األقصى من باب ّ
حطة
عادت به��م الذاكرة إل��ى الثاني من تش��رين األول
عام (1187يوم حترير صالح الدين االيوبي للقدس)،
فقد ساروا على خطى الناصر ،وص ّمموا على ان يدخلو
املس��جد من كل ابوابه ،بعد ان كانت دعوة املرجعيات
الديني��ة« :انف��روا ال��ى صالتك��م عص��راً ،وادخل��وه
(االقصى) مهلّلني مكبرين».
مائ��ة أل��ف مص�� ِّل فلس��طيني تدفقوا عل��ى احلرم
القدس��ي ،ضرب��وا بقناب��ل الص��وت ،عل��ت اص��وات
تكبيرهم ف��وق صوت االحتالل ،ضرب االحتالل وجرح
س��تني منهم ،فواصل��وا تدافعه��م نحو اجلن��ود ،حتى
رفعوا العلم الفلس��طيني في املصل��ى القبلي في احلرم
القدسي.
وبهذا الدخول املنتصر ،ال��ذي ت ّوج بتصدر أهالي

الش��هداء صف��وف الداخل�ين ،وخاص��ة أهالي ش��هداء
جمع��ة الغض��ب للمس��جد األقص��ى حيث حمل��وا على
االكتاف ،أسدل املقدس��يون الستار على واحدة من أهم
وقف��ات التحدي والصمود في وج��ه مخططات التهويد
للمسجد األقصى املبارك املستمرة.
ن�تن ياهو الذي ح��اول الهروب إلى األمام بس��بب
فش��له ،أوع��ز ببن��اء مس��توطنة بديلة من مس��توطنة
«عامون��ا» املخ�لاة ،وع��دم اخ�لاء املس��توطنني الذين
س��رقوا منزال ً قبل اي��ام باخلليل ،وأعل��ن دعمه لقوانني
عنصري��ة كقان��ون «الق��دس الكبرى» ،وكذل��ك لقانون
«القومية» ،رغم محاولته تضخيم اعادة طاقم س��فارة
الكي��ان الصهيون��ي ف��ي األردن ال��ى األرض احملتل��ة،
ومحاولة استعراضه أمام عدسات الكاميرات في جولة
وصفه��ا بـ«األمنية» في
اجلوالن العربي احملتل،
على أم��ل ايج��اد طريق
آمن للخروج م��ن أزمته
في األقصى.
ويق��ول احملل��ل
السياسي هاني حبيب:
محاول��ة تصوي��ر أزم��ة
البواب��ات اإللكتروني��ة،
كأنه��ا جوه��ر املش��كلة
وعماده��ا ،من ش��أنه أن
يس��اهم دون قص��د ،في

بقلم :محمد عبد الكرمي
تأكيد الرسالة التي حتاول الدولة العبرية إرسالها إلى
اجلمي��ع ،أن ما يجري هي ح��رب دينية بامتياز ،واألمر
خالف ذلك بالتأكيد ،حكومة نتنياهو التي تسعى بكل
جهد ،لتأكي��د «يهودية» الدولة العبرية ،س��تجعل من
«احلرب الدينية» إحدى أدواتها لتبرير يهودية الدولة
العبري��ة ،خالف��ا ً جلوهر الص��راع ال��ذي يتمحور حول
البعد القومي لهذا الصراع.
ويضيف :حقوقنا في ممارس��ة ش��عائرنا الدينية
(مب��ا في ذلك الص�لاة في املس��جد األقص��ى) ،ال تلغي
احلقوق القومية في وطننا القومي ،بل إحدى ترجماته
األساس��ية ،تصدي رجال الدين املس��لمني واملسيحيني
للهيمنة اإلس��رائيلية على األقص��ى ،ال ينبغي أن تلغي
دور الساس��ة ،وكأن األم��ر يتعل��ق باملس��ألة الديني��ة
ولي��س بالبع��د القوم��ي والسياس��ي حلرب الس��يادة

وصراع اإلرادات.
ويتاب��ع« :ح��رب اإلرادات ل��م تب��دأ بالبواب��ات
اإللكتروني��ة ولن تنتهي معها ،ما دامت الدولة العبرية
تس��عى إلى س��ن القوانني ،خاصة تلك التي س��تصبح
ج��زءا ً من «قانون األس��اس» مثل قانون «منع تقس��يم
القدس» ،فاحلرب كانت مفتوحة وال تزال ،أما اخلطوات
التفصيلي��ة التي من ش��أنها تفعيل ه��ذه القوانني على
األرض به��دف ايج��اد وقائ��ع ال ميك��ن الع��ودة عنه��ا،
فهي التي تش��كل اخلط��ر األكبر على القضي��ة الوطنية
الفلس��طينية باعتبارها تعبيرا ً عن اس��تمرار االحتالل
في أبشع صوره».
تس��عة وأربعون اعتداء على املسجد سجلت منذ
عام ( 1967النكسة) كان لها االثر الواضح في اشعال
فتي��ل انتفاضات أو هب��ات أو مواجهات م��ع االحتالل،
لع��ل اش��هرها انتفاض��ة األقص��ى ع��ام  ،2000عق��ب
تدني��س رئيس وزراء االحتالل األس��بق ارئيل ش��ارون
لباحات املس��جد املب��ارك ،وهي مخاوف كان��ت الدافع
األس��اس لفت��ح بواب��ات األقصى ،وه��و اذاعت��ه القناة
العبرية الثانية ،نق�لاً عن عرض مخابرات االحتالل ما
س ّمته«السناريوهات املرعبة» التي ستفجر املنطقة إذا
لم تزل االعتداءات}.

مظاهرات في غزة واألردن وإيران
تضامن ًا مع األقصى

قانون جاستا أردني
لمالحقة الكيان الصهيوني
بقلم :حازم عياد
هل انتهت أزمة الس��فارة؟ وه��ل باإلمكان جتاوز تداعياتها الداخلية ف��ي األردن؛ وهل يجوز ان
يعود طاقم الس��فارة الصهيونية ملمارسة نشاطاته على األراضي األردنية دون فرض قيود صارمة،
أبرزه��ا تقيي��د احلصان��ات املمنوحة ألعضائه��ا ،وتقليص عدد أعض��اء البعثة ال��ى أقصى احلدود،
وفرض قيود على أي زوار من الكيان الصهيوني بسبب نزعتهم االجرامية وتقييد وجتميد االتفاقات
مع الكيان؟
األس��ئلة تتعاطى مع احلد األدنى املمكن التعامل معه رس��مياً؛ فاألعراف الدبلوماس��ية تسمح
بإج��راء تعديالت تتيح حلكوم��ات الدول املضيفة ألطقم الس��فارات تقييد حركة الدبلوماس��يني من
دول بعينها لدواع معتبرة ،أبرزها النزعة االجرامية التي يتمتع بها أفراد هذا الكيان؛ واملخاطر التي
مس
ميثلونها أو من خالل منطق املعاملة باملثل ،فالسفارة األردنية قبل أقل من عام تعرضت العتداء ّ
السيارات التابعة للسفارة في دولة الكيان.
واأله��م من ذلك ،هل باالمكان رفع احلصانة عن الدول والس��فارات في القانون الدولي ومالحقة
املجرمني واالعتداءات؟ سؤال يجيب عنه الكونغرس األمريكي؛ بوضع قانون جاستا يرفع احلصانة
عن الدول وليس السفارات فقط؛ وهي سابقة تسمح لألردن التعامل مع الغطرسة الصهيونية وتعني
وزير اخلارجية األردني (الصفدي) باعتباره ملتزما ً بالقانون الدولي ،وهو امر مقدر ومقبول.
القانون الدولي انعكاس ملوازين القوة الدولية ،س��واء عبر االتفاقات الدولية واملعاهدات أو عبر
املمارس��ة واألمر الواقع ،كما انه انعكاس ألعراف وس��وابق مارستها في القوى الكبرى وحتولت الى
س��وابق قانونية؛ فالقانون الدولي يفرضه األقوياء ويلتزم به الضعفاء في األغلب األعم؛ وأكبر دليل
عل��ى عدم الت��زام القوى الكبرى بالقان��ون واالتفاقات الدولي��ة متثل بقانون جاس��تا األمريكي الذي
حت ّول الى سابقة قانونية ميكن االستناد اليها ملالحقة الكيان الصهيوني.
جاس��تا لم يرفع احلصانة عن الدبلوماس��يني او الس��فارات ،بل ورفعه عن الدول بكل ما متثلة
من أصول وأموال ومواطنني ،لتعطي مجاال ً ملواطنيها محاكمة الدول باعتبارها ش��خصا ً معنويا ً بال
حصان��ة ف��ي الواليات املتح��دة األمريكية؛ ميكن جتمي��د أصولها ومضايقة رعاياها بس��هولة؛ وهي
مخالف��ة فاضح��ة للقان��ون الدولي ومواثيق��ه واتقاقاته ومعاهداته ف��ي فينا؛ ومع ذلك ب��ات قانونا ً
ممارسا ً في الواليات املتحدة األمريكية وسابقة مقبولة لم يعترض عليها أحد حتى اآلن.
إي��ران م��ن جهتها ،وللرد على قانون جاس��تا ،ح��اول برملانها فرض قانون مش��ابه يتيح ليس
احلج��ر فقط على األموال بل عل��ى مواطني الدولة ،وكل ما يقع حتت والياتها كحال قانون جاس��تا؛
فكانت ردة فعل ترامب تهديد ايران بعقوبات وبالقوة العسكرية في حال مضت في ذلك ،عبر دعوته
الطالق س��راح مواطنيه املعتقلني في ايران؛ ببس��اطة انه منطق االقوياء ،وهو مقيّد بقدرة اخلصوم
على مواجهته عس��كريا؛ وس��نة التدافع التي حتدد مس��ار تطور الدول وعالقاتها في ما بينها وليس
مج��رد نص��وص قانونية جام��دة؛ فموازين القوى في حالة تبدل مس��تمر ،وعملي��ات تعديل تعكس
عالق��ات ال��دول في ما بينها .احل��ال ذاته مع الكي��ان الصهيوني ،فالقانون الدول��ي يخضع لتبدالت
مس��تمرة ،وكذلك العالقات بني الدول ميكن تقييدها بالعديد من األع��راف والقيود القانونية املباحة
واملنس��جمة م��ع املب��ادئ العامة للقان��ون الدول��ي؛ وعلى رأس��ها مبدأ املعامل��ة باملثل ،والس��وابق
القانوني��ة للقوى العظمى وعلى رأس��ها قانون جاس��تا؛ فه��ل باالمكان وضع قانون جاس��تا أردني
ملالحقة دولة الكيان ورفع احلصانة عنها في مجلس النواب األردني بشكل يتيح للمواطنني مالحقة
دول��ة الكيان الصهيون��ي والتضيق عليه��ا وجتميد امالكها ،خصوص��ا ً أن لها اس��تثمارات في ناقل
البحرين؛ كما ان هناك ماليني املش��تكني في األردن املتضررين من االرهاب الصهيوني وعلى رأس��هم
الالجئون الفلسطينيون}.

ش��هد قطاع غزة ومخيم الوحدات األردني لالجئني
الفلس��طينيني والعاصمة اإليرانية طهران ومدن أخرى،
مسيرات مناصرة للمس��جد األقصى ورافضة إلجراءات
االحتالل اإلسرائيلي في القدس.
فق��د نظم��ت حرك��ة املقاوم��ة اإلس�لامية (حماس)
مسيرة مركزية شمال قطاع غزة نصرة للمسجد األقصى
وتضامنا ً مع املرابطني في ساحاته.
وجابت املسيرة شوارع مخيم جباليا شمال القطاع
يتقدمها قيادات من حركة حماس .وندّد املش��اركون في
املس��يرة باالنتهاكات اإلس��رائيلية في املس��جد األقصى
واالعتداء على املرابطني في القدس.
كما رددوا هتاف��ات تدعو حلماية املس��جد األقصى
وتوحي��د الص��ف الفلس��طيني ف��ي مواجه��ة االحت�لال
اإلس��رائيلي ومخططات��ه التهويدية ف��ي مدينة القدس.
وطال��ب املش��اركون ف��ي املس��يرة اجلماهيري��ة ال��دول
العربية واإلس�لامية بالوقوف أمام مس��ؤولياتها جتاه
انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي للمقدسات اإلسالمية.
وفي األردن ،شارك املئات من أبناء مخيم الوحدات
لالجئ�ين الفلس��طينيني ي��وم اجلمع��ة مبس��يرة منددة
باملمارس��ات اإلس��رائيلية ف��ي املس��جد األقص��ى حتت
عن��وان «كلن��ا لألقص��ى ف��داء ..وكرام��ة وطنن��ا نحميه
بالدماء».
انطلقت املس��يرة
الت��ي دع��ت إليه��ا
احلرك��ة اإلس�لامية
وفعالي��ات ش��عبية
م��ن أم��ام مس��جد
املدارس وسط املخيم
اخل��اص بالالجئ�ين
الفلسطينيني ،وجابت
املخي��م
ش��وارع
مبش��اركة من الرجال
والنس��اء ،حامل�ين
مجس��ما ً خش��بيا ً
للمس��جد األقص��ى
وسط هتافات حتيّيه.

ورف��ع املش��اركون ص��ورا ً لع��دد م��ن الش��هداء
الفلس��طينيني قضوا دفاعا ً عن املس��جد األقصى املبارك،
والفت��ات ُكت��ب عليه��ا «ق��م للقدس وحي��ي م��ن فيها»،
«األردن مع املقاومة»« ،كلنا مقاومة».
وردّد املش��اركون «لبي��ك لبي��ك لبي��ك ي��ا أقصى»،
«أردن ي��ا أرض الصم��ود ..األقص��ى الزم يع��ود»« ،م��ن
الوحدات لألقصى ..كلنا فداء».
وفي إي��ران ،تظاه��ر اآلالف في طه��ران وأربع مدن
أخرى بع��د أدائهم ص�لاة اجلمعة تضامنا ً مع الش��عب
الفلس��طيني وتنديدا ً بإجراءات االحتالل اإلسرائيلي في
املسجد األقصى وضد الفلسطينيني في القدس احملتلة.
وطال��ب املتظاه��رون ال��دول اإلس�لامية بالتح��رك
احلقيق��ي للوقوف في وجه إس��رائيل وسياس��اتها التي
وصفوها بالعنصرية .ودعوا املجتمع الدولي إلى القيام
بواجباته وإنهاء سياس��ات الكيل مبكيالني في التعامل
مع القضية الفلسطينية.
وقال��ت جلنة ش��عبية حتدث��ت باس��م املتظاهرين
إن التع��رض للمس��جد األقصى من قبل ق��وات االحتالل
يفتح الباب أمام إجراءات غير تقليدية من قبل الشعوب
العربية واإلس�لامية ،تتجاوز حدود التنديد واالستنكار
واخلروج مبظاهرات}.
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األقصى والقدس ..طفح الكيل ..أما آن لألنظمة أن تخجل؟!
من��ذ أن ب��دأ املش��روع الصهيون��ي ف��ي فلس��طني ،ومن��ذ االحتالل
البريطان��ي لها قبل نح��و مئة عام؛ واملس��جد األقصى ُمه��دّد بالضياع
والتهويد ،وأبناء القدس وفلسطني -ومن يدعمهمُ -يفشلون اخلطر تلو
اخلطر واملؤامرة تلو املؤامرة ،مبا يستطيعونه من إمكانات ،مهما كانت
بسيطة ولو بأظافرهم وأسنانهم.
اس��تمروا ف��ي املرابط��ة واملصاب��رة والصم��ود ...واس��تمر العرب
واملس��لمون في اإلهم��ال والتقصير واخل��ذالن ..ومنذ خمس�ين عاما ً لم
تتوق��ف برامج التهويد ف��ي القدس لتغيي��ر وجهها العربي اإلس�لامي
وتش��ويه هويتها احلضارية ..وكان األقصى في قلب املؤامرة وفي قلب
املعركة.
طف��ح الكيل ..وبلغ الس��يل الزبى ..ووصل��ت الصرخات إلى عنان
السماء ،ولكن:
ملء أفواه الصــبايا الي َّت ِم
رب وامعتصماه انطلقت
ّ
لم تالمس َنخوة املعتص ِم
المست أسماعهم لكنــها
وأخيراً ،يخرج وزير اخلارجية الس��عودي عادل اجلبير ليستخدم
املصطلح نفس��ه ،ويقول «طفح الكيل»!!فنستبش��ر ،ونقول لعله يعني
طفح الكيل باالحتالل اإلس��رائيلي للقدس وفلس��طني ..باعتداءاته على
األقصى ..وقتله النس��اء واألطفال والشيوخ ...أو طفح الكيل باحلصار
اإلس��رائيلي لقطاع غزة ،أو طفح الكيل باالستيطان اليهودي في الضفة
الغربي��ة ومص��ادرة األراض��ي ،وببرام��ج التهويد واجل��دار العنصري
الع��ازل ...أو طف��ح الكي��ل بالغطرس��ة الصهيوني��ة وإنكاره��ا حلقوق
الش��عب الفلس��طيني ..لكنك ُتفاجأ به يكمل جملته ب��أن الكيل قد طفح
بحماس وباإلخوان املسلمني!!
وأي��ا ً يك��ن موق��ف اجلبير من تي��ارات «اإلس�لام السياس��ي» ،فإن
حماس كانت لس��نوات عديدة وم��ا زالت قوة املقاوم��ة األولى في وجه
املش��روع الصهيوني في فلس��طني ،وخ��ط دفاع أول -إل��ى جانب قوى
املقاوم��ة األخ��رى -عن هوي��ة القدس وفلس��طني العربية واإلس�لامية
واحلضارية.
اخلط التاريخي املعتاد للسعودية هو الدفاع عن القدس واألقصى
والوقوف إلى جانب معاناة الش��عب الفلس��طيني ،وتصريح اجلبير ال
يعكس السياسة التقليدية السعودية.

امللك فيصل ..وفلسطني

ولعل من املفيد التذكير بنص تاريخي للملك فيصل بن عبد العزيز
( )1975-1964ق��ال في��ه وهو يتحدث مب��رارة عن الق��دس والدعوة
للجه��اد لتحريره��ا« :م��اذا ننتظر؟ الضمي��ر العاملي!! أين ه��و الضمير
العاملي؟! القدس الش��ريف يناديكم ويس��تغيثكم ..فماذا يخيفنا؟! هل
نخش��ى املوت؟! وه��ل هناك ميتة أفض��ل وأكرم من أن ميوت اإلنس��ان
مجاهدا ً في سبيل الله؟!»
ويتابع امللك فيصل قائالً« :أيها املسلمون :نريدها نهضة إسالمية،
ال تدخله��ا قومية وال عنصرية وال حزبية ،وإمنا دعوة إس�لامية ،دعوة
للجهاد في س��بيل الله .وأرجو الله إذا كتب لي املوت أن يكتب املوت لي
شهيدا ً في سبيل الله».
ويضي��ف« :ح َر ُمن��ا الش��ريف ومقدس��اتنا ُتنته��ك وتس��تباح..
باملخ��ازي واملعاصي واالنح�لال ..أَدعو الله مخلص��ا ً -إذا لم يكتب لنا
اجله��اد وتخلي��ص هذه املقدس��ات -أال يبقيني حلظة واح��دة على قيد
احلياة!!»
هكذا كان املوقف السعودي؛ فما الذي تفعله حماس وقوى املقاومة
املس��لحة غير الذي حتدث عنه امللك فيصل؟! وه��ذا الكالم -الذي يع ِبّر
عن عزة األمة وشرفها وكرامتها -لو قاله أحد هذه األيام ال ّتهمته أنظمة
عربي��ة (بل وخليجية) بالتطرف واإلره��اب ،أو على األقل بالال واقعية
والال مسؤولية...
احت��ل الصهاين��ة غرب��ي الق��دس س��نة  1948وقام��وا بتهويدها
بالكامل .ثم احتلوا ش��رقي الق��دس (وباقي الضفة الغربية وقطاع غزة
واجل��والن وس��يناء) س��نة  .1967ومنذ نحو خمس�ين عام��ا ً يقومون
مئتي ألف
بعمل حثيث مبرم��ج لتهويد القدس..؛ فاس��تجلبوا أكثر من
ْ
مس��توطن إلى ش��رقي القدس ،وأنش��أوا نحو ثالثني ح ّيا ً ومس��تعمرة
يهودية في ش��رقي الق��دس ومحيطها .وعزلوا الق��دس بجدار عنصري
صار أقرب إلى احلدود الدولية ،وسحبوا الهويات املقدسية من أكثر من
 15ألف مقدس��ي ملنعهم من اإلقامة في القدس ،ويهددون نحو عشرين
ألف منزل مقدس��ي باله��دم والتدمير بحجة البن��اء دون إذن االحتالل،
ويواصل��ون جهودهم للس��يطرة عل��ى النظ��ام التعليمي ف��ي املدارس
املقدس��ية ،م��ع إيج��اد البيئات لنش��ر الفس��اد واملخ��درات والتس�� ُّرب
املدرسي الواسع وسط الطلبة املقدسيني.
وتهدد عش��رات األنفاق واحلفريات حتت املس��جد األقصى مبانيه
بالتضعضع واالنهيار ،بينما يحاول الصهاينة تغيير الهوية البصرية
للقدس بإنش��اء مجموعة من ال ُك ُنس واملباني اليهودية ،باإلضافة إلى
مصادرته��م ملعظم أراضي ش��رقي الق��دس ( ،)% 87.5ومحاولة وضع
اليد أو «شراء» ما يس��تطيعون من ممتلكات ومساكن املقدسيّني ،حتت
مختلف الضغوط.
بلغت ميزانية االحتالل اإلس��رائيلي لبلدية القدس سبعة مليارات
و 370مليون شيكل (حوالي مليار و 930مليون دوالر أميركي) .وهناك
جمعيات إسرائيلية صهيونية متخصصة في تهويد القدس -كجمعية
ت��اج الكهنة ،وجمعية إلعاد ،وجمعية أمناء جبل املعبد -تنفق س��نويا ً
نح��و  150ملي��ون دوالر أميركي ،وبرامج التقاس��م الزمان��ي واملكاني
للمسجد األقصى ماضية ،ويشجعها برود العرب واملسلمني وال يعطلها

بقلم :د .محسن صالح
إال صمود املقدسيّني.
في املقاب��ل ،فإن منظمة املؤمتر اإلس�لامي (الت��ي أصبحت منظمة
التعاون اإلسالمي) التي نشأت أساسا ً إثر حريق املسجد األقصى سنة
 ،1969ويش��ارك في عضويتها  56بلدا ً مس��لماً؛ تض��ع ميزانية هزيلة
(نحو عش��رة مالي�ين دوالر) للجنة القدس املنبثق��ة عنها ،وهي أقل من
ميزانية ش��راء العب كرة قدم ألحد األندية ،وأقل بكثير مما يصرف على
االحتفاالت والبهرجات ومظاهر البذخ التي يعرفها اجلميع.
ولو افترضنا أن هذه البلدان أرادت أن تنفق من إيراداتها البترولية

ما يس��اوي قيمة الزكاة فقط (باحتساب أن الزكاة فقط هي ربع العشر
أي  )% 2.5لدع��م الق��دس وحتريره��ا؛ لبل��غ اإلنفاق الس��نوي أكثر من
 15ملي��ار دوالر ( 15أل��ف ملي��ون دوالر!!) ،في الوقت ال��ذي تنفق فيه

ماذا تغ ّير بعد سنة على «انقالب» تركيا الفاشل؟
منذ سن ٍة خلت ،كتبت عن انقالب اجليش
ف��ي تركيا أن «الطيب أردوغان له ما س��يفعله
ف��ي تركي��ا بع��د االنق�لاب ،إذ ال نتص�� ّور أن��ه
سيطفئ أضواء القصر اجلمهوري ويذهب إلى
الن��وم الدميقراطي الس��ريع! بل سيش��رع في
تغيير موازين القوة نهائيا ً لفائدته».
وقته��ا ،والدم م��ا زال مرتبكا ً ب�ين الثكنة
والش��ارع ،كان قد مت اإلعالن ع��ن اعتقال آالف
األشخاص ،ومت فصل اآلالف في عملية تطهي ٍر
غي��ر مس��بوقة… وهو م��ا يعني أن ج��زءا ً من
العمل قامت به الدولة ،في شخص مخابراتها
التي بقيت مع الشرعية قبل االنقالب ،وهو أداء
استباقي ،يلقي بغير قليل من األضواء على ما
ينتظر ه��ؤالء وينتظر املس��اندين لهم .وحتى
الذي��ن أخط��أوا ف��ي مس��اندة حرك��ة االنقالب
الالشرعية ،مبحاولة تفس��يرها حرك ًة للدفاع
عن العلماني��ة ،لم يحصدوا س��وى الهباء في
النهاية.
ً
ومنذ سنة أيضا ،دافعت عن فكرة مفادها
بأن «أردوغان سيجعل مما وقع «أم املعارك»،
وينه��ي كل اخلص��وم ،لكن ال��درس الفاقع هو
أن الدميقراطية حتمل بعض بذور هشاش��تها
فيه��ا ..فتركيا ،بعد هذه احملاولة ،لن تظل هي
نفسها ،إيجابا ً وسلباً».
وقد تذك��رت قول��ة رئيس تركي��ا ،الطيب
أردوغ��ان ،ذات ي��وم ،إن «الدميقراطي��ة مث��ل
الترام��واي ،ال ب�� ّد أن نن��زل منه��ا عن��د نقط��ة
الوص��ول» .وكل الذي��ن اس��تمعوا بإمع��ان
وجت�� ّرد دميقراط��ي ،خلط��وات العس��كر ف��ي
الش��وارع التركي��ة ،تذ ّك��روا ،وق��ع اخلط��وات
الغريب��ة للديناصورات في فيلم «جوراس��يك
بارك الكبير» لس��تيفن سبيلبرغ .كان واضحا ً
أن محاول��ة االنق�لاب متاث��ل محاول��ة ع��ودة
ديناص��ورات منقرضة إل��ى زمنٍ غي��ر زمنها.
له��ذا كان الذه��ول املوال��ي لع��دم التصدي��ق
تعبيرا ً ع��ن غرابة احملاولة .ص��ار واضحا ً أن
الدميقراطي��ة عندم��ا تك��ون بيد ش��عب موحد
حولها ،تس��تطيع قت��ل الديناص��ورات .كانت
ليل��ة واح��دة كافي��ة لكي يل��وح املجه��ول في
ش��عب
ش��وارع إس��طنبول ،كافي��ة لكي يظهر
ٌ
قوي بخياره الدميقراطي ويهزمه.
ٌّ

وإذا كان��ت التحليالت بخصوص الوضع
الداخلي موجودة بوفرة ،فإن البعد اخلارجي
م��ا زال مهم�لاً بعض الش��يء .وم��ن الواضح
أن تركي��ا تري��د أن حتاف��ظ عل��ى موقعه��ا
اجليواس��تراتيجي ،لكي تداف��ع عن مصاحلها
ودورها احملوري في املنطقة ،وهي تس��تند في
ذل��ك إلى «احملك��ي الوطني» أو البع��د القومي
للس��لطة .فتركي��ا الت��ي ظل��ت تتأرج��ح ب�ين
االنفت��اح على الغ��رب والتوج��ه القومي ،منذ
احلرب العاملية الثاني��ة ،ميتزج الداخلي فيها
الي��وم باخلارجي ،كم��ا لم يس��بق أن وقع من
قبل.
فه��ذه القومي��ة جتد في ش��خص الرئيس
التمثي��ل اجلس��دي لوجوده��ا ،ال س��يما بع��د
اس��تفتاء البالد الذي أصبح الرئيس مبوجبه
الس��لطة املركزي��ة القاه��رة .واألدوار التركية
التقليدية ترك��ت املكان لتركي��ا املنفردة ،التي
تداف��ع عن مصاحلها بالدرجة األولى .في أحد
احلوارات التي أجراها الديبلوماسي الفرنسي
بيير فيمونت ،الذي ظل الش��خصية الرئيس��ة
في وزارة اخلارجية ،وش��غل مناصب رئاس��ة
دواوين وزراء خارجية عديدين ،وتقلد منصب
سفير فرنسا في واشنطن بني  2007و،2010
وبعدها س��كرتير عام للمصالح اخلارجية في
االحت��اد األوروبي ،تتميز مقاربته باجلمع بني
البعدي��ن ،الدميقراط��ي الداخل��ي واخلارجي،
حي��ث يق��ول «إن تركيا تغ��ذي حالي��ا مقاربة
انفرادي��ة ،حت��اول م��ن خالله��ا االس��تفادة
م��ن موقعه��ا اجليواس��تراتيجي ،للدف��اع عن
مصاحله��ا الوطني��ة احملضة .ومن هن��ا ،فإن
القومي��ة تتي��ح للنظ��ام نوع��ا ً من االنس��جام
الديبلوماس��ي م��ن أج��ل جت��اوز املفارق��ات
والتناقض��ات ب�ين مختل��ف التزامات��ه .وفي
الوقت الذي تتساءل فيه البالد عن حتالفاتها،
فإن هذا املنحى يس��مح بتركيب ٍة أو توليف ٍة بني
اللج��وء إلى الدين والقرب م��ن الغرب» .وهذه
التركيب��ة ،أو التوليف��ة كما س��ماها صاحبنا،
ال تب��دو بدهي��ة ل��دى العق��ل الغرب��ي ،الله��م
عندم��ا يس��تمع إل��ى أردوغ��ان ،وه��و يرادف
التصريح��ات املن��ددة بأوروب��ا أو عواصمها،
خصوصا ً منها برلني.

بقلم :عبد احلميد اجماهيري
م��اذا عن روس��يا وأميركا ف��ي خضم هذه
املعادل��ة الش��املة ،ب�ين الداخ��ل واخل��ارج؟
هما مع��ا ً يريدان دور أنقرة ف��ي تهدئة الوضع
الس��وري ،غي��ر أن ل��كل واح��دة م��ن القوت�ين
أهدافه��ا اخلاص��ة ،إذ تريد روس��يا أن تضرب
احللف األطلسي من خالل ج ّر تركيا إلى منطقها
االس��تراتيجي ،فيم��ا تس��عى واش��نطن إل��ى
احلفاظ عل��ى عالقاتها ،وعيا ً منه��ا «باألهمية
االس��تراتيجية لب�لاد س��يّد املضيق�ين» ،بلغة
اجلن��رال ديغول حتى ال تنس��اق مع روس��يا،
بحسب الديبلوماسي الفرنسي دائماً.
م��ع ذل��ك ،ليس��ت أمي��ركا املفترض��ة هي
أمي��ركا دونال��د ترام��ب ،فقد اعتبر ق��ادة عرب
عديدون أن مجيئه هو وصول احلليف املثالي،
وكذل��ك كان ،ألن أنق��رة تض�� ّررت م��ن وصول
«حليف» للعرب ،ال س��يما مصر والس��عودية.
وبالتال��ي ،صارت أنقرة ف��ي وضع مخالف ملا
ترجته في جتافيها مع أوروبا ،غير أن الوضع
ّ
يعمل مع الزم��ن لفائدة تركيا ،وهو ما يبدو أن
العواصم العربية ال تعرفه ،فهناك:
أوالً ،الق��درة التركية على تعقيد األوضاع
ف��ي املنطق��ة أكثر مم��ا ه��ي معق��دة ،وقدرتها
على التح�� ّرك من منطق الق��وة ،كما من منطق
التجربة في منطق ٍة لم تس��تقر بعد على قواعد
لعب نهائية.
ثاني��اً ،وجوده��ا ف��ي احلل��ف األطلس��ي
نفس��ه ورقة تلعبها مع روسيا التي تطمح إلى
ودّها ،إلبعادها عن أوروبا ،وعن واش��نطن في
الوق��ت نفس��هُ .يضاف إلى ذلك ،كم��ا نبّه بيير
فيمون��ت ،أن «العالق��ات ب�ين الغ��رب وتركيا
مت��ر من��ذ  ،1962عبر حلف ش��مال األطلس��ي
(الناتو) ،واحلال أن بعض القضايا الش��ائكة
بدأت تبرز ب�ين الطرفني ،على الرغم من التزام
تركيا بالعمل داخل احلل��ف ،وهي قضايا تهم
تس��ليح اجلي��ش التركي ،وقد اخت��ارت تركيا
طلب تزويدها بصواريخ  400إس الروسية.
ثالث��اً ،هن��اك الفارس اإليران��ي الذي يعد
رقم��ا ً أساس��يا ً ف��ي املعادل��ة ،وه��و ينتظر أن
تنضج شروط جديدة ،ما قد يقوي قطبا ً تركيا ً
إيرانياً ،يتجاوز التقس��يم الطائفي إلى تقسيم
عمل جيواس��تراتيجي ،تكون فيه تركيا حليفا ً
على الطرف اآلخر من أوراسيا..
الواض��ح أن االنق�لاب ل��م يغي��ر فقط من
طبيع��ة الس��لطة ف��ي تركي��ا ،وال م��ن مركزية
احلكم الرئاس��ي فيه��ا ،وال من توت��ر األوضاع
الداخلية ،واخلوف من سبات دميوقراطي على
الطريقة الش��رقية ،بل غيّر أيض��ا ً من أولويات
ال��دول ،والق��وى األساس��ية ،وهو م��ا يبدو أن
العرب غي��ر معنيني ب��ه ،ما دام��وا يحرصون
أساس��ا ً على استبداد ش��رقي ،بدون مضمون
قومي أو موقع جيواس��تراتيجي ..لتظل أنقرة
وطهران محدّدتني رئيس��تني في اللعبة ش��رق
األوس��طية ،ولم ال ،اللعبة اآلسيوية واألورو –
املتوسطية.

األمان
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األمـان  -العــدد
ه��ذه األنظم��ة عش��رات مليارات ال��دوالرات س��نويا ً
لشراء أس��لحة تتكدس كـ«س��توكات» في مخازنها،
أو تس��تخدم ف��ي الس��يطرة عل��ى ش��عوبها ،أو ف��ي
الصراعات الداخلية فيما بينها.
أم��ا الس��لطة الفلس��طينية ف��ي رام الل��ه ،ف��إن
ميزانية وزارة ش��ؤون القدس لديها (ب��كل ما تعنيه
القدس من مسؤوليات وحتدّيات )...في سنة 2016
كان��ت حوالي  12مليون دوالر ،م��ن أصل نحو ثالثة
مليارات و 765مليونا ً هي ميزانيتها الكلية ،أي نحو
ثالثة باأللف من ميزانيتها.
لم ينتظر أبناء القدس قيادات املنظمة والس��لطة
وال القيادات العربية واإلسالمية ملواجهة االحتالل...
وإمن��ا أص��روا عل��ى تق��دمي أروع األمثلة ف��ي الثبات
والصم��ود ...وقبضوا على اجلمر حفاظا ً على القدس
واملقدسات ،وعلى هويتها العربية واإلسالمية.
كان يكفي البن القدس القدمية أن يبيع مثالً شقة
صغي��رة متداعية (أقل من مائة مت��ر مربع) ليصبح
مليونيراً ،حيث س��يجد عشرات املش��ترين اليهود...
ولكن��ه قرر الصم��ود والع��ض على جراح��ه وحت ّمل
كافة أش��كال املعان��اة واإلفقار ،وبرام��ج «التنغيص
والتطفي��ش» اإلس��رائيلية األمني��ة واالقتصادي��ة
واالجتماعي��ة والسياس��ية ...حتى رغ��م عدم القدرة
على صيانة منزله ...وضعف أو انعدام املس��اعدات
التي تعينه على الصمود.
م��ا زال الع��رب ف��ي الق��دس القدمي��ة املس�� َّورة
واحمليطة باملس��جد األقص��ى ميثلون أكث��ر من %85
من س��كانها ،وما زالوا ميثلون أغلبية س��كان شرقي
الق��دس .ورغم أن االحتالل حاول تخفيض نس��بتهم
ط��وال الس��نوات املاضي��ة ف��ي الق��دس (ش��رقيها
وغربيه��ا) إلى أقل م��ن %22؛ فإنهم متكن��وا من رفع
نس��بتهم إلى أكث��ر من  %36بع��د أن كانوا نحو %26
ُبعيد احتالل شرقي القدس سنة .1967
جن��ح أبن��اء الق��دس وإخوانهم داخل فلس��طني
في تعطي��ل التهويد الزماني واملكان��ي للقدس ،الذي
كان قد دخل أطوارا ً عملية متقدمة في صيف ،2015
وقدموا أرواحهم ودماءهم في سبيل ذلك.
غي��ر أن البيئ��ة العربي��ة واإلس�لامية املهترئ��ة
واملنش��غلة بأزماتها لم تقف إلى جانبهم ،ولم تش ّكل
رافع��ة حقيقية في مواجهة مش��اريع التهويد ،فبدت
انتفاضة القدس «يتيمة» في غياب الراعي والنصير؛
فع��اد الصهاين��ة م��ن جدي��د ملواصل��ة اعتداءاته��م
وتصعيده��ا ،ولذل��ك لم يكن غريب��ا ً أن حتدث عملية
قتل اجلنديني اإلسرائيليني في املسجد األقصى.
بع��ض املتفذلك�ين أخ��ذوا يتحدث��ون ع��ن عدم
مناس��بة توقيت العملية ومكانها ،ول��م يتو ّرعوا عن
التشكيك في نوايا منفذيها .وللتوضيح ،فإن عمليات
املقاومة لن جتد وقتا ً مثاليا ً ُيرضي اجلميع ،وستجد
دائم��ا ً م��ن يعترض عل��ى توقيتها ،خصوص��ا ً أولئك
الذين تتض ّرر مصاحلهم أو ينفضح تقصيرهم.
وعلى س��بيل املث��ال ،عندما أطلق��ت حركة فتح
عملياته��ا س��نة  ،1965اتهمته��ا األنظم��ة العربي��ة
بالعمال��ة ومبحاول��ة ج�� ّر األنظم��ة إل��ى معركة غير
مستعدين لها .وعندما تابعت حماس عملياتها -بعد
إنشاء السلطة الفلس��طينية  -1994اتهمتها قيادات
في فتح ومنظمة التحرير والسلطة مبحاولة تعطيل
املشروع الوطني وإنشاء الدولة الفلسطينية.
ورجال املقاومة ال ميلك��ون دائما ً « َت َرف» اختيار
املكان والتوقيت ،فما دام االحتالل قائما ً فإن املقاومة
س��تظل واجب��ة ومش��روعة .وقد حتس��ب ال��دول أو
التنظيم��ات الكبيرة حس��اباتها بش��كل أو بآخر؛ غير
أن أح��دا ً ال يس��تطيع أن ُيلزم ش��بابا ً قاموا مببادرات
ذاتية ،بحسابات معينة.
َس��لقون الش��باب املضحي
وعل��ى أولئك الذين ي ْ
بألس��ن ٍة حدادٍ ،أن يسكتوا ...ويكفي الشباب املجاهد
أنه��م بذل��وا أرواحهم ودماءه��م ،فال أقل م��ن ال َّترحم
عليهم ومواس��اة أهاليهم .فه��ؤالء األبطال ميثلون ما
تبقى من عزة األمة وكرامته��ا ،وميثلون خط دفاعها
األول عن حرماتها ومقدساتها.
س��ينجح ب��إذن الل��ه صم��ود املقدس��يّني ف��ي
إفش��ال اإلجراءات اإلس��رائيلية وخصوصا ً البوابات
اإللكتروني��ة ،وس��يقومون م��ا اس��تطاعوا بتعطي��ل
احمل��اوالت الصهيوني��ة لتهوي��د األقصى وتقس��يمه
زمانيا ً ومكانياً.
ولك��ن ،أم��ا آن ألنظمتن��ا العربي��ة واإلس�لامية
أن تعل��م أن الكي��ل ق��د طف��ح منه��ا وم��ن تقصيره��ا
وس��وء إدارتها؟ أم��ا آن للنخب واملثقف�ين واألحزاب
واملتفلس��فني أن يعلموا أن الكيل ق��د طفح منهم ومن
فذلكاته��م وتنظيراته��م؟ وأن أهلن��ا ف��ي الق��دس قد
اس��تنفدوا كل ما ميلكون من قدرات ووس��ائل ...وأن
اخلطر ضد األقصى والقدس يتعاظم كل يوم ...وأنه
آن األوان للجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم}.
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األمان الدولي

اجتماع المنامة ..حوار مشروط ..مع دولة قطر
أعلنت الدول األربع في اجتماع لوزراء اخلارجية
ف��ي املنامة يوم األحد أنها مس��تعدة للحوار مع دولة
قطر إذا أعربت عن رغبتها الصادقة بتنفيذ املطالب.
وثمنت ال��دول األربع ال��دور الذي يق��وم به امير
دول��ة الكويت صاحب الس��مو الش��يخ صباح األحمد
اجلابر الصباح حلل األزم��ة مع دولة قطر في إطارها
العرب��ي .وأكد وزي��ر خارجية البحرين أن الوس��اطة
الوحي��دة املعت��رف به��ا هي وس��اطة س��مو الش��يخ
صباح األحمد.
ج��اء ذلك في مؤمت��ر صحفي ل��وزراء اخلارجية
الس��عودي ع��ادل اجلبي��ر ،واالمارات��ي عبدالل��ه بن
زايد ،واملصري س��امح ش��كري ،والبحريني خالد بن
احم��د آل خليف��ة ..أكدوا فيه أن على قطر االس��تجابة
للمطالب ال 13لتعزيز مواجهة االرهاب والتطرف.
كما أك��دوا ان موقف الدول األرب��ع موحد وثابت
ويأتي انطالقا ً من حرصها على األمن القومي العربي،
مش��ددين على متس��ك دولهم باملبادئ الست التي مت
االعالن عنها في اجتماع القاهرة.
واتف��ق وزراء خارجي��ة ال��دول األربع ف��ي ختام
اجتماع باملنامة على استمرار التشاور بني دولهم.
وقال آل خليفة إن «الدول األربع أبدت استعدادها
للحوار مع قطر بش��رط أن تعلن عن رغبتها الصادقة
والعملي��ة ف��ي وق��ف دعمه��ا ومتويله��ا لإلره��اب
والتطرف ونبذ خطاب الكراهية والتحريض ،والتزام
عدم التدخل في شؤون الدول األخرى وتنفيذ املطالب
ال��ـ 13العادل��ة الت��ي تضمن الس��لم واالس��تقرار في
املنطقة والعالم».
وبحس��ب البي��ان «اس��تعرض ال��وزراء آخ��ر
التط��ورات إزاء أزمة قط��ر واالتصاالت الت��ي أجروها

عل��ى الصعيدي��ن
اإلقليم��ي والدولي في
هذا الص��دد» ،وأكدت
الدول األربع «املبادئ
الس��تة الت��ي أُعلن��ت
في اجتم��اع القاهرة،
الت��ي متث��ل اإلجم��اع
الدولي حيال مكافحة
اإلره��اب والتط��رف
ومتويله».
وأوض��ح البيان
أن ال��دول األرب��ع
«ترف��ض التدخ�لات
في ش��ؤون الدول األخ��رى التي تتنافى م��ع القوانني
الدولية ،وأهمية تطبيق اتفاقية الرياض  2014التي
لم تنفذها قطر».
وأش��ار إل��ى أن «ال��دول األرب��ع أك��دت أهمي��ة
استجابة قطر للمطالب الثالثة عشر التي تقدمت بها،
والتي من ش��أنها تعزيز مواجه��ة اإلرهاب والتطرف،
وثمن��ت الدور ال��ذي يقوم به الش��يخ صب��اح األحمد
اجلابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة حلل أزمة
قطر في إطارها العربي».
واس��تنكر البي��ان «قي��ام الس��لطات القطري��ة
املتعم��د بعرقل��ة أداء مناس��ك احل��ج للمواطن�ين
القطريني األشقاء» ،مش��يدا ً بـ«التسهيالت املتواصلة
التي تقدمها الس��عودية الس��تقبال حج��اج بيت الله
احلرام».
واتف��ق وزراء خارجية الدول املقاطعة لقطر على
استمرار التشاور والتنسيق في ما بينهم ،مبا في ذلك

بشأن اجتماعاتهم القادمة ،دون حتديد موعد بعد.
وف��ي املؤمت��ر الصحف��ي ،ال��ذي أعق��ب البي��ان
املش��ترك ،قال وزير خارجي��ة اإلماراتي الش��يخ عبد
الله بن زايد آل نهيان ،إن «هناك خطوات أخرى ميكن
اتخاذها ضد قطر ،ولكن نحرص على إنهاء األزمة في
أسرع وقت».
وانتق��د وزير خارجية الس��عودية عادل اجلبير،
في املؤمتر الصحفي ،إي��ران والتقارب القطري معها،
مؤكدا ً أن «إيران ما يأتي من ورائها إال كل خراب».
وردا ً عل��ى م��ا أثير بش��أن إس��قاط عضوية قطر
ف��ي مجل��س التعاون اإلس�لامي ،قال وزي��ر خارجية
البحري��ن« :نحن حرصاء عل��ى دول مجلس التعاون
دون تدخ��ل أو تآم��ر ،وبخص��وص قط��ر ه��ذا إج��راء
يختص به املجلس فقط» .فيما أكد الوزيران املصري
والبحريني ،استمرار التعاون العسكري بني البلدين،
دون أي توقف}.

االنتصار في معركة األقصى هزيمة لنتن ياهو ولألنظمة العرب ّية
جاء القرار اإلس��رائيلي بإزالة البوابات اإللكتروني��ة ثم إزالة املمرات احلديدية
من أمام بوابات املسجد األقصى ،بعد صبر وثبات ووحدة أبناء القدس في مواجهة
غطرس��ة ن�تن ياهو؛ الذي اعتق��د منذ البداية أنه س��يحقق إجن��ازا ً تاريخيا ً في هذه
املعركة ،بفرض الس��يادة اإلس��رائيلية عليه ،بالتواطؤ مع بعض األنظمة العربية،
سواء بشراء صمتها أو باالتفاق معها.
وهن��ا ال بد من العودة إلى نقطة البداية ومراجعة دور األنظمة العربية في هذه
املعركة املصيرية من عدة نقاط:
أوالً :ج��اء قرار ن�تن ياهو لوض��ع البواب��ات اإللكترونية أمام بوابات املس��جد
األقص��ى ،بع��د أن اتخ��ذ ق��رارا ً غير مس��بوق بإغالق املس��جد األقص��ى ومنع صالة
اجلمعة فيه ،األمر الذي لم يحدث منذ أن احتل املس��جد األقصى منذ خمس�ين عاماً،
مس��تغالً وقوع العملي��ة الفدائية بالقرب من بوابات املس��جد األقصى .واملفاجأة أن
أحدا ً من األنظمة العربية الرسمية لم ينبس بكلمة واحدة إلدانة املوقف اإلسرائيلي،
باستثناء املوقف األردني والفلسطيني بحكم املسؤوليته عن املسجد األقصى ،حيث
أدان اجلانبان إغالق املسجد األقصى.
ثاني��اً :جاء بع��د ذلك قرار فتح املس��جد األقصى في اليوم التال��ي ،حيث ادعت
العديد من األنظمة العربية أنها هي صاحبة النصر في فتح بوابات املسجد األقصى،
لكن هذه االدعاءات كانت عنوان الفضيحة التي س��تبقى تالحق هذه األنظمة ،وذلك
بع��د أن كش��فت حقيق��ة ه��ذا االنتصار أن بوابات املس��جد س��تفتح لك��ن في وجود
البوابات اإللكترونية التي تضعها الش��رطة اإلس��رائيلية ،الت��ي كانت تعني فقدان
الس��يادة الفلسطينية على البوابات ،وبالتالي فقدان السيادة على الساحات ،وهذا
ما أكده أكثر من وزير إس��رائيلي من كبار الوزراء  -وزراء الكابينت  -وعلى رأس��هم
وزي��ر األمن الداخلي جلعاد أردان ،ووزير االس��تخبارات إس��رائيل كاتس ،وغيرهما
من الوزراء واملس��ؤولني؛ بالقول إن املسجد األقصى منذ يوم اجلمعة – يوم العملية
الفدائية « -أصبح بأيدينا ولم تعد ألحد شراكة فيه».
الذي��ن ادع��وا أنه��م أصحاب ه��ذا االنتصار في فتح املس��جد األقص��ى للصالة؛

بقلم :مأمون أبو عامر
كثي��رون ،وال مج��ال هن��ا لذكرهم ،مع صم��ت اجلمي��ع وجتاهلهم وج��ود البوابات
اإللكتروني��ة ،لك��ن أغ��رب ما ف��ي األمر أن تقف وس��ائل إع�لام عربي��ة اعتبرت فتح
املس��جد األقصى بوج��ود البوابات هو نتيجة جله��وده والضغوط التي مارس��تها
قي��ادة هذا البلد أو ذاك ..وقفت تدافع عن فكرة وضع البوابات اإللكترونية ،كما فعل
موقع إيالف السعودي ،املقرب من اجلهات الرسمية ،والذي رأى أن وضع البوابات
ج��اء ملكافحة «اإلره��اب»!! أي إرهاب؟؟ ه��ل يقصد أن املقاومة في فلس��طني أعمال
إرهابية؟؟!!
ثالثاً :قرار ننت ياهو تخويل الش��رطة اإلسرائيلية صالحية اتخاذ القرار بشأن
إزال��ة البواب��ات؛ يؤكد أن ننت ياه��و كان مطمئن��ا ً للمواقف اخلارجي��ة ،ولذلك جاء
حتويل��ه مس��ألة البوابات إلى مس��ألة داخلية أمني��ة ،وهذا يؤكد وج��ود اتفاق مع
األنظم��ة العربية ،وهو أمر أثار حتى الكتاب اإلس��رائيليني الذي��ن هاجموا ننت ياهو
على قراره وضع البوابات بيد الشرطة؛ بتحويله مسألة استراتيجية ذات حساسية
عالي��ة إلى أيدي جهة تنفيذية ،ال س��يما أن ه��ذا األمر يحتاج إلى قرار سياس��ي من
الدرج��ة األول��ى ،ملا ميكن أن يؤدي إلى التدهور وفقدان األمن في إس��رائيل نفس��ها،
واملناطق الفلسطينية وخارجها.
ويالحظ هنا غياب أي موقف رس��مي عربي مناهض لوجود البوابات ،وتأخير
الدعوة الجتماع اجلامعة العربية ألكثر من عشرة أيام ،بانتظار أن يأتي احلل دون
أن يضطر هؤالء إلى تبني مواقف تعارض ما قبلوا به مسبقاً.
رابع��اً :املوق��ف األردني املت��ردد .ف��األردن الذي كان يع�� ّول على موقف��ه كثيرا ً
ف��ي بداية األزم��ة؛ غاب صوته بعد اجلمعة األولى ،وقد فش��ل في اس��تغالل حادث
الس��فارة لف��رض معادلة إعادة تس��ليم موظف الس��فارة اإلس��رائيلي مقاب��ل إلغاء
اخلطوات اإلس��رائيلية ،لكن األردن عام  2017خسر اجلولة كاملة لصالح نتنياهو
لعدم اتخاذ موقف حاس��م في ه��ذا التوقيت ،بخالف األردن ع��ام  1997حني جنح
امللك حس�ين وقتها بفرض معادلته على ننت ياهو ف��ي حادثة محاولة اغتيال خالد
مشعل.
اضط��ر ننت ياهو إلزال��ة البوابات اإللكترونية ،ثم إزالة املم��رات احلديدية أمام
املس��جد األقص��ى ،الت��ي جاءت بع��د ليل��ة صاخبة بحش��ود املصلني أم��ام بوابات
املس��جد األقص��ى ،حيث قدّر ع��دد املصلني بحوالي  30ألفاً ،وخش��ية م��ن أن تنفلت
األمور خاص��ة بعد تصاعد أعمال املقاومة الش��عبية في الق��دس والضفة الغربية،
والت��ي توجت بعملية مس��توطنة «حالمي��ش» بالقرب من رام الل��ه والتي أدت إلى
مقتل ثالثة مستوطنني ،لذلك اضطر نتنياهو للتراجع عن قراراته.
ختام��اً :قرار إزالة األبواب اإللكترونية واملم��رات احلديدية انتصار لقوة وإرادة
اجلماهير املقدس��ية ووقوفها موحدة ،ومن خلفها جماهير الش��عب الفلسطيني ،في
مقاب��ل هزمية لن�تن ياهو ،ومن خلف��ه واألنظمة العربي��ة التي ع ّول ن�تن ياهو على
مواقفها املتواطئة أو الساكتة .واليوم بعد خمسني عاما ً من هزمية األنظمة العربية
في تس��ليم األقصى ،اليوم أيضا تهزم األنظمة العربية على بوابات املسجد األقصى
في معركة التحرير للمسجد األقصى}.
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األمـان  -العــدد  4 - 1273آب 2017م

واشنطن :ال مستقبل لألسد
وعلى إيران سحب مقاتليها

ج��ددت الوالي��ات املتح��دة موقفه��ا من
رئي��س النظ��ام الس��وري بش��ار األس��د ومن
امليليشيات التابعة إليران في سوريا.
فق��د ص��رح وزي��ر اخلارجي��ة األميركي
ريك��س تيلرس��ون ب��أن ب�لاده تأم��ل تفادي
اندالع ح��رب أهلية في س��وريا بع��د هزمية
«داع��ش» ،مضيف��ا ً أن وجهة نظ��ر الواليات
املتح��دة بأن��ه ال مس��تقبل لألس��د ف��ي حكم
س��وريا ما زالت قائمة ،ومؤكدا ً أنه ينبغي أن
يعود املقاتلون اإليرانيون لبالدهم.
وص��رح تيلرس��ون بأن��ه يأم��ل تك��رار
من��وذج مناط��ق ع��دم االش��تباك ف��ي أجزاء
أخرى من سوريا.
وتاب��ع وزي��ر اخلارجي��ة األميرك��ي:
«س��نواصل جهودنا حلل أزمة قطر من خالل
وفود س ُترسل للخليج قريباً».

بدء أكبر محاكمة مرتبطة
بالمحاولة االنقالبية في تركيا

مث��ل نح��و  500ش��خص أم��ام القضاء
الترك��ي ،في إط��ار أكبر محاكمة ألش��خاص
اعتقل��وا خ�لال عملي��ات الده��م الت��ي تل��ت
محاولة االنقالب في  15متوز  ،2016بتهمة
التآمر إلطاحة احلكومة.
وجهت هذه التهمة إلى  486شخصا ً في
ِ
املجموع ،وكل املشتبه بهم تقريبا ً ( )461هم
في احلجز ،في حني أن سبعة منهم هاربون،
والباق��ون لم يحتجزوا عل��ى الرغم من التهم
املوجه��ة إليهم.وأم��ام كامي��رات التلفزي��ون
واجلمه��ور احملتش��د ف��ي اخل��ارج ،مش��ى
بع��ض املوقوفني في خ��ط طويل وصوال ً إلى
مق��ر احملكمة خ��ارج أنقرة ،وراف��ق عنصران
من احل��رس التركي كالً منه��م باإلضافة إلى
جندي مسلح.
وطال��ب بعض احملتش��دين في اخلارج
باحلك��م عليهم باإلع��دام ،مع العل��م أن هذه
العقوبة ألغيت في تركيا سنة .2004

«إسرائيل» تستولي على
ممتلكات للكنيسة في القدس

حكم��ت محكم��ة إس��رائيلية ملصلح��ة
اس��تيالء مس��توطنني عل��ى فندق�ْي�نْ ومبنى
ضخم ،تعود ملكيتها للكنيسة األرثوذكسية
في القدس ،وذلك بعد احملاوالت اإلسرائيلية
للهيمنة على املسجد األقصى وتهويده.
وقال��ت بطريركي��ة ال��روم األرثوذك��س
ف��ي القدس إن احملكمة املركزية اإلس��رائيلية
قبل��ت دع��وى جماع��ات املس��توطنني ض��د
البطريركي��ة مبا يتعل��ق بفندق��ي «البتراء»
و«أمبريال» ومنزل املعظمية في منطقة باب
اخلليل داخل البلدة القدمية.
وب��اب اخللي��ل ،هو األق��رب إل��ى حارة
النصارى في البلدة القدمية في القدس حيث
يوج��د الكثير من امللكي��ات العقارية العائدة
للكنس��ية .ووصف��ت البطريركي��ة ،في بيان
نش��رته ،ق��رار احملكم��ة بأن��ه «مس��تهجن».
ولكنه��ا اس��تدركت قائل��ة إن الق��رار اس��تند
إل��ى «صفق��ة أبرم��ت بص��ورة غير ش��رعية
مع من كان مس��ؤوال ً عن الدائ��رة املالية لدى
البطريركي��ة زمن والي��ة البطري��رك املعزول
أيرنيوس في عام .»2004
وكان أبن��اء الطائف��ة األرثوذكس��ية في
فلس��طني واألردن ق��د ضغطوا على الس��لطة
الفلس��طينية واألردن لع��زل البطري��رك
أيرني��وس بعد الكش��ف ع��ن ه��ذه الصفقة،
حيث مت عزله في العام نفسه.

باكستان :انتخاب عباسي
رئيس ًا جديد ًا للحكومة

انتخ��ب البرمل��ان الباكس��تاني ،ش��هيد
خاق��ان عباس��ي ،رئيس��ا ً جدي��دا ً للحكومة،
وذل��ك بعد أيام من ق��رار احملكمة العليا إقالة
نواز ش��ريف من هذا املنصب بس��بب تورطه
في قضية فساد.
وأعل��ن رئي��س البرمل��ان س��ردار اي��از
صادق أن عباس��ي حصل عل��ى  221صوتا ً
م��ن أصل  ،342وهو أعل��ى بكثير من غالبية

الـ 172صوتا ً الضرورية للفوز.
وكان ف��وز عباس��ي باملنص��ب مرجح��ا ً
نظ��را ً إلى حصوله عل��ى تأييد نواز ش��ريف
و«ح��زب الرابط��ة اإلس�لامية  -ن��واز» الذي
يحظى بالغالبية في املجلس.
وبع��د دقائ��ق م��ن انتخاب��ه ،وف��ي أول
كلم��ة ف��ي منصب��ه اجلدي��د ،أعلن عباس��ي
أن نواز ش��ريف ه��و «رئيس وزراء الش��عب
الباكس��تاني» .وقال« :إن ش��اء الله سيعود
رئيس الوزراء احلقيقي إلى هذا البلد في يوم
من األيام ،ويجلس على كرسيه».
واطل��ق أنص��ار ش��ريف ف��ي املجل��س
هتاف��ات ولوح��وا بالفت��ات حتم��ل ص��ورا ً
لرئيس الوزراء املخلوع.

تندد بتصريحات الموفد
تركيا ّ
األميركي لدى التحالف

ن��ددت تركي��ا ،بتصريح��ات املوف��د
األميرك��ي لدى التحالف الدول��ي ضد تنظيم
«داع��ش» ال��ذي ملّ��ح إل��ى احتم��ال أن تكون
أنقرة أفس��حت مجاال ً لتش��كل معق�لاً لتنظيم
«القاعدة» بالقرب من احلدود مع سوريا.
وكان املوف��د األميركي بري��ت ماكغورك
قد ملّح في خطاب ألقاه اخلميس املاضي ،في
معهد الش��رق األوسط في واش��نطن ،إلى أن
أنش��طة تركيا س��محت بطريقة غير مباشرة
لفصائل مرتبط��ة بـ«القاع��دة» ،مثل «جبهة
فت��ح الش��ام» (النصرة س��ابقاً) بالس��يطرة
على محافظة إدلب في ش��مال سوريا .وقال:
«تشكل إدلب مشكلة كبيرة اليوم .فهي معقل
للقاع��دة قريب ج��دا ً من احلدود مع س��وريا.
وهي مسألة سنناقشها حتما مع األتراك».
واستنكر الناطق باسم الرئيس التركي
ابراهي��م قال�ين بش��دة ه��ذه التصريح��ات،
واصف��ا ً إياها بغير املقبول��ة .وأكد في مقابلة
تلفزيوني��ة أن «تلميحا ً من ه��ذ القبيل يربط
ب�ين تركي��ا وه��ذه املنظم��ة اإلرهابي��ة ف��ي
إدلب غي��ر مقبول» .وأض��اف أن تصريحات
املسؤول األميركي لم تأت «بنية حسنة».

التهدي��د .والس��بت ،أعلنت كوريا الش��مالية
أنه��ا أج��رت اختب��ارا ً ناجح��ا ً لص��اروخ
باليس��تي عاب��ر للق��ارات أثبت قدرت��ه على
ضرب األراض��ي األميركية .وأف��ادت «وكالة
األنب��اء املركزي��ة الكوري��ة» الش��مالية ،أن
الزعيم الكوري الش��مالي كي��م جونغ  -أون
أش��رف عل��ى إط�لاق الص��اروخ منتص��ف
لي��ل اجلمع��ة ووصفه بأنه «حتذير ش��ديد»
للوالي��ات املتحدة م��ن أنها لن تك��ون مبأمن
من الدمار إذا حاول��ت مهاجمة بالده .بيد أن
مس��ؤولني م��ن االس��تخبارات األميركية قاال
إن كي��م يريد تطوير صاروخ باليس��تي عابر
للقارات ملنع أي هجوم على بالده والكتساب
مش��روعية دولية وليس لش��ن هج��وم على
الوالي��ات املتح��دة أو حلفائه��ا يع��رف أن��ه
سيكون انتحاراً.

فنزويال :مادورو
يسخر من ترامب

س��خر الرئي��س الفنزويل��ي نيك��والس
مادورو م��ن العقوب��ات الت��ي فرضتها عليه
واش��نطن ،بعد انتخ��اب جمعية تأسيس��ية
جديدة األحد املاضي ،ما دفع البيت األبيض
لوصف��ه بالديكتاتور «إلح��كام قبضته على
الس��لطة» .وتنتظر فنزوي�لا الغنية بالنفط،
واملتعث��رة اقتصادي��اً ،موج��ة جدي��دة م��ن
االحتجاج��ات ض��د م��ادورو ال��ذي ال يحظى
بش��عبية ،وتترق��ب الب�لاد األفع��ال الت��ي
ستتخذها اجلمعية التأسيسية اجلديدة.
ووج��ه مادورو ،ال��ذي فرضت الواليات
املتح��دة عقوب��ات تس��تهدفه مباش��رة ،نقدا ً
الذعا ً للرئيس األميركي دونالد ترامب لفوزه
بالرئاس��ة من طريق املجم��ع االنتخابي بعد
خسارة التصويت الش��عبي في االنتخابات
التي أجريت في تشرين الثاني املاضي.
وهتف م��ادورو أمام حش��د من أنصاره
أمام عدسات التلفزيون «أنا ال أتلقى أوامر من
اإلمبراطوري��ة .احتفظ بعقوبات��ك يا دونالد
ترامب» .وأضاف ألنصاره املتحمس�ين «في
الواليات املتحدة من املمكن أن تصبح رئيسا ً
بثالثة ماليني صوت أقل من منافس��ك .يا لها
من دميوقراطية هائلة!».

بنس :ترامب سيوقع
العقوبات الجديدة على روسيا

معظم الواليات المتحدة
في متناول كوريا الشمالية

أق��ر مس��ؤوالن أميركي��ان االثن�ين ب��أن
أح��دث اختب��ار أجرت��ه كوري��ا الش��مالية
لصاروخ باليس��تي عاب��ر للق��ارات أظهر أن
بيون��غ يان��غ رمب��ا كان��ت اآلن ق��ادرة عل��ى
الوصول إلى معظم األراضي األميركية.
ويب��رز ه��ذا التق��ومي ،التهدي��د املتنامي
الذي تش��كله البرامج النووية والصاروخية
لكوري��ا الش��مالية وق��د يزي��د الضغ��ط على
إدارة الرئيس دونالد ترامب كي ترد على هذا

م��ا زال الظه��ور املفاج��ئ لتنظي��م «داعش» بع��د أكثر من ثالث س��نوات
على س��يطرته على أجزاء واسعة من العراق وس��وريا ،يؤرق كثيرين ،سواء
سياس��يني كانوا أو فعاليات ش��عبية ف��ي العراق ،بعدما حتول��ت الكثير من
املدن العراقية على وقع احلمالت العس��كرية ض��د املتطرفني وآخرها معركة
املوصل ،إلى ركام ودمار حتتاج لسنوات طويلة إلعادة اإلعمار.
ويري��د العديد من ساس��ة ونش��طاء احملافظات الس�� ّنية الت��ي تعرضت
اب��ان حكم رئيس احلكوم��ة العراقي الس��ابق نوري املالك��ي الجتياح تنظيم
«داع��ش» ،حتقيقا ً دوليا ً في أس��باب ظه��ور التنظيم ،وما ج ّرت��ه املعارك بني
القوات العراقية وعناصر «داعش» من ويالت إنسانية او من خراب في البنى
التحتية ،فضالً عن الدور االقليمي في دعم املتطرفني.
وفي هذا الصدد ،أكد السياس��ي العراقي املس��تقل حس�ين الشطب تقدمي
طل��ب للمحكمة الدولية بغرض التحقيق في أس��باب ظه��ور تنظيم «داعش»
واجلهات التي سهلت فرض سيطرته على عدد من احملافظات العراقية.
وق��ال الش��طب العضو الس��ابق في احلكوم��ة احمللي��ة مبحافظة صالح
الدين (ش��مال بغداد) ان «القوى الوطنية املس��تقلة الشعبية ،اصدرت بيانا ً
بش��أن احملافظ��ات العراقية اخلم��س املنكوبة الت��ي تدمرت ج��راء العمليات
العسكرية واحتاللها من قبل تنظيم داعش» ،الفتا ً إلى أن هذه القوى «تقدمت
بطلب إل��ى احملكمة الدولية للتدخل مباش��رة لكش��ف احلقائق أمام الش��عب
العراقي ،وكشف اجلهة التي تقف خلف تدخل تنظيم داعش ،وافساح املجال
له للسيطرة على احملافظات واملدن».
وأض��اف« :تقدمن��ا بطلب إل��ى احملاك��م الدولي��ة دعونا فيه الى كش��ف
اجلهة التي تقف وراء إطالق س��راح احملكوم�ين بتهمة االنتماء إلى داعش من
س��جون أبو غريب وصالح الدين واألنبار» ،في إش��ارة الى سلس��لة هجمات
اس��تهدفت السجون عام  ،2013أُطلق خاللها س��راح قادة بارزين في تنظيم
«القاعدة» آنذاك ،معربا ً عن أمله أن «تنظر حكومة حيدر العبادي في املطالب
الت��ي رفعناه��ا ،وحتق��ق في األعم��ال التي حصلت ف��ي تلك املناط��ق من قبل
امليليشيات املسلحة».
ب��دوره ،اعتب��ر عضو األمان��ة العامة للهيئة الش��عبية املس��تقلة ّ
خطاب
الشيخ عمر أن تنظيم «داعش» هو «نتاج مؤامرة دولية وإقليمية بهدف تنفيذ
أجندات خارجية».
وطالب الش��يخ عمر «املجتمع الدولي بأن يشارك في فضح هذه املؤامرة
الداعشية على العراق والشرق األوسط ،خصوصا ً أن هناك الكثير من عالمات
االستفهام بدءا ً من تهريب سجناء «القاعدة» من السجون العراقية اخلمسة،
وانتهاء بدعم الدول الراعية لإلرهاب التي فضحت أخيراً ،وانس��حاب القوات
العراقي��ة أم��ام ع��دة مئات من عناص��ر داع��ش ،والدمار احلاصل ف��ي املدن،
ومسلس��ل الدم��اء التي جرت في الع��راق منذ حزي��ران  ،2014وإيضاح هذه
املؤامرة بلجان حتقيقية مس��تقلة» ،داعيا ً «احلكومة العراقية الى تنفيذ بنود
الدستور والقوانني في املناطق احملررة».
وكان املئ��ات م��ن عناصر تنظيم داع��ش قد متكنوا من الس��يطرة في 10
حزي��ران  2014عل��ى مدين��ة املوص��ل ،ومعظم محافظ��ة نينوى ف��ي انهيار
دراماتيك��ي مفاج��ئ ل�لآالف م��ن عناصر األم��ن واجلي��ش العراقي�ين ،ليمتد
االنهي��ار الى أجزاء واس��عة م��ن كركوك وديال��ى ،ومعظ��م محافظتي صالح
الدين واالنبار واطراف بغداد}.

المقدسيين
االحتالل يعتقل عشرات
ّ
وأهالي الضفة الغربية

«حماس» تتهم السلطة بعدم
التعاون إلنهاء االنقسام

انتق��د الناطق باس��م حرك��ة «حماس»
ح��ازم قاس��م تصريح��ات رئي��س حكوم��ة
الوف��اق الوطني رامي احلمد الل��ه ،الذي قال
إن حكومت��ه غي��ر ق��ادرة عل��ى دف��ع فاتورة
االنقس��ام ،متهما ً «حماس» بفرض أمر واقع
واالس��تفادة منه .وقال قاسم إن تصريحات
احلم��د الل��ه «تعب��ر عن إص��رار عل��ى إعادة
األس��طوانة املش��روخة ذاته��ا باحلدي��ث
ع��ن أن حكوم��ة رام الل��ه تق��وم بواجباتتها
كامل��ة جت��اه قط��اع غ��زة ،وأنه��ا مت��د يدها
للمصاحلة» ،مش��يرا ً إلى أن «ما يحدث على
أرض الواقع ش��يء مغاير متام��ا ً ملا يقال في
وسائل اإلعالم».

مطالبة عراقية بتحقيق دولي
في أسباب ظهور «داعش»

أكد نائب الرئي��س األميركي مايك بنس
أن الرئي��س األميركي دونالد ترامب س��يوقع
«قريباً» العقوبات اجلديدة على روسيا ،في
وقت تش��هد العالقات تش��نجا ً بني الواليات
املتحدة وروسيا منذ اسبوع.
وصرح بنس خالل زيارته تبيليسي في
جورجيا ،الدولة القوقازية التي تس��عى إلى
االنضمام الى حلف شمال األطلسي واالحتاد
األوروبي ،بأن «ترامب سيوقع «قريباً» نص
العقوبات».
وص��وت مجل��س الن��واب األميرك��ي
ومجل��س الش��يوخ بش��به إجماع األس��بوع
املاض��ي عل��ى العقوب��ات االقتصادي��ة
اجلديدة ،وردت روس��يا بفرض خفض كبير
في عدد العاملني في البعثات األميركية على
أراضيها من الدبلوماسيني أو املوظفني.
وندد بن��س «باحتالل» روس��يا لقس��م
من أراضي جورجيا بع��د احلرب التي دارت
ب�ين البلدين ع��ام  .2008وتوجه إلى رئيس
وزراء جورجي��ا جيورج��ي كفيريكاش��فيلي
قائ�لاً« :نحن معك��م وإلى جانبك��م» ،واصفا ً
اجلمهورية الس��وفياتية السابقة «بالشريك
االس��تراتيجي الرئيس��ي» للواليات املتحدة

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي يوم االثنني املاضي  42فلسطينيا ً في الضفة
الغربية -معظمهم من مدينة القدس احملتلة -على خلفية مقاومتهم االحتالل أثناء
أحداث املسجد األقصى قبل أيام.
وذكر نادي األس��ير الفلسطيني في بيان له أن قوات االحتالل نفذت فجر اليوم
حملة اعتقاالت واس��عة ش��ملت عدة أحياء في مدينة القدس احملتلة ،حيث اعتقلت
 33مقدسياً ،بينهم سبعة قاصرين.
وذكر بيان للش��رطة اإلسرائيلية أن هذه االعتقاالت جاءت على خلفية مقاومة
املوقوف�ين لالحتالل بس��بب األح��داث التي ش��هدتها الق��دس إبان أحداث املس��جد
حي الطور،
األقصى .وأوضح نادي األسير أن أغلب االعتقاالت في القدس كانت في ّ
وقالت متحدثة باس��م ش��رطة االحتالل إن قوات معززة من الش��رطة قامت بحملة
مداهمة واعتقاالت واس��عة طالت أحي��اء وادي اجلوز ورأس العمود والعيس��اوية
والبلدة القدمية ومخيم شعفاط وبيت حنينا.
كما طالت االعتقاالت مدينتي جنني واخلليل ،وأضاف نادي األسير الفلسطيني
أن حملة االعتقاالت ش��ملت قرابة أربعمئة مقدس��ي في األسبوعني املاضيني ،أفرج
ع��ن أغلبيته��م إما بكفالة أو بش��رط احلبس املنزل��ي أو اإلبعاد عن احلرم القدس��ي
الشريف.
وش��هدت مدينة الق��دس وضواحيها في األس��بوعني املاضي�ين مواجهات بني
ق��وات االحتالل واملصلني الذين كانوا يؤدون الصالة خارج أبواب املس��جد بس��بب
اإلجراءات األمنية التي سعى االحتالل لفرضها عند أبواب احلرم.
وق��د تراجعت إس��رائيل مضط��رة عن تدابيره��ا األمني��ة املتمثلة ف��ي األبواب
اإللكتروني��ة وكامي��رات املراقب��ة واملس��ارات احلديدية عن��د أبواب احل��رم نتيجة
صمود املقدس��يني لهذه اإلجراءات قبل أن تسمح املرجعيات الدينية بالدخول إليه
اخلمي��س املاضي بعد إزال��ة االحتالل كافة اإلج��راءات التي اتخذته��ا بعد الهجوم
الذي نفذ داخل احلرم في  14يوليو/متوز اجلاري}.
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األمان الدولي

مصر« :نظر ّيات» السيسي تتحول إلى مشاريع قوانين
كش��فت مصادر برملانية مصري��ة ،أن رئيس البرملان
عل��ي عبد الع��ال ،كلف رؤس��اء اللجان النيابي��ة ،هاتفياً،
بصياغة اقتراحات أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي،
في مش��اريع قوانني فور انتهاء اإلجازة البرملانية ،وعودة
مجلس الن��واب إلى االنعق��اد مطلع تش��رين األول املقبل،
ومناقش��ة عدد من االقتراحات بقوان�ين ،للحد من الزيادة
الس��كانية ،ومكافحة جرائ��م اإلنترنت ،فض�لاً عن تنظيم
اإلعالم.
وكان السيس��ي ق��د أورد ف��ي خطاب��ه أم��ام مؤمت��ر
الش��باب ف��ي مدين��ة اإلس��كندرية أخي��راً ،مجموع��ة م��ن
املواقف واآلراء التي حتولت إلى مادة للس��خرية بالنسبة
إلى طيف واس��ع من املصريني ،على سبيل املثال اعتباره
أن الزيادة السكانية ُتعادل اإلرهاب في خطورتها .وقالت
املص��ادر إن جلنة األمن القومي في البرملان س��تعمل على
مترير عدد من التش��ريعات ،أبرزها مشروع قانون بقصر
دعم الس��لع التمويني��ة ،واإلنفاق على املراح��ل التعليمية
للطفل�ين األول والثاني فقط ،وإدخ��ال تعديل على قانون
اخلدم��ة املدني��ة ،بخف��ض ع��دد إج��ازات الوض��ع للمرأة
العامل��ة من ثالث مرات إلى مرتني .وأش��ارت املصادر إلى
طرح التعديل التش��ريعي املؤجل عل��ى قانون العقوبات،
بش��أن تش��ديد عقوبة إهانة رئي��س اجلمهوري��ة ،أو أحد
رموز الدولة ،باحلبس ملدة ثالث س��نوات ،متهيدا ً إلقراره
مطل��ع دور االنعق��اد اجلدي��د ،ال��ذي تس��تهدف نصوصه
منتقدي السيسي على مواقع التواصل االجتماعي ،املقدم

القضاة واملتهمني والشهود ،إال بإذن من احملكمة.

الطالق الشفهي

ويتمس��ك البرملان ،املوالي للسيسي ،بتعديل قانون
األح��وال الش��خصية ،ف��ي م��ا يتعل��ق بتوثي��ق الط�لاق
الشفهي ،على الرغم من إقرار هيئة كبار العلماء ،برئاسة
ش��يخ األزهر أحمد الطيب ،بوقوع الطالق الش��فهي ،دون
اشتراط توثيق أو إشهاد ،وذلك بإلزام الزوج بتوثيق عقد
الطالق خالل ُم��دة محددة ،مع معاقبة املمتنع عن توثيق
الطالق .ونص مش��روع القانون املق��دم من عضو ائتالف
الغالبي��ة ،عبلة اله��واري ،على «ض��رورة توثيق املطلق
للعق��د ل��دى املوثق املخت��ص خ�لال  30يوما ً م��ن وقوع
الط�لاق ،مع تس��ليم املوثق نس��خة إش��هاد الط�لاق إلى
املطلق��ة ،أو من ين��وب عنها ،وفق اإلج��راءات التي يصدر
به��ا قرار من وزير العدل .وتترت��ب آثار الطالق من تاريخ
وقوعه».

قوانني مؤجلة

من رئيس اللجنة ،املدير الس��ابق لالستخبارات احلربية،
كمال عامر.
وأف��ادت املص��ادر بش��روع اللجنة في حس��م بعض
تش��ريعات مكافحة اجلرمي��ة اإللكترونية ،س��واء املقدمة
من احلكوم��ة أو الن��واب ،بدعوى مواجه��ة انفالت مواقع
التواص��ل االجتماع��ي ،من خالل توقي��ع عقوبتي احلبس
والغرامة للمتورطني في نشر املعلومات اخلاطئة ،التي ال
تراع��ي اعتبارات املصلحة العامة ،أو من ش��أنها اإلضرار
باألم��ن القوم��ي للب�لاد .و ُيل��زم مش��روع القان��ون املقدم
م��ن نائب ح��زب املصريني األح��رار ،رياض عبد الس��تار،

السيسي الفاشل
وفوبيا الجزر المصرية
بقلم :أحمد عبد العزيز
يب��دو أن فوبيا اجل��زر جتتاح النظام الفاش��ل مبصر .فعق��ب االنقالب ،ب��دأت الهجمة على عدة
قنوات ،على رأس��ها قناة اجلزيرة؛ بإغالق مكتبها بالقاهرة وش��يطنتها واتهامه��ا بترويج األكاذيب
واإلرهاب وتس��ويق مظاهرات اإلخوان التي حتاول إسقاط الدولة ،في حملة من جانب إعالم النظام
تفتقد لكل معايير املهنيّة ،وتكشف الغيرة بل قل احلقد املهني ،على قناة ناجحة ولها سمعتها عاملياً.
بل كل من يهاجمونها في مصر هم أول من يتابعون األحداث من خاللها ،في انفصام غريب .ورغم كل
هذه احملاوالت ،ظلت «اجلزيرة» من أهم القنوات التي تشاهد في مصر ،بل من أكثر القنوات مشاهدة.
وملا فش��لت احلملة عليها في إبعاد الناس عن متابعتها ،مت طلب إيقافها بشكل واضح وصريح عقب
أزم��ة حصار قط��ر األخيرة ،في واقعة رمبا لم حت��دث في تاريخ اإلعالم ،وهو م��ا قوبل بحملة رفض
عاملية تضامنا ً مع اجلزيرة ملهنيتها وحيادها.
وبعد الفش��ل في ملف اجلزيرة القناة؛ مت البحث عن جزيرة أخ��رى لالنتقام من اجلزيرة األولى
ومعاقب��ة الش��عب ال��ذي يتابعه��ا ،فتفتق ذهن السيس��ي عن جزيرت�ين وليس جزي��رة واحدة ،هما
جزيرتا «تيران وصنافير» ،ومت ذبحهما والتخلص منهما متاما ً بادعاءات غريبة وعجيبة واكتشاف
مري��ب بأنهما تابعتان للمملكة العربية الس��عودية .واحلقيقة أنه مت التن��ازل عنهما بالبيع وقبض
الثمن من ناحية ،ومن ناحية أخرى استجابة ملخطط دولي إقليمي يخدم في النهاية مصلحة الكيان
الصهيوني في إطار ما يسمى بصفقة القرن.

تآمر السلطة التنفيذية

ورغ��م أح��كام القضاء واملظاه��رات الش��عبية ،إال أن الس��لطتني التنفيذية والتش��ريعية تآمرتا
على حكم قضائي بات ونهائي في س��ابقة غريبة وعجيبة ،في جتاوز واضح للدس��تور والفصل بني
الس��لطات أو تنازل السلطة التشريعية للس��لطة التنفيذية وانبطاحها أمامها واالستجابة ألوامرها.
واملفروض أن الس��لطة التشريعية هي من تنوب عن الشعب وتعبر عنه وتستجيب ملطالبه ،خاصة
بع��د مظاهرات الغضب .إال أن العكس هو الذي حدث ،وأقر البرمل��ان االتفاقية وبيع اجلزر باملخالفة
للدستور ،وصدّق اجلنرال على االتفاقية في توقيت جرح فيه مشاعر كل املصريني ،متحديا ً لهم قبل
عي��د الفط��ر بيوم واحد .ورغم كل ه��ذا ،فهناك خوف ورعب م��ن انهيار كل ذلك في أي حلظة بس��بب
الغصب الشعبي املكتوم .ثم جاء املشهد الثالث في مسرحية اجلزر ،لنفاجأ بهجوم قوات األمن على
أهال��ي جزيرة الو ّراق بحجة التع��دي على أمالك الدولة ،وهي حجة باطل��ة ألن األهالي لديهم عقود
متلي��ك وأحكام قضائية تؤكد حقهم بأرض اجلزيرة ،ومع ذلك مت الهجوم وس��قط القتلى واجلرحى.
ولكن رغم حجم االعتداء ووحش��يته ،إال أن األهالي متسكوا بأرضهم ،مبدين بسالة رغم الدماء التي
سالت ،كأن الدماء التي تشهدها مصر يوميا ً ال تكفي قائد االنقالب وال تروي ظمأه .ومع إصرار أهالي
اجلزيرة على البقاء والتش��بث باألرض ،اضطرت الس��لطة إلصدار أمر للقوات باالنسحاب بعد فشل
واضح للسلطة وجناح ألهل اجلزيرة بتشبثهم بأرضهم والتمسك بها رغم العنف الشديد معهم.

عودة األمل

وأعطى هذا املش��هد درس��ا ً للجميع وأمالً لكل مواطن أن التمسك باألرض حتما ً سيحافظ عليها؛
ومين��ع منحها للغي��ر دون وجه حق ،وهذا إس��قاط على ما جرى بش��أن جزيرتي تي��ران وصنافير،
وكذل��ك صارت واقعة ملهمة لباق��ي اجلزر التي تنتظر مصير الوراق ،س��واء اجلزيرة القادمة أو تلك
التي حدثت بها نفس الوقائع من قبل وفي انتظار تكرارها مرة أخرى.
ورمبا تكون هذه الواقعة البس��يطة بداية متاس��ك للقوى الش��عبية واملهمشني وعودة األمل في
مواجهة صلف السلطة وغشمها ،وإيذانا ً ببداية النتفاضة شعبية كبيرة في وجه نظام انقالبي فشل
في كل ش��يء ،والش��يء الوحيد الذي جنح فيه هو إغراق شوارع مصر بدماء األبرياء من أبنائها .وال
نعرف ما هي اجلزيرة القادمة التي عليها الدور}.

بإصدار ترخيص لكل مستخدم لإلنترنت من خالل بطاقة
الرقم القومي ،مع منح جميع مستخدمي وسائل التواصل
االجتماع��ي مهل��ة أقصاها س��تة أش��هر من تاري��خ العمل
بالقانون ،لس��هولة وص��ول اجلهات األمنية للحس��ابات
الت��ي تنش��ر م��واد حتريضية عل��ى «فيس��بوك» .وتكثف
جلنة الثقاف��ة واإلعالم اجتماعاتها ،فور العودة لالنعقاد،
لالنته��اء من قانون تنظيم الصحاف��ة واإلعالم ،الذي ُيقيد
عم��ل الصحافي�ين ،م��ن خالل ضواب��ط إلصدار الوس��يلة
الصحافي��ة أو اإلعالمي��ة ،وين��ص عل��ى عقوب��ات مالي��ة
ضخمة ،س��واء بحق املؤسس��ات أو األف��راد ،حال اإلخالل
بعدد من الضوابط املنصوص عليها في القانون.

اإلجراءات اجلنائية

وقطعت اللجنة التش��ريعية اإلجازة النيابية ،لعقد
جلس��ات اس��تماع ف��ي  2و 8و 9آب احلال��ي ،للمختصني
بالتعدي�لات األكب��ر للحكوم��ة عل��ى قان��ون اإلج��راءات
اجلنائي��ة ،التي قلص��ت ضمانات التحقي��ق مع املتهمني،
وجعلت من االستماع إلى الشهود سلطة جوازية لرئيس
احملكمة ،بدعوى تسريع وتيرة احملاكمات ،والقضاء على
بطء التقاضي .وتس��تهدف التعديالت التي طاولت 270
مادة م��ن مجموع  560مادة ،تص��دي محكمة النقض في
املوض��وع ،بدال ً من إعادة الدع��وى ،والفصل في إجراءات
رد هيئته��ا ف��ي املرافع��ات خالل أس��بوع واح��د ،مع منع
الش��خص املُ��درج عل��ى قوائ��م الكيان��ات اإلرهابي��ة من
ممارسة أي نشاط دعوي أو اجتماعي ،وحظر نشر أسماء

وبحس��ب املص��ادر فإنه ليس في حكم املؤكد حس��م
قانون اإلدارة احمللية ،رغم كونه أحد التشريعات املكملة
للدستور ،لرغبة النظام بترحيل ملف االنتخابات احمللية
برمته إلى الوالية الثانية للسيس��ي ،بعد وعود لم تطبق
عن إجرائها على مدار الس��نوات الث�لاث األخيرة ،لغياب
اإلرادة السياس��ية ،وتلقف رئيس البرملان ألوامر رئاسية
بتجميد القانون.
إلى ذل��ك ،جتاهلت موازنة الس��نة املالي��ة - 2017
 ،2018تخصي��ص االعتم��ادات املالي��ة لقان��ون التأمني
الصح��ي الش��امل ،اخلاص��ة بتطوي��ر البني��ة التحتي��ة
للمستشفيات العامة ،رغم إعالن رئيس احلكومة ،شريف
إس��ماعيل ،في آذار املاضي ،أن «مشروع القانون سيكون
قابالً للتنفيذ قب��ل نهاية العام احلالي ،وتش��مل مرحلته
األول��ى خم��س محافظ��ات م��ن مجم��وع  27محافظ��ة».
ويستبعد قطاع عريض من النواب إقرار القانون في وقت
قريب ،النعدام البنية األساسية للمستشفيات احلكومية
واخلاص��ة على حد س��واء ،والذي تع��زو احلكومة تأخر
إرس��اله إل��ى البرملان ،لع��دم انتهاء الدراس��ة االكتوارية
بش��أن قيم��ة التمويل ال�لازم لتطبيق النظ��ام اجلديد في
جمي��ع احملافظات املصرية ،الذي م��ن املتوقع أن يتجاوز
املائ��ة ملي��ار جنيه .تش��ريع ،آخ��ر ُمكمل للدس��تور يبدو
أنه لن ي��رى النور قريب��اً ،واخلاص مبفوضية املس��اواة
ومنع التميي��ز ،إذ يرفض رئيس البرملان إدراج املش��روع
املقدم م��ن النائبة املعينة ،أنيس��ة حس��ونة ،على جدول
األعمال ،الذي ُيلزم الدولة بوضع سياسات وبرامج تكفل
املس��اواة ،ومتنع التميي��ز بني املواطنني ،مع ج��واز إقرار
التمييز اإليجابي لبعض الفئات}.

الصحافيين
بحق
ّ
مصر 463 :انتهاك ًا
ّ
في النصف األول من عام 2017
ش��هد النصف األول م��ن العام  2017ع��ددا ً كبيرا ً
م��ن االنته��اكات بلغ��ت  463انتهاكاً ،مبع��دل حوالى
 83انته��اكا ً في الش��هر الواحد ،وهذا مع��دل كبير ألنه
يعن��ي ببس��اطة وق��وع أكث��ر م��ن انتهاك�ين ونص��ف
انته��اك يومياً ،أي ال مير ي��وم دون انتهاك تتعرض له
الصحافة والصحافيون ،بحس��ب التقرير الصادر عن
املرصد العربي حلرية اإلعالم.
وجاء ف��ي التقرير ،إن ش��هر كان��ون الثاني ،جاء
بأعلى معدالت انتهاك وصل��ت إلى  118انتهاكاً ،تاله
ش��هر آذار بـ 91انتهاكاً ،ثم شهر شباط بـ 77انتهاكاً،
وتاله ش��هر أيار بـ 66انتهاكاً ،ثم ش��هر حزيران بـ،58
وأخيرا ً شهر نيسان  53انتهاكاً ،بحسب املرصد.
وعلى صعيد أن��واع االنتهاكات ،فق��د أكد التقرير
أن حاالت االعتقال واالحتجاز واإلخفاء القسري بلغت
عش��رين حالة .أما أحكام احلبس التي مت تنفيذها فقد
بلغت أربع حاالت ،بينما بلغ عدد انتهاكات الس��جون
 33حالة .فيما وصل ع��دد احملاكمات والبالغات 274
حال��ة ،وهو الرقم األكب��ر في االنته��اكات .أما املنع من
التغطية فق��د بلغ  69حالة ،واالعت��داءات البدنية 44
حال��ة ،بينم��ا وصل عدد من��ع البرام��ج والصحف 14
حال��ة ،والفص��ل من العم��ل أرب��ع ح��االت ،واملنع من
الكتابة س��بع حاالت ،أما التش��ريعات املقيدة واحلظر
سبع حاالت وبلغت قيود السفر ثالث حاالت.
كذل��ك نضيف واقع��ة منع صحافيني س��ودانيني
من دخول مصر وإعادتهما من مطار القاهرة للسودان،
واته��ام صحافي�ين باإلره��اب ومنعه��م م��ن الس��فر،
واعتقال عدد منهم.
ففي ش��هر كانون الثاني من عام  2017اس��تهلت
الصحاف��ة املصري��ة الع��ام بع��دة انته��اكات ،وكان

احل��دث األب��رز خ�لال الش��هر ه��و ض��م  28صحافي��ا ً
وإعالميا ً لقائمة الكيان��ات اإلرهابية ،وصدور قرار من
محكم��ة اجلنايات بالتحفظ على أموالهم ،ومنعهم من
السفر ،وسحب جوازات سفرهم ،كل ذلك دون محاكمة
ودون السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم.
أما ش��هر ش��باط ،فش��هد ع��دة أح��كام باحلبس،
ومب��دد كبيرة رغ��م أن معظمها غيابي��ة ،حيث صدرت
ع��دة أحكام باحلبس خمس س��نوات مع الش��غل على
كل م��ن اإلعالمي��ة آي��ات عراب��ي واإلعالمي والش��اعر
عب��د الرحمن يوس��ف واإلعالم��ي محمد ش��ومان ،كما
صدر حكم باحلبس  6أش��هر عل��ى الصحافي صفوت
عم��ران الصحاف��ي باجلمهورية ،وكذل��ك احلكم مبدة
مماثلة على هالة البدري ،رئيسة حترير مجلة اإلذاعة
والتلفزيون الس��ابقة ،والصحافي سعد جالل باملجلة
ذاتها.
أما شهر آذار فقد شهد انتخابات التجديد النصفي
ملجلس نقابة الصحافيني ،وعلى مقعد النقيب« ،وكان
الالف��ت خالل هذه املعرك��ة االنتخابي��ة تراجع برامج
احلريات لدى املرشحني س��واء على مقاعد املجلس أو
على منصب النقيب قياسا ً بالدورة السابقة.
أم��ا ش��هر أي��ار فق��د ش��هد إدراج  15صحافيا ً في
قائمة اإلرهاب ،بحكم إح��دى دوائر محكمة اجلنايات.
أم��ا الواقعة الس��لبية الثانية فكان��ت «حجب عدد من
املواق��ع اإللكترونية بلغت  26موقع��ا ً من بينها مواقع
مصرية حتمل ترخيصا ً رسمياً.
واس��تمرت أزم��ة حجب املواقع تلق��ي بظاللها في
حزي��ران ،ليص��ل ع��دد املواق��ع الت��ي مت حجبها 118
موقع��اً ،خاصة أن��ه لم يتم التوصل حلل بش��أنها مما
أدى الى أضرار مباشرة على الصحافيني}.
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البدايات المسمومة والنهايات المحسومة والواقع العربي المهترئ
لق��د برح اخلف��ا ُء .إنه��ا املؤامرة العميق��ة على األمة
اإلس�لامية .نع��م ،األمة اإلس�لامية وعلى دينها اإلس�لا ِم
بالذات ,بعي��دا ً عن املصطلحات املمجوج��ة أو الغبيّة أو
املصنوعة أو العبثية التي راحتْ تلوكها ألس��ن ُة الساسة
واألحزاب املادية والش��خصيات (الوطنية) منذ عشرات
الس��نني ،وال س��يما ف��ي ه��ذا العصر قب��وال ً باملؤام��رة أو
انخداعاً.
ُ
ولق��د بدأتِ املؤام��رة منذ مئات الس��نني على عُ نصر
الق ّوة في ه��ذه األمة ،وهو الدين والدي��ن وحده ،فأوحوا
إيح��اء الش��ياطني للعصبي��ات اجلاهلي��ة داخ��ل األم��ة
ع��رب و ُك�� ْر ٍد و ُت�� ْركٍ  ،أنّ ه��ذه الرابطة التي
الواح��دة من
ٍ
ونس��يج واحد هي التي ُتس�� ِب ُّب
واحد
ع
مبجتم
تربطك��م
ٍ
ٍ
وحتج��ب عنك��م عُ نص��ر الق��وة والتف ُّرد
املش��كالت،
لك��م
ُ
بالس��لطان بوصفكم قوم ّياتٍ ذاتَ ش��أنٍ  .ف ُف ُّكوا هذا القيد
ويرتفع شأنكم ،وتكونوا من بعده
عن أنفس��كم تتح ّرروا
ْ
قوما ً صالحِ َ
للعرب دولهم املستقلة وللترك سلطانهم
ني.
ِ
َ
نجَ
الذاتي وللكرد كذلك .و حَ تِ املؤامرة على يد األغبياء أو
باألحرى ا َ
خل َو َنة والعمالء.
أم��ا نحنُ العرب فقد قيل لنا – في الوقت الذي كانت
ُتطب ُ
َ��خ في��ه املؤام��رة على ي��د دول الغرب واملؤسس��ات
الصهيوني��ة ،وعي ُنه��م عل��ى فلس��طني ليجعلوه��ا وطنا ً
قومي��ا ً لليه��ود ويفصلوها عن ُبعدِها اإلس�لامي ،بعد أنْ
ِ
يفصل��وا العرب ع��ن دولة الوحدة اإلس�لامية – نعم قال
ُ
لن��ا املتآم��رون :تعاون��وا معن��ا لنم ِّك�� َن لكم ف��ي األرض،
فتعا َو ّن��ا نح��نُ
ِّ
املوحدي��ن م��ع األجناس املش��ركني على
هذا األمل الواه��ي .وعندما َطلَ َع الصب��احُ  ،إذا بنا نق ِب ُ
ض
موحدا ً وال س��لطان،
عل��ى الري��ح ،وإذ ال وحدة وال وط��ن َّ
ب��ل تقس��يم ألقطارنا ووضعه��ا حتت س��لطات االنتداب
الغربية ،ومنح فلسطني الغالية وطنا ً قوم ّيا ً لليهود!
وف��ي هذه األثن��اء ،أي ما ب�ين احلرب�ين العامليتني:
األولى والثانية ،وما بعدهما ,وقد ُو ِ
ض َع على األمة حتت
َ
ّ
ُ
عني الغرب والشرق زعما ُء ر َّب ْوهُ م على أيديهم ،ولقنوهم
ف��ي مدارس��هم أو مواخيره��م ،م��ن رجعي�ين وتق ُدّميني،
وعس��كريني ومدني�ين م�لأوا اجل�� َّو ضجيج��ا ً وعجيج��ا ً
بوعودهم الكاذبة في خدمة األوطان والشعوب واحترام
إراداته��ا وحفظ حقوقها ،بينما هم ف��ي احلقيقة يُعْ ِملُون
مبضع اجل�� ّراح القاتل في أحش��اء هذه األم��ة ،ويج ّزون
ِرقاب أبنائها بس��كاكينهم املس��مومة ملج�� َّرد معارضتهم
لسياس��اتهم املأفون��ة .وف��ي ظ�لال ه��ذه السياس��ات
املش��بوهة الت��ي ال تقب�� ُل أنْ
َّ
يتدخ�� َل الدين اإلس�لامي في
أي أم�� ٍر م��ن أم��ور احلي��اة،
ِّ
ضاعتْ فلس��طني وأجزا ٌء من
الب�لاد العربي��ة إث��ر ح��روب
صوري��ة أو مفتعلة ،في وقتٍ
كان��ت الش��عارات الوطني��ة
والقومي��ة وحت��ى اإلحلادية
وس�� ُد له��ا .أما
مت�لأ البالد و ُي َّ
الدين – وعند جميع الزعماء
ٌّ
فخط
رجعيّ�ين وتقدمي�ين –
أحم��ر رفعُ �� ُه واملطالب��ة ب��ه.

والالفت للنظر أنّ كل هذه احلروب الصورية كانت بشك ٍل
ُ
تس��وق ش��يئا ً فش��يئا ً إل��ى التق ُّرب من سياس��ة
أو بآخر
التعاون مع اليهود والقبول بهم.
وفي غم��رة املؤامرة الكب��رى على األم��ة التي قادها
لفص�� ِم عُ راه��ا وتفكيك أوصاله��ا وه ْد ِم
الغ��رب واليهود ْ
ُ
ُبنيانه��ا ،تن َبّه بع��ض العارفني بالل��ه ،الفاقهني للواقع،
املُدرك�ين ألبع��اد اخلطر ال��ذي ُيداهم املس��لمني .وال مِراء
أ ّن��ه كان عل��ى رأس ه��ؤالء جميع��ا ً حس��ن الب ّن��ا ال��ذي
نه��ض ل ُيوق َ
َ
ِ��ف املؤامرة اخلبيث��ة ،ولكنْ بت��ؤ َد ٍة ومتهُّل،
و َر ِو َيّ�� ٍة وتف ُّك��ر بنا ًء على تربية إس�لامية وطي��دة ،بعيدا ً
ُّ
والتعجل .فأنش��أ جماعته لتأخذ
والتنطع
عن التح�� ُّزب
ُّ
عل��ى عاتقها – ول��و طال املدى – أنْ تعي��د لألمة هيبتها،
وتستعيد خِ الفتها.
وعنده��ا َ
أصحاب املؤامرة
واليه��ود
الغربيون
أدرك
ُ
احلقيقي��ون خط��ورة ه��ذه اجلماع��ة عل��ى مخططاته��م
ُ
وش�� ْؤ ِم سياس��تها عليه��م ،وأنّ كل مخططاتهم س��تبوء
باخليب��ة إنْ ُك ِت��بَ له��ذه اجلماع��ة وأفكاره��ا النج��اح
واالنتش��ار ،وخاص ًة أنهم رأوا أفكارها تنتشر في الداخل
واخلارج انتش��ار الن��ور في الظالم ،وخب��روا أعمالها في
حرب فلس��طني وغيرها ،فلْ ُيوقف��وا زحفها ويقتلوا قادتها
و ُيش ِّوهوا صورتها و ُي ُخ ِّوفوا عمالءَهم في بالد العرب من
خطورتها على كراس�� ِيّهم و ْل ُيلصقوا به��ا التهمة الرائجة
تهم��ة اإلرهاب ،مما راح ُي ْطلِ ُقه عليها حت��ى َمنْ كان ُي َظ ُّن
ُ
بعض اخلي��ر من رافعي ش��عار التوحيد وس��يف
فيه��م
النب ّوة !!
لق��د كان أهم ما ي َْش�� َغ ُل الب ّنا وجماعت��ه أنْ يحاربوا
اليهود احملتلني ويطردوهم من بالدنا .وها هو رحمه الله،
يقول ملجاهدي اإلخوان في فلسطني سنة 1948م :اعلموا
يهودي واح ٌد في فلسطني ،فلنْ تنتهي مه ّمتكم
أ ّنه ما َبق َِي
ٌّ
!! وإزاء ذلك ،وفي هجير هذه السياس��ات املُس��توردة في
البالد العربية ،تساوقتْ نظرة زعمائها مع زعماء الشرق
والغ��رب واليهود عل��ى حرب هذه اجلماع��ة التي جتعل
اجت��اه بوصلتها وج�� َّل اهتمامها لتحرير فلس��طني ،وفي
مقدمتها القدس واملسجد األقصى.
وحت��ى ُيرضي أولئك الزعماء س��ا َد َتهم في الش��رق
والغرب والذين على رأس أجنداتهم أنَّ (إسرائيل ُو ِجدَتْ
ِل َتبق��ى) فلْ ُيس��ارعوا إل��ى التق�� ُّر ِب من الكي��ان الغاصب
و ْليَعق��دوا معه االتفاقي��ات من :كامب ديفيد إلى أوس��لو
إل��ى مدريد إلى وادي عرب��ة إلى واي ريفي��ر إلى املبادرة

عباس يستقبل وفد ًا من «حماس» برام الله

بح��ث وف��د م��ن حرك��ة املقاوم��ة اإلس�لامية
(حماس) ،مس��اء الثالث��اء ،مع الرئيس الفلس��طيني
محم��ود عباس ،س��بل إنه��اء االنقس��ام الفلس��طيني
القائم منذ عام .2007
وذك��رت الوكالة الفلس��طينية الرس��مية لألنباء
أنه جرى خالل اللقاء ،في مقر الرئاس��ة الفلس��طينية
مبدينة رام الله وس��ط الضفة الغربية« ،اس��تعراض
األوض��اع العام��ة ،وس��بل تعزي��ز الوح��دة الوطنية
وإنهاء االنقس��ام السياس��ي ،وإع��ادة اللحمة لألرض
والشعب الفلسطيني».

وض��م وفد «حم��اس» كالً من :محم��ود الرمحي،
ومحم��د طوطح ،وأمين دراغمة ،وس��مير أبو عيش��ة،
وناصر الدين الشاعر.
ويأتي هذا اللقاء في أعقاب توحد الفلس��طينيني
ض��د قي��ود فرضتها إس��رائيل الش��هر املاض��ي ،على
دخول املصلني إلى املس��جد األقصى في مدينة القدس
احملتل��ة ،وهو م��ا أجب��ر احلكوم��ة اإلس��رائيلية على
التراج��ع ف��ي مواجه��ة احتجاجات داخ��ل قطاع غزة
والضفة الغربية واألراضي الفلس��طينية احملتلة عام
( 1948داخل اخلط األخضر)}.

بقلم :د .علي العتوم
العربية الداعية إلى اعتراف جميع العرب باليهود مقابل
س��لطة مهينة ،إل��ى مطالبة ه��ذه الدول -وف��ي مقدمتها
بعض دول اخلليج ومصر -إلى مقاطعة أيّة دولة ُتؤوي
حم��اس أو اإلخوان املس��لمني الذين ما زالوا وس��يبقون،
يرفعون شعار مقاومة املشروع الصهيوني.
الل��ه أكب��ر ،دول عربي��ة ت َدّع��ي اإلس�لام ،وتعي��ش
على خير املس��لمني ،وهي ت َدّعي أنها في بالد املقدّس��ات،
حتارب الدعاة إلى الله واملجاهدين في س��بيله ،و ُترسل
ببع��ض رجاالته��ا إل��ى الكي��ان الغاص��ب للتطبيع معه
والتق�� ُّرب منه !!! ما هذا التناقض ،وأين اإلس�لام هنا ،بل
أين العروبة وش��هامتها ،وباألم��س واليهود الغاصبون
ُيقدم��ون على إغالق املس��جد األقصى ف��ي وجه املصلني
من أبنائه ،ف�لا ترفع هذه ال��دول املطالِبة بحرب حماس
واإلخ��وان واملدعي��ة ُح َّب فلس��طني ،عقير َته��ا ولو بكلمة
َس العقيدة
واحدة ض َّد م��ا أقدم عليه اليهود من عَ مَ�� ٍل يمَ ُّ
وي��ؤذي نف��وس ملي��ار ونصف امللي��ار من املس��لمني في
العالم ؟!
وإ ّنن��ي إذ أقول لليهود :إننا قادم��ون لتحرير بالدنا

عاجالً أو ً
آج�لا ،ولن تنفعكم هذه األعم��ال الهمجية التي
ُ
ُ
ُتقدمون عليها و ُينكرها كل دي ٍن وخل ٍق وإنسانية ومنطق،
أُح ِيّي ِوقفة أهلنا البطولية في فلس��طني وإصرارهم على
إقام��ة ص�لاة اجلمعة على أبواب املس��جد املُش�� َّرف بعد
منعها ف��ي داخله ،وأُحيِّي األح��رار واحلرائر من إخواننا
وأخواتن��ا هن��اك ،وأُحيِّ��ي بش��دة أهلن��ا وراء ما يس�� ّمى
باخل��ط األخضر وأ ُ ِّم الفحم (أم الن��ور) بالذات ،وأبطالها
الش��هداء الثالثة م��ن آل اجلبارين الكرام عل��ى ما أقدموا
علي��ه من ق ْت�� ِل جن ِد الصهاين��ة احملتلني .وإذا كن��تُ أن ِّوه
باس��تنكار الدول األرب��ع :قطر والكوي��ت وتركيا واألردن
من مس��ألة إغالق املس��جد األقصى أمام املصلني ،فإنني
وكل مسل ٍم في هذا البلد الكرمي ال نكتفي من األردن خاص ًة
بهذا االس��تنكار ،إذ َّ
إن أق َّل ما ُيطلب منها وهي املس��ؤولة
عن إدارة املقدسات في فلس��طني وحمايتها ،طر َد السفير
اإلس��رائيلي من على ثرى ع ّمان الطاه��ر .كما أ ّنني ألنظر
باس��تهجان إل��ى التصريح الص��ادر من مص��ر واملتمثل
بعبارة :نشعر بالقلق إزاء ما يحدث في األقصى .فما هذه
العبارة ال ِّر ْخوة التي ال تصدر عن أصغر دولة عربية َبلْ َه
عن أكبر دولة عربية وإسالمية؟! واآلن أعَ َر ْفتم يا سادتي
حقيقة ه��ذا الواقع املهترئ الذي تعيش��ه البالد العربية
بعد تخليها عن اإلس�لام نظام ُح ْك ٍم ومنهاج حياة؟! إنها
العرب عارفني أو غير عارفني والتي
املؤامرة التي َق ِب َل بها
ُ
قادتْ بداياته��ا اللئيمة إلى نتائجه��ا اخلبيثة ،وبالتالي
إلى هذا الوضع الش��ائن في واقعن��ا العربي من اخلنوع
واالستخذاء أمام شراذم األُمم من اليهود؟!}

داؤنـا و دواؤنـا

بقلم :الشيخ نزيه مطرجي
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ظني،
الواع
من
أكثر
عاة
الد
�ن
العارف ��ون م �
والواعظونَ
ُّ
ِ
َّ
َّ
امتحان عظيم.
ٍ
أمت ��ه ،وهو أن يظه َر
إن مم ��ا ال يخف ��ى ما تخَ � � ِّوف منه النبي صلى الله عليه وس ��لم على ّ َ
النّفاقُ الذي ُّ
يدل عليه الذين يقولون ما ال يفعلون ،ويفعلون ما ُينكرون ،كما جاء في
فيهم ِ
عالم اللسا َن
قوله{ :إني ال أتخ ّ َوف على ّ َ
عليهم ُمنافق ًا ِ
أمتي مؤمن ًا وال ُمشرك ًا ..ولكن أتخَ ّ َوف ِ
ُ
ُ
ُنكرون} رواه الطبراني والبزّار.
تعرفون
ويعمل ما ت ِ
يقول ما ِ
خلصون
زم ��نُ
احلوار ِ ّيني الذي ��ن َي ْص ُدقون ُ
ف ��ي ص ��در النب ّوة والعص ��ور التي تلي ي ْز َد ِهر َ
وي ِ
ِ
والنّفاق ،كما جاء في احلديث« :ما بعثَ الله نبي ًا إلاّ
الوج َه لله ،ثم يؤول
أهل ال ِّرياءِ ِ
األمر إلى ِ
ُ
ولهُ حواريون ،فيمكث النبي بني أظهرهم ما ش ��اء الله تعالى ..حتى إذا قبض الله نبيه مكث
قوم يركبون رؤوس
نبيهم ،فإذا انقرضوا كان من بعدهم ٌ
احلواريون َ
يعم ُلون بكتاب ِ الله وس ��نة ِ ّ
املناب ��ر ،يقول ��ون م ��ا يعرفون ويعملون ما ُينكرونَ ،ف َح ّ َق على ِ ّ
بيده ،فإن لم
كل مؤم � ٍ�ن
ُ
جهادهم ِ
مسلم نحوه.
قلبه ،وليس وراء ذلك إسالم» َروى
ٌ
فب ِ
فب ِلسانه ،فإن لم يستطع ِ
يستطع ِ
إن الك ��ذب ُّأم الرذائ ��ل ورأس القبائح ،ولكن ُيخط ��ئ َمن ُ
دائرة
يظ ُّن أ ّ َن
الكذب محصو ٌر في ِ
َ
يلتفت إلى ما هو أعظم خطراً ،وأش � ُّ�د ضرراً ،وهو الكذب
ما يأتي به اللس ��انُ من األقوال ،وال
ُ
األفعال
كاذب
ال ��ذي يتعل ��ق مبا تأت ��ي به اجلوارح م ��ن األفعال! وكما ق ��ال أحدهم :يس ��تطيع ِ
ِ
أن يخ َدع ��ك أل � َ
بقول الزُّ ور
�ف ٍ
مرة قب ��ل أن يخدعك كاذب األقوال مرة واحدة! ألن ��ه ال يكتفي ِ
ً
ً
وسكَناته.
ه
كات
ر
ح
من
بة
كاذ
نة
ي
ب
ه
ت
ي
قض
على
قيم
بلسانه حتى ُي
ِ
ّ َ ِ ِّ
َ ِ َ
وه ��م ٌ
خلق كثير ،وما ِمنهم
�س للوعظ ،فنظر يوم ًا إلى َمن حوله ُ
لعال � ٍ�م ِ
كان ِ
واع � ٍ�ظ مجل � ٌ
إال من ّ َ
عت عيناه ،فقال في نفسه :كيف بك إن نجَ ا هؤالءِ وهلكتَ أنت؟ ثم قال:
رق قل ُبه أو َد َم ْ
علي غد ًا بالعذاب ف�ل�ا ت ُْع ِلم هؤالء بعذابي ،صيان � ً�ة لكرمك ال ألجلي ،لئلاّ
الله ��م إن قضي ��تَ ّ َ
ُيقالُ :عذِّ ب َمن كان في الدنيا ُّ
يدل عليه.
يوم في أفعاله ��م ومعامالتهم! وكثير ًا م ��ا تأتي ُص َور
إن الداع�ي�ن إل ��ى الل ��ه يمُ تَحن ��ون كل ٍ
ً
الدين وتنزع ِمن ُصدور
األفعال مناذ َج شَ وها َء
العوام اليقني!
وأمثلة َع ْوجاء تَط َعنُ في ِ ّ
ِّ
مس ��ت
ولس ��نا ن ��رى َمث�ل ً�ا على كذب األفع ��ال أكث َر
جالء م ��ن ُد ٍ
عاة إذا ما أصا َبت ُْهم س ��يئة ّ َ
ً
زاحمتْهم ُمنافس � ٌ�ة أفقَدتْهم ُس ��لطانهم،
كبرياءه ��م أو ح ّ َل ��ت به ��م مض ّرة أ ْنق َ
َص ��ت أقوالهم ،أو َ
ان َ
ُ
أخالقهم ،وا ْن َكش ��فت معادنُهم ،وافتُ ِض َحت
فاختلّت َموازينُهم ،وس ��اءت
ْط َمس احلق عليهم ْ
انتهاك
حقائقه ��م ،وفس ��دت ُقدوته ��م ،وج ّ َرهم ذل ��ك املصاب إلى اس � ِ�تحالل ما ح ّرم الله م ��ن
ِ
األعراض واحلرمات ،وسوءِ ّ َ
والفاحش من الكالم...
واالتّهام،
ِ
الظن ِ
ظوظ
كثير من الدعاة في ما َي ِع ُّز عليهم من متاع
وهكذا حينما يمُ تحنُ
احلياة ُّ
ِ
وح ِ
الدنيا ُ
ٌ
ُسق ُطهم جناياتُهم عن َمن َّصات ال ّ َرشاد ،و َتغْ ُدو ّ َ
الشكوى
ت
و
داد،
الس
ج
ه
النفس،
ُ
يحيدون عن ِمن َ
ِ
َّ
اخلاص ��ة :ال َهداية
�وب باملس ��لمني! تقول ف ��ي
املؤمل ��ة الت ��ي تق ��ول ف ��ي العامة :اإلس�ل ُ
�ام َمحج � ٌ
ّ
ٌ
احلقيقة ُدعاة ال ُهداة!
الدين ألنهم في
محجوبة ُّ
بالدعاة إلى ِ ّ
ِ
َ
الس ��وء الذين قي ��ل فيهم :إنهم ج َلس ��وا
لماء
ع
�ن
�
م
تكونوا
أن
�ذار
�
ح
�ام!
ل
�
س
اإل
ة
�ا
�
ع
د
في ��ا ُ
ُ
ُّ
ِ
بأفعاله ��م فك َلّما قالت
النار
ِ
عل ��ى ب ��اب اجلن ��ة َي ْد ُعون إليها الن � َ
�اس بأقوالهم ،ويدعو َنه ��م إلى ِ
دعوا إليه حق ًا لكانوا أ ّ َول
أقوا ُل ُهم للناس ه ُل ُّموا! قالت أفعا ُلهم :ال
تسمعوا منهم ،فلو كان ما َ
ُ
فهم في الصورة ِأدلاّ ء وهم في احلقيقة ُق ّطاع ُطرق!
ال ُـمست َِجيبني لهُ ،
الدعوة ،ويحقِّ قُ منزل َة الهداية!>
فليت َج ْم َعنا يبلغ بنا ُرت َب َة ّ
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األمان الثقافي

مشاريع قطر اإلسالمية
تكافح التطرف في أوروبا
اتهم��ت دراس��ة بحثي��ة ملؤسس��ة إس�لامية
مقدوني��ة ،التقاري��ر اإلعالمي��ة األوروبي��ة ،بـ«غض
الط��رف» عن جهود قطر حملاربة التطرف في أوروبا،
خالل متابعتها لألزمة اخلليجية الراهنة.
ورصدت الدراس��ة ،التي أجراها مركز احلضارة
اإلس�لامية ف��ي مقدوني��ا ،قائم��ة بأب��رز املش��اريع
القطرية في أوروبا ،ووصفتها بأنها «جس��ر تواصل
بني احلضارات».
ويع��د املرك��ز م��ن أه��م املؤسس��ات اإلس�لامية
البحثية في منطقة البلقان.
وبحس��ب املرك��ز كان يتوج��ب عل��ى وس��ائل
اإلع�لام ذكر اس��تضافة قطر للمنت��دى الدولي حلوار
احلض��ارات ع��ام  ،2011ورعايته��ا س��نويا ً ملنتدى
أمريكا والعالم اإلسالمي.
وكذلك تنظيمها للمؤمت��ر العاملي حلوار األديان
الداعي كل عام للحوار والتس��امح وضرورة مواجهة
كل أن��واع التطرف والعن��ف .واعتبر أن مش��روعات
قطر اإلسالمية ذات أجندة تركز على تعزيز التعايش
الس��لمي بني املواطنني واألدي��ان ،ومكافحة التطرف
ف��ي املجتمع��ات األوروبي��ة .واستش��هدت الدراس��ة
بتمويل األمير الوالد الش��يخ حمد بن خليفة آل ثاني
(أمي��ر قط��ر الس��ابق) ،ترمي��م مكتبة غازي خس��رو
بك ف��ي مدين��ة س��راييفو بع��د احل��رب البوس��نية،
وجتهيزه��ا عل��ى مس��احة س��بعة آالف مت��ر مربع،
وهي رسالة للعالم بضرورة حفظ التراث اإلنساني.
ومثلت مكتبة غازي خس��رو بك ،التي أعيد افتتاحها
في كانون الثاني  ،2015أغنى تراث علمي وإسالمي
عبر العص��ور في أوروب��ا ،خاصة مبنطق��ة البلقان.
ويزي��د حاليا ً ع��دد كتب ه��ذه املكتبة عل��ى مئة ألف
كت��اب ،وتضم عش��رة آالف و 561مخطوطة ووثيقة
يدوية ن��ادرة %60 ،منها بالعربي��ة و %40باللغتني
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التركي��ة والفارس��ية .كم��ا حتتض��ن أصغر نس��خة
تاريخية من القرآن الكرمي مكتوبة باليد.
وأشارت الدراس��ة البحثية إلى متويل قطر بناء
مركز إس�لامي افتتح في مدينة ريي��كا الكرواتية عام
 ،2013ما عزز  -بشهادة كبار املسؤولني األوروبيني
والك��روات -جه��ود كرواتي��ا لالنضمام إل��ى االحتاد
األوروب��ي ،ودعم مواقفه��ا داخل األس��رة األوروبية،
القائمة على التعدد والتنوع.
ويعتبر املسجد ،ثاني أكبر مساجد كرواتيا بعد
مسجد عاصمتها زغرب ،وتوجت إقامته جهودا ً بذلها
مس��لمو هذه املدينة الكاثوليكية خالل خمسني عاماً.
ولفتت الدراس��ة إلى دعم قطر بناء مركز إسالمي في
ليوبليان��ا ،عاصمة س��لوفينيا ع��ام  ،2013ما حقق
أمالً اس��تمر أكث��ر من أربع�ين عاما ً للمس��لمني الذين
ميثلون أكثر من  %2.5من السكان.
وأشارت الدراسة إلى أن ش��راء قطر عام 2012
املج ّم��ع ،الذي أقي��م عليه مركز احلضارة اإلس�لامية
في س��كوبيا عاصم��ة مقدونيا ،فت��ح صفحة جديدة
للتعايش السلمي بني األديان في هذا البلد.
كما نوهت الدراس��ة بجهود قطر في إقامة معهد
للدراس��ات البلقانية ،وآخر للتفاعل بني احلضارات،
وثال��ث للدراس��ات الش��رقية ،ومتح��ف للت��راث
اإلسالمي ضمن مش��روع مركز احلضارة اإلسالمية،
بدول البلقان.
وقال��ت الدراس��ة البحثي��ة إن هذه املش��روعات
احلضارية ،واكبتها مش��روعات مماثل��ة في إيطاليا
والدمنارك وفرنسا.
وخلص��ت إل��ى أن ه��ذا التوج��ه يعك��س إدراك
قط��ر ألهمية دور ه��ذه املراكز احلضاري��ة في تقصير
املس��افات ب�ين املس��لمني وغيره��م ف��ي املجتمع��ات
األوروبية}.

إي والله يا عمر
هكذا ع ّلمونا ..لكن قومنا ظلمونا!!
كتب الشهيد عمر عادل رحمه الله يقول:

سامح الله اإلخوان..
ملاذا لم يتركونا مثل باقي الشباب ..ال نحمل هما ً فقط إال كيف نأكل وكيف نشرب وكيف
الس��بيل إلي وظيفة وزوج��ة وذرية ،وكان الله
بالسر عليماً.
ملاذا ح ّملونا ه ّم األمة منذ الصغر؟
ملاذا فتحوا أعيننا على ما يسمى باخلالفة
اإلسالمية وحترير املسجد األقصى وفلسطني؟
ملاذا لم يتركونا نسير بجوار احلائط حتى
ندفن بجواره وال يسمع عنا أحد؟
ملاذا شغلونا بإصالح الوطن..
وملاذا علمونا أن حب األوطان من اإلميان؟
ومل��اذا علمون��ا أن املس��لم ال ب�� ّد أن يعيش
وغايت��ه رض��ا الل��ه واجلن��ة ،وأن قدوتن��ا هو
النبي محمد |.
ملاذا علمونا أن القرآن هو دستور األمة؟
أليس الدس��تور الفرنس��ي هو األنف��ع لنا،
وأنه يتس��اير مع احلياة وننال به رضا الغرب
عنا؟
مل��اذا علمون��ا أن اجله��اد هو ذروة س��نام اإلس�لام ،وانه هو الس��بيل لع��ودة مجد األمة
ورفعتها ومقدساتها املغتصبة؟
ألي��س األفضل أن أتنازل عن حقي قليالً لكي أعيش بس�لام مع ع��د ّوي وال أتصادم معه،
ألننا ال طاقة لنا بهم!؟
ملاذا علمونا أن نأمر باملعروف وننهى عن املنكر؟
هل نحن من سيغ ّير الكون كما يقال؟
ملاذا علمونا أن من يلقيه الناس باحلجر ،فيلقيهم بأطيب الثمر؟
أليس األفضل أن أسير مببدأ «اللي يرشني بامل ّية ّ
أرشه بالنار» وأن أعامل الناس باملثل،
والعني بالعني والبادي أظلم؟
مل��اذا علمون��ي أنه ال ب�� ّد أن أقتط��ع من راتبي ج��زءا ً كل ش��هر للدعوة؟ وملراع��اة الفقراء
واملساكني واأليتام .أليس األولى إن (اللي يحتاجه بيتك يحرم على اجلامع)!
والقرش األبيض ينفع في اليوم األسود واللي معاه قرش يساوي قرش.
ملاذا علمونا أن نكون قدوة حسنة ،وأن نحسن من أخالقنا ما استطاعنا؟
أليس صاحب الوجهني هو الذي يستطيع أن يتعايش مع الناس هذه األيام؟
سامح الله اإلخوان ،لقد علمونا أن نزرع ليأكل غيرنا،
وأن نكون مثل الشمعة حتترق في نفسها لتضيء لألخرين.
اما كان من األولى أن نكون نارا ً حترق كل من تسول له نفسه أن يقترب منها؟}

واشنطن تطالب دول حصار قطر
بخطوات إيجابية
صحفي سعودي :هكذا منع ابن نايف
مغنية
األمريكان من اعتقال
ّ

كش��ف صحفي س��عودي ،موقفا ً لولي العهد،
ووزير الداخلية الس��ابق ،األمي��ر محمد بن نايف،
منع خالله األمريكان من اعتقال القيادي البارز في
حزب الله ،عماد مغنية ،الذي قتل عام .2008
الصحف��ي ،والكات��ب ف��ي صحيف��ة الش��رق
األوس��ط ،مش��اري الذاي��دي ،املع��روف بقرب��ه
م��ن الدوائ��ر الرس��مية ،ق��ال إن محم��د ب��ن نايف
رفض تس��ليم عم��اد مغنية إلى الوالي��ات املتحدة
األمريكية ،وكان حينها القائد العس��كري األول في
احلزب.
الذاي��دي وف��ي مقال��ه املعن��ون بـ«احل��ج
والس��عودية ..قطر وعماد مغنية!» ،قال إن مغنية
وص��ل إلى الس��عودية في الع��ام  ،1995على منت
طائرة أقلعت من اخلرطوم وهبطت في جدة ،مبينا ً
أن الطائرة كانت في ما يبدو ،متجهة إلى طهران.
ووفق��ا ً للكات��ب الس��عودي ،ف��إن الس��لطات
السعودية كشفت أن عماد مغنية دخل إلى اململكة
باس��م مختلف ،ورغم ذلك رف��ض األمير محمد بن
نايف فكرة تسليمه بشكل قطعي.
وتابع« :املخاب��رات األمريكية علمت باخلبر،

وفوجئ��ت برف��ض الس��عودية تس��ليمه» ،مضيفا ً
أن الرياض ماطلت ف��ي هبوط طائرة خاصة على
متنها أعضاء من «إف بي آي» على األرض.
وذكر الذايدي أن السعودية تذ ّرعت للواليات
املتح��دة ،برفضها التام تس��ليم أي ش��خص دخل
إلى أراضيها لتأدية مناسك العمرة وزيارة املسجد
النبوي باملدينة املنورة.
وج��اء مق��ال الذاي��دي للتأكي��د عل��ى وجه��ة
النظر الس��عودية بأنه��ا لم تضع أي��ة عوائق أمام
املواطنني القطريني الراغبني بتأدية مناسك احلج،
مستذكرا ً سماح الس��عودية لليبيني ،والعراقيني،
واإليراني�ين ،بتأدي��ة احلج في الفت��رة التي كانت
العالق��ة ب�ين تل��ك ال��دول ،والس��عودية ،متأزمة
للغاي��ة ،لك��ن مراقب�ين آخري��ن وج��دوا في نش��ر
القصة تأكي��دا ً ضمنيا ً على مواقف محمد بن نايف
القوية ،وذلك مقارنة مبحمد بن س��لمان ،ال س��يما
أنها جاءت بعد ش��يوع أخبار كثيرة حتط من قدر
األول ،وفي مقدمتها تس��ريبات تتحدث عن إدمانه
للمخ��درات ،م��ع أن الكاتب لم يقصد ذلك بحس��ب
قناعتهم}.

قال مسؤول في اخلارجية األميركية ،إن بالده قلقة
من اس��تمرار حالة اجلمود في األزمة اخلليجية ،مطالبا ً
بإعادة فت��ح احلدود البرية الس��عودية املقفلة مع قطر،
بوصفها خطوة تعبّر عن حسن النوايا.
وأضاف املس��ؤول األميرك��ي أن الوالي��ات املتحدة
ستكون أكثر جناحا ً في مواجهة اإلرهاب في ظل مجلس
تع��اون خليجي موحد ،وال ميك��ن االنحراف عن اجلهود
في هذا املسار.
وشدد املس��ؤول األميركي على أن واشنطن تواصل
حث األطراف على احلوار املباش��ر كخطوة مهمة قادمة،
وإنها تريد أن ترى الدول األربع تتخذ خطوات إيجابية.
وأع��رب ع��ن اعتق��اد الوالي��ات املتحدة ب��أن إعادة
فتح احلدود البرية لقطر س��تكون خطوة مهمة تعبر عن
حس��ن النوايا ،مؤكدا ً مواصلة ب�لاده دعمها جهود أمير
دولة الكويت في الوساطة بني أطراف األزمة.
وتعليق��ا ً عل��ى املوق��ف األميرك��ي ،ق��ال الدكت��ور
إدوارد جوزي��ف املدير التنفيذي ملعهد الش��ؤون الدولية
واألس��تاذ احملاضر ف��ي جامعة جونز هوبكين��ز ،إن هذا
التصريح يتوافق مع املوقف األميركي جتاه األزمة التي
تقودها السعودية.
وأع��رب جوزي��ف ع��ن اعتق��اده ب��أن واش��نطن لن
تف��رض أي جدول زمني على أط��راف األزمة ،لكنها تريد
وتتمنى حل األزمة بأسرع وقت ،مضيفا ً أن إعالن املنامة
الذي صدر يوم األحد «رمبا يش��ير إل��ى تخفيف املوقف
وزي��ادة االنفت��اح نحو احل��وار؛ وهذا أمر مش��جع ،ومن
املؤكد أن واش��نطن س��تدعم ذلك ،وكذلك ع��دم احلديث
ع��ن موع��د نهائي من جان��ب الس��عودية هو أيض��ا ً أمر

مشجع».
وأضاف احمللل األميركي أن «األسلوب االستراتيجي
األساسي إلدارة ترامب هو عزل إيران ،وهذه األزمة تضر
سياس��ة عزل إي��ران ،بل إن ه��ذا أدى إلى زي��ادة النفوذ
اإليران��ي ف��ي اخللي��ج ،وإل��ى ش��رخ كبير ف��ي املصالح
األساسية االس��تراتيجية األميركية في الشرق األوسط،
ومن مصلحة واشنطن أن يتم حل هذه األزمة ،وأن يعود
التضامن بني دول مجلس التعاون اخلليجي».
وخرج اجتم��اع وزراء خارجي��ة دول احلصار يوم
األح��د في املنام��ة بدع��وة قطر إل��ى االس��تجابة لقائمة
املطال��ب التي ُقدمت لها س��ابقاً ،وذلك قب��ل الدخول في
أي حوار.
وتال وزي��ر اخلارجية البحريني خال��د بن أحمد آل
خليف��ة بيانا ً في ختام االجتماع ،أكد فيه اس��تعداد دول
احلصار للحوار مع قطر ش��ريطة اس��تجابتها للمطالب
الـ 13التي قدمت في  22حزيران املاضي ،كما أكد أهمية
تطبيق اتفاقية الرياض لسنتي  2013و.2014
واعتب��ر البي��ان أن جميع اإلج��راءات التي اتخذتها
دول احلص��ار هي «إجراءات س��يادية ضد السياس��ات
الس��لبية والعدواني��ة لدول��ة قط��ر» .وس��بق أن دع��ت
الواليات املتح��دة إلى بدء محادثات ب�ين أطراف األزمة
اخلليجية ،وقالت إن استمرار األزمة وعدم حتقيق تقدم
باجتاه التوصل إلى تسوية يثير قلقها.
وكان��ت املتحدث��ة باس��م اخلارجية هي��ذر نويرت
قال��ت إن ل��دى واش��نطن انطباعا ً بأن األزم��ة اخلليجية
تراوح مكانها ،وأن هذا الوضع هو مصدر قلق بالنس��بة
للواليات املتحدة}.
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اإلسرائيلية بحق «األقصى»
«التعاون اإلسالمي» تدين الممارسات
ّ
أدان وزراء خارجي��ة دول منظم��ة التع��اون
اإلس�لامي ،بش��دة املمارس��ات «االس��تفزازية»
لس��لطات االحتالل اإلس��رائيلي مؤخرا ً في القدس
واملسجد األقصى.
جاء ذلك في البي��ان اخلتامي ،الذي أصدرته
اللجن��ة التنفيذية لوزراء خارجي��ة دول املنظمة،
عق��ب االجتم��اع االس��تثنائي ال��ذي عقدت��ه ف��ي
إسطنبول بدعوة من تركيا.
وق��ال البي��ان« :ندي��ن بش��دة االس��تفزازات
اإلس��رائيلية األخي��رة ،ومنه��ا إغ�لاق املس��جد
األقص��ى ،والعقوب��ات اجلماعية التي تس��تهدف
حرية العبادة للمسلمني واملسيحيني الفلسطينيني
ف��ي األماك��ن املقدس��ة ،وحظر تل��ك األماك��ن أمام
الفلس��طينيني الذين ميارس��ون عباداتهم بش��كل
سلمي عبر استخدام قوة مفرطة ومميتة».
ون ّوه البيان بالتس��امح الديني املثالي ،الذي

عاشته القدس في ظل احلكم اإلسالمي ،على مدى
مئات السنني .وشدد الوزراء على االلتزام بالدفاع

تضامنية مع «األقصى»
مظاهرات
ّ
في واليات تركية عدة

ضد جميع التهديدات التي تسبب فيها «االحتالل
اإلس��رائيلي االس��تعماري» ،محذرين من مخاطر
تغيير الطابع املعنوي والديني للمسجد األقصى،
أولى القبلتني وثالث احلرمني الشريفني.
ورف��ض البي��ان اإلج��راءات اإلس��رائيلية
ال ّرامي��ة إلى تغيير دميوغرافي بالقدس ،كما وجه
حتي��ة «للفلس��طينيني الذي��ن ردوا عل��ى املعايير
اإلس��رائيلية غي��ر الش��رعية ،عب��ر املظاه��رات

والصلوات اجلماعية» .وجدد البيان «دعم صمود
الفلسطينيني الذي يحمون القدس باسم األمة».
وأش��اد بدع��م وتفاع��ل تركي��ا واألردن
والس��عودية واملغرب من أج��ل األقصى ،وفي هذا
اإلط��ار ،ن ّوه بخطاب الرئي��س التركي رجب طيب
أردوغ��ان ،ال��ذي يتولى الرئاس��ة الدورية ملنظمة
التعاون اإلسالمي ،في  22متوز املاضي.
وطالب البيان املجتم��ع الدولي ببذل اجلهود
الالزمة من أجل وقف االحتالل اإلس��رائيلي ،الذي
بدأ الع��ام  ،1967والوصول إلى حل عادل ودائم.
كما دعا البيان املؤسسات األممية ،وبينها مجلس
حق��وق اإلنس��ان ،إل��ى تن��اول األزم��ة اخلاص��ة
باملس��جد األقصى ،معرب��ا ً عن االمتن��ان والتقدير
للحكومة التركية الستضافتها االجتماع.
وش��هدت إس��طنبول فعالي��ات االجتم��اع
الط��ارئ للجن��ة التنفيذي��ة عل��ى مس��توى وزراء
اخلارجي��ة بال��دول األعضاء في منظم��ة التعاون
اإلسالمي ،لدعم القدس واملسجد األقصى .وحضر
املؤمت��ر الذي انتهت فعالياته مس��اء الثالثاء44 ،
ممثلاً عن دول منظمة التعاون اإلس�لامي .وترأس
االجتم��اع وزير اخلارجية الترك��ي ،بصفته ممثالً
لتركي��ا الت��ي تتول��ى رئاس��ة املنظمة ف��ي الفترة
احلالية .وش��ارك في االجتماع ،فض�لاً عن األمني
العام للمنظمة يوس��ف العثيمني ،وزير اخلارجية
الس��عودي عادل اجلبير ،ونظي��ره اإليراني محمد
جواد ظريف}.

بعد يومين من وصفه إيران بالخطر
الجبير يلتقي ظريف ويعانقه

ش��هدت والي��ات تركية ع��دة يوم اجلمع��ة ،على
رأس��ها إس��طنبول والعاصمة أنقرة ،مظاه��رات تندد
باالنته��اكات اإلس��رائيلية بح��ق املس��جد األقص��ى،
وتؤك��د التضامن مع أول��ى القبلت�ين وثالث احلرمني
الشريفني.
وتلبي��ة لدع��وة منظم��ات مدنية عدي��دة ،جتمع
محتجون في حديقة «ساراج هانة» مبنطقة «الفاحت»
في إس��طنبول ،حيث أقاموا مجس��ما ً لقب��ة الصخرة،
ورددوا هتافات ضد إسرائيل.
أما في العاصمة أنقرة ،فاحتشد أعضاء من شباب
«حزب العدالة والتنمية» أمام الس��فارة االسرائيلية،
حامل�ين الفتات كتب��ت عليها ش��عارات تضامنية مع
القدس واملس��جد األقص��ى ،أبرزها «املس��جد األقصى
خطن��ا األحم��ر» ،و«سالس��ل الصهيوني��ة ال تضع��ف

عزميتنا» ،و«األقصى ال ينحني للظالم».
وفي والي��ة أضنة (جن��وب) ،جتم��ع املتظاهرون
في باحة مس��جد صاباجن��ه ،حاملني األع�لام التركية
والفلسطينية.
وندد احملتجون مبمارسات السلطات اإلسرائيلية
وانتهاكاتها بحق األقصى وتقييد الدخول إليه.
كما خرجت مظاه��رة مماثلة في والي��ة أرزينجان
(ش��رق) ،ش��ارك فيها رؤس��اء أف��رع أحزاب «الش��عب
اجلمه��وري» ،و«احلرك��ة القومي��ة» ،و«الس��عادة»
و«الوحدة الكبرى» وممثلو منظمات مدنية.
واحتفل فلس��طينيون ف��ي مدينة الق��دس احملتلة
يوم اجلمعة ،بإعادة فتح بوابات املسجد األقصى ،بعد
إغالقها من الشرطة اإلس��رائيلية ،اخلميس ،في أعقاب
توتر شديد شهدته ساحات املسجد ومحيطه}.

نش��رت وس��ائل إعالم إيراني��ة ي��وم الثالثاء
ص��ورا ً جمع��ت وزي��ر اخلارجي��ة اإليران��ي جواد
ظري��ف بنظي��ره الس��عودي ع��ادل اجلبي��ر ،على
هامش اجتماعات األمان��ة العامة ملنظمة التعاون
اإلس�لامي املنعقدة في مدينة إس��طنبول التركية،
لبحث األوضاع في مدينة القدس احملتلة.
وتظهر الصور التي نش��رت ج��زءا ً منها وكالة
األنب��اء اإليراني��ة «إيرن��ا» مصافح��ة حميمية بني
ظريف واجلبي��ر ،بحض��ور وزراء خارجية األردن
وفلس��طني وتركي��ا ،فيما تظهر صور أخ��رى عناقا ً
بني الرجلني وقد علت االبتسامة وجهيهما.

ويأتي اللق��اء بني ظريف واجلبي��ر ،بعد نحو
يوم�ين م��ن وص��ف األخير إلي��ران بـ«اخلط��ر ،كل
من يتق��رب منها لن يجني خي��راً ،ومن يتعامل مع
إيران يس��يء لنفس��ه» ،وذلك في مع��رض حديثه
ع��ن العالق��ات القطري��ة اإليراني��ة ف��ي العاصمة
البحرينية املنامة.
كما يأتي لقاء اجلبي��ر بظريف بعد يوم واحد
م��ن اس��تقبال ول��ي العه��د الس��عودي (محمد بن
س��لمان) زعي��م التي��ار الص��دري مقت��دى الصدر
في مدينة جدة ،وس��ط اس��تغراب نخب سعودية
وخليجية من هذا التقارب}.

برلماني تركي :محاولة االنقالب أظهرت للعالم
بطولة الشعب التركي بقيادة أردوغان

 ..وعشرات اآلالف من األتراك
يتظاهرون بإسطنبول نصرة لألقصى
ش��ارك عش��رات اآلالف م��ن املواطن�ين األت��راك يوم
األح��د ،في مظاه��رة حاش��دة مبدينة إس��طنبول؛ تنديدا ً
باالنته��اكات اإلس��رائيلية بح��ق املس��جد األقص��ى،
وتضامن��ا ً م��ع الش��عب الفلس��طيني عامة وأه��ل مدينة
القدس خاصة.
املظاه��رة أُقيمت في ميدان «ين��ي كابيه» بدعوة من
حزب «السعادة» التركي ،وحملت عنوان «جت ّمع القدس
الكبير» ،وشارك في الدعوة للفعالية عشرات اجلمعيات
والهيئات املدنية التركي��ة لتأكيد الوقوف ضد انتهاكات
الس��لطات اإلس��رائيلية بحق «األقصى» ومدينة القدس
وكل فلسطني.
وحمل احملتجون ،من رجال ونساء وأطفال وشيوخ،
األع�لام التركي��ة والفلس��طينية ،ويافطات كتب��ت عليها
ش��عارات تضامني��ة مع «األقص��ى» والقدس والش��عب
الفلس��طيني ،مثل« :احلرية تبدأ من الق��دس» و«القدس
للمس��لمني» ،و«الق��دس وإس��طنبول يد بيد» ،و«ش��مس
احلرية ستش��رق قريبا ً في سماء لقدس» ،مشددين على

أن االنتهاكات االسرائيلية بحق األقصى «مرفوضة».
وفي كلمة أمام املشاركني في املظاهرة ،قال كمال قره
مال أوغلو (رئيس حزب السعادة) ،املنظم للفعالية« :لقد
أتين��ا اليوم ألننا أخوة .أهل فلس��طني إخواننا ونصرتهم
واجب علينا .سنظل أمة مسلمة وسنكون أوفياء للشعب
الفلسطيني وللشيخ أحمد ياسني».
م��ن جانبه ،ق��ال «أوغوزخان أصيل ت��ورك» رئيس
املجل��س االستش��اري األعل��ى ف��ي ح��زب «الس��عادة»،
إن «الش��عب الترك��ي أظه��ر للعال��م أنه ض��د االضطهاد
واالستغالل» ،وأنه «لن يصمت أمام الظلم» بتضامنه مع
الشعب الفلس��طيني في مواجهة االنتهاكات اإلسرائيلية
بحق املسجد األقصى.
أم��ا حس�ين أورت��ش ،فتح��دث ف��ي التجمع باس��م
ش��هداء س��فينة «ماف��ي مرم��رة» التركية ،الت��ي حاولت
كسر احلصار عن قطاع غزة عام  ،2010وتأسف لـ«حال
املس��لمني ال��ذي أوصلنا إلى م��ا يحصل اآلن ف��ي القدس
واملسجد األقصى»}.

قال النائب في البرملان التركي عن حزب «العدالة
والتنمية» (احلاكم) ياس�ين أقطاي ي��وم األربعاء ،إن
محاولة االنقالب الفاش��لة التي ش��هدتها بالده العام
املاض��ي« ،أظه��رت للعال��م بطول��ة الش��عب التركي،
بقيادة رئيسه رجب طيب أردوغان».
ج��اء ذلك في كلم��ة للنائب «أقط��اي» خالل حفل
أقي��م ف��ي مرك��ز «يون��س أم��ره» الثقاف��ي التركي في
بيروت ،لتوقيع كتاب «الكابوس واجلاس��وس» الذي
يتن��اول فيه الصحفي التركي حمزة تكني ،بالتفاصيل
ليلة محاولة االنقالب الفاشلة ،وفترة وظروف وصول
ح��زب «العدال��ة والتنمية» إلى احلك��م ،ومحطات من
حياة أردوغان وطريقة تفكيره.
وق��ال إن «ليل��ة  15متوز  2016لم تش��هد تركيا
مثلها إال خالل حرب االس��تقالل ضد الزحف الصليبي

عل��ى منطقتن��ا ،ه��ذه الليل��ة أظه��رت للعال��م بطولة
الش��عب التركي بقيادة الرئيس أردوغان ،الذي واجه
مع شعبنا محاولة االنقالب».
من جهته ،قال السفير التركي في لبنان شاغطاي
أرجي��س في كلمته خالل احلفل ،إن «الش��عب التركي
لن ينس��ى إطالقا ً ما حدث في تلك الليلة ،ولن ينس��ى
من وقف وراء هذا االنقالب».
بدوره ،قال مؤلف كتاب «الكابوس واجلاسوس»
حم��زة تكني خ�لال احلف��ل ،إن كتاب��ه يتن��اول «فترة
وظروف وصول حزب العدالة والتنمية إلى احلكم في
تركيا والتحديات التي واجهته ،وس��ر جناحه ،كذلك
يتضمن في قس��مه الثاني مس��يرة الرئي��س أردوغان
وطريق��ة تفكي��ره وجناحه ف��ي الوصول م��ن منصب
رئيس بلدية إلى رئيس للجمهورية»}.
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أنشطة

تضامنية
الجماعة اإلسالمية تنظم وقفة
ّ
مع المسجد األقصى في العرقوب

نظم��ت اجلماع��ة اإلس�لامية ف��ي لبن��ان وقف��ة
تضامني��ة م��ع املس��جد األقص��ى املب��ارك ف��ي «بركة
الن ّق��ار» عند مدخل مزارع ش��بعا احمل ّتل��ة على حدود
لبن��ان م��ع فلس��طني احملتل��ة (العرق��وب) بعن��وان:
«ش��د الرحال الى مش��ارف فلس��طني» بحضور مفتي
حاصبي��ا ومرجعي��ون الش��يخ حس��ن د ّل��ي ،رئي��س
احت��اد بلديات العرقوب ،احل��اج محمد صعب ،ممثل
النائب أنور اخلليل االس��تاذ جوزيف الغريب ،وفد من
احلزب التقدمي االش��تراكي ،واحلزب القومي ،وهيئة
أبن��اء العرقوب ،ورؤس��اء بلديات وعلم��اء ،ومخاتير
وفعالي��ات وحش��د م��ن محب��ي فلس��طني واملس��جد
األقصى ،إضافة إلى مس��ؤولي وقي��ادات اجلماعة في
مناطق اجلنوب.
وتخل��ل الوقف��ة كلم��ة لس��ماحة مفت��ي حاصبيا
ومرجعي��ون القاضي الش��يخ حس��ن د ّل��ي ،حيّا فيها
اصرار وصبر املقدسيني وثباتهم على احلق حتى فتح
بوابات املسجد األقصى وإزالة البوابات واألجهزة.
كلم��ة بل��دات العرق��وب ألقاه��ا رئي��س بلدي��ة
كفرش��وبا الدكت��ور قاس��م الق��ادري ،اعتب��ر فيه��ا أن
اإلس��راء اجلهادي سيأتي من فلس��طني إلى كل أنحاء

الوط��ن العرب��ي ،ليقول لن��ا نحن براء م��ن كل معركة
وجه��د وم��ال ال تصب دماؤه��ا وخيرها في فلس��طني.
وطال��ب املناضل�ين ع��دم تضيي��ع البوصل��ة لتبق��ى
موجه��ة نحو الع��دو احلقيقي في فلس��طني
البن��ادق ّ
احملتلّة.
كما كانت كلمة للحزب التقدمي االشتراكي ألقاها
األس��تاذ جهاد أبو فاعور ،أكد فيها الوقوف إلى جانب
قضية فلس��طني وشعب فلس��طني وحقوقه املشروعة
كح��ق تقرير املصير وح��ق العودة ال��ى أرضه وإقامة
دولته املستقلّة.
ثم كلمة هيئة نصرة األقصى ألقاها مسؤولها في
البق��اع احلاج محمد صخ��ر ،اعتبر فيه��ا أن ما حصل
مؤخ��را ً في املس��جد األقص��ى وما رافق��ه كان فضيحة
للحكام وشيوخهم.
واختتم��ت الكلم��ات بكلم��ة اجلماعة اإلس�لامية
ألقاه��ا نائب رئيس املكتب السياس��ي الدكتور بس��ام
حم��ود ،أش��ار فيه��ا إل��ى أن ه��ذه الوقفة عل��ى ربوع
ّ
لتنشق هواء العزة والكرامة من أولئك الذين
فلسطني
يقدم��ون الغالي والنفي��س لنصرة املس��جد األقصى،
وأك��د الوق��وف إل��ى جانب جه��اد وعطاءات الش��عب
الفلس��طيني وع��دم تضيي��ع
البوصل��ة ،معتب��را ً أن ج��رود
م��زارع ش��بعا ه��ي األول��ى
بالتحرير من أي جرود أخرى.
ورفع��ت خ�لال الوقف��ة
رايات وأعالم لبنان وفلسطني
واجلماع��ة ،إضافة إلى الفتات
وهتاف��ات حيّ��ت بط��والت
الش��عب الفلس��طيني ،وأكدت
الوق��وف ال��ى جانب املس��جد
األقص��ى .كم��ا اقيم��ت ص�لاة
الظه��ر جماع��ة ف��ي م��كان
االعتصام.

األمين العام للجماعة يستقبل المنتدى اإلسالمي الوطني
اس��تقبل األم�ين الع��ام للجماع��ة االس�لامية
ف��ي لبن��ان ،األس��تاذ ع��زام األيوب��ي ،عص��ر االثنني
 2017/7/31في مركز اجلماعة في بيروت املنتدى
االس�لامي الوطني برئاس��ة احلاج جميل قاطرجي،
وعضوية الش��يخ زي��اد الصاح��ب ،األس��تاذ مختار
خال��د ،األس��تاذ فتح��ي صبي��ح ،األس��تاذ مصطف��ى
احلكي��م ،األس��تاذ محم��ود س��ياال ..وذل��ك بحضور
النائب الدكتور عماد احلوت وعضو املكتب السياسي
األستاذ وائل جنم .حيث شكر الوفد للجماعة موقفها
من قضية املطالبة بالتعطيل يوم اجلمعة.
وجرى خالل اللقاء البحث في الهموم والشؤون

المؤتمر السنوي
التحاد الجمعيات
الطبية اإلسالمية
ّ
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الوطني��ة واإلس�لامية ،وال س��يما التحدّي��ات الت��ي
تواجه املس��لمني في ه��ذه املرحلة ،خاص��ة لناحية
حقوقه��م وواجباته��م عل��ى مس��توى إدارات الدولة
ومؤسس��اتها .وش��دد املجتمعون على أن للمسلمني
احل��ق في عطل��ة يوم اجلمع��ة ،خاصة أنه��م مك ّون
أساسي وأصيل في لبنان ،وذلك تأكيدا ً ملبدأ املساواة
والعيش املشترك ،وطالبوا كل املعنيني بالعمل على
تصحيح ه��ذا الوضع .وجرى االتف��اق على متابعة
هذا املوضوع وحش��د كل الطاقات ملواجهة سياس��ة
التهمي��ش الت��ي بات يش��عر بها أغلب املس��لمني في
لبنان.

شاركت اجلمعية الطبية االسالمية في بيروت،
ف��ي املؤمت��ر الس��نوي الحت��اد اجلمعي��ات الطبي��ة
االسالمية حول العالم (فيما) الذي أقيم هذه السنة
في اس��طنبول م��ن  17لغاية  23مت��وز  ،2017كما
ش��اركت ف��ي املؤمتر العلم��ي بعن��وان (الصحة في
افريقيا).
وأقيم حفل عش��اء في قصر دوملا بهتش��ه ،حيث
حض��ر الرئيس رجب الطيب أردوغ��ان ،وألقى كلمة،
حيث جرى تقدمي درع تقديرا ً له.

اعتصام تضامني مع األقصى في صيدا القديمة
بدعوة من الجماعة اإلسالمية وحركة حماس

أقام��ت ش��عبة صي��دا القدمي��ة ف��ي اجلماع��ة
االس�لامية وحركة حماس ،وقفة تضامنية مع املسجد
األقصى واملرابطني فيه ،رفضا ً واس��تنكارا ً لالعتداءات
واالج��راءات التعس��فية الصهيوني��ة بح��ق املس��جد
األقص��ى وأبناء الق��دس ،وذلك بعد ص�لاة اجلمعة في
ساحة باب السراي  -صيدا القدمية.
شارك في االعتصام نائب رئيس املكتب السياسي
للجماعة اإلس�لامية في لبن��ان الدكتور بس��ام حمود،
واملس��ؤول السياس��ي حلركة حماس في منطقة صيدا
الدكت��ور أمي��ن ش��ناعة ،ونائب رئي��س هيئ��ة العلماء

املس��لمني في لبنان الش��يخ خالد عارفي ،وامام مسجد
باب السراي الشيخ ش��ادي اخلطيب ،وحشد من أبناء
صيدا القدمية.
حت��دث ف��ي االعتص��ام الدكت��ور حم��ود باس��م
اجلماع��ة اإلس�لامية ،وش��ناعة باس��م حم��اس ،حيث
ش��ددت الكلمات عل��ى دعم صمود االهالي في املس��جد
األقص��ى ورف��ض كل اإلج��راءات الصهيوني��ة ،وادانة
الصمت العربي الرس��مي الذي وص��ل حلد التواطؤ مع
االحتالل والتماهي معه وخدمة مشاريعه واهدافه ،من
خالل اتهام املقاومة وحتديدا ً حركة حماس باالرهاب.

«األقصى عقيدة» محاضرة لهيئة نصرة األقصى
أقامت هيئة نص��رة األقصى
في اجلماعة اإلسالمية ،وجمعية
النج��اة االجتماعي��ة ف��ي ع��كار،
محاض��رة بعن��وان «األقص��ى
عقي��دة» ألقاه��ا الش��يخ «خض��ر
الرش��ادي» ،بحض��ور مس��ؤول
اجلماعة في عكار األس��تاذ محمد
هوش��ر ،املس��ؤول السياس��ي في
اجلماع��ة ورئي��س بلدي��ة ببن�ين
الدكت��ور كفاح الكس��ار ،مس��ؤول
قسم الدعوة الشيخ سعد فياض،
رئيسة جمعية النجاة في عكار الدكتورة ابتهال القسام،
وأف��راد اجلماع��ة جمعي��ة النج��اة وفري��ق الهيئ��ة ف��ي
طرابلس وعكار وفعاليات املنطقة.
حتدث الشيخ الرشادي «عن أهمية املسجد األقصى
العقدي��ة» ،مستش��هدا ً باآلي��ات واألحادي��ث النبوي��ة
الشريفة.
ثم ع��رض ما جرى من أحداث وانتهاكات للمس��جد

عب��ر التاري��خ وحت��ى يومنا ه��ذا .وتط��رق إل��ى صمود
الش��عب الفلس��طيني األع��زل وثبات��ه ف��ي وج��ه العدو
الصهيوني وانتصاره ودخوله املس��جد األقصى املبارك
رغم تخاذل العرب واحلكام.
ثم كان��ت للحض��ور وقف��ة احتفالي��ة تضامنية مع
أهلن��ا ف��ي الق��دس ،وحواج��ز محب��ة وتوزي��ع احللوى
احتفا ًء بنصر القدس ودخول األقصى املبارك.

الجماعة اإلسالمية في صيدا
تستضيف وفد ًا شبابي ًا من الجامعات التركية

استضاف نائب رئيس املكتب السياسي للجماعة
اإلسالمية في لبنان وفدا ًشبابيا ً من اجلامعات التركية
زار مدينة صيدا وجال على معاملها السياحية ،كما زار
جامعة اجلنان.
وزار الوف��د مرك��ز اجلماعة اإلس�لامية في صيدا،
حيث كان لهم لق��اء مفتوح مع د .حمود بحضور أمني
س��ر فرع صيدا في جامعة اجلنان ومسؤول العالقات
العامة واالعالم االس��تاذ نادر حنينة ،تناول األوضاع
السياس��ية واألمني��ة ف��ي لبن��ان ،اضافة إل��ى تاريخ

اجلماعة منذ النشأة مرورا ً باحملطات املهمة التي مرت
بها وصوال ً الى يومنا احلاضر.
واش��اد د .حم��ود بالعالق��ات التركي��ة اللبنانية
وباملواقف التركية التي عبر عنها الرئيس رجب طيب
اردوغان الداعمة لفلسطني ولثورات الربيع العربي..
وخت��م د .حمود بتأكيد ما قاله الرئيس اردوغان حول
«اكذوب��ة كراهية الع��رب لالتراك» الت��ي جهد االعالم
املع��ادي على إش��اعتها وتربي��ة األجيال عل��ى مقولة
االحتالل التركي في إشارة للخالفة العثمانية.
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صفقة عرسال تحرج القضاء
بقلم :أواب إبراهيم

كلمة طيبة

المواطن اللبناني الحائر

تصدرها
شركة «بـالغ»
لإلعالم والصحافة والنشر

رئيس التحرير

إبراهيم املصري

املدير املسؤول

أمين إبراهيم

اإلدارة

بسام غنوم

مواقيت الصالة
حســب توقيت مدينــة بيــروت

أيام
األسبوع
السبت
األحد
اإلثنني
الثالثاء
األربعاء
اخلميس
اجلمعة

متوز
وآب
ذو
القعدة

م��ن املع��روف بداه�� ًة وعلم��ا ً ّ
أن ل��ك ّل
شعب من ش��عوب األرض ميزات وسمات
ٍ
وخص��اال ً أخالقي��ة متفردة كم��ا يؤكد علم
النف��س االجتماع��ي .فمثالً ميتاز الش��عب
يحب النكت��ة ويخترع
املص��ري بأ ّن��ه فكِه
ّ
مزي��دا ً منها ف��ي ث��وانٍ  ،ولن نتح��دّث عن
إس��باب اقتران ش��عب ما بخصل��ة مع ّينة
فهذا له شأن آخر.
أ ّما الشعب اللبناني فهو نسيج وحده
في صفاته وأخالقه وس��ماته التي متيزه
عن س��ائر الش��عوب ،كما ّ
أن له مواصفات
غي��ر ثابت��ة ف��ي التاري��خ االجتماع��ي
للبناني�ين .فه��و ال ي��زال يفاخر بأن��ه بلد
األبجدي��ة والدميوقراطي��ة واحلري��ة
وملج��أ االح��رار م��ن ال��دول العربي��ة .إال
أن��ه في احلقيق��ة تغلّبت عليه ه��ذه األيام
صفة احلي��رة والتوت��ر في اختي��ار القرار
جت��اه ما يج��ري م��ن األزمات السياس��ية
واالجتماعي��ة واالقتصادية ،منها ما أثاره
«ح��زب الل��ه» ا ّل��ذي اتخ��ذ ق��رارا ً خاصاً،
وإن كان بتنس��يق م��ع اجلي��ش اللبناني
لالقتت��ال ف��ي منطق��ة القلمون الس��ورية
ومط��اردة جبهة النص��رة ،ما أث��ار التردّد
واحلي��رة واالنقس��ام بني مواقف الش��عب
اللبنان��ي احلائ��ر ومباركة بع��ض القوى
احمللي��ة لهذا القرار الذي ق��دّم نحو ثالثني
شخصا ً من خيرة الش��عب اللبناني ،فيما
حرص��ت بع��ض الق��وى اللبناني��ة عل��ى
إدانة هذا التدخل في الشأن السوري وج ّر
لبنان إل��ى حرب مع اجلماعات املس��لحة
التي ال يعنيها أمر لبنان.
واملواط��ن اللبنان��ي حائ��ر ف��ي أزم��ة
اخللي��ج وحصار قط��ر من قب��ل أربع دول
عربية في حدث لم يش��هد ل��ه العالم مثالً
ف��ي تاريخه واحتار املواط��ن اللبناني في
أي موق��ف ي ّتخ��ذه ،وه��و ال��ذي يتمنى أال
تط��ول األزم��ة وتع��ود دول اخللي��ج ال��ى
سابق وحدتها.
وتتعزز مواق��ف احليرة الت��ي تنتاب
الش��عب اللبنان��ي وتؤرق��ه ف��ي كثير من
القضايا احمللية والشخصية ،فهو يطالب
بتحقيق سلس��لة الرت��ب والروات��ب مهما

كان��ت العوائ��ق والضغوط��ات م��ن قب��ل
الهيئ��ات االقتصادي��ة وبع��ض الن��واب،
ولكنه في الوقت نفس��ه ال ينسى ضخامة
ق��رارات التفتي��ش عن م��وارد ثابتة تؤ ّمن
قيمة هذه السلس��لة البالغة  1200مليار
لي��رة لبناني��ة ،وه��ذا م��ا أدى إل��ى حيرة
املواطن اللبناني ا ّلذي يطالب بالسلس��لة
وف��ي الوق��ت نفس��ه يقل��ق م��ن زي��ادة
الضرائب التي تؤدي الى ارتفاع األسعار.
أم��ا موقفه من قان��ون االنتخابات اجلديد
القائم على النس��بية والصوت التفضيلي،
فهو لم يستس��غه في تعقيداته في الوقت
ال��ذي نرى أنه ميك��ن أن يؤمن االس��تقرار
ورضا املس��يحيني خاصة الى حيرته في
م��ن ينتخبه ،فهل يج��دد للنواب احلاليني
أم يفتش عن بدائل مشهود لهم في الكفاية
ونظاف��ة الكف ،ولكن هل س��يلتزم النواب
اجلدد حرصهم على الش��عب واملال العام
أم أنهم مثل من س��بقهم س��يحاولون ملء
اجليوب كما النواب السابقون؟
واملواط��ن اللبنان��ي يح��ار أيض��ا ً في
كثير من املواقف واألزمات .فهو مثالً حائر
في اختي��ار مدرس��ة ألوالده .فه��ل يختار
امل��دارس اخلاص��ة التي تؤ ّمن ل��ه نتيجة
ممت��ازة ألوالده ،لكن��ه يق��ف عاج��زا ً أمام
أقس��اطها املرتفع��ة ،أم س��يختار املدارس
الرسمية رغم ما يشاع عن تدني مستواها
ولكنها ال تكبده األقس��اط الباهظة؟ ورغم
هذه احلي��رة فإنه يرمي بنفس��ه في أتون
املعاناة لتأمني أقساط املدارس اخلاصة،
ورغ��م ذلك يظ ّل يب��دي حيرته ف��ي اتخاذ
قرار مناسب.
وتنت��اب معظ��م ش��بابنا احلي��رة في
اتخ��اذ الق��رار املناس��ب بع��د تخرجه من
اجلامع��ات أم��ام انع��دام ف��رص العم��ل
والتطلع الى الهج��رة والعيش في الغربة
أو القبول مبهن ال توافق ش��هاداته .وهكذا
يقض��ي املواط��ن اللبنان��ي أم��ره حائ��را ً
ف��ي اتخ��ذ الق��رار املناس��ب أم��ام األزمات
االجتماعي��ة والسياس��ية واالقتصادي��ة.
وهذا هو لبنان وشعب لبنان احلائر}.
عبد القادر األسمر

منذ إقرار سلسلة الرتب والرواتب في املجلس النيابي ،أعلن قضاة لبنان اعتكافهم وامتناعهم
عن النظر في القضايا املعروضة أمامهم ،احتجاج ًا على ما يعتبرونه إجحاف ًا أصابهم في السلسلة.
احتجاج ��ات القض ��اة تتلخص ف ��ي اقتطاع ضريبة من صندوق تعاضد القض ��اة الذي يؤمن طبابة
وتعليم عوائلهم في أرقى املستشفيات وأهم اجلامعات ،وتقصير مدة العطلة القضائية التي كانت
ش ��هرين إلى ش ��هر واحد .علم ًا أن العطلة األسبوعية ملعظم اللبنانيني تتراوح بني أسبوعني وثالثة
أسابيع .أما املطلب األهم بالنسبة للقضاة فهو أن رواتبهم طبق ًا للسلسلة باتت متقاربة مع رواتب
موظف ��ي اإلدارات العام ��ة ،وهذا أمر اليقبلون به واليرضونه ،فراتب القاضي يجب أن يكون محلّق ًا
في السماء بعيد ًا عن رواتب بقية عباد الله.
رفاهي ��ة القاضي أمر مطلوب .فالقضاة ينظرون في ش ��ؤون العباد ،فيحكمون بس ��جن املذنب
وتغ ��رمي املس ��يء والعفو عن الب ��ريء .فكيف لقاض أن يحكم بالعدل بني املتقاضني وهو منش ��غل
ف ��ي إيج ��اد مصدر رزق يتيح له تس ��جيل ابنه في اجلامعة ،أو عالج زوجته في املستش ��فى ،أو حتى
قض ��اء العطل ��ة الصيفية في املنتج الفالن ��ي .هذه الرفاهية هي التي يفترض أن تؤمن اس ��تقالل
القضاء.
احفظ ��وا م ��ا قلته أعاله ولننتقل إل ��ى موضوع آخر ،وهو الصفقة الت ��ي أبرمها حزب الله مع
جبه ��ة فتح الش ��ام (جبهة النصرة س ��ابق ًا) .إح ��دى مراحل الصفقة هي إطالق جبهة فتح الش ��ام
أس ��رى حل ��زب الل ��ه ،مقابل إط�ل�اق الس ��لطات اللبنانية ثالث ��ة موقوفني ف ��ي الس ��جون اللبنانية
متهم�ي�ن باالنتماء إلى منظمات إرهابية (الوصف القانوني لتنظيم القاعدة وداعش) .لس ��ت في
وارد انتقاد ما قام به حزب الله من توريط اجليش اللبناني في معركة جرود عرسال دون أي يكون
للمؤسس ��ة العس ��كرية رأي بذلك ،فإذا كانت قيادة اجليش ترضى أن يتم إحراجها وفرض معارك
عليها فهذا ش ��أنها .كما أنني لست معني ًا باس ��تجابة احلكومة اللبنانية لفتح خط اتصال رسمي
مع النظام الس ��وري إلمتام بنود الصفقة ،وهو ما كانت ترفضه س ��ابق ًا .ما أود أن أتوقف عنده هو
إطالق س ��راح ثالثة موقوفني من الس ��جون ليكونوا جزء ًا من صفقة لم تبرمها الدولة اللبنانية،
بل أبرمها حزب الله.
املعروف هو أن كل متّهم موجود في السجن ،صدرت بحقه مذكرة توقيف بسبب اتهامه بأفعال
يج ّرمها القانون .هذه املذكرة التصدر عن مسؤول ،وال عن وزير أو نائب ،بل عن قاض .وهذا يعني
أن املوقوفني الثالثة الذين متّ إطالق س ��راحهم صدرت بحقهم مذكرات توقيف قضائية ،اقتضت
اإلبقاء عليهم في السجن ،فكيف يتم إطالق سراحهم؟ هل صدرت مذكرة إخالء سبيل عن قاض
ول ��م يت ��م اإلع�ل�ان عنها؟ وإذا كان هذا م ��ا حصل فكيف يخضع قاض مس ��تقل ونزيه لرغبة حزب
يب ��رم صفق ��ة مع جماعة يفترض أنها إرهابية ،إلطالق س ��راح موقوفني يعتبرهم إرهاب ّيني؟! .وإذا
كان املوقوفون ا ُملخلى سبيلهم لم يصدر بحقهم قرار بإخالء سبيلهم ،فكيف يخرجون من السجن
إذاً؟!
لي ��س س ��ر ًا أن التدخالت السياس ��ية تضرب بنية القضاء حتى النخ ��اع .فالقرارات القضائية
وإخ�ل�اءات الس ��بيل غ � ّ�ب طلب الطبقة السياس ��ية ،وهذا أمر لم يعد س ��راً .وظيف ��ة بعض القضاة
تطوي ��ع القان ��ون كيف يش ��اء الزعيم ،يتش ��ددون حني ُيطلب منه ��م ذلك ،ويتس ��اهلون حني ُيغمز
إليهم ،لكنها املرة األولى التي يشهد فيها اللبنانيون تدخ ًال مكشوف ًا وفج ًا في عمل القضاء بهذا
الش ��كل .ففي كل احلاالت التي ش ��هد اللبنانيون خاللها تدخالت سياس ��ية في عمل القضاء ،كان
يت ��م ابتكار فذلك ��ة قانونية –وإن كانت غير مقنعة -لكن يتم تقدميها لتبرير هذا التدخل .اليوم،
ما هي هذه الفذلكة التي تب ّرر إطالق سراح ثالثة موقوفني تعتبرهم السلطات اللبنانية إرهابيني
كرمى لعيون حزب يبرم صفقة مع من يعتبرهم إرهابيني؟!
نعود إلى استقالل القضاء الذي يقول القضاة إنهم معتكفون حرص ًا عليه .االستقالل اليكون
فقط في تأمني مس ��توى معيش ��ي راق ،واليكون في التعطيل شهرين في السنة ،إمنا يكون في إرادة
صلبة وحقيقية باالستقالل عن السلطة السياسية وعدم اخلضوع لرغباتها ،حينها سيقف جميع
اللبنانيني إلى جانب القضاة في اعتكافهم حلماية هذا االستقالل والتمسك به>.
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