
إشكالية قطر.. والقوى الفلسطينية
االش���كالية القائم���ة ب���ن دولة قطر ومعظ���م دول اخللي���ج العربي انعكس���ت آثارها في 
الس���احة اإلس���امية، وخصوص����ًا الفلس�����طينية. فقد كان للحرك��ات اإلس���امي��ة املجاهدة، 
ال س���يما »حماس« و»اجلهاد اإلس���امي« توجه معروف في الساحة اخلليجية، يحرص على 
العاق���ة املعلن���ة م���ع دول اخلليج، دون قط���ع العاقة مع الضفة اخلليجي���ة األخرى ممثلة 
بجمهورية إيران اإلس���امية. لكن بعد أزمة اخلليج األخيرة، ش���ّنت حكومات اخلليج حملة 
ح���ادة عل���ى حركة حماس واحلركة اإلس���امية عمومًا بدع���وى أنها إرهابي���ة، وأن قطر دولة 
تدعم اإلرهاب إذا استقبلت حركة حماس أو ساندت صمود قطاع غزة احملاصر. بعد حصار 
دول���ة قطر انقلبت اآلية، وبات مناصرو القوى اإلس���امية الفلس���طينية في مختلف أقطار 
اخللي���ج يتحركون بحذر، ويتوارون إذا قّدموا أّي دعم للثورة الفلس���طينية.. بينما انفتحت 
عاق���ات القوى اإلس���امية الفلس���طينية مع إيران، وش���ارك وفد رس���مي م���ن حركة حماس 
في حفل تنصيب الرئيس حس���ن روحاني رئيس���ًا للجمهورية. فهل يس���اهم ذلك في إنعاش 
الوحدة اإلسامية، دون دفع هذه القوى الى مزيد من االقتراب من إيران، أو دفع مصر ودول 

اخلليج إلى مزيد من التقارب مع الكيان الصهيوني والواليات املتحدة األميركية.
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16
صفحة

ما بعد معركة جرود عرسال والقاع:

التحّديات السياسّية واألمنّية 
في المعركة ضّد التطرف

النظام يستهدف دار أيتام بجوبر 
ويصّعد بالغوطة.. ويقصف كل األنحاء

25 ألف فلسطيني
يؤّدون صالة الجمعة في األقصى
افتتاح نصب تذكاري وسط قطاع غزة

للقيادي في »حماس« مازن ُفقهاء

الساحة اإلسالمّية
والغياب

عن الحدث الوطني!

تركيا.. واالتفاقات
األميركّية الروسّية في سوريا
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معركة الجرود
لتصحيح الخلل

أم لفرض واقع سياسّي جديد؟

مقتدى الصدر يطالب 
بحّل »الحشد الشعبي«

تظاهرات حاشدة في بغداد والمحافظات 
ضد الفساد وقانون االنتخابات المحلّية
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ثمن النسخة
االشــتــراكـــات

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

داخل لبنان: 75 ألف ليرة لألفراد /100 ألف ليرة للمؤسسات                خارج لبنان: 100 دوالر للدول العربية   /   125 دوالرًا أوروبا   /   150 دوالرًا بقية أنحاء العالم )بالبريد اجلوي(

»التغيير واالصالح«: كل 
الخطوات لمنع مخيمات جديدة

»وق��ف  ال��ى  ع��ون  آالن  النائ��ب  دع��ا 
الس��جاالت واملزايدات السياس��ية والتركيز 
عل��ى االلتف��اف ح��ول اجلي��ش«، الفت��اً ال��ى 
الن��زوح،  حلال��ة  االرهابي��ن  »اس��تغالل 
النش��اطات  لتنظي��م  املخيم��ات  واس��تغالل 

االرهابية«. 
التغيي��ر  »تكت��ل  اجتم��اع  إث��ر  ورأى 
واالص��الح« ال��ى أن التوجه��ات السياس��ية 
»يجب أن تكون احلث على عودة الس��ورين 
وليس على تعزي��ز وجودهم، وعلى املجتمع 
الدول��ي أن يش��جع عودتهم، ونحن س��نقوم 
بكل اخلطوات ملنع انشاء مخيمات جديدة«.

وحيا اجليش الذي يدافع عن كل لبنان، 
آم��الً »أن تنته��ي معركة ج��رود رأس بعلبك 
بأقل خس��ائر ممكن��ة«. وتطرق الى سلس��لة 
الرتب والرواتب، فاعتبر »أنها في حاجة الى 
بعض التعدي��الت في بعض امل��واد، وهناك 
ح��الّن: إم��ا ان ت��رد السلس��لة بالكام��ل وإما 
أن يج��ري البحث ف��ي التعدي��الت واالتفاق 

عليها«.

الحريري أمل إنجاز مشروع 
تعداد الفلسطينيين قريبًا

تفق��د رئي��س احلكومة س��عد احلريري 
مرك��ز إدارة مش��روع التعداد العام للس��كان 
والتجمع��ات  واملخيم��ات  واملس��اكن 
الفلس��طينية في لبنان، في شارع املصارف، 
حيث اس��تقبله رئيس جلنة احلوار اللبناني 
الفلس��طيني الوزير السابق حس��ن منيمنة، 
واملدي��رة العام��ة لدائ��رة االحص��اء املركزي 
مرال توتلي��ان، ومدير مش��روع التعداد عبد 

الناصر االيي وفريق املشروع. 
واطل��ع احلري��ري خ��الل اجلول��ة على 
س��ير العم��ل ومراحله واس��تمع م��ن منيمنة 
الى ش��رح عم��ا مت التوصل اليه ف��ي املرحلة 
الثانية من املشروع وهي تشمل عمالً ميدانياً 
انطل��ق مبش��اركة نحو 600 ش��اب وش��ابة 
م��ن اللبناني��ن والفلس��طينين م��ن باحثن 
الفلس��طينية  ومش��رفن وش��ملت املخيمات 
و136 جتمعاً واماكن وجود الفلسطينين في 
امل��دن والقرى. وأكد احلري��ري »ان احلكومة 
مص��رة على تنفيذ املش��روع لكي يكون لدينا 
احص��اء دقيق عن اخواننا الفلس��طينين في 
لبنان وقد ش��ارف على نهايته، وهناك املزيد 
من العمل، ونأمل اجنازه قريباً، وال سيما انه 
يتم استخدام تقنيات حديثة مما يساعد على 
حصر ومعرفة االرق��ام احلقيقية لنتمكن من 

معاجلة القضايا املتعلقة بهذا املوضوع«.

عون والحريري: ال تهاون
في مكافحة اإلرهاب

أك��د رئي��س اجلمهورية العماد ميش��ال 
س��عد  ال��وزراء  مجل��س  ورئي��س  ع��ون 
احلري��ري، »التزام احلكومة حترير األراضي 
اللبناني��ة من االره��اب، والتزامه��ا التحالف 
الدولي ضده«، مش��ددين على »عدم إضاعة 
أي فرص��ة ملكافح��ة اإلره��اب والتص��دي له 

وردعه«.
موقف الرئيس��ن ع��ون واحلريري جاء 
خ��الل االجتم��اع الذي عق��ده املجلس األعلى 

ع��ون  برئاس��ة  بعب��دا،  قص��ر  ف��ي  للدف��اع 
وحضور احلريري ووزراء.

وبع��د انتهاء االجتماع ص��در بيان جاء 
فيه: أك��د فخام��ة رئيس اجلمهوري��ة ودولة 
رئيس مجل��س ال��وزراء أن احلكومة ملتزمة 
حتري��ر األراضي اللبنانية م��ن اإلرهاب، كما 
هي ملتزم��ة التحالف الدول��ي ضد االرهاب، 
ول��ن تتهاون ولن تضي��ع أي فرصة ملكافحة 
االره��اب والتصدي له وردع��ه، ثم مت عرض 
األوض��اع العس��كرية واألمنية وال س��يما في 
ج��رود عرس��ال ورأس بعلب��ك والق��اع، ومت 
اتخ��اذ التوصي��ات والق��رارات الالزم��ة ف��ي 
ش��أن جناح العملية العسكرية للقضاء على 

اإلرهابين.
جاهزي��ة  ف��ي  املجل��س  بح��ث  أخي��راً 
األجه��زة األمنية واإلداري��ة املعنية في فصل 
الصيف، لتأمن االس��تقرار الالزم للمواطنن 
والس��ياح واملغترب��ن في مختل��ف املناطق، 
وأبق��ى املجلس عل��ى مقرراته س��رية تنفيذاً 

للقانون«. 

»سرايا أهل الشام«
 ترفضهم الرحيبة

ال ي��زال مس��لحو »س��رايا أهل الش��ام« 
في وادي حميد في جرود عرس��ال ينتظرون 
الض��وء األخض��ر ملغادرة اجل��رود في اجتاه 
االراض��ي الس��ورية بعدم��ا كان��وا امتنع��وا 
ع��ن املواجهة مع »حزب الله«، ولم تش��ملهم 
صفق��ة التب��ادل الت��ي حصل��ت ب��ن »جبهة 
النصرة« و»حزب الل��ه« برعاية املدير العام 

لالمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم.
وكان من املقرر ان يغادر املس��لحون مع 
عائالتهم خ��الل اليومن املاضين بواس��طة 
آلي��ات تابع��ة له��م عل��ى ان يقص��دوا بل��دة 
الرحيب��ة الس��ورية ف��ي القلم��ون الش��رقي، 
وهي منطقة يس��يطر عليها »اجليش احلر«. 
ويت��ردد ان املس��ؤول العس��كري ف��ي البلدة 
فراس البيطار يرفض اس��تقبالهم، العتباره 

إياهم »عمالء حلزب الله«.
ب��ن  اللبنان��ي  اجلي��ش  حاج��ز  وكان 
وادي حميد وعرسال لم يفتح أمام العابرين 

باالجتاهن.

»المستقبل«: لتخويل 
الجيش توقيت المعركة

ش��ددت كتل��ة »املس��تقبل« النيابية في 
اجتماعها برئاس��ة الرئيس فؤاد الس��نيورة 
عل��ى »األهمية الكبرى للجي��ش اللبناني في 

القيام بدوره الرائد في حماية اللبنانين«.
وجددت الكتلة »موقفها الثابت والداعم 
للجي��ش ف��ي القي��ام مبهمات��ه الوطني��ة في 
حماي��ة لبن��ان والدف��اع عن��ه ف��ي مواجه��ة 
االحتالل اإلسرائيلي والتصدي لإلرهاب بكل 
أش��كاله«. ولفتت الى أن اجلي��ش »يتصدى 
حالي��اً لتنظيم داعش اإلرهابي اس��تناداً إلى 
ق��رار الس��لطة السياس��ية املتمثل��ة مبجلس 
ال��وزراء«. وش��ددت عل��ى »وج��وب تخويل 
اجلي��ش حتدي��د القرار املناس��ب في الش��كل 
والتوقيت واألدوات املناس��بة بعيداً من لغة 

اإلمالء أو التوريط«.
ودع��ت الكتل��ة ال��ى »حماية املؤسس��ة 
مس��تلزمات  وتأم��ن  الوطني��ة  العس��كرية 
تطوي��ر اجلي��ش وحتديث��ه وتس��ليحه مب��ا 
يضم��ن ل��ه تنفي��ذ املهم��ات املوكل��ة إليه في 
حماي��ة لبن��ان واللبناني��ن بعيداً م��ن أتون 

النيران املشتعلة في احمليط العربي«.

بري: ال قطيعة مع الكويت
رَدّ رئي��س مجل��س الن��واب نبي��ه بري 
على م��ن ين��ادي باحل��رص عل��ى العالقات 

الكويتية-اللبنانية مبا يلي: 
»م��ا من لبنان��ي أو جه��ة لبنانية تتنكر 
وإعم��اراً  أمي��راً ومجلس��اً وش��عباً  للكوي��ت 
وتنمي��ة وتضحية ومش��اركة ف��ي الصمود. 

وللذي تخَيّلَه البع��ض قطيعة نقول قطعاً ال 
وق��د متت معاجل��ة األمور. فليطمئن ولس��نا 

بحاجة ألي وفد رفيع«. 

نقابة المحررين تنعى 
محمد مشموشي

نع��ت نقاب��ة احملرري��ن الزمي��ل محم��د 
مشموش��ي »الوج��ه الصحافي املمّي��ز الذي 
س��اهم في تط��ور املهنة منذ النص��ف الثاني 
من القرن املاضي، تنّق��ل خاللها بن عدٍد من 
كبريات الصحف: السياسة، األحد، الشعب، 
الكف��اح العرب��ي، إلى أن اس��تقر ف��ي جريدة 
الس��فير، فعم��ل فيه��ا لعق��ود طويل��ة، وكان 
نائباً لرئي��س حتريرها وكاتباً رئيس��ياً. كما 
عمل لس��نن في جريدتي املستقبل واحلياة. 
متّيزت كتاباته بالعمق والش��فافّية وطالوة 
األس��لوب. وكان إلى ذلك دمث األخالق، عّف 
اللسان والكّف ودوداً وصادقاً في تعامله مع 

زمالئه«.  
وأضاف��ت في بي��ان: »إن نقابة محرري 
الصحافة اللبنانّية التي انتسب إليها الفقيد 
عام 1958، تنعاه إلى الزمالء بحزن وأسى، 
مفتقدة برحيله واحداً من ركائز الصحافة في 
لبنان، من الذين اتس��موا باألخالق واملهنّية. 
وتس��أل الله أن يتغمده في األخدار السموّية 

صحبة األبرار والصديقن من عباده«.

الوزير حاصباني: لتعيينات 
تمثل كل المكّونات

رأى نائ��ب رئيس مجلس ال��وزراء وزير 
الصح��ة العامة غس��ان حاصبان��ي وجوب 
أن تأتي التعيينات االدارية »ممِثّلة ملكّونات 
املجتمع اللبناني كافة بشكل عادل وواضح، 
الش��ركة  تعزي��ز  ف��ي  يس��اهم  ال��ذي  األم��ر 
واملش��اركة ف��ي بن��اء الوط��ن وإع��ادة بن��اء 

هيكلّية الدولة«.  
وأش��ار بعد لقائ��ه متروبولي��ت بيروت 
لل��روم األرثوذك��س املط��ران الي��اس ع��ودة 
ف��ي دار املطرانية، الى »أهمّي��ة احلفاظ على 
التوزي��ع والتوازن ب��ن كّل مقّومات املجتمع 
الطائف��ة  موق��ع  عل��ى  واحلف��اظ  اللبنان��ي 
م��ع  التعيين��ات،  ه��ذه  ف��ي  األرثوذكس��ّية 
التش��ديد على وجود كفايات عديدة في هذه 

الطائفة كما في غيرها«.

رئيس المكتب السياسي للجماعة يلتقي اللواء عثمان
األم��ن  لق��وى  الع��ام  املدي��ر  اس��تقبل 
الداخل��ي الل��واء عم��اد عثم��ان قب��ل ظه��ر 
االثنن 2017/8/7 ف��ي مكتبه بثكنة املقر 
الع��ام، رئيس املكت��ب السياس��ي للجماعة 
اإلس��المية في لبنان النائب الس��ابق أسعد 
هرموش، على رأس وف��د ضم رئيس بلدية 
السفيرة األستاذ محمود هرموش، واملختار 
ضاه��ر أبو ضاهر، في زي��ارة أعرب خاللها 
ع��ن دعم��ه وتقدي��ره ملؤسس��ة ق��وى األمن 
الداخل��ي، مثنياً على جه��ود وأداء رجالها، 
كم��ا ج��رى ع��رض لألوض��اع العام��ة ف��ي 

البالد.
وق��دم هرم��وش لل��واء عثم��ان درع��اً 

تذكارية عربون محبة وتقدير.

لقطات لبنانية

وجهة نظر

االنتخاب���ات النيابية التي من املفترض اجراؤها في ربيع العام املقبل 
بعيدة وقريبة في الوقت نفس���ه. حي���ث تفصلنا عن هذه االنتخابات بعض 
االس���تحقاقات الروتينية أو الداهمة على حد سواء، في ظل رغبة جامحة 
ل���دى الق���وى املعنية بتوظي���ف  هذه االس���تحقاقات في خدم���ة مصاحلها 
ف���ي تل���ك االنتخاب���ات املوعودة. ويتع���ذر حاليًا رس���م خريط���ة للتحالفات 
االنتخابية املفترضة ولكن باالمكان اس���تعراض املعطيات األولية املتوافرة 
للعاقات السياسية احلالية املفترض، أن تستند اليها العاقات االنتخابية 

القادمة.
ومبا أن الفرز الطائفي واملذهبي هو الرائج في الس���احة اللبنانية فإن 
استعراض هذه املعطيات يجب أن يراعي هذا الفرز املشار إليه وفق اآلتي: 
- ماروني���ًا تب���دو العاق���ة بن التي���ار الوطني احلر والق���وات اللبنانية 
على احملك، وهي عاقة ليست سهلة على االطاق، وقد يكون من الصعب 
ترجمة التفاهم السياسي العام السائد بن الطرفن منذ بداية عام 2016 
وتعميم���ه على انتخابات غامضة مثل االنتخابات النيابية القادمة. ويبدو 
الفريقان على طاق بائن مع حزب الكتائب اللبنانية ومع مساحات ضيقة 
للق���اء ف���ي بعض املواق���ع االنتخابية. وس���تمر العاقة بن التي���ار والقوات 
بامتحان���ات صعب���ة في دائرة زغرت���ا البترون الكورة وبش���ري، حيث  املعركة 

ستتخذ طابعًا رئاسيًا بن سمير جعجع وجبران باسيل.
- سنيًا يبدو تيار املستقبل مهددًا في معقله الشمالي بجملة حتديات 

أهمها:
أ- ق���وة الوزير أش���رف ريفي الصاعدة التي أحرجت تيار املس���تقبل في 

االنتخابات البلدية التي جرت في العام الفائت.
ب- الرئي���س جنيب ميقاتي والنائب محمد الصفدي اللذان يش���كان 

متحدين أو منفصلن قوى شمالية وازنة.
ج- اجلماع���ة اإلس���امية والق���وى اإلس���امية األخ���رى الت���ي تعام���ل 
معه���ا تيار املس���تقبل ف���ي االس���تحقاقات االنتخابية الس���ابقة على قاعدة 
االس���تفادة املجاني���ة دون تق���دمي أي أثم���ان طبيعية يج���ب أن تدفع في أي 
حتالف انتخابي. أما في بيروت الثانية، فعلى الرغم من أن قوة املس���تقبل 
تبدو للوهلة األولى حاس���مة، فإن هناك أحاديث عن قنوات تفتح مع فؤاد 

مخزومي أو جمعية املشاريع أو قوى أخرى.
- ش���يعيًا تبدو الشاش���ة مقفلة للثنائي الش���يعي املدعم اس���تراتيجيًا 
بالثنائ���ي اإلقليمي اإليراني الس���وري واملصون من قبل املرجعية الش���يعية 
الرسمية )املجلس اإلسامي الشيعي األعلى( حيث تبدو الفرص معدومة 
لتحقي���ق أي اخت���راق ممك���ن من قبل أي قوة ش���يعية أو وجه ش���يعي آخر. 
ويتك���رس ه���ذا الواق���ع من خ���ال املعركة الت���ي خيضت في جرود عرس���ال 

والتي ميكن أن تخاض في جرود رأس بعلبك والقاع.
- درزي���ًا يب���دو النائب وليد جنباط مرتاح���ًا لوضعه بعد أن متكن من 
ف���رض الدائرة االنتخابية الدرزية في الش���وف وعالي���ه وهو يلجأ منذ أمد 
الى خطوات اس���تباقية لاعتراف بالزعامة اإلرس���انية ويخلي لها مقعدًا 
ف���ي عالي���ه ويترك املج���ال مفتوحًا لوجوه درزية أخ���رى أن تفرض وجودها 

اإلعامي دون ترجمة ذلك الى وجود متثيلي نيابي. 
 لي���س مضرًا أن يتس���لى اجلمهور االنتخابي اللبناني بهذه الش���ذرات 

االنتخابية ريثما تتضح الصورة أكثر وأكثر.<

... ريثما تّتضح الصورة
بقلم: أمين حجازي
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عمليات توظيف األقرباء واألنس��باء، واألصهار وزوجاتهم مسؤوالت في 
مؤسسات الدولة أو القصر الرئاسي، مما كان يتجنبه رؤساء اجلمهورية 
الس��ابقون أو رؤساء احلكومات أو رؤس��اء املجالس النيابية، حيث كان 
هؤالء يكتفون بزرع األقرباء واألنس��باء في أجهزة الدولة ومؤسس��اتها، 

مما كان ال يبدو فاقعاً كما هي عليه احلال.
ماذا ع��ن لبنان اليوم، وقد غ��ادرت حكومته عاصمته��ا بيروت، الى 
حي��ث كان يصط��اف الرئيس في بي��ت الدين، أو الس��احل البحري حيث 
كان الرئي��س حل��ود ميضي معظ��م أيامه وليالي��ه.. الى جرود عرس��ال 
والق��اع ورأس بعلب��ك، حي��ث اس��تفاقت بعد س��بات طويل ال��ى أن هذه 
اجل��رود محتلة، وأن فيه��ا مجموعات إرهابية تش��ّد إليها مجموعات من 
الش��باب اللبناني املغرر به.. اضافة إلى أنها كانت -وما زالت- مفتوحة 
أمام امليليش��يات التي غادرت لبنان الى األراضي الس��ورية، لتشارك في 
احل��رب املفتوح��ة منذ بداي��ة ع��ام 2011، ولتحول دون س��قوط النظام 

احلاكم في دمشق استجابة لطموحات شعبه.
لقد حقق »حزب الله« جناحاً في دفع عناصر تنظيم »النصرة«، إلى 
الداخل الس��وري في ادلب وجوارها، بصرف النظر عن مبررات مشاركته 
ف��ي هذه املعركة م��ن دون بقية أبناء الش��عب اللبنان��ي، خاصة أن هذه 
املعركة كان��ت تدور في معظمها خ��ارج األراضي اللبناني��ة. أما املعركة 
القادمة، معركة اجليش اللبناني مع »تنظيم الدولة - داعش« فهي كذلك 
تلقى قبوالً وتأييداً من كل ش��رائح الش��عب اللبنان��ي. لكن ماذا عن تأكيد 
الدول��ة على أنها هي املس��ؤولة عن هذه اجلرود، وان حزب الله يش��ارك 
اجليش في معاركه الدفاعية ع��ن األراضي اللبنانية. واألمل كبير في أن 
يتحق��ق هذا األمل ويس��تطيع اجليش حتري��ر كل حدود لبنان الش��رقية 
من املجموعات »اإلرهابية« الت��ي جلأت إليها خالل مواجهاتها مع قوات 

النظام وامليليشيات التابعة له.
لكن املجموعات القتالية التابعة حلزب الله تنتش��ر في كل األراضي 
السورية، س��واء على احلدود الشرقية أو الشمالية وجزء من اجلنوبية. 
ماذا لو اضطرت الى االنسحاب يوماً ما، منتصرة كانت أو مهزومة، وهي 
حتمل أس��لحة ثقيل��ة ومتوس��طة، وتفصلها ع��ن احل��دود اجلنوبية مع 
الكيان الصهيوني مئات الكيلومترات.. كيف ميكن أن تبّرر وجودها على 
األراضي اللبنانية، خاصة أن قوات االحتالل سوف تكون جاهزة لضرب 
أي وجود عس��كري في اجلنوب اللبناني، سوى التابع للجيش اللبناني 

أو قوات الطوارئ الدولية؟!
ان م��ا بعد املش��اركة في احلرب الس��ورية ل��ن يكون كما ه��و قبلها، 
وس��وف يدخل لبنان في أزمة جديدة هي أكبر من أزمة سالح املقاومة... 
فضالً عن احتماالت س��قوط النظام ووقوع القوات املش��اركة في حمايته 

أمام كل االحتماالت.

أمر غير مس��بوق ما جرى ويجري حولن��ا في العالم العربي والعالم 
ه��ذه األي��ام. فق��د كان��ت دول عربي��ة تختل��ف م��ع جاراته��ا العربي��ات 
أحيان��اً، لكن اخلالف لم يك��ن يصل إلى اغالق احل��دود البرية والبحرية 
واجلوي��ة، فكيف ب��دول اخلليج أن يقع فيه��ا مثل هذا؟! وه��ي مجموعة 
كيانات عشائرية تكاد أنظمتها السياسية تكون واحدة، وكذلك عالقاتها 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية.. وأن يقع هذا االنقسام بعد أسابيع 
من انعقاد القمة العربية اإلس��المية العاملية في العش��رين من ش��هر أيار 
املاض��ي، وتش��هده 54 دول��ة ممثل��ة برؤس��ائها، وعلى رأس��ها الرئيس 
األميرك��ي دونال��د ترامب.. ليع��ود وقد حمل مئ��ات ملي��ارات الدوالرات، 
بعد إلقائه خطباً وّزع فيها االتهامات ش��رقاً وغرباً باس��م املؤمتر دون أن 
يس��أله كيف وملاذا. ودون مبّررات أو مقدمات، في اخلامس من حزيران، 
تص��در أربع دول خليجي��ة )باإلضافة إلى مصر( الئح��ة مطالب، تطالب 

فيها دولة قطر بالتزامها، وإال فاملقاطعة واحلصار.
في الواليات املتحدة األميركية، أكبر وأوس��ع دميقراطية في العالم، 
تباين��ت الرؤى واملواقف مما قاله ترامب، س��واء م��ن األزمة اخلليجية أو 
من روس��يا أو إيران، وهذا ما يقع ألول مرة ف��ي اإلدارة األمريكية. واألكثر 
غراب��ة هو االج��راءات التي اتخذها ترامب إزاء كب��ار موظفيه ومعاونيه. 
فبعد س��تة أش��هر فقط ف��ي البيت األبيض يط��رد ترامب م��ن العمل كبير 
املوظفن كاتي والش، ومدير االتصاالت مايك دوبكي، والناطق الرئاسي 
ش��ون سبايسر، واملساعد لالتصاالت مايكل ش��ورت. وإذا كان كل هؤالء 
من املوظفن املدنين، فقد عّن الرئيس اجلنرال جون كيلي، ثم طرد مدير 
االتصاالت بعد عش��رة أيام قبل أن يتسلم عمله رسمياً. وإذا كانت بعض 
دوائ��ر الكونغ��رس األميركي قد فش��لت في عزل الرئيس فه��ي تعمل اآلن 

على حظر ترشحه لوالية رئاسية ثانية في االنتخابات القادمة.
ه��ذا االضطراب الدس��توري والسياس��ي ليس ف��ي اإلدارة األمريكية 
وحدها وال في الس��احة اخلليجية.. وامنا انتش��ر في الساحة األوروبية 
العريقة في دميقراطيتها، ال س��يما بعد االنتخابات التي أوصلت رئيس��ة 
ح��زب احملافظ��ن ف��ي بريطاني��ا ال��ى رئاس��ة احلكوم��ة، واالنتخاب��ات 
النيابي��ة الفرنس��ية التي حمل��ت حزب اميانوي��ل ماكرون الى الرئاس��ة 
األولى، متجاوزاً األحزاب الفرنسية العريقة كاحلزب الشيوعي واحلزب 
االش��تراكي. واألغرب من كل هذا ان تكون زوجته )بريجيت( هي معلمته 
في مرحلة الدراسة، وهي أكبر منه سناً )64 عاماً(، لتنطلق حملة شعبية 
في الشارع الفرنسي تطالب بحظر متتع الزوجة بلقب السيدة الفرنسية 

األولى، وأن تكون لها صالحيات في املؤسسة الرئاسية الفرنسية.
ال أريد العودة الى العالم العربي واستعراض وجود األبناء واألحفاد 
وذوي القرب��ى في مؤسس��ات الدولة، ال س��يما القصر امللك��ي أو األميري 
أو رئاس��ة اجلمهوري��ة.. وال الع��ودة الى لبنان حيث تس��ود ه��ذه األيام 

بعد تحرير الجرود
ماذا عن السالح
المنتشر في سوريا

ف��ي رأس بعلب��ك وجرود الق��اع، ألنها تري��د اثبات ان 
اجليش اللبناني ق��ادر على حترير األراضي اللبنانية 

وحمايتها دون احلاجة إلى مساعدة من أحد.
لك��ن هذه األج��واء السياس��ية والعس��كرية التي 
تعمل عليه��ا احلكوم��ة واجليش اللبنان��ي تتعارض 
مع بعض املواقف التي تطالب بالتنسيق مع اجليش 
السوري و»حزب الله« في املعركة مع تنظيم داعش.

فالرئيس نبيه بري دعا الى التنسيق مع اجليش 
الس��وري ألن »اجل��رود الت��ي يحتلها تنظي��م داعش، 
مساحتها تبلغ نحو مئتي كيلو متر مربع، ونحو ٪60 
منها أراٍض سورية، ومن الطبيعي ان يشارك اجليش 
العربي الس��وري في املعركة على األراضي السورية، 
وهذا يحتاج للتنس��يق بطريقة أو بأخرى مع اجليش 

اللبناني لتفادي أي أخطاء«.
والالف��ت ان دع��وة الرئي��س ب��ري للتنس��يق مع 
اجليش الس��وري هو انها جاءت من طهران حيث كان 
يشارك في فعل تنصيب الرئيس حسن روحاني، وهو 
ما يدل على ان الدعوة للتنسيق بن اجليشن اللبناني 
والس��وري لها أهداف تتجاوز املعركة في جرود القاع 
ورأس بعلب��ك، وق��د أك��د ذلك ق��ول الرئي��س روحاني 
للرئي��س ب��ري: »انن��ا مس��رورون ج��داً لالنتصارات 
التي يحققها لبنان لش��عبه وجيش��ه ومقاومته، ولقد 
أصبح ل��ه مكانة كبيرة في املنطقة، ويحس��ب له ألف 

حساب«.
ويؤك��د كالم الرئيس اإليراني حس��ن روحاني ان 
هناك توجهاً لربط لبنان مبا يسمى »محور املقاومة«، 
وان هناك مس��عًى جدياً جلعل سالح »حزب الله« في 
وضع ش��بيه بوضع احلشد الش��عبي في العراق من 
الناحي��ة القانوني��ة، وهو إذا ما حتقق س��يضع لبنان 

دولة وشعباً في أحضان احملور السوري - اإليراني.
باختصار، املعركة في جرود القاع ورأس بعلبك 
تتنازعه��ا رغبات في تصحيح اخلل��ل الذي حدث في 
جرود عرس��ال وجهود جلعلها فرص��ة من أجل عودة 
التنس��يق بن لبنان الرس��مي والنظام السوري. فهل 
تنج��ح هذه اجلهود ويصبح لبن��ان جزءاً ال يتجزأ من 

احملور السوري - اإليراني؟{
بسام غنوم

قيادة اجليش في بيان »وس��ائل اإلعالم واألش��خاص 
املعني��ن، إل��ى توخ��ي الدق��ة ف��ي اإلدالء باملعلومات 
والتحلي��الت املذكورة، والعودة إليه��ا للحصول على 
الوقائ��ع واملعطي��ات الصحيحة«، وهو ما يش��ير الى 
حساسية املوضوع أوالً من الناحية السياسية، حيث 
تري��د احلكوم��ة م��ن املعركة في ج��رود الق��اع ورأس 
بعلب��ك مناس��بة لتصحي��ح اخللل في ص��ورة الدولة 
نتيج��ة تف��رد »ح��زب الل��ه« مبعركة جرود عرس��ال، 
وثاني��اً م��ن الناحي��ة العس��كرية ألن غي��اب اجليش 
اللبنان��ي ع��ن املعرك��ة مع جبه��ة النصرة ف��ي جرود 
عرس��ال أساء سياس��ياً وإعالمياً إلى س��معة اجليش 
وصورت��ه حيث تس��اءلت أكثر من جهة دبلوماس��ية 
عن أس��باب عدم مش��اركة اجليش ف��ي معركة جرود 
عرس��ال، وحتدث البعض عن سعي »حزب الله« إلى 
شرعنة سالحه عبر فرض معادلة »اجليش والشعب 

واملقاومة« بعد معركة عرسال.
لذلك تبدو قيادة اجليش اللبناني حساسة جتاه 
املعلومات التي يج��ري تداولها حول املعركة املرتقبة 

الت��ي ق��ام به��ا »ح��زب 
الل��ه« دون تنس��يق مع 
اللبناني��ة  احلكوم��ة 
واجليش اللبناني، وهو 
م��ا ت��رك تس��اؤالت عن 
أس��باب غياب احلكومة 
أو ع��ن تغييب  والدولة 

»حزب الله« لها.
تك��ون  فه��ل 
الق��اع  ج��رود  معرك��ة 
ورأس بعلب��ك م��ن أجل 
الذي  اخلل��ل  تصحي��ح 
الله« في  أحدثه »حزب 
معركة جرود عرس��ال، 

أم ان املعرك��ة في جرود القاع هي من أجل فرض واقع 
سياسي جديد؟

تش��ير أجواء التحضيرات العس��كرية التي يقوم 
بها اجلي��ش اللبناني ف��ي محيط ج��رود القاع ورأس 
بعلبك ال��ى ان اجليش اللبناني قد أكمل اس��تعداداته 
العسكرية واللوجس��تية من أجل املعركة املرتقبة مع 
تنظي��م داعش، وأن اجليش س��يخوض ه��ذه املعركة 
منفرداً على عكس ما جرى في معركة جرود عرس��ال، 
حي��ث كان��ت الكلم��ة ل�»حزب الل��ه«، وج��رى تغييب 
اجليش اللبناني عن معركة جرت في أراٍض لبنانية، 
واكتف��ى عناص��ر »ح��زب الل��ه« بتوجي��ه حتي��ة الى 

اجليش اللبناني.
لك��ن األخب��ار الت��ي تراف��ق اس��تعدادات اجليش 
ملعركة جرود القاع ورأس بعلبك تتحدث عن تنس��يق 
ب��ن »ح��زب الل��ه« واجلي��ش الس��وري م��ع اجليش 
اللبنان��ي، وه��و م��ا ت��رك تس��اؤالت ع��ن صح��ة هذه 
األخب��ار، األمر الذي دفع وزير الدفاع يعقوب الصراف 
الى نفي وجود أي تنسيق مع اجليش السوري، ودعت 

فيما تتكش��ف التحضي��رات العس��كرية واألمنية 
الت��ي يق��وم به��ا اجلي��ش اللبناني م��ن أج��ل املعركة 
املرتقب��ة م��ع تنظيم داع��ش في ج��رود الق��اع ورأس 
بعلب��ك، والتي أصبحت على ما يب��دو قريبة جداً وفق 
ما تدل التحركات اللوجس��تية التي يقوم بها اجليش 

اللبناني في تلك املنطقة.
ف��ي هذه األثناء تبدو الس��احة السياس��ية مقبلة 
على متغي��رات كبيرة مرتبطة بالتحضي��رات القائمة 
ملعركة جرود القاع ورأس بعلبك، وذلك اس��تناداً إلى 
املواق��ف السياس��ية الت��ي تواكب ه��ذه التحضيرات، 
ولعل أبرز املواقف في هذا اإلطار ما أعلنه الرئيس نبيه 
ب��ري من طهران، حيث كان يش��ارك في حفل تنصيب 
الرئيس حس��ن روحاني رئيساً للجمهورية اإلسالمية 
اإليراني��ة. فق��د دعا ب��ري إلى التنس��يق م��ع اجليش 
الس��وري في املعرك��ة مع داع��ش ألن »اجل��رود التي 
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كلمة األمان

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت

www.al-aman.com



األمـان - العــدد 1274 - 11 آب 2017م4 األمان اللبناني

ما بعد معركة جرود عرسال والقاع:

التحّديات السياسّية واألمنّية في المعركة ضّد التطرف
هل يؤدي اخراج جبهة النصرة وس��رايا أهل الشام 
من جرود عرسال، واملعركة ضد تنظيم داعش في جرود 
الق��اع الى انته��اء خطر التط��رف والعنف عل��ى الوضع 

اللبناني؟
واألمني��ة  السياس��ية  التحدي��ات  أب��رز  ه��ي  وم��ا 
واالجتماعي��ة الت��ي يواجهه��ا لبن��ان ودول املنطق��ة في 
املعرك��ة ض��د التط��رف والعن��ف، بع��د انته��اء املعارك 

العسكرية املباشرة؟
بش��أن  األس��ئلة  م��ن  وغيرهم��ا  الس��ؤاالن  ه��ذان 
املعرك��ة ضد التط��رف والعنف، ُطرحا خ��الل العديد من 
اللق��اءات والن��دوات واملؤمت��رات ف��ي بي��روت وعواصم 
عربية وغربي��ة، وان كان الوضع اللبنان��ي يحتل حالياً 
الص��دارة واالهتمام لدى اجله��ات العربية والدولية، في 
ظ��ل تداعي��ات املعركة الت��ي حصلت في جرود عرس��ال 
واالتفاق ال��ذي أدى إلى إخراج جهة النصرة من املنطقة، 
وفي ظل تصاعد التحضيرات للمعركة ضد تنظيم داعش 

في جرود رأس بعلبك والقاع؟
فه��ل تنته��ي املعركة م��ع التنظيم��ات املتطرفة بعد 
هزميته��ا العس��كرية؟ وم��ا ه��ي أب��رز التحدي��ات الت��ي 
يواجهه��ا لبنان مع املرحلة املقبلة ف��ي مواجهة التطرف 
والهيئ��ات  الق��وى  مس��ؤولية  تكم��ن  وأي��ن  والعن��ف؟ 

اإلسالمية في املرحلة املقبلة؟
ما بعد املعركة العسكرية

بداية، ه��ل تنتهي املعركة م��ع التنظيمات املتطرفة 
بع��د الهزمية العس��كرية التي يتعرضون له��ا في لبنان 

ودول املنطقة؟
وحول الس��ؤال األول، يعتبر الكثي��رون من اخلبراء 
واملختصن بالتنظيمات اإلسالمية املتطرفة أّن من اخلطأ 
الق��ول إن هزمية هذه التنظيمات عس��كرياً تنهي خطرها 
عل��ى لبن��ان ودول املنطق��ة، ب��ل ان الهزمية العس��كرية 
تفرض املزيد من املخ��اوف والتحديات، ألن أعضاء هذه 
التنظيم��ات ينتقل��ون من العم��ل العس��كري العلني الى 
العم��ل األمني وإنش��اء اخلالي��ا واملجموع��ات للتحضير 
لعملي��ات تفجيري��ة أو انغماس��ية أو القي��ام مبفاج��آت 
جدي��دة في نوعي��ة العملي��ات، كما حص��ل ويحصل في 
العديد من الدول الغربية، وان كانت املخاطر على لبنان 
ودول املنطق��ة ق��د تصبح أقوى نظراً إل��ى معرفة أعضاء 
هذه التنظيمات بالواق��ع احمللي وقدرتهم على االختالط 

واالنتشار في هذه البيئات.
ويضيف ه��ؤالء اخلب��راء، وق��د يك��ون صحيحاً أن 
األجه��زة األمني��ة اللبنانية )عل��ى اخت��الف تنوعاتها(، 
قد جنح��ت في الس��نتن املاضيتن في كش��ف عش��رات 
املجموع��ات املتطرف��ة واعتقالها، لكن اخلط��ر األمني قد 
يزداد ف��ي املرحلة املقبل��ة، في ظل حالة من االس��ترخاء 
التي تسود بعض املناطق وما يقال عن حصول تغييرات 
في الترتيبات األمني��ة التي يتوالها اجليش اللبناني في 
بعض املناطق وخصوصاً الضاحية اجلنوبية وتسليمها 

لقوى األمن الداخلي.
حتدي��ات  هن��اك  األمن��ي،  اخلط��ر  إل��ى  وإضاف��ة 
أخ��رى ينبغ��ي العمل ملواجهته��ا كي ال ُيت��اح مرة أخرى 
للتنظيم��ات املتطرف��ة التح��رك والنش��اط ف��ي املناط��ق 
الناقم��ة  البيئ��ات  بع��ض  م��ن  واالس��تفادة  اللبناني��ة 

عل��ى الس��لطة اللبنانية، ومن ه��ذه التحديات االس��راع 
بإنهاء مل��ف املوقوفن اإلس��المين، والعمل ملعاجلة كل 
امللفات التي تش��كل مادة لالس��تغالل والس��جال من قبل 

التنظيمات املتطرفة.
كذل��ك إن اع��ادة ترتيب أوضاع املناط��ق احلدودية 
وضب��ط ه��ذه املناط��ق وع��ودة مقاتل��ي ح��زب الله من 
املش��اركة في الصراع الس��وري س��تكون أب��رز القضايا 
التي س��تطرح في املرحلة املقبلة، وق��د اثيرت العديد من 
النقاش��ات حول هذا املل��ف في األيام املاضي��ة، فإذا كان 
ح��زب الل��ه قد اعتب��ر ان تدخله ف��ي الصراع في س��وريا 
به��دف منع اخلطر ع��ن لبنان، ف��إن اخ��راج املجموعات 
املتطرفة من املناطق احلدودية سيعيد طرح السؤال عن 

مستقبل هذا التدخل وانعكاساته الداخلية مرة أخرى.

القوى اإلسالمية واملراجعة املطلوبة
في موازاة التحديات التي تواجه السلطة اللبنانية 
وحزب الله بعد معركة جرود عرسال والقاع، فإن القوى 
اإلس��المية، على اختالف تنوعاتها، معنية أيضاً بإعادة 
دراس��ة كل تط��ورات املرحل��ة املاضية وإج��راء مراجعة 
ش��املة حول دورها ورؤيتها وخطابها، كي تستطيع ان 
تساهم مساهمة فاعلة وجدية في منع عودة التنظيمات 

املتطرفة الى املناطق اللبنانية.
فمن املعروف ان بعض القوى اإلس��المية س��اهمت 
بش��كل جماعي أو من خالل أفراده��ا ومؤيديها في توفير 
لة لنش��وء بع��ض التنظيمات  البيئة املس��اعدة أو املس��هِّ

املتطرفة، وذلك حتت حجج وأسباب متنوعة.
والي��وم يج��ب ان يطرح س��ؤال أساس��ي ومركزي: 
ما ه��ي جدوى كل املع��ارك والصراعات 
التي حصل��ت خالل الس��نوات املاضية 
في دول املنطقة، وكان لبنان ممراً ومقراً 
الت��ي  اإلس��المية  املجموع��ات  لبع��ض 
شاركت في هذه الصراعات؟ وقد جتيب 
بعض هذه القوى: ان هذا الصراع ُفرض 
على ش��عوب هذه الدول من كل األنظمة 
القمعي��ة ومن يدعمها وانه لم يكن هناك 
خيار س��وى املش��اركة في ه��ذا الصراع 
أو دعم ش��عوب هذه ال��دول في مواجهة 

أنظمتها.

لك��ن باملقاب��ل ف��إن نتائج ه��ذه الصراع��ات لم تكن 
ملصلحة شعوب املنطقة ولم حتقق األهداف التي رفعت، 
إن على صعيد مواجهة الظلم أو اقامة الدولة اإلسالمية، 
أو نص��رة الش��عوب املس��تضعفة، ب��ل ان نتائ��ج ه��ذه 
الصراع��ات كانت خطيرة ومرعب��ة وأدت إلى تدمير هذه 
ال��دول وتهجير أبنائها وازدياد املظالم وكل أش��كال الفقر 

واملعاناة.
إذن نح��ن أم��ام مرحلة جدي��دة ب��دأت بالظهور في 
لبنان ودول املنطقة، ويب��دو ان دور التنظيمات املتطرفة 
س��ائر نح��و االنحس��ار دون ان يعن��ي ذل��ك نهاي��ة هذه 
التنظيم��ات بش��كل كام��ل، بل س��تظل مخاطره��ا قائمة 
ف��ي لبن��ان ودول املنطق��ة، لك��ن باملقابل ف��إن كل القوى 
واحل��ركات اإلس��المية س��تكون معني��ة بإع��ادة تفعيل 
دورها ونشاطاتها، ان لتأكيُد رفضها لكل أشكال اإلرهاب 
والعن��ف الداخل��ي، أو جله��ة اع��ادة تقيي��م املعركة ضد 

الظلم وطرح رؤى سياسية جديدة في هذا اإلطار.
وباملقاب��ل فإن حزب الل��ه وحلفاءه معني��ون أيضاً 
بإعادة تقومي املرحلة املاضية، وعدم الرهان على حس��م 
املعركة على الصعيد العس��كري، ألن األسباب التي أدت 
لبروز التطرف ال تزال قائمة، وهذا يتطلب تكثيف احلوار 
بن احل��زب وبقية القوى واحلركات اإلس��المية من أجل 
الوصول إلى حلول ألزم��ات املنطقة وتصحيح األوضاع 

السياسية التي مهدَّت لبروز التطرف.
وفي اخلت��ام فإن املعركة ض��د التنظيمات املتطرفة 
لن تنتهي بتحرير جرود عرس��ال أو جرود القاع، بل هي 
معرك��ة متواصل��ة فكرياً وسياس��ياً واجتماعي��اً وأمنياً، 
وجميع اجلهات معنية بالبحث في كيفية استكمال هذه 
املعركة ومنع عودة هذه التنظيمات مرة أخرى الى لبنان 

أو سائر دول املنطقة.{
قاسم قصير

الساحة اإلسالمّية.. والغياب عن الحدث الوطني!
بقلم: وائل جنم

 من��ذ تأس��يس لبن��ان ف��ي مطل��ع القرن العش��رين 
كان املس��لمون أساس��اً في ح��دث التأس��يس والتكوين 
والتمك��ن، فس��اهموا بش��كل كبير في عملية االس��تقالل 
عن االحتالل الفرنس��ي، كما في عملية البناء واالستقرار 
على كافة املس��تويات السياسية واألمنية واالقتصادية 
واالجتماعية، وشكلوا على الدوام ضمانة بقاء واستقرار 
واس��تمرار ه��ذا الوطن. كانت ه��ذه قناعته��م، وإن ظلّوا 
فترة م��ن الزمن يحّنون إلى العمق العربي، وهذا ش��يء 
طبيع��ي وبديهي وهم الذي��ن كانوا وما زال��وا يعتبرون 
هذا البلد جزءاً ال يتجزأ من محيطه العربي، وقد أكد ذلك 
الدستور اللبناني في مقدمته، وبالتالي فإنهم قادوا مع 
بقية الش��ركاء ف��ي الوطن عملية النه��وض والبناء على 
قدم وساق. حتى ميكن القول إنه بدون املسلمن ما كان 

لهذا البلد أن يقوم بهذا الشكل الذي هو عليه اليوم.
وبع��د االس��تقالل ع��ن االحت��الل الفرنس��ي، وبناء 
مؤسس��ات الدولة، ظّل املسلمون قّوة إيجابية فاعلة في 
عمل املؤسس��ات تدف��ع بها على الدوام م��ن أجل حتقيق 
الصالح العام ل��كل املواطنن، فظلّوا ضمان��ة البلد، كما 
ضمان��ة كل املكّونات، ألنه ل��م يكن لديهم أي هاجس من 

أي من األطراف املشاركة في البناء والنهوض.

الزم��ن،  تق��ّدم  وم��ع 
الكثيرة  التط��ورات  وم��ع 
س��يما  ال  حصل��ت  الت��ي 
األخي��رة،  العق��ود  خ��الل 
الت��ي  املخطط��ات  وم��ع 
إقص��اء  إل��ى  ته��دف 
املكّونات االساس��ية التي 
املجتمع،  ضمانات  تشّكل 
إنت��اج  نح��و  والتوج��ه 
جتم��ع  هجين��ة  صي��غ 
تش��عر  أقلوي��ة  مكّون��ات 

باخل��وف والقلق الدائمن، وتظل مس��كونة بالهواجس، 
لتقف بوجه املكّونات األساس��ية حتت عنوان استعادة 
الدور واملكانة ورفع الغنب، ومع الدعم االقليمي والدولي 
ال��ذي يتوف��ر لكثير من ه��ذه اجله��ات وتنام��ي نفوذها 
وشعورها بفائض القوة، بدأ االحباط يتسلل إلى نفوس 
املس��لمن في هذا البلد ش��يئاً فش��يئاً، وب��دأ يتنامى في 
نفوس��هم ش��عور باالس��تهدف ما جعله��م ينكفئون عن 
كثير من املواقع التي كانوا يشكلون فيها ضمانة للوطن 
واجلميع، وكل هذا وّلد شعوراً بالضعف دفع أحياناً إلى 
التن��ازالت التي تكاد تكون ك� »س��بحة« انف��رط عقدها، 
وأحيان��اً أخرى إل��ى االنعزال عن املجتم��ع مع ما يعنيه 
ذل��ك من تنامي ش��عور حب االنتقام وه��و ما يالحظ من 
خالل تنام��ي حاالت لم تكن معهودة في بيئة املس��لمن 
القائمة دوماً على االنفتاح واالعتدال والوسطية واحلوار 

وطمأنة اآلخر.
يش��عر املس��لمون اليوم في البلد بأنهم مستهدفون 
على مستوى الطاقة الشبابية التي يختزنونها، خاصة 
وهم يرون أن شبابهم موقوفون ومعتقلون في السجون 
دون محاكمات على أتفه األسباب في وقت يقفز اآلخرون 
ف��وق القان��ون الس��يادة ويتج��اوزن كل حّد م��ن حدود 

السلطة وهيبة الدولة.
يش��عر املس��لمون اليوم بأن مواقعهم في الس��لطة 
باتت مس��تهدفة باالغتصاب القهري من خالل السيطرة 
عل��ى مواقعه��م أو م��ن خ��الل إف��راغ ه��ذه املواق��ع م��ن 
مضمونه��ا ومحتواها، وجت��اوز كل صالحية لها، ولعل 
في بعض املش��اهد األخيرة التي تتجاوز دور وصالحية 
احلكوم��ة ورئيس��ها م��ا يؤك��د ه��ذا االنطباع عن��د أكثر 
املسلمن، سواء في ما يتعلق بالقرار السيادي، أو في ما 
يتعلق باحلقوق والواجبات، أو في ما يتعلق مبمارس��ة 
الصالحيات، وكل ذلك بالطبع يوّلد الشعور باالستهدف 
واالحباط واليأس الدافع إلى معادلة من اثنتن كنت قد 

ذكرتهما.

املسلمون اليوم يشعرون بأن القانون يطبق عليهم 
دون غيرهم من املواطنن، وأن الفاس��دين إذا انتموا إلى 
مك��ّون آخر يحظ��ون بغطاء سياس��ي وقانون��ي، أما إذا 
برز أي فاس��د في أي مج��ال من مج��االت اإلدارة – وهذا 
وارد بالطب��ع – فإن القيامة تق��وم وال تقعد عليه، وكأنه 

املسؤول عن »خراب البصرة« كما يقولون.
كل ذلك جعل املسلمن يغيبون عن احلدث الوطني، 
وأقصد هنا غياب التأثي��ر، وليس الغياب عن احلضور. 
وبات غيرهم هو الذي يقرر في القضايا الوطنية العامة 
أو املهم��ة حتى لو كانت متصلة أساس��اً بكل اللبنانين. 
ب��ات غيرهم يحتك��ر قرار احل��رب والس��لم، وحتى قرار 
إدارة الدولة وتعطيل مؤسساتها وأجهزتها أو تشغيلها. 
بات معزولن تقريباً عن التأثير باحلدث الوطني، وهذا 
زاد االحب��اط واليأس، وهو قد يدفع إلى خيارات لم تكن 

يوماً جزءاً من قاموسهم أن مفرداتهم.
أما املس��ؤول عن هذا الذي وصل إلي��ه الوضع فهم 
املرجعي��ات الت��ي نّصب��ت نفس��ها، أو ُنّصب��ت مرجعية 
عليه��م، وبات��ت ف��ي حلظة م��ا أس��يرة أم��ور ندركها أو 
ال ندره��ا، ولك��ن امله��م أنن��ا ندف��ع ضريبتها، وم��ن غير 
السهولة استعادة أثمان هذه الضريبة فيما لو استمرت 

عملية »االنحدار« نعم »االنحدار« بهذا املستوى.
مرجعي��ات  تتحمله��ا  املس��ؤولية  ه��ذه  وأن  كم��ا 
خارجي��ة أرادت أن حتتكر صداقة البع��ض في الداخل، 
ولكنها لم حتس��ن، بإرادة أو من غير إرادة، استثمار هذه 
الصداق��ة لتحص��ن الواق��ع اللبناني، وواق��ع املكّونات 

الضامنة الستمراره ضمن صيغة التوازن املطلوبة.
اليوم الس��احة املس��لمة في لبنان بحاجة أكثر من 
أي وقت مضى إل��ى مراجعة ملوقفها وموقعها قبل فوات 
األوان، كم��ا املطل��وب أن تع��ود لالجتماع على مش��روع 
وطني ينّحي اخلالفات جانباً، وينقذ ما بقي من الوطن، 
ومن املكّون الذي ظل على مدى عقود ضمانته احلقيقية 

املستمرة.{

د. الحوت: التفاف لبناني حول الجيش
 وال تنسيق رسميًا مع النظام السوري

 اعتب��ر النائ��ب الدكتور عم��اد احلوت في مقابلة مع اذاع��ة الفجر أن الدور الذي أنش��ئت من أجله 
»داع��ش« قد ش��ارف على االنتهاء، وبالتالي مت رفع الغطاء عنها، وه��ذا ميثل فرصة للجيش اللبناني 
للقضاء على هذه املجموعة التي شكلت تهديداً أمنياً للبنان واستعادة األراضي اللبنانية التي استولت 

عليها.
ورأى النائ��ب احل��وت أن الس��لطة السياس��ية املتمثل��ة برئي��س اجلمهوري��ة واحلكوم��ة تتحمل 
مس��ؤولية عدم قيام اجليش مبهمة استعادة جرود عرسال رغم جهوزيته لذلك، ألنها لم تعطه الضوء 
األخض��ر لذل��ك، وقبلت أن يقوم ح��زب الله بذلك بق��رار منفرد، وهذا ي��دل على غياب الرؤي��ة الوطنية 

السيادية الشاملة لدى هذه السلطة، وتعاملها مع امللفات بالرضوخ لألمر الواقع.
 وح��ول صعوبة املعركة، ش��دد احلوت على أن ح��زب الله حاول تضخيم معركة جرود عرس��ال 
وإيه��ام اللبناني��ن بقدرته على النصر اخلارق والس��ريع فتكل��م عن أكثر من ألف مقات��ل ليتضح بعد 
ذلك أن عدد املقاتلن احلقيقين كان مئة وعش��رين مقاتالً بحس��ب بيانات األمن العام اللبناني، أما في 
ج��رود القاع فاملعلومات غير واضحة، ولكن اجليش اللبناني يحظى في هذه املواجهة بالتفاف جميع 

اللبنانين حوله ودعمهم له الستعادة هذه األرض واحلد من التهديد األمني.
 وأوضح النائب احلوت أن اجتماع املجلس األعلى للدفاع يؤكد قدرة اجليش اللبناني على خوض 
املعركة منفرداً دون تنس��يق مع النطام السوري الذي ما زال اجلزء األكبر من اللبنانين يرفض تطبيع 

العالقات معه.
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النظام يستهدف دار أيتام بجوبر ويصّعد بالغوطة.. ويقصف كل األنحاء
قال مراسلون إن طائرات النظام السوري قصفت 
داراً لأليت��ام ف��ي حّي جوبر الدمش��قي، كم��ا واصلت 
حملته��ا العس��كرية على جوب��ر والغوطة الش��رقية 
رغم اتفاق الهدنة، وأحرزت تقدماً في ريفي السويداء 

والرقة.
وأس��فرت غارات النظ��ام عن تعطي��ل دار رعاية 
األيت��ام الوحي��دة ف��ي املناط��ق اخلاضعة لس��يطرة 
املعارض��ة بدمش��ق والغوط��ة، بينما يس��تمر قصف 
قوات النظام رغم إعالن وقف إطالق النار الساري في 

الغوطة منذ 22 متوز املاضي.
وق��ال مراس��ل اجلزي��رة إن النظام يح��اول عزل 
جوبر عن الغوطة الش��رقية املجاورة له، حيث أطلق 
عملية عس��كرية للس��يطرة على بلدة ع��ن ترما، كما 
قصفت طائرات��ه بلدات عن ترما وح��زة وزملكا، مما 
أدى إلى س��قوط قتيلن وعدة جرح��ى مدنين، بينما 
تعرض��ت حمورية والنش��ابية لقص��ف مدفعي أوقع 

عدداً من اجلرحى.
وأكد ناشطون أن فيلق الرحمن التابع للمعارضة 
تصدى لقوات النظام في عن ترما وجوبر، وأن الفيلق 
وجيش اإلس��الم يواصالن معاركهما أيضاً ضد هيئة 
حتري��ر الش��ام إلخراجها مما تبقى لها م��ن مواقع في 
الغوطة، حيث س��قط عدة قتلى وجرحى في صفوف 

الفصائل.
وقالت وكالة س��انا الس��ورية الرس��مية لألنباء 
إن قوات النظام س��يطرت على مناطق تل أسدي وتل 
جاري��ن وبئ��ر الصابون��ي وت��ل ووادي ص��وت قرب 
احل��دود األردني��ة في ريف الس��ويداء الش��رقي، بعد 

معارك مع تنظيم الدولة اإلسالمية.
من جانبها، قالت املعارضة الس��ورية املس��لحة 
إن هذه املناطق كانت حتت سيطرتها قبل االنسحاب 
منها، مؤكدة أنه ال وجود للتنظيم في ريف الس��ويداء 
الش��رقي، حيث طردته املعارضة م��ن جنوب البادية 

السورية بشكل كامل قبل نحو خمسة أشهر.
كم��ا أعلنت قوات النظام أنها س��يطرت على قرى 
النميس��ة واجلاب��ر واخلميس��ية ش��رقي الرق��ة بع��د 

غارات جوية أجبرت تنظيم الدولة على االنسحاب.
معارك وقصف في سوريا

وفي حلب، قصفت قوات النظام بلدة عندان، بينما 
قصفت قوات سوريا الدميقراطية بلدة كلجبرين، في 
حن متكن��ت املعارضة املس��لحة من أس��ر عنصرين 

لقوات النظام ببلدة بزاعة، وفقا لشبكة شام.

وذك��رت الش��بكة أن هيئة حترير الش��ام فجرت 
مبنى فخخته في وقت س��ابق بريف مدينة الس��لمية 
مبحافظ��ة حماة، وذل��ك بع��د محاولة ق��وات النظام 

التمركز فيه.
وقصف��ت مدفعي��ة النظ��ام ع��دة بل��دات جنوب 
وش��مال حم��اة، كم��ا قصف��ت بل��دة بدام��ا ومحيطها 

بالريف الغربي إلدل��ب، وكذلك بلدة الغارية الغربية 
بريف درعا.

وس��قط قتلى وجرحى ج��راء انفجار ف��ي قاعدة 
عس��كرية تابع��ة للجي��ش احلر غرب��ي درع��ا، بينما 
الدول��ة  تنظي��م  م��ع  املعارض��ة  فصائ��ل  اش��تبكت 
وفق��اً  املجاجي��د،  خرب��ة  قري��ة  من��ه  واس��تعادت 

لناشطن.
أما محافظة حمص فش��هدت هجوم��اً من تنظيم 
الدول��ة عل��ى مدين��ة الس��خنة، ومقتل نحو عش��رين 
عنصراً من قوات النظام وامليليش��يات، وسط غارات 
جوية وقصف مدفعي، في ح��ن خرقت قوات النظام 
اتفاق الهدنة في قصف على بلدتي الغنطو وتيرمعلة 
وأس��قطت عدة جرح��ى. وأكد ناش��طون أن التحالف 
الدول��ي قص��ف جوي��ا مدينت��ي البوكم��ال وامليادين 
مبحافظ��ة دير الزور، وذلك بعد يوم من قصف مدينة 
الرقة، مما أدى إلى س��قوط عش��رين قتيالً من نازحي 

مدينة تدمر.{

.. والمعارضة تسيطر على مواقع لهيئة تحرير الشام بالغوطة

حم��ص، كم��ا تبعد نح��و خمس��ن كيلومتراً م��ن حدود 
محافظ��ة دي��ر ال��زور التي تق��ع بالكامل حتت س��يطرة 

تنظيم الدولة.
كما تقدمت قوات النظام في محيط البوكمال بريف 
الرق��ة الش��رقي، ووصلت املناط��ق احملاذي��ة لريف دير 
ال��زور م��ن جهة الغرب، م��ا يعني أنها س��تتقدم باجتاه 
دير ال��زور من محورين، في حن حتاصر قوات س��وريا 
الدميقراطية معقل تنظيم الدول��ة في مدينة الرقة. وفي 
ريف حلب، قصفت قوات سوريا الدميقراطية بلدة مارع 
ما أدى إلى مقتل امرأتن وطفل وإصابة مدنين بجروح، 
وفقاً لناشطن. كما اشتبكت تلك القوات مع املعارضة في 

محيط مارع وبلدات الشيخ عيسى وجبرين وحربل.
وقالت شبكة شام إن املعارضة اشتبكت مع قوات 
النظام عل��ى جبهة العيس بريف حل��ب اجلنوبي، وإن 
األخي��رة س��يطرت على قري��ة مارينا ش��رقي حماة بعد 

معارك ضد تنظيم الدولة.{

قرية منوخ بريف حمص الشرقي، وتواصل تلك القوات 
التق��دم باجتاه مع��دان التي تع��د آخر مدين��ة خاضعة 
لسيطرة تنظيم الدولة، وتقع قرب احلدود بن محافظتي 

دير الزور والرقة.
وكانت قوات النظام قد بسطت سيطرتها على قرى 
احلرادن وس��الم احلمد والعطشانة ومقلة كبيرة ومقلة 
صغي��رة والدعم��ة الواقعة ف��ي ريف الرق��ة اجلنوبي. 
وب��ات تنظي��م الدولة محاص��راً ف��ي مدين��ة الرقة بعد 
معارك م��ع ما يعرف بق��وات س��وريا الدميقراطية، في 
حن تتقدم قوات النظام على حس��ابه في ريفْي املدينة 
الش��رقي والغرب��ي. وكان��ت ق��وات النظ��ام ق��د أعلنت 
س��يطرتها بشكل كامل على مدينة السخنة شرق مدينة 
تدمر بريف حمص بعد معارك مع تنظيم الدولة. وتبعد 
السخنة -التي سيطر عليها تنظيم الدولة منتصف عام 
2015- نحو سبعن كيلومترا عن مدينة تدمر األثرية، 
وتع��د آخ��ر املعاق��ل الباقية لتنظي��م الدول��ة مبحافظة 

قالت فصائل من املعارضة الس��ورية املسلحة إنها 
س��يطرت على مواقع ل�»هيئة حترير الش��ام« في بلدات 
جسرين وس��قبا وكفربطنا واألشعري في غوطة دمشق 
الش��رقية، في حن تواصل قوات النظام التقدم في ريف 

الرقة اجلنوبي وريف حمص الشرقي.
وأفادت مص��ادر من املعارضة ب��أن فصيل »جيش 
اإلس��الم« س��يطر على تل��ك املواقع صب��اح االثنن، بعد 
مع��ارك م��ع مقاتلي الهيئة، كما انس��حب ع��دد كبير من 
مقاتلي الهيئة منها إثر حشد الفصائل لقتالها. وأضافت 
الفصائل بأنه لم يبق للهيئة أية مواقع في تلك البلدات، 
وأن مقاتلي الفصائل يحاصرون مواقع للهيئة في بلدات 

أخرى في الغوطة.
ُيذك��ر أن غوط��ة دمش��ق الش��رقية ش��هدت اقتتاالً 
خالل األس��ابيع األخيرة بن فصائل موجودة باملنطقة، 
وهي تش��هد حالياً وقفاً لألعم��ال القتالية بن املعارضة 
املس��لحة والنظ��ام، تنفيذاً التف��اق القاهرة بن روس��يا 
تخفي��ف  منطق��ة  آلي��ة  لوض��ع  املس��لحة  واملعارض��ة 
تصعي��د باملنطقة. وأعلنت قوات النظ��ام وقف عملياتها 
العسكرية بالغوطة الشرقية قبل 15 يوماً، وفقاً التفاق 
بن املعارضة وروسيا بوساطة مصرية، لكن مت خرقها 

عدة مرات.
وكانت قوات النظام قد خرقت الهدنة بش��ن غارات 
جوي��ة وقصف بصواري��خ »فيل« على بل��دات عن ترما 
والنش��ابية وحزرما والزريقية بالغوطة الشرقية وعلى 
حي جوبر الدمش��قي، في وقت ل��م حتقق تلك القوات أي 

تقدم على األرض بسبب تصدي فصائل املعارضة لها.
معارك الرقة وحمص

من جهة أخرى، قال اإلعالم احلربي املوالي للنظام 
إن ق��وات النظام وامليليش��يات املس��اندة س��يطروا على 

طائ��رات  قصف��ت 
ومدفعي��ة النظام الس��وري 
ف��ي  مناط��ق  األح��د  ي��وم 
وح��ّي  الش��رقية  الغوط��ة 
جوب��ر بدمش��ق، ما تس��بب 
بسقوط جرحى رغم الهدنة 
أس��بوعن،  قب��ل  املعلن��ة 
تقدم��ه  النظ��ام  وأعل��ن 
نح��و مدين��ة دير ال��زور من 
محورين بهدف انتزاعها من 

تنظيم الدولة اإلسالمية.
وواصل��ت ق��وات النظ��ام خ��رق الهدنة مع ش��ن 
غ��ارات جوية وقص��ف بصواريخ »في��ل« على بلدات 
ع��ن ترما والنش��ابية وحزرم��ا والزريقي��ة بالغوطة 
الش��رقية وعلى حّي جوبر الدمش��قي، بينما لم حتقق 
تل��ك الق��وات أي تق��دم عل��ى األرض بس��بب تص��ّدي 

فصائل املعارضة لها.
وق��ال مراس��لون إن القص��ف أس��فر ع��ن إصابة 
مدنيّن بج��روح وانهيار أبنية ودمار كبير في املنازل، 
رغم أن قوات النظام أعلنت وقف عملياتها العس��كرية 
ف��ي الغوطة الش��رقية قبل 15 يوماً، وفق��اً التفاق بن 

املعارضة وروسيا بوساطة مصرية.
من جه��ة أخ��رى، ق��ال اإلع��الم احلرب��ي املوالي 
للنظ��ام إن ق��وات النظ��ام واملليش��يات املس��اندة ل��ه 
سيطرت بشكل كامل على مدينة السخنة شرق مدينة 

تدمر بريف حمص بعد معارك مع تنظيم الدولة.
وقال مراس��لون إن الس��خنة هي آخر مدينة كان 

يس��يطر عليه��ا تنظي��م الدولة ف��ي البادية الس��ورية 
احملاذية لريف دير الزور الش��رقي، وأن جيش النظام 
يس��تعد اآلن للتقدم نحو مدينة دير ال��زور التي تبعد 
100 كيلومت��ر ويتحص��ن فيه��ا تنظي��م الدولة، حيث 
تعد مركزاً ألغنى احملافظات السورية بالنفط والغاز.

وأوض��ح املراس��لون أن قوات النظ��ام تقدمت في 
محي��ط البوكمال بري��ف الرقة الش��رقي ووصلت إلى 
املناط��ق احملاذي��ة لريف دي��ر الزور من جه��ة الغرب، 
ما يعني أنها ستتقدم باجتاه دير الزور من محورين، 
بينما حتاصر قوات سوريا الدميقراطية معقل تنظيم 

الدولة في مدينة الرقة.
وش��ن طيران التحالف الدولي عش��رات الغارات 
على مدينة الرقة، كما ش��هدت قرية إمباح معارك بن 
تنظي��م الدولة وق��وات النظام، بينم��ا قصفت طائرات 
روس��ية بلدات مغلة واخلميس��ية واجلاب��ر ومعدان، 

وفقاً لناشطن.

وفي ريف حلب، قصفت قوات سوريا الدميقراطية 
بل��دة مارع، م��ا أدى إلى مقتل امرأت��ن وطفل وإصابة 

قوات النظام تخرق الهدنة بالغوطة وتتقّدم نحو دير الزور
مدني��ن بجروح، وفق��اً لناش��طن. كما اش��تبكت تلك 
القوات مع املعارضة في محيط مارع وبلدات الش��يخ 

عيسى وجبرين وحربل.
وقالت شبكة شام إن املعارضة اشتبكت مع قوات 
النظام عل��ى جبهة العيس بريف حلب اجلنوبي، وإن 
األخيرة س��يطرت على قرية مارينا ش��رقي حماة بعد 

معارك ضد تنظيم الدولة.

تركيا ترسل تعزيزات عسكرية
قال��ت وكالة دوغان لألنباء يوم الس��بت إن 
تركي��ا أرس��لت تعزيزات عس��كرية إل��ى احلدود 
اجلنوبية مع س��وريا، ونقل��ت مدفعية ودبابات 

إلى املنطقة ليالً.
وأضاف��ت الوكالة أن اجليش أرس��ل مدافع 
ودباب��ات ومركب��ات عس��كرية إلى إقلي��م كلس 
احلدودي املقاب��ل ملنطقة عفرين الس��ورية التي 

يسيطر عليها األكراد.

وق��ال مس��ؤولون أكراد إن اجلي��ش التركي 
اش��تبك مع الق��وات الكردية وحلفائه��ا باملنطقة 
في األسابيع القليلة املاضية، حيث جرى تبادل 

قذائف املدفعية وإطالق الصواريخ.
كان التوتر املتصاعد بن اجلانبن احلليفن 
للواليات املتحدة في ش��مال غرب سوريا الشهر 
املاض��ي قد أثار املخاوف من فت��ح جبهة جديدة 

للقتال في احلرب السورية متعددة األطراف.
ولم ي��رد حتى اآلن 
املس��ؤولن  من  تعلي��ق 
األت��راك. وقال��ت أنق��رة 
لش��ن  تخط��ط  ال  إنه��ا 
وح��دات  ض��د  ح��رب 
حماية الشعب الكردية، 
لك��ن قواته��ا مس��تعدة 
حت��رك  أّي  عل��ى  لل��رد 
الق��وات  م��ن  عدائ��ي 
املوج��ودة على اجلانب 

اآلخر من احلدود.{
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سورية: ما بعد صمت السالح.. ويقظة الشعور الديني
يرى الكاتب الس��وري راتب ش��عبو، في مقاله »هل 
من س��بيل ملعارض��ة علمانية في س��ورية« أنه »ضاعت 
اله��وة  ف��ي  العلماني��ن  املعارض��ن  تضحي��ات  دائم��اً 
القاتلة ب��ن قمع النظ��ام واخليار اإلس��المي املترّبص«. 
ويخلص إل��ى أن نضالهم »لم يحّق��ق أي تراكم مؤثر في 
سياق مس��عى املجتمع الس��وري إلى اخلروج من وهدة 
االستبداد واالنحطاط السياس��ي«. وفي هذه اخلالصة، 
لم يجانب ش��عبو احلقيقة التي أظهرتها سنوات الزلزال 
الس��وري، لك��ن لي��س واق��ع االس��تبداد وبط��ش النظام 
مبعارضي��ه اليس��ارين والعلماني��ن وحدهما م��ا أوديا 
بتضحياته��م إلى الهوة القاتلة تل��ك، وال إلى عجزهم عن 
ت��رك بصماته��م التي تؤدي إل��ى تراكم مؤثر ف��ي الوعي 
العام، ودفع احلراك الش��عبي في املسارات التي انطلقت 
االنتفاضة الشعبية السورية فيها للوصول إلى األهداف 
املرج��ّوة، لتحقيق ش��عارات احلرية والكرام��ة والعدالة 
االجتماعي��ة والدميقراطية وتداول الس��لطة، والوصول 

إلى دولة القانون واملؤسسات. 
في التاريخ احلديث لسورية، خصوصاً في العقود 
اخلمس��ة األخيرة، كانت جماعة اإلخوان املس��لمن أكثر 
تعرضاً ملالحقة النظام، بل دخلت في مواجهة عس��كرية 
ف��ي أوائ��ل الثمانين��ات، وكان رد النظ��ام عنيفاً شرس��اً، 
ولوحق املنتس��بون إلى اجلماعة، أو من يشتبه بهم، مع 
أقربائهم وعائالتهم وبيئتهم الضيقة، ومن حلقته شبهة 
صداق��ة مع أٍيّ من أعض��اء اجلماعة، وغّصت الس��جون 
به��م، ومنهم من مت��ت تصفيتهم في الس��جون، أو ُغّيبوا 
بط��رق مجهول��ة. ومع ه��ذا، بقي للتنظيم اإلس��المي هذا 
من الفاعلية ما جعله يؤس��س ملس��تقبٍل م��ا في املجتمع 
الس��وري. جنح التنظيم في التأصيل لإلسالم السياسي 
في املجتمع، وجنح ف��ي إعداد كوادره، كما إعداد خاماٍت 

تك��ون مبثابة بيئات حاضنة ل��ه في صراعه ضد النظام 
الس��وري، ب��أي طريق��ٍة تفرضه��ا الوقائع عل��ى األرض، 
وجن��ح أيض��اً في متك��ن مفه��وم للدين ينبث��ق من رحم 
اإلس��الم السياس��ي، وإحالل��ه مح��ل العقي��دة الديني��ة 
الشعبية التي عاش املجتمع السوري بروحها منذ عقود 

طويلة.
باس��تحضار هذه القرينة، ووضعه��ا على الطاولة 
مع الراهن الذي آلت إليه احلالة الس��ورية،  وس��ياقاتها 
خالل السنوات الس��ت املاضية، منذ انطالقة االنتفاضة، 
أظ��ن أنه ق��د آن األوان للنق��د الذاتي الش��فاف، والصارم 
ف��ي الوقت ذات��ه، فإذا كان��ت التكهنات تفي��د بأن صوت 
الس��الح ب��دأ يخب��و ف��ي امليادي��ن الس��ورية، وأن هناك 
إرهاصات اتفاقات أو تس��ويات للدول صاحبة املصالح 
والتأثي��ر والفاعلية ف��ي الصراعات الدائ��رة، يصبح من 
الضروري وامللح ج��داً التفكير في املرحلة املقبلة، بغض 
النظر عن شكل س��ورية املقترحة، أو التي سيفاجئنا بها 
أصحاب الش��أن، باعتبار أن شأننا لم يعد بيدنا منذ مدة 

ليس��ت قصيرة، حت��ى لو عادت 
سورية إلى حدودها اجلغرافية 
أو  االنتفاض��ة،  س��بقت  الت��ي 
ل��و ص��ارت فدرالي��ة أو غيره��ا. 
هناك اس��تحقاقاٌت عل��ى القوى 
الثقافي��ة  والنخ��ب  املجتمعي��ة 
إل��ى  املنتمي��ة  والسياس��ية 
دع��اة  أو  العلماني��ة  أو  اليس��ار 
إليه��ا  االلتف��ات  الدميقراطي��ة 
والتفكير ببرامج ميكن الش��روع 
به��ا م��ن أج��ل حماي��ة الش��عب 
املنه��ك. م��ا تداولت��ه صفح��ات 

التواص��ل االجتماعي في األيام املاضي��ة من خبر مصّور 
ع��ن اتفاقات منتظرة قريباً، وع��ن وقف احلرب في نهاية 
العام اجلاري )2017(، وإعالن دستور وتشكيل حكومة 
جديدة بأسماء وزرائها، قائمة على احملاصصة الطائفية، 
أم��ر ين��ذر بكارث��ٍة أخ��رى، حت��ى ل��و كان أداة للتضليل 

اإلعالمي فقط، مبا يضمر في بنيته من طائف جديد. 
عل��ى من كان��وا معارض��ن يس��ارين، أو علمانين 
ودميقراطي��ن س��ابقاً، و»ضاع��ت تضحياته��م«، عل��ى 
الرغم من صدقها وحقيقته��ا، أن يفيدوا من تلك التجربة 
القاس��ية، أن يتلّمس��وا مكام��ن الضع��ف أو اخلل��ل التي 
أقصتهم ع��ن القاع��دة الش��عبية، أو جعلت نش��اطاتهم 
وحراكهم السياسي مثل احلفر على الرمال، لم تترك أثراً 
ف��ي الوعي الش��عبي، وإال فلماذا كان التح��ول الباكر في 
عمر الثورة إلى األسلمة؟ ابتداًء من أسماء اجلمعات أيام 
التظاهرات الشعبية، مروراً بأسماء الكتائب التي ظهرت 

باك��راً بع��د التحّول إلى العس��كرة، ث��م إلى ما آل��ت إليه 
األوضاع بسيطرة عسكرية وسياسية على الصراع؟ هذا 
ال يعني إغفال األس��باب األخرى، التي ف��ي مقدمتها الرد 
الباكر للنظام بالعنف على التظاهرات السلمية، ودخول 
أطراٍف مس��اندة له، وأخرى داعم��ة للفصائل املعارضة، 
كله��ا س��عت إلى حتوي��ل احل��راك الش��عبي الطامح إلى 
الدميقراطي��ة إل��ى عن��ف مس��لح بدوافع طائفي��ة، كذلك 

السعي اخلارجي إلى أسلمة الثورة.
العن��ف غي��ر املس��بوق، والشراس��ة الت��ي أدي��رت 
به��ا احلرب الس��ورية، واألثم��ان الباهظة عل��ى الصعيد 
اإلنس��اني التي دفعها الشعب الس��وري، ال بّد أنها تركت 
براكن ف��ي الصدور على أهب��ة االنفجار، وه��ذه النيران 
التي حترق الصدور، من الصعب أن تترك الوعي س��ليماً 

من لسعتها.
كي��ف ميك��ن اإلمس��اك بي��د الش��عب إلرش��اده إلى 
طريق التدّين الش��عبي اإلمياني، بطقوسه التي مارسها 
عق��وداً، تش��اركت فيه��ا كل مكون��ات الش��عب الديني��ة 
واملذهبية.. كيف ميكن استئصال الشكل اإلسالمي الذي 
فرضته احلرب على الش��عب السوري، املرتبط باإلسالم 
السياس��ي، بأطياف��ه املتدّرج��ة م��ن العنيف إل��ى األكثر 

عنفاً؟
مثلم��ا كان هناك افتراق باإلك��راه والعنف والبطش 
م��ن جهة، وبعثرات التجربة من جهة أخرى في نضاالت 
العلمانين والدميقراطين واليسارين قبل احلراك، كان 
افتراق بن املعارضة ومتطلبات الشعب الثائر. انفصال 
الق��وى العلماني��ة والدميقراطية عن القاعدة الش��عبية، 
ف��ي حلظات معاناتها من الظل��م والقمع، وبعدها العنف 
والقت��ل، ت��رك الش��ارع للتنظيم��ات اإلس��المية، فأحلّت 
التدّين السياسي محل الشعبي، وصارت املهمة أصعب. 
إنه��ا املهمة األكث��ر احتياجاً له��ا، إذا أرادت القوى املنوط 
بها األخذ بيد الش��عب إلى بداية ال��درب الذي يؤدي إلى 
بناء صحيح لوطٍن دفع الشعب السوري أثمانه باهظة، 
ليس��ت مس��ؤولية النخ��ب العلماني��ة املعارض��ة فقط، 
ب��ل النخ��ب املصّنفة موالي��ة، أو التي صمت��ت حتت ظل 

خيبتها. إنه استحقاق الوطن واملواطنة.{

بقلم: سوسن جميل حسن

س��وريا س��يمنع تركيا من قص��ف املناطق الكردي��ة، وهو ما س��يقوي موقف 
اجلان��ب الك��ردي عل��ى األرض ويع��زز وض��ع كيان��ه، مب��ا يدفع تركي��ا إلى 
احتمال توس��يع مناطق نفوذ عملية درع الفرات إلبقاء املشروع الكردي حتت 

السيطرة.
4- ال ش��ك في أنه إذا جنحت االتفاقات األميركية - الروس��ية في فرض 
األمن مبناطق االشتباك والتوتر في سوريا، فإنها ستنعكس سلباً على مسار 
التقارب والتفاهم  اجلاريْن بن روسيا وتركيا، إذ إن تفاهمات أستانا ستبدو 

ثانوية وغير ذات قيمة أمام االتفاقات الروسية - األميركية.
كما أن موسكو -التي اس��تفادت من التقارب مع أنقرة بدفع األخيرة إلى 
االنخراط في املس��ار السياسي ألستانا واالبتعاد عن واشنطن إلى حد كبير- 
س��تجد نفس��ها مندفعة إلى التعاون أكثر مع واش��نطن، للبحث عن تس��وية 
لألزمة السياس��ية بعيداً عن هواجس ال��دول اإلقليمية. وذلك في الوقت الذي 
كانت تعّول فيه تركيا على اخلالفات األميركية - الروسية الستدراج موسكو 
إل��ى جانبها في تنفي��ذ خططها لتحجي��م النفوذ الكردي، بع��د أن عجزت عن 
ذل��ك مع الواليات املتح��دة. وهو ما يعني أن االتفاقات األميركية - الروس��ية 
س��تنعكس س��لباً على مس��ار التقارب الروس��ي- التركي بخص��وص األزمة 

السورية.
التفاهم الروسي األميركي

لعل السؤال األساسي الذي يطرح نفسه هنا هو: ما املنتظر من االتفاقات 
األميركية - الروسية؟ وكيف سيكون تأثير ذلك على السياسة التركية؟

ميكن القول إنه في ظل التأكيد األميركي- الروس��ي على أولوية محاربة 
التنظيمات املتش��ددة وتس��وية األزمة الس��ورية من خالل حل سياسي؛ فإن 
مس��ار هذه االتفاقات يتجه إلى تثبيت النظام الس��وري، وإعادة إنتاج ش��كل 
الدولة السورية عبر دستور جديد يجري صوغ معامله من الطرفن، وإن كان 

ذلك يجري برعاية األمم املتحدة.
 ولع��ل ما س��بق يضع السياس��ة التركية املتعلقة باألزمة الس��ورية في 
امتح��ان م��ع نفس��ها، بع��د أن عجزت ط��وال الس��نوات املاضية ع��ن انتهاج 
سياس��ة بعيدا عن موسكو وواشنطن، فرهانها الس��ابق على تدخل عسكري 
أميرك��ي للتخل��ص من النظام حتول إل��ى خيبة أمل وتوتر ف��ي العالقات بن 
البلدي��ن، كما أن رهانها على التقارب مع موس��كو لدف��ع األخيرة إلى التخلي 

عن النظام تالشى رغم انقالب أنقرة على مطلب إسقاط النظام بالقوة.
ولعل ما سبق يصّعب مهمة السياسة التركية، إذ يضعها أمام خيارين: 
األول؛ التج��اوب م��ع مقتضيات االتف��اق األميركي - الروس��ي، وهو ما يعني 
االنكفاء عن األزمة الس��ورية ونس��ف سياس��تها السابقة بش��أنها. والثاني؛ 
تفعيل اخليار العس��كري لتوس��يع املناط��ق الواقعة حتت س��يطرتها، حيث 
يدور احلديث عن أن عملية درع الفرات لم حتقق كامل أهدافها. وهو ما يعني 
االش��تباك مع االس��تراتيجية األميركية في الشمال الس��وري، ال سيما في ظل 

مواصلة اإلدارة األميركية دعمها للكرد بالسالح.
وفي هذا اإلطار ينبغي النظر إلى داللة كشف تركيا مؤخراً مواقع القواعد 
العس��كرية األميركية في ش��مال س��وريا، إذ إن القناعة العام��ة التركية تقوم 
على أن السياس��ة األميركية في ش��مال س��وريا باتت تس��ير عك��س املصالح 
التركية. وال شك في أن االتفاقات األميركية - الروسية لوقف إطالق النار -إذا 
ظلت تتجاهل الدور التركي- س��تعقد األمور على تركيا وحساباتها اخلاصة 

باألزمة السورية في املرحلة املقبلة.{

ج��اء االتف��اق األميركي - الروس��ي لوق��ف إطالق النار ف��ي جنوب غرب 
س��وريا تعبي��راً عن مدى نف��وذ البلدين ف��ي األزمة الس��ورية، وقدرتهما على 

فرض أجندتهما على األطراف احمللية واإلقليمية املنخرطة فيها.
وبق��در ما أثار ه��ذا االتفاق أس��ئلة عن إمكاني��ة أن يش��كل بداية ملرحلة 
جديدة من فصول األزمة الس��ورية املفتوحة؛ أثار أيضاً أس��ئلة عن تأثير هذا 
االتف��اق عل��ى دور ال��دول اإلقليمية، وال س��يما تركيا وإي��ران، خاصة في ظل 
احلديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاقات مماثلة تش��مل املناطق األخرى من 

سوريا.
بن الترحيب والتخّوف

ميك��ن القول إن تركي��ا نظرت إيجابي��اً إلى االتفاق األميركي - الروس��ي 
بش��أن وق��ف إطالق النار في جنوب غرب س��وريا، إذ رأت في��ه مدخالً إليجاد 
تفاهمات قد تؤسس حلل سياسي، وقبل ذلك جعل هذه املناطق آمنة إليصال 

املساعدات اإلنسانية إلى األهالي فيها.
وقد جاء بي��ان وزارة اخلارجية التركية بهذا الش��أن واضحاً، إذ أعربت 
ع��ن ترحيبها باالتف��اق عندما قال��ت »إن تركي��ا ترحب باالتف��اق األميركي-
الروسي الذي يهدف إلى تأسيس وقف شامل إلطالق نار في سوريا، وإيصال 

املساعدات اإلنسانية إلى احملتاجن بطرق أكثر سهولة«.
لك��ن ه��ذا الترحيب س��رعان ما حت��ّول إلى خش��ية عندما ب��دأت اإلدارة 
األميركية تلمح إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مماثل في شمال شرق سوريا، 
أي املناطق الكردية، مقابل احلديث الروس��ي عن إقام��ة مثل هذه املنطقة في 

إدلب، وفي احلالتن ثمة خشية تركية.
ففي حالة إدلب تتعلق اخلش��ية التركية بإط��الق أيدي النظام وحلفائه 
ضد الفصائل املس��لحة باس��م »مكافحة اإلرهاب« مقابل جتري��د األخيرة من 
ح��ق الهجوم، وفي حالة املناطق الش��مالية الش��رقية تخش��ى أنقرة بش��كل 
أساس��ي من أن يؤدي مث��ل هذا االتفاق إل��ى تكريس الكيان الكردي الناش��ئ 
عل��ى أرض الواقع، وهو كي��ان مجاور للحدود التركي��ة اجلنوبية، وفي عداء 
م��ع تركيا الت��ي تقول إن من يديره هو حزب العمال الكردس��تاني عبر حليفه 

الس��وري ح��زب االحت��اد الدميقراط��ي وجناحه العس��كري وح��دات حماية 
الش��عب، واخلش��ية التركية هنا قد تصبح مضاعفة إذا ما أنت��ج هذا االتفاق 
واقعاً سياس��ياً قد ي��ؤدي إلى اعتراف دولي بالكيان الكردي الناش��ئ. مع أن 
االتفاق��ات احلاصل��ة حتى اآلن ب��ن اجلانبن األميركي والروس��ي هي أمنّية 
وعسكرية، لكن االعتقاد بوجود جانب سياسي ينبع من احلديث اجلاري في 
املطابخ الس��رية عن جهود الطرفن )روس��يا وأميركا( لوضع أس��س جديدة 
لتش��كيل الدول��ة الس��ورية على أس��اس فدرالي، عب��ر وضع دس��تور جديد 
للبالد برعاية األمم املتحدة. وهو ما قد يش��كل مس��اراً مصادماً ملصالح الدول 
اإلقليمية وسياس��اتها، ليس جتاه األزمة الس��ورية فقط، وإمنا جتاه الداخل 
ف��ي هذه الدول وأمنها القومي، بحكم أن مثل هذا النموذج الفدرالي قد يصبح 
مطلباً أو مس��اراً حلل املشكالت القومية التي ترى فيها الدول اإلقليمية مدخالً 
لتقس��يمها مس��تقبالً، ال س��يما في ظل الصعود الكردي باملنطقة عش��ّية عزم 

إقليم كردستان العراق على إجراء استفتاء على االستقالل.   
أبرز املخاوف التركية

م��ن الواض��ح أن ل��دى تركيا جمل��ة مخاوف م��ن االتفاقات الروس��ية - 
األميركية بخصوص وقف إطالق، ولعل من أبرز هذه املخاوف:

1- أن هذه االتفاقات جتري من دون تركيا، وهو ما قد يكون على حساب 
مصاحلها ودورها في األزمة الس��ورية بعد سنوات من االنخراط فيها، فضالً 
عن تداعيات هذه األزمة على داخلها، حيث جلأ إليها قرابة ثالثة مالين الجئ 

سوري وسط مخاطر أمنية محتملة.
2- أن االنفراد األميركي - الروس��ي بوضع بنود ه��ذه االتفاقات يهمش 
ال��دور التركي ويضعه في موقع االس��تنزاف الدائم، خاصة أن هذه االتفاقات 
جت��رد الفصائل املس��لحة من ح��ق الهجوم، وُتطل��ق يد النظ��ام وحلفائه في 
احل��رب عل��ى املجموعات املس��لحة من بواب��ة احلرب على اإلره��اب، وهو ما 
يثّب��ت وضع النظ��ام ويتيح له أب��واب االنفتاح على اإلدارة األميركية س��واء 
بش��كل مباش��ر أو من خالل احلليف الروس��ي، وال س��يما في ظل تقدم القوات 
الس��ورية باجت��اه احل��دود العراقية ووصولها إل��ى احلدود اإلداري��ة للرقة، 
حيث املعرك��ة اجلارية ضد تنظيم الدولة اإلس��المية )داعش( واحلديث عن 

دير الزور كمعركة مقبلة.
3- أن م��ن ش��أن االتفاق األميركي - الروس��ي التأثير س��لباً على خطط 
تركيا العسكرية، إذ إن أي حترك لها في هذا املجال سيبدو استهدافاً التفاقات 
وقف إطالق النار، كما أن التفاهم الروس��ي - األميركي على هذا النحو يجعل 
اخليار العس��كري التركي محفوفاً باملخاطر. ولعل هذا ما يفسر تراجع أنقرة 
ع��ن العملية العس��كرية في عفرين بعد أن حش��دت لها الق��وات على احلدود 

وباشرت القصف املدفعي.
وف��ي ضوء ما س��بق؛ فإن أي اتفاق لوقف إطالق النار في ش��مال ش��رق 

تركيا.. واالتفاقات األميركّية الروسّية في سوريا
بقلم: خورشيد دلي
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»النصيرات«  بلدي��ة  افتتح��ت 
وس��ط قطاع غزة، مساء يوم األحد، 
نصباً تذكارياً ملازن فقهاء، القيادي 
ف��ي »كتائ��ب ع��ز الدي��ن القس��ام« 
الذراع املس��لحة حلركة »حماس«، 

الذي اغتيل في آذار املاضي.
وأف��اد املراس��لون ب��أن س��تار 
النص��ب كان عب��ارة ع��ن سالس��ل 
حديدية مقفلة بواس��طة قفل كسره 
القس��ام«  »كتائ��ب  عناص��ر  أح��د 

امللثمن واملسلحن.
وق��ال القي��ادي في حركة »حماس« الدكتور محمود الزهار في كلمة خالل االفتتاح: »نقول إلس��رائيل إن 
الذي أخرج األسير احملرر مازن فقهاء، وبقية األسرى من السجون اإلسرائيلية، سُيخرج البقية، ونعرف أنهم 
س��يخرجون، وأول ما ميسكون به س��الح املقاومة«، وأن »خروج األسرى من السجن وحملهم للبندقية ليس 

ظاهرة عابرة بل دائمة ومستمرة«.
وأردف: »إننا في هذا املوقف نقول إننا منّد أيدينا إلى كل من يريد أن ُيحرر فلسطن، ومن أراد مساندتنا 

أيدينا ممدودة له مهما كان ماضيه، ونبتعد عن كل يد خانت أو تعاونت مع العدّو احملتل«.
واس��تدرك: »لم ُيقتل مازن فقهاء ألنه عاش مرفه��اً في غزة، بل كان يعيش هنا وأصابعه تتحرك في كل 

شبر بالضفة الغربية واألراضي احملتلة، من أجل ذلك أرادوا أن يقتلوه«.{

األمان اإلقليمي

25 ألف فلسطيني
يؤّدون صالة الجمعة في األقصى

أّدى نحو 25 ألف مصّل قدموا من مناطق مختلفة 
في مدينة القدس واألراضي الفلس��طينية احملتلة عام 

48، صالة اجلمعة في املسجد األقصى.
وق��ال املدي��ر الع��ام لدائ��رة األوق��اف اإلس��المية 
بالقدس، ع��زام اخلطيب، »إن آالف املصلن أّدوا صالة 
اجلمعة في املسجد األقصى؛ حيث لم تشهد أبوابه أي 

احتكاكات مع شرطة وجيش االحتالل اإلسرائيلي«.
صحفي��ة:  تصريح��ات  ف��ي  اخلطي��ب  وأض��اف 
»الص��الة انته��ت بسالس��ة ودون أي مش��اكل تذكر«، 
مش��يراً إلى أن س��ير األمور خالل صالة اجلمعة جرى 
»بش��كل اعتيادي«، ول��م ُتفرض أي قي��ود على دخول 

املصلن، في ظل تعزيزات عسكرية إسرائيلية )...(.
ومينع عل��ى أهالي الضف��ة الغربي��ة وقطاع غزة 
دخول مدينة القدس احملتلة وأداء الصالة في املس��جد 
األقص��ى، إال مل��ن تتج��اوز أعماره��م 55 عام��اً، وبع��د 

احلصول على تصاريح إسرائيلية.
وأشار مراسل »قدس برس« إلى أن قوات االحتالل 
املتمركزة على أبواب األقصى، اعتقلت عدداً من الشبان 
لدى خروجهم من املس��جد عقب أداء الصالة؛ عرف من 

بينهم املصور الصحفي محمد الفاحت.
واجلمع��ة املاضي��ة، أّدى نحو عش��رة آالف مصّل 
صالة اجلمعة في األقصى، بعد 13 يوماً من التوترات 
واملواجه��ات بع��د تطبيق إج��راءات أمنية إس��رائيلية 
جدي��دة عل��ى األقص��ى. وكان��ت ش��خصيات ديني��ة 

اإلس��رائيلي،  اجلي��ش  أعل��ن 
ي��وم الثالثاء ع��ن س��قوط صاروخ 
ف��ي منطقة مفتوح��ة جنوبي مدينة 
عس��قالن احملتل��ة إل��ى الش��مال من 

قطاع غزة، دون وقوع إصابات.
وذك��ر الناطق بلس��ان اجليش 
اإلسرائيلي أنه مت تشخيص سقوط 
صاروخ أطلق من القطاع في منطقة 
مفتوحة في نطاق املجلس اإلقليمي 
ملستوطنات »ساحل عسقالن« دون 

وقوع إصابات أو أضرار.
وكانت صفارات اإلنذار قد دوت مساء اليوم الثالثاء 
في مستوطنات ش��رقي القطاع وسمع صوت انفجارات، 
ف��ي حن أج��رى اجليش عمليات متش��يط بحث��اً عن أي 

صاروخ قد يكون سقط في املنطقة.
غارة جوية إسرائيلية على شمال مدينة غزة

دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
واالحتالل يستهدف غزة باملدفعية

جي��ش  إن  الفلس��طينية  األقص��ى  فضائي��ة  قال��ت 
االحت��الل اإلس��رائيلي اس��تهدف مس��اء الثالث��اء مواقع 
للمقاوم��ة الفلس��طينية ش��مالي القط��اع بع��دة قذائ��ف 

مدفعية، دون اإلبالغ عن سقوط إصابات أو ضحايا.
ج��اء ذل��ك بعد إع��الن جي��ش االحتالل عن س��قوط 
قذيفة صاروخية بالقرب من ساحل مدينة عسقالن قرب 
احل��دود مع القطاع، وقال إن��ه أطلق من غزة دون اإلبالغ 

عن سقوط إصابات.
وق��ال املتح��دث باس��م جي��ش االحت��الل، أفيخ��اي 
أدرعي، في تغريدة له على »توتير«، أنه »رصد س��قوط 
قذيف��ة صاروخي��ة أطلق��ت م��ن قط��اع غ��زة ف��ي منطقة 
مفتوحة في املجلس اإلقليمي س��احل أش��كلون«، مؤكداً 

عدم »وقوع إصابات أو أضرار«.
ودوت صف��ارات اإلن��ذار ف��ي مس��توطنات ش��رقي 
القطاع وس��مع صوت انفجارات، ف��ي حن أجرى جيش 
االحتالل عمليات متش��يط بحثا ًعن أي صاروخ قد يكون 

سقط في املنطقة.
غارة جوية إسرائيلية على غزة

أُصيب فلسطيني، فجر األربعاء بجراح خطيرة، في 
غارة شنتها الطائرات احلربية اإلسرائيلية شمال مدينة 

غزة.
االس��تقبال  قس��م  مدي��ر  الس��حباني،  أمي��ن  وق��ال 

م��ن  وف��د  التق��ى 
املقاوم��ة  حرك��ة  قي��ادة 
»حم��اس«،  اإلس��المية 
وزي��ر  االثن��ن،  ي��وم 
اإليران��ي،  اخلارجي��ة 
ظري��ف،  ج��واد  محم��د 
ف��ي العاصم��ة اإليرانية 

طهران.
وترأس وفد احلركة 
عضو املكتب السياس��ي 
العالقات  مكتب  ورئيس 
العربي��ة اإلس��المية في 

حركة »حماس« عزت الرش��ق، وش��ارك في��ه كل من: 
أسامة حمدان وصالح العاروري وزاهر جبارين.

ورح��ب وزي��ر اخلارجي��ة اإليران��ي بزي��ارة وفد 
حماس للجمهورية اإلس��المية اإليراني��ة، وأكد أهمية 
القضية الفلسطينية في السياسة اخلارجية اإليرانية، 
وضرورة العالقة بفصائل املقاومة الفلس��طينية على 

رأسها حركة »حماس«.
القضي��ة  م��ن  إي��ران  موق��ف  أن  ظري��ف  وأك��د 
الفلس��طينية ثابت وغير قابل للتغيير ولن يش��هد هذا 
الدعم أي تبّدل، مشيراً إلى أن طهران ستواصل دعمها 
للشعب الفلس��طيني ومقاومته من منطلق هذا املوقف 

الثابت.
وقال ظريف: »نحن مستعدون لنبذ كل اخلالفات 
في سبيل دعم فلس��طن والشعب الفلسطيني ووحدة 

األمة اإلسالمية«.

مقدس��ية قد دعت إلى ش��ّد الرحال لألقص��ى، رداً على 
اقتحامات املستوطنن املكثفة للمسجد.

وش��هدت مدينة الق��دس احملتلة الش��هر املاضي، 
توتراً كبيراً، بعد قيام سلطات االحتالل بنصب بوابات 
إلكترونية على بوابات املس��جد األقص��ى، إضافة إلى 

كاميرات مراقبة عالية اجلودة.
اجليش اإلسرائيلي يقمع مسيرات

قال��ت مصادر فلس��طينية ف��ي مدين��ة اخلليل إن 
مواجه��ات اندلعت ي��وم اجلمعة بن جن��ود االحتالل 
ومواطنن فلس��طينين، عقب مسيرة س��لمية انطلقت 
احتجاج��اً على ش��روع ق��وات االحت��الل بإقام��ة برج 
عسكري على مفرق قرية خرسا جنوب مدينة اخلليل.
وأضافت أن العشرات من املواطنن الفلسطينين 
أقاموا صالة اجلمعة أمام البرج العس��كري الذي تقوم 

قوات االحتالل ببنائه منذ أيام.
وأطلقت قوات االحتالل الرصاص املطاطي والغاز 
املس��يل للدم��وع والقناب��ل الصوتي��ة على املش��اركن 
ف��ي املس��يرة، م��ا أدى إلى إصاب��ة عدد م��ن املواطنن 
رئي��س  بينه��م  واالختن��اق،  باإلغم��اء  الفلس��طينين 
مقاومة اجلدار واالستيطان الوزير وليد عساف بقنبلة 
صوت. وفي بلدة كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية )شمال 
القدس احملتلة(، اصيب ش��ابان فلس��طينيان  بجروح 
مختلف��ة جراء قم��ع جيش االحتالل مس��يرة كفر قدوم 

والطوارئ في مستش��فى الش��فاء، إن »فلسطينياً أصيب 
بش��ظايا في منطقة الرأس جراء قصف إسرائيلي شمالي 
قطاع غ��زة«.  وفي وقت س��ابق ش��نت مقات��الت حربية 
إس��رائيلية غارة جوية ش��مال مدينة غزة، دون أن يبلغ 

عن وقوع إصابات.
وأفاد ش��هود عيان، لوكالة األناض��ول بأن طائرات 
مروحية إس��رائيلية قصفت بصاروخ��ن أراٍض زراعية، 
ش��مال مدينة غ��زة، ما أحلق أض��راراً مادية ف��ي املباني 

احمليطة باملكان. 
ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطالق 

الصاروخ.
وقالت مصادر أمنية في غزة، إن القصف اس��تهدف 

موقعن يتبعان حلركة حماس، شمال القطاع. 
وأضافت إن الغ��ارة األولى اس��تهدفت موقعاً يتبع 
حركة حماس، ش��مال غرب مدينة غ��زة، بحوالي أربعة 
صواريخ، ما سبب أضراراً مادية كبيرة، وإصابة مواطن 

بجراح خطيرة. 
أما الغ��ارة الثانية، فاس��تهدفت بصاروخن موقعاً 
يتبع حلركة حماس كذلك، ش��مال غربي بلدة بيت الهيا، 

شمالي القطاع، دون وقوع إصابات.
ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطالق 

الصاروخ.
م��ن جانبه��ا، ن��ددت حرك��ة »حم��اس«، بالقص��ف 
اإلس��رائيلي، وق��ال الناط��ق باس��مها فوزي بره��وم، في 
تصري��ح ل��ه، إن »تعم��د القص��ف الهمج��ي الصهيون��ي 
ملواق��ع املقاومة في غزة مت��ادي وجت��اوز خطير يتحمل 

العدو تبعاته كافة«.
وأضاف: »غير مسموح أن تبقى غزة ساحة جتارب 

ألسلحة االحتالل«.{

بدوره، ش��كر عزت الرش��ق رئيس وفد »حماس« 
ومقاومت��ه،  الفلس��طيني  للش��عب  اإليران��ي  الدع��م 
مؤكداً أن عالقة حماس باجلمهورية اإلس��المية تأتي 
في س��ياق األهمي��ة الت��ي توليه��ا احلرك��ة للتواصل 
م��ع مكون��ات األمة اإلس��المية كاف��ة خدم��ة للقضية 

الفلسطينية باعتبارها القضية املركزية لهذه األمة.
وقال الرش��ق: »إن حماس تؤمن بضرورة وحدة 
العال��م اإلس��المي ونب��ذ اخلالفات وتوجي��ه الطاقات 

نحو العدّو املشترك للجميع وهو االحتالل«.
كم��ا أك��د اجلانب��ان فت��ح صفح��ة جدي��دة ف��ي 
العالقات الثنائية نحو مواجهة عدّو مش��ترك ونصرة 

فلسطن واألقصى واملقاومة.
وكان الوف��د التقى يوم األحد مس��ؤولن إيرانين 
عق��ب املش��اركة ف��ي حفل تنصي��ب الرئي��س اإليراني 

حسن روحاني بدعوة من اجلمهورية اإليرانية.{

سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة بعسقالن

وفد »حماس« إلى طهران
يلتقي وزير الخارجّية اإليراني

االس��بوعية السلمية املناهضة لالس��تيطان واملطالبة 
بفتح ش��ارع القرية ال��ذي اغلقته ق��وات االحتالل منذ 
14 عاماً لصالح مستوطني مستوطنة قدوميم املقامة 

عنوة على راضي القرية.

وشارك في املس��يرة املئات من أبناء البلدة الذين 
طالبوا الش��عب الفلسطيني باستغالل انتصار القدس 
واملراكمة عليه في تصعيد املقاومة الش��عبية في كافة 

املناطق.{

افتتاح نصب تذكاري للقيادي في »حماس« 
مازن ُفقهاء.. وسط قطاع غزة
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األزمة الخليجّية وتداعياتها على الحرب في اليمن.. والمنطقة

صفقة الصواريخ الروسّية لتركيا.. ثمن استراتيجّي وسياسي

احتلت اململكة العربية السعودية مكانة سياسية 
 ،1932 ع��ام  الثالث��ة  تأسيس��ها  حلظ��ة  من��ذ  كبي��رة 
كواح��دة من أهم ال��دول العربية واإلقليمي��ة تأثيراً في 
املجال السياسي اإلقليمي والدولي على امتداد املرحلة 
السابقة، باعتبار مكانتها الدينية ومساحتها املترامية 
وحضوره��ا  الكبي��ر،  االقتص��ادي  وثقله��ا  األط��راف 

السياسي في كثير من ملفات املنطقة غير املستقرة.
ومثل��ت الس��عودية بذلك واح��دة من أه��م دعائم 
معادل��ة الت��وازن اإلقليمي إل��ى جانب الع��راق ومصر 

وسوريا، مقابل كل من إيران وتركيا وإسرائيل.
وبانهيار كل من العراق وسوريا، وتضعضع مصر 
وتراج��ع دورها وتأثيره��ا اإلقليمي؛ بقيت الس��عودية 
وحيدة ف��ي معادلة مختلة لصال��ح خصومها، خاصة 
إيران التي متددت في فراغ جيوسياس��ي هائل، ابتداء 
ببغ��داد ومروراً بدمش��ق وبي��روت والقاه��رة ووصوالً 
إلى صنعاء، العمق االستراتيجي اجلنوبي للسعودية 

واخلليج عموماً.
ومن هنا جاء املوقف الس��عودي مندفعاً لتش��كيل 
التحال��ف العرب��ي ف��ي ي��وم 26 آذار 2015 وإع��الن 
إطالق عاصفة احلزم، ملواجهة املّد اإليراني واستعادة 
الش��رعية اليمنية املنقل��ب عليها ف��ي 21 أيلول 2014 
م��ن قبل ميليش��يات تابعة إلي��ران، تتمثل ف��ي جماعة 

احلوثي وقوات الرئيس املخلوع علي عبد الله صالح.
لكن هذا املوقف الس��عودي تأخر كثيراً -بحس��ب 
املراقبن- نظراً إلى مدى تغّول إيران، وتعاظم نفوذها 

الذي تّوجته في كل من بغداد 
ودمش��ق وبي��روت وصنع��اء 
تراج��ع  ع��ن  ع��دا  مباش��رة، 
القاهرة وانكفائها على نفسها 
بعد االنقالب املدعوم خليجياً 
عل��ى رئي��س منتخب ش��رعياً 

)محمد مرسي(.
بي��د أن إط��الق عاصف��ة 
التحال��ف  وتش��كيل  احل��زم 

ثبت أن النقاشات املطولة في القمم التي ُعقدت أخيراً 
بن الرئيس��ن، الترك��ي رجب طيب أردوغان والروس��ي 
فالدميي��ر بوتن، ل��م تكن محص��ورًة في مس��ألة جتاوز 
الش��روط واملواصفات التي تضعها موسكو لإلفراج عن 
الطماط��م التركية ف��ي األس��واق الروس��ية، وأن ما وراء 
هذه اللقاءات جدول أعمال اس��تراتيجياً، أمنياً اقتصادياً 
سياسياً شامالً، يس��دل الستار على حادثة إسقاط طيار 
تركي مقاتلة روس��ية قبل عامن، ويعيد العالقات إلى ما 

كانت عليه.
يتح��دث وزي��ر الدف��اع الترك��ي، فكري إش��يق، عن 
اقتراب إجناز التوقيع على شراء منظومة صواريخ »إس 
400« الدفاعي��ة الروس��ية املتط��ّورة، وأّن البلدين اتفقا 
عل��ى كل التفاصي��ل التقني��ة املتعلقة بالصفق��ة، وأنهيا 
اإلجراءات القانونية املتعلقة بها، وأن الباقي أمور تقنية 

ومالية فقط.
دول غربي��ة كثيرة، ف��ي مقدمتها الوالي��ات املتحدة 
وش��ركاء تركي��ا ف��ي حل��ف ش��مال األطلس��ي )النات��و( 
وإس��رائيل، ف��ي حالة ترق��ب حذر الي��وم، بعدم��ا كانت 
ه��ذه ال��دول تراهن عل��ى اس��تحالة عقد صفق��ة من هذا 
النوع بن عدّوي��ن تاريخين، أخذا مكانهما في حتالفاٍت 
متباع��دة، واعتبار ما يجري مجرد لعبة نفوذ سياس��ية 

العرب��ي كان فرص��ة كبي��رة لتعيد الس��عودية ترتيب 
أوراقه��ا، وتت��دارك ما ميك��ن تداركه قبل ف��وات األوان، 
خاص��ة أن الس��عودية واقعة ضمن محي��ط مضطرب 
ومش��تعل، وكل القوى الرئيس��ية الفاعلة فيه عقيدتها 
القتالية امليليش��يوية قائمة على استهداف السعودية 

وتهديد وجودها السياسي والتاريخي.
ج��اء تش��كيل التحال��ف ليمّث��ل أول حال��ة إجماع 
خليجي باستثناء س��لطنة ُعمان التي بقيت على حياد 
ب��ن طرفي األزم��ة، لكن هذا اإلجماع م��ا لبث أن تصّدع 
مج��دداً بس��بب األزم��ة اخلليجي��ة الراهن��ة ب��ن قط��ر 
والس��عودية واإلمارات والبحرين، وهي األزمة التي لم 

يتضح لها سبب رئيسي معلن حتى اللحظة.
لك��ن نتائج هذه األزم��ة كانت كارثي��ة، ليس على 
املنظومة اخلليجية فحس��ب، بل بدرجة رئيس��ية على 
مستقبل املنطقة املرهونة كلها مبا سيتحقق في معركة 
اليم��ن املصيري��ة، الت��ي س��يتبّن م��ن خ��الل نتائجها 

مستقبل املنطقة كلها سلباً أو إيجاباً.
ويبدو حتى اللحظة أن تداعيات األزمة اخلليجية 
س��تكون كبيرة على س��ير هذه احلرب، وانعكاس��اتها 
س��لبية على اليم��ن وقضيته املركزي��ة املتعلقة بتغول 
النف��وذ اإليران��ي في��ه، وتش��كيله تهدي��داً وجودياً لكل 

املنطقة.
عمق األزمة اخلليجية

تفج��رت األزمة اخلليجية ف��ي 5 حزيران املاضي 

غير مجدية، بدأتها أنقرة مع الصن، وها هي اليوم تكّرر 
ذلك مع الروس، بهدف ابتزاز ش��ركائها، واحلصول على 
ما تريده من سالح وتكنولوجيا غربية متقّدمة وتنازالت 

سياسية.
راهن ش��ركاء تركيا في األطلسي دائماً على حاجتها 
له��م أكثر مما يحتاجونها هم بع��د انتهاء احلرب الباردة 
وتفكك االحتاد الس��وفياتي، وتفّرغ روس��يا جلارتها في 
مواجهات النفوذ والس��يطرة على حوض البحر األسود، 
وإنهاء الس��يادة التركية على املضائق االستراتيجية في 
البوسفور والدردنيل، وإبقاء العالقات التركية الروسية 

فوق بركاٍن جاهز لالنفجار في أية حلظة.
وصف بعضهم في واش��نطن االتف��اق بأنه خيالي، 
يصع��ب حتقيقه بن جارين في حالة ع��داء دائم وتّرقب 
حذر، وبنى حس��اباته على أس��اس أن تركي��ا لن تصمد 
أمام الضغوط الغربية، وس��تتراجع عن العقد، وأبعد ما 
ميكنها أن تقوم به هو لعب ورقة الصفقة وس��يلة تهديد، 
للتأثير في قضايا إقليمية حساسة، أو رمبا رأوا أن تركيا 
تبحث عن إيجاد فرصة منافس��ة بن األس��واق الغربية، 

من أجل احلصول على السعر األفضل.
من��ح إس��قاط األت��راك املقاتلة الروس��ية واش��نطن 
فرص��ة أكب��ر لإلمس��اك بخي��وط الق��رار األمن��ي التركي 
اإلقليم��ي، وتراج��ع احتم��ال أي 
تقارب بن أنقرة وموس��كو، لكن 
مناورة أردوغان – بوتن أفشلت 
أراده��ا  مواجه��ٍة  عل��ى  الره��ان 
بعضهم، وأيقظت عواصم غربية 
وإقليمية عديدة باكراً من احللم. 
تستفس��ر أنق��رة اآلن ع��ن س��عر 
التس��ليم  وتاري��خ  الصواري��خ 
ال��ذي ي��رى بع��ض األت��راك أنه 
س��يكون قبل نهاية ع��ام 2020 
على أبعد تقدير. ت��رّدد تركيا أن 

إث��ر قط��ع كل م��ن الس��عودية واإلم��ارات والبحري��ن 
عالقاتها مع قطر، وفرضها ما يشبه حصاراً اقتصادياً 

عليها وعلى شركاتها اجلوية والبحرية.
جاءت األزم��ة اخلليجية خط��وة مفاجئة ومربكة 
جله��ود التحالف العربي في اليم��ن الذي انضمت إليه 

عضوي��ة حلف ش��مال األطلس��ي )النات��و( ال متنعها من 
انتهاج سياس��ة تس��لح متعّددة االجتاهات، مبا في ذلك 
ش��راء أس��لحة روس��ية، كما فعلت اليون��ان وغيرها من 

حلفاء »األطلسي« من قبل.
ما هي أبرز األسباب التي تدفع أنقرة وموسكو لقبول 
التحّدي والتمسك بفكرة إجناز هذا العقد، على الرغم من 
املخاطر والتلويح الدائ��م بالتهديدات األميركية لتركيا؟ 
أطلق��ت تركي��ا موج��ة حتدي��ث وتصنيع حربي واس��ع 
في منظومته��ا العس��كرية القتالية، بعدما ش��عرت بأن 
احللفاء في الغرب يساومون ومياطلون، ويتشّددون في 
االستجابة لطلباتها، على الرغم من أنها متتلك ثاني أكبر 
جيش في »األطلس��ي« تعتبر أن هذه املنظومة ستساهم 
في تعزيز ق��درات دفاعاتها اجلوية أوالً، وأنها س��تمتلك 
ألول مرة نظاماً صاروخياً قادراً على اصطياد الصواريخ 
البالس��تية، وستتفوق بذلك على جيرانها في هذا املجال 
وس��تغنيها عن اس��تخدام مقاتالت »إف 16« في الدفاع 
ف��ي املج��ال اجل��وي الترك��ي، وستس��تفيد م��ن خبرات 
اخلب��راء الروس وجتاربهم، واحتماالت املش��اركة الحقاً 
ف��ي التصني��ع واإلنتاج، وس��تعمل مبفرده��ا على رصد 
الطائرات العدّوة دون االس��تعانة برادارات »األطلس��ي« 
الذي س��يتركها حتت رحمته، واألهم من ذلك كله اعتبار 
اخلط��وة فرص��ة دف��ع حقيقي، باجت��اه حتدي��ث قدرات 

اجليش التركي.
وبالنسبة إلى روسيا، فهي خطوة ستعطيها فرصة 
وجود التصنيع احلربي الروس��ي في النظم العس��كرية 
التركية، ويجعل من أنقرة شريكاً عسكرياً مهماً إلى جانب 
أهمي��ة الصفق��ة االقتصادي��ة واملالية، وكذلك اس��تغالل 
موس��كو التوتر التركي مع حلف ش��مال األطلسي، فضالً 
عن أن خطوة من هذا النوع ستعّزز التقارب بن البلدين، 
وستس��اعد عل��ى إيج��اد أرضية مش��تركة ف��ي التجارة 

قطر ب��كل ثقلها، تاركة امللف اليمني متاماً للس��عودية 
منذ وقت مبكر حتى قبل انطالق عاصفة احلزم بكثير، 
وذل��ك بعد التوقي��ع على »املب��ادرة اخلليجي��ة« التي 

انسحبت منها قطر حينها.
ق��د يق��ول البع��ض إن الفائ��ض النفط��ي واملال��ي 
-الذي متتلك��ه هذه املجتمعات- س��يظل يحمي حالة 
االستقرار السياس��ي النسبي فيها، لكن مثل هذا القول 
ل��م يعد واقعياً بعد أن س��قط أم��ام أول اختبار حقيقي 
م��ع بداي��ة ث��ورات الربيع العرب��ي، الذي ب��دأت أولى 
بوادره ف��ي كل من البحرين وس��لطنة عمان، وما لبث 

أن تداركته احلكومات بوسائل مختلفة.
وكان م��ن تلك الوس��ائل القمُع ال��ذي مت تصديره 
حتت مس��ميات ع��دة، ومث��ل جتلي��اً واضح��اً للثورة 

والتعاون العس��كري، والتنسيق املشترك حلل األزمتن، 
األوكراني��ة والس��ورية، واإلس��راع في بناء خ��ط أنابيب 
الغاز »ترك س��ترمي«، وأول محطة للطاق��ة النووية التي 

ستبنى في مدينة »أك كويو« التركية. 
يقول مستش��ار الرئيس التركي، النور شفيك، إنه ال 
ميكن أميركا التي وّرط��ت تركيا في أكثر من ملف إقليمي 
أن تقط��ع الطري��ق عل��ى صفق��ة الصواريخ مع روس��يا، 
لكن ملاذا تعترض واش��نطن على الصفق��ة؟ ألنها ال تريد 
خس��ارة تركيا زبوناً في بيع منتجاتها  العسكرية، وألن 
الصفقة س��تفتح األبواب أمام تعاون وتنس��يق عسكري 
استراتيجي، تركي روسي متعّدد اجلوانب وبعيد املدى. 
وألن ه��ذا التعاون قد يتحول إلى تفاهمات اس��تراتيجية 

أمنية إقليمية على حساب العالقات التركية الغربية.
يتوقف الرئي��س التركي في هذه اآلون��ة مطوالً عند 
خيبات األمل التي عاش��تها بالده مع الغ��رب، ويؤكد أن 
تركيا لن تنتظر أكثر من ذلك، وأنها متلك مساحة واسعة 
م��ن اخلي��ارات، لكنه ي��درك جي��داً أنه س��يكون للخطوة 
التركي��ة ثمنه��ا ال��ذي على أنق��رة أن تدفعه حتم��اً، وفي 
مقدم��ة ذلك إبع��اد تركيا عن اخلطط وبرام��ج التخطيط 
الدفاع��ي األطلس��ي، وإخراجه��ا م��ن منظوم��ات تقني��ة 
فعال��ة، بينها أنظم��ة الرادارات والرصد واالس��تفادة من 
األقم��ار االصطناعي��ة الغربي��ة، ومنظومة اإلن��ذار املبكر 
حلماي��ة حدودها وقواته��ا. لم تعد تركي��ا تريد أن تكون 
حتت رحم��ة املظالت الصاروخية الغربي��ة التي خذلتها 
ع��ام 1991 أم��ام تهدي��دات ص��دام حس��ن، ث��م ع��ادت 
وخذلتها قبل عامن عند قرار سحب صواريخ الباتريوت 
املنتشرة على حدودها اإليرانية السورية، وهي في أمّس 
احلاج��ة إليها. تراه��ن تركيا على ما ه��و أبعد من صفقة 
البيع والش��راء، إنها تتطلع إلى تعاون تركي روسي في 
التصنيع والتدريب والتمويل املشترك، في برامج من هذا 
النوع، على الرغم من معرفتها أنها حتى لو حصلت على 
ما تريده ستكون حتت رحمة االنتقال من »حتت الدلف« 
األميرك��ي إل��ى »حتت امل��زراب« الروس��ي ف��ي االرتهان 

الصاروخي الدفاعي االستراتيجي.
توقي��ع العق��د النهائ��ي وش��راء منظوم��ة إس 400 
الروس��ية س��يعني، في أحس��ن األحوال، توجيه ضربة 
قوية للعالق��ات التركية الغربي��ة، الضعيفة أصاًل، لكنه 
يشكل مغامرة كبيرة في مسار تركيا االستراتيجي الدائم 

التقلب بن الشرق والغرب.{

بقلم: نبيل البكيري

بقلم: د. سمير صاحلة

تقّدم للجيش اليمني في تعز.. وقتلى من الحوثيين
اجلي��ش اليمن��ي متكنت م��ن الس��يطرة عل��ى وادي 
حن��ش، وموقع م��درات، وموقع عس��كري ق��رب تلة 
الضن��ن، م��ع الهج��وم عل��ى مواق��ع باجت��اه وادي 
ح��ذران، واالقتراب من نقطة الهنج��ر التي تعتبر من 
أه��م نقاط تفتيش احلوثين غرب��ي مدينة تعز، على 

حد قوله.
وأش��ار البحر -وهو نائب املتحدث باسم قيادة 
محور تعز العس��كري- إلى أن هذا التقدم يهدف إلى 
الوصول إلى خط ش��ارع الستن بهدف فك احلصار 
املفروض على املدينة من هذه الناحية )شمال غربي 

تعز(.
وكان طي��ران التحالف العربي جدد يوم االثنن 
غارات��ه عل��ى مواقع حتت س��يطرة ق��وات احلوثين 
وصال��ح مبحافظ��ة تع��ز، واس��تهدف مواق��ع بتبة 

الظنين غرب معسكر اللواء 35 باملطار القدمي.
ع��ن  مراس��لون  نق��ل  متص��ل،  صعي��د  وعل��ى 
مصدر عس��كري ميني إصابة العقيد حمدي ش��كري 
الصبيحي )قائد اللواء الثاني عمالقة( قرب معس��كر 
خالد بن الوليد االس��تراتيجي غرب محافظة تعز إثر 
إطالق ميليش��يا احلوثي وصالح صاروخ��اً موجهاً 

استهدف عربة تقله، في حن قتل أحد مرافقيه.{

أف��اد مراس��لون ف��ي اليمن ب��أن ق��وات اجليش 
الوطني س��يطرت على مواق��ع ل�»احلوثين« وقوات 
الرئي��س عل��ي عب��د الله صالح ش��مال غ��رب مدينة 
تعز، وأوقعت قتلى بصفوفهم إثر اش��تباكات عنيفة 
وغ��ارات لطيران التحالف، في حن أصيب مس��ؤول 

عسكري في اجليش اليمني باملعارك.
وأف��اد املراس��ل ب��أن ق��وات اجلي��ش الوطن��ي 
س��يطرت على مناطق »الرجمة« و»اجلزارين« وتلة 
»العس��يق« ش��مال غرب مدينة تعز، مش��يراً إلى أن 

االشتباكات ال تزال مستمرة في هذه املناطق.
واندلعت اش��تباكات عنيفة يوم االثنن بشمال 
غ��رب املدين��ة، بعدما ش��نت قوات اجلي��ش الوطني 
مدعوم��ة مبقات��الت التحالف العرب��ي هجوماً. على 
مواق��ع لتمركز ميليش��يا احلوثي وق��وات صالح في 

املنطقة.
من جهته، أفاد مس��ؤول عس��كري ميني لوكالة 
األناضول أن عش��رات القتلى واجلرحى من مسلحي 
احلوثين وصالح س��قطوا يوم االثن��ن، في املعارك 
التي اندلع��ت إثر العملية العس��كرية الواس��عة في 

غرب وشمال غربي مدينة تعز.
وق��ال العقي��د عب��د الباس��ط البح��ر إن ق��وات 
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املض��ادة الت��ي مولته��ا ه��ذه البل��دان مخاف��ة انتقال 
الع��دوى إليه��ا، فمّول��ت وخططت لالنق��الب في مصر 
واليمن، وس��اهمت في ج��ّر الثورة في كل من س��وريا 

وليبيا نحو الفوضى واالقتتال.
ومن ه��ذا املنطق وحده ميكن اليوم تفس��ير عمق 
األزم��ة اخلليجية، ذلك العمق املتعلق بإرادة إس��كات 
كل م��ا ل��ه عالق��ة بث��ورات الربي��ع العرب��ي، وكل من 
يذّك��ر الُنّخب اخلليجية احلاكمة به��ذه الثورات، وهو 
م��ا يص��ّور لهم أن قطر وقناة اجلزيرة س��بب رئيس��ي 
لتلك الثورات، في تس��طيح مخٍلّ ألسبابها املتمثلة في  
الظلم والقهر واالس��تبداد السياس��ي، وغي��اب الدولة 

واملواطنة املتساوية.
التداعيات احملتملة مينياً

االنقالبي��ن  ض��د  اليم��ن  ف��ي  احل��رب  دخل��ت 
املدعومن إيراني��ًا عامها الثالث على التوالي، دون أن 
تعود الش��رعية للعاصمة صنعاء أو يس��قط االنقالب 
املس��يطر عليها رغم اخلس��ائر الكبيرة الت��ي ُمني بها 
االنقالبي��ون، فصحي��ح أن الش��رعية أصبح��ت أكث��ر 
تنظيم��اً عس��كرياً ومالي��اً أفض��ل م��ن الس��ابق، لكنها 
أيضاً لم تقم بش��يء يتناس��ب وحجم التحديات التي 
تواجهه��ا، وتته��دد وح��دة اليم��ن وأمنه واس��تقراره 

ونظامه اجلمهوري التعددي.
هذه املفردات الث��الث: اجلمهورية والدميقراطية 
والوحدة، تعتبر اليوم ثواب��ت ال ميكن االقتراب منها، 
ب��ل هي أس��اس اخل��الف اجلوه��ري م��ع االنقالبين، 
وه��ي باملقابل ثوابت ق��د ال يراها بع��ض األطراف في 
التحال��ف كذلك باعتبارها مفردات »ربيعية«، وهو ما 
زاد الفجوة بن الطرفن: التحالف والشرعية، وسعي 
أطراف ف��ي التحالف كاإلم��ارات إلى االش��تغال بضد 

هذه الثوابت الوطنية اليمنية.
وهكذا ألق��ت األزمة اخلليجية بظاللها على س��ير 
احلرب في اليمن وعلى أداء احلكومة الش��رعية بشكل 
كبي��ر، وه��و م��ا أدى -في نف��س الوقت- إل��ى جتميد 
مش��اركة قطر في هذه احلرب، وتراجع أداء وحماسة 
كل من القوات السودانية واملغربية ملوقف حكوماتهم 
احملايد في األزمة اخلليجية، ما س��ينعكس سلباً على 
س��ير املع��ارك واحلرب ف��ي اليم��ن عموم��اً. واألخطر 
م��ن ذلك كله ه��و املوقف غير املعلن حتى اآلن رس��مياً 
م��ن قبل التحال��ف بقيادة الس��عودية، في م��ا يتعلق 
مبوقفهم مما يفترض أنهم ش��ركاؤهم في هذه املعركة 
املصيري��ة والوجودي��ة مع إي��ران، وهم اإلس��الميون 
كحزب التجم��ع اليمني لإلصالح واألحزاب الس��لفية 
املؤيدة للش��رعية كحزب الرش��اد السلفي، الذي أدِرج 
أمين��ه الع��ام في قائم��ة غي��ر املرضّي عنه��م، وحزب 
النهض��ة، وغيرها م��ن اجلماعات الت��ي تضعها دولة 
اإلمارات على قائمة أعدائها، خطورة األزمة اخلليجية 
الي��وم تكمن ف��ي أنها وضع��ت أقوى ش��ركاء وحلفاء 
الس��عودية داخل اليمن في مأزق صعب، وحش��رتهم 
ف��ي زاوي��ة ضيق��ة، خاص��ة أنه��م ُوضعوا ف��ي قائمة 
مطال��ب دول احلص��ار باعتباره��م مطلوب��اً التخلص 
منه��م. وهكذا تكون الس��عودية قد جردت نفس��ها من 
أق��وى حلفائه��ا، ودفع��ت به��م لالرمتاء ف��ي مجاهيل 
ومتاه��ات هذه اللحظة السياس��ية األكث��ر تعقيداً في 

تاريخ املنطقة كلها.
ختام��اً س��تكون لألزم��ة اخلليجي��ة انعكاس��ات 
خطي��رة عل��ى الوض��ع واحل��رب ف��ي اليم��ن وعل��ى 
املنطق��ة كله��ا، وهو ما يتطل��ب أن يس��عى اإلخوة في 
اخللي��ج للخ��روج من هذا امل��أزق اخلطير ال��ذي يقود 
املنطق��ة كله��ا نح��و املجه��ول، وش��بح تكرار املش��هد 
العراق��ي - الكويت��ي يلوح ف��ي األف��ق، ويتطلب األمر 
موقفاً عقالني��اً من القيادة الس��عودية التي هي قائدة 
املنطق��ة كله��ا، وه��ي األقدر عل��ى احتواء ه��ذه األزمة 
باحل��وار والتفاهم��ات بعيداً عن االنحي��از ألي طرف، 
خاصة في ظل ما تش��هده املنطق��ة من انهيار ملنظومة 
الدول��ة الوطنية ف��ي العراق وس��وريا وليبيا واليمن، 
وهو انهي��ار يهدد املنطقة العربية كله��ا وفي مقدمتها 
منطق��ة اخللي��ج أخ��رى مناط��ق االس��تقرار العرب��ي 
الراه��ن، واحلبل��ى بالتناقضات والفوض��ى املذهبية 
والطائفية. ليس هذا فحس��ب ما ينتظر املنطقة؛ بل إن 
تعقيدات املصالح الدولية في منطقة اخلليج س��تمثل 
بيئة خصب��ة النفجار أزمة دولية، ق��د تقود إلى حرب 
كب��رى ب��ن الق��وى الدولية التي لن تخس��ر ش��يئاً ما 
دامت هذه احلرب خارج حدودها وعلى أراض عربية، 
عل��ى منوال احلرب واالقتتال الدائ��ر اليوم في العراق 
وس��وريا وليبي��ا واليم��ن. ه��ذه م��ع ف��ارق أن منطقة 
اخلليج سيش��ملها -ال ق��در الله- الكثي��ر من اخلراب 
واالقتتال الذي نتمنى أال تصل إليه األمور، ملا سيكون 
له من تأثير كارثي على كل العرب واملسلمن والعالم، 
بل نتمنى صح��وة العقالء في اخلليج للملمة الش��مل 

والعودة إلى احلوار األخوي املسؤول.{

تظاهرات حاشدة في بغداد والمحافظات ضد الفساد وقانون االنتخابات المحلّية
اعتب��ر زعي��م التيار الص��دري مقت��دى الصدر أن 
إقرار قانون انتخابات مجالس احملافظات في العراق 
بصيغته احلالية يعتبر إرهاباً ممنهجاً ضد الش��عب، 
وميثل موتاً لتطلعاته باإلصالح، وطالب بدور رقابي 

مشروط لألمم املتحدة على االنتخابات العراقية.
م��ن  ل��آالف  وجهه��ا  كلم��ة  ف��ي  الص��در  ودع��ا 
املتظاهري��ن العراقين ف��ي بغ��داد واحملافظات عصر 
اجلمعة املاض��ي ل�»وقفة عّز« ضد الفاس��دين، وحذر 
من التسلط على العراقين. ونادى بأن يكون السالح 
حص��راً بي��د الدولة، وش��دد على ع��ودة النازحن إلى 

مدنهم.
ودعا الصدر خالل العام��ن املاضين إلى العديد 
من املظاه��رات، وكان��ت أب��رز املطالبات الت��ي رفعها 
املتظاه��رون هي محاربة الفس��اد واملفس��دين وإجراء 
إصالح��ات سياس��ية وإنه��اء احملاصص��ة الطائفي��ة 

والسياسية.
وكان آخر املظاهرات الت��ي قادها تيار الصدر في 
آذار املاض��ي حن خ��رج اآلالف ف��ي مظاه��رة ببغداد 

للمطالبة بتغيير مفوضية االنتخابات وقانونها.
وقطع��ت قوات األمن العراقية يوم اجلمعة، طرقاً 
مؤدي��ة إل��ى املنطق��ة اخلضراء ف��ي بغ��داد، وفرضت 
إج��راءات أمني��ة قبيل انط��الق التظاهرات احلاش��دة 

للتيار الصدري.

ودعا الصدر، يوم اخلمي��س، أنصاره إلى تنظيم 
مظاه��رات حاش��دة ف��ي س��احة التحري��ر بالعاصمة 

بغداد، وفي بقية احملافظات العراقية.
كما ح��ذر من أن تكون التظاهرات دون املس��توى 
املطلوب، ألنها »س��تكون مبثابة رصاصة الرحمة في 

مسيرة اإلصالح«، وفق تعبيره.

وكان الصدر قد دعا أنصاره، في شباط املاضي، 
إل��ى التظاهر ف��ي س��احة التحري��ر، وذل��ك للمطالبة 

بتغيير مفوضية االنتخابات بأعضائها وقانونها.
عل��ى  املش��رفة  املركزي��ة  اللجن��ة  واعتب��رت 
االحتجاج��ات الت��ي يقودها الصدر، في بي��ان لها، أن 

تلك املفوضية تسببت في تفاقم أزمات العراق.{

اقترح زعيم التيار الص��دري مقتدى الصدر، يوم 
اجلمع��ة، دم��ج »العناص��ر املنضبط��ة« من احلش��د 
الش��عبي ضمن القوات املسلحة الرس��مية، أو وجعل 
زمامه حتت إمرة الدولة حصراً، و»بشروط صارمة«، 
فيما دعا إلى س��حب الس��الح من الفصائ��ل ب�«صورة 

أبوية«.
وق��ال الصدر ف��ي كلمة متلف��زة ألقاه��ا بالتزامن 
م��ع تظاهرة أقيمت ي��وم اجلمعة في س��احة التحرير 
ببغ��داد، إن��ه يج��ب »دم��ج العناص��ر املنضبط��ة من 
احلش��د الش��عبي املجاه��د ضم��ن الق��وات املس��لحة 
الرس��مية، وإال جعل زمام احلش��د املق��ر بقانون حتت 
إمرة الدول��ة حصراً ال غير وبش��روط صارمة«، داعياً 
ل�»العم��ل عل��ى س��حب الس��الح بص��ورة أبوي��ة من 
اجلميع س��واء في تل��ك الفصائل أو غيره��ا، مع حفظ 

هيبة املجاهدين واملقاومن«.
وش��دد الص��در عل��ى أن »يك��ون إمس��اك األرض 
احملررة بيد القوات العراقية املسلحة، وكذلك احلدود 
العراقية وما شابه ذلك«، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية 
»اإلس��راع بإرجاع املهاجرين واملهجرين وإعادة بناء 

ما تهّدم من املدن«.
احلشد الشعبي يرّد على الصدر

باملقاب��ل، أكد املتحدث باس��م احلش��د الش��عبي 
)أحمد األسدي(، أن كل ما يشاع عن حل احلشد ليس 
له أص��ل قانوني، وذلك بعد أن طال��ب الزعيم الديني 
مقتدى الصدر بدمج عناصره »املنضبطة« مع القوات 

املسلحة.

وذك��ر األس��دي ف��ي تصري��ح أن »القائ��د الع��ام 
للق��وات املس��لحة الرئي��س )حيدر العب��ادي( حتدث 
بشكل واضح عن احلشد الشعبي، وقال إنه لن يحل، 

وهو جزء أساسي من املنظومة األمنية«.
وأضاف األس��دي أن احلش��د »هو حش��د الفتوى 
واملرجعي��ة، ومرتب��ط باحلكوم��ة بش��كل مباش��ر«، 
مش��دداً على أن »احلش��د مصيره واضح ومس��تقبله 
كحاضره، واحلش��د وجد ليبقى خصوص��اً بعد إقرار 

قانونه في مجلس النواب«.
وفي م��ا يخص مش��اركة احلش��د بتحرير قضاء 
تلعف��ر من س��يطرة تنظي��م »داعش« قال األس��دي إن 
»العبادي تكلم عن مش��اركة احلش��د بش��كل واضح، 

وقال إن احلشد سيشارك في معركة تلعفر«.{

مقتدى الصدر يطالب بحل الحشد الشعبي

السعودية تجّدد دعمها لمستقبل جديد في سوريا
»ال مكان« فيه لألسد

جددت الس��عودية يوم االثنن، دعمها ملس��تقبل جديد في سوريا، ال مكان 
فيه لرئيس النظام بش��ار األس��د، داعية إلى توس��يع الهيئة التنس��يقية العليا 

للمفاوضات السورية وتوحيد صف املعارضة. 
جاء ذلك خالل جلس��ة مجلس الوزراء، التي عقدت في قصر السالم بجدة، 

ورأسها األمير محمد بن سلمان نائب العاهل السعودي. 
وأوض��ح وزير الثقاف��ة واإلعالم عواد بن صالح العواد، ف��ي بيانه لوكالة 
األنباء الس��عودية عقب اجللس��ة، أن مجلس الوزراء ش��دد على موقف اململكة 
الثاب��ت من األزمة الس��ورية، وعلى احلل القائم على مب��ادئ إعالن »جنيف 1« 

وقرارات مجلس األمن. 
كما أكد مجلس الوزراء »دعم اململكة للهيئة التنس��يقية العليا للمفاوضات 
)معارضة(، واإلجراءات التي تنظر فيها لتوس��يع مشاركة أعضائها، وتوحيد 

صف املعارضة«. 
وأكدت اخلارجية الس��عودية، على »موق��ف اململكة الثابت من األزمة الس��ورية، وعلى احلل القائم على 
مب��ادئ إعالن جنيف 1، وقرار مجلس األمن الدولي رقم 2254«. وش��ددت على »عدم دقة« ما نس��بته بعض 

وسائل اإلعالم إلى وزير اخلارجية عادل بن 
أحمد اجلبير. 

وكان��ت وس��ائل إع��الم ع��ن نقل��ت عن 
مص��در ف��ي املعارض��ة الس��ورية أن اجلبير 

»أبلغ الهيئة أن األسد باق«. 
وبحس��ب بيان »جنيف 1«، الصادر في 
أعق��اب اجتم��اع »مجموع��ة العم��ل من أجل 
س��وريا« مبدين��ة جني��ف ي��وم 30 حزيران 
2012، تلت��زم مجموعة العمل »تيس��ير بدء 
عملية سياس��ية تفضي إلى عملي��ة انتقالية 
تلبي التطلعات املش��روعة للشعب السوري 
ومتكن��ه م��ن أن يح��دد مس��تقبله بص��ورة 

مستقلة ودميقراطية«.
كم��ا تضم��ن »جني��ف1« تش��كيل هيئة 
حك��م انتقالية كاملة الصالحي��ات، إال أنه لم 

يبت صراحة مبصير االسد.
وف��ي ش��أن آخ��ر، ج��ددت الس��عودية 
اتهامه��ا إلي��ران، ب�»املماطلة« في اس��تكمال 
التحقي��ق ف��ي حادثة اقتح��ام س��فارتها في 
طه��ران وقنصليتها في مش��هد، مطلع العام 

املاضي. 
إي��ران  الس��عودية  اتهم��ت  أن  وس��بق 
برفض وصول فريق سعودي إلى أراضيها، 
للمشاركة مع اجلهات املختصة اإليرانية، في 
معاينة مقر الس��فارة في طهران، والقنصلية 

العامة في مشهد، وهو ما نفته طهران. 
قطع��ت   ،2016 الثان��ي  كان��ون  وف��ي 
السعودية عالقاتها الدبلوماسية مع إيران، 
بس��بب إقدام محتجن إيرانين على اقتحام 
عل��ى  احتجاج��اً  الدبلوماس��ّين،  مقريه��ا 
إعدامها رجل الدين الش��يعي السعودي منر 
باق��ر النمر، ضم��ن 46 مدان��اً باالنتم��اء إلى 

»تنظيمات إرهابية«.{
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مشروع أممي إلعادة
 100 ألف الجئ سوري

أطلق��ت مفوضية األمم املتحدة لش��ؤون 
الالجئ��ن مش��روعاً يه��دف إلى إع��ادة 100 
أل��ف س��وري إل��ى بالده��م بنهاي��ة الع��ام. 
ووفقاً لإلحص��اءات الدولية، هن��اك أكثر من 
س��تة مالين الجئ س��وري في دول اجلوار، 
خصوص��اً األردن ولبنان وتركي��ا والعراق، 
م��ن  األخ��رى  اآلالف  عش��رات  إل��ى  إضاف��ة 
الالجئ��ن غي��ر املس��جلن، فيم��ا يق��در عدد 
م��ن ينتظ��رون التس��جيل بنح��و 227 أل��ف 

شخص.
وذّك��رت صحيف��ة »حريي��ت« التركي��ة 
أن املش��روع األممي يت��م بالتعاون مع وزارة 
االجتماعي��ة  والسياس��ة  األس��رة  ش��ؤون 

التركية.
الترك��ي  األمم��ي-  املش��روع  ويه��دف 
بحسب »حرييت« إلى خلق الظروف الالزمة 
لع��ودة 100 أل��ف نس��مة إلى مدين��ة الباب 
الس��ورية، حي��ث س��يفتتح اجلانب��ان هناك 
احملال التجاري��ة واألفران وس��يؤمنان مياه 

الشرب ويؤهالن املدارس واملستشفيات.

مراجعة دورية
 لمناهج األزهر

 أعلن��ت القاهرة أنها س��تجري مراجعة 
دوري��ة للمناه��ج الت��ي يت��م تدريس��ها ف��ي 
األزه��ر، ضم��ن خط��وات ملكافح��ة  جامع��ة 

التطرف.
وكان شيخ األزهر الشريف أحمد الطيب 
حضر ورئيس البرملان علي عبد العال احتفاالً 
بتخري��ج آالف الط��الب األزهري��ن، وكش��ف 
رئيس قطاع املعاهد األزهرية الدكتور محمد 
أب��و زيد األمير، في كلمته أنه س��يتم إخضاع 
والتحدي��ث  للمراجع��ة  األزهري��ة  املناه��ج 
كل ث��الث س��نوات، وإضاف��ة م��ادة الثقاف��ة 
اإلسالمية التي تعالج كل القضايا املعاصرة، 
فيما دعا شيخ األزهر اخلريجن إلى »املضي 
في طريِق حتصي��ل الِعلْم، فأنُتم األَُمناء على 
ديِن الله وعلى ُيْسِره وإنس��انَيّته... انشروا 
��ْمَحة، وال تركنوا إل��ى املُنَغلِقن  تعاليمه الَسّ
فهم��اً  الدي��ن  لفه��م  ظهوره��م  أداروا  الذي��ن 
صحيحاً، ورهن��وا عقولهم لدعاة على أبواب 
جهَنّم، الذين ضَلّ سعيهم في احلياِة الُدّنيا، 
وهم يحس��بون أنهم يحسنون صنعاً«، وأكد 
السيس��ي  الَرّئي��س عبدالفت��اح  أن  الطي��ب، 
حيِح  ل َعلَْي�ُكم كثيراً في َنْش��ِر الِعلْم الَصّ ُيَعِوّ
، واجِتَث��اث ج��ذور التطُرّف  ��وِيّ والِفْك��ر الَسّ

واإلرَهاب والتَصِدّي للِفْكِر املُنَحِرف«.

حكم بالسجن على مزارع 
فرنسي ساعد مهاجرين

بحق��ه،  ص��در  فرنس��ي  م��زارع  أعل��ن 
حكم بالس��جن 4 س��نوات مع وق��ف التنفيذ 
إلدانته مبس��اعدة مئ��ات املهاجرين األفارقة 
غي��ر الش��رعين بأنه س��يطعن عل��ى احلكم 
»املتعس��ف« ألنه ق��ام بدور كان م��ن واجب 

الدولة أصالً القيام به.
وأص��درت محكمة اس��تئناف ف��ي بلدة 
حكم��اً  )جن��وب(  بروفان��س«  أون  »آك��س 
بالس��جن 4 س��نوات عل��ى م��زارع الزيت��ون 
سيدريك إرو الذي ساعد ووّفر مأوى لنحو 3 

آالف مهاجر عبروا من إيطاليا إلى فرنسا.
وعلّ��ق إرو على احلك��م بالق��ول: »إنهم 
يحاولون إس��كاتي. إنه تعس��ف«. وأضاف: 
»يقولون لي م��اذا يتعّن عل��ّي أال أفعله لكن 

ليس ما يتعن علّي فعله«.

وأش��ار إل��ى أن��ه س��يرفع القضي��ة إلى 
احملكمة العليا إلبطال احلكم القضائي بحقه، 
مس��تنكراً م��ا اعتب��ره إخفاقاً م��ن الدولة في 
الوفاء بالتزام إنس��اني حي��ال آالف الفارين 

من احلروب والصراعات.

الخرطوم تطلق 
حملة جمع سالح في دارفور

حمل��ة  الس��ودانية  الس��لطات  ب��دأت   
جلمع الس��الح من أي��دي املواطنن ومالحقة 
وكردف��ان.  دارف��ور  والي��ات  ف��ي  املتفلت��ن 
املختص��ة  الس��لطات  الرئاس��ة  وفوض��ت 
باس��تخدام الق��وة ف��ي ح��ال الض��رورة، مع 
مصادرة األس��لحة من دون أي تعويض، كما 
أم��رت بتوقيف أصحاب الس��وابق اجلنائية 

وزجهم في السجون.
وأعلن نائب الرئيس السوداني، حسبو 
عبد الرحمن، من والية غرب دارفور، املتاخمة 
للحدود التشادية التي زارها أمس بعد والية 
شمال دارفور، عن بدء حملة نزع السالح من 
أهالي دارفور، وأمر ببدئها فوراً. وأكد حسبو 
أن »انتش��ار الس��الح في دارف��ور ُيعتبر أكبر 
خط��ر يواجه البالد«. وأض��اف: »اعتباراً من 
اليوم لن نس��مح بحمل الس��الح ألي شخص 
باس��تثناء الق��وات احلكومي��ة«، مؤك��داً أنه 
س��تتم مص��ادرة أي س��الح ُيضب��ط بحوزة 

املواطنن كما سيتم تقدميهم للمحاكمة.
األم��ن  جل��ان  توجي��ه  حس��بو  وأعل��ن 
الف��ن  ومثي��ري  املجرم��ن  عل��ى  بالقب��ض 
والصراع��ات األهلي��ة، وتطبي��ق اإلج��راءات 
ذاتها التي اتُّخذت في ش��رق دارفور بتوقيف 
مواجه��ات  ف��ي  تورط��ت  قبلي��ة  قي��ادات 

عسكرية.

الرئيس روحاني أبقى 
الحقائب األساسية بال تغيير

ق��دم الرئي��س اإليراني حس��ن روحاني 
ال��ى مجلس الش��ورى 17 م��ن 18 وزيراً في 
حكومت��ه اجلدي��دة، مبقياً غالبي��ة احلقائب 
الرئيس��ية من دون تغيير باس��تثناء الدفاع 
الت��ي عهد فيها للمرة االولى منذ 20 عاماً الى 
ضابط من صفوف اجلي��ش النظامي وليس 

احلرس الثوري. 
وتتضمن التش��كيلة احلكومية اجلديدة 
تغيي��راً طفيفاً م��ع احتفاظ وزي��ر اخلارجية 
محم��د ج��واد ظري��ف، ووزير النف��ط بيجان 

مندار زانغنة بحقيبتيهما.
وف��ي املقاب��ل، ل��م يحتفظ وزي��ر الدفاع 
اجلنرال حسن دهقان بحقيبته التي أوكلت 
الى نائبه البريغادي��ر أمير حامتي اآلتي من 
اجليش النظامي وليس من احلرس الثوري، 

للمرة االولى منذ عقدين.
الدف��اع  وزراء  تعي��ن  ويج��ري 
واالس��تخبارات واخلارجي��ة بالتنس��يق مع 
املرشد األعلى للجمهورية االسالمية اإليرانية 
آي��ة الله علي خامنئي صاحب الكلمة الفصل 

في السياسة اإليرانية.

فنزويال: استخدام 
مفرط للقوة

ل��المم  الس��امية  املفوضي��ة  ش��كت 
املتحدة حلقوق اإلنس��ان م��ن أن قوات األمن 
الفنزويلي��ة تس��تخدم الق��وة املفرط��ة لكبح 
االحتجاجات وانها قتلت العشرات واعتقلت 
تعسفياً خمس��ة آالف منذ نيسان بينهم ألف 

ال يزالون محتجزين. 
نيك��والس  الرئي��س  حكوم��ة  ودع��ت 
م��ادورو لكبح جماح قوات األم��ن والتحقيق 
ف��ي مزاعم عن انته��اكات وإط��الق املعتقلن 
تعسفياً وضمان حماية املدعية العامة لويزا 
أورتيغا التي عزلت م��ن منصبها. وانتخبت 
فنزوي��ال اجلمعة املاضي جمعية تأسيس��ية 
من املتوقع أن تعيد صوغ الدس��تور وتعطي 
س��لطات واس��عة للح��زب االش��تراكي الذي 
يتزعمه مادورو على رغم احتجاجات وتنديد 
دول��ي بتقوي��ض احلري��ات الدميوقراطي��ة. 
وصرحت الناطقة باس��م املفوضية السامية 
صحافي��ة  إف��ادة  ف��ي  شامداس��اني  رافين��ا 
بجني��ف: »نش��عر بالقل��ق لتصاع��د املوقف 

في فنزويال، وال مؤش��رات لتراجع انتهاكات 
حقوق اإلنسان هذه«.

مقتل 40 من »الحشد« على 
الحدود السورية - العراقية

قتل 40 شخصاً على األقل وأصيب أكثر 
من 80 آخرين من مقاتلي »احلشد الشعبي« 
ف��ي هج��وم اس��تهدف مواق��ع احلش��د على 

احلدود السورية - العراقية.    
اإلس��المية«  »الدول��ة  تنظي��م  وأعل��ن 
)داع��ش( مس��ؤوليته ع��ن القص��ف. وق��ال 
ف��ي رس��الة مبوق��ع تليغ��رام إن »الهج��وم 
ب��دأ بهجم��ات انتحاري��ة ث��م أعقبه��ا هجوم 
للمس��لحن«.لكن »كتائب س��يد الش��هداء«، 
أح��د فصائ��ل »احلش��د الش��عبي«، أصدرت 
بيان��اً ف��ي وقت س��ابق، اتهمت في��ه اجليش 
األميركي بقتل العش��رات م��ن عناصرها في 
غ��ارة جوي��ة. وقال��ت إن »جثام��ن القتل��ى 
وصلت إلى مط��ار بغداد«. ول��م يذكر املوقع 
الرس��مي للحش��د ش��يئاً عن احلادث، بينما 
ندد بي��ان »كتائب س��يد الش��هداء« بالغارة 
األميركية، التي ذكر أنها اس��تهدفت مواقعها 
في اخلط احلدودي املقابل لبلدة عكاش��ات، 

جنوب سنجار في محافظة نينوى.
ونف��ى الناطق باس��م االئت��الف الدولي 
الذي تقوده الواليات املتحدة شن أي غارات 

جوية قرب احلدود السورية - العراقية.

مقتل جنرالين من »الحرس«
في سوريا

أعل��ن احل��رس الث��وري اإليران��ي مقتل 
اثن��ن من كب��ار ضباطه في س��وريا، إضافة 
إل��ى قائد ب��ارز في ميليش��يا أفغاني��ة تقاتل 
حت��ت إم��رة احل��رس الث��وري ض��د الث��وار 

السورين.
وذكرت مواق��ع إعالمي��ة إيرانية تابعة 
للح��رس الث��وري أن اجلنرال��ن محم��د تاج 
بخ��ش م��ن مدين��ة بس��يجيان شهرس��تان 
ومرتض��ى حس��ن بور ش��لماني م��ن مدينة 
باس��داران، لقي��ا مصرعيهم��ا ف��ي املع��ارك 

الدائرة في بادية الشام في سوريا.
ونقل��ت وكال��ة »ف��ارس« اإليراني��ة أن 
ب��ور ش��لماني قت��ل »أثن��اء قيام��ه بخدمات 
استش��ارية دفاع��اً ع��ن املراق��د الديني��ة في 

سوريا«.

سالمة: من غير الواقعي 
تجاهل حفتر

قال املبع��وث األممي إلى ليبيا، غس��ان 
س��المة إن م��ن غي��ر الواقع��ي جتاه��ل قائد 
اجليش االليبي، املش��ير خليفة حفتر، مشيراً 
إل��ى أن لديه نفوذاً على قس��م من ليبيا.ونقل 
موق��ع »بوابة الوس��ط« الليبي، عن س��المة 
قول��ه، خ��الل مؤمتر مش��ترك في روم��ا، مع 
وزير اخلارجية اإليطال��ي، أجنيلينو ألفانو: 
»حلفت��ر ب��كل تأكي��د تأثي��ر عل��ى ج��زء م��ن 
ليبي��ا، ولدي��ه أتب��اع ب��ن الش��عب الليبي.. 
بالتأكيد هو رجل عسكري، ورمبا تكون لديه 
طموحات عسكرية وسياس��ية.. ولكن ليس 
عل��ى عاتقي ق��رار من يجب وم��ن ال يجب أن 

يلعب دوراً سياسياً في ليبيا«.
وأض��اف املبع��وث األمم��ي: »علين��ا أن 
نتحدث مع اجلميع، الساس��ة واملجتمع، مع 
جميع األطراف مبختلف املش��ارب، الشباب 
والنس��اء والطبق��ات االجتماعي��ة املختلفة.. 
لذل��ك أريد الذه��اب إلى جميع أنح��اء البالد، 

وسوف أفعل ذلك«.

لقطات سريعة

نزيف أمريكا السياسي
في الشرق األوسط

بقلم: حازم عياد 
تعرضت تركيا حلملة إعالمية ودبلوماس��ية شرس��ة م��ن قبل الواليات 
املتح��دة والدول األعضاء في حل��ف الناتو طوال فترة األزمة الس��ورية بل ما 
قبله��ا، ومت التش��كيك مبواقفه��ا وحتالفاته��ا واتهم��ت بن احل��ن واآلخر في 
تلميح��ات ال ميك��ن التغاض��ي عنها بأنه��ا داعم��ة لإلرهاب، وبلغ��ت احلملة 
ذروتها في أثناء احتجاجات »ميدان تقس��يم«، ولم تتوقف احلملة اذ ش��ملت 
التدخل في الش��ؤون الداخلي��ة ومحاولة التأثير عل��ى االنتخابات البرملانية 
والرئاس��ية بل على االس��تفتاء ال��ذي أجرت��ة لتعديل الدس��تور وقدمت دول 
أوروبية دعماً خفياً ومعلناً لالكراد االنفصالين بلغ ذروته بتجاهل واشنطن 

ملصالح تركيا في سوريا من خالل التحالف مع األكراد وتسليحهم.
مس��توى الثقة ب��ن الغرب والق��وى اإلقليمي��ة وتركيا بل��غ احلضيض، 
خصوصاً بعد معركة حلب واس��قاط الطائرة الروس��ية، اذ تخلى الغرب عن 
تركيا،  وبلغت الش��كوك مس��توى عالياً بعد احملاولة االنقالبية الفاش��لة؛ ما 
ساهم باستدارة تركية كاملة ومراجعات كبيرة لعالقاتها مع القوى الغربية 
أفض��ت مؤخراً الى عقد صفقة لش��راء صواري��خ اس 400 املخصصة للدفاع 

اجلوي مع روسيا، رغم اعتراض دول حلف الناتو.
ما يحدث في اإلقليم يش��ير بوضوح الى ان القوى الدولية الطامحة على 
رأسها الصن وروسيا الى جانب القوى اإلقليمية الصاعدة، باتت اكثر نزوعاً 
الى حتدي اإلرادة األمريكية في املنطقة، فأمريكا لم تعد تواجه روسيا منفردة 
ب��ل هناك مروحة واس��عة، تتعاون فيها الق��وى االقليمي��ة والدولية ملواجهة 
النزع��ات االمريكية للهيمنة؛ فهي دول لم تعد راضية عن معادلة األمر الواقع 
التي استقرت عقب احلرب العاملية الثانية، منذرة بتحوالت مهمة في موازين 

القوى على مستوى االقليم وعلى املستوى الدولي.
التح��والت اجلارية ف��ي االقليم والس��احة الدولية جاءت ف��ي ظل ترنح 
واضح في الواليات املتحدة األمريكية على وقع األزمة الداخلية، التي اضعفت 
حضورها في الس��احة الدولي��ة واإلقليم العربي، وبات��ت مصداقية الواليات 
املتحدة على احملك، فالتصريحات االخي��رة لوزير اخلاريجة االمريكية جتاه 
النظام السوري، أو التحركات في اخلليج العربي وبحر الصن لم تعد تؤخذ 

على محمل اجلد.
امري��كا غارقة في ازم��ة مزدوجة خارجية وداخلي��ة، جتعل من حلفائها 
وأصدقائها أكثر املتشككن بقدرتها على رسم معالم سياسة مستقرة وثابتة؛ 
ما يعني ان اخلسائر األمريكية ستتضاعف خالل األشهر املقبلة والسياسات 
املتبعة من قبل احللفاء واألعداء س��تزداد تش��ككاً بالسياس��ة األمريكية، وهو 
نزي��ف لن يتوقف، ما يعن��ي أن العالم واملنطقة العربية مبا فيها غرب آس��يا 
مقبل��ة عل��ى حتوالت واس��عة ف��ي موازي��ن القوى، ونق��الت كبي��رة يجب ان 
تأخذها دول املنطقة بعن االعتبار؛ فاملنطقة مقبلة على تغيير كبير لن توقفه 
التحذيرات والتهديدات األمريكية بن احلن واآلخر واخلاس��ر سيكون األبطأ 
في التكّيف مع التغيرات الس��ريعة واملتوقعة خالل األشهر أو األعوام القليلة 

املقبلة.{

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
يوم االثن��ن على وجوب إج��راء تغييرات في 
ك��وادر حزب العدالة والتنمية الذي يترأس��ه، 
مش��يراً إلى وج��ود »حالة من اإلره��اق« لدى 

بعض أعضاء حزبه.
املجل��س  باجتم��اع  ألقاه��ا  كلم��ة  وف��ي 
االستش��اري للح��زب بوالي��ة ري��زة ش��مالي 
أن  احل��زب  عل��ى  إن  أردوغ��ان  ق��ال  الب��الد، 
يس��تغل مؤمتره العام القادم لتجديد كوادره 
كي يواصل مس��يرته مع القادرين على تلبية 

تطلعات الشعب.
وأض��اف: »علين��ا أال ننس��ى أن الب��الد متر مبرحلة تش��به إلى ح��د كبير فترة 
االس��تقالل، فال نس��تطيع أن نته��اون أو نس��تكن، بل علين��ا بذل املزي��د من اجلهد 

ملكافحة من يكيدون لتركيا وشعبها«.
وقال إن تركيا تكافح ثالث منظمات »إرهابية« في آن واحد؛ هي تنظيم الدولة 
اإلس��المية، وحزب العمال الكردستاني، وجماعة  فتح الله غولن املقيم في أميركا، 
مؤكداً أن هذه املهمة ليس��ت س��هلة، وأنها تقتضي التكاتف مع الش��عب واس��تمداد 

القوة من الله أوالً ومن الشعب ثانياً، حسب قوله.
وأضاف الرئيس التركي أن الشعب يطلب من حزب العدالة والتنمية مواصلة 
مس��يرة النهضة والتنمية التي بدأها قبل خمس��ة عش��ر عاماً، وأن على احلزب بذل 

املزيد من اجلهد لتحقيق األهداف املنشودة لعام 2023.
وتس��عى احلكومة التركية لتحقيق سلس��لة من األهداف بحل��ول عام 2023، 
ال��ذي يواف��ق الذكرى املئوي��ة األولى إلع��الن اجلمهورية، ومن أبرزه��ا الدخول في 
مصاف أكبر عش��ر قوى اقتصادية على مستوى العالم، بحيث يبلغ الناجت القومي 

تريليوني دوالر في تلك السنة.
وأس��س أردوغان ح��زب العدال��ة والتنمية ع��ام 2001، وتول��ى قيادته حتى 
2014، حن اس��تقال منه  ليترش��ح لرئاس��ة البالد، مبوجب الدس��تور الذي ينص 

على حياد الرئيس وعدم انتسابه ألي حزب سياسي، قبل التعديالت األخيرة.{

أردوغان يدعو حزبه لتجديد كوادره
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خذالن المسجد األقصى
الطريق إلى القاع

 لم يس��بق للمواقف العربية الرسمية من القضية 
باملس��جد  األم��ر  تعل��ق  إن  س��يما  -وال  الفلس��طينية 
األقص��ى- أن كان��ت بهذا املس��توى من اخل��ذالن. وإن 
قارّنا التعاطف العربي الشديد مع الشعب الفلسطن، 
املتضّمن موقفاً يقارب االلتحام النفسي والعاطفي مع 
الفلس��طينين في مطلع انتفاضة املسجد األقصى قبل 
س��بع عش��رة س��نة باملوقف من هّبة املس��جد األقصى 
األخي��رة؛ فس��يتبّن أن االنح��دار ق��د بلغ قاع��اً لم يكن 

متصّوراً في السابق.
صمت مريب وخذالن متآمر

اعتم��د  ق��د  الرس��مي  العرب��ي  املوق��ف  كان  وإذا 
سياس��ة اإلن��كار التي تبلغ ح��ّد الطمس للح��دث، فإن 
املواق��ف الش��عبية كان��ت ف��ي أكث��ر حاالته��ا ضموراً 
ووهن��اً. وبتوصي��ف س��ريع ميك��ن الق��ول إن املواقف 
الرس��مية املعلنة، املمثلة مبواق��ف األنظمة واجلامعة 
العربي��ة، اتس��مت بالصمت املريب في األيام العش��رة 
األولى، ولم تعق��د اجلامعة العربية اجتماعها الطارئ 
»اخل��اّص مبناقش��ة التصعي��د اإلس��رائيلي« إال بع��د 
م��رور 13 يوم��اً عل��ى ذل��ك التصعيد، بينم��ا خضعت 
املواقف الش��عبية لس��طوة األنظمة وأجهزة املخابرات 

والتوجيه اإلعالمي.
وبنظرة على أش��كال التفاعل م��ع احلدث في أكبر 
بلدي��ن عربين )مصر والس��عودية(، جند أن ش��وارع 
وميادي��ن األول��ى قد خل��ت ألّول مّرة م��ن أي مظهر من 
مظاهر التفاعل الش��عبي مع القضية الفلسطينية، مما 
كان مألوف��اً قبل انقالب عبد الفتاح السيس��ي الذي لم 
يتن��اول احل��دث إال متأخ��راً، ولي��س ابت��داء وإمنا في 
إجاب��ة ركيكة باردة على س��ؤال، خلت م��ن أي انفعال 
يرقى إلى مس��توى احل��دث، وقد ثب��ت أن نظامه وّجه 
خطب��اء اجلمع��ة باالمتناع عن تناول أحداث املس��جد 

األقصى.
وأّم��ا الس��عودية، ف��إّن جمهوره��ا عل��ى مواق��ع 
التواص��ل االجتماعي، وفي م��ا يبدو اش��تغاالً مركزياً 
للج��ان اإللكترونية املوّجهة؛ كّثف الدعايات املس��يئة 
إل��ى الفلس��طينين م��ن قبي��ل اتهامه��م ببي��ع أرضهم 
لليه��ود، منتهج��اً مس��لكاً م��ن اخلل��ط ال��ذي ال عالقة 
جوهرية ل��ه باحل��دث، كالهجوم عل��ى حركة حماس 
وقط��ر وتركي��ا واإلخ��وان املس��لمن، ف��ي دالل��ة عل��ى 
الضي��ق الش��ديد بالقضي��ة الفلس��طينية الت��ي عادت 
لتصّدر املش��هد عبر بوابة املسجد األقصى، وللتغطية 

على الصمت الرسمي املريب.
حتقي��ق  م��ن  املقدس��يون  اقت��رب  أن  بع��د  أّم��ا 
نصره��م، وبعدم��ا تعاظمت خش��ية حكوم��ة بنيامن 
نن ياه��و من تصاعد األح��داث مبا يصع��ب تطويقه، 
وبعدم��ا انتقل��ت تل��ك اخلش��ية إل��ى النظ��ام اإلقليمي 

املتحال��ف م��ع »إس��رائيل«، إذ ب��دا صمود املقدس��ين 
-ث��م انتصارهم- كأنه يوّجه صفع��ة جلهود التطبيع 
احلثيثة، وللمش��اريع اإلقليمية اخلطي��رة؛ أخذت تلك 
ال��دول نفس��ها -التي ش��ّككت في احل��دث وفي نضال 
مظاه��ر  م��ن  مظه��ر  أي  دون  وحال��ت  الفلس��طينين، 
التفاعل الشعبي مع احلدث- تنسب االنتصار لنفسها 

وتسرقه من املقدسين.
الطريق إلى القاع

ثّم��ة ع��دد م��ن العوام��ل دفع��ت املوق��ف العربي 
لالنح��دار إل��ى ه��ذه الهاوية ف��ي املوقف م��ن القضية 
الفلس��طينية، فأثن��اء الوق��ت الطوي��ل ال��ذي م��ّر على 
القضي��ة الفلس��طينية اختلّ��ت األولوي��ات العربّية؛ إذ 
أصبح��ت عالقة مصر ب�»إس��رائيل« أفضل من عالقتها 
بدول عربّية أخرى، وأصبحت األولوية السعودية هي 
العداء إليران، مع س��عي حلمل الفلس��طينين أنفسهم 

على تبني هذه األولوية.
وفي أثناء ذلك كانت أحداث حرب اخلليج الثانية 
)غ��زو الكويت(، وتوقيع منظمة التحرير الفلس��طينية 
التفاق أوس��لو، ث��م انفت��اح بواب��ة التطبي��ع العربية 
على إثرها. إال أن التح��ّول اجلذرّي بدأ بعد أحداث 11 
سبتمبر 2001 التي بسببها قّدمت السعودية ما صار 
ُيع��رف ب�»املب��ادرة العربّية للس��الم«؛ أثن��اء التغّول 
اإلسرائيلي على الضفة الغربية وحصار ياسر عرفات 
ال��ذي غرق في وحدت��ه إلى موته، مبا ب��دا كأّنها رغبة 
إسرائيلية عربية مش��تركة في تغييبه لتذليل الطريق 

أمام اخلالص من عبء القضية الفلسطينية.
 ميكن مقارنة املواقف العربية الراهنة من القضية 
الفلس��طينية -مبا في ذلك القضايا التي متّس املسجد 
األقصى- بالتعاطف الواضح الذي أظهرته احلكومات 
العربي��ة، واجلماهي��ر ف��ي بالده��ا م��ع الفلس��طينين 
ف��ي مطلع انتفاض��ة األقص��ى، إن بالتفاع��ل اإلعالمي 
الواس��ع، أو بتس��خير أجهزته��ا ومؤسس��اتها جلم��ع 
التبرعات للفلسطينين، وال ميكننا هنا إال أن نستدعي 
مظاهر جم��ع التبرعات احلافلة الت��ي رعتها احلكومة 

السعودية على تلفزيون الدولة الرسمي.
وحتى اإلمارات، التي تب��دو اليوم طليعة متقدمة 
ف��ي إدارة مش��اريع التطبي��ع، ورب��ط العالق��ات م��ع 
األش��خاص والكيانات األكثر والء ل�»إس��رائيل« داخل 
النخبة األميركية، كان إعالمها في ذلك الوقت متماهياً 
مع احلالة الفلس��طينية، واألمر نفس��ه ميكن قوله عن 
مص��ر، مع إضاف��ة التفاع��ل اجلماهي��ري الكبي��ر، مبا 
في ذل��ك النخب الفنّية التي قّدمت إنتاج��اً فنياًً مواكباً 

للحدث في حلظته.

ال شّك في أن فش��ل اتفاق مّكة بن حماس وحركة 
فتح )املب��رم مطلع 2007( عزز االندفاعة الس��عودية 
بعي��داً ع��ن املوض��وع الفلس��طيني، بي��د أن التح��ّول 
اجلذري بدأ قبل ذلك إثر 11 أيلول، وهنا ميكن مالحظة 
عمق التحول ال في إغفال العدوان الطاحن الذي شّنته 
»إس��رائيل« عل��ى غ��ّزة نهاية عام 2008 فحس��ب، بل 
وفي تبني الرواية الصهيونية عبر القنوات والصحف 
املمول��ة س��عودياً وإماراتياً ومصرياً، وق��د أعلنت تلك 

احلرب على غّزة من مصر.
السلوك نفس��ه، املرّكب من الصمت املريب وتبني 
الرواي��ة الصهيوني��ة كان ه��و طاب��ع سياس��ات تل��ك 
البلدان حتديداً أثن��اء احلروب التالية على القطاع في 
األعوام 2012 و2014، باس��تثناء مصر في 2012 أي 
في فترة الرئيس محّمد مرسي، وهي االستثناء الوحيد 
من مش��هد الس��قوط احلثيث إلى القاع، واخلالصة أن 
تل��ك الدول -التي ترتبط بعالق��ة عضوّية خاّصة جداً 
بالوالي��ات املتح��دة- كان��ت منذ أح��داث س��بتمبر قد 

قطعت شوطاً كبيراً قبل بلوغها القنطرة األخيرة.
ظه��ر التقاء الث��ورة املض��اّدة ب�»إس��رائيل« ليس 
فق��ط ف��ي س��لوك السيس��ي غي��ر املس��تغرب مب��ا أنه 
»معج��زة إس��رائيل« -على ح��ّد قول عام��وس جلعاد 
الرئيس الس��ابق للهيئة السياسية واألمنية في وزارة 

احلرب اإلسرائيلية، ورئيس مؤمتر هرتسيليا األخير- 
ولكن أيضاً ف��ي جهود التطبيع املندرجة فيما س��ّماها 
السيس��ي »صفقة القرن«، وظهر منها حتى اآلن الشّق 
الذي ميكن تس��ميته »التطبي��ع أوالً«. ُيضاف إلى ذلك 
التس��ريبات التي تتأّكد كّل يوم ع��ن ترتيبات لتصفية 
القضية الفلسطينية، وتذليل عقبة املسجد األقصى في 
هذا الس��بيل، وهنا ميكن أن نس��تدعي نشاط اجلنرال 
الس��عودي املتقاعد أنور عش��قي، ومحاوالت الضغط 
على الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قّمة البحر 
امليت األخيرة للتقدم مببادرة تهبط عن سقف املبادرة 
العربي��ة، واحلديث عن »حتالف إس��تراتيجي ش��رق 
أوس��طي« كما ن��ّص عليه بيان قّمة دونال��د ترامب في 
الرياض أخيراً. ومع مجيء ترامب إلى منصب رئاس��ة 
أمي��ركا، اعتق��د نتنياه��و وأنظم��ة الثورة املض��اّدة أن 
الفرصة صارت مواتية لتصفية القضية الفلس��طينية 
وإع��ادة ترتي��ب املنطقة وف��ق أجندته��م. ولكن صمود 
املقدس��ين ف��ي املس��جد األقص��ى س��دد ضرب��ة قوّية 
لتلك الترتيبات، فكان��ت محاولة االلتفاف على صمود 
املقدسين وسرقة إجنازهم، ال ألغراض دعائية فحسب 
ولكن لتفريغ ذل��ك اإلجناز من مضمون��ه اجلماهيري، 
املتح��رر م��ن إرادات وهيمنة تلك ال��دول والقريب -في 

جوهره وشكله- من الثورات العربية.{

بقلم: ساري عرابي

ملحمة األقصى
وانتصار إرادة الشعوب

بقلم: أحمد عبد العزيز 

 جاءت ملحمة األقصى األخيرة، واالنتصار الفلسطيني الكبير واملتميز وفرض اإلرادة الفلسطينية 
على سلطة االحتالل وصلفه؛ لتدشن مرحلة جديدة من مراحل النضال، ليس الفلسطيني فقط، ولكن 
النضال العربي واإلس��المي، خاصة أن قضية األقصى ال تهم الفلس��طينين فقط، ولكنها تهم جموع 
العرب واملس��لمن، وعليهم أن يفرحوا بهذا النصر، وإن كان بطله احلقيقي هو الش��عب الفلس��طيني 
بصموده الرائع على مدار أس��بوعن في مقاومة س��لمّية في مجملها الع��ام، ولكنها لم تفتقد للنضال 
املس��لح الذي فرضه الكيان الصهيوني عل��ى أبطال األقصى دفاعاً عن النفس أو ثأراً لش��هداء. ولكن 
املش��هد الع��ام كان راقياً بس��لمّيته وتوحده ومتاس��ك نس��يجه، بطريق��ة أعادت لنا ذكري��ات الزمن 
اجلميل مع الربيع العربي، وتلك املش��اهد التي أش��اد بها العالم أجمع، وها هو الش��عب الفلسطيني 

يعيد لنا ربيعنا العربي مرة أخرى.
واحلقيقة التي ال يختلف عليها أحد؛ أن هذا النصر هو صناعة شعبية فلسطينية خالصة، ليس 
ألي جهة رس��مية فضل فيه، س��واء فلس��طينية أو عربية، وهذا هو النصر احلقيقي، حيث استطاعت 
الشعوب أن تفرض كلمتها سواء على احملتل من ناحية أو على احلكام العرب من ناحية أخرى، التي 
كان��ت دائماً تلج��أ في حال تدخلها إلى تفريغ أي نضال فلس��طيني من مضمون��ه، والضغط باجتاه 
»فرملته« وعدم دعمه، واحليلولة دون حتقيق مكسب حقيقي، ومحاصرة اإلرادة الفلسطينية. ولكن 
ه��ذه امل��رة كان القرار ألصحاب اإلرادة واحلق على األرض، س��واء رجال الدي��ن أو املعتصمون حول 
األقص��ى، وبالتالي كانت قرارات صائبة حتققت فيها اإلرادة والعزمية واإلصرار على إجناز املطلوب 
كامالً، وليس االكتفاء بنصر جزئي، وهو ما متثل في رفع كل اإلجراءات التي من ش��أنها تقييد حركة 

دخول األقصى، والعودة إلى ما قبل الرابع عشر من متوز.
ولعل هذه امللحمة تكون ملهمة لباقي الش��عوب العربية، كما جرى األمر دائماً، حيث كلما فقدت 
الش��عوب العربية واإلس��المية األمل جاءها من داخل فلس��طن وش��عبها احملاصر واحملتل، وهو ما 
ح��دث م��ن االنتفاضتن الس��ابقتن، وكذلك مع��ارك املقاومة الناجح��ة مع الكي��ان الصهيوني، وهو 
ما منح الش��عوب العربي��ة الثقة واألمل بالنص��ر، وأنه ميكن حتقيقه واستنس��اخه بطريقة مختلفة 
وآليات أخرى في صراع الش��عوب العربية مع القمع واالس��تبداد من جان��ب حكامهم، وهو ما جرى 

في ثورات الربيع العربي.
وأعتق��د أن ه��ذه امللحمة من جان��ب أبطال األقصى س��تكون دفعة جديدة إلعادة الثقة للش��عب 
الفلس��طيني، وحتقي��ق مزيد م��ن االنتص��ارات على الكي��ان الصهيون��ي وكذلك للش��عوب العربية، 
الس��تعادة نفس��ها وبعث الربيع العرب��ي من جديد، وتعلم ال��درس املهم، وه��و أن إنصاف الثورات 
واملطالب ترتد بأثر عكسي، ولكن اإلصرار على النصر كامالً يأتي به، وهو ما يجب أن تتعلمه شعوب 

الربيع العربي لتحقيق النصر واستعادة احلرية والكرامة.{

رسالة من أمير الكويت البن سلمان
وأخرى للسيسي

تس��لم األمير محمد بن س��لمان، نائب العاهل 
احلرم��ن  خل��ادم  خطي��ة  رس��الة  الس��عودي، 
الش��ريفن من أمير الكويت الش��يخ صباح األحمد 
اجلاب��ر الصب��اح، كما وص��ل الوف��د الكويتي إلى 
الفت��اح  عب��د  املص��ري  الرئي��س  لتس��ليم  مص��ر 

السيسي رسالة مماثلة .
وف��ي أعق��اب تس��ليم الرس��الة، التق��ى وزير 
اخلارجي��ة الس��عودي ع��ادل ب��ن أحم��د اجلبير، 
نظي��ره الكويت��ي، يرافق��ه وزي��ر الدولة لش��ؤون 
مجل��س الوزراء الكويتي الش��يخ محمد العبدالله 
بح��ث  اللق��اء  خ��الل  وج��رى  الصب��اح.  املب��ارك 
البلدي��ن  ب��ن  والتع��اون  الثنائي��ة  العالق��ات 

واملوضوعات املشتركة.

رسالة إلى السيسي 
من جانب آخ��ر، وصل وزير خارجية الكويت 
الش��يخ صب��اح اخلال��د احلم��د الصب��اح، مس��اء 

االثنن إلى القاهرة، لتس��ليم الرئيس املصري عبد 
الفتاح السيس��ي، رس��الة من أمير بالده، الش��يخ 

صباح األحمد اجلابر الصباح.
ول��م تفض��ح وكال��ة األنب��اء الكويتي��ة ع��ن 
مضم��ون الرس��التن، إال أن أمي��ر الكوي��ت يق��ود 
جه��ود وس��اطة حل��ل األزم��ة اخلليجي��ة، من��ذ 5 
حزي��ران املاض��ي، يوم قطعت كل من الس��عودية 
واإلم��ارات والبحري��ن ومصر، عالقاته��ا مع قطر، 
وفرضت عليها إج��راءات عقابية، بدعوى »دعمها 

لإلرهاب«، وهو ما نفته الدوحة بشدة.
ووصف��ت قط��ر اإلج��راءات الت��ي قام��ت بها 
ال��دول األرب��ع ضده��ا بأنه��ا »حصار« وال س��ّيما 
أنه��ا تضمنت إغ��الق املنفذ الب��ري الوحيد لها مع 
الس��عودية، في حن تص��ّر الدول األرب��ع أن هذه 
اإلج��راءات »مقاطع��ة« وليس »حص��اراً«، وتدلل 
عل��ى ذل��ك بحري��ة احلرك��ة م��ن وإل��ى قط��ر عبر 

مطاراتها وموانئها البحرية.{
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مؤشرات التصعيد في األزمة الخليجّية
مؤش��رات كثيرة تؤكد لألسف الش��ديد أن األزمة 
اخلليجية الت��ي تعصف بدول عربية مس��لمة ال تزال 
في بدايتها. ال نقول ذلك من باب التش��اؤم وال من باب 
الي��أس من السياس��ة العربي��ة البينّية على بؤس��ها، 
ولك��ن دالئل كثي��رة تذهب ه��ذا املذهب بعد فش��ل كل 

الوساطات ودعوات التعقل.
من بن ه��ذه املؤش��رات اجتماع املنام��ة األخير، 
وإصرار دول احلصار على مطالب تعجيزية هي أقرب 
إلى نزع الس��يادة والوصاية عل��ى دولة عضو باألمم 

املتحدة منها إلى املقاطعة.
مؤش��ر آخر ال يقل خطورة ع��ن األول، ويتمثل في 
االته��ام الذي أثاره وزير اخلارجية الس��عودي عندما 
حتدث عن تدويل احلرمن وعن اعتباره إعالن حرب. 
ثم إن التصريحات التي ينش��رها كبار املس��ؤولن في 
الدول احملاِصرة أو التي ينشرها الناطقون باسمهم، ال 
توحي بأن األزمة في طريقها إلى احلل. ثم إن كثيرين 
ف��ي اخلارج والداخ��ل من الق��وى احمللي��ة خليجياً أو 
اإلقليمي��ة أو الدولية، ال يريدون لألزمة أن تنفرج ألنها 
حتقق لهم أرباحاً ما كان يحققها لهم الوضع الس��ابق 

للحصار. 
لكن طبيعة الوقائع وتطورها الس��ريع منذ شهر 
رمض��ان وتفاعل حلقاتها بالش��كل ال��ذي نعلم يجعل 
من العسير على املالحظ واملتتبع أن يتنبأ ولو جزئياً 
مبس��تقبل األح��داث، لكنن��ا نش��ير هنا إل��ى عنصرين 

أساسين:
يتمثل األول في قناعة راس��خة ب��أن أمر احلصار 
ف��ي  يّدع��ون  الذي��ن  الفاعل��ون  ميلك��ه  ال  ومس��اره 
اجتماعاته��م الكثي��رة أنه��م أصح��اب الفص��ل واحلل 

والعق��د. فال��دول الت��ي أعلن��ت احلص��ار ليس��ت في 
احلقيقة صاحب��ة القرار النهائي، وإمن��ا تلقت الضوء 
األخض��ر من مصدر خارجي ما. ث��م إن القوى الدولية 
لو ش��اءت إيقاف األزمة ألوقفتها ف��ي دقائق معدودة، 
لكنه��ا أزم��ة حتقق لهم من املكاس��ب والصفق��ات ما ال 

حتققه لهم غيرها من األوضاع في منطقة اخلليج.
أم��ا ثان��ي ه��ذه العناص��ر فيتمث��ل ف��ي طبيع��ة 
الوقائع الت��ي قد تنفلت في كل حلظة من يد من يعتقد 
أن��ه يتحكم ف��ي مس��اراتها. أي أن أزم��ة اخلليج تبدو 
ذات أبع��اد دولي��ة خطيرة، وهي حتمل م��ن العناصر 
واملكونات واألبعاد ما يفاقم من خطورة اس��تتباعاتها 
على املدى املتوس��ط والبعيد. إن انفالت أزمة اخلليج 
م��ن يد األط��راف املعنية به��ا قد يؤدي ف��ي أية حلظة 
إلى أوضاع ش��بيهة بوضع حرب اخلليج زمن تعّنت 
ص��دام حس��ن أم��ام مقترح��ات كثي��رة للخ��روج من 
الكويت، أو وضع ثورات الربيع العربي قبل انطالقتها 
ورفض األنظمة االستبدادية كل مطالب احلرية ورفع 

الظلم عن الشعوب.
الثاب��ت األكيد اليوم هو أن خيار القوى التي تريد 
لألزمة أن متتد هو السائد، اليوم رغم قوة الوساطات 
ورغم تب��ن أن احلصار مت عبر قرصن��ة وكالة األنباء 
القطري��ة من قبل دول��ة اإلمارات كما أثب��ت ذلك مكتب 
التحقيق��ات الفدرالية األمريكي. م��ن جهة أخرى تبدو 
دولة قطر قد اس��تنفدت كل اإلمكانيات املتاحة لها من 
أج��ل إعادة املياه إلى مجاريها داخل البيت اخلليجي، 
لكنها في نهاية املطاف ال ميكن أن تتنازل عن سيادتها 
وأن حتقق لدول احلصار ش��روطاً مذلة هي أقرب إلى 

بنود االستسالم منها إلى آليات للحوار.
الذي��ن  للقطري��ن  ميك��ن  ال 
توجه��وا مؤخراً إلى املؤسس��ات 
الدولية م��ن أجل رف��ع التضييق 
على حّجاجهم إلى البيت احلرام 
ومن أجل التعويض عن اخلسائر 
التي حلقت به��م جراء اإلجراءات 
طوي��الً  يصمت��وا  أن  اجلائ��رة، 
ع��ن التش��ويه ال��ذي طالهم وعن 
االستهداف الذي كانوا ضحاياه. 

فاللجوء إلى املؤسس��ات الدولية ه��و اعتراف ضمني 
بفش��ل املؤسسات اإلقليمية عن االضطالع بدورها في 

منع تصّدع البيت العربي واخلليجي. 
املشكل الكبير والوضع اخلطير يتجلى في ارتباط 
األزمة اخلليجية الراهنة بسياق عربي وإسالمي بالغ 
احلساس��ية. فه��ي تتن��زل في س��ياق ما بع��د املوجة 
األول��ى للثورات العربية، وهي من جهة أخرى ترتبط 
ارتباطاً وثيقاً بالتحوالت الكبيرة التي تشهدها منطقة 
املشرق العربية وصوالً إلى ليبيا وتونس في الغرب. 

وليس احلديث عن نظرية الفوضى اخلالقة واحلديث 
عن الش��رق األوس��ط اجلديد وإثارة موضوع معاهدة 
س��ايكس بيكو اجلديدة إال عناصر من مؤش��رات على 
هذا اإلطار الذي يتش��كل ويشكل معه مستقبل املنطقة 

ككل.
إن تصدع البيت اخلليجي ال س��مح الله س��يكون 
مرحل��ة أخ��رى من مراح��ل تفت��ت الكيان��ات العربية 
واندثار أنظمتها السياس��ية القائمة، وليس التبش��ير 
بالعلمانية اجلديدة في عرين البيت اإلسالمي احملافظ 
إال واحداً من املؤشرات الدالة على هذا التصدع. ال يزال 
في اإلم��كان اليوم رأب الصّدع اخلليجي والتبصر إلى 
حجم املخاطر التي حتدق باملنطقة بس��بب وأد أحالم 
الش��عوب وبس��بب دع��م الث��ورات املضادة وبس��بب 
أحالم البعض في الزعامة والعظمة والتجبر. األمواج 
القادمة ستكون ضخمة ولن ترحم أحداً إن هي حترك، 
ألن الش��عوب الهامدة اليوم قد تقل��ب املعادلة في كل 

حن، خاصة أنه لم يعد لديها ما تخسره.{

بقلم: محمد هنيد 

»الجزيرة« تنّدد بقرار »إسرائيل« 
إغالق مكتبها في القدس.. وتؤكد مقاضاتها

بق��رار  اجلزي��رة  ش��بكة  ن��ددت 
احلكوم��ة اإلس��رائيلية إغ��الق مكتبها 
في القدس احملتلة، مؤكدة أنها ستتخذ 
والقضائي��ة  القانوني��ة  اإلج��راءات 

املناسبة بهذا الشأن.
ج��اء ذلك ف��ي وقت قال في��ه وزير 
االتص��االت اإلس��رائيلي أي��وب ق��را إن 
حكومت��ه ق��ررت إغ��الق مكتب ش��بكة 
اجلزي��رة ف��ي القدس، وس��حب اعتماد 

صحفييها العاملن ووقف بثها هناك.
وزعم الوزير اإلسرائيلي في مؤمتر صحفي خاص عقده يوم األحد، أن الشبكة )اجلزيرة( حتّرض 
على اإلرهاب وال تقدم صحافة مهنية، وطلب من اجلهات ذات االختصاص أن تقوم مبا يعنيها لتطبيق 

القرار دون أن يحدد موعداً لتنفيذه.
ونددت ش��بكة اجلزيرة اإلعالمية به��ذا القرار الذي قالت إنه يأتي ضم��ن حملة بدأت بتصريحات 
لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامن نن ياهو اتهم فيها اجلزيرة بالتحريض على العنف خالل تغطيتها 

لألحداث التي شهدها املسجد األقصى مؤخراً.
وأضاف��ت اجلزيرة في بيان لها أن القرار يأتي أيضاً بعد تصريحات مماثلة من وزراء ومس��ؤولن 

إسرائيلين، وبعد استهداف مكاتب الشبكة من قبل مجموعة من املستوطنن حاولوا اقتحامه.
واس��تنكرت اجلزيرة هذا اإلج��راء من دولة تّدعي أنه��ا »الدولة الدميقراطية الوحيدة في الش��رق 
األوس��ط«، معربة عن اس��تغرابها م��ن أن يعلن وزي��ر االتصاالت اإلس��رائيلي في تبريرات��ه للقرار أنه 
يتوافق مع ما قامت به دول عربية -السعودية واإلمارات والبحرين ومصر واألردن- من إغالق ملكاتب 

الشبكة ومنع بثها وحظر مواقعها وتطبيقاتها اإللكترونية.
وذكر بيان اجلزيرة أن الوزير اإلس��رائيلي عجز في املؤمتر الصحفي عن ذكر موقف أو خبر بعينه 

حادت فيه اجلزيرة عن املهنية أو املوضوعية أثناء تغطيتها ملا يجري في القدس.
وأكدت اجلزيرة أنها س��تتابع تطورات القرار اإلس��رائيلي وتتخذ اإلجراءات القانونية والقضائية 
املناسبة بش��أنه، كما ستستمر في تغطية األحداث التي تشهدها األراضي الفلسطينية احملتلة مبهنية 
وموضوعي��ة، وفق��اً لضوابط العم��ل الصحفي التي تنظمه��ا الهيئات الدولية املعني��ة، مثل هيئة البث 

البريطانية )أوفكوم(.{

ن��ددت منظم��ة العف��و الدولي��ة واالحت��اد الدول��ي 
للصحفي��ن بقرار إس��رائيل إغالق مكاتب قن��اة اجلزيرة 
وسحب اعتماد صحفييها، في حن شددت األمم املتحدة 
عل��ى ضرورة احترام حرية التعبير والصحافة، وجاءت 
ه��ذه التعليقات م��ع توالي اإلدان��ات واالس��تنكار للقرار 

اإلسرائيلي.
 وقالت ماغدالينا مغربي نائبة رئيس منظمة العفو 
الدولية ملنطقة الشرق األوسط وأفريقيا »إنه هجوم وقح 
على حرية اإلعالم في إسرائيل وفي األراضي الفلسطينية 
احملتل��ة«، واعتبرت أن ه��ذا القرار يوجه رس��الة مخيفة 
تفيد بأن الس��لطات اإلس��رائيلية ال تتس��امح مع تغطية 

إعالمية حساسة.
كما ن��دد رئيس االحت��اد الدول��ي للصحفين فيليب 
لوروت في بيان بالقرار اإلس��رائيلي بحق قناة اجلزيرة، 
مش��يراً إلى أن قرار تل أبي��ب بإقفال مكاتب قناة اجلزيرة 
في القدس وس��حب بطاقات اعتماد الصحفين العاملن 
فيها بتهمة دعم العنف »هو هجوم على حرية الصحافة 

وتعددية اإلعالم«.
 وأك��د ل��وروت أن��ه »إذا كان��ت بع��ض معلوم��ات 
اجلزيرة خاطئة بإمكان السلطات اإلسرائيلية استخدام 
ح��ق ال��رد، إال أنها عندم��ا اختارت أال تق��وم بذلك، أعطت 
االنطب��اع بأنها تريد إس��كات ص��وت ال يروق له��ا، األمر 

الذي يتنافى مع القيم الدميقراطية التي متثلها«.
 من جهت��ه، قال س��تيفن دوجاريك املتحدث باس��م 
األمن العام ل��ألمم املتحدة إن املنظم��ة اطلعت على قرار 
إس��رائيل، وأكد  دوجاري��ك أن األمم املتح��دة تتابع األمر 
ع��ن كثب، وه��ي تؤيد حري��ة التعبير وحري��ة الصحافة 

وقدرتها على العمل ونقل اخلبر.
 حملة استنكار

 واس��تنكرت جمعية »حقوق املواطن« في إس��رائيل 
يوم االثنن ما س��مته إع��الن رئيس الوزراء اإلس��رائيلي 

متكنت دولة قطر من كس��ر احلصار املفروض عليها 
من قبل اإلمارات والس��عودية والبحري��ن ومصر، بعدما 
حركت القانون الدولي لوقف احلظر اجلوي غير القانوني 
عل��ى رحالته��ا اجلوي��ة، في حن وس��عت من مس��ارات 
البحرية بافتتاح خطوط عربية ودولية جديدة. وأعلنت 
الهيئة العام��ة للطيران املدني عن ب��دء الطيران القطري 
وش��ركات الطيران العاملية باستخدام املسارات اجلوية 
اجلديدة ف��ي رحالتها، التي مت اعتماده��ا عقب االجتماع 
االستثنائي للمجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للطيران 

املدني )إيكاو( الذي التأم األسبوع املاضي. 
وكان املجلس التنفيذي ملنظمة إيكاو قد عقد جلس��ة 
اس��تثنائية في مقره مبونتريال األس��بوع املاضي، حيث 
اس��تعرض ملف دول��ة قطر الفن��ي حول اآلثار الس��لبية 
التي سببتها دول احلصار على مجال الطيران والسالمة 
اجلوي��ة، ومت تخصيص مم��رات ط��وارئ للطائرات )من 
وإلى قطر( وذلك استناداً للمادة رقم )54 إن( من اتفاقية 

شيكاغو للطيران الدولي.
وق��ال رئيس الهيئ��ة، عبدالله بن ناصر الس��بيعي، 
إن��ه مت يوم االثنن تفعيل مس��ار مهم بالنس��بة للطيران 
القطري وذلك عبر املياه الدولية املسؤولة عنها اإلمارات 
ف��ي اخللي��ج العربي. وأض��اف أن أغلب املس��ارات التي 

بنيام��ن نتنياه��و احل��رب عل��ى مكات��ب قن��اة اجلزيرة 
التلفزيوني��ة في القدس، واعتبرت��ه خطوة خطيرة جتاه 

حرية الصحافة..
من جهتها، استنكرت نقابة الصحفين الفلسطينين 
القرارات اإلسرائيلية، وعبرت عن تضامنها ووقوفها إلى 
جانب القناة وصحفييها وطواقمها العاملة في األراضي 
الفلس��طينية، واعتب��رت الق��رار انتهاكاً صارخ��اً حلرية 

الرأي والتعبير والعمل الصحفي.
وكان��ت جلن��ة حماي��ة الصحفين في نيوي��ورك قد 
طالب��ت إس��رائيل بالتخل��ي عن س��عيها إلغ��الق مكاتب 
اجلزي��رة في الق��دس احملتل��ة، وقالت في بي��ان إن على 
إس��رائيل أن تس��مح للجزيرة بالعمل بحري��ة فيها، وفي 

املناطق التي حتتلها.
وف��ي الس��ياق نفس��ه، رأت املنظم��ة السويس��رية 
حلماي��ة حق��وق اإلنس��ان ف��ي إج��راءات إس��رائيل ضد 
اجلزيرة انته��اكاً جديداً ضم��ن انتهاكاتها اليومية بحق 
الفلس��طينين، وبح��ق م��ن ينق��ل معاناته��م. وطالب��ت 
-في بيان- ت��ل أبيب بوقف انتهاكاته��ا ضد الصحفين 

ووسائل اإلعالم.  
وكان��ت املنظمة العربية حلقوق اإلنس��ان -ومقرها 
بريطاني��ا- قال��ت إن الق��رار يكش��ف احلل��ف القائم بن 
إس��رائيل وبعض الدول العربية التي كانت س��باقة إلى 
إغالق مكاتب اجلزيرة واملطالبة بإيقافها عن البث، وهي 
له��ذا الغرض حتاص��ر قطر من��ذ أكثر من ش��هرين، وفق 

تعبيرها.
كما ن��دد املرصد األورومتوس��طي حلقوق اإلنس��ان 
-ومق��ره جني��ف- بالق��رار، ووصف��ه بتصعي��د خطي��ر 
لالنته��اكات اإلس��رائيلية بح��ق املؤسس��ات اإلعالمي��ة. 
وكان وزير االتصاالت اإلس��رائيلي أيوب قرا أعلن أنه أمر 
باتخاذ إجراءات لوقف عمل اجلزيرة في إس��رائيل بزعم 

دعمها اإلرهاب.{

طلبتها دولة قطر من املنظمة الدولية إلى الطيران املدني 
مت تش��غيلها، س��واء في اخلليج العرب��ي أو بحر العرب 

وخليج عمان. 
وكش��ف ع��ن أن هيئة الطي��ران املدني تعم��ل حالياً 
عل��ى دراس��ة مس��ارات جدي��دة عب��ر املي��اه الدولية من 
املفترض تش��غيلها فور اعتمادها م��ن كافة األطراف، من 
بينه��م منظم��ة إيكاو. وش��دد الس��بيعي عل��ى أن اعتماد 
املس��ارات اجلديدة يعد جناحاً كبي��راً لقطر نظراً لقدرتها 
على إقناع املنظم��ة بأهمية امتثال دول احلصار التفاقية 

شيكاغو. 
وبالتزام��ن، كش��ف وزي��ر املواص��الت واالتصاالت 
القطري، جاس��م بن س��يف الس��ليطي، عن افتتاح ثالثة 
خط��وط بحري��ة مباش��رة، ب��ن قط��ر وكل م��ن ماليزي��ا 
وباكس��تان وتايوان في شهر أيلول املقبل، مشيراً إلى أن 

كفاءة تشغيل ميناء حمد ارتفعت إلى نسبة ٪70.
ج��اء ذلك على هامش توقيع ش��ركة قطر لتس��ويق 
»منتج��ات«،  والبتروكيماوي��ات  الكيماوي��ات  وتوزي��ع 
مع الش��ركة القطري��ة إلدارة املوانئ »موان��ي قطر«، على 
مذكرة تفاهم للتعاون واالستفادة من خدمات ميناء حمد 

ملدة خمس سنوات قابلة للتجديد.{
أسامة سعد الدين

منظمة العفو الدولية تنضم للمنّددين 
بإجراءات إسرائيل ضد »الجزيرة«

قطر تكسر الحصار 
بمسارات جوّية وبحرّية جديدة
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الرئيس مرسي يؤكد عدم صحة إجراءات محاكمته بـ»التخابر مع حماس«
ج��دد الدكت��ور محم��د مرس��ي، أول رئي��س مدن��ي 
منتخ��ب دميقراطي��اً في مص��ر، ي��وم األح��د، تأكيد عدم 
صح��ة إجراءات محاكمته أمام احملاك��م العادية، ألنه ما 
زال رئيس��اً للب��الد، ومحاكمة الرؤس��اء له��ا نظام محدد 

وفق الدستور.
ج��اء ذلك ف��ي حديث للرئيس مرس��ي أم��ام محكمة 
جناي��ات القاه��رة التي عق��دت يوم األحد أولى جلس��ات 
إعادة محاكمت��ه و21 متهماً آخرين في القضية املعروفة 

إعالمياً ب�»التخابر مع حماس«.
وقال مرس��ي في حديثه، إن »احملكمة غير مختصة 

مبحاكمتي، مع احترامي لها«.
وحول ذلك، أوضح عبد املنعم عبد املقصود، رئيس 

هيئة الدفاع عن املتهمن في القضية، أن مرس��ي »متسك 
بعدم اختص��اص احملكمة والئياً لنظ��ر محاكمته، لكونه 
رئي��س اجلمهوري��ة، وأن هن��اك نظاماً معين��اً نص عليه 

الدستور حملاكمة الرئيس )..(، وهذا األمر لم يتم معه«.
وتنص املادة 152 في دس��تور ع��ام 2012، املكررة 
في دس��تور 2014، على أنه »يحاك��م رئيس اجلمهورية 
أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء األعلى 
)املنوط به رسمياً إدارة شؤون القضاة(، وعضوية أقدم 
ن��واب رئي��س احملكم��ة الدس��تورية العليا )أعل��ى هيئة 
قضائية في مصر واملختصة مبطابقة دستورية القوانن 
ملواد الدس��تور( ومجلس الدولة )هيئة قضائية تختص 
بالفص��ل ف��ي املنازع��ات اإلدارية ب��ن األف��راد واجلهات 

احلاكمة في الدولة(، وأقدم رئيسن مبحاكم االستئناف، 
ويتول��ى االدعاء أمامها النائب الع��ام، وإذا واجه أحدهم 

مانع حل محله من يليه فى األقدمية«.
وتع��ود قضي��ة »التخابر م��ع حماس« إل��ى تاريخ 
18 كان��ون أول 2013، عندما أم��ر النائب العام املصري 
الس��ابق هش��ام ب��ركات، بإحالة »مرس��ي« و35 آخرين 

للمحاكمة في تلك القضية.
وش��ملت الته��م التي ج��رى توجيهه��ا للمتهمن في 
القضي��ة »ارتكاب جرائ��م التخابر مع منظم��ات وجهات 
أجنبي��ة خارج الب��الد، وهي حركة حماس الفلس��طينية 
وح��زب الله اللبنان��ي واحلرس الث��وري اإليراني، بغية 
اإلعداد لعمليات إرهابية داخل األراضي املصرية«، وهي 

التهم التي نفاها املتهمون، ويعتبرونها »سياسية«.
وبالفع��ل ب��دأت »محكم��ة جناي��ات القاه��رة« نظر 
القضية في 16 شباط 2014، وأصدرت في 16 حزيران 
2015 أحكامها التي ش��ملت: الس��جن املؤبد )25 عاماً( 
ل�»مرس��ي« و»محمد بديع«، مرش��د اإلخوان املس��لمن، 
وس��عد الكتاتني، الرئيس السابق للبرملان، و14 آخرين 

من قيادات اجلماعة.
وأص��درت احملكمة ذاتها أحكام��اً باإلعدام بحق 16 
آخري��ن بينه��م ثالث��ة حضورياً ه��م نائب املرش��د العام 
جلماع��ة اإلخ��وان خي��رت الش��اطر، ومحم��د البلتاجي 
القي��ادي الب��ارز باجلماع��ة، وأحم��د عبد العاط��ي مدير 

مكتب مرسي إبان رئاسته، والسجن سبع سنوات الثنن 
آخري��ن، وهم حضورياً محمد رفاع��ة الطهطاوي، رئيس 

ديوان الرئاسة إبان مرسي، ومساعده أسعد الشيخة.
وف��ي 22 تش��رين الثان��ي املاض��ي، قض��ت محكمة 
النق��ض، أعلى محكمة للطعون في مص��ر، بقبول الطعن 
املقدم من مرس��ي و21 آخرين على احلكم األولي الصادر 
بحقهم، وق��ررت إعادة محاكمة املتهم��ن في القضية من 

الرئيس جديد.
واملتهمون ال���22 هم املوقوفون عل��ى ذمة القضية، 
بينما هناك 13 متهماً آخرين هاربن، وهؤالء ال يحق لهم 
الطعن على األحكام وفق القانون، وإمنا تعاد محاكمتهم 

حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم.{

عن إعالم السلطة الحاكمة في مصر
انقل��ب اإلعالم املصري، منذ عام 2013، ورمبا قب��ل ذلك بكثير، حيث إن فضائيات مصرية حتولت 
إلى مس��ارح مونولوج، يطلق من خاللها املذيع العنان لعقده وحساس��ياته وانفعاالته. وينصب نفسه 
وصياً على كل ش��يء: الدين، املجتمع، البشر وكذا الدول املجاورة التي تختلف مع رؤية النظام احلاكم 

في مصر. 
ش��ئنا أو أبين��ا، لطاملا كانت »أم الدني��ا« منوذجاً ُيحتذى ب��ه إعالمياً في املنطق��ة العربية، ولطاملا 
كان��ت املجتمع��ات العربية تش��اهد التلفزيون املصري أكثر مما يش��اهده أهله. فعب��ر اإلعالم املصري، 
أتقنت أجي��ال عديدة اللهجة املصرية، والعادات املصرية إلى درجة اإلدمان. لكن كل هذه القوة الناعمة 
الت��ي متتعت بها اجلمهورية املصرية عق��وداً تراجعت وتصّدعت، حن أصب��ح اإلعالم صوت أصحاب 
الكراس��ي، وليس صوت املواطن. اشتغل النظام السلطوي احلالي كثيراً على تطويع اإلعالم، وجتنيده 
في س��بيل شرعنة سلوكياته، وتبرير فشله. حتى عبر دفعه إلى استعمال اخلرافة، وما قصص أن عبد 
الفتاح السيس��ي مذكوٌر في أساطير فرعونية، وأن املؤسسة العسكرية اخترعت جهازاً لعالج اإليدز، إال 

مناذج صغيرة ملا ميكن اإلعالم أن يكون عليه، حن ميتزج مع السلطوية واالستبداد. 
أصبح��ت مؤسس��ات االعالم الس��لطوي في مصر هجومي��ًة، ال تراع��ي أدنى أخالقي��ات املهنة، وال 
أص��ول اللباقة. حيث تكفي إش��ارة واحدة من النظ��ام، لتنطلق حمالت مس��عورة يقودها جنوم اإلعالم 
الذين ش��كلوا بورجوازيات مدعومة داخلياً وخارجياً، تنفصل في مبادئها وتوجهاتها عن  قيم الش��عب 
املصري، وتطلعات الشارع العام. ال ترحم هذه احلمالت أي أحد، ال حلفاء وال خصوم. واملتتبع لإلعالم 
املصري يكتش��ف ببس��اطة كيف انقل��ب رجاله ونس��اؤه على اململكة العربية الس��عودية، حن نش��ب 
خالف بن األخيرة ومصر في الشهور املاضية، حيث إنهم لم يتركوا إهانة إال ونطقوا بها، من خوٍض في 
العائلة احلاكمة، وكذا تكّبراً واستصغاراً لنشأة الدولة وشكلها، ليتم سحب هذا اخلطاب مباشرة، بعد 

أن عادت أنابيب الرز إلى العمل مجّدداً. 
ينسحب املنطق نفسه على مواكبة اإلعالم املصري األزمة اخلليجية. تهديدات قد جتّر الناطقن بها 
إلى أروقة احملاكم بالقيام بأعمال إرهابية في قطر. توجيه إهانات للمسؤولن القطرين، وكذا اخلوض 
ف��ي ما مين��ع احلي��اء واألدب اخلوض فيه. واملثي��ر لالهتمام تش��ابه النصوص والش��تائم مع اختالف 
األوجه. لم يبق لدى إعالم السلطة سوى لغة الشتم، وأسلوب الصراخ، ليغطي على شذوذه عن رسالة 
اإلع��الم النبيل��ة التي تخاطب حاجة املجتم��ع وآماله. وقد أصبح املجتمع رافضاً ه��ذا اإلعالم، ومقتنعاً 
ب��أن جنوم الفضائيات يعيش��ون حياة غير حياته، ويخدمون قضية غي��ر قضيته. وما أحداث االعتداء 
عل��ى بعض إعالميي الس��لطة إال دليل على تعمق الفجوة بن اإلع��الم واملجال العام الغارق في البطالة 

والفقر والبؤس. 
ضاعف��ت البورجوازي��ة اإلعالمي��ة في مص��ر ثروتها أي��ام حكم اإلخوان املس��لمن بدع��م من قوى 
إقليمي��ة، م��ن بينها دول حتاصر قطر اليوم. وقد ش��نت حمالت إعالمية، ال متّت بش��يء لإلعالم س��وى 
باالس��م، استهدفت أساساً الرئيس السابق محمد مرسي، وقطر وتركيا. ورّوجت أفكاراً على شاكلة بيع 
س��يناء، وتخابر جماعة اإلخوان املس��لمن مع الدولتن املذكورتن، في وق��تٍ كانت اجلهات التي وثبت 
عل��ى الس��لطة الحقاً تتخابر، وتكثف اتصاالته��ا مع دوٍل أخرى في املنطقة. يكتش��ف املتابع أيضاً لهذه 
الفترة في تاريخ إعالم مصر الس��لطوي أن ردود قناة اجلزيرة، واإلعالم القطري، بقيت ضمن مس��توًى 
يشهد له من املهنية ولباقة اللغة. واألكيد أن اإلعالم السلطوي في مصر كان يحاول جّر اإلعالم القطري 

إلى مستوى لغته، كي يشرعن حمالته، ويقّدمها في صورة رد وليس هجوماً، لكنه لم يفلح.
على إعالم السلطة في مصر أن يعود إلى جادة الصواب؛ وأن يرجع إلى االهتمام مبشكالت الشارع 
الذي انفصل عنه، وعن مآسيه، منذ سنن. ألنه ال حاجة لوجود اإلعالم إن لم يخدم اإلنسان وتطلعاته، 
ويعبر عنه ويتحّدث في صوته. فاألنظمة السياس��ية متغيرة، لكن الثابت هو املجتمع والفرد البس��يط 
الذي أضحى يرى في جنوم اإلعالم املصري املعاصر ناساً غرباء عنه وعن حياته وعن واقعه. الصراخ 
والشتم والتشهير ال يبني إعالماً. والتاريخ يثبت أن أول من ينقلب عن األنظمة السلطوية املتصّدعة هو 
اإلع��الم الذي كان يوماً ما يلمع صورتها ويحيطها بهالٍة من القداس��ة، ألن اجلنب صفة املرتزق، كما قال 

ميكيافيلي.
بلقاسم القطعة

ق��ال »أحم��د عيس��ى عم��ر« نائ��ب 
دائ��رة حاليب ف��ي البرملان الس��وداني، 
إن الس��لطات املصري��ة اعتقلت أكثر من 
220 سودانياً في مثلث حاليب املتنازع 
علي��ه ب��ن مص��ر والس��ودان، وأضاف 
النائ��ب الس��وداني أن أكثر من 330 من 
عمال التعدين الس��ودانين وصلوا إلى 
مدينة أوسيف بعدما أبعدتهم مصر من 

املنطقة.
وقال��ت قيادات م��ن اإلدارة احمللية 

مبثل��ث حاليب إن مص��ر نفذت حمالت اعتقال األس��بوع 
املاضي بن الس��كان ف��ي مناطق حاليب وش��التن وأبو 
رماد وقدمته��م للنيابة املصرية، حيث حكمت بالس��جن 

والغرامة على 222 مواطناً سودانياً.
وذكر مراس��ل اجلزيرة بحاليب أس��امة س��يد أحمد 
أن حاالت إط��الق اجليش املصري النار على س��ودانين 
في مثل��ث حاليب تكررت في األس��ابيع املاضية، ما دفع 
السلطات السودانية إلى إصدار توجيهات أمنية مبراقبة 

الوضع والتعامل مع االعتداءات وفق التقديرات اآلنية.
مقتل سودانين

وكان معتم��د )املس��ؤول اإلداري( منطق��ة حالي��ب 
عثمان أحمد السمري قال مطلع الشهر احلالي إن عاملن 
سودانين قتال وأصيب 19 آخرون إثر مطاردة السلطات 
املصري��ة له��م، ولف��ت إل��ى أن األخي��رة ه��ددت املنقبن 
ع��ن الذه��ب ف��ي املنطق��ة مس��تخدمة الق��وة وص��ادرت 

كش��فت علي��اء ابن��ة محم��د مه��دي عاكف، املرش��د 
السابق جلماعة اإلخوان املسلمن مبصر، أن والدها )89 
عام��اً(، الذي يتواج��د في أحد املش��افي بالقاهرة يواجه 
»أم��راض م��وت«. وقال��ت علي��اء عاك��ف عب��ر صفحتها 
مبوق��ع التواص��ل االجتماعي »فيس��بوك«، ي��وم األحد: 
»وضع باب��ا )أبي( الصح��ي في تدهور ش��ديد واحلالة 

تسوء كل يوم«.
وأكدت جنلت��ه التي قال��ت إنها ت��زوره أن »األطباء 
أجمع��وا أن عن��د باب��ا أمراض م��وت، وأوضح��ت جنلة 
عاكف احلالة الصحية لوالدها قائلة: »أصبح ال يأكل وال 
يش��رب ويعيش على احملاليل. كث��رة احملاليل خطأ على 
حالته، يعني لو لم ميت من عدم األكل والش��رب سيموت 

من احملاليل«.

ممتلكاتهم.
ويقول »محمد عادل« القيادي في قبيلة البشارين، 
أحد أكبر املكونات الس��كانية داخل حاليب، إنه ال يرضى 
مبا تفعله مصر بأهله في املنطقة، مشدداً على أنه ال أحد 

ميكنه القول إن البشارين ليسوا سودانين.
وقد اضطر مئات الس��ودانين للخ��روج من حاليب 
في الفترة األخيرة بس��بب ممارس��ات السلطات املصرية 
الدخ��ول  بح��ق  يحتفظ��ون  آخ��رون  زال  وم��ا  ضده��م، 

واخلروج للتواصل مع ذويهم.
وينتش��ر اجلي��ش املص��ري داخ��ل مثل��ث حالي��ب، 
املواطن��ن  دخ��ول  متن��ع  مس��لحة  حراس��ة  ويف��رض 
وخروجه��م باس��تثناء م��ن يحمل��ون هوي��ات مصري��ة 
ص��ادرة ع��ن مكت��ب ش��ؤون القبائ��ل التابع للس��لطات 
املصري��ة، غير أن حرك��ة التجارة احلدودي��ة عبر مدخل 

املثلث تبدو عادية.{

وتابع��ت: »طبع��اً ع��دم األكل جعله غير ق��ادر على 
الكالم أو فتح عينيه«.

وقال��ت جنل��ة عاك��ف: »أع��ود م��ن زيارت��ه فأحس 
بعجز وقهر ال أحد يتخيله«، طالبة الدعاء له بأن »يطلق 

سراحه ويفّرج كربه«.
ومطل��ع مت��وز املاض��ي، نف��ت الداخلي��ة املصري��ة 
ف��ي بيان م��ا تداولته بع��ض املواقع اإلخباري��ة ومواقع 
التواص��ل االجتماعي، ع��ن وفاة عاكف. مش��يرة إلى أنه 
»يرقد مبستشفى القصر العيني، وأنه يعاني من أمراض 

شيخوخة وحالته مستقرة«.
وبعد القبض عليه عقب إطاحة محمد مرسي - أول 
رئي��س مدني منتخ��ب دميقراطي��اً في 3  مت��وز 2013- 
نق��ل عاكف إلى مستش��فى املعادي العس��كري بالقاهرة 
في أيل��ول من العام ذات��ه مع تدهور 
 25 ف��ي  لس��جنه  وع��اد  صحت��ه، 

حزيران 2015.
ومن��ذ تل��ك الفترة يتنق��ل عاكف 
ب��ن محبس��ه بالقاهرة ومستش��فى 
وس��ط  احلكوم��ي  العين��ي  قص��ر 
العاصم��ة، ال��ذي يوج��د في��ه قس��م 
خاص بالس��جناء للمتابعة الطبية، 
قب��ل أن ينتقل مؤخراً إلى مستش��فى 
قصر العين��ي، ويتحم��ل عاكف فيها 
تكاليف عالج��ه، وفق مصدر قانوني 

مطلع حتدثت إليه األناضول.

برلماني سوداني: مصر اعتقلت ورّحلت
 مئات السودانّيين بحاليب

ابنة المرشد السابق لإلخوان المسلمين: 
والدي يواجه »أمراض موت«!
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بقلم: الشيخ نزيه مطرجيداؤنـا و دواؤنـا

اْعِدُلوا َبين أْوالدكم
ف���وس، ُمتَعُتنا في ِصبانا،  أوالُدن���ا ِفل���ذاُت أكباِدنا، وثم���رات قلوبنا ُقّرة العي���ون وبهجة الُنّ

ق املساواة بينهم. هم علينا أن نقيم العدل فيهم، وأن ُنحِقّ وُمْنَيُتنا في ِكَبرنا، من حِقّ
���د في أعمالهم، إال أن تكون مغروس���ًة  حم���ة ال تتجّل���ى ف���ي حي���اة العباد، وال تتجَسّ إن الَرّ
راحم وَوَصف  ف���ي نفوس���هم، جتري بها عروقهم، وَتنُبُض بها قلوبهم، وق���د أمر الله تعالى بالَتّ
املؤمن���ن بأنه���م }أِش���ّداء عل���ى الُكف���ار ُرَحم���اء بينه���م{ الفت���ح-29؛ وأَْولى الن���اس بالتراحم 
ِحم ُش���ْجنٌة من الرحمن، َم���ن وَصلها وصلُه الل���ه، وَمن َقَطعها  والتعاط���ف َذُوو األرح���ام »فالَرّ

قطعه الله« رواه الترمذي.
ل رس���ول الله صلى الله عليه وس���لم يومًا احَلَس���ن واحُلَس���ن، فرآه األقرع بُن حاِبس،  قَبّ
لُت أحدًا منهم قّط! فنظر إليه رس���ول الله  فعجب لذلك، وقال: إن لي عش���رة من الولد ما قَبّ
حمَة من قْلِبك«  صلى الله عليه وس���لم، وقال: »َمن ال َيرحم ال ُيرَحم، أو أملك أن َنَزع الله الَرّ

رواه البخاري.
ه���ذه الرحمة الِفطرية باألطفال التي تْس���ُكُبها ُنفوس اآلباء واأُلمهات على األبناء َعفوًا 
هُر ِعطرُه في الهواء، ال  يَنه على صفحة املاء، وكما ُيرس���ُل الَزّ با تكُلّف، كما يْس���ُكُب الَبْدُر جُلَ

َتْستكِمل عدتها، وال تبلغ غايتها إاّل بإقامتها على قاعدة العدل بن األوالد.
ب املس���لمن فأحَس���َن تأديبهم،  إن النب���ي األك���رم محم���دًا صلى الله عليه وس���لم الذي أَدّ
ورّباه���م عل���ى َعيني���ه، أَمرهم أن يتقوا الل���َه وَيْعِدلوا بن أوالدهم، فإن م���ن أعظم العوامل في 
انحراف األوالد ال�ُمفاَضلة بينهم في احملبة واملعاملة والعطاء، وَرد في احلديث: »س���اووا بن 
عمان بن ِبش���ر أن أباه  ة«، أخرجه الطبراني، وروى البخاري ومس���لم عن الُنّ أوالدك���م ف���ي العطَيّ
أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: »إني َنَحلُت ابني هذا ِنحلًة« أي أعطيته َعطاًء، 
وأراد أن ُيشِهد رسوَل الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، قال له: أَلك ولد سوى هذا؟ فقال: 
هم َوَهْبَت له ِمثَل هذا؟ قال: ال، قال: فا ُتشِهْدني إذًا، فإني ال أَشهُد على َجور،  نعم، فقال: أَُكَلّ
ك أن يكونوا لك في الِبِرّ سواًء؟ قال: بلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فا  ثم قال: أيُسُرّ

إذًا، وقال: إتقوا الله واْعِدلوا بن أوالدكم! فهذا خير شاهٍد على وجوب الَعْدل في العطاء.
ل ابنه، وأجلسه على فخذه  وَروى أنٌس أن رجًا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقَبّ
لها فأجلس���ها بن يديه، فق���ال النبي صلى الله عليه وس���لم: »فما عدلَت  وعن���ده ابن���ٌة له فقَبّ

بينهما«! أخرجه البيهقي. وهذا شاهٌد على وجوب العدل في املعاَملة.
إن للع���دل واملس���اواة ب���ن األوالد أث���رًا طيبًا ف���ي حِبّ األبن���اء لآلباء، وفي طاعته���م والِبِرّ 
���ّنة النبوية والقاع���دة التربوية بالتْمِييز بن األبن���اء وال�ُمفاَضلة  ُر لهذه الُسّ به���م، وأّم���ا التنُكّ
���لوكية،  ُب من االنحرافات الُسّ في املعاملة فإنه ُيحدث أس���وأ النتائج وأَْوخم العواقب مبا يس���ِبّ
غبِة  ُر مشاعَر الَرّ د من شعوٍر باحلسد والَبغضاء، فُيَفِجّ والُعقد النفسية عند األبناء، ومبا ُيَوِلّ
بطل���ب اإلي���ذاء واالنتقام، كما فعل إخوة يوُس���ف مل���ا رأوا َمْيَل أبيهم يعقوب عليه الس���ام إلى 
ال }إذ قاُلوا َلُيوُسُف وأخوُه أحُبّ إلى أبينا ِمّنا ونحُن ُعصبٌة  يوسف، فإنهم َرَموا أباهم بالَضّ
إن أبان���ا لف���ي ض���ال ُمبن{ يوس���ف-8، وَحَبك���وا مؤامرَة إبعاد يوُس���ف من أبيه���م وإلقائه في 

األخطار لُيطِفئوا ما في الصدور من جمرات النار!
ذكر العلماء أَنّ ِمن آثار التفريِق في احملبِة أو املعاملِة أو العطاء أنه ُيورث اخلوَف واخلجَل 
ة واملظاهر العصبّية،  والبكاَء واالنطواء، والعصياَن وُحَبّ االعتداء، وُيؤدي إلى املخاِوف الّليِلَيّ
دنا محمد صلى الله  قصان؛ كُلّ ذلك كان َمعلومًا لدى املرّبي األول س���ِيّ بات الش���عور بالُنّ وُمرَكّ
باع الِعاج الناجع بالعدل واملساواة كما قال: »ساُووا  عليه وسلم، فعاَجل األمة بإرشادها إلى اِتّ

َبن أوالدكم في الَعِطّية« رواه الطبراني.
ويب���دو أن اجلاهلي���ة لم ُتغادر هذه الديار قبل أن تترك في نفوس أهل اجلهل من الرجال 
والنساء بعضًا من مساوئ اآلثار، إذ ال تزال جتُد في هذا الزمان رؤوسًا عِفنة، وُنفوسًا مريضة 

من آباء وأمهات يكرهون البنات وَيحزنون إذا وهبهم الله اإلناث.
روي أن ابن عمر لِقَي رجًا كان عنده بنات، فتمّنى موَتهّن، فغضب ابن عمر فقال له: أنت 
���رات النبوية ملن رزقه الله إناثًا قوُله صلى الله عليه وس���لم: »َمن كان له  َترُزُقهّن؟! وِمن ال�ُمَبِشّ

َجُهّن فله اجلنة« فسأله رجل: واثنَتن؟ قال واثنتن!< َبُهّن وأحسَن إليِهّن وزَوّ ثاُث بناٍت فأَدّ

المغرب: الحاجة إلى السياسة في مؤسسات الدولة
رمبا لم ينتظ��ر املغاربة خطاباً ملكي��اً مبثل الترقب 
الذي انتظروا به خطاب امللك محمد السادس، الذي ألقاه 
قبل أيام، مبناس��بة جلوس��ه على العرش، بسبب حراك 
الري��ف ال��ذي كان ف��ي حاجة لتدخ��ل من أعل��ى هرم في 

السلطة، لتطويق امتداداته السياسية واالجتماعية. 
ألول م��رة، يحم��ل خط��اب ملك��ي كل هذا االس��تياء 
والغضب من األحزاب والنخب ورجال السياسة واإلدارة، 
الذي��ن نال��وا نصيب��اً واف��راً م��ن التقريع غير املس��بوق. 
حت��دث امللك عن اختالالت كثيرة تعرفه��ا برامج التنمية 
االقتصادي��ة واالجتماعية وسياس��اتها، وعدم مواكبتها 
تطلع��ات املواطن��ن، وع��دم توازنها املجال��ي والترابي. 
اخت��الالٌت تعود إل��ى ضع��ف الطبقة السياس��ية، وعدم 
كف��اءة اإلدارة الت��ي أضحت عبئ��اً مجتمعياً وسياس��ياً، 

بسبب ابتعادها عن انشغاالت الناس وهمومهم. 
ق��دم املل��ك تش��خيصاً وافي��اً وواضح��اً ملعض��الت 
اجتماعية واقتصادية وسياسية تهم مغرب اليوم. منها 
ما قّدمها مباشرة وبصراحة، عن تفّشي الريع واستغالل 
النفوذ والس��لطة، وربط املس��ؤولية باحملاس��بة، ومنها 
ما تط��ّرق إليها، ضمني��اً، كأزمة التعليم وع��دم مواكبته 
عال��م االقتص��اد الذي يتطور بس��رعة مذهل��ة، يبدو ذلك 
اعتراف��اً ضمني��اً م��ن أعلى س��لطة ف��ي الدول��ة بإفالس 
املدرس��ة العمومي��ة، وع��دم قدرته��ا على مواكبة س��وق 
العم��ل الدولية، ه��ذا إذا علمنا أن معظ��م العاملن الذين 
تس��توعبهم هذه املش��اريع خريجو املعاهد واجلامعات 

اخلاصة، ما يضعنا إزاء مفارقات جّد دالة. 
انتقد امللك تس��ابق الطبقة السياس��ية إلى االختباء 
خل��ف املؤسس��ة امللكي��ة، وع��دم قدرته��ا عل��ى الفع��ل 
واملبادرة واالنكباب على مشكالت الناس. وأرجع مشكلة 
الري��ف إل��ى احلس��ابات السياس��ية الضيق��ة والصراع 
احلزب��ي واخلطابات الش��عبوية، وهي إش��ارة واضحة 
إلى الصراع ب��ن حزبي »العدال��ة والتنمية« و»األصالة 
واملعاصرة«، وهو الصراع الذي طبع املش��هد السياسي 

خالل السنوات األخيرة. 
يتعل��ق األم��ر بإق��رار صري��ح بانهيار كام��ل ألدوار 
الوس��اطة التقليدي��ة الت��ي تق��وم به��ا ع��ادة األح��زاب 
والنقاب��ات واملنظمات األهلية، وش��بكات النخب احمللية 
واجلهوي��ة والوطني��ة، ففي وقٍت ُيفترض فيه أن ُتش��كل 
واملطال��ب  الضغ��وط  الس��تيعاب  مؤسس��اتياً  وع��اء 
والتوترات الوافدة م��ن قلب املجتمع، باتت مجّرد قنوات 
وتغذي��ة  واحلزبي��ة،  الش��خصية  املصال��ح  لتصري��ف 

شبكات النفوذ املختلفة. 
ذاك ما ُيستشف من اخلطاب امللكي. لكن، في الوقت 
نفسه، يفضي بنا هذا إلى تساؤالت مركزية بشأن عالقة 
كل م��ا قال��ه املل��ك ببني��ة الس��لطة وعالقته��ا باألحزاب 
إذ ال ميك��ن فص��ل تش��كل األخي��رة ومنّوه��ا  والنخ��ب، 
وتطوره��ا عن األس��س البنيوي��ة التقليدي��ة التي حتكم 
النس��ق السياس��ي املغرب��ي الذي م��ا زال يج��د صعوبًة 
بالغ��ًة ف��ي اس��تيعاب املش��روعية الدميقراطي��ة داخ��ل 

هياكله ومؤسساته. 
وعلي��ه، تصبح أزمة األح��زاب والنخ��ب على صلٍة 
وثيقة بطبيعة هذا النس��ق، والتوزي��ع العمودي لألدوار 
داخل��ه. فعلى س��بيل املث��ال، ال ميكن فصل أزم��ة اإلدارة 
العمومية عن دوائرها املجتمعية والثقافية والسياسية، 
فهذه اإلدارة، بنص الدس��تور، »موضوعة حتت تصّرف 
احلكومة«، ما يعني أن األخيرة هي املسؤولة عن تخلف 
هذه اإلدارة، وعجزها عن القيام مبهامها في كل ما يتعلق 
بالتنمي��ة، غي��ر أن ه��ذا يدفعنا ص��وب تس��اؤل مركزي 
آخر: هل متتل��ك احلكومة، صالحي��ات تنفيذيًة واضحًة 
ومتكاملة، جتد س��ندها ف��ي تأويل برملان��ي ودميقراطي 

مفترض للوثيقة الدستورية؟ 
يطرح حديُث امللك عن »تفعيل مبدأ ربط املسؤولية 
باحملاس��بة، ونهاية التهّرب من املسؤولية، واإلفالت من 
العقاب والتفعيل الكامل والس��ليم للدس��تور« إش��كالية 
سياس��ية مركزي��ة: من يقف حج��رة عثرة أم��ام التحول 
الدميقراط��ي ف��ي املغ��رب ال��ذي ُيع��د رب��ُط املس��ؤولية 
باحملاس��بة أحد عناوينه الكبرى والدالة؟ ِلم َلم تستثمر 
حكوم��ة اإلس��المين الس��ابقة الت��ي قاده��ا عب��د اإلل��ه 
بنكي��ران مقتضي��ات الدس��تور، للدفع باجت��اه تكريس 
اخلي��ار الدميقراط��ي؟ ألم يقل امللك باحل��رف في خطابه 
»ما يثير االس��تغراب أن من بن املس��ؤولن من فشل في 
مهمت��ه، وم��ع ذل��ك يعتقد أنه يس��تحق منصب��اً أكبر من 
منصبه الس��ابق«؟ ما يعني، بش��كل أو بآخر، أن ما يقع 
ف��ي احلس��يمة تتحّم��ل وزره حكوم��ة بنكيران، بس��بب 

تقاعس رئيس��ها عن ممارس��ة صالحياته الت��ي يخّولها 
له الدستور. 

مؤكد أن كل هذه األس��ئلة تفضي إلى مس��اءلة بنية 
الس��لطة في املغ��رب، خصوصاً ف��ي ما له صل��ٌة بحدود 
تفعي��ل مب��دأ ربط املس��ؤولية باحملاس��بة، ومس��احات 
البياض الكثيرة التي حتف توزيع السلط على املستوى 
التنفي��ذي، وتأثي��ر ذلك عل��ى السياس��ات العمومية في 

مختلف مراحل إعدادها وتنفيذها وتقوميها. 
هن��اك حاج��ة متنامي��ة ف��ي املغ��رب إل��ى سياس��ة 
مغاي��رة واضح��ة، ال مج��ال فيه��ا ل��كل ه��ذا اخلل��ط في 
األوراق؛ سياس��ة يتحّم��ل فيه��ا الفاعلون مس��ؤولياتهم 
األخالقية والسياس��ية، وتتصالح فيها السلطة والنخب 
م��ع املجتمع، ضمن عقد اجتماعي جديد، يأخذ باالعتبار 
طبيعة اللحظ��ة وإكراهاته��ا املختلفة، ويتجاوز بش��كل 
نهائ��ي، حال��ة التع��ومي املؤسس��اتي والسياس��ي التي 
نعيش��ها، من خالل عرض عالقة الدول��ة باملجتمع على 
النق��اش العمومي، ليس باعتبارها أح��د أوجه اإلصالح 
الدستوري والسياس��ي التقليدي، كما دأبت على طرحه 
الس��لطُة والنخ��ب. ولك��ن، باعتباره��ا تقع ضم��ن تطلٍع 
واض��ح صوب مش��روع مجتمع��ي جديد، يعي��د حتديد 
أدوار الفاعلن بش��كٍل يربط املسؤوليَة باحملاسبة، نصاً 

وفعالً.{

بقلم: محمد أحمد بّنيس

جلن��ة  عق��دت 
املتابعة املنبثقة من لقاء 
االجتماعي��ة  الفعالي��ات 
اإلسالمية  والشخصيات 
اجتماع��اً ظهر االثنن في 
)املدي��ر  رئيس��ها  مكت��ب 
العام لألوقاف اإلسالمية 
س��ابقاً( احملامي محمود 
حطب، وأص��درت البيان 

التالي:
جن��وح  ان  أوالً: 
املجل��س النياب��ي ال��ذي 

ميث��ل مختل��ف العائ��الت اللبناني��ة ال��ى اق��رار قان��ون 
للتعطي��ل ع��ن العمل يوم��ي الس��بت واألحد ف��ي الدولة 
ومؤسس��اتها فيه قفز وجتاهل ملش��اعر املسلمن وحقهم 
الش��رعي والطبيعي في التعطيل يوم اجلمعة، وهو يوم 
تتجلى فيه القداس��ة عينها املتجلية ف��ي يوم األحد لدى 

شركائهم املسيحين.
ثانياً: ان لبنان الذي نباهي بأنه النموذج األمثل في 
التعددية والعيش املش��ترك، نخرجه في هذا املنزلق عن 
منوذجيته الت��ي بقيت عبر تاريخه صامدة ومتماس��كة 
رغم احملن والفن واملؤام��رات التي حيكت له. وإذا كانت 
جلن��ة املتابع��ة ت��درك من��اط التعطيل ي��وم األحد وحق 
ش��ركائنا بالوط��ن فيه، ف��إن اللجنة لم تفه��م الغاية من 
التعطي��ل ي��وم الس��بت، وال س��ببه وال دوافع��ه، ال جت��د 
مبرراً واحداً يقنع اللبنانين جميعاً مبا ذهب إليه وقّرره 

املجلس النيابي.
ثالث��اً: إن جلن��ة املتابع��ة، تعتبر ان اق��رار القانون 
بالصيغة الواردة فيه، يضع )ال س��مح الله( إس��فيناً في 
العالقات الوطنية والوّدية ب��ن اللبنانين، وفيه تفريط 
بالت��وازن القائ��م واحلكي��م، وليس م��ن داع خلرقه على 
مذبح ش��هوات بع��ض السياس��ين واملوظف��ن الذين ال 
هّم لهم إال االس��ترخاء طويالً جتنباً مل��ا تقتضيه مهامهم 

وأساسها السعي في خدمة املواطنن.

رابع��اً: ان جلن��ة املتابع��ة، تس��تغرب م��ن الق��ادة 
والزعم��اء، وكلّهم مس��ؤول ع��ن هذا الوط��ن، في حرصه 
على هذه املنظومة الفريدة، وتس��تغرب صمتهم الرهيب 
واملريب، ويزيد اس��تغرابها بصورة أشد، ان من يعنيهم 
األمر، إما س��اهموا ف��ي اقرار القانون وانب��روا كفقهاء في 
الدف��اع عن فوائ��ده، ولك��ن دون علم وال ه��دى وال كتاب 
منير، وإما وقفوا ويقفون موقف املتفرج، وذلك على الرغم 
من االس��تنكار الش��عبي الواس��ع الذي تق��وده املرجعية 
الدينية املتمثلة مبفتي اجلمهورية اللبنانية الشيخ عبد 
اللطيف دريان، الذي أعلن تكراراً رفضه واس��تنكاره لهذا 

القانون.
خامس��اً: ان جلن��ة املتابع��ة، ت��رى ان م��ن احلكمة 
والفضيل��ة مللم��ة هذه القضي��ة ورفع هذا الع��بء الثقيل 
ع��ن كاه��ل الوط��ن والرج��وع ع��ن ه��ذا اخلطأ اجلس��يم 
ال��ذي يوازي ف��ي القان��ون س��وء النّي��ة، وتضي��ف أنها 
تض��ع مطالب��ات س��ماحة املفت��ي واملؤسس��ات الدينية 
واجلمعيات االجتماعية أم��ام فخامة رئيس اجلمهورية 
احلامي للدستور واملؤمتن على مسيرة الوحدة الوطنية 
والعي��ش املش��ترك، لكي يق��رر بهذه الصف��ات، وبصفته 
كبي��ر العائل��ة اللبناني��ة، رّد ه��ذا القان��ون ألن ف��ي رّده 
يتجل��ى حرص��ه عل��ى منظوم��ة العدالة واملس��اواة بن 

اللبنانين.{

لقاء لجنة الفعاليات اإلسالمية واالجتماعية 
حول عطلة يوم الجمعة
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يزداد سوءاً، وحال سياس��ي ال يحفظ كرامة املواطن، 
وقوانن ال تراعي العدالة واملساواة، وهيمنة على البلد 
وحاضره ومس��تقبله حتت وطأة الس��الح وشعارات 
املقاوم��ة. اقتصادنا م��أزوم واعالمنا فاس��د وقانوننا 
جائ��ر، وقضاؤن��ا بحاج��ة لالص��الح، وسياس��يونا 

بحاجة للتقومي«.
كلمة الطالب

وألقت مل��ى كمال ت��راوي كلم��ة الط��الب، فأهدت 
جناحها لروح والدها الذي غ��ادر احلياة قبل أيام من 
امتحاناته��ا، واعتب��رت أن املثابرة تعل��م ان الظروف 
الصعب��ة مهما كانت طارئة ال يج��ب أن يتوقف عندها 
اإلنس��ان ألن احلياة تس��تمر، لذلك ال يجب ان نضعف 
وني��أس حتى ال نقع ضحّية القدر، وها أنا أقف أمامكم 

فخورة بنجاحي الذي أهديه لروح أبي وجهود أمي.
كلمة وزير التربية

ث��م ألق��ى الدكت��ور حذيف��ة كلم��ة وزي��ر التربية 
فب��ارك للطالب جناحهم، ناقالً حتي��ات الوزير حمادة 
للط��الب ولألهالي عل��ى الس��واء، وق��ال: »ان مبادرة 
رابطة الطالب املس��لمن في ش��حيم إلقامة هذا احلفل 
التكرميي يحمل اهمية كبيرة، ألنها حتصل في ظروف 
دقيق��ة في الب��الد واملنطقة، لكنها من��وذج لتعلق اهل 
املنطق��ة العزيزة بالعل��م والنجاح والتف��وق«، مؤكداً 
»دعم الوزارة للمتفوقن بأقصى ما هو متاح«، معتبراً 
ان »التف��وق مؤش��ر واض��ح لق��درات الطال��ب يراهن 
عليه، في تشكيل نخبة فاعلة تأخذ دورها في مسيرة 

النهوض باالقتصاد الوطني والتربية االجتماعية«.
لبع��ض  تذكاري��ة  دروع  قدم��ت  اخلت��ام  وف��ي 
الش��خصيات التربوي��ة والط��الب األوائل ف��ي لبنان، 

ووزعت الشهادات التقديرية والهدايا للطالب.

حمود على إقرارها ضم��ن القانون لكي ال تبقى وجهة 
نظر قابلة لألخذ والرد والتأويل، مؤكداً دعم اجلماعة 
لس��ماحة مفت��ي اجلمهوري��ة الس��اعي ال��ى الطع��ن 
بالقانون الذي جعل العطله الرس��مية يومي الس��بت 
واألح��د، وذل��ك احترام��اً ملش��اعر املس��لمن وتطبيق��اً 
لروحية الدستور وتأكيداً ملقتضيات العيش املشترك 

والتوازن بن مكونات املجتمع اللبناني.

- طرابل��س والش��مال، رحل��ة ترفيهي��ة إل��ى مزرع��ة 
امله��دي للخي��ول، وذلك ي��وم اجلمعة الواق��ع في 22 
متوز 2017، تخللتها أنشطة ترفيهية متنوعة، ركوب 
خيل، مس��ابقة ثقافية تربوية، ورك��وب للمراجيح... 

واختتمت الرحلة بتناول املرطبات.

أقام��ت رابطة الطالب املس��لمن احتف��االً تكرميياً 
للطالب الناجحن في امتحانات الش��هادات الرسمية 
ف��ي منطقة اقلي��م اخلروب، ف��ي معهد ش��حيم الفني، 
برعاي��ة وزير التربية والتعلي��م العالي مروان حمادة 
ممث��اًل مبستش��اره الدكت��ور ن��ادر حذيف��ة، وحضور 
النائ��ب محمد احلجار ممث��الً بعقيلته منى فرش��وخ، 
صي��اح فواز ممث��الً النائب ايلي ع��ون، عضو املجلس 
االعلى للجمارك هاني احلاج ش��حادة، اللواء ابراهيم 
بصب��وص، تيم��ور جنب��الط ممث��الً بالدكت��ور ربي��ع 
عاش��ور، رئيس��ة جمعية النج��اة االجتماعي��ة ختام 
احلاج ش��حادة، رئيس بلدية ش��حيم الس��فير زيدان 
الصغير، اعضاء املجل��س البلدي واالختياري، مديرة 
العالق��ات العامة ف��ي جامع��ة AUL الدكتورة غنى 
بصبوص، املس��ؤول السياس��ي للجماعة اإلس��المية 
ف��ي جبل لبنان عمر س��راج، رئيس مكتب ش��حيم في 
اجلماع��ة الش��يخ احمد ف��واز، رئيس رابط��ة مخاتير 
الش��وف محمد ش��عبان، مندوب املنطقة التربوية في 
جبل لبنان سامي احلاج ش��حادة، مفتشن تربوين، 
مديري مدارس ش��حيم الرس��مية واخلاصة، واهالي 

الطالب.
اخلطيب

افتتاح��اً دخ��ول موك��ب اخلريج��ن، ثم النش��يد 
الوطن��ي ونش��يد الرابط��ة، وكلمة ترحيبي��ة من بالل 
ف��واز. ث��م الق��ى رئي��س رابطة الط��الب املس��لمن في 
لبن��ان الش��يخ س��امي اخلطي��ب كلم��ة اكد فيه��ا انه 
موس��م احلصاد ويوم اجلن��ى، وما أحاله من موس��م 
واجمل��ه من ي��وم«، وأضاف: »قدرن��ا ان يكون فرحنا 
ف��ي لبن��ان مش��وباً باحل��زن، وجناحن��ا مترافق��اً مع 
املآس��ي، وابتس��امتنا خجولة امام وض��ع اقتصادي 

النج��اة  جمعي��ة  م��ن  بدع��وة 
االجتماعي��ة، ألقى نائ��ب رئيس املكتب 
السياسي للجماعة اإلسالمية في لبنان 
الدكتور بس��ام حمود محاض��رة تناول 
فيها األوضاع السياس��ية واالقتصادية 
واألمنية واملعيش��ية. وتن��اول د. حمود 
في محاضرته األوضاع السياس��ية في 
لبنان وتخلي احلكومة عن مسؤولياتها 
مبفه��وم  وتفريطه��ا  مواطنيه��ا  جت��اه 
الس��يادة من خالل موافقته��ا الضمنية 
لوجود دويلة لها اإلمرة على املس��توى 
أمام  السياس��ي والعس��كري. وتوق��ف 
التط��ورات العس��كرية الت��ي ج��رت في 

ج��رود عرس��ال، مصوب��اً عل��ى التضخي��م االعالم��ي 
املقص��ود ملجريات األحداث ومطالب��اً الدولة وحتديداً 
اللبنان��ي حماي��ة بل��دة عرس��ال  مؤسس��ة اجلي��ش 
وس��اكنيها وممتلكاته��ا م��ن اي جت��اوزات قد حتصل 
حت��ت أي عناوي��ن، رافض��اً أي اتص��ال م��ع النظ��ام 

السوري حتت ذريعة التنسيق العسكري.
وح��ول مس��ألة التعطيل ي��وم اجلمع��ة، أصّر د. 

النج��اة  جمعي��ة  اقام��ت 
االجتماعية في الشمال مسابقة 
حفظ سور من القرآن الكرمي في 
منطق��ة الضنّي��ة، وقد ش��اركت 
فيها عشرات النساء والطالبات. 
ومت إعالن النتائج وتكرميهن في 
احتف��ال بدأ بت��الوة لألخت مين 
ش��ندب، تلته��ا كلم��ة ملس��ؤولة 
اجلمعية الس��يدة رندة الزعبي، 
كما تخلل احلفل قصيدة لطالبة 
عن حفظ القرآن الكرمي وأنشودة 

للطالبة منى حمود.
في اخلت��ام مت توزي��ع اجلوائز املالي��ة والعينية 

لكل الفائزات.
رحلة ترفيهية

نظم قسم الناشئة في جمعية النجاة االجتماعية 

نظم قس��م األس��رة ف��ي جمعية 
بي��روت،   - االجتماعي��ة  النج��اة 
بالتع��اون مع دورة »ت��اج من نور« 
الوق��ت«  »أهمي��ة  ع��ن  محاض��رة 
األبي��ض  ناه��د  األس��تاذة  قدمته��ا 
لصف��ي »فتي��ات مؤمن��ات« و»جيل 
واع��د«، حتدث��ت فيه��ا ع��ن أهمي��ة 
الوق��ت وفوائ��د تنظيم��ه، وعرض��ت 
لهن بعض النصائح التي تساعدهن 
على تنظي��م الوقت واس��تغالله مبا 
هو مفي��د ومثم��ر، وختمت النش��اط 

بورشة عمل لترسيخ املفاهيم.

رابطة الطالب المسلمين تكّرم الناجحين في شحيم

محاضرة للدكتور بسام حمود في صيدا

النجاة: مسابقة حفظ سور من القرآن الكريم.. ورحلة

محاضرة عن »أهمّية الوقت« في بيروت 

أنشطة

الشيخ محمد رشيد خالد 
إلى الرفيق األعلى

غّيب املوت األس��بوع املاضي واحداً من أوائل 
علم��اء قرية »بيت الفقس« في قضاء الضنّية، عن 

عمر جتاوز التسعن.
- تتلمذ على علماء طرابلس األوائل: الش��يخ 
السندروس��ي والش��يخ احلام��دي والش��يخ عبد 

الكرمي عويضة رحمهم الله )...(.
- شغل موقع رئيس بلدية بيت الفقس والية 

كاملة.
- استهواه الطب النبوي، وكان يجوب املزارع ليقتطف النباتات املفيدة، وله مؤلفات 

في ذلك.
- رغ��م تقدم��ه في الس��ن، اال أن��ه كان يتابع ما حتتويه املكتبة اإلس��المية، ال س��يما 

املجالت اإلسالمية.. كما كان يتابع اجنازات احلركة اإلسالمية في كل أطراف األرض.
تغّمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جنانه.

عثمان حسن عثمان )أبو مازن(

دورة: 
أضواء 

معاصرة 
على فقه 

النساء
أقام القس��م التربوي 
النج��اة  جمعي��ة  ف��ي 
البق��اع   - االجتماعي��ة 
أض��واء  بعن��وان  دورة 
معاصرة على فقه النساء 
غزال��ة  األخ��ت  قدمته��ا 
فيه��ا  تناول��ت  احلج��ار 
أح��كام الطه��ارة والزينة 
اخلاصة بالنس��اء، وذلك 
22مت��وز  الس��بت  ي��وم 
2017 ف��ي بلدة املنارة - 

البقاع.



األمـان - العــدد 1274 - 11 آب 2017م16 واحة احملررين

تصدرها
شركة »بـالغ«

لإلعالم والصحافة والنشر

رئيس التحرير
إبراهيم املصري

املدير املسؤول
أمين إبراهيم

اإلدارة
بسام غنوم

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

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

Creative Advertising :صف األحرف والفرز
هاتف: 01/815678

التوزيع: الناشرون لتوزيع الصحف واملطبوعات
هاتف: 01/277007

أكث����ر من ش����هرين مّرا على احلصار البري والبحري واجل����وي الذي فرضته على قطر كل من 
الس����عودية واإلمارات والبحرين ومصر. أكثر من س����تن يومًا لم يكن يتخّيل أحد في دول اخلليج 
أن يحصل ما حصل، وأن تضطر عوائل لانقسام والتشّتت، وأن يضطر طاب للتوقف عن متابعة 
حتصيله����م العلم����ي وخروجه����م من األرض التي ولدوا ونش����أوا فيه����ا وتربوا ويتعلم����ون فيها، إلى 

األرض التي يحملون جنسيتها.
ُتكابر الدوحة على نفس����ها إن هي قالت إن احلصار الذي فرضته الدول اخلليجية الثاث لم 
يؤثر عليها. هي املكابرة نفس����ها التي تتظاهر بها الدول التي حتاصر قطر. فالتأثيرات الس����لبية 
التي أدت إليها األزمة اخلليجية طالت جوانب كثيرة، لكن اجلانب األكثر أملًا بالنس����بة إلى ش����عوب 
اخلليج هي التشتت والتمزق غير املسبوق في النسيج االجتماعي اخلليجي. فلطاملا نشأ املواطن 
على ترداد أغنية »خليجنا واحد، ش����عبنا واحد«، ولطاملا كان يس����افر للعمل أو الدراس����ة في الدول 
اخلليجي����ة األخ����رى كأن����ه يعمل في بل����ده، هذا عدا عن انتش����ار حاالت ال����زواج واملصاهرة بن دول 
اخللي����ج، وكذل����ك امتداد معظم القبائل لتش����مل أكثر من بلد، فتجد قبيل����ة واحدة توزع أفخاذها 
وأفرعه����ا ف����ي أكث����ر م����ن دولة، فيكون الس����عودي اب����ن عم القط����ري، واإلمارات����ي ولد ع����م العماني، 
واإلمارات����ي صاه����ر البحرين����ي.. اكتش����ف املواط����ن اخلليجي بعد ه����ذه األزم����ة أن خليجنا لم يعد 

واحدًا، بل بات ست دول ورمبا سيصبح أكثر، وشعبنا لم يعد واحدًا بل صار شعوبًا.
أسوأ ما في احلصار ليس افتقاد عصير املراعي السعودي من األسواق، وال البحث عن أدوات 
التنظيف اإلماراتية، األس����وأ هو حجم احلقد والضغينة والكراهية التي صدرت من بعض وسائل 
اإلع����ام ووس����ائل التواصل االجتماع����ي ملواطني بعض الدول جتاه قطر وش����عبها وأميرها، لتصل 

حدودًا غير مسبوقة من البذاءة وقلة احلياء. 
ح����ن تنته����ي هذه األزمة، ويعود الوئام بن أهل اخلليج، وهي حتمًا س����تنتهي.. س����يقولون إن 
ما حصل كان عبارة عن س����حابة صيف مّرت في س����ماء اخلليج ولن تعود مرة أخرى. س����يحاولون 
خداع أنفسهم بذلك، لكنهم يتغاضون عن حقيقة أن سحابة الصيف هذه أمطرت قبل مغادرتها، 
أمطرت مياهًا س����وداء مليئة باألحقاد والنفور، وهي تس����ببت بجروح وخدوش لن يكون من السهل 

معاجلتها.
شهران مرا على احلصار املفروض على قطر واألزمة تراوح مكانها. فا الدول احملاصرة تبدي 
اس����تعدادًا للنق����اش مبا يحفظ ماء وجهها، وال الدوحة تبدي اس����تعدادًا لاس����تجابة ملطالب بات 

واضحًا أنها تخفي وراءها أكثر مما تعلن. 
تطال����ب دول احلص����ار بأن تتوق����ف دولة قطر عن دعم اإلرهاب وقط����ع عاقاتها مع إيران، وأن 
تتوقف وسائلها اإلعامية عن بّث سمومها بن املشاهدين، وأن تستعيض عن ذلك برسم االبتسامة 
على وجوه الشعوب العربية )كما قال وزير خارجية اإلمارات في مؤمر القاهرة(، ومطالب أخرى.. 
لك����ن املطل����وب ه����و االنبط����اح، املطلوب ه����و اخلضوع مل����ا يريدونه، املطل����وب هو أن تهّز قطر رأس����ها 
موافقة دون أن تعرف على ماذا وافقت. ال مشكلة لديهم بأن تبقى قطر دولة، لكنها يجب أن تكون 
تابع����ًا له����م ولرغباتهم ومصاحلهم. يري����دون من قطر أن تكون كدولة البحري����ن، يقولون لها قفي 
تق����ف، اجلس����ي جتلس. يريدون من قط����ر أن التناقش وال جتادل وال تبحث عن مصلحة ش����عبها. 
يريدون منها أن التفكر، فهم يفكرون عنها. المش����كلة لديهم فيمن يحكم، املهم أن يحكم احلاكم 
كما يريدون ومبا يريدون. ال مش����كلة لديهم في بقاء قناة اجلزيرة واس����تمرارها، لكن املطلوب هو 
أن تتوق����ف ع����ن فضح مؤامراتهم وزاّلته����م وأخطائهم، وأن تبدأ دورة برامجي����ة جديدة فتوقف كل 

برامجها اجلادة واالستقصائية وتستبدلها بآراب غوت تالنت، والرقص مع النجوم.
يري����دون م����ن قط����ر أن تعود إل����ى احلضن اخلليج����ي. أّي حضن هذا؟ فاألحض����ان في اخلليج 
اختلف����ت وتنوع����ت. وحض����ن أمي����ر الكوي����ت يختل����ف عن حضن س����لطان عم����ان، وحض����ن األخير 
يتناق����ض ف����ي أماكن كثيرة م����ع حضن ملك الس����عودية وفتى اإلمارات. فأي حض����ن من هذه على 
قطر أن تعود إليه؟ ومن قال أصًا إنه ال يحق لقطر أن يكون لها حضنها اخلاص أسوة بشقيقاتها 

اخلليجية؟!<

بقلم: أواب إبراهيم

خليجنا لم َيُعد واحدًا!

كلمة طيبة

يق��ال إن العالم لم ولن يجد بديالً لبش��ار 
األس��د غي��ر بش��ار أس��د آخ��ر. بع��د إعالنات 
مكثفة، اس��تمّرت أعواماً، حتدث��ت عن »قرب، 
وحتمي��ة، وض��رورة، وش��رعية، وقانونية... 
إلخ« رحيل بشار، مجرم احلرب الذي ال يقارن 
حتى هتلر به، »كّوع« العالم، وقّرر أن ال بديل 
للمجرم بش��ار األس��د غير مجرم م��ن طينته. 
هذا االكتش��اف، أعلن بأصوات متنوعة قالت 
للس��ورين: »مبّن بش��ار متمّس��ك بالكرسي، 
هلكنا ونحنا نطالبو بكل لطف إنو يترك احلكم 
ويرحل. ما قبل، نحنا ش��و فينا نعمل أكتر من 
هيك مع واحد متل��و، العمى بعيونو ما أيبس 
راس��و، اللي خالنا باآلخر نطبق عليه احلكمة 

اللي بتقول: اللي ما بيجي معك تعا معو. 
ال تظن��وا العملي��ة كان��ت س��هلة علين��ا، 
يش��هد الل��ه هلكنا من ال��دوارة، بس م��ا لقينا 
ح��دا، فاتفقن��ا كممثلن للش��رق وللغ��رب إنو 
م��ا فيه حدا غي��رو. ومع هيك، م��ا قّررنا نقبلو 
إال بع��د م��ا حلف بش��رفو إن��و ما يع��ود هّوي 
نفس��ه، ويصير بديل حال��و، يعني حدا تاني. 
ش��و رأيكم تعتب��روا، إنت��و الس��ورين، كمان 
واح��د تان��ي وترتاح��و؟ ليش م��ا بتقبلوه إذا 
حط إيدو على شارب كبير لواحد من احلرس 
اجلمهوري، وحلف بش��اربه إنو طلع من جلد 
هداك املجرم اللي قتل أوالدكن ونس��وانكن. ال 
جتبروا بش��ار اجلدي��د يكّرر اللي عملو بش��ار 
القدمي، ترى بعدين منزعل منكن نحنا وهّوي، 
وإنت��و ما إلك��ن مصلحة إن��و يزع��ل منكن. ما 

هيك؟«. 
هدف هذا النص العبث��ي االعتراض على 
واق��ع يصع��ب تصديق��ه، ه��و قب��ول العال��م، 
منذ عام ونّيف، بقاء بش��ار األس��د في كرس��ي 
الرئاس��ة، خالل مرحلة انتقالية لم يحّدد أحد 
مدتها، سيكون خاضعاً خاللها لرقابة دولية. 
اعتقدن��ا أول الث��ورة أنه املش��كلة، وحن 
تب��ّن لنا أن نظام��ه مرتبط به ش��خصياً، وأن 
الفوضى س��تطيحه، مب��ا س��يترتب عليها من 
إضرار مبصاحلنا، قّررنا أنه صار هو احلل، ال 
سيما أن نظامه كالدودة الوحيدة، ينتج نفسه 
من رأس��ه، من رئيس��ه. عندئ��ذ، تذّكرنا حكمة 
»من تعرف��ه أفضل ممن تتعّرف عليه«، ونحن 
نعرف��ه، نع��رف أنه أس��رف ف��ي قتلك��م، بعد 
اكتش��افه أنك��م ال تري��دون احلري��ة، ولو كنتم 
تريدونها ملنعتم اإلرهابين من س��رقة ثورتكم 

هل اإلشكالية
هي إيجاد بديل لألسد؟!

وأخذه��ا إل��ى نقيضه��ا، فه��ل نرّح��ل صدي��ق 
إس��رائيل ألنه يقتلكم، ونعاقب��ه ألنه كان على 
صواب؟ بشار ما بعد الثورة سيكون خادمنا، 
نح��ن الذين س��نضع أيدين��ا عليه، وس��نلقنه 
أفكاره، ونش��رف عل��ى أفعال��ه. وإذا رفض أن 
يكون في جيبنا، س��يجد نفس��ه حتت أقدامنا، 
فال تبلغّن الغفلة بكم ح��داً تصّدقون معه أننا 

ننقذه، ألنه ال بديل له أو ألنه بديل ذاته.
 بش��ار عمل كأبيه حتت جناح إس��رائيل، 
ول��م يزعجها أو ُيث��ْر حفيظتها يوم��اً. بدورها، 
لم تتوقف عن تزكيت��ه دولياً وحمايته محلياً، 
وأقنع��ت الغ��رب والش��رق بوقائ��ع جوالني��ة 
دامغة أنه عازف عن أي أمر آخر عدا الس��لطة، 
وليس رجل قيم وطنية أو قومية أو إنس��انية، 
فه��ل بعد ه��ذا تعتقدون أننا س��نراه بأعينكم، 
وم��ن خ��الل أع��داد قتالك��م ومهّجريك��م عل��ى 
يدي��ه وأيدي أجهزته وجيش��ه وش��بيحته، أو 
سنخاصمه ألنه دفن عدداً كبيراً من السورين 

أو أحرقهم أحياء؟ 
ف��ي نظرنا، ال تناقض ب��ن أن يكون بيدقاً 
بيدن��ا وج��الداً يكّبلك��م بقي��ود ج��دل حباله��ا 
ببح��اٍر من دمائكم، ف��ال تظنوا خط��أ أننا نقبل 
م��ا يرفض��ه: أن تكونوا ش��عباً حراً ومس��تقل 
اإلرادة، يق��ّرر ش��ؤونه بنفس��ه، وينظم حياته 
حتت سماء العدالة واملساواة، وتوقير الكرامة 
اإلنس��انية وحفظها. قد تغري��ه حريته بإقامة 
نظام دميقراطي يعادي إسرائيل وبعض نظم 
اخللي��ج. ل��ن يلب��ث أن يثي��ر القالق��ل، ويعمل 
إلرغ��ام إس��رائيل عل��ى التخل��ي ع��ن أطماعها 
الفلسطينية الراهنة، واالعتراف بحق الشعب 
الفلس��طيني في إقامة دولته احلرة، والس��يدة 
على كام��ل األراضي التي احتلتها عام 1967، 
القوم��ي،  املج��ال  ف��ي  تفاعالت��ه  ولتوظي��ف 
لتحري��ض بع��ض الع��رب على اخل��روج من 
العص��ر احلجري، والدخول إل��ى زمن العدالة 
والكرام��ة واحلري��ة الذي نرفض��ه كجنون لن 

نسمح به، دواؤه عند بشار. 
س��يبقى بش��ار بدي��ل نفس��ه، م��ا دمت��م 
عاجزي��ن ع��ن إرغامن��ا عل��ى ترحيل��ه، أو عن 
ترحيله بأنفس��كم. والدول، كما قد ال تعلمون، 
ليس��ت مؤسس��ات عمل خي��ري، وال تترّدد في 
ذب��ح كل من يس��لمها عنق��ه بأخطائ��ه، مثلكم 

أنتم.{
ميشيل كيلو

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

أيام
 األسبوع

العشاءاملغربالعصرالظهرالشروقالفجر
ساعةدساعةدساعةدساعةدساعةدساعةد

السبت
األحد
اإلثنن
الثاثاء
األربعاء
اخلميس
اجلمعة

ذو
دة

قع
 ال

وز
مت آب
و

20
21
22
23
24
25
26

12
13
14
15
16
17
18

14
15
16
17
18
19
20

4
4
4
4
4
4
4

56
57
58
59
59
00
01

5
5
5
5
5
5
5

43
43
42
42
42
42
42

12
12
12
12
12
12
12

25
25
25
24
24
23
23

4
4
4
4
4
4
4

29
28
27
26
25
24
22

7
7
7
7
7
7
7

59
58
56
55
53
52
51

8
8
8
8
8
8
8


