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ال تكاد مواسم األعياد عند اللبنانيني تنتهي ،من أعياد دينية إلى أعياد وطنية وأخرى
للتحري ��ر .وج ��اء ي ��وم الثالث ��اء املاض ��ي ( 15آب) عيد انتقال الس ��يدة م ��رمي ،فأصدر رئيس
مجلس الوزراء مذكرة قضت باعتبار هذا اليوم عطلة رسمية ،وحتدث كثيرون ،من املسلمني
واملسيحيني ،عن هذه املناسبة على أنها يوم عيد لدى اجلميع ،ألن السيدة مرمي العذراء لها
مكانته ��ا املرموق ��ة لدى جميع الطوائف .لكن كثيرين من اللبنانيني الذين احتفلوا بذكرى
السيدة مرمي تساءلوا :من أين انتقلت مرمي العذراء وإلى أين؟ دون أن يجدوا جواب ًا ،مع أن
مذكرة التعطيل كان ميكن أن تتضمن شرح ًا موجز ًا لهذا االنتقال .فنحن على مشارف عيد
احياء لذكرى فداء نب ��ي الله إبراهيم عليه
األضح ��ى ،ويع ��رف اجلميع أن األضحي ��ة جاءت
ً
الس�ل�ام لولده اس ��ماعيل .ومنذ ش ��هرين احتفل املس ��لمون بعيد الفطر ،ويدرك اجلميع أنه
يأتي بعد صيام ش ��هر رمضان ،فهو فطر بعد صيام ،لذلك يش � ّ�د املؤمن على يد أخيه ويقول
له :تق ّبل الله الطاعات ،ألن رمضان ش ��هر صيام وقيام .وما نتمناه هو أن نس ��مع من اخوتنا
املس ��يحيني تفصي ً
ال عن انتقال الس ��يدة مرمي ،من أين ،وإلى أين ..حتى ال يكون احتفالنا
مجرد عطلة رسمية تغلق فيها الدوائر الرسمية وتتعطل الصحف عن الصدور.
ّ
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لقطات لبنانية

النائب كنعان :القضية
أصبحت تقنية

أكد أمني س��ر تكت��ل التغيي��ر واالصالح
النائ��ب ابراهي��م كنعان أن قانون السلس��لة
الص��ادر ع��ن املجل��س النياب��ي ،ل��م يصبح
نافذا ً ألن��ه لم يص��در في اجلريدة الرس��مية
وألن اقتراح��ات القوان�ين الت��ي تدخل عليه
تعديالت تتطل��ب أن يصبح نافذا ً أوال ً ونحن
نتفاه��م م��ع رئي��س اجلمهوري��ة ورئي��س
املجل��س ،واألمني العام عدن��ان ضاهر حول
موض��وع اقتراح��ات القوان�ين إلدراجها في
جدول اعمال اجللسة النيابية (اليوم) ،الفتا ً
«الى ان القضية اصبحت تقنية».
وإذ اوض��ح ان اقتراح��ات القوان�ين
تراوح بني خمسة وس��تة ،تلحظ التعديالت
واملالحظات إلزالة الثغرات وأبرزها االزدواج
الضريبي وتعويضات العس��كريني وقضية
املش��روبات الروحي��ة ومواضي��ع اخ��رى»،
كش��ف ع��ن اجتم��اع ث��ان س��يجمعه ووزير
املالية علي حس��ن خليل م��ع رئيس مجلس
النواب نبيه بري قبل عقد اجللس��ة العامة»،
آم�لاً أن اقتراح��ات القوانني الت��ي يعدها مع
الوزي��ر خلي��ل س��تكون جاه��زة وس��تعنى
مبعاجل��ة الثغ��رات م��ن مختل��ف جوانبه��ا
املطلبية او النقابية أو املالية.

حاصباني :الجيش ال يحتاج
إلى التنسيق مع أحد

أك��د نائ��ب رئي��س مجل��س ال��وزراء
اللبنان��ي ،ووزي��ر الصح��ة العام��ة غس��ان
حاصبان��ي ،ان العالقة مع النظام الس��وري
ه��ي موض��وع خالف��ي ب�ين اللبناني�ين وان
حلّ��ه مرتبط بح��ل القضية الس��ورية ،ورأى
أنه ال جهة سياسية واحدة في سورية متثل
جميع الشعب الس��وري الذي يوجد املاليني
منه خارج األراضي الس��ورية وخارج نطاق
س��يطرة النظ��ام ،مذكرا ً بق��رار جامعة الدول
العربية ال��ذي ال يعترف بالنظام الس��وري،
مش��ددا ً على ان ق��رار لبنان الدائ��م هو النأي
بالنفس ع��ن الصراعات القائمة في س��ورية
وع ّم��ن ميثل م��ن ،ومن يدي��ر من ،مؤك��دا ً ان
وجود نظام ومؤسس��ات في سورية ال ينفي
وجود مؤسسات خارج سيطرة هذا النظام.

بري :مناقشة القوانين
بعد نشر السلسلة والضرائب

األمـان  -العــدد  18 - 1275آب 2017م
ميكن طرح اقتراحات القوانني اجلديدة على
جلسة البرملان ألن هناك جدول اعمال محددا ً
يجب الس��ير به «وأنا على كل حال س��أدعو
الى جلسة تش��ريعية جديدة االسبوع املقبل
وميك��ن ط��رح اقتراح��ات القوان�ين عليه��ا،
خصوصا ً أنه ستعقد جلسات للهيئة العامة
كل اس��بوع للبت مبش��اريع قوانني تعويضا ً
عن التعطيل الذي أصاب البرملان سابقا ً ومن
انتظ��ر س��نوات لننجز السلس��لة والضرائب
ميكنه االنتظار اسبوعا ً أو بضعة أيام».

ف��ي لبنان ،ألول م��رة منذ مؤمت��ر باريس ،2
عبر مش��روع موازنة  ،2017وكل االجراءات
األخرى امل ّتخذة».

عمار حوري
وسياسة تدوير الزوايا

توقيت بدء معركة «داعش»
حصر ًا بيد قائد الجيش

م��ع اقت��راب احل��رب الت��ي يخوضه��ا
اجلي��ش اللبنان��ي عل��ى تنظي��م «داع��ش»
االرهابي ف��ي ج��رود رأس بعلب��ك والفاكهة
والق��اع ،تتج��ه األنظ��ار ال��ى املس��ار ال��ذي
ستس��لكه هذه احلرب التي يرصدها الداخل
وقبل��ه اخل��ارج «بعي��ون مفتوح��ة وعناية
كبي��رة ورهان اكبر على ان اجليش س��يكون
املنتص��ر لينه��ي آخر وج��ود ارهاب��ي يحتل
أرضا ً لبنانية» على ح��د تعبير وزير لبناني
معني.
ويق��ول الوزي��ر لـ«االنب��اء» الكويتي��ة
محددا ً املوقف من مس��ألة ب��دء املعركة« :انا
ال اريد الدخول مبسألة التوقيت ،وبعد القرار
والغطاء السياس��ي اجلامع للجيش في هذه
املعرك��ة ،وال س��يما املعب��ر عنه ف��ي مجلس
الوزراء واملجلس االعلى للدفاع ومن قبل كل
الق��وى اللبنانية ،ورئيس اجلمهورية العماد
ميش��ال عون القائد االعلى للقوات املسلحة،
ال��ذي اعلن صراح��ة ان اجليش في امليدان ال
يس��تأذن اح��دا ً ألن الفرصة في ح��ال انتظار
االذن س��تتحول ال��ى تهدي��د ،وبالتال��ي في
توقي��ت بدء املعركة صارت حص��را ً بيد قائد
اجليش العماد جوزيف عون».

ويضيق
يتقدم
الجيش
ّ
ّ
الخناق على «داعش»

تقوم وحدات اجليش بالتقدم السترجاع
نقاط استراتيجية حاكمة ،وتضييق اخلناق
عل��ى مجموعات داع��ش االرهابية في جرود
رأس بعلبك .وس��يطر الف��وج املجوقل خالل
هذه العملي��ة على مجموع��ة مرتفعات منها
قنزوح��ة م��راح الش��يخ ،خابي��ة الصغي��ر،
طلعة اخلنزير وشميس خزعل.
وتالها هجوم مؤ ّلل لفوج التدخل األول
س��يطر فيها على خربة خزعل ،عقاب خزعل
وعلى مرتفع ضهور اخلنزير.
وأف��ادت الوكال��ة الوطني��ة لإلع�لام،
ب��أن القصف املدفع��ي والصاروخي للجيش
عل��ى مواق��ع داعش ف��ي ج��رود رأس بعلبك
والق��اع يتواص��ل منذ الليل الفائ��ت ويترافق
ذلك مع اس��تقدام تعزيزات للجيش انتشرت
باجلرود.

اعتب��ر عضو كتل��ة «املس��تقبل» النائب
عمار ح��وري أن «اللقاء احل��واري الذي دعا
الي��ه رئيس اجلمهورية العماد ميش��ال عون
ف��ي بعبدا ،قد يس��اهم ف��ي احل��د األدنى في
تدوي��ر الزوايا ويس��اعد رئي��س اجلمهورية
عل��ى إتخاذ الق��رار املناس��ب س��واء لناحية
توقيع القانونني أو ردهما ووضع مالحظات
تب��رر ه��ذا الرد أو رمب��ا كما قيل إرس��اله إلى
مجلس النواب لتعديلهما».
وفي ش��أن زيارة رئيس احلكومة سعد
احلريري للكويت ،شدد في حديث إلى إذاعة
«الش��رق» أن «ما يقوم به لبنان الرسمي هو
جه��د دائم حملاولة إصالح م��ا يقوم به حزب
الله من إس��اءات لعالقات لبنان مع أش��قائه
ف��ي دول مجل��س التع��اون اخلليج��ي وق��د
تك��ررت هذه الص��ورة مرات عدة والنس��خة
اجلدي��دة الي��وم ه��ي العالقة م��ع الكويت»،
مش��يرا ً إل��ى أن «ذه��اب الرئي��س احلري��ري
ملعاجلة القضية كنا بغنى عنه لو كان حزب
الل��ه قد نأى بنفس��ه عن كل ش��يء واس��تمر
كح��زب لبناني داخل لبن��ان ميارس حقوقه
وواجباته كما يجب ،لكن لألسف لم يكف عن
التدخل في أكثر من مكان».

تقدم��ت وح��دات اجلي��ش ف��ي مناط��ق
م��راح الش��يخ والعج��رم ووادي حمي��د م��ن
ناحية جرود عرسال وذلك في اطار مواصلة
عملي��ة إحكام ط��وق وتضيي��ق اخلناق على
مجموعات تنظيم داعش اإلرهابي في جرود
رأس بعلبك والقاع .وخالل عملية التفتيش،
عثر اجليش على كمية من األحزمة الناس��فة
والعبوات والقذائ��ف املفخخة ،فعمل اخلبير
العس��كري على تفجيرها ،في منطقتي وادي
حمي��د والعج��رم .كم��ا عثر على جث��ة تعود
لشخص مجهول.

تويني :السلسلة ُ
قر
ست ّ

قال��ت مص��ادر نيابي��ة لـ“احلي��اة” إن
رئي��س مجل��س الن��واب نبي��ه ب��ري ،أب��دى
اس��تعداده لتس��هيل طرح اقتراحات قوانني
لتصحي��ح بع��ض اجلوان��ب ف��ي قانون��ي
سلس��لة الرتب والروات��ب والضرائب لتأمني
م��وارد متويلها ،في حال عرضها على الهيئة
العامة للبرملان.
ونقل زوار بري عن��ه أنه «ال ميكن طرح
اقتراحات قوانني لتعديل قانوني السلس��لة
والضرائ��ب عل��ى البرمل��ان اال بع��د نش��ر
القانونني في اجلريدة الرس��مية بعد توقيع
رئيس اجلمهورية عليهما ،وعندها ال مشكلة
مبناقش��ة اقتراحات القوانني التي تعدل في
هذين القانونني في الهيئة العامة».
وأوض��ح الزوار أن��ه ف��ي كل االحوال ال

ثمن النسخة
االش ـتــراك ــات

هذا ما عثر عليه الجيش
في وادي حميد

رفض وزير الدولة لشؤون الفساد نقوال
توين��ي «التهويل به�� ّزة اقتصادي��ة في حال
إقرار سلس��لة الرت��ب والروات��ب» ،مؤكدا ً أن
«السلسلة ستق ّر ،وال خوف على االقتصاد».
وق��ال توين��ي ف��ي حدي��ث ال��ى اذاع��ة
«صوت لبنان « : »93,3 -إن ك ّل الدراس��ات
تتح��دّث ع��ن انع��كاس إيجاب��ي من ش��أنه
إنع��اش االقتص��اد ،ألن املس��تفيدين م��ن
السلس��لة ،س��يصرفون ه��ذه املس��تحقات
في الس��وق اللبنانية ،ما س��يؤدّي الى ّ
ضخ
نق��دي ،وحركة ف��ي كل القطاعات» ،مش��يرا ً
الى أن «الرئيس ميش��ال عون أراد من اللقاء
احل��واري في بعب��دا ،أخ��ذ رأي األطراف في
كل النق��اط الت��ي يتض ّمنها قانون السلس��لة
والضرائب».
ولف��ت إلى أن «وكال��ة موديز للتصنيف
املال��ي ،أش��ادت مبحاول��ة تخفي��ض العجز

وجهة نظر
اختالف الرؤساء رحمة للعباد
بقلم :أمين حجازي
املواجهة السياسية بني رئيس اجلمهورية ميشال عون ورئيس املجلس
النيابي نبيه بري كانت اﻷسبوع املاضي قاسية وصامتة في آن واحد .وقد
متحورت حول «سلسلة الرتب والرواتب» التي أقرها املجلس النيابي قبل
أسابيع ،وبرز بعد اقرارها اعتراض على بعض بنودها الضريبية من قبل
فري ��ق رئي ��س اجلمهورية املعني بالش ��أنني اﻻقتصادي واملال ��ي في البلد.
وكانت بداية التباينات قد طفت على السطح في احدى جلسات مجلس
ال ��وزراء الت ��ي اعت ��رض فيها وزي ��ر املالية علي حس ��ن خليل عل ��ى اﻷرقام
ال ��واردة ف ��ي دراس ��ة اقتصادية طرحه ��ا الرئيس عون عل ��ى مائدة مجلس
ال ��وزراء ،واعتبره ��ا غي ��ر صحيحة وص ��ادرة عن جهة غير معنية مباش ��رة
بالشأن املالي الذي يجب أن يكون موك ًال الى وزارة املالية.
تل ��ى ذل ��ك دع ��وة وجهه ��ا رئي ��س اجلمهوري ��ة ميش ��ال ع ��ون ال ��ى
عقد لقاء اقتصادي سياس ��ي مالي للتش ��اور في موضوع «سلس ��لة الرتب
والرواتب» ومس ��ألة توقيع رئيس اجلمهورية عليها ونش ��رها في اجلريدة
الرس ��مية .على أن يحضر هذا اللقاء الرؤس ��اء الثالثة والوزراء املعنيون
وش ��ركاء اﻻنت ��اج من هيئات اقتصادي ��ة ونقابية ...وكانت اﻻش ��ارة اﻷولى
عل ��ى اعت ��راض رئيس املجلس النيابي على انعق ��اد هذا اللقاء قد متثلت
باالعالن عن تغيب الرئيس بري عن هذا اللقاء ،ومن ثم الدعوة الى انعقاد
جلسة تشريعية بعد انعقاد لقاء بعبدا بثمان وأربعني ساعة ،حيث حملت
هذه اخلطوة معاني التذكير بأن املجلس النيابي هو الس ��احة التي يجب
ان تطرح فيها كل اش ��كاﻻت التش ��ريع اﻻقتص ��ادي واملالي في اجلمهورية
اللبناني ��ة .وكانت ثالثة اإلش ��ارات الس ��لبية ف ��ي هذا الس ��ياق دعوة هيئة
التنس ��يق النقابي ��ة الى اضراب ش ��مل القطاعات التربوي ��ة واإلدارية ،في
نفس اليوم الذي انعقد فيه لقاء بعبدا .واملعروف أن قرار هيئة التنسيق
النقابية في هذه املرحلة في جزء كبير منه ممسوك من قبل حركة أمل.
كم ��ا متكنت أوس ��اط الرئيس بري م ��ن حتريك بعض قطاع ��ات املجتمع
املدن ��ي التي أكدت أهمي ��ة توقيع قانون السلس ��لة واصدارها في اجلريدة
الرسمية .في الوقت الذي حتركت فيه قطاعات وهيئات اقتصادية أخرى
مطالبة برد السلسلة الى املجلس النيابي.
وقد اتخذت قوى سياسية عديدة مواقف مؤيدة ﻻصدار السلسلة،
م ��ن بينها «حزب الله» حليف الرئيس عون ،والتيار الوطني احلر .حصل
كل ذلك في ظل أزمة صامتة بني الرئيس�ي�ن عون وبري تش ��كل اس ��تكما ًال
لسلس ��لة اخلالفات السياس ��ية وغير السياس ��ية بني الرجلني وبني حركة
أم ��ل والتي ��ار الوطني احلر .اﻻ أن اﻷمور عادت وأس ��تقرت على إيكال أمر
الب ��ت بحصيل ��ة م ��ا بحث في لق ��اء بعبدا ال ��ى الثنائي املالي ف ��ي الدولة
اللبناني ��ة ...وزي ��ر املالي ��ة علي حس ��ن خلي ��ل ورئيس جلنة امل ��ال النيابية
بد لهما أن يجترحا ح ًال لهذه املعضلة
النائ ��ب إبراهيم كنعان اللذي ��ن ﻻ ّ
الت ��ي نبتت عل ��ى ضفاف العالقات غير املس ��تقرة بني الرئاس ��تني اﻷولى
والثاني ��ة والت ��ي قد تس ��تولد أزمات ﻻحق ��ة ،وذلك من أجل م ��لء الفراغ
السياسي الذي يفصلنا عن شهر أيار املقبل املوعد املفترض لالنتخابات
النيابية القادمة.
م ��ن ح ��ق الرؤس ��اء أن يختلف ��وا ح ��ول «سلس ��لة الرت ��ب والرواتب» أو
غيرها من قضايا الدولة والش ��عب ،ومن حقهم أن يتفقوا أيض ًا ،ولكنني
ل ��و خيرت ش ��خصي ًا بني خالفهم أو اتفاقهم فان ��ي أعلن انحيازي للخيار
اﻷول حتم� � ًا ...حي ��ث إن اتفاقه ��م غالب ًا ما يكون على حس ��اب اجلماهير
«الغفورة» ،وإن اختالفهم رحمة بالعباد.

د .الحوت :ما هو حاصل اليوم هو نتيجة طريقة إقـرار السلسلة
أش��ار النائ��ب الدكت��ور عم��اد احلوت ال��ى أن التخبّ��ط احلاصل
الي��وم هو نتيجة طريقة إقرار قانون سلس��لة الرتب والرواتب وقانون
متويله��ا ،الفت��ا ً الى وج��ود حجم كبير م��ن األخطاء ف��ي تقدير تبعات
الضرائب التي فرضت على املواطن اللبناني.
وإذ ش��دّد على أن السلس��لة ح��ق وينبغ��ي أن تق ّر ،ق��ال احلوت
عب��ر وكالة «أخبار اليوم» إنّ متويله��ا يتم من خالل وقف الهدر ووقف
الفس��اد والتوظي��ف عل��ى أس��اس احملس��وبيات وليس على أس��اس
الكف��اءة ،وبالتالي ليس من جيب املواطن .واعتبر أن ما نراه اليوم من
ح��راك في الش��ارع هو نتيجة طبيعية للتجاذبات السياس��ية وس��وء
إدارة امللف وصوال ً الى إقراره.
ووصف احلوت اجتماع «بعبدا االقتصادي» بالتشاوري ،الهدف
من��ه ايج��اد مخ��رج لألزمة ،خصوص��ا ً ان رئي��س اجلمهوري��ة العماد
ميشال عون أمام قرارين كالهما م ّر :عدم التوقيع فيه ظلم للناس الذين
يستحقون السلسلة وينتظرونها منذ سنوات ،أما التوقيع فسينعكس

إرباكا ً على الوضع االقتصادي واملعيشي نتيجة الضرائب.
وعن زيارة رئيس احلكومة سعد احلريري للكويت ،قال احلوت:
ب��دل أن يك��ون دور احلكوم��ة تقرير السياس��ة اخلارجي��ة أصبح دور
رئيس��ها معاجل��ة نتائج التس��ويات التي أتت به��ذه احلكومة ،وليس
فقط األخط��اء .وأضاف :لذلك قلنا منذ البداي��ة إن تأليف احلكومات ال
يكون نتيجة تس��ويات ثنائية ،بل تش��كل باالتفاق على برنامج شامل
للبنان ،وهذا ما لم ولن يحصل نتيجة التناقضات احلاصلة في لبنان،
وبالتالي أصبح الدور األس��اس لرئيس احلكومة معاجلة ما تر ّتب عن
التسوية الثنائية.
وردا ً على س��ؤال ،اعتبر احلوت أن احلكومة أتت لتقول إن دورها
إنقاذ البلد من التأ ّزم احلاصل ،ولكن لألس��ف أصبح بقاء احلكومة هو
الهدف وليس خدمة املواطن اللبناني ،وبالتالي حت ّولت هذه احلكومة
ال��ى م��ا يش��به حكوم��ات العالم العرب��ي في مرحل��ة ما ،ح�ين أفقرت
شعوبها.

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

خارج لبنان 100 :دوالر للدول العربية  125 /دوالر ًا أوروبا  150 /دوالر ًا بقية أنحاء العالم (بالبريد اجلوي)

األمان
 18 - 1275آب 2017م
األمـان  -العــدد

كلمة
األمان

العلماء والمرجعية
الدينية ..وتح ّدي
الحفاظ على الحقوق!

كلمة األمان

يوم األربعاء املاضي احتش��د عدد من العلم��اء والدعاة في «بهو» دار
الفت��وى للتضام��ن مع املفتي الش��يخ عبد اللطيف دريان ،وم��ع الدار ،في
موقفه��م التاريخي ال��ذي يطالب باعتماد يوم اجلمعة يوم عطلة رس��مية
في لبنان.
وكان مق��ررا ً أن ينعق��د اعتص��ام بدع��وة م��ن هيئ��ة علماء املس��لمني
في لبن��ان في الي��وم ذاته أم��ام املجلس النياب��ي ،بالتزامن مع اجللس��ة
التشريعية التي عقدها املجلس ،وذلك للمطالبة باعتماد يوم اجلمعة يوم
عطلة رس��مية ،والعودة عن البند الذي ورد في إصالحات سلس��لة الرتب
والروات��ب الذي تض ّمن اعتم��اد العمل يوم اجلمعة حتى الس��اعة الثالثة
والنصف عصراً ،ومنح املس��لمني س��اعتني عند منتصف النهار ،إفس��احا ً
في املج��ال أمامهم ألداء فريضة صالة اجلمعة ،كم��ا اعتمدت االصالحات
العطل��ة يوم الس��بت ،بع��د أن زادت دوام املوظفني في االدارات الرس��مية
حتى الثالثة والنصف يومياً.
واحلقيق��ة أن��ه منذ زمن طويل م��ن تاريخ هذا البل��د مت اعتماد قانون
يق�� ّر العمل ي��وم اجلمعة حتى الس��اعة احلادية عش��رة ،ويعتم��د العمل
يوم الس��بت كاملعتاد ،ويوم األحد هو يوم العطلة االس��بوعية الرس��مية،
ول��م يك��ن هناك من يعت��رض على ه��ذا املوضوع ،ب��ل أقول إن املس��لمني
ف��ي البل��د ارتضوا هذه الصيغ��ة طاملا أنه��ا أتاحت لهم وقت��ا ً مقبوال ً ألداء
ص�لاة اجلمعة ،وجت��اوزا ً اعتماد العطلة االس��بوعية ي��وم األحد باعتبار
خصوصية الش��ركاء في الوطن ،وكانت األمور تس��ير على وتيرة مقبولة
من اجلميع من دون إش��كاالت ،حتى برز موضوع اعتماد يوم السبت يوم
عطل��ة وزيادة الدوام يوم اجلمعة حت��ى الثالثة والنصف ،وهو ما اعتبره
املس��لمون انتقاصا ً من حقوقهم وحضوره��م ودورهم .ولذلك حت ّركوا في
س��بيل مس��اواتهم بغيرهم من الش��ركاء ف��ي الوط��ن ،دون االنتقاص من
حقوق هؤالء الشركاء.
هذا في شكل االعتراض على مسألة العمل يوم اجلمعة ،وهو بالطبع
اعت��راض مح��ق ،خاصة أن املوق��ف التاريخي ل��دار الفتوى ه��و املطالبة
باعتماد يوم اجلمعة يوم عطلة ،وإن كان الش��رع احلنيف ال يح ّرم العمل
ف��ي هذا اليوم ،س��وى في وق��ت أداء الصالة كما يرى معظ��م إن لم نقل كل
الفقهاء.
أما في عمق املس��ألة فإن حترك العلم��اء واملرجعية الدينية هذه امل ّرة
يأت��ي م��ن خلفية الش��عور بأن حقوق املس��لمني ف��ي البلد بات��ت مهددة،
و ّ
مت قضم وهضم جزء منها ،بطرق مباش��رة وغير مباش��رة ،وهو ما يهدد
استمرار البلد واستقراره على املدى الطويل.
ف��ي عمق املس��ألة هناك اعت��راض لدى العلم��اء واملرجعي��ة الدينية
على تغييب الدولة عن قرارها الس��يادي وعن دورها األساسي في تسيير

وفود تقوم بزيارة مفتي الجمهورية
لدعم موقفه من اعتماد عطلة الجمعة
استقبل مفتي اجلمهورية
الش��يخ عب��د اللطي��ف دريان
ف��ي دار الفت��وى ،وف��دا ً م��ن
مجل��س أمناء املرك��ز الثقافي
اإلس�لامي وهيئت��ه اإلداري��ة
برئاسة الدكتور عمر مسيكة،
وبعد اللقاء ق��ال نائب رئيس
املركز الدكتور وجيه فانوس
باس��م الوفد« :زيارتنا لتأكيد
الثقة بشخص سماحة املفتي
دري��ان ،ونش��يد بتحمل��ه
للمس��ؤوليتني الش��رعية والوطنية ف��ي احلفاظ على
لبن��ان بل��دا ً للتعاي��ش الوطن��ي اخلي��ر ،املنفتح على
جمي��ع أبنائ��ه واحملاف��ظ عل��ى حقوقه��م الوطني��ة
والشرعية».
واس��تقبل دري��ان أيضا وف��دا ً من أعض��اء ملتقى
اجلمعي��ات البيروتي��ة برئاس��ة منس��ق امللتق��ى عبد

شؤون املواطنني من خالل انتظام عمل املؤسسات الدستورية.
هن��اك اعت��راض على مص��ادرة قرار احلرب والس��لم من قب��ل أطراف
خارج املؤسس��ات ،وعدم حصرية السالح بيد القوى الشرعية التي تكفل
األمن للجميع على قدم املساواة.
هن��اك اعتراض على اختالل موازي��ن القضاء فيتم التعامل مع بعض
املواطن�ين عل��ى أنه��م متهمون حت��ى تثبت براءته��م ،ومواطن�ين آخرين
أبري��اء ال تهم��ة ميك��ن أن تطالهم حتى ل��و قتلوا وس��رقوا وقطعوا الطرق
ونش��روا الرعب والذعر وهددوا أمن البالد والعباد ،وجتاوزوا كل األعراف
والقوانني ،إلى آخر ما ميكن احلديث عنه في هذا اجلانب.
هناك اعتراض على اعتقال عش��رات بل مئات الش��باب املس��لم ملجرد
شبهة تافهة ،واإلبقاء عليهم رهن التوقيف االداري أو االحتياطي كما يفعل
العد ّو االس��رائيلي مع الش��بان الفلس��طينيني ،في حني ال يتم محاسبة او
مساءلة حتى أولئك الذين يعتدون على دوريات األمن الداخلي أو اجليش
كما حصل مؤخرا ً مع دورية للمخابرات في إحدى القرى اجلبلية.
هناك اعتراض عند العلماء واملرجعية الدينية على استغالل السالح
ف��ي الداخ��ل من خ�لال الهيمن��ة والتهدي��د باس��تخدامه كل وق��ت وحني،
وفرض هيمنة على مؤسس��ات الدولة ،وجتاوز حق��وق املك ّونات األخرى
كلما سمحت الفرصة بذلك.
هن��اك اعتراض عل��ى مصادرة صالحيات مؤسس��ات رس��مية أمنية
وسياس��ية وقضائي��ة ،وتع�� ّد عل��ى صالحي��ات رئاس��ة احلكوم��ة تارة،
والوزارات واإلدارات تارة أخرى.
هن��اك قائم��ة كبيرة م��ن االعتراض��ات على الكثي��ر من املس��ائل التي
يعلمه��ا اجلميع ،والتي لم تع��د حتتمل ،وكان آخرها مس��ألة اعتماد يوم
اجلمعة يوم عمل عادي ،دون مراعاة ملشاعر املسلمني في هذا البلد.
ّ
«القشة التي قصمت ظهر البعير»
يا س��ادة ،هذه القضية األخيرة هي
ً
ً
كم��ا يقول املثل العربي .ه��ي رأس جبل اجلليد الذي يخف��ي ك ّما هائال من
ّ
تتبخر وتتالش��ى يوما ً بعد يوم ،وكأنها «حفنة رمل
االعتراض على دولة
تتس ّرب من بني أصابعنا».
صرخ��ة العلماء واملرجعية الدينية اليوم ليس��ت مطالبة بعطلة يوم
فق��ط ،ب��ل هي صرخة ف��ي وجه ه��ذا التمادي ال��ذي يطيح ه��ذه احلقوق
يومي��اً ،وصرخ��ة أخرى بوجه املس��ؤولني ال��ذي يتول��ون املنصب نيابة
ع ّنا في مواقع املس��ؤولية ،حتى يقوم��وا بدورهم كما ينبغي للحفاظ على
حقوق املس��لمني في هذا البلد ،ضمن التوازن الذي يحفظ حقوق اجلميع،
قب��ل أن يتح ّول املس��لمون إلى مج��رد رعايا ال حق��وق لهم ،بع��د أن ظلّوا
لسنوات وعقود ضمانة البلد واستقالله واستقراره واستمراره}.
وائل جنم

ن فيدار
اللطيف دريا 
ى وفدا ً من علماء
الفتو 
بعلب��ك  -الهرم��ل ،
برئاس��ة مفتي بعلبك
الهرم��ل الش��يخخالد
الصلح.
واس��تقبل مفتي اجلمهورية اللبنانية الشيخ عبد
اللطي��ف دريان ف��ي دار الفتوى وفدا ً موس��عا ً ضم لقاء

اجلمعيات والروابط والهيئات والفعاليات اإلس�لامية
ومخاتير.

لقاء هيئة علماء المسلمين بالمفتي

الرحمن ميوت الذي قال بعد اللقاء« :نحن مع سماحته
في جميع قراراته ومع قرار املجلس الشرعي اإلسالمي
األعلى الذي ص��در للمطالبة بالتعطيل الرس��مي يوم
اجلمع��ة باعتب��اره يوما ً مباركا ً لدى املس��لمني ،وذلك
تثبيتا ً للعيش املش��ترك واالعتدال واملساواة مع بقية
الطوائف»}.

المجلس الشرعي شكّ ل لجنة
لتحقيق التعطيل يوم الجمعة
اجتم��ع املجل��س الش��رعي اإلس�لامي األعلى يوم
االثنني ،برئاس��ة مفتي اجلمهورية الشيخ عبد اللطيف
دريان في دار الفتوى ،في جلس��ة اس��تثنائية وطارئة،
للبحث ف��ي موضوع «الدوام الرس��مي ف��ي العمل يوم
اجلمع��ة ،مبقتض��ى م��ا اق��ره املجل��س النياب��ي ضمن
قانون سلسلة الرتب والرواتب».
واتخذ املجتمعون الق��رار التالي ،الذي ألقاه نائب
رئيس املجلس الوزير السابق عمر مسقاوي:
 -1التأكي��د عل��ى املوق��ف التاريخ��ي الثابت لدار
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الفت��وى واملجل��س الش��رعي اإلس�لامي األعل��ى ،ف��ي
املطالبة بالتعطيل ي��وم اجلمعة باعتباره يوما ً مباركا ً
لدى املس��لمني ،وان املطالبة بتعطي��ل العمل فيه تؤكد
العيش املشترك وحتقيق التآلف الوطني.
 -2تش��كيل جلن��ة متابع��ة إلج��راء االتص��االت
الالزمة لتحقيق هذا املطلب احملق.
 -3إبقاء جلسات املجلس الشرعي مفتوحة لبحث
اخلطوات املناسبة.
اس��تقبلمفت��ي اجلمهورية اللبناني ةالش��يخ عبد

دعما ً ملوقف سماحة مفتي اجلمهورية اللبنانية
الش��يخ عب��د اللطي��ف دري��ان و املجل��س الش��رعي
الراف��ض لق��رار التعطي��ل املجح��ف و الظال��م بح��ق
املس��لمني ،اس��تقبل املفت��ي وف��دا ً م��ن هيئ��ة علم��اء
املس��لمني بحضور اكثر من  150عامل��ا ً ظهر األربعاء
ف��ي دار الفتوى .خ�لال االجتماع ألق��ى رئيس الهيئة
الشيخ رائد حليحل كلمة أكد فيها دعم الهيئة ملواقف
س��ماحة املفتي وأهمي��ة ان يكون ي��وم اجلمعة يوم
عطلة رسمية في لبنان.
وف��ي ما يل��ي أهم ما ج��اء في كلمة الش��يخ رائد
حليحل:
موضوع اجلمعة ليس قضية تعطيل ،بل قضية
ميثاقي��ة .نحن ال نأخذ حق أح��د وال نريد وال نقبل أن
يأخذ أحد حقنا .اجلمعة حقنا ،وشعيرتنا .املوضوع
لي��س قضي��ة عطل��ة جمع��ة فحس��ب ،ب��ل تهمي��ش

واحب��اط يصل الى األح��وال الش��خصية واملناصب
الشاغرة التي متأل بغير أصحابها.

املفتي دريان يستقبل قضاة
ومستشاري احملاكم الشرعية

استقبل مفتي اجلمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان
املستشارين وقضاة الشرع في احملاكم الشرعية السنية
في لبنان برئاس��ة رئيس احملاكم الش��يخ محمد عساف،
ومت التداول في الش��ؤون القضائية ،واكد قضاة الش��رع
تأييده��م ودعمه��م ملوق��ف مفت��ي اجلمهوري��ة واملجلس
الشرعي اإلسالمي األعلى باملطالبة بتعطيل يوم اجلمعة
كامالً ،تعزيزا ً للعيش املش��ترك بني اللبنانيني ،كما اكدوا
رفضه��م لقان��ون زواج القاصرات املت��داول اآلن ،وإلغاء
قان��ون العن��ف األس��ري الذي يش��كل في بع��ض مواده
مساسا ً بصالحيات احملاكم الشرعية.
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الوضع الحكومي ..بين التخ ُّبط السياسي والتردُّد اإلداري
لم حتجب التطورات العسكرية املتالحقة في جرود
عرسال واالستعدادات القائمة ملعركة جرود القاع ورأس
بعلب��ك حالة التخبط احلكومي والتردد السياس��ي التي
تعيش��ها احلكومة ،في ظل ما يش��به الفلتان السياس��ي
ب��كل ما يتعلق ب��األداء احلكومي في أكثر م��ن ملف أمني
وسياسي واقتصادي.
فعل��ى الصعي��د األمن��ي م��ا زال��ت تداعي��ات غياب
الدول��ة ع��ن معرك��ة ج��رود عرس��ال تلق��ي بثقله��ا على
مجمل الواقع احلكومي ،وخصوصا ً في ظل التحضيرات
القائمة ملعركة ج��رود القاع ورأس بعلبك ،حيث تتحدث
احلكوم��ة ع��ن معرك��ة س��يخوصها اجلي��ش اللبنان��ي
مينفردا ً دون أية مس��اعدة من أحد ،ال من «حزب الله» وال
من اجليش السوري.
يتحدث النائب نواف املوس��وي ع��ن ان «حزب الله
لن يترك اجليش اللبناني وحيدا ً في معركته ضد داعش
في جرود القاع».
أما على الصعيد السياس��ي ،فتب��رز الضغوط التي
يقوده��ا «حزب الله» من أجل تطبيع العالقات بني لبنان
الرس��مي ونظام بش��ار األس��د ،حيث ي��رى الوزير محمد
فني��ش أن «مس��ألة ذه��اب بع��ض وزرائن��ا الى س��وريا
هي أمر طبيعي ،وال س��يما أننا نس��عى م��ن أجل حتقيق
مصلح��ة لبن��ان ،والعالق��ة م��ع س��وريا ه��ي عالقة بني
دولتني بينهما عالقات دبلوماسية واتفاقيات ال يستطيع
أحد أن ينكرها».
وينس��حب التخبط احلكومي أيض��ا ً على املوضوع
االقتصادي حيث ما زالت سلس��لة الرتب والرواتب التي
أقرها مجلس النواب محل جدل سياسي واقتصادي بني
اللبناني�ين ،وه��و ما عبر عن��ه بوضوح اللق��اء احلواري
االقتصادي الذي دعا إليه الرئيس ميش��ال عون في قصر
بعب��دا ،فب��رز البيان الش��ديد ب�ين موقف الرئيس س��عد
احلري��ري وأعض��اء احلكومة املؤيدين إلقرار السلس��لة،
وموقف الهيئات االقتصادي��ة وممثلي املدارس اخلاصة
م��ن تأثي��ر إقرار السلس��لة على حي��اة اللبناني�ين وعلى
مجمل الوضع االقتصادي.
والس��ؤال ال��ذي يطرح نفس��ه ه��و :ما هي أس��باب
التخب��ط والت��ردد احلكوم��ي الت��ي تطب��ع أداء احلكومة
ورئيسها بطابعها اخلاص؟
لعل الس��بب األول حلالة التخبط والتردد احلكومي
ه��و التس��وية السياس��ية التي ج��اءت بالرئيس س��عد
احلريري رئيسا ً للحكومة.
ً
فالرئي��س احلري��ري أصب��ح رئيس��ا للحكومة بعد
تس��وية سياس��ية جاءت بالرئيس ميش��ال عون رئيسا ً
للجمهوري��ة ،واتف��ق خالله��ا عل��ى ع��دم اخل��وض ف��ي
احلكومة بالقضايا اخلالفية ،وال سيما ما يتعلق بسالح
مما يجري في سوريا ،وخصوصا ً
«حزب الله» ،واملوقف ّ
لناحي��ة مش��اركة «ح��زب الل��ه» ف��ي القتال ال��ى جانب
النظام السوري.
ه��ذه التس��وية الت��ي كان يأمل فيها الرئيس س��عد
احلريري أن تعطيه حرية في تناول الش��أن االقتصادي
لكونه تنازل مبوجبها عن ملف س�لاح حزب الله وتدخل
احل��زب في س��وريا ،ل��م يلتزمه��ا التي��ار الوطن��ي احلر
و«حزب الله».
فح��زب الله بع��د التطورات العس��كرية األخيرة في
سوريا وجرود عرسال يريد اس��تثمار تورطه العسكري
والسياس��ي في س��وريا في الوضع السياس��ي اللبناني
لناحية تطبيع العالقات بني لبنان الرسمي ونظام بشار
األس��د وقد تصاعدت الدعوات في األيام القليلة املاضية
م��ن قبل الس��يد حس��ن نص��ر الل��ه والرئيس نبي��ه بري
لتطبيع العالقة مع النظام الس��وري .وقال الرئيس نبيه
ب��ري تعليقا ً عل��ى اعتراض الرئيس احلري��ري على قرار
وزير الصناعة حسني احلاج حسن بالذهاب الى سوريا
بصفته الرسمية« :يعترضون على زيارة وزيرين وحزب
الله كله في سوريا».
ويبدو أن تطبيع عالقات لبنان الرس��مي مع النظام
السوري ليس إال قضية وقت ،حيث إن اعتراض الرئيس
سعد احلريري على زيارة وزيري حزب الله وحركة أمل
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لس��وريا هو مجرد اعتراض ش��كلي ال أكث��ر وال أقل ،ألنه
قب��ل بالزيارة على الصعيد الش��خصي ولي��س بقرار من
احلكومة ،ومع ذلك قال الوزير حس��ن احلاج حس��ن انه
سيزور سوريا بصفته الرسمية.
الس��بب الثان��ي للعج��ز احلكوم��ي ه��و الوض��ع
االقتصادي ،وعجز احلكومة عن تقدمي أي شيء إلنعاش
االقتصاد اللبناني بفعل التسوية السياسية بني الرئيس

عون والرئيس سعد احلريري.
فرغ��م م��رور تس��عة أش��هر عل��ى تألي��ف حكوم��ة
«اس��تعادة الثق��ة» برئاس��ة الرئي��س س��عد احلري��ري،
وم��ا يقارب الس��نة عل��ى انتخ��اب الرئيس عون رئيس��ا ً
للجمهوري��ة ل��م يش��هد الوض��ع االقتص��ادي ف��ي لبنان
حتسنا ً في أي صعيد ،بل ازداد الوضع سوءا ً في مختلف
القطاع��ات االقتصادية ،وال س��يما في قطاع��ي الصناعة

والتجارة ،وقطاع املقاوالت وخصوصا ً قطاع البناء الذي
يش��هد تراجعا ً كبيرا ً وصل الى ما يقارب الـ ٪42بحسب
دراس��ة صادرة عن فرنسبنك ،وهو ما انعكس سلبا ً على
أوضاع اللبنانيني االقتصادية واالجتماعية.
وفي ظ��ل هذه املعان��اة ،أقر املجل��س النيابي بفعل
ضغوط سياس��ية وحس��ابات انتخابية سلس��لة الرتب
والروات��ب ،وه��ي الت��ي تكلف س��نويا ً ما يق��ارب 1700
مليار لي��رة لبنانية ،وقد عمدت احلكومة الى إقرار س��لة
كبيرة من الضرائب لتحويل السلسلة التي يستفيد منها
 ٪25من الش��عبي اللبناني ،فيما س��يعاني ثلثا الشعب
اللبنان��ي من نتائج إقرار سلس��لة الرت��ب والرواتب ،وال
س��يما على صعي��د ارتف��اع أس��عار الس��لع واخلدمات،
وارتفاع كلفة التعليم ما بني  ٪35و ،٪50وهو ما سيزيد
الوضع االقتصادي تردي��اً ،ولذلك عقد اللقاء االقتصادي
احلواري في بعبدا من أجل التغطية على إقرار السلسلة
التي ستترك تداعيات كثيرة على حياة اللبنانيني.
باختص��ار ،الرئي��س س��عد احلريري أصبح أس��ير
التسوية السياسية التي جاءت به رئيسا ً للحكومة ،وهو
يأمل في ظل حالة الضعف التي يعيش��ها تيار املستقبل
عل��ى الصعي��د الداخل��ي ،وحال��ة الت��ردد عل��ى الصعيد
اإلقليمي وال س��يما بالنس��بة إلى الوضع في اخلليج ،ان
يحافظ على موقعه السياس��ي في رئاسة احلكومة ،ولو
كان ذلك ثمنه املزيد من التنازالت لـ«حزب الله» ،والتيار
الوطني احلر}.
بسام غنوم

«تيار المستقبل» وحزب الله:
ّ
الداخلية ..وخالفات خارجية
اتفاق على القضايا
ّ
يعيش «تيار املستقبل» وحزب الله منذ عدة سنوات
«حالة من املس��اكنة االضرارية بينهما» ،فرغم اخلالفات
العدي��دة ح��ول امللف��ات اخلارجي��ة ودور ح��زب الله في
سوريا واليمن والعراق واحملكمة الدولية ،فإنهما متفقان
على إدارة ش��ؤون لبنان الداخلي��ة ومواجهة املجموعات
اإلرهابية وامللفات األمنية.
وق��د أدى التواف��ق الداخلي بني التي��ار واحلزب إلى
تش��كيل حكوم��ة الرئيس مت��ام س�لام الت��ي أدارت البلد
خ�لال مرحل��ة الف��راغ الرئاس��ي ،وم��ن ثم دعم ترش��يح
العماد ميش��ال عون لرئاس��ة اجلمهورية وعودة الرئيس
سعد احلريري الى رئاسة احلكومة مجدداً.
وش��كلت اللق��اءات الثنائي��ة ،الت��ي كان��ت تعقد بني
وف��دي التي��ار واحل��زب في ع�ين التينة برعاي��ة الرئيس
نبيه بري طوال الس��نوات الثالثة املاضية ،أداة التنسيق
الدائم��ة بني الفريقني ،ورغم أن مس��ؤولي احلزب والتيار
كانوا يطلقون التصريحات النارية ضد بعضهما البعض
وخصوصا ً حول امللفات اخلارجية ،فإنهما كانا يتعاونان
لضب��ط األوض��اع األمنية في لبن��ان والعمل الس��تيعاب
تداعيات أية مش��كلة حتصل ف��ي املناط��ق اللبنانية بني
أنصارهم��ا ،وكذلك االتفاق عل��ى إدارة امللف��ات الداخلية
وص��وال ً إلى إقرار قانون االنتخابات ومترير ملفات النفط
والغاز.
فأي��ن يلتقي التيار واحلزب عل��ى الصعد الداخلية؟
وأين يختلفان؟ وما هي نظرتهما إلى املرحلة املقبلة؟

نقاط االتفاق واخلالف

بداية ،أين يتفق «تيار املستقبل» وحزب الله؟ وأين
يختلفان؟
قيادي بارز في «تيار املس��تقبل» وخالل لقاء خاص
له مع عدد من الكوادر اإلس�لاميني املقربني من حزب الله،
حتدث عن نقاط االتفاق واخلالف بني التيار واحلزب وملا
قاله« :اننا في «تيار املس��تقبل» اتخذنا قرارا ً واضحا ً منذ
عدة سنوات بأننا ال نريد العودة للحرب األهلية في لبنان
ونح��ن محكوم��ون كلبناني�ين بالتوافق الداخل��ي ،وانه
ال خي��ار لنا ملعاجل��ة مش��اكلنا الداخلية إال عب��ر احلوار.
وعندم��ا وصل��ت األزمة الرئاس��ية في لبنان ال��ى ذروتها
درس��نا كل اخلي��ارات املتاح��ة واالحتم��االت املتوقع��ة
ووجدن��ا انه ال ميكن معاجلة هذه األزمة إال من خالل دعم
أحد مرشحي  8آذار فتبنينا بداية ترشيح النائب سليمان
فرجنية ،وعندما لم نصل الى نتيجة دعمنا العماد ميشال
عون ،وكانت اللقاءات الثنائية بيننا وبني احلزب برعاية
الرئي��س نبيه بري في عني التينة تش��كل االط��ار العملي
ملعاجل��ة املش��اكل الداخلي��ة وحماي��ة االس��تقرار األمني
واستيعاب األجواء املذهبية والطائفية.
ويضيف القيادي البارز« :لبنان واملنطقة يعيش��ان
منذ عدة سنوات حالة من الصراعات الطائفية واملذهبية،

ب��دأت باألوض��اع ف��ي الع��راق بعد
س��قوط نظ��ام ص��دام حس�ين ومن
ث��م بع��د اغتي��ال الرئي��س رفي��ق
احلري��ري ،وص��وال ً إل��ى األوض��اع
الس��ورية وم��ا يج��ري في ع��دد من
الدول العبري��ة ،وأدت هذه األحداث
ال��ى بروز خالفات قوي��ة بيننا وبني
ح��زب الل��ه بس��بب االخت�لاف ف��ي
النظ��ر للتط��ورات املختلف��ة ،ودور
احل��زب املتصاعد في عدد من الدول
العربية ،والكل يعلم اننا واحلزب ال
نتفق عل��ى الرؤية اخلارجية ونحن
ال نواف��ق عل��ى دور احلزب ومواقفه ضد ال��دول العربية،
وال سيما السعودية ،لكن رغم هذه اخلالفات فإننا وجدنا
أن من املصلحة لنا وللح��زب وللبنان ان يحصل التوافق
على إدارة شؤون البلد الداخلية وحماية االستقرار األمني
ومنع انتقال ه��ذه الصراعات الى الداخل اللبناني ،وهذه
الرؤية حتظى مبوافقة إقليمية ودلية».
ويتاب��ع القي��ادي« :نحن م��ع املقاومة ف��ي مواجهة
العد ّو اإلس��رائيلي وإذا ش�� ّنت «إس��رائيل» عدوانا ً جديدا ً
عل��ى لبنان فس��نكون إلى جان��ب املقاوم��ة واجليش في
مواجهته��ا ،لكننا في الوقت نفس��ه ندعو إلع��ادة احلوار
حول االستراتيجية الدفاعية والبحث في مستقبل سالح
حزب الله ألنه ال ميكن ان تس��تمر األمور على ما هي عليه
اليوم».

آفاق املرحلة املقبلة

لك��ن كي��ف س��تكون العالقة ب�ين «تيار املس��تقبل»
وح��زب الله في املرحلة املقبلة؟ وما ه��ي التحديات التي
تواجهها على صعيد االنتخابات وإدارة الش��أن الداخلي
وما بعد نهاية األزمة السورية؟
وحول هذه األس��ئلة يجيب القي��ادي البارز في تيار
املس��تقبل« :ان جميع األحزاب أمام حت ٍّد كبير على صعيد
االنتخاب��ات النيابي��ة في ظل قان��ون االنتخ��اب اجلديد
القائم على أس��اس النس��بية والصوت التفضيلي ،ونحن
ف��ي «تيار املس��تقبل» جنحنا في جتاوز االش��كاالت التي
واجهتن��ا ف��ي الس��نوات املاضية بس��بب غي��اب الرئيس
س��عد احلريري ع��ن البلد واألوض��اع املالي��ة ،وقد عززنا
الي��وم حضورن��ا السياس��ي والش��عبي ،ولك��ن أمامن��ا
حتديات كبي��رة في املرحلة املقبلة وهذا ما يواجهه حزب
الله أيضاً».
ويضيف القيادي املستقبلي« :ان مواجهة التحديات
املقبلة تس��تلزم ترش��يح ش��خصيات قوية لها حضورها
الش��عبي وقادرة على التصدي ملش��اكل الناس نظرا ً إلى
الدور الكبي��ر الذي س��يلعبه املجتمع املدني ف��ي املرحلة
املقبل��ة .كم��ا انن��ا نس��تعد ملرحلة ما بع��د انته��اء األزمة
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واحلاج حسن

الس��ورية وال��دور ال��ذي س��يلعبه ح��زب الله مس��تقبالً،
فاحل��زب س��يعود الى لبن��ان عاج�لاً أو آج�لاً ونحن من
مس��ؤوليتنا ان نالقي��ه ،وهن��اك أس��ئلة عديدة س��تطرح
ف��ي املرحل��ة املقبلة ح��ول دور احلزب ومس��تقبل النظام
السياسي في لبنان وسالح حزب الله».
ويتابع القيادي في التيار« :نحن نريد اقامة عالقات
إيجابي��ة م��ع كل دول املنطق��ة (إي��ران ،مص��ر ،العراق)،
واس��تمرار التوازن في العالقة م��ع دول اخلليج ،وال نريد
ان نتأث��ر باألزم��ات احلاصل��ة ،لكنن��ا ف��ي الوقت نفس��ه
نتبن��ى املوقف الس��عودي من ه��ذه األزمة ألنن��ا جزء من
مح��ور سياس��ي يختل��ف ع��ن احملور ال��ذي يش��ارك فيه
احلزب».
ه��ذه املواق��ف التي حتدث عنه��ا القيادي ف��ي «تيار
املس��تقبل» تتالقى مع املواقف التي يتبناها املسؤول في
حزب الله س��واء بش��كل علن��ي أو في اللق��اءات اخلاصة
معه��م ،فه��م ف��ي الوق��ت ال��ذي يؤك��دون في��ه االختالف
م��ع «تي��ار املس��تقبل» ح��ول امللف��ات اخلارجي��ة ،فإنهم
يؤك��دون «أهمي��ة التعاون م��ع الرئيس س��عد احلريري
و«تيار املستقبل» في معاجلة املشاكل الداخلية وحماية
االستقرار األمني ومواجهة املجموعات اإلرهابية».
ويؤكد مس��ؤولو احلزب «ان مرحلة حكومة الرئيس
مت��ام س�لام وحالي��ا ً حكوم��ة الرئي��س س��عد احلريري
تعتب��ر أفض��ل مرحلة في العالق��ة مع «تيار املس��تقبل»،
فق��د مت جت��اوز العدي��د م��ن املش��كالت الداخلي��ة وجرت
العودة الى املؤسس��ات الدستورية وإدارة شؤؤن الناس
ومشاكلها».
لكن ه��ل تس��تمر األج��واء االيجابية بني ح��زب الله
و«تيار املس��تقبل»؟ وكيف ستكون عليه هذه العالقة في
ضوء املتغيرات في املنطقة وما يجري في س��وريا؟ وهل
س��يتحالفان انتخابيا ً أم س��يتواجهان ف��ي كل املناطق؟
ه��ذا ما س��تجيب عنه التطورات السياس��ية ف��ي املرحلة
املقبلة}.
قاسم قصير
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تسليم الحدود األردن ّية للنظام السوري ...تمهيد لفتح معبر في السويداء؟
يثير االنس��حاب املفاجئ لفصيل «جيش العشائر»
املدع��وم م��ن األردن م��ن املنطق��ة احلدودية مع س��ورية
قبل أس��بوع ،وتس��ليم مواقعه لقوات النظام الس��وري،
الكثير من التس��اؤالت حول مغزى ه��ذه اخلطوة ،ومدى
ارتباطه��ا بتطبيق اتفاق «خفض التصعيد» في اجلنوب
السوري ،أو بالتنسيق األردني مع النظام السوري ،وهل
ستتبعه خطوات أخرى ،مثل فتح معبر جديد مع األردن
في املناطق التي سيطرت عليها قوات النظام ،يكون بديالً
من معبر نصيب الذي تس��يطر عليه قوات املعارضة منذ
أكثر من عامني.
وما يزي��د من غم��وض املوقف ،أن االنس��حاب جاء
دون تنس��يق مع الفصائل العس��كرية املعارضة العاملة
ف��ي املنطق��ة ،وأهمها فصي�لا «جيش أس��ود الش��رقية»
وق��وات «الش��هيد أحم��د العب��دو» ،وعل��ى نح��و يوحي
بوج��ود تنس��يق م��ع ق��وات النظام الت��ي س��ارعت إلى
احللول مكان القوات املنس��حبة ،وس��يطرت على مواقع
هامة من الش��ريط احلدودي بني السويداء واألردن ،مثل
ت��ل احلربي��ة و«املخف��ر  ،»30ومعبر أبو شرش��وح ،إلى
جان��ب املخف��ر  154واملخفر  ،143مبس��احة تقدر بنحو
 100كيلومتر.

وعل��ى الرغم م��ن أن قوات املعارض��ة التي فوجئت
به��ذه التطورات حاول��ت التقدّم والس��يطرة على بعض
املواق��ع ،إال أن ق��وات النظ��ام كانت هي األس��رع واألكثر
جهوزي��ة مل��لء الفراغ .ب��ل إنها تس��عى إلى التم��دد أكثر
باجتاه الش��ريط احل��دودي الصاعد ش��ماال ً إلى محاذاة
نقط��ة التن��ف ،بغي��ة الس��يطرة عل��ى كام��ل الش��ريط
احل��دودي م��ع األردن ،إذ بقيت كيلومت��رات قليلة لتصل
نقاط سيطرتها شرق الس��ويداء ،بتلك التي تقدّمت إليها
في عمق البادية ،وحتديدا ً بني الزلف وأم رمم.
وقال خالد الفيصل ،وهو مس��ؤول عسكري في أحد
الفصائل العاملة في اجلنوب الس��وري ،في تصريح له،
إن «جيش العش��ائر» الذي تأسس قبل حوالي عامني لم
يكن يتبع لـ«اجلبهة اجلنوبية» ،بل للس��لطات األردنية
ووجهته لقتال تنظيم «داعش»
التي ش�� ّكلته وس��لّحتهّ ،
ف��ي منطقة اللجاة ،واألهم حراس��ة احل��دود األردنية من
اجلهة اجلنوبية الشرقية لدرعا.
وأضاف أن «هذا الفصي��ل الذي يصل عدد عناصره
إلى نحو ثالثة آالف مقاتل ،ل��ه أجندة أردنية ،ولم يقاتل
النظام الس��وري أب��داً ،بل تكررت انس��حاباته منذ مطلع
ه��ذا العام إل��ى أن س��لّم آخر مواقع��ه للنظام قب��ل أيام،
األم��ر ال��ذي يثير الش��كوك
فع�لاً ح��ول وظيفت��ه التي
مت ّثلت ف��ي تفويت الفرصة
عل��ى فصائ��ل املعارض��ة
للس��يطرة عل��ى مس��احات
واس��عة من احل��دود ،ومن
ثم تس��ليم هذه املس��احات
للنظ��ام الس��وري دون أي
قتال ،بدل تس��ليمها لقوات
املعارض��ة» ،معتبرا ً أن هذا
«يش��ير إلى وج��ود مخطط

«الحشد الشعبي»:
لوال قتالنا في سوريا لسقط النظام
ق��ال املس��ؤول اإلعالمي في «احلش��د الش��عبي»
بالعراق ،أحمد األس��دي ،يوم االثنني ،إنه «لوال بعض
فصائ��ل احلش��د الش��عبي الت��ي تقات��ل ف��ي األراضي
الس��ورية منذ ست سنوات لسقط النظام السوري بيد
تنظيم داعش».
ورأى األس��دي خ�لال مؤمت��ر صحف��ي عق��ده في
العاصمة العراقية بغداد أن «فصائل احلشد الشعبي
التي تقاتل في األراضي السورية منذ  6سنوات تؤدي
دورا ً كبيرا ً في منع اإلرهاب من الوصول إلى العراق».
وأض��اف أن��ه «ل��وال ه��ذه الفصائ��ل ووجوده��ا
وقتاله��ا ،لرأين��ا رمب��ا النظ��ام الس��وري س��قط بي��د
العصاب��ات اإلرهابي��ة ،ولرمب��ا تغي��رت اخلارطة مبا
فيها خارطة الشرق األوسط».
وتقات��ل العديد من الفصائل الش��يعية املس��لحة،
العراقي��ة واللبنانية واألفغانية واإليرانية ،إلى جانب
قوات النظام السوري في عدة مناطق سورية.
وتؤك��د احلكومة العراقية أن أية فصائل ش��يعية
مسلحة تقاتل خارج احلدود العراقية ال تتبعها.

وف��ي  18حزي��ران املاض��ي التق��ت ق��وات جيش
النظام السوري وقوات «احلشد» ،على حدود البلدين
ف��ي محافظة األنبار غربي الع��راق ،وذلك للمرة األولى
منذ مت��دد تنظيم «داع��ش» في البلدي��ن عامي 2014
و.2015
وبشأن معركة حترير قضاء تلعفر غرب املوصل،
أوضح األسدي أن «احلشد الشعبي بألويته وفصائله
سيش��ارك ف��ي معركة حتري��ر قضاء تلعف��ر ،ومت فعالً
حتديد موع��د انطالق العملية وس��تكون خ�لال األيام
القليلة القادمة».
وأوض��ح أن «احلش��د الش��عبي سيش��ارك ف��ي
العملية حتت غطاء جوي يوفره س�لاح اجلو العراقي
حص��راً ،ألنن��ا ال نقات��ل حتت الغط��اء اجل��وي التابع
للتحالف الدولي».
ومنذ انتهاء معركة املوصل في  10متوز املاضي،
تس��تعد الق��وات العراقية لش��ن الهجوم عل��ى تلعفر؛
الت��ي تبعد نحو  65كلم عن غ��رب مدينة املوصل ،لكن
لم يتضح بعد موعد بدء احلملة}.

المعارضة السورية تعلن إسقاط مقاتلة للنظام
جنوبي البالد ..وأسر الطيار
أعلن��ت فصائ��ل تابع��ة للمعارضة
الس��ورية ي��وم الثالث��اء إس��قاط طائرة
حربية تابعة للنظام في الريف الشرقي
حملافظة السويداء جنوبي سوريا.
وأف��اد بي��ان لـ«جي��ش أس��ود
الش��رقية»(فصيل مع��ارض) عب��ر
حس��اباته ف��ي مواق��ع التواص��ل
االجتماع��ي ،أن الطائ��رة ه��ي م��ن طراز
مي��غ  21ومت اس��قاطها عب��ر مض��ادات
أرضية من عيار .23
وأش��ار إلى أن الطائرة س��قطت ف��ي منطقة وادي
محمود بالقرب من احلدود األردنية السورية.
وأوضح البيان أن مقاتلي املعارضة ألقوا القبض

على الطيار وهو برتبة رائد بعد أن ألقى نفسه باملظلة،
وهو مصاب بجروح وكدمات طفيفة.
ونش��ر «جيش أس��ود الش��رقية» صورا ً قال إنها
للطائرة ،وقد احترقت بشكل كامل}.

بقلم :عدنان علي
مش��ترك بني األردن والنظام وروسيا الس��تبعاد فصائل
املعارضة قدر اإلمكان من الشريط احلدودي».
ولم يس��تبعد الفيص��ل أن يكون الهدف ف��ي النهاية
فت��ح معب��ر جدي��د م��ع األردن م��ن محافظ��ة الس��ويداء
خصوص��ا ً أن احلدي��ث ع��ن فتح مثل ه��ذا املعب��ر قدمي،
وب��رز حتى قب��ل س��يطرة املعارضة على معب��ر نصيب،
لكن جتسيده على األرض تعرقل خالل الفترات املاضية
بسبب حتفظ السلطات األردنية التي كانت ّ
تفضل إعادة
التعامل مع معبر نصيب املجهز بشكل أفضل ،لكن رفض
فصائل املعارضة تسليم املعبر حال دون ذلك حتى اآلن.
وأوض��ح أن معظم الفصائل التي تس��يطر عل��ى املعبر ال
تتب��ع لغرف��ة «املوك» ف��ي األردن ،بل لفصائ��ل «اجلبهة
اجلنوبي��ة» ،وبالتالي فإن س��لطة األردن عليها ليس��ت
مطلق��ة لك��ون معظمه��ا ال يتلقى م��ن الغرفة أس��لحة وال
متويالً.
ً
ويقود فصيل «جيش العشائر» حاليا الشيخ راكان
اخلضير ال��ذي يقيم في األردن ،ويش��ارك في اجتماعات
أستانة كأحد ممثلي اجليش السوري احلر .وبحسب ما
ذكرت صحف أردنية ،فقد عُ قد بعد س��يطرة قوات النظام
على احل��دود مع األردن ،اجتماع ف��ي العاصمة األردنية
ع ّمان ،ضم رموز عش��ائر البادية الس��ورية وقيادات من
«جيش العش��ائر» وسط تكتم ش��ديد ،مبشاركة ممثلني
عن اجليش األميركي ،ومت خالله بحث أمن مخيم الركبان
ال��ذي يتمرك��ز ف��ي محيط��ه فصي��ل «جيش العش��ائر»،
ووض��ع الالجئني في��ه ،إضاف ًة إلى عم��ل املجلس احمللي
في املخيم وس��بل دعمه ،وذلك في إطار تالفي أية أضرار
ق��د يكون خلّفها انس��حاب «جيش العش��ائر» من منطقة
احل��دود دون تنس��يق مع فصائ��ل املعارض��ة التي جتد
نفسها في مواجهة مفتوحة مع قوات النظام واملليشيات
الت��ي تقاتل معها من جه��ة ،وتنظيم «داع��ش» من جهة
أخرى.
ويتمركز في هذه املنطقة بشكل خاص «جيش أسود
الش��رقية» ،و«قوات الش��هيد أحم��د العب��دو» ،التابعان
للمعارض��ة الس��ورية ،اللذان س��يطرا على ق��رى عديدة

في ش��مال شرقي الس��ويداء في أواخر شهر مارس/آذار
املاض��ي ،بعي��د انس��حاب تنظيم «داع��ش» منه��ا .فيما
حاول��ت قوات النظ��ام واملليش��يات املوالية له��ا اقتحام
ه��ذه القرى مرات عدة خ�لال الفترة املاضي��ة ،إال أن تلك
احملاوالت باءت بالفش��ل ،لتعود قوات النظام وتس��يطر
عل��ى كل قرى ريف الس��ويداء الش��مالي الش��رقي مطلع
شهر يوليو/متوز املاضي ،عقب انسحاب «جيش أسود
الش��رقية» وجي��ش «أحرار العش��ائر» آن��ذاك في اجتاه
عمق البادية السورية واحلدود األردنية.
وقد س��بب انسحاب «جيش العش��ائر» ،قطع طرق
اإلم��دادات للمقاتل�ين م��ن اجلي��ش احل��ر املوجودين في
منطق��ة الش��عاب ،إذ ق��ام النظ��ام بحصاره��م وخرجوا
بصعوب��ة وكادت أن حت��دث كارثة ،كما يق��ول املتحدث
باس��م «جيش أسود الشرقية» س��عد احلاج ،مشيرا ً إلى
أن «جيش العش��ائر» ت��رك مركباته وصهاري��ج الوقود
خلفه ،مس��تغربا ً صمت «جيش العش��ائر» حول أسباب
االنس��حاب وفتح خاص��رة رخوة ف��ي ريف الس��ويداء.
ورأى احلاج أن «هذا االنس��حاب يش��ير إلى ع��دم التزام
هذا الفصيل مبادئ الث��ورة ،لكونه ليس صاحب قضية،
بل يتب��ع أجندة خارجي��ة صرفة» ،مؤك��دا ً أن الثورة لن
تتوق��ف عن��ده أو عند غي��ره ،دون أن يس��تبعد أن يكون
انس��حاب الفصي��ل مت بتنس��يق وترتي��ب م��ع النظ��ام
السوري.
وأش��ارت بعض املعطيات إلى أن النظام الس��وري
نقل في أوقات س��ابقة األمانة اجلمركية من معبر نصيب
احل��دودي م��ع األردن إل��ى معب��ر جدي��د مت جتهيزه في
منطقة الرويشد في ريف السويداء ،ونقل معدات وأجهزة
للمعب��ر اجلدي��د بتوصية م��ن أجه��زة األمن الس��ورية،
خصوص��ا ً جهاز األم��ن العس��كري الذي يدي��ر محافظة
الس��ويداء ،على الرغم من وجود قناع��ة لدى النظام بأن
املعبر اجلديد في الس��ويداء لن يح��ل محل معبر نصيب
ولن يكون فعّ اال ً مثله ،فمسافته أطول وجتهيزاته أبسط
وأضع��ف ،وهناك إش��كاليات لوجس��تية كثي��رة ،كما أن
األردن ل��م يواف��ق بع��د عل��ى فتح��ه ،ألن النظام م��ا زال
يس��يطر على محافظة السويداء ويتخذ منها مقرا ً لقواته
العسكرية واألمنية.
ُيش��ار إل��ى أن انفجارا ً كبيرا ً ض��رب مركزا ً لـ«جيش
اإلس�لام» في بلدة نصيب املجاورة للمعب��ر ،بعد يومني
فقط من انس��حاب «جيش العش��ائر» من مناطق نفوذه،
موقعا ً عش��رات القتلى واجلرحى ،فيم��ا اعتبره البعض
رس��الة لفصائل املعارضة بأن وجودها غير مرغوب فيه
في نصيب وفي معبرها احلدودي}.

سرايا الشام تؤكد وصول قافلة عرسال
إلى سوريا
وصل��ت قافل��ة مقاتلي س��رايا أه��ل الش��ام التابعة
للجيش الس��وري احل��ر وعائالتهم املرحل�ين من محيط
بلدة عرسال شرقي لبنان إلى القلمون داخل سوريا ،في
حني انتشر اجليش اللبناني باملنطقة.
ونقل مراسلون عن املتحدث باسم سرايا أهل الشام
عمر الش��يخ ،تأكيده أن كامل قافل��ة املقاتلني وعائالتهم
عبرت احلدود اللبنانية الس��ورية بحلول مس��اء االثنني
باجتاه منطقة القلمون الش��رقي عبر الطريق الذي يصل
دمشق بحمص.
وقال��ت مص��ادر إن القافلة املؤلفة م��ن نحو أربعني
حافل��ة ،تق��ل ما يص��ل إل��ى ألفي س��وري -بينه��م نحو
ثالثمئة من مقاتلي الس��رايا -وصلت إلى بلدة فليطة في
القلمون الغربي في طريقه��ا إلى بلدة الرحيبة بالقلمون
الش��رقي .وأكد التلفزيون الس��وري وص��ول القافلة إلى
منطقة جرود فليطة.
وقال مراس��لون إن العملية ب��دأت صباحا ً بتجميع
املقاتل�ين واملدني�ين في منطق��ة وادي حمي��د ،ومن هناك
انطلق��ت القافل��ة نح��و منطق��ة الره��وة ،ث��م إل��ى جرود
فليطة داخل األراضي الس��ورية .وإن مقاتلي س��رايا أهل
الش��ام طالب��وا ف��ي البداية ب��أن ينطلقوا نح��و األراضي
الس��ورية على منت آلياتهم اخلاصة حاملني أس��لحتهم،
إال أن املفاوض��ات أفض��ت في نهاية املط��اف إلى ركوبهم
احلافالت حاملني أسلحتهم اخلفيفة.

ورافق األمن العام اللبناني والصليب األحمر الدولي
القافلة حتى احلدود السورية ،كما أن مسلحي حزب الله
انتش��روا حول احلافالت قبل انطالقها م��ن وادي حميد،
وفي اجلانب اآلخر من احلدود تشرف على العملية قوات
النظام السوري مبرافقة من الهالل األحمر السوري.
يش��ار إل��ى أن إج�لاء مقاتل��ي س��رايا أه��ل الش��ام
وعائالته��م وم��ن الالجئ�ين اآلخرين في محيط عرس��ال
يأتي بعد أقل من أسبوعني من عملية إجالء مماثلة لنحو
 7500س��وري -بينه��م مئات م��ن مقاتل��ي هيئة حترير
الش��ام -باجت��اه محافظة إدلب ش��مالي س��وريا ،وذلك
بعد اتفاق أعقب معارك بني الهيئة وحزب الله في جرود
عرسال.

اجليش ينتشر

وقال املراس��لون إن اجلي��ش اللبناني انتش��ر عقب
رحيل مس��لحي الس��رايا مبنطقة وادي حميد ،وهي املرة
األول��ى منذ س��نوات التي ينتش��ر فيها اجلي��ش في هذه
املنطقة .وإن هذا االنتشار يندرج ضمن خطة لبدء معركة
م��ع تنظي��م الدولة اإلس�لامية الذي يش��رف عل��ى جبال
ف��ي املنطقة التي أخالها مقاتلو س��رايا أهل الش��ام ،وإن
احلدي��ث اآلن يكثر عن املعركة القادمة مع تنظيم الدولة،
وإن جميع الالجئني الس��وريني باتوا داخل عرس��ال بعد
عملية اإلجالء اجلديدة.
م��ن جهته ،أك��د اجليش اللبنان��ي أنه نفذ انتش��ارا ً
ف��ي املنطق��ة الت��ي انس��حب
منه��ا املقاتل��ون واملرتفع��ات
احمليطة بها ،وقال إن ذلك يأتي
ف��ي إط��ار م��ا وصف��ه بإحكام
الطوق وتضيي��ق اخلناق على
مجموع��ات تنظي��م الدول��ة
املنتشرة في جرود رأس بعلبك
والقاع اللبنانية}.
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األمم المتحدة :لدينا أدلة تدين «األسد» بارتكاب جرائم حرب
العدالة في هذه املسألة بعيد املنال.
وكان��ت دي��ل بونت��ي املواطن��ة السويس��رية
الس��بعينية التي برزت من خ�لال حتقيقها في جرائم
احل��رب الت��ي ارتكب��ت ف��ي روان��دا ويوغوس�لافيا
الس��ابقة ،أعلنت في وقت س��ابق من الش��هر اجلاري
أنها ستس��تقيل م��ن اللجنة ألنها «ال تفعل ش��يئا ً على
اإلطالق» .لكن اآلن جميع األطراف في سورية تصطف
في جهة الش�� ّر حيث ارتكب نظام األسد جرائم فظيعة
ضد اإلنس��انية واس��تخدم أس��لحة كيميائية ،فيما لم
تعد املعارضة تضم إال املتطرفني واإلرهابيّني (.)...
وتول��ت اللجن��ة مهم��ة التحقيق ف��ي االنتهاكات
املتعلق��ة بحق��وق اإلنس��ان وجرائ��م احل��رب ف��ي
س��ورية بعد فت��رة وجيزة م��ن اندالع الن��زاع في آذار
م��ن ع��ام  ،2011م��ع قيام تظاه��رات س��لمية تطالب

جمعت جلن��ة أممية حتقق ف��ي انتهاكات حقوق
اإلنس��ان في س��ورية أدلة تكفي إلدانة الرئيس بش��ار
األس��د بارتكاب جرائم حرب ،بحسب ما أفادت إحدى
أعضاء اللجنة في مقابالت نشرت يوم األحد ،بحسب
«فران��س ب��رس» .وقال��ت املدّعي��ة العام��ة الس��ابقة
املتخصص��ة ف��ي جرائ��م احل��رب ،كارال دي��ل بونتي،
التي تس��تعد للتخلي عن منصبها في جلنة التحقيق
الدولية املعنية بسورية بعد خمس سنوات من العمل
فيها ،لوس��ائل إعالم سويس��رية إن األدلة ضد األس��د
تكفي إلدانت��ه بارتكاب جرائم حرب .وقالت جلريدتي
«لو ماتان دميانش» و«زونتاغس تس��ايتونغ»« :أنا
واثقة من ذلك» ،رغم إشارتها إلى أنه في غياب محكمة
ومدّع ع��ام دوليينّ مكلفني مهمة إج��راء محاكمات في
قضاي��ا جرائ��م احلرب في س��ورية ،فس��يبقى إحقاق

بإصالحات حتولت الحقا ً إلى نزاع مس��لح متش��عب
ومتعدد األطراف .وأس��فر النزاع املس��تمر في سورية
عن س��قوط أكثر من  330ألف قتي��ل ،ونزوح املاليني.
ولطاملا ناش��دت اللجنة التي لن يبقى فيها إال عضوان
بعد اس��تقالة ديل بونتي ،مجل��س األمن حتويل ملف
س��ورية إل��ى محكم��ة اجلناي��ات الدولي��ة ولكن دون
نتيج��ة .وف��ي توضيحها س��بب اس��تقالتها صرحت
دي��ل بونتي جلري��دة «لو مات��ان دميان��ش»« :ال أريد
أن أحت��ول إل��ى غط��اء ملجتمع دول��ي ال يقوم بش��يء
عل��ى اإلطالق» من أج��ل حتقيق العدالة في س��ورية.
وأضاف��ت« :اس��تقالتي ته��دف كذل��ك إل��ى أن تك��ون
مبثابة اس��تفزاز» ،حيث تأمل أن «تشكل عامل ضغط
عل��ى مجل��س األم��ن الذي يتع�ين عليه إحق��اق احلق
للضحاي��ا» .وأك��دت أن العدال��ة الدولي��ة ضروري��ة
لس��ورية حي��ث جرائ��م احلرب الت��ي ارتكبت «أس��وأ
بكثير» من تلك التي رأتها في يوغوس�لافيا الس��ابقة.
وأضاف��ت« :دون عدال��ة في س��ورية لن يك��ون هناك
سالم أبدا ً وبالتالي ال مستقبل»}.

النازيون الجدد في أمريكا يدعمون األسد ..لماذا؟
كش��ف موقع إس��رائيلي ،أن ما يعرف بـ«النازيون اجلدد» ،في
الواليات املتحدة األمريكية ،يدعمون رئيس النظام الس��وري بشار
األسد.
وذكر موقع «املصدر» اإلس��رائيلي أن حرك��ة «اليمني البديل»،
التي ينتم��ي إليها املش��تبه بتنفيذه عملية الده��س ضد متظاهري
اليس��ار ف��ي فرجيني��ا ،كانت من أب��رز داعمي دونال��د ترامب ،وهي
تدعم األسد أيضاً.
وش��ارك منف��ذ الهجوم ف��ي صفحته عل��ى الفيس ب��وك صورا ً
حتم��ل رمز الصليب املعك��وف ،وصورة لبيبي الضفدع ،ش��خصية
خيالية متماهي��ة مع اليمني املتطرف ومعروف��ة كـ(رمز الكراهية)،
وصورا ً لهتلر في صغره ،وصورة للحاكم الس��وريّ ،
بش��ار األسد،
ُكتِب عليها (ال يشق له غبار).
وق��ال املوق��ع إن تعليق��ات وردت على صورة لألس��د نش��رها

النازي��ون ،قال��ت إنه «ليس م��ن املفاجئ أن يدع��م النازيون اجلدد
والعنصري��ون م��ن يرتكب اجلرائم بح��ق أبناء ش��عبه ويعرضهم
للغازات السامة».
وكشف «املصدر» أن معظم أعضاء حركة «اليمني البديل» ،هم
أيضا ً من داعمي فالدميير بوتني املتحمسني.
وم��ن ب�ين ادع��اءات أخ��رى ،ادع��ى أعض��اء اليم�ين املعاديني
للس��امية الذي��ن دعموا ترامب قب��ل االنتخابات ،أنه يتبع سياس��ة
«إس��رائيل أوالً» ،خالف��ا ً لوعوده التي تش��ير إل��ى أن «أمريكا أوالً»،
مثل ما نشر في أثناء حملته االنتخابية.
وأوضح��ت الصحيفة أن هذه الهجمات األمريكية على س��وريا
هي ملصلحة إسرائيل ،وداعش ،وفق قولهم.
اليميني ،ديفيد دوك ،املعروف مبواقفه املعادية
ونشر السياسي
ّ
للس��امية ،ورئيس حركة «ك��و كلوك��س كالن» العنصرية ،تغريدة

سوريين
رسائل معتقلين
ّ
إلى إخوانهم الطلقاء
يص��ل إل��ى أمي��ركا الناش��ط الس��وري ف��ي توثيق
جرائم حقوق اإلنس��ان املعتقل السابق منصور العمري،
ويسلم الس��لطات األميركية رس��ائل كتبها معتقلون في
زنازين النظام الس��وري ،بعظام الدجاج وبالدم والصدأ
والقيح الذي ميأل أجسادهم ،على بقايا املالبس الداخلية
ألحده��م ،وكان��وا يخفونها حت��ت مالبس��هم ،واتفقوا أن
يه ّربها من السجن أول من تنقذه املصادفات ويخرج.
تعرض اآلن هذه الرس��ائل في معرض الهولوكست
في واشنطن ،ولكن يبدو أن هذا الدم ليس كافيا ً لفعل أي
شيء.
وقبل أيام ،يذاع نبأ استش��هاد باسل الصفدي حتت
التعذي��ب ،وهو من أه��م أدمغة العالم .ولك��ن ال يبدو أن
هذه الرس��الة تصل إلى أحد ،وال يبدو مهما ً ألي دماغ في
هذا العالم املجنون.
هذه الرس��ائل املعروض��ة في متحف الهولوكس��ت
اآلن ليس��ت للمتاحف ،ليست للصور ،هذا الدم والصديد
والقيح حقيقي بوضوحه ونزفه .هذا دم يقول للسوريني
كلهم أينم��ا كانوا ،وكيفما كانت مواقعهم السياس��ية :ما
زال��وا هناك ،حتت ه��ذه األرض ،يرحل��ون كل يوم إليكم
حني يتذ ّكرونكم بني كل جلستي تعذيب ،وحني يتذ ّكرون
يتعذبون أكثر ،يدفعون عنكم ثمن حياتكم ويصمتون.
بأجس��ادهم وقلوبهم ،يدفع��ون وحدهم ثمن خوف

بقلم :ميسون شقير
كل تل��ك الس��نني وصمته��ا ،مي ّتع��ون ش��هوة الس��جان
بصراخهم الطويل ،ويخففون عنه انهزامه العميق.
في مس��احة من الالمكان والالزم��ان ،ينال كل واحد
حصته كامل ًة من األلم اجلس��دي الش��ديد ،وم��ن العتمة
واإلهانة ،وتنكمش روحه مثلما تنكمش احلياة ،ويصبح
الفقد واالنكسار أسياد الوقت الوحيدين.
يترك��ون حبيباتهم وأطفالهم خلف الليل ،ويتركون
الليل خلف الباب الذي وعد أن ينتظر.
يترك��ون حياته��م ب�ين عيونك��م ،يتركونه��ا ف��ي
أصابعك��م ،ب��كل رس��ائل العش��ق الت��ي كتبوه��ا ول��م
يرس��لوها ،والتي أرسلوها ،ولم تصل ،بكل األغاني التي
كانوا يربونها ،مثلما يربون أطفالهم ،بضحكات أطفالهم
أول الصب��ح ،بس��ؤال أطفاله��م ..عنه��م ال��ذي ال يتعب،
وبدعوات األمهات آخر املساء.
في املسافة بني موت وموت ،يسترجعون وجوهكم
وجه��ا ً وجه��اً ،ومدنه��م مدين��ة مدين��ة ،وبالده��م بل��دا ً
كامالً ،ويهمس��ون لكم خلس�� ًة عن الس��جان وعن ضباط
التحقي��ق :نعرف أنكم لن تنس��ونا ،لكنن��ا نعلم أن صور
آالف الش��هداء الس��وريني حت��ت التعذي��ب التي س�� ّربها
القيص��ر ل��م تغيّ��ر ف��ي العال��م ش��يئاً ،ورس��ائل دمائنا
املعروض��ة في متحف الهولوكس��ت
الي��وم لن تغيّر ش��يئاً .لذا ال رس��ائل
لن��ا إال لكم أنت��م ،يا أيها الس��وريون
الذين جنومت قليالً ،نحن نعرف أنكم
تعيش��ون قهرا ً وموتا ً ف��ي منافيكم،
وف��ي اخلي��ام .لك��ن حاول��وا أينم��ا
كنتم ،وبأي طريق��ة ،فقط أن تذ ّكروا
العالم بنا ،حاولوا أن ال تو ّقعوا على
أي شيء بدون شرط خروجنا .نثق
بكم ،ونعدك��م بالتح ّم��ل واالنتظار،
لك��ن أنفس��نا األم��ارة باحلي��اة ،ق��د
تس�� ّول لنا في حلظ��ة قوة ،أن منوت
حتت التعذيب}.

بقلم :عمر النجار
ادعى فيه��ا أن الهجمات الصاروخية األمريكية على س��وريا ،تخدم
املصالح اإلسرائيلية واملصالح الداعشية في الواليات املتحدة.
ويوث��ق مقط��ع فيدي��و آخ��ر منتش��ر ف��ي ش��بكات التواص��ل
االجتماع��ي مجموعة من الطالب اجلامعيني األمريكيني في مظاهرة
دعم للجيش الس��وري وبشار األسد ،وهم يتفاخرون بأن «األسد لم
يرتك��ب أي عمل خاط��ئ» ،وأن كل من يعارض��ه « ُيهَاجَ م بالبراميل
املتفجرة».
وبينما يتحدث طالبان جامعي��ان أمام الكاميرا ،يصرخ طالب
آخر من ورائهم« :األس��د بط��ل!!» .وغ ّرد داعمو اليم�ين املتط ّرف ردا ً
على مقطع الفيديو ومقاطع أخرى ،موضحني أن «األس��د بطل حقاً،
يفي بوعوده وال يخشى استخدام القوة لتحقيق غاياته»}.

األميركية
الفصائل السورية ..والمخابرات
ّ
تداولت وس��ائل اإلعالم في األسبوعني األخيرين،
خبر طلب الواليات املتحدة من بعض فصائل املعارضة
الس��ورية في اجلنوب الس��وري إعادة األس��لحة التي
قدمته��ا له��ا ف��ي الفت��رة املاضي��ة ،كما اش��ترطت عدم
توجيهها إلى النظام ،بل حصريا ً ضد «داعش».
ل��م يش��كل الق��رار مفاج��أة كبي��رة ،ألن اجلبه��ة
اجلنوبية التي تش��كل قوة قتالي��ة كبيرة كانت معطلة
منذ أكث��ر من عام�ين ،قبل معرك��ة درعا األخي��رة التي
تكبّ��د النظ��ام فيها خس��ائر كبيرة ،ولم يحق��ق أهدافه.
وج��رى جتميد تل��ك اجلبهة بقرار من األط��راف املمولة
واملس��ؤولة ع��ن التس��ليح .واملع��روف أن ث�لاث دول
عربي��ة كانت تتول��ى التموي��ل ،الس��عودية واإلمارات
وقط��ر ،ف��ي ح�ين تتكفل أمي��ركا بالتس��ليح ،ف��ي وقت
ل��م تكن في��ه الهيئات التي تقدم نفس��ها ممثل��ة للثورة
السورية ،س��واء املجلس الوطني أو االئتالف الوطني،
عل��ى عالقة أو حتى علم بالتفاصيل ،وحس��ب الدكتور
بره��ان غليون ،رئي��س أول مجلس وطن��ي للمعارضة
السورية« ،كان التمويل يقدم مباشرة من غرفتي املوم
ف��ي تركي��ا واملوك ف��ي االْردن ،وكلتاهما حتت إش��راف
األميركي�ين» ،وه��ل كان��ت هن��اك معونات خ��ارج هذا
اإلط��ار؟ يجيب غلي��ون« :محتمل ،لكن أنا ش��خصيا ً ال
أملك أي معلومات دقيقة عنها ،ولم يكن هناك من ميكن
أن يعرف تفاصيلها سوى املعتمدين من الدول مباشرة
من العسكريني».
ج��رى دائم��ا ً رم��ي مس��ؤولية تعطي��ل اجلبه��ة
اجلنوبية عل��ى األردن .وفي إحدى املرات ،ذهب رئيس
«االئتالف» األس��بق ،خال��د خوجة ،إلى ع ّم��ان ليلتقي
بالقي��ادات العس��كرية املس��ؤولة ع��ن اجلن��وب ،فل��م
تس��مح له األجهزة األردنية .وقد يتحمل األردن قس��طا ً
من املس��ؤولية ،ولكن من التجني رم��ي كل احلمل على
ظهره ،الس��يما أن سياس��ة الرئيس األميركي السابق،
ب��اراك أوبام��ا ،ل��م تط��رح في أي يوم مس��ألة إس��قاط
النظام السوري عس��كرياً ،وهي صاحبة مشروع قتال
«داع��ش» حصرياً ،ولم تأتِ أجهزة اإلدارة اجلديدة مبا
يخالف خط اإلدارة السابقة.
بات واضح��ا ً اليوم أنه ليس هن��اك أولوية تتقدّم

بقلم :بشير البكر
لدى واش��نطن عل��ى هزمية تنظيمي داع��ش والقاعدة،
األم��ر ال��ذي يه��دّد بإضع��اف كل الق��وى العس��كرية
الس��ورية التي ال ت��زال تواج��ه النظام ،وهذا س��يق ّوي
«داع��ش» وجبه��ة النص��رة واملليش��يات الطائفي��ة
اإليراني��ة وح��زب االحت��اد الدميقراط��ي (الكردي).ما
يس��تحق الوقفة الطويلة هنا هو حصاد أخطاء األعوام
املاضية على الش��عب السوري الذي دفع ثمن خروجه
ض��د النظام مرت�ين ،األولى م��ن النظام ال��ذي لم يترك
س�لاحا ً من أجل قتل هذا الش��عب وتهجي��ره ،والثانية
ره��ان الفصائل العس��كرية والهيئات السياس��ية التي
ّ
تنطعت لتمثيل الس��وريني على الواليات املتحدة التي
تخل��ت ع��ن مس��ؤوليتها الدولي��ة واألخالقي��ة إلغاث��ة
ش��عب تع�� ّرض لإلبادة س��تة أع��وام ،خصوص��ا ً بعد
ٍ
مج��زرة الغوطة الكيميائية قبل أربعة أعوام .مؤ ّك ٌد أنه
لم تكن أمام الس��وريني خيارات ف��ي معركة باتت أكبر
منه��م ،ولكن كان لديهم اس��تعداد لاللتح��اق بأجندات
خارجي��ة ،وج��دوا أنفس��هم يلعب��ون أدوارا ً فيها ،وهذا
يفس��ر جانب��ا ً م��ن امل��آالت املأس��اوية العس��كرية
م��ا ّ
والسياسية ،واألدهى من ذلك ،وعلى الرغم من املأساة
الت��ي حلت بالبلد وأهله ،لم يق��م أحد باملراجعة ،وترك
اجلميع الس��فينة تلعب بها األمواج ،كأنهم تواطأوا مع
األعداء لتركها للمصير املأساوي.
وال ينس��ى املرء هنا الذين دخلوا إلى الثورة ،وهم
لديه��م أهداف خاص��ة ،فعدد هؤالء لي��س قليالً ،وصل
بعضه��م إلى مراتب متقدّمة ،ومنهم من بات أمير حرب
جم��ع ث��روات طائل��ة م��ن املتاجرة بش��قاء الس��وريني
وآالمهم .وش��كل بعض آخر جيوش��ا ً لعبت دورا ً سلبيا ً
ملنع قي��ام أي حالة ثورية في املناطق التي خرجت عن
س��يطرة النظام ،ومث��ال ذلك الفصائل اإلس�لامية التي
احتلت املش��هد منذ ع��ام  ،2013وتعتبر مس��ؤولة عن
القس��ط األساس��ي من التدهور ،بدءا ً مبعرك��ة القصير
حت��ى الوض��ع الراه��ن في محافظ��ة إدلب الت��ي تعمل
«النصرة» على حتويلها إمارة لتنظيم القاعدة}.
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إسرائيل تنتقم من المقدس ّيين :مصادرات واعتقاالت واقتحامات
ما توقعه املقدسيون من إجراءات انتقامية لالحتالل
ضده��م بعد هبّ��ة األقصى األخي��رة ،التي قدم��وا خاللها
أربعة شهداء وعشرات اجلرحى ،وأكثر من  450معتقالً،
بدأت مالمحه تظهر تدريجيا ً منذ مطلع األسبوع احلالي.
فعلى صعيد اقتحامات املس��جد األقصى ،س��جل ارتفاع
غير مس��بوق في أعداد املس��توطنني املقتحمني للمسجد،
إذ بلغ��ت أعدادهم منذ مطلع ش��هر آب وحت��ى اآلن قرابة
أربعة آالف مس��توطن ،في حني قدرت جمعيات يهودية
متطرف��ة ومنه��ا جمعي��ة م��ا يس��مى بـ«الهي��كل» أع��داد
املقتحمني منذ مطلع ع��ام  2017وحتى بداية آب ،بنحو
 20ألف ش��خص ،وهو عدد غير مس��بوق م��ن املقتحمني
منذ عام .1967
ويقول مدير املسجد األقصى ،الشيخ عمر الكسواني،
وه��و أحد أش��هر رج��ال الدي��ن الذي��ن تص��دّروا احلراك
الش��بابي والديني ف��ي هبة األقص��ى ،إن ه��ذا التصعيد
اإلس��رائيلي كان متوقع��اً ،س��واء بأع��داد املقتحم�ين أو
مبمارسات جنود االحتالل ضد حراس األقصى وموظفي
األوق��اف ،الذين ص��درت بحق العديد منه��م أوامر إبعاد
ع��ن البل��دة القدمي��ة واألقص��ى .ويضي��ف أن بعضه��م
تع�� ّرض لالعت��داء اجلس��دي ،ومت منعه��م م��ن متابع��ة
ومراقبة اقتحامات املس��توطنني لباحاته .ويشير إلى أن
إدارة املس��جد «ترصد وتتبع ه��ذا التصعيد االحتاللي»،
وأن موقفها «ثابت من رفض ومقاومة أية إجراءات متس
مكانة املسجد» ،ويقول« :سنبقى مدافعني عنه».
وكان أخط��ر تطور ف��ي موضوع األقص��ى ،محاولة
عض��و الكنيس��ت املتطرف ،يه��ودا غلي��ك ،نق��ل املعركة
ح��ول االقتحامات إلى س��احة الغزال��ي املالصقة ملنطقة
باب األس��باط .وكان غليك جنا أخيرا ً من محاولة اغتيال
نفذه��ا ناش��ط مقدس��ي وانتهت إل��ى قتله .ونق��ل غليك،
بحماية ش��رطة االحت�لال اخلاصة ،من مكتب��ه إلى باب
األس��باط ،في خطوة وصفها بـ«االحتجاجية» على منع
ن��واب ووزراء إس��رائيليني م��ن اقتح��ام األقص��ى ،وهي
خطوة قوبلت بالتنديد من قبل إدارة األوقاف اإلس�لامية
التي رأت فيها تصعيدا ً جديدا ً وخطيراً ،قد يعيد املواجهة
مجددا ً إلى محيط األقصى.

حملة واسعة من االعتقاالت

أم��ا الوج��ه اآلخ��ر للتصعي��د االحتالل��ي املرتب��ط
بهب��ة األقص��ى ،فيتمثل في حمل��ة االعتقاالت الواس��عة
التي نفذت من��ذ منتصف متوز املاض��ي وحتى منتصف
الش��هر احلالي .وتش��ير معطيات «جلنة أهالي األسرى
املقدس��يني» و«نادي األس��ير الفلس��طيني ف��ي القدس»،

إل��ى عدد كبير م��ن االعتقاالت غير املس��بوقة في صفوف
الناش��طني املقدس��يني ،عدا االس��تدعاءات اليومية لفتية

وأطف��ال قاصري��ن والتحقيق
معه��م بته��م تت��راوح م��ا
ب�ين رج��م احلج��ارة ،وش��تم
املستوطنني.
ويعتب��ر مدي��ر «ن��ادي
األس��ير ف��ي الق��دس» ،ناصر
ق��وس ،أن حمل��ة االعتق��االت
طاول��ت حت��ى ي��وم الثالثاء،
أكث��ر م��ن  450م��ن الش��بان
والفتي��ة ،وهذا ع��دد كبير من
االعتقاالت يسجل في غضون
ش��هر واح��د ،أو أقل م��ن ذلك،
وفق تأكيده .ويضيف أن هذه
االعتقاالت لم تخل من ممارسة العنف واالعتداء الوحشي
وحتطيم محتويات املنازل ،واقتحام املؤسسات الصحية

كم��ا حدث م��ع مستش��فى «املقاصد» واعتق��ال اجلرحى
من��ه .ويتاب��ع أن��ه «ل��م تك��ن ه��ذه االعتق��االت مفاجئة
بالنس��بة لنا ،وهي تتم بص��ورة يومي��ة ودومنا توقف،
اعتق��ادا ً منهم أن االعتق��ال والتنكيل باملعتقلني س��ينهي
مقاومة احتالله��م وإجراءاتهم التهويدية ،وهذا لن يكون
طاملا هناك احتالل» ،بحسب قوله.

اقتحام بيوت الشهداء

بي��د أن التط��ور اجلدي��د املتص��ل بحم�لات الده��م
واالعتقال ،هو اقتحام منازل أس��ر الش��هداء املقدس��يني،
ومص��ادرة ممتلكاته��م وأمواله��م ،بدع��وى أنها مرس��لة
إليه��م من قبل حركة حماس .وف��ي ليل االثنني-الثالثاء،
مت اقتحام منازل سبعة من الشهداء املقدسيني من أحياء
ع��دة في املدينة احملتلة ،ومنها أحياء رأس العمود وبيت
حنين��ا والعيس��وية ووادي اجلوز ،حي��ث متت مصادرة
ممتلكاته��م .ووفق��ا ً لبيان لش��رطة االحت�لال ،فقد قامت
قوات إس��رائيلية مع��ززة مبا يس��مى جهاز األم��ن العام
«الش��اباك» ،بحمل��ة مداهم��ة واس��عة طاول��ت من��ازل
عائالت ش��هداء ،مت متويلها ودعمها ماديا ً من قبل حركة
حماس}.

االحتالل يعتقل الشيخ رائد صالح
اعتقل��ت الش��رطة اإلس��رائيلية فج��ر الثالث��اء،
الشيخ رائد صالح من منزله في أم الفحم ،حيث قامت
قوات كبيرة من الش��رطة مع��ززة بالوحدات اخلاصة
مبداهم��ة منزله وتفتيش��ه ومن ثم اعتقال��ه واقتياده
للتحقيق لدى جهاز األمن العام «الشاباك».
وأت��ى اعتق��ال الش��يخ ص�لاح رئي��س احلرك��ة
اإلسالمية التي حظرتها املؤسس��ة اإلسرائيلية ،عقب
موجة من التحريض على الشيخ صالح خالل أحداث
األقص��ى الت��ي قاده��ا وزراء باحلكوم��ة اإلس��رائيلية
الذين طالب��وا خاللها باعتقاله إداري��اً ،وحتى فحص
إمكاني��ة إبع��اده ع��ن الب�لاد بزع��م أنه يح��رض بأن
األقصى في خطر.
وعن��د الس��اعة الثالث��ة إال ربعا ً فج��راً ،حاصرت
ق��وات الش��رطة واألم��ن ح��ي احملاجنة ف��ي مدينة أم
الفحم ،فيما قام العش��رات من أفراد الشرطة باقتحام
من��زل الش��يخ ص�لاح وتفتيش��ه وقام��ت مبص��ادرة
حاس��وبني ،حيث أبلغ أفراد الش��رطة الش��يخ صالح
بأنه قيد االعتقال.
ويخض��ع الش��يخ ص�لاح للتحقي��ق بالوح��دة
التحقيق��ات القطرية «الهف  ،»433التي يقوم أفرادها

بالتع��اون مع جهاز األمن العام «الش��اباك» التحقيق
مع الش��يخ ص�لاح بزعم أن��ه احملرض الرئيس��ي في
احلرك��ة اإلس�لامية الت��ي مت حظره��ا ،وكذلك نس��ب
ش��بهات له بارتكاب مخالفات التحريض على العنف
وتش��جيع وتدع��م «اإلره��اب» والنش��اط ف��ي تنظيم
محظور ،بحسب مزاعم الشرطة.
ويأت��ي اعتق��ال الش��يخ ص�لاح ضم��ن املالحقة
السياس��ية للقيادات واجلماهي��ر العربية ،إذ تعرض
الش��يخ صالح ع��دة م��رات للتحقيق واالعتق��ال ،وقد
دخل الس��جن في أيار  2016لقضاء محكومية تسعة
أشهر بعد أن أدين بالتحريض على العنف في خطبة
وادي اجل��وز ،ومت اإلف��راج عن��ه ف��ي كان��ون الثان��ي
.2017
 ..واحملكمة اإلسرائيلية متدد االعتقال
مددت احملكمة اإلسرائيلية اعتقال رئيس احلركة
اإلس�لامية داخل اخل��ط األخضر الش��يخ رائد صالح
ثالث��ة أيّ��ام ،وب�� ّررت ذل��ك باس��تكمال التحقيق معه
في ته��م تتعل��ق بالتحري��ض على العن��ف واإلرهاب
والعضوية في تنظيم محظور.
وفي قاعة محكمة ريش��ون لتسيون ،قال الشيخ

صالح إن حتقيقات الس��لطات اإلسرائيلية معه دارت
حول املفاهيم التي يد ّرس��ها في املس��اجد واملس��تمدة
م��ن القرآن والس��نة ،معتبرا ً أن التحقي��ق كان مبثابة
محاكمة لقيم القرآن الكرمي والسنة النبوية.
واعتب��ر ص�لاح أن اعتقال��ه يأت��ي ف��ي س��ياق
استمرار «مطاردة اجلماهير العربية من قبل احلكومة
اإلسرائيلية».
وع��ن ردود الفع��ل داخ��ل اخل��ط األخض��ر ،ب�ّي�نّ
املراس��لون أن القيادات العربي��ة داخل اخلط األخضر
ت��رى أن اعتق��ال صالح يأت��ي في إطار جت��رمي العمل
السياسي للعرب داخل اخلط األخضر ،وأن الناشطني
الع��رب داخ��ل اخل��ط األخض��ر يعمل��ون عل��ى إعداد
سلسلة من خطوات االحتجاج على اعتقال الشيخ}.

لماذا يرى االحتالل اإلسرائيلي العالم أفضل بدون «الجزيرة»؟
كان العالم أفضل بدون «اجلزيرة» ،بحسب املنظور
الرس��مي اإلس��رائيلي .فالش��بكة الت��ي م�لأت األبص��ار
واألسماع ّ
دشنت عهدا ً إعالميا ً جديدا ً في العالم العربي،
منذ انطالقها عام .1996
أصبح العرب يش��اهدون ويسمعون ما لم تعرضه
شاشات الدعاية الرسمية الرتيبة في عواصمهم.
انطلق��ت النقاش��ات العلني��ة واآلراء املتعارض��ة،
عندما ش�� ّقت قناة «اجلزيرة» طريقا ً سلكته وسائل إعالم
عربية أخرى الحقاً.
وأخ��ذت املجتمعات تس��جل حضورها بش��كل غير
مس��بوق ،في تفاعل ُمتعاظِ ��م مع امل��واد اإلخبارية التي
تعرضها «اجلزيرة» وغيرها.
كان الوض��ع مختلفا ً قبل عش��رين س��نة .كانوا في
األروق��ة اإلس��رائيلية يتباه��ون بتجربته��م اإلعالمي��ة،
التي جعل��ت ،محطة الراديو املوجه��ة بالعربية «صوت
إس��رائيل» حتظ��ى باهتم��ام ومتابع��ة م��ن املس��تمعني
العرب ،املتعطش�ين ملعرفة حقيقة ما يجري في بلدانهم
ذاتها خلف ستار التعتيم.
ه��و عه��د انتهى م��ع بروز جت��ارب إعالمي��ة عربية
في مستوى منافس��ة عاملي ،مثل شبكة «اجلزيرة» التي
تتحدث لغات عدة وتظهر على شاش��اتها وجوه العالم،
وم��ا أزع��ج احلكوم��ات اإلس��رائيلية املتعاقب��ة أنّ ه��ذا
االنفتاح اإلعالمي يتيح إطاللة مباش��رة على ما تقوم به
سلطات االحتالل اإلسرائيلي وقواتها في امليدان.
فاملش��كلة ليس��ت م��ع «اجلزي��رة» ذاته��ا ب��ل م��ع
الواق��ع الذي تنقله شاش��اتها إلى الع��رب والعالم ،وهو

واق��ع يفرض��ه االحت�لال بقوات��ه وانتهاكات��ه وقصف��ه
ومس��توطناته وجدرانه ،ولم يعد بالوس��ع كنسه حتت
البساط في زمن «اجلزيرة».
نامت احلكومات اإلس��رائيلية هانئ��ة عندما أبرمت
صفقات كب��رى مع مصر والقيادة الفلس��طينية واألردن.
فقد مت هذا كله بسالس��ة قبل ظهور «اجلزيرة» والقنوات
الفضائي��ة ومواق��ع التواص��ل االجتماعي .فم��ا جرى أن
زعم��اء عرب ضعف��اء دفعه��م خوفهم من املس��تقبل إلى
اتفاقات لم يصارحوا ش��عوبهم بش��أنها ولم يعرضوها
حتى على اخلبراء واملختصني في بلدانهم.
ق��ام اإلعالم الرس��مي العرب��ي بتس��ويق االتفاقات
التي مت حتضيرها س��راً ،وقيل في الدعاية الرسمية إنها
ستجعل البالد فردوسا ً على األرض ،حسب ما كان يأتي
آنذاك في الصحف والشاشات وسط جوالت التصفيق.
ملحة للعودة إل��ى ذلك الزمن
الي��وم تبدو احلاج��ة ّ
اإلعالم��ي الس��اذج ،حتضي��را ً لصفق��ات كب��رى جدي��دة
يندف��ع إليه��ا زعماء ع��رب ينتابه��م الهلع من املس��تقبل
والدميقراطية ،دون مصارحة شعوبهم بفحواها.
م��ن يرغب مثالً ف��ي العالم العرب��ي بتمكني األجيال
من الس��ؤال عن أموالها التي يفخر ترام��ب بامتصاصها
مبئ��ات امللي��ارات؛ لتوفير «وظائ��ف ،ومج�� ّرد وظائف»
لناخبي��ه .جت��ري عملي��ة تهش��يم واس��عة ومتع��ددة
املس��تويات للصناع��ة اإلعالمية في العال��م العربي منذ
م��دة ،بهدف العودة إلى زمن م��ا قبل «اجلزيرة» ،وهو ما
يريح اجلانب اإلس��رائيلي الذي ق��رر أن ينهض بحصته
من هذه العملية على أمت وجه.

بقلم :حسام شاكر
قررت حكومة نتنياهو وقف عمل شبكة «اجلزيرة»،
بينما تباش��ر قواته��ا اقتحام مكاتب إعالمي��ة في الضفة
الغربي��ة تتب��ع محطات تلف��زة متعددة ،بينم��ا تتصاعد
ممارس��ات االعت��داء عل��ى الصحافي�ين واملص ّوري��ن
وترهيبهم والتنكيل بهم واعتقالهم.
بحس��ب البالغات الرس��مية اإلس��رائيلية ،فإن هذه
اإلجراءات تت��م بالتناغم مع خط��وات أقدمت عليها دول
عربية وصفتها بأنها «عاقلة ومعتدلة» ،وما لم تقله تلك
البالغات أنها دول ال تعترف بحرية الصحافة أساساً.
الهجم��ة اإلس��رائيلية عل��ى «اجلزي��رة» س��تدوس
ف��ي طريقها قن��وات ووس��ائل إع�لام أخرى م��ع الوقت،
فاملس��تهدف ليس العالم��ة التجارية لهذه الش��بكة ،بل
التغطيات.
تتصرف حكوم��ة نتنياهو اآلن على طريقة جنودها
في امليدان ،الذين يحجبون بأيديهم الغليظة ما يقترفونه
عن كاميرات الصحافة.
ت��رى القي��ادة اإلس��رائيلية فرص��ة س��انحة للفتك
بش��بكة «اجلزيرة» على أمل الع��ودة بالزمن إلى الوراء.
مت اللجوء إلى هذا اخليار ا َ
خلشِ ن بعد أن خسرت الدعاية
اإلس��رائيلية املنافس��ة اإلعالمية في العال��م العربي منذ
زمن .وعندما قررت حكومة آريئيل ش��ارون ،مثالً ،إطالق
محط��ة تلفزيوني��ة فضائية موجهة للمش��اهدين العرب
لتعيد أمجاد محطة الراديو اإلس��رائيلية ،لم يلتفت إليها
أحد وانهارت التجربة سريعاً.

يتجاه��ل املتحدث��ون اإلس��رائيليون أن شاش��ة
«اجلزي��رة» ه��ي حتدي��دا ً التي أتاح��ت له��م فرصة غير
مس��بوقة ملخاطب��ة الع��رب وجه��ا ً لوج��ه ،وظ�� ّل كب��ار
املس��ؤولني ومتحدث��و اجليش يتس��ابقون عل��ى الظهور
فيها لتبرير س��حق الفلس��طينيني واقت��راف االنتهاكات.
لك��ن ه��ذه اإلطالالت الس��خيّة ل��م تفلح في كس��ب عقول
العرب وقلوبهم.
مش��كلة حكومة نتنياهو هي ثقتها الزائدة بالنفس،
الت��ي تدفعه��ا إلى خ��وض مغام��رات ال حتتم��ل كلفتها.
فبع��د أن أقدمت على مغامرتها األخي��رة في القدس دون
أن تتحس��ب لردود الفعل العارمة التي ترددت أصداؤها
ف��ي العالم؛ ه��ا هي تقرر س��حق اإلع�لام عل��ى طريقتها
اخلاصة.
ق��د تنج��ح في تنفي��ذ قراره��ا مبنع «اجلزي��رة» من
التغطية وس��حب اعتمادات مراس��ليها ،لكن «اجلزيرة»
ستكسب في اليوم التالي جماهير غفيرة حتمل الهواتف
الذكية وتباشر االلتقاط والبث ،دون اعتماد من أحد}.
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حي على القدس ..بعد انتصارات الشعب الفلسطيني
ّ
خ��اض أه��ل الق��دس معرك��ة س��اخنة ف��ي وجه
االحت�لال الصهيوني دفاع��ا ً عن األقص��ى وانتصروا،
وفي هذا درس عظيم وكبير لكل الش��عب الفلسطيني.
ف��إذا متك��ن أه��ل الق��دس م��ن صناع��ة أزم��ة حتش��ر
الصهاين��ة أم��ام ال��رأي الع��ام العامل��ي وفي وس��ائل
اإلع�لام ،وتس��تقطب اهتم��ام دول عديدة في الش��رق
والغرب؛ فإن من املمكن للشعب الفلسطيني أن يصنع
أزمة لهم مع كل إجراء تعسفي يصنعونه.
م��ن املمكن صناع��ة أزمة بش��أن االس��تيطان ،أو
بش��أن حق العودة ،أو الس��يطرة على املياه .وإذا فعل
الشعب الفلسطيني هذا فإنه س ُيبقي الكيان الصهيوني
عل��ى رؤوس أصاب��ع أقدام��ه ،وس��يجد نفس��ه دائما ً
املتهم واملس��ؤول ع��ن التوترات في املنطقة .املؤس��ف
أن الكي��ان يتمت��ع بحالة من االس��ترخاء الطويل على
مدى سني اتفاق أوس��لو الذي جعل من الفلسطينيني

األوس��لويني حراس��ا ً له ،يالحقون إخوانهم دفاعا ً عن
أمنه واستهتارا ً باألمن الفلسطيني.

الوحدة الوطنية الفلسطينية

تشكل القدس قضية إجماع وطني ،ومن الصعب
أن يشذ فلسطيني عن املوقف الفلسطيني الثابت منها
ومن املقدس��ات .ال��كل يجمع عل��ى أن الق��دس مدينة
عربي��ة فلس��طينية إس�لامية ،وحمايته��ا مس��ؤولية
الفلسطينيني والعرب واملسلمني.
ومهما بلغت إج��راءات التهوي��د وتزوير التاريخ
فإن الش��عب الفلس��طيني لن يتخلى عن املدينة .إنها
قلب فلس��طني ،وهي جزء عض��وي ال ينفصل عن الكل
الفلس��طيني ،وال��كل الفلس��طيني يصاب في جس��ده
ونفسه إذا مت انتزاع القدس منه.
وله��ذا رأين��ا عملي��ا ً وح��دة وطني��ة فلس��طينية
جماهيري��ة ميداني��ة أثن��اء األح��داث .فق��د ش��اركت
كل األطي��اف السياس��ية
واالجتماعي��ة والديني��ة
ف��ي مواجه��ة اإلج��راءات
الصهيوني��ة ،وال��كل كان
لديه االس��تعداد للتضحية
واملس��اهمة الفعال��ة ف��ي
مواجهة االحتالل.
وما جرى ي��دل بوجه
قطعي على أن االنقسامات
على الس��احة الفلسطينية
ليس��ت عل��ى مس��توى
الش��عب ،بل هي منحصرة

بقلم :عبد الستار قاسم
ف��ي القي��ادات الفصائلي��ة واحلزبية فقط .سياس��يو
الفصائل والسلطة الفلسطينية مختلفون في ما بينهم
ومنقس��مون ،وهم دائما ً يعملون على ج ّر الشعب إلى
انقس��اماتهم وتوليد مش��اعر البغضاء والكراهية بني
الصف��وف ،والش��عب الفلس��طيني بصح��ة جيدة من
ناحية الوحدة الوطنية إن سلم من صراعات الفصائل
والقادة السياسيني .وما جرى في القدس يؤكد حقيقة
أخرى ،هي أن الش��عب دائما ً متقدم على قياداته ،وأن
القي��ادات ع��ادة تلهث وراء الش��عب ألنه يس��بقها في
استشعار اخلطر والتصدي له.
ورغم ذل��ك ،حتاول القيادات أن تس��رق منجزات
الش��عب وتدّعي أن اخلطر لم يكن ليرتد لوال جهودها
الت��ي تنحص��ر غالب��ا ً ف��ي التصريح��ات واإلدان��ات
واالتصاالت مع هذه الدولة أو تلك .لقد كافح الش��عب
الفلس��طيني ميداني��اً ،واإلجن��از ه��و إجن��از الش��عب
وخاص��ة أهال��ي الق��دس -ولي��س ألحد آخ��ر فضلعليهم.
أبرز ما جتل��ى في الوحدة الوطنية الفلس��طينية
أن مس��يحيني انضموا إلى الصالة مع املسلمني حتدّيا ً
لالحت�لال .إذ تقدم ش��باب مس��يحيون وانضموا إلى
الصلوات ،في مشاركة فعالة للمسلمني في قتالهم من
أجل املقدسات ،وكان من املتوقع أن تخرج مظاهرة من
كنيسة القيامة إلى املسجد األقصى يوم حل األزمة.
وس��بق للمس��يحيني أن وضعوا كنائس��هم حتت
تص��رف املس��لمني إن تع��ذرت الص�لاة في املس��اجد.

«حماس» :وفدنا في القاهرة يبحث تفاهمات سابقة
لتخفيف حصار غزة
قال��ت حرك��ة املقاومة اإلس�لامية «حم��اس» ،إن
وفدها ال��ذي وصل إل��ى العاصمة املصري��ة القاهرة،
يوم اجلمعة املاضي ،س��يبحث سبل تخفيف احلصار
عن غزة.
وأض��اف املتحدث باس��م احلركة ،حازم قاس��م،
أن زيارة وفد «حماس» ،تأت��ي ضمن التفاهمات التي
توصل إليها قائد احلركة في القطاع ،يحيى الس��نوار،
مؤخراً ،مع السلطات املصرية.
وف��ي حزي��ران املاض��ي ،التق��ى وفد م��ن احلركة
يترأس��ه الس��نوار ،ويض��م عض��و املكتب السياس��ي
روحي فتوح ،وتوفيق أب��و نعيم قائد األجهزة األمنية
بغ��زة ،مع مس��ؤولني في جه��از املخاب��رات املصرية،
وبح��ث معه��م قضاي��ا متعلق��ة بالعالق��ات الثنائي��ة
وتخفيف حصار غزة.
وفي هذا السياق ،أكد قاسم أن «حماس» ،تسعى

لتطوي��ر العالقة اإليجابي��ة مع مصر ،وزي��ارة وفدها
للقاهرة تهدف إلى بحث إمكانية املساهمة في تخفيف
احلصار اإلسرائيلي املفروض على غزة.
وصباح ي��وم اجلمعة ،غادر قطاع غ��زة ،وفد من

حزب جبهة العمل اإلسالمي يعلن
عن عدد المقاعد التي فاز بها في األردن
أعل��ن حزب جبه��ة العمل اإلس�لامي ،عن ع��دد املقاعد التي ف��از به��ا بانتخابات املجال��س البلدية
والالمركزية التي جرت يوم الثالثاء املاضي.
وق��ال احل��زب من خ�لال تصري��ح صحفي ص��ادر ع��ن اللجن��ة العلي��ا إلدارة انتخاب��ات البلديات
والالمركزي��ة ف��ي ح��زب جبهة العمل اإلس�لامي :بع��د يوم وطني مش��هود رس��م فيه األردني��ون لوحة
دميقراطية مش��رقة ،نزف لك��م النتائج األولية التي حققها التحالف الوطن��ي لإلصالح ،حيث حقق فوزا ً
مس��تحقا ً برئاسة ثالث بلديات من أصل ست بلديات مت الترشح لها ،في مقدمتها بلدية الزرقاء الكبرى،
التي فاز بها املهندس علي أبو السكر فيما فاز التحالف ب ( )25مقعدا ً في مجالس احملافظات الالمركزية،
من أصل ( )48مقعدا ً تقدم لها ،ومبا نسبته  %52في ثماني محافظات.
كما فاز التحالف بخمسة أشخاص لعضوية مجلس أمانة عمان الكبرى من أصل اثني عشر مرشحا ً
قدمهم التحالف.
وعلى صعيد املجالس البلدية واحمللية فقد حتقق الفوز بـ( )41مقعدا ً من أصل ( )88ترشحوا لهذه
املجالس.
كم��ا جنح التحالف باملس��اهمة بإيصال ثالثة من رؤس��اء البلديات الذين ق��ام بدعمهم ولم يكونوا
على قوائم مرشحيه.
وبذلك يكون عدد الفائزين من قوائم التحالف ( )76من أصل ( )154مرشحا ً بينهم ( )11سيدة.
اننا في هذه املناسبة نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لشعبنا األردني الكرمي على ثقته الغالية وعلى
هذا الس��لوك الدميقراطي املتقدم  ،كما نؤكد أن النتائج التفصيلية سيتم اإلعالن عنها في مؤمتر صحفي
تعقده اللجنة العليا في وقت الحق}.

وب��ذات الروحي��ة ميك��ن أن يتص�� ّرف املس��لمون م��ا
إذا وج��ه االحت�لال مخالب��ه ص��وب األماكن املقدس��ة
املسيحية.
وبه��ذا الس��لوك تق��دم الفلس��طينيون عل��ى كل
املجتمعات التي تتعدد فيها األديان .ففي الوقت الذي
أعمل فيه مس��لمون مزيفون في دول عربية رصاصهم
ف��ي مس��يحيني وغي��ر مس��يحيني؛ يعب��ر الش��عب
الفلس��طيني ع��ن روح التعاون والعم��ل اجلماعي من
أجل حتقيق أهداف وطنية.

املال والتكافل النضالي

دائم��ا ً كان املال مصدر تخري��ب للنضال الوطني
الفلس��طيني .لقد أفس��د امل��ال إلى حد كبي��ر انتفاضة
ع��ام  ،1987وكذل��ك احل��ال بالنس��بة إل��ى انتفاضة
األقصى عام  .2000وطاملا مت اس��تخدام املال لش��راء
الذمم وحتويل اجلمهور ع��ن املصلحة الوطنية ،بحثا ً
عن جزء من املال املهدور املس��خر الس��تقطاب التأييد
السياسي لهذا الفصيل أو ذاك.
املال ضروري للقيام بالنش��اطات املختلفة ورفع
مس��توى املواجه��ة مع االحت�لال .ال ميك��ن تنظيما ً أن
يكس��ب قوة ويرفع مس��توى تدريب أفراده وتنظيمهم
وتس��ليحهم ب��دون املال ،لك��ن املؤس��ف أن الكثير من
املال الفلس��طيني ل��م يك��ن موجها ً نحو ه��دف وطني
واضح ومعني.
والس��ؤال هن��ا يتعل��ق بكيفي��ة تغطي��ة تكاليف
اجلماهي��ر املقدس��ية التي كانت حتتش��د عند بوابات
املسجد األقصى ..واجلواب عند نساء القدس اللواتي
اس��تنفرن من��ذ الي��وم األول لتق��دمي ما يس��تطعن من
خدمات للمعتصمني واملرابطني واملرابطات.
نس��اء القدس ّ
حض��رن الطعام ونقلن��ه باحترام
إلى املعتصم�ين ،وز ّودنهم بامل��اء والعصائر ،وفتحن
بيوته��ن للمتعب�ين واملرض��ى واجلرح��ى ،وحتولت
بعض البيوت إلى س��احات إس��عاف .وبه��ذا ضربن
«حم��اس» ،عب��ر معبر رف��ح احل��دودي ،متوجها ً إلى
القاه��رة ،إلج��راء مباحثات حول مش��اريع إنس��انية
تخدم القطاع.
وكان زار وف��د م��ن احلرك��ة مصر بداي��ة حزيران
املاضي ،وتوصل إلى تفاهمات مع مسؤولني مصرين،
مبش��اركة القيادي املفصول من حرك��ة «فتح» محمد
دحالن ،تقضى بتقدمي تس��هيالت لقط��اع غزة ،مقابل
ضبط «حماس» حلدود مصر مع غزة.
ويعان��ي قطاع غ��زة ،حاليا ً من أزمات معيش��ية
وإنس��انية ح��ادة ،ج��راء مواصل��ة ف��رض احلص��ار
اإلسرائيلي عليه للعام العاش��ر على التوالي ،إضاف ًة
إل��ى خط��وات اتخذه��ا الرئي��س الفلس��طيني محمود
عباس مؤخراً ،ومنها فرض ضرائب على وقود محطة
الكهرباء ،والطلب من إس��رائيل تقلي��ص إمداداتها من
الطاق��ة للقطاع ،باإلضافة إلى تقليص رواتب موظفي
احلكومة ،وإحالة اآلالف منهم للتقاعد املب ّكر}.

الوزير األعرجي :السعودية طلبت
وساطة العراق مع إيران
ق��ال وزير الداخلي��ة العراقي قاس��م األعرجي إن
الس��عودية طلب��ت من الع��راق التدخل للتوس��ط بني
الرياض وطه��ران ،مؤك��دا ً أن إيران تلقت ه��ذا الطلب
بشكل إيجابي ،وأن الس��عودية وعدت بالتجاوب مع
الشروط اإليرانية.
وأوض��ح األعرجي -في تصريح��ات إعالمية من
طهران ي��وم األحد -أن الس��عودية طلب��ت من رئيس
ال��وزراء العراق��ي حي��در العب��ادي التدخ��ل لتخفيف
التوت��ر بني الرياض وطهران ،مضيفا ً أنه أثناء زيارته
للسعودية طلب السعوديون منه ذلك أيضاً.
وأش��ار األعرج��ي إل��ى أنه مت نق��ل وجه��ة النظر
ه��ذه إل��ى اجلان��ب اإليران��ي ،وأن إي��ران تنظ��ر إليها
بش��كل إيجاب��ي ،موضح��ا ً أن��ه نق��ل إل��ى اجلان��ب
الس��عودي من اإليراني أن اخلط��وة األولى تتمثل في
احترام الس��عودية للحجاج اإليرانيني والس��ماح لهم
بزي��ارة مقبرة البقيع ف��ي املدينة املن��ورة ،حيث وعد
السعوديون بذلك حسب قوله.
واعتب��ر الوزي��ر العراق��ي أن س��يادة اله��دوء
واالستقرار وعودة العالقات بني إيران والسعودية له
مردودات إيجابية على املنطقة برمتها.
وف��ي وق��ت س��ابق هذا الش��هر ،نش��رت وس��ائل
اإلع�لام اإليراني��ة ص��ورة تظه��ر لق��اء ب�ين وزي��ري
اخلارجي��ة الس��عودي عادل اجلبي��ر واإليراني محمد

جواد ظري��ف ،على هام��ش اجتماع منظم��ة التعاون
اإلس�لامي في إس��طنبول ،وق��ال التلفزي��ون اإليراني
الرسمي إن اجلبير هو من بادر بالتحية ،وبعد السالم
اقترب أكثر واحتضنه معانقاً.
وص�� ّرح ظري��ف الحق��ا ً ب��أن ه��ذا اللقاء مس��ألة
طبيعي��ة في إط��ار االجتماع��ات الدولي��ة ،مضيفا ً أنه
رغ��م اخت�لاف طه��ران مع سياس��ات الس��عودية في
كثي��ر م��ن القضايا ،ف��إن السياس��ات اإليراني��ة تقوم
على وجود عالقات مناس��بة مع اجليران على أساس
االحترام املتبادل}.

األمان
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األمـان  -العــدد
أروع أمثلة نشاطات التكافل االجتماعي والتضامن.
لق��د جتلت النخ��وة العربية الصادق��ة في مدينة
القدس ،وكانت نس��اء القدس أب��رز أبطالها .لم تبخل
النس��اء بجه��د وال مب��ال وال بوقت من أج��ل أن يحقق
املعتصمون ما يرضون عنه .وهذا مؤشر قوي على أن
سياس��ة التكافل ميكن أن تنجح في فلسطني ،وتغني
الش��عب ع��ن اإلذالل الذي يتع��رض له عندم��ا يعتمد
على غي��ره .االعتماد على الذات هو الوس��يلة األفضل
لتحرير اإلرادة السياسية للشعب.
تس��ابقت دول عربي��ة وتنظيمات وأح��زاب على
إص��دار مواق��ف من إج��راءات االحتالل بح��ق األماكن
املقدس��ة .وق��د متح��ورت ه��ذه املواقف ح��ول اإلدانة
والشجب واالس��تنكار واالس��تهجان ،وكلها مواقف ال
قيمة لها ،وتشكل رسائل طمأنة للكيان الصهيوني.
ل��م يعد لإلدانات أي معن��ى ،وكل من يتعامل بها
إمنا يق��ول للصهاينة« :اصنعوا ما ش��ئتم في القدس
ونحن ال منلك إال ال��كالم اخلالي من احملتوى» ،وعليه
ف��إن الصم��ت أرقى بكثير م��ن تناول عب��ارات اإلدانة.
واإلدان��ة حتول��ت إل��ى ج��زء م��ن الت��راث السياس��ي
العرب��ي ال��ذي يعبر عن م��دى الضعف ال��ذي أحلقته
األنظمة باألمة العربية.
املطل��وب ه��و أن تك��ون املواق��ف عملية وليس��ت
كالمي��ة .املطل��وب اتخ��اذ إج��راءات لك��ي يش��عر
الصهاين��ة أنهم يواجه��ون إرادات قوية حريصة على
األمة ومقدس��اتها .فمثالً مطلوب م��ن األنظمة العربية
وق��ف التطبيع ،ووقف كل أعمال التنس��يق األمني مع
الصهاينة ،ووقف التبادل التجاري ،وإلغاء املشاريع
االقتصادية املشتركة.
املطلوب م��ن األردن ومصر مثالً ه��و إنهاء وجود
س��فار َتي الصهاين��ة ،خاصة أن األردن خس��ر الضفة
الغربي��ة ومص��ر خس��رت قط��اع غ��زة ع��ام .1967
أخالقيا ً ال يجوز لدولتني تتحمالن مسؤولية استعادة
األراضي احملتلة أن تصطلحا مع احملتل واملعتدي.

ما بعد االنتصار

اختل��ف املوق��ف الش��عبي العرب��ي ع��ن املواقف
الرس��مية إل��ى ح��د ما؛ فق��د خرج��ت جماهي��ر عربية
للتظاهر دعما ً لألقصى وللفلسطينيني الذين يتصدّون
للمعتدي��ن .لم تكن تلك املظاه��رات باحلجم املطلوب،
ول��م يكن لها تأثي��ر على األنظمة العربي��ة ،لكن مجرد
التضام��ن ول��و الرم��زي كفي��ل ب��أن يعي��د القضي��ة
الفلسطينية إلى الوعي العربي.
كان��ت كبري��ات املظاه��رات ف��ي اليم��ن وتركي��ا
واألردن ،وه��ي كان��ت ضروري��ة لي��س فق��ط لدع��م
املقدس��يني ،بل أيضا ً إلعادة القضية الفلس��طينية إلى
موقعه��ا الصحيح في وعي العرب .لقد غابت القضية
عل��ى مدى س��نوات عن وع��ي اجلمه��ور العربي وعن
وسائل اإلعالم العربية ،وأخذ الناس يتناقلون أخبار
إقامة العالقات مع الصهاينة كأن الشعب الفلسطيني
قد استعاد حقوقه.
املواجه��ة م��ع االحت�لال وتدف��ق اجلماهي��ر إلى
ش��وارع العواص��م العربية أرغما اإلع�لام على تناول
القضية الفلس��طينية ،وحش��ر العديد من قادة العرب
ف��ي الزاوية .وكان م��ن تأثير ه��ذا احل��راك أن ُك ِبحَ ت
س��رعة التطبي��ع العرب��ي م��ع الصهاينة إل��ى حد ما.
كان الع��رب يهرولون نح��و الصهاين��ة ،لكنهم وقعوا
ف��ي حرج كبير إبان أحداث الق��دس ،واضطروا إلى أن
يلبسوا حلة قومية وإسالمية ولو مؤقتاً.
ً
والكي��ان الصهيون��ي يح��رص دائم��ا عل��ى عدم
الس��ماح للفلس��طينيني بتحقي��ق أي انتص��ار مهم��ا
صغر ،وذلك للحفاظ عل��ى روح اإلحباط واملعنويات
املنخفض��ة ل��دى الن��اس ،ألن��ه كلم��ا ارتفع��ت روح
الن��اس املعنوية حل��ق باالحت�لال أذى ،وكلما أصاب
الفلسطينيني إحباط ارتفعت معنويات الصهاينة ،أي
إن هناك حربا ً معنوية .هذه املرة لم يستطع االحتالل
جتن��ب الهزمي��ة رغ��م أنها ليس��ت كبي��رة؛ وله��ذا من
املتوق��ع أن يقوم االحتالل بعدد من اخلطوات ليفس��د
على الشعب ش��عوره باإلجناز ،وليعود به إلى حالة
اإلحباط من جديد .ولهذا لم يكن مس��تغربا ً أن يسمح
االحتالل ملئات املستوطنني بأن يدخلوا باحات احلرم
القدس��ي ي��وم الثالث��اء أول آب  ،2017وهي رس��الة
للمس��لمني بأن الباح��ات منتهكة وس��تنتهي بانتهاك
املسجد نفس��ه .ولهذا مطلوب من الفلسطينيني البقاء
متيقظ�ين ومفتوحي العيون واآلذان ،فهذا عد ّو غادر ال
يؤمن جانبه بتاتا ً
وفي النهاية ،هل يرتقي املسؤولون الفلسطينيون
إلى مستوى املس��ؤولية ويعيدوا حساباتهم ويقيموا
عالقاته��م م��ع االحت�لال؟ صحيح أن رئيس الس��لطة
املنتهي��ة واليته أعل��ن وقف االتصاالت م��ع االحتالل،
لك��ن ه��ذا ال يكف��ي .يج��ب إلغ��اء كل االتص��االت م��ع
االحت�لال ،وبح��ث إلغ��اء االتفاقي��ات املعق��ودة معه،
والعودة إلى الوحدة الوطنية ومشروع املقاومة}.
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األمان الدولي

أردوغان« :العدالة والتنمية»
حزب الشعب
ق��ال الرئيس الترك��ي رجب طيب أردوغان مس��اء
االثنني ،إن حزب العدالة والتنمية هو حزب الشعب.
جاء ذل��ك في كلمة ألقاها أردوغ��ان ،في العاصمة
أنق��رة ،ف��ي إط��ار فعالي��ة االحتف��ال بالذك��رى ال��ـ 16
لتأسيس حزب العدالة والتنمية .وأضاف قائالً« :حزب
العدالة والتنمية هو حزب الش��عب ،أسس��ناه و ّ
منيناه
مع الشعب وتصدينا معا ً للهجمات ضد بالدنا».
وأك��د الرئيس الترك��ي أن حزب العدال��ة والتنمية
يعم��ل ليل نهار من أجل احملافظة على بقاء اجلمهورية
التركية.
وأش��ار أردوغ��ان إل��ى أهمي��ة م��ا أجن��زه احلزب
لصال��ح تركي��ا ،وأكد ف��ي الوقت نفس��ه ض��رورة عدم
نسبة أي كان االجنازات التي حتققت إلى نفسه.
وأض��اف في هذا اإلطار« :س��ر جناحن��ا هو الدعم
الكبي��ر الذي نلقاه م��ن الروابط القوية التي أسس��ناها
مع أبناء الشعب».
وشدد على أن نتيجة دفاع حزب العدالة والتنمية
عن املضطهدين واملستضعفني ،س��انده الشعب طوال
هذه األعوام.

وأوض��ح أن الناجح�ين ف��ي احلزب س��يواصلون
مهامه��م داخله ،وآخرين س��يتم مواصل��ة العمل معهم
على أصعدة مختلفة.
وفي ما يتعل��ق بتغيير كوادر حزبه ،قال أردوغان
إن التغيي��ر ظاهرة طبيعية ،مش��يرا ً إلى إجراء احلزب
تغيير رؤس��اء بلديات��ه ونوابه في البرمل��ان وأعضائه
طوال الفترة املاضية.
وأض��اف« :أمتمن��ا مؤمت��رات أف��رع احل��زب ف��ي
البل��دات والتعيينات فيها ،وس��تبدأ مؤمترات األقضية
والوالي��ات ،وهكذا سنس��تكمل هذه العملي��ة مع نهاية
شباط القادم».
وش��دد على أن التغييرات ال تعد عمليات تصفية،
وإمنا هي تسابق في حمل الراية.
ولف��ت إل��ى أن��ه أك��د أهمي��ة التغيي��ر ف��ي احلزب
ف��ي إط��ار االس��تعدادات الت��ي ينبغ��ي تنفيذه��ا حتى
االنتخابات املزمعة في عام .2019
جتدر اإلشارة إلى أن أردوغان أسس حزب العدالة
والتنمية عام  ،2001وتولى قيادته حتى  ،2014حيث
اس��تقال منه بس��بب ترش��حه لرئاس��ة البالد مبوجب

الدس��تور ،ال��ذي ين��ص على حيادي��ة الرئي��س وعدم
انتسابه إلى أي حزب سياسي.
وخ�لال مؤمتر اس��تثنائي عق��ده احلزب ف��ي أيار
املاض��ي ،ع��اد أردوغ��ان إل��ى عضوي��ة احل��زب ،بناء
عل��ى التعدي�لات الدس��تورية التي ص��وت الناخبون
األتراك لصاحلها في االس��تفتاء األخير يوم  16نيسان
املاضي ،والت��ي تتضمن االنتقال من النظ��ام البرملاني
إلى الرئاس��ي ،وتس��مح أيضا ً لرئي��س اجلمهورية بأن
يكون حزب ّياً}.

 ..ويعلن عن خطط إلنشاء مطار ثالث ّ
وخطين حديد ّيين في أنطاليا
أعل��ن الرئيس التركي ،رجب طيب أردوغان ،اعتزام حكومته البدء بإنش��اء مطار
ثال��ث في والية أنطالي��ا ،جنوبي البالد ،نهاية العام اجلاري ،فضالً عن إنش��اء خطني
حديديّني للقطارات السريعة لربط الوالية بجميع أنحاء البالد.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي خالل اجتماع حلزب «العدالة والتنمية»
في والية أنطاليا.
وقال أردوغان إنهم يخططون لالنتهاء من املطار الثالث في اجلزء الغربي للوالية
خالل عام  2021كحد أقصى؛ باستثمارات بلغت  850مليون ليرة تركية ( 240مليون
دوالر) .وأشار الرئيس التركي إلى اعتزامهم ربط أنطاليا بجميع الواليات التركية عبر
خطني حديديني للقطارات الس��ريعة ،وطرق س��ريعة واس��عة ،س��يتم تفعيلها بشكل
تدريج��ي خالل املرحل��ة املقبلة .من جهة أخرى ،أش��ار أردوغان إلى اس��تمرار اهتمام
املس��تثمريني األجان��ب بتركي��ا ،وخاصة ف��ي ما يتعل��ق مبناقصات مش��اريع الطاقة
الشمس��ية وطاقة الرياح ،حيث بلغت قيمة االس��تثمارات في ه��ذا اإلطار نحو ملياري
دوالر ،خالل الفترة األخيرة.
كما أش��ار الرئيس التركي إل��ى توقيع اتفاقية تعاون بني تركيا واليابان إلنش��اء
مستش��فى كبير في إس��طنبول ،بقيمة  1.5مليار دوالر ،مبينا ً أن االستثمارات الدولية
تتوافد إلى تركيا رغم احملاوالت الداخلية واخلارجية لعرقلتها ومنعها.
ووص��ف أردوغان تصريحات زعيم حزب الش��عب اجلمه��وري التركي املعارض
التي زعم فيها عدم وجود حرية في تركيا قليجدار أوغلو ،بأنها «تأتي مبثابة مناشدة
للمس��تثمرين والسياح األملان لالبتعاد عن تركيا والتحذير من املجيء إليها ،من خالل

رئيس
األركان التركي
يستقبل نظيره
اإليراني
في أنقرة

االدعاء بعدم وجود ضمان أمني يحمي الناس».
وأض��اف أردوغ��ان« :بلغ حج��م النم��و االقتصادي ف��ي تركيا  5ف��ي املئة ،خالل
الرب��ع األول من العام اجلاري ،فيم��ا جتاوزت قيمة صادراتها الـ 150مليار دوالر على
مس��توى الع��ام ،كم��ا ازدادت احتياطيات البن��ك املركزي إلى  109ملي��ارات دوالر في
الوقت الراهن».
وأوض��ح أن احتياطيات البن��ك املركزي كانت تقدّر بـ 27.5ملي��ار دوالر ،قبل 15
عام��اً ،وقد وصلت ف��ي عهد حزب العدال��ة والتنمية إلى مس��تويات  135مليار دوالر،
مؤ ّكدا ً أن حكومته تهدف إلى حتقيق هذا املستوى مجددا ً خالل املرحلة املقبلة ،لتعزيز
ق��وة البالد .وتاب��ع الرئيس التركي« :س��نزداد قوة خ�لال املرحلة املقبل��ة ،ألن تركيا
س��تكون قوية أيضا ً ( )..إننا نعزز الصناع��ات الدفاعية وأصبحنا قادرين على إنتاج
الطائرات بدون طيار بإمكاناتنا احمللية ،واس��تخدامها في قصف أوكار اإلرهابيني في
جنوب شرقي تركيا» .وحول امللفني السوري والعراقي ،قال أردوغان إن بالده «تراقب
عن كثب كافة املؤامرات التي تحُ اك في املنطقة ،وتواصل استعداداتها الثبات وجودها
امليداني عند اللزوم ،دون أي تردد» .كما أ ّكد أن تركيا تبذل جهودا ً حثيثة لتسهيل حل
األزمة املستمرة بني قطر وبعض الدول العربية ،منذ اخلامس من حزيران املاضي.
أ ّما في ما يخص التوتر بني الواليات املتحدة األمريكية وكوريا الش��مالية ،فأعرب
أردوغ��ان ع��ن قلق ب�لاده إزاء التط��ورات هناك ،مبين��ا ً أن اندالع أي ح��رب نووية في
املنطقة س��تكون مبثابة كارثة ال ميكن إصالحها بالنسبة إلى األطراف املعنية والعالم
أجمع}.

استقبل رئيس هيئة األركان التركية خلوصي أكار ،يوم الثالثاء ،نظيره اإليراني محمد باقري في مقر الهيئة بالعاصمة
أنقرة.
واس��تقبل أكار نظيره اإليراني مبراس��م عس��كرية عند مدخل قيادة األركان .حيث عُ زف النش��يد الوطني لكال البلدين،
وألقى باقري التحية ملنصة االستقبال.
وم��ن املتوق��ع أن يج��ري خالل الزي��ارة ،التي تس��تمر ثالثة أي��ام ،مباحثات بش��أن األزمة الس��ورية واس��تفتاء إقليم
كوردستان وأزمة دول اخلليج.
وأش��ارت وس��ائل إعالم إيرانية إلى أن هذه الزيارة هي األول��ى التي يقوم بها رئيس األركان إلى تركيا ،وأنه س��يلتقي
أيضا ً الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خالل الزيارة.
كما يراقب اجلانبان عن كثب جهود إقليم كوردس��تان إلجراء اس��تفتاء على استقالله في اخلامس والعشرين من شهر
ايلول املقبل}.

ترامب يدين العنف بوالية فرجينيا ..ويدعو إلى «الوحدة»
أدان الرئي��س األمريك��ي ،دونال��د ترام��ب ،يوم
الس��بت ،أعمال العنف التي شهدتها والية فرجينيا،
خ�لال مظاه��رة لليمني املتط��رف .ودع��ا ترامب ،في
كلم��ة عل��ى هامش توقي��ع قان��ون لدع��م احملاربني
القدام��ى ،إل��ى توحي��د الصف��وف في الب�لاد ووقف
«الكراهية».
ولفت إلى أن تلك األحداث شهدتها مختلف أنحاء
البالد ،ومن قبل مختلف األطراف لزمن طويل ،مشدّدا ً
على ضرورة أن ال يخشى أي مواطن على أمنه.
وقتل ش��خص واح��د ،وأصيب  19آخ��رون ،إثر
إقدام س��يارة عل��ى دهس حش��د من املش��اركني في

تظاه��رة لليم�ين املتط��رف ،مبدين��ة شارلوتس��فيل
بوالية فرجينيا.
وفي وقت سابق ،قالت قناة «سي بي إس نيوز»
األمريكي��ة نقالً عن ش��رطة املدين��ة إن احلادث وقع
أثناء احتش��اد مئات املنتمني ملجموع��ات من اليمني
املتطرف ،بشارعني في شارلوتسفيل ،للتظاهر حتت
«وح��دوا اليمني» ،دون أن تق��دم توضيحات
عنوان ّ
عن هوية منفذ عملية الدهس أو دوافعه.
وخالل التظاهرة أصيب نحو ثمانية أشخاص،
واعتقل شخص آخر ،إثر اش��تباكات بني مجموعات
من اليم�ين املتطرف وعدد من املناهض�ين لهم ،وفق

بيان للشرطة.
وعق��ب احل��ادث ،قال ترام��ب في تغري��دة على
«تويتر» إنه «يتعينّ علينا أن نتحد ،وندين الكراهية،
إذ ال مكان لهذا النوع من العنف في أمريكا».
أم��ا تي��رى ماكاولي��ف ،حاك��م والي��ة فرجينيا،
فأعل��ن حال��ة الط��ورائ بالوالي��ة؛ ملواجه��ة أعم��ال
شغب متوقعة بعد تصاعد أعداد املتظاهرين.
جتدر اإلشارة إلى أن احتشاد مجموعات اليمني
املتطرف بدأ يوم اجلمعة ،احتجاجا ً على عزم بلدية
شارلوتس��فيل حتطي��م متث��ال اجلن��رال اجلنوب��ي
روبرت إي لي ،الذي كان يؤيد العبودية}.
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لقطات سريعة

فندق طلب من «اليهود»
االستحمام قبل السباحة

أث��ار وض��ع فن��دق سويس��ري الفت��ات
تطل��ب م��ن نزالئ��ه اليه��ود االس��تحمام قبل
اس��تخدام برك��ة الس��باحة وحت��دد مواعيد
اس��تخدامهم لثالج��ة الفن��دق غضب��ا ً عارما ً
وشكاوى رسمية من تل أبيب.
واتهم فن��دق بارادايز ف��ي منتجع آروزا
في شرق سويس��را مبعاداة السامية بعد أن
قام نزيل غاضب بنش��ر صور على فيسبوك
لالفت��ات معلق��ة داخ��ل الفن��دق تتضم��ن
تعليم��ات ح��ول اس��تخدام اليه��ود لبرك��ة
السباحة والثالجة.
وكت��ب عل��ى إح��دى الالفت��ات« :إل��ى
ضيوفن��ا اليه��ود م��ن الرج��ال والنس��اء
واألطفال ،الرجاء االستحمام قبل السباحة»،
و«إذا خالفتم اإلرش��ادات سنكون مضطرين
إلى منعكم من استخدام بركة السباحة».
وتطل��ب الفتة أخرى معلق��ة في املطبخ
«من ضيوفنا اليهود» استخدام الثالجة بني
الس��اعة  10,00و 11,00صباح��ا ً و4,30
و 5,30مساء.
وتوض��ح الالفت��ة «نأم��ل تفهمك��م بأن
موظفين��ا ال يرغب��ون في التع��رض لإلزعاج
طوال الوقت».

تركيا :استفتاء أكراد العراق
سيزيد من زعزعة االستقرار

اعتبر متحدث باسم احلكومة التركية
أن االستفتاء على استقالل إقليم كردستان
العراق املقرر الشهر املقبل ينتهك الدستور
العراقي وسيزيد من زعزعة االستقرار في
املنطقة.
وق��ال أكراد الع��راق إنهم س��يمضون
قدما ً في تنظيم االس��تفتاء ي��وم  25أيلول
رغ��م مخ��اوف ف��ي دول مج��اورة للعراق
به��ا أقلي��ات كردية ومطالب من واش��نطن
بتأجيله.
وقال بكر بوزداج نائب رئيس الوزراء
الترك��ي واملتح��دث باس��م احلكوم��ة ف��ي
مؤمت��ر صحافي عق��ب اجتم��اع للحكومة
في أنقرة« :االس��تفتاء سيسهم في زعزعة
االس��تقرار باملنطق��ة» ،مضيف��ا ً أن ق��رار
املضي قدما ً في تنظي��م التصويت «ينتهك
دستور العراق».
وقالت وزارة اخلارجية األميركية إنها
تشعر بقلق من أن يؤدي االستفتاء بشمال
العراق إلى صرف االنتب��اه عن «أولويات
أكثر إحلاحاً» ومنها هزمية تنظيم داعش.

تيلرسون :إيران وسوريا
مارستا أبشع أنواع القمع

َ
عرض وزير اخلارجية ريكس تيلرسون،
ف��ي مؤمت ٍر صحاف��ي ،أبرز م��ا ورد في تقرير
وزارته السنوي ،عن وضع احلريات الدينية
حول العالم عام .2016
واعتبر في مؤمت�� ٍر صحافي عُ ق َد للغاية
َّ
أن «إيران وس��وريا وداع��ش والنصرة ،أبرز
منتهك��ي القي��م اإلنس��انية ،وأكثر م��ن ين ِّكل
باألقليات الدينية» ،مش��يرا ً إل��ى َّ
أن «داعش
والنص��رة في س��وريا ،مارس��ا أبش��ع أنواع
القمع ضد األكراد واملسيحيني واأليزيديني».
وذك��ر تيلرس��ون ف��ي كلمت��ه ع��ددا ً من
ال��دول الت��ي وردت ف��ي التقري��ر ،م��ن بينها
إي��ران الت��ي ق��ال إنه��ا «مارس��ت نش��اطات
بش��عة ض��د الس��نة ،فيم��ا تع��ج س��جونها
باملعتقلني املسيحيني والبهائيني» ،الفتا ً إلى
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َّ
أن «املس��يحيني والبهائيني هناك يتعرضون
للقتل حس��ب قوانني اإلحل��اد والكفر» .وقال
الوزير األميركي« :نحن قلقون بش��أن وضع
احلريات الدينية في السعودية» ،مشيرا ً إلى
أن «اململكة ترفض غير املس��لمني وتستهدف
الش��يعة في ش��رق الب�لاد وتضي��ق اخلناق
عليهم».

اتفاق على إعادة فتح السفارة
اإلسرائيلية في القاهرة

اتفق��ت «إس��رائيل» ومصر عل��ى إعادة
فت��ح الس��فارة اإلس��رائيلية ف��ي العاصم��ة
املصرية القاه��رة بعد إغالقها مدة  9أش��هر،
بحسب تقرير نشر.
وقالت صحيفة «يديع��وت أحرونوت»
اإلس��رائيلية إن وف��دا ً إس��رائيليا ً زار مص��ر
قبل ع��دة أي��ام ،واتفق على وض��ع ترتيبات
أمني��ة جديدة تس��مح بإعادة فتح الس��فارة
اإلسرائيلية في القاهرة.
وأضاف��ت« :بعد تقييمات ،فإن الس��فير
اإلس��رائيلي دافي��د غوفرين وطاقم الس��فارة
س��يعودون إلى القاهرة بعد غياب اس��تمر 9
أشهر».
م��ن جهتها ،قال��ت صحيف��ة «هآرتس»
اإلس��رائيلية إن وف��دا ً إس��رائيليا ً وص��ل إلى
القاه��رة األح��د لبح��ث الترتيب��ات األمني��ة
إلع��ادة فت��ح الس��فارة اإلس��رائيلية م��ع
املسؤولني املصريني.
ونقل��ت ع��ن مس��ؤولني إس��رائيليني،
لم حت��دد أس��ماءهم ،قوله��م إن «احملادثات
أح��رزت تقدم��ا ً جي��داً ،م��ا يعني أن الس��فير
دافيد غوفرين سيعود قريباً».

العبادي :العراق يلعب دور ًا
إقليمي ًا في مكافحة اإلرهاب

ق��ال رئي��س ال��وزراء العراق��ي ،حي��در
العب��ادي ،إن الع��راق مي��ارس دورا ً إقليمي��ا ً
فاع�لاً ف��ي مكافح��ة االره��اب وأس��هم ف��ي
إضع��اف تنظي��م «داع��ش اإلرهاب��ي» ف��ي
س��وريا ،مؤك��دا ً أن اإلره��اب ينف��ذ عملي��ات
خارج الع��راق إلثبات وج��وده بعد هزميته
في املوصل.
وأوضح العب��ادي أن الع��راق لن يترك
ش��برا ً واحدا ً م��ن أرضه بيد تنظي��م «داعش
اإلرهابي».

«الجنائية الدولية» تصدر أمر ًا
باعتقال قائد بقوات حفتر

أصدر قضاة احملكم��ة اجلنائية الدولية
أم��را ً باعتق��ال قائد باجلي��ش التابع خلليفة
حفت��ر ُوجه��ت ل��ه اتهام��ات ف��ي م��ا يتعلق
باإلعدام املزعوم لعشرات السجناء.
ويسعى ممثلو االدعاء في هذه احملكمة
العاملي��ة الدائم��ة جلرائم احلرب إلى تس��لم
محمود الورفلي ملواجه��ة اتهامات بارتكابه
جرائم قتل خالل الصراع املسلح في ليبيا.
وقال��ت احملكم��ة اجلنائي��ة الدولي��ة إن
«الورفلي» مته��م بأنه ارتكب مباش��رة وأمر
بارت��كاب (عملي��ات) قت��ل كجرمي��ة حرب»
خالل س��بع وقائ��ع ش��ملت  33س��جينا ً في
حزيران ومت��وز  2017في بنغازي وبالقرب
منها.
ويس��يطر جي��ش حفت��ر عل��ى اجل��زء
الش��رقي من ليبيا ويضغط م��ن أجل تعزيز
وجوده في وسط وجنوب البالد حيث يواجه
منافسة على الس��يطرة على تلك املناطق من
قوات مرتبطة باحلكوم��ة املدعومة من األمم
املتحدة في طرابلس وجماعات أخرى.

تحمل طهران
واشنطن ّ
مسؤولية دعم اإلرهاب

قال��ت الس��فيرة األميركي��ة ب��األمم
املتح��دة نيكي هيل��ي ،إنه ينبغ��ي حتميل
إيران مس��ؤولية «إط�لاق صواريخ ودعم
اإلره��اب وع��دم احت��رام حقوق اإلنس��ان
وانتهاك قرارات مجلس األمن».
ج��اء ذلك ف��ي مع��رض رد هيلي على
الرئيس اإليراني حسن روحاني الذي قال
في وقت س��ابق إن ب�لاده ميكن أن تتخلى

ع��ن اتفاقه��ا النووي م��ع الق��وى العاملية
«خ�لال س��اعات» إذا فرض��ت الوالي��ات
املتح��دة أي عقوبات جدي��دة على طهران.
وقالت هيل��ي في بيان« :ال ميكن الس��ماح
إليران باستخدام االتفاق النووي الحتجاز
العال��م رهين��ة…ال ينبغ��ي أن يصب��ح
االتف��اق الن��ووي «أكب��ر م��ن أن يفش��ل»،
مضيفة أن العقوبات األمريكية اجلديدة ال
عالقة لها باالتفاق النووي.
وستس��افر هيلي إلى فيينا األس��بوع
املقب��ل لبحث األنش��طة النووي��ة اإليرانية
م��ع مس��ؤولي الوكال��ة الدولي��ة للطاق��ة
الذرية في إطار مراجعة جتريها واش��نطن
بشأن التزام طهران االتفاق النووي املبرم
في عام .2015

قطر :إعادة الثقة في الخليج
تحتاج وقت ًا طوي ً
ال

اعتبر وزير خارجية قطر محمد بن عبد
الرحمن آل ثاني أن إعادة بناء الثقة بني دول
مجلس التعاون اخلليجي س��تتطلب «وقتا ً
طويالً» بس��بب األزم��ة الدبلوماس��ية التي
تعصف باملجلس منذ أكثر من شهرين.
وق��ال الوزير ف��ي لقاء م��ع صحافيني
ف��ي الدوح��ة إن قط��ر «كانت إح��دى الدول
املؤسس��ة ملجلس التعاون ،ونح��ن ما زلنا
نعتب��ر أن هذه املنظمة مهمة جدا ً بالنس��بة
إلينا جميعا ً في هذه املنطقة».
ورأى الوزي��ر أن املجل��س «ق��ام عل��ى
مفه��وم األم��ن االس��تراتيجي وبن��ي عل��ى
الثق��ة ( )...لك��ن لألس��ف َف َق�� َد ه��ذا العامل
(الثقة) مؤخرا ً بس��بب األزم��ة» ،مضيفا ً أن
«إع��ادة بن��اء الثقة مج��ددا ً س��تحتاج إلى
وقت طويل» .وتابع« :نأمل اس��تعادة هذه
الثقة».

السعودية :لم نطلب أية
وساطة بأي شكل مع إيران

ق��ال مص��در س��عودي إن اململك��ة لم
تطل��ب أي��ة وس��اطة ب��أي ش��كل كان مع
إي��ران .وأض��اف أن م��ا مت تداول��ه م��ن
أخبار بهذا الش��أن عا ٍر م��ن الصحة جملة
وتفصيالً.
وأكد املصدر ،بحسب ما أوردت وكالة
«واس» ،متس��ك اململكة مبوقفه��ا الثابت
الراف��ض ألي تق��ارب ب��أي ش��كل كان مع
النظام اإليراني الذي يقوم بنشر اإلرهاب
والتط��رف ف��ي املنطق��ة والعال��م ويق��وم
بالتدخ��ل بش��ؤون ال��دول األخ��رى ،وأن
اململك��ة ت��رى أن النظام اإليران��ي احلالي
ال ميك��ن التف��اوض مع��ه بع��د أن أثبت��ت
التجرب��ة الطويل��ة أن��ه نظ��ام ال يحت��رم
القواعد واألعراف الدبلوماس��ية ومبادئ
العالق��ات الدولي��ة ،وأنه نظام يس��تمرئ
الكذب وحتريف احلقائ��ق ،واململكة تؤكد
خط��ورة النظ��ام اإليران��ي وتوجهات��ه
العدائية جتاه السلم واالستقرار الدولي.
وتهي��ب ب��دول العال��م أجم��ع بالعم��ل
على ردع النظ��ام اإليراني ع��ن تصرفاته
العدوانية وإجب��اره على التقيد بالقانون
الدولي وق��رارات األمم املتح��دة واألنظمة
واألعراف الدبلوماسية.
وكانت تصريحات نس��بت إلى وزير
الداخلية العراقي ،قاس��م األعرجي خالل
األي��ام املاضي��ة ،ادع��ى فيه��ا أن اململك��ة
طلبت م��ن رئيس ال��وزراء العراقي حيدر
العب��ادي خ�لال زيارت��ه للس��عودية
التوسط مع إيران.

السيسي في حاليب
تصعيد جديد
بقلم :ياسر محجوب
أثارت األنباء التي تتحدث عن زيارة الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي
ملثل��ث حاليب املتنازع عليه بني الس��ودان ومصر ،عاصف��ة من االحتجاجات
في الس��ودان أبرزتها وسائل اإلعالم السودانية خالل األيام املاضية ،ما ينذر
مبوجة تصعيدي��ة جديدة بني البلدين .وأوردت مص��ادر صحفية أن الدائرة
الضيقة حول السيس��ي تبحث مقترحا ً قدمته جهة سيادية ،بأن يقوم بزيارة
للمثل��ث (حاليب  -ش�لاتني  -أبورم��اد) لتأكيد مصريّته ،ووضع الس��ودان
س��د النهضة
حتت الضغط ،األمر الذي يدفعه إلى التعاون مع مصر في ملف ّ
ملصلحة الطرف املصري.
الظرف السياسي اإلقليمي الدقيق رمبا شجع القاهرة على ممارسة مزيد
م��ن الضغوط عل��ى اخلرطوم ،التي تتنازع معها الس��يادة عل��ى املثلث الذي
دخل��ت أزمت��ه طورا ً جدي��دا ً منذ ع��ام 1995م ،حيث ف��رض اجليش املصري
س��يطرته على املثل��ث ( 22أل��ف كيلومتر مرب��ع) ،ومضت القاه��رة قدما ً في
سياسة متصير املثلث.
ويثير موقف الس��ودان من األزمة اخلليجية اس��تياء الرياض التي تقود
التحالف ضد قطر؛ إذ كانت ترغب في انحياز اخلرطوم ملعسكرها .والرياض
مَدين�� ٌة ملصر بعد تنازلها لها عن جزيرتي تيران وصنافير على البحر األحمر.
واألمر اخلطير بالنسبة إلى اخلرطوم أن االتفاق بني الرياض والقاهرة بشأن
اجلزيرتني تض ّمن ترسيم احلدود البحرية بني البلدين؛ حيث وقعت الرياض
عل��ى خرائط الترس��يم التي تعتبر مثل��ث حاليب أراض مصري��ة ،األمر الذي
شكل دعما ً سعوديا ً للقاهرة في نزاعها مع اخلرطوم حول املثلث.
وزيارة السيس��ي للمثلث لو متت ستنقل التصعيد بني البلدين إلى مربع
جديد ،مختلف عما هو س��ائد منذ تفجر األزمة في خمس��ينيات القرن املاضي
في أعقاب اس��تقالل السودان عن بريطانيا .وبالفعل طالبت قيادات سياسية
س��ودانية الرئيس عمر البش��ير بزيارة املثلث ردا ً على زيارة السيسي تأكيدا ً
لس��ودانيّته .وأودع الس��ودان في متوز املاض��ي إخطارا ً ل��دى األمم املتحدة،
اعتب��ر فيه الوج��ود املصري في املثلث «س��لطات احت�لال» ورفض االعتراف
بأي حقوق لطرف ثالث بناء على تصرفات القاهرة.
ومم��ا يثي��ر قل��ق اخلرط��وم الت��ي تق��ول إنه��ا مت��ارس أقص��ى درجات
االنضب��اط والتحك��م ف��ي النفس ،إص��رار القاهرة على سياس��ة ف��رض األمر
الواقع .فقد خصصت احلكومة املصرية نحو  60مليون دوالر أمريكي لتنمية
املثل��ث وإعماره .وأكد وزير اإلس��كان املصري أنه يج��ري العمل على االنتهاء
من تنفيذ  500وحدة سكنية في آخر شهر أيلول القادم ،فضالً عن  600وحدة
أخرى من املتوقع االنتهاء منها أواخر العام القادم في كل من حاليب وشالتني
وأبو رماد .وتقول اخلرطوم إن القاهرة تقوم بفرض منح اجلنس��ية املصرية
على املواطنني في املنطقة ،وأنها كثفت حمالتها ضد املواطنني الذين يظهرون
متنع��اً ،حيث مت اعتقال  222ش��خصاً ،وتقدميهم للنيابة الت��ي أحالتهم إلى
اجلهات اإلدارية.
معتمد مثلث حاليب (املس��ؤول اإلداري) املعينّ من اجلانب الس��وداني،
يق��ول إن��ه ليس من ح��ق الس��لطات املصرية من��ع الس��ودانيني العاملني في
مجال التعدين من ممارس��ة ما وصف��ه بحقهم الطبيعي داخل أراضيهم ،وفي
كانون الثاني املاضي جدّد الس��ودان شكواه لدى مجلس األمن الدولي بشأن
حالي��ب ،وتق��ول اخلرطوم إنه��ا طرحت عل��ى القاهرة عدة حل��ول منها خيار
احلوار املباش��ر ليبرز كل طرف ما لديه من وثائ��ق ،أو خيار اللجوء للمحكمة
الدولي��ة املختصة بقضايا احلدود ،أو خيار التحكي��م الدولي ،بيد أن القاهرة
ظل��ت ترفض ه��ذه املقترح��ات .وتعتب��ر فعالي��ات س��ودانية أن رفض هذه
اخليارات ،يثبت سودانية املثلث وينفي امتالك مصر أي وثائق تؤكد أحقيتها
باملنطقة}.

 94قتي ًال و 120جريح ًا بتصادم قطارين في مصر
قال��ت وزارة الصحة املصرية إن  49ش��خصا ً قتلوا وأصيب  123آخرون جراء
تص��ادم قط��اري ركاب ي��وم اجلمع��ة قرب مدينة اإلس��كندرية الس��احلية بش��مال
البالد.
وأظهرت لقطات وصور بثها التلفزيون الرسمي عشرات األشخاص يتجمعون
ح��ول عربات القطارين احملطمة وجثث��ا ً مغطاة على األرض .وذل��ك عندما اصطدم
قطار مبؤخرة آخر بالقرب من محطة خورشيد على خط القاهرة-اإلسكندرية.
وبين��ت وزارة الصح��ة أن  75عرب��ة إس��عاف ش��اركت في نق��ل املصابني إلى
املستش��فيات .ورجحت مصادر أمنية أن يكون احلادث قد جنم عن خطأ في حتويل
مسارات القطارات .ونقل التلفزيون الرسمي عن مصادر بهيئة السكك احلديد قولها
إن احل��ادث جنم عن «عطل فن��ي وقع بأح��د القطارين» أدى إل��ى توقفه واصطدام
القط��ار الثاني به من اخللف .وقال النائ��ب العام نبيل صادق إنه أمر بانتقال فريق
م��ن النيابة العامة إلى موقع احلادث إلجراء املعاين��ة الالزمة ،كما أمر بندب جلنة
هندسية لالنتقال إلى املوقع للوقوف على أسباب احلادث وحتديد املسؤول عنه.
وتش��هد س��كك احلدي��د املصرية م��ن حني آلخ��ر ح��وادث مؤملة ت��ودي بحياة
عش��رات ال��ركاب ،فيم��ا يح ّمل املواطنون الس��لطات املس��ؤولية عن ت��ردي القطاع
ويتهمونها بعدم االكتراث باخلس��ائر البش��رية .وس��جل وقوع  1234حادث قطار
في مصر عام  ،2015بحسب اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء احلكومي.
وفي أيلول ٌ 2016قتل خمسة أشخاص وأصيب  27آخرون في حادث خروج قطار
ركاب عن مس��اره بالقرب من القاهرة .وفي تشرين الثاني  2013أدى اصطدام بني
قطار وحافلة إلى سقوط  27قتيالً جنوب القاهرة} .
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األمان الدولي

العبثية في اليمن ..حتى متى؟
الحرب
ّ
ت��كاد العملي��ة العس��كرية الت��ي أطلقته��ا اململك��ة
العربي��ة الس��عودية ف��ي اليمن حت��ت غط��اء «التحالف
العربي» تدخل عامها الثالث ،وملَّا حتقق السعودية بعد
هدفه��ا املعلن ،إعادة احلكومة الش��رعية إل��ى العاصمة
صنع��اء وهزمية احلوثي�ين وحليفهم الرئي��س املخلوع
علي عب��د الله صال��ح .ليس الفش��ل في اليمن عس��كريا ً
فحس��ب ،بل إن��ه يتعدّى ذلك إل��ى كارث ٍة إنس��اني ٍة حَ لَّت
بالش��عب اليمني ،وهو ما جعل م��ن تغيير الفتة العملية
العسكرية من «عاصفة احلزم» إلى «عملية إعادة األمل»
مج ّرد نكت ٍة س��مجة ،لكنها دموي��ة وقبيحة .فال «احلزم»
ّ
تش��ظى
قد نف��ع ،وال «األمل» قد عاد ،بقدر ما أن اليمن قد
أكثر فأكثر ،وأصبحت فيه سلطات ومراكز قوى ،منها من
يعمل وكيالً جلهات أجنبية ،تتنازع السيطرة فيه وعليه
ومت ّزقه ف��وق ممُ َ َّز ِقهِ ،دع عنك هنا تدمير البلد ،والس��طو
على أراضيه وموانئه ومقدّراته.
ال ينك��ر كات��ب هذه الس��طور أن��ه كان أح��د مؤيدي
«عاصف��ة احل��زم» ،عن��د إطالقها ف��ي ش��هر آذار ،2015
عرب كثيرين ،ل��م أرد أن أرى عاصمة عربية
كغي��ري من ٍ
أخرى تسقط في براثن َّ
الش َركِ اإليراني .يكفينا عارنا في
بغداد ودمشق .كنت ،كغيري ،أدرك حينها الدور السلبي
ال��ذي أدته اململك��ة في اليمن ،عبر متكينه��ا «صالح» من
لع��ب دور تخريب��ي في البلد بع��د خلعه م��ن احلكم ،ثم
الدور الكارثي الذي س��اهمت فيه عبر السماح للحوثيني
بالتم��دّد من محافظة صعدة نحو وس��ط اليمن وجنوبه
وشرقه .أرادت السعودية ،ومعها اإلمارات ،كسر العمود
الفقري للثورة الش��عبية الس��لمية التي أس��قطت صالح
ع��ام  ،2012وذلك متاما ً كم��ا تآمرا في غي��ر بلد ،كما في
مصر وليبيا وتونس .كما أنهما أرادا التخلص من التجمع
اليمني لإلصالح ،ضمن حملتهما املهووس��ة واملسعورة
عل��ى كل م��ا مي��ت للحرك��ة اإلس�لامية بصل��ة .وكان��ت
النتيجة الكارثية أن ُفسِ حَ املجال واسعا ً أمام احلوثيني،
القتح��ام صنعاء ف��ي أيل��ول  .2014أدرك كثي��رون هذا
الدور الس��عودي ،ولكننا َم َّن ْينا ،حينها ،أنفس��نا واهمني،
كما أبان مس��ار األحداث ،أن اململكة أدركت حجم خطئها

في اليمن وغيره ،بعد وفاة امللك عبد الله بن عبد العزيز،
وبأنها ستس��عى إلى إعادة حساباتها وضبط البوصلة
العربي��ة نح��و التهديد اإليران��ي ،دون أن نغف��ل أننا كنا
نعل��م أنها س��تضع التوافق مع إس��رائيل ف��ي اعتبارها.
لكنن��ا أخطأنا في تقدير الفجاجة والس��رعة في جتس��يد
ذلك.
بع��د قراب��ة ث�لاث س��نوات م��ن احل��رب التدميرية
ف��ي اليمن ،ل��م تعد الش��رعية فيه ،ولم ُيه��زم احلوثيون
��ص النف��وذ اإليران��ي هن��اك .وثالثة
وصال��ح ،ول��م ُي َقلَّ ِ
األثاف��ي أن إس��رائيل أصبح��ت احلليف العلني ملعس��ك ٍر
عرب��ي يصف نفس��ه بـأن��ه «مح��ور االعت��دال العربي»،
ٍّ
ولك��ن دون أن يحققوا أي إجناز م��ن حتالفهم ذاك ،اللهم
إال إذا اعتب��روا اإلضع��اف املض��اف في اجلس��د العربي،
كحصار قطر واملساومة على فلسطني والقدس واألقصى،
إجنازات يباهون بها.
ً
اليوم ،يح��ث اليمن اخلطى س��ريعا نح��و الهاوية،
بفع��ل العملي��ات العس��كرية .األمم املتح��دة ووكاالته��ا
املتخصص��ة ،وغيره��ا م��ن املنظم��ات غي��ر احلكومي��ة،
يقرع��ون أج��راس اإلن��ذار .اليمن ميوت ،ولك��ن ال مجيب
وال مغي��ث .نح��و ثمانني في املائ��ة من ش��عب اليمن في
دائ��رة اجلوع اليوم ،والنس��بة نفس��ها من أطف��ال اليمن
ماسة إلى مس��اعدات إنسانية فورية ،من بينهم
بحاجة ّ
مليون��ان يعانون من «س��وء تغذي��ة حاد» .ع��اود وباء

بقلم :أسامة أبو ارشيد
الكوليرا الظه��ور في اليمن ،وقضى عل��ى قرابة ألفني من
أصل أكثر من  400ألف حالة محتملة .وحس��ب رئيس��ة
منظمة «مواطنة» اليمنية ،رضيّة املتوكل ،فإن «الكوليرا
كارثة ناجتة من أفعال اإلنس��ان .وفي اليمن ،هي نتيجة
املستش��فيات املدمرة وانقطاع التيار الكهربائي ورواتب
القطاع العام غير املدفوعة منذ عشرة أشهر ،إال في حاالت
اس��تثنائية ،ما أدى إلى تكدس النفايات في الش��وارع».
وحت�� ّذر املت��وكل من أن ع��دم اتخ��اذ أي خط��وة إنقاذية
س��يغرق الب�لاد في مزيد م��ن املعاناة ،فـ«م��ن اآلن حتى
عام  ،2018س��يقارب عدد اليمنيني الذين يحتاجون إلى
مس��اعدات إنسانية ثالثني مليوناً» .وتتضاعف املأساة،
وأنت تقرأ عن مرضى الس��رطان في ذل��ك البلد املنكوب،
وغ�لاء األدوية ،وفقدان كثير منها ،دون أن ننس��ى حجم
الدم��ار الذي حل بذل��ك البلد وبنيته التحتي��ة ،وقبل هذا
وذاك دون أن ننس��ى آالف القتل��ى واجلرحى ،الذين أكثر
من نصفهم من املدنيني ،ومئات آالف من النازحني.
ولك��ن ،كأن كل ذل��ك الثم��ن الباه��ظ ال��ذي دفع��ه
الش��عب اليمن��ي في مقاب��ل حترير ل��م يأتِ يب��دو كأنه
غي��ر كاف! ففي حني ال يكاد يفه��م املراقب ما الذي تريده
الس��عودية ف��ي اليمن ،يب��دو أن اإلم��ارات تع��رف ماذا
تريد ،فعدا عن اس��تضافة احلكومة اليمنية «الشرعية»

لماذا تنهار التحالفات العربية ..وتتح ّول إلى هزائم؟
أتيح��ت ألجيالنا الراهنة أن تش��هد م��رة بعد أخرى
تصدّع��ات ش��ديدة وانهي��ارات متتابعة ف��ي التحالفات
العربية ،س��واء في ذلك التج��ارب الوحدوية واملجالس
اإلقليمية والتحالفات السياسية أو العسكرية.
ورمب��ا يدفعنا اإلنصاف ملس��تقبل أمتنا أن ننصرف
عن فك��رة املؤام��رة ب��كل تفريعاته��ا وجتلياته��ا ،لنبذل
عناي��ة ج��ادة في تقص��ي بع��ض العي��وب الب��ارزة في
حتالف��ات العرب الفاش��لة ،على أن نفعل ه��ذا دون جلد
للذات ومن دون نرجسية.
أول ه��ذه العي��وب ه��و التوري��ط والت��ورط ،وأبرز
واقع��ة حتت هذا العن��وان هي توريط القيادة الس��ورية
ملصر في حرب  ،١٩٦٧وهو توريط س��ابق على التوريط
األكثر كارثية ،وهو توريط عبد الناصر للقوات املس��لحة
املصرية في هزمية  ٥حزيران .١٩٦٧
وكما نعلم؛ فق��د بدأت ُن ُذر احلرب بش��كاوى مد ّوية
استجارت فيها القيادة السورية من احلشود اإلسرائيلية
املتأهبة للهجوم على اجلبهة السورية ،واستغاثت هذه
القي��ادة بالزعام��ة املصري��ة والقوات املس��لحة املصرية
إلنقاذها من هجوم وشيك أصبح مؤكداً.
ومع أن العالقات بني النظامني املصري (الناصري)

امللك سلمان
 ..مع السيسي

والس��وري (البعث��ي) في ذل��ك الوقت كان��ت متوترة بل
ح��ادة التوتر؛ فإن عبد الناصر وجد في هذه االس��تغاثة
الس��ورية فرصة مواتية الس��تعادة ألق الزعامة وإظهار
الش��هامة والنخ��وة ،رغ��م أن االس��تطالعات احلربي��ة
املصرية أكدت عدم وجود أية حشود.
وكان م��ن ه��ذه االس��تطالعات م��ا ق��ام ب��ه رئي��س
األركان املص��ري الفري��ق أول محمد ف��وزي (القائد العام
ووزير احلربية في ما بعد الهزمية) ،وليس سرا ً أن كثيرا ً
م��ن تقاري��ر املراقبة الدولي��ة نفت متاما ً وجود احلش��ود
العس��كرية اإلس��رائيلية ،لك��ن توريط القيادة الس��ورية
لعبد الناصر جنح بسهولة بسبب عاملني مه ّمني:
 أولهم��ا أن عب��د الناصر نفس��ه كان مرحب��ا ً -فيعقله الباط��ن -مبثل ه��ذا التوريط ،وإن تظاه��ر بقدرته
احملس��وبة عل��ى رف��ض الت��ورط والنجاة من��ه وحتديد
توقيته.
 وثانيهما أنه كان متورطا ً بالفعل في حرب اليمن،كما كان خارجا ً من توريطات س��ريعة غير مش��هورة في
الكونغو وتنزانيا واجلزائر.
العي��ب الثاني هو إيث��ار تعومي القي��ادة ،أو بتعبير
أكث��ر توضيح��اً :جتنب األخ��ذ بفكرة القيادة املس��ؤولة،
ونحن نع��رف أن هذا الغموض
ميث��ل خمي��رة مؤك��دة للفش��ل
الذي ينتظ��ر أي حتالف مصاب
بالغم��وض ف��ي حتدي��د قائده؛
لكن��ه ميث��ل ف��ي الوق��ت ذات��ه
عنصرا ً احتياطيا مهما يلجأ إليه
الساس��ة ،إذ يهي��ئ لهم حتقيق
الرغب��ة ف��ي تف��ادي اخلس��ران
ومي ّكنه��م م��ن إلقاء املس��ؤولية
على عاتق احللفاء والشركاء.
العيب الثال��ث هو الهروب
م��ن التحديد املكت��وب لألهداف

بقلم :محمد اجلوادي
واخلط��وط العامة آللي��ة العم��ل؛ وغالبا ً ما يت��م القبول
بهذا الهروب التلقائي حتت دعوى احلفاظ على الس��رية
واالنتف��اع مبناخه��ا ف��ي حماي��ة اخلط��وات العملية من
االنكشاف أمام األعداء.
بل لق��د علّمن��ا التاريخ أنه كثي��را ً ما يت��م الترحيب
به��ذا النهج والقبول احملبب به من القيادات السياس��ية،
باعتب��اره ضمان��ا ً للخ�لاص م��ن احملاس��بة التاريخية
والسياس��ية عن طريق اللجوء إل��ى الروايات الالحقة أو
البعدية ،لتبرير أي فشل متوقع بأقوال معهودة من قبيل
القول بأن اخلطوة كان��ت خداعية ،وأن التكتيكات كانت
من��اورة ،وأن خطوات العد ّو كان��ت مراوغة ،وأن ظروف
املناخ تغيرت بصورة مفاجئة...
العي��ب الرابع م��ن عي��وب التحالف��ات العربية هو
تعجل الف��وز ،وكأن العرب يربطون دوم��ا ً بني التحالف
والفوز ،مع أن طبيعة التحالف تتطلب أو ترتبط بالتأني
القادر على حتقيق نصر مضمون املقدمات ،إذ إن الهزمية
ال تلي��ق بالتحال��ف إن ج��از أن تكون من ح��ظ َمنْ يدخل
املعركة بصورة فردية.
ويتجلى نفوذ هذا العيب بصورة مزعجة في البحث
عم��ا يس��عد اجلماهير املتطلع��ة إلى اإلبهار ف��ي النتائج
املترتبة على اجتماع الق��وى وتضافرها ،وذلك من حيث
تظ��ن هذه اجلماهي��ر أن النتائج ال ب ّد م��ن أن تتوازى مع
م��ا ُقدّم له��ا من تصوي��ر إعالمي لقوة التحال��ف وقدراته
وحجم موارده.
وم��ن الطبيعي أن هذه الس��مة -الت��ي رمبا نتجاوز
لح
حني نعده��ا عيباً -متثل نوع��ا ً من أن��واع الضغط امل ُ ّ
على القرارات والتوجهات؛ وقد تصل درجة هذا الضغط
إلى ح ٍّد يقود إلى اس��تجالب األخطاء ب��دال ً من أن يتوقف
عند عدم االنتباه إليها فحسب.
العي��ب اخلامس من عيوب التحالف��ات العربية هو

في الري��اض ،ممثلة بالرئيس عبد رب��ه منصور هادي،
ورئيس وزرائه ووزرائه ،وعدا عن قصف اليمن دون أفق
سياسي أو عس��كري ،ال تقدّم السعودية تصورا ً واضحا ً
للمس��تقبل هناك .وف��ي احلقيقةُ ،يعامل ه��ادي وأركان
حكومته معاملة الرهائن والتابعني ،ومن ذلك مس��ارعة
هادي إلى إعالن اخلصومة مع قطر ،بعد أن أعلنتها دول
احلصار األربع ،السعودية واإلمارات والبحرين ومصر.
وعلى العكس من الس��عودية ،جند اإلمارات تعيد رس��م
خريطة اليمن ،فهي تع ّزز سيطرتها على جزره وموانئه،
كجزيرة س��قطرى في خليج عدن ،ومي��ون في قلب باب
املن��دب ،فض�لاً عن ميناء املخ��ا وغيره م��ن املوانئ على
الساحل اليمني .كما أنها أنشأت مليشيات مينية خاصة
بها ،كقوات «احلزام األمني» التي يرأسها السلفي هاني
بن بري��ك ،و«قوات النخب��ة احلضرمي��ة» و«كتائب أبو
العب��اس» ..إل��خ .أبعد م��ن ذلك ،اإلمارات ه��ي من تقف
وراء هيئة رئاس��ة املجلس االنتقالي اجلنوبي ،برئاسة
محاف��ظ عدن املق��ال ،عيدروس الزبي��دي ،الذي يتحدّى
ش��رعية ه��ادي وحكومته اللت�ين تدعمهما الس��عودية،
ويس��عى إلى فصل جن��وب اليمن عن ش��ماله .أما اللغز
احمليّ��ر الذي ال يجد جواب��ا ً له ،فهو اس��تضافة اإلمارات
بع��ض أف��راد عائل��ة صال��ح ،كنجل��ه أحمد ،م��ع وجود
مؤش��رات كثيرة على أنها تعدّه لتولي رئاسة اليمن .وال
يقف العب��ث اإلماراتي في اليمن عند هذا احلد ،فحس��ب
منظم��ة هيوم��ن رايتس ووت��ش ،وغيرها م��ن املنظمات
احلقوقي��ة الدولية ،فإن اإلمارات أقامت س��جونا ً عديدة
خاص��ة به��ا في ذل��ك البلد ،كم��ا أنها اختطفت عش��راتٍ
خ�لال عملي��ات أمني��ة ،وث ّمة أنب��اء عن نق��ل محتجزين
مه ّم�ين خ��ارج اليمن إلى قاع��دة في إريتري��ا ،فضالً عن
تعذي��ب م��ورس ومي��ارس ض��د
ش��هادات موثق��ة ع��ن
ٍ
معتقلني سياسيني مينيني.
باختصار ،لم حت�� ّرر هذه احلرب العبثية اليمن من
االحت�لال احلوث��ي ،وال يبدو أنها ف��ي وارد حتقيق ذلك،
ب��ل كل م��ا أجنزته ه��و تدمير اليم��ن ،إنس��انا ً وحضارة
وعمراناً .وإن صدقت النيات ملس��اعدة الش��عب اليمني،
فلتس��اعده السعودية عبر تس��ليح قواه الوطنية لدحر
احلوثي�ين وق��وات صال��ح ،وتصفي��ة النف��وذ اإليران��ي
في بالدهم .بغير ذلك ،س��يتدمر اليمن أكث��ر فأكثر ،ولن
يعدو األمر أن يكون مس��ألة وقت ،قبل أن تطاول النيران
اليمنية الس��عودية نفس��ها ،وهي قد ب��دأت تطاولها في
جنران وجازان ،وغيرهما}.

امليل الغريزي أو اجلين��ي (الوراثي) للقبول باالضطالع
بقدر ما من اخليانات احملس��وبة؛ ورمبا ميثل هذا العامل
أسوأ العوامل ،وذلك راجع إلى كونه ال ُيكتشف في وقته،
كم��ا أنه ال يخصم م��ن قوة التحالف وقدرته فحس��ب بل
يضيف -في الوقت ذاته -إلى قوة العدو ،مبا أن خصمه
في هدوء مس��تغالً أرصدة حلفائه الذي��ن وضعوا ثقتهم
فيه.
العي��ب الس��ادس هو ضجي��ج اخلط��اب اإلعالمي،
وهو ضجي��ج غير م��دروس ،فضالً عن أن��ه غير مطلوب
ف��ي غال��ب جزيئات��ه؛ ومن املؤس��ف مثالً أنه ف��ي أحدث
التحالف��ات العربية حت ّول هذا الضجيج إلى حرب فاقت
في ُس ّميتها وعداوتها ما ميكن أيّ حرب إنسانية أن تصل
إليه.
وقد حدث هذا بس��بب مزايدات مبال��غ فيها صدرت
ع��ن رؤى مفتق��رة إل��ى املهنيّ��ة ،وموغل��ة ف��ي املراهقة،
وحريص��ة عل��ى التعبي��ر ع��ن وجوده��ا بأس��وأ صورة
محتملة ،متناس��ية كل ما ميكن أن يوص��ف به التحالف
حتى ولو من ب��اب اخلداع -من روح دفاعية أو اتقائيةلآلثار غير املرغوبة أو غير احملتملة.
وق��د جن��ح ه��ذا الضجي��ج اإلعالم��ي ف��ي تصوي��ر
التحالف على أن��ه هجوم ضا ٌّر وض��ا ٍر بطريقة حريصة
عل��ى املبالغ��ة ف��ي اس��تعراض الق��وة ،كأنها ف��ي أرض
الس��يرك ال ف��ي أرض العالق��ات الدولي��ة ،كم��ا عبّ��ر هذا
الضجي��ج اإلعالم��ي -دون أي��ة دواع موضوعي��ة -عن
مش��اعر ال ترح��ب ع��ادة اإلنس��انية املتعقل��ة بإعالنه��ا
وتفض��ل أن ُي��دارى عنه��ا ،م��ن قبي��ل احلس��د الظاه��ر
واستكثار النعمة على من ُيعتقد أنه ليس جديرا ً بها.
وفض�لاً عن ه��ذا؛ فإنه في ما يخ��ص بنية التحالف
م��ن حيث هو حتالف -كان هذا الضجيج نفس��ه معبرا ًع��ن الرغبة الدفينة في فصم التحال��ف ،من حيث عجزه
ع��ن التمييز بني م��ا يجوز له انتق��اده ومحاربت��ه وما ال
يجوز.
وه��و ما أضاف عبئ��ا ً جديدا ً من الفش��ل الذي فرض
نفس��ه بدون مب��رر على حتالف تص ّور نفس��ه قادرا ً على
املفاجأة الكاسحة ،فإذا هو أسير ملفاجأة الفشل؛ وتصور
ثاني��ا ً أن آليات��ه قادرة على حتقيق احلس��م ،ف��إذا هي ال
تنج��ز إال اخلص��م الس��ريع واملتوال��ي من رصي��د الدول
املتحالفة}.
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«مجزرة رابعة» في القاهرة كما وصفتها مؤسسات دول ّية
مج��زرة صب فيها اجليش املص��ري النار على آالف
املعتصم�ين ف��ي مي��دان رابع��ة العدوي��ة ،فيهم النس��اء
واألطف��ال والش��يوخ ،فأثخن قت�لاً وحرقا ً وعاث فس��ادا ً
ودم��ارا ً حتى ض��ج املي��دان واختلط األم��وات باألحياء،
وح ّرق��ت اجلثث وتطايرت األش�لاء وضاع��ت الهويات،
ُ
وغصت املستشفيات واملشارح.
وقد وصفتها منظمة «هيومن رايتس ووتش» بأنها
«إحدى أكب��ر وقائع القتل اجلماعي ملتظاهرين س��لميني
في يوم واحد في تاريخ العالم احلديث».
بدأت األحداث تترى متس��ارعة بعد انقالب  3متوز
 ،2013فانطلق��ت مظاه��رات من��ددة باالنق�لاب وأهل��ه،
وأخ��رى مرحبة مؤي��دة ،ولكن مي��دان رابع��ة والنهضة
وغيرهم��ا من معاقل الرافضني لالنقالب كانت تس��تحوذ
عل��ى اهتم��ام وس��ائل اإلع�لام العاملي��ة ،وكانت س��لطة
االنقالب ضيقة الصدر تتربص بكل من يعارض االنقالب
أو يناوئ احلكم اجلديد.
ا ُّته��م املرابطون في ميدان رابعة بحيازة األس��لحة،
وبترويع اآلمنني ومضايقة الس��كان ،وأجمع املأل من قوم
االنق�لاب على ف��ض االعتصام ،وارتفع��ت أصوات أمنية
وإعالمية تنادي بإبادة املعتصمني ،فكان ما كان.
امل��كان مي��دان رابعة العدوية (نس��بة إل��ى الزاهدة
املعروف��ة املتوفاة س��نة  180للهجرة) ش��رقي القاهرة،
والزمان صباح يوم  14آب  ،2013حيث يرابط عشرات
اآلالف م��ن املصري�ين الرافض�ين النق�لاب عب��د الفت��اح
السيس��ي واملنادي��ن بع��ودة الرئي��س املنتخ��ب محم��د
مرسي ،وهذا هو شهرهم الثاني في االعتصام.

صبّح اجليش املعتصمني وهم هاجعون بعد صالة
الفج��ر ،وقد بدأ الهجوم من ش��ارع طيبة مول ،ثم ش��مل
كل املداخل الرئيس��ية ،واقتحمت املدرع��ات واملجنزرات
امليدان ،وانتشرت س��حب غاز الدموع ،واعتلى القناصة
أس��طح املن��ازل وحلق��ت الطائ��رات احلربي��ة في س��ماء
امليدان.
وتدفق��ت جحافل اجليش والش��رطة وب��دأت متطر
احلي ،وحتاص��ر املنافذ الرئيس��ية
الن��اس بالرص��اص
ّ
للمي��دان ،وكانت طائرات األباتش��ي تص��ب قنابل الغاز
وتقنص املصورين.
لقد بدأ ما يشبه املعركة احلربية فهبت رائحة املوت،
واهتزت األرض وماجت الشوارع وتقطعت باملعتصمني
األسباب ،واندفعوا يبحثون عن مالذ آمن.
اجت��ه البع��ض إل��ى املستش��فى امليدان��ي ،واجت��ه
آخرون إلى مس��جد رابعة ،والذ فريق بالفرار ،ولكنْ جاء
املوت م��ن كل م��كان وعصف باملي��دان وأهله ،وغش��يت
املعتصم�ين أمواج م��ن اله��ول والكرب ،وطفق��ت القوات
املهاجمة ْ
جتهز على اجلرحى وحت ّرق املوتى ،ولم يس��لم
املستشفى امليداني ،وال األطباء واملسعفون .وقال شهود
عيان إن اجلنود املنتصرين كانوا يجلس��ون وسط ركام
األموات يأكلون ويش��ربون ،ويبحثون عما في مخيمات
امليدان املنكوب من الغنائم.
وفي تقري��ر مفصل أصدرته منظم��ة هيومن رايتس
ووت��ش ف��ي آب  ،2014واس��تغرق إعداده س��نة كاملة،
وصفت املنظم��ة الفاجعة بأنها إحدى أكب��ر وقائع القتل
اجلماع��ي ملتظاهرين س��لميني في يوم واح��د في تاريخ

العالم احلديث.
ويومها قدم محم��د البرادعي (نائب الرئيس املؤقت
حينذاك) استقالته احتجاجا ً على ما حصل.
واقتص��ر األم�ين الع��ام ل�لأم املتحدة ب��ان كي مون
على إدانة على لس��ان املتحدث باس��مه ،واكتفى االحتاد
األوروبي بالتعبير عن قلقه.
ووج��ه رئيس ال��وزراء الترك��ي يومه��ا رجب طيب
أردوغ��ان انتق��ادا ً الذعا ً للس��لطات املصري��ة ،ودعا بيان
صدر عن مكتبه مجلس األمن الدولي واجلامعة العربية
إليقاف املج��زرة ،فيما وصف الرئيس التركي -يومذاك-
عبد الله غل احلادث بأنه «ال ميكن أن يقبل إطالقاً».
وأدان االحت��اد العامل��ي لعلماء املس��لمني بقوة قتل
املتظاهري��ن ،واعتب��ر م��ا حصل انقالب��ا ً على الش��رعية
الدستورية والدميقراطية واقترافا ً «ألفظع جرمية عرفها
تاريخ مصر الطويل» وقال في بيان له« :إن تاريخ مصر
بل وتاريخ اإلنسانية لن يغفر ألولئك الوالغني في الدماء
واألعراض».
وقد أصبحت إش��ارة رابعة (رفع أصاب��ع اليد كلها
وعق��د اإلبهام) رم��زا ً عاملياً ،رفعه زعماء سياس��يون من
بينه��م أردوغان ،وأصر املناهض��ون لالنقالب على رفعه
في كل أنحاء مصر.
وقد اختلف��ت التقديرات في ع��دد القتلى واملصابني
ف��ي املجزرة ،ف��ورد في تصريحات لقي��ادات من اإلخوان
املس��لمني كمحم��د البلتاج��ي وعص��ام العري��ان ،أن

ع��دد القتل��ى جت��اوز ثالث��ة آالف قتي��ل وآالف اجلرح��ى
واملصابني ،وذهبت قيادات أخرى إلى أن عدد القتلى بلغ
خمسة آالف.
وأعل��ن حتال��ف دع��م الش��رعية املؤي��د ملرس��ي أن
إجمال��ي الوفي��ات ف��ي فض اعتص��ام رابعة وح��ده بلغ
 2600قتيل ،وهو العدد الذي أعلنه املستش��فى امليداني
في رابعة.
وحت��دث تقري��ر وزارة الصح��ة املصري��ة عن 670
قتيال ونحو  4400مصاب .وأعلن املس��ؤولون عن الطب
الش��رعي بالقاه��رة -في  5تش��رين الثان��ي  -2013أن
إجمالي ع��دد القتلى بلغ  377قتيالً ،م��ن بينهم  31جثة
مجهولة الهوية.
وذك��ر تقري��ر ملنظمة «هيوم��ن رايت��س ووتش» أن
«قوات األمن املصرية قتلت أكثر من ألف على األرجح».
وق��د اعتق��ل املئ��ات م��ن قي��ادات وأعض��اء جماعة
اإلخوان واملناصرين له��ا ،ومتت إحالة الكثير منهم على
احملاك��م وصدرت ف��ي حقهم أح��كام باإلعدام والس��جن
املؤبد ،وظل املس��ؤولون عن مذبحة رابعة مبنأى عن أي
مساءلة قانونية.
وفي هذا الصدد ،قالت «هيومن رايتس ووتش» في
تقريره��ا« :كان على احلكومة املصري��ة اجلديدة اإلقرار
مب��ا ارتكبته من انتهاكات في متوز ،وآب  ،2013وتوفير
تعويضات عادلة لعائالت الضحايا».
وأضافت« :إن الرئيس السيس��ي يتولى حكم مصر
دامية ،تعج بالتحديات االقتصادية والسياس��ية ،ورغم
اإلغ��راء املتمث��ل ف��ي قل��ب الصفح��ة وغض الط��رف عن
االنتهاكات الس��ابقة ،إال أن احملاسبة على املاضي تكمن
في ل��ب عملية املصاحل��ة الوطنية الت��ي حتتاجها مصر
حتى تستقر ومتضي لألمام»}.

شخصية
ذكرى «رابعة» ..شهادة
ّ
بقلم :خليل العناني

اإلخوان المسلمون
في الذكرى الرابعة لمجزرة رابعة
أصدرت جماعة اإلخوان املسلمني بيانا ً جاء فيه:
مت��ر الي��وم الذك��رى الرابعة جلرمي��ة العص��ر ..مذبحتا ميدان��ي رابعة العدوي��ة والنهض��ة؛ اللتان
ارتكبتهم��ا أجه��زة الس��لطة االنقالبية بع��د اختطافه��ا الرئيس الش��رعي املنتخب الدكتور محمد مرس��ي،
واس��تيالئها بالقوة على احلكم في البالد؛ لتستكمل جرميتها بارتكاب هاتني املجزرتني اللتني قامت فيهما
بتوجي��ه س�لاحها إلى ص��دور املصريني العارية ،وقت��ل آالف األبرياء منهم بدم بارد ،ب�لا وازع من دين أو
ضمير أو أخالق.
إن يوم الرابع عشر من آب 2013م سيظل يوما ً فاصالً في تاريخ مصر واملنطقة ،وشاهدا ً على جرمية
نكراء ارتكبتها طغمة االنقالبيني ضد الشعب املصري؛ الذي انتفض للدفاع عن حقوقه املغتصبة ،في هبّة
ش��عبية س��لميّة باهرة ،قابلتها أجهزة الس��لطة االنقالبية وداعميها ومؤيديها ،من قيادات شرطة وقضاة
وإعالم وعلماء دين وفنانني ورجال أعمال ،..بكل عنف وتزييف ونكران!.
واليوم ،ونحن على أعتاب عام خامس من ذكرى اجلرمية النكراء ،التي س��بقتها جرائم في بورسعيد
ومحمد محم��ود ومجلس الوزراء والنهضة األولى وماس��بيرو 1و 2واحلرس اجلمهوري ورمس��يس 1و2
واملنصة وغيرها ..ال ب ّد أن نؤكد جملة من احلقائق كشفتها تلك اجلرائم:
 لقد تأكد مبا ال يدع مجاال ً للشك أن عقيدة جنراالت العسكر تتركز في التشبث بالسلطة واالستماتةفي الدفاع عنها.
 أن سالح الشعب بدال ً من أن يحميه أصبح أداة لقتله وحماية مصالح أعدائه! أن دم��اء الش��عب املصري وأم��وال وأعراض أبنائه باتت مس��تباحة ،وأنه ليس هن��اك ما يعصمهاويحميها!
 أن ما جرى في ميداني «رابعة» و«النهضة» كان أبشع مأساة ماتت فيها إنسانية بعض املصريني،وأظهرت من هو احلريص على مصالح البالد ومن هو املجرم.
حتي ًة ألرواح الش��هداء ،ولألبطال الصامدين خلف القضبان ،وفي مقدمتهم الرئيس الشرعي املنتخب
الدكتور محمد مرس��ي ،وحتي ًة لكل الثوار األحرار في ربوع مصر ،وحتي ًة ألمهات وذوي الش��هداء جميعاً،
وإننا على العهد ماضون محافظون على الشرعية دون تفريط بالدماء أو تنازل عن احلقوق ،حتى تنتصر
الثورة ويتحقق القصاص وتسترد احلقوق وينقشع الظالم ويع ّم مصر نور احلق والعدل واحلريّة}.

كان املشهد قاسياً ،وسيظل محفورا ً في ذاكرتي.
كن��ت وقتها في طريق عودتي إلى القاهرة ،بعد أن أمضيت إجازة عيد الفطر مع عائلتي .وحيث إنني
أقطن قريبا ً من جامعة القاهرة ،وفي منطقة مكدّس��ة بالبيوت والبش��ر ،كان ص��وت الطائرات التي حتوم
حي يأتي من بعيد .كان
في الس��ماء مفزعا ً لي وألوالدي .وما هي إال حلظات ،حتى سمعنا صوت رصاص ّ
ذل��ك يوم املذبحة األس��وأ في تاريخ مص��ر احلديث ،في ميداني رابعة العدوي��ة والنهضة ،التي حتل هذه
األيام ذكراها الرابعة .في ذاك اليوم ،وفي تلكما البقعتني ،سقط ما يقرب من ألف شخص ،بحسب األرقام
الرسمية ،خالل ست ساعات فقط على أيدي قوات األمن املصرية ،بعد اعتصام لهم دام نحو شهر ونصف
الش��هر .وهي ذكرى كلما م ّرت ،أعادت معها س��جل الذكريات الدامية لذلك اليوم الذي لم تر مصر مثله في
تاريخها احلديث.
س��ارعت ،بعد أن وضعت حقائب الس��فر ،إلى فتح التلفاز ،ألرى أس��وأ مش��هد في حياتي .أشخاص
ُيحرق��ون أحياء برصاص ق��وات األمن املصرية أمام جامعة القاهرة ،وهو كما عرفت الحقا ً رصاص مح ّرم
دولياً ،وبث مباش��ر للمذبحة من ميدان النهضة كانت تنقله فضائية «أون .تي .في» ،وكانت وقتها لرجل
األعمال املصري جنيب س��اويرس .والذي عرفنا في ما بعد ،وباعترافاته ،أنه كان من أهم املمولني حلملة
ّ
املخططني واملتو ّرطني في انقالب « 3متوز» .أتذكر أيضا ً مش��هد تلفيق
«مت ّرد» بالتواطؤ مع اإلمارات ،ومن
تهمة امتالك املعتصمني س�لاحاً ،الذي اس��تخدم حج��ة لفض االعتصام ،حيث مت وضع أس��لحة وذخيرة
حيّة في صندوق كبير ،بجوار بعض اجلثث في ميدان النهضة .وكان األنكى صوت اإلعالميني وضيوفهم
املعلقني على احلدث البشع ،الذي لم يخ ُل من فرحة غامرة ،كأنهم يعلقون على مبارا ٍة لكرة القدم.
ل��م تك��ن املذبحة مفاجئ��ة لي ،خصوص��ا ً أنن��ي دارس االنقالبات العس��كرية ،وأعرف جي��دا ً أثمانها
الباهظ��ة .فتاري��خ االنقالبات مليء مبثل هذه املذابح ،س��واء ف��ي أميركا الالتينية أو في إفريقيا أو آس��يا.
وقد حذرت كثيرين من إمكانية وقوعها .أتذكر جيدا ً لقا ًء جمعني ببعض ش��باب التيارات السياس��ية في
أثناء األزمة ،وقلت لهم إن اس��تمرار االس��تقطاب وخطاب الكراهية س��وف يفضي إلى مواجه ٍة دموية ،فلم
يكت��رث بعضه��م .كما حتدثت مع قادة في «اإلخوان املس��لمني» ،وحاولت استكش��اف م��ا إذا كانت لديهم
خطة سياس��ية بديلة إذا لم يحقق االعتصام هدفه ،فلم أس��مع إال كالما ً عاما ً وش��عارات فضفاضة ،وقتها
أدركت أن املذبحة قادمة.
س��بقت املذبح��ة مجازر أخ��رى ،وإن على نط��اق أصغر ،كما ح��دث أمام دار احل��رس اجلمهوري في
الثام��ن م��ن مت��وز  ،2013ث��م مذبحة طري��ق النصر أواخر الش��هر نفس��ه ،بع��د التفويض الش��هير الذي
طال��ب به اجلنرال عبد الفتاح السيس��ي جمهوره وقتها غطا ًء للقتل .كما س��بقتها أيضا ً مذبحة سياس��ية
أخ��رى ،متثلت في انقالب « 3متوز» الذي أجهض أول جتربة دميقراطية في مصر ،وعلّق الدس��تور ،وح ّل
املؤسسات املنتخبة.
فاالنقالبات ال تنجح وتس��تقر إال بثمن باهظ ،يدفعه غالبا ً فصيل سياسي ،يكون الضحية التي يأتي
على أعناقها اجلنراالت إلى الس��لطة .وذلك بدليل أنه لم يج��ر حتقيق جاد في املذبحة حتى اآلن ،ولم تتم
محاس��بة املتو ّرطني فيه��ا ،ولم يقدّم أح�� ٌد منهم للعدالة ،وف��ي الغالب لن يحدث في ظ��ل النظام احلالي،
فاملذبحة كانت مبثابة التدشني حلكمه ،وتتويجه على عرش السلطة.
لم تكن املذبحة على بش��اعتها ،املش��كلة ،خصوصا ً أنه قد س��بقتها عملية ش��يطن ٍة ،ونزع لألنس��نة
عن ضحاياها ،متهيدا ً لس��فك دمائه��م ،وإمنا كانت ،في ما رافقها وتالها من أحداثٍ كش��ف حجم الكراهية
واالستقطاب الذي حدث في البالد.
أصابتني مشاهدة جثث القتلى في مسجد اإلميان القريب من ميدان رابعة ،ومشاهد حرق املعتصمني
علي
أحي��اء أم��ام جامعة القاه��رة ،بصدم�� ٍة عصبي ٍة تعرف بره��اب امل��وت ( )panic attackف��كان ّ
مراجعة الطبيب الذي نصحني بضرورة االبتعاد عن البالد ،ألن االس��تمرار قد يؤدي إلى تدهور صحتي.
ق��ر ّرت بعدها الس��فر إلى اخلارج ،ومنذئذ ال تزال مش��اهد تلك املذابح حيّة في ذاكرت��ي ،كلما حلّت ذكراها
السنوية}.
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دعوة إلى ِر ّد ٍة جديدة ..في بدعة العلمانية الرائجة!!
عجائ��ب الزم��انِ  ،بل م��ن فواجعه ف��ي هذه
م��ن
ِ
ُ
بعض العرب املس��ؤولني بالدعو ِة إلى
األيّام ،أنْ يقوم
هَ ْج ِر اإلس�لا ِم :تشريعا ً واعتقادا ً فاعالً في احلياةِ ،مبا
ُيس�� ّمى العِ لمانية أو العالمَ انية ،تس��اوقا ً م��ع التفكير
الغربي :إعجابا ً بعظمته وعمالً بأس��اليبه ومناهجه،
وتوقيرا ً ألصحابه وحضارتهم املادية.
َ
وأي��ن تنج��م ه��ذه
الدعو ُة امل َ ِريبة ،ومن َ
أين
يحه��ا ،و َم��نْ
ُيس��مَعُ فحِ ُ
ُيعالِ��نُ به��ا و ُيجاهر في
وق��ت نح��ن فيه أش�� ُّد ما
نك��ونُ حاج ًة إل��ى التزام
فكرنا ،واحت��رام عاداتنا
وتقاليدن��ا املنطلق��ة م��ن
ذلك الفكر السامي لنكون
حَ ّق��ا ً أ َّم�� ًة َخيِّ�� َر ًة كرمي ًة،
لها شأ ُنها في هذا العالم
ال��ذي ال يحت��رم إالّ َم��نْ
يك��ون ُح�� ّرا ً
َ
يس��عى ألنْ

أب َّياً ،ال تابعا ً ذليالً أو َذ َنبا ً خسيساً؟!
َ
��ع فيها
تنج ُم – واأس��فاه  -من البالد التي ش َّ
إنها ُ
نو ُر اإلس�لا ِم قب َل غيرها من بالد العالم  .إنها اجلزيرة
ُ
جي��وش ه��ذا الدي��ن
العربي��ة الت��ي انس��احت فيه��ا
ٍ
ومعروف وعسا ِك َر َذبٍّ عن هذا الدين
العظيم :دُعا َة ِب ٍّر
وحراس��ة عقيدت��ه ،وذل��ك حملاربة العصبي��ة القبلية

مسار جديد في شبه الجزيرة الكورية
بعد التخبط األمريكي
بقلم :حازم عياد
ه��ل من املمكن ان يتح�� ّول قرار مجلس األمن بفرض عقوبات على كوريا الش��مالية مبباركة روس��ية
صينية الى بوابة واس��عة حلوار اس��تراتيجي يضم س��يؤول وموس��كو وبكني وطوكيو مس��تقبالً ،بشكل
يهمش الدور األمريكي ،ويحد من نفوذه في احمليط الهادي ومنطقة جنوب ش��رق آس��يا؟ س��ؤال مشروع،
وتساؤل من املمكن أن يجيب عنه النشاط الياباني والكوري اجلنوبي األخير.
اذ نقل��ت وكاالت االنب��اء خب��را ً عن لق��اء بني وزي��ر خارجية كوريا الش��مالية ووزي��ر خارجية كوريا
اجلنوبية على هامش مؤمتر اس��يان؛ به��دف طرح مبادرة للحوار بني الدولت�ين ،األمر الذي تعاملت معه
كوري��ا الش��مالية ببرود في ظ��ل التصعيد األمريكي والعقوب��ات اجلديدة التي فرض��ت عليها ،معتبرة ان
الدعوة املقدمة من كوريا اجلنوبية غير جدّية.
نزعة سيؤول للحوار تسير بالتوازي مع قراءة يابانية تسعى الى معاجلة األزمة في البيت اآلسيوي
بعيدا ً عن الواليات املتحدة األمريكية؛ فالشعور بانعدام اجلدّية والقصور لدى الواليات املتحدة األمريكية
ف��ي مواجهة التهديدات الكورية الش��مالية لم تعاجله العقوبات والتهديدات األخي��رة للرئيس ترامب؛ اذ
من الصعب جتاهل الدور الصيني والروس��ي في املس��اعدة على فرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ؛
باعتب��اره العنصر الهام ف��ي بناء معادلة جديدة ال تعتمد باملطلق على اجلهد األمريكي ،إمنا على نش��اط
وجهود طوكيو وسيؤول وبكني وموسكو.
الياب��ان أصبح��ت أكثر نزوع��ا ً لالعتماد على الذات وأقل نزوعا ً لتوس��يع املواجهة؛ اذ اس��همت حالة
االرتب��اك األمريكي��ة األخيرة في دفع وزير ش��ؤون التج��ارة في احلكوم��ة اليابانية «ايس��اكي أوكينافا»
للدع��وة إل��ى إعادة النظر باالتف��اق الياباني األمريكي حول وض��ع القوات األمريكية في بالده ،حس��ب ما
أف��ادت ب��ه وكالة «كيودو» الياباني��ة ،وهو االتفاق الذي و ِّق��ع في عام 1960؛ فالرغبة ف��ي احتواء كوريا
الش��مالية وجتن��ب االنخ��راط في ص��راع دولي مع روس��يا والص�ين تدفع كالً م��ن طوكيو وس��يؤول إلى
استثمار العقوبات على بيونغ يانغ بفتح حوار بعيدا ً عن حالة االرتباك األمريكي واملصالح املرتبطة بها،
وعلى رأس��ها احتواء روس��يا والصني التي يعمقها ويزيدها غموضا ً األزمة الداخلية في الواليات املتحدة
والدائ��رة حول الدور الروس��ي في االنتخابات األمريكية ،وتراجع الثقة بسياس��ات رئيس��ها وقدرته على
اتخاذ قرارات سياسية حاسمة ومدروسة.
األزم��ة والصراع يزداد متحورا ً وترك��زا ً على العالقة األمريكية الكورية الش��مالية ،واخلطاب اجلديد
لكوريا الش��مالية الذي يركز على القواعد األمريكية في الهادي دون االشارة الى طوكيو وسيؤول؛ فكوريا
الش��مالية ال ت��كل وال مت��ل في اس��تفزاز إدارة ترامب واظهار عج��زه أو دفعه الى التهور م��ن خالل التهديد
باستهداف القوات األمريكية في جزيرة غوام.
فالتهديدات االمريكية وحالة التخبط والفوضى التي تشهدها االدارة االمريكية ترسم معالم معادلة
جديدة مبس��ارات جديدة تقف على رأسها الصني وروس��يا ،ومتثل حافزا ً كبيرا ً لطوكيو وسيؤول للتحرك
واتخ��اذ مس��افة معقولة جتنبه��ا التبعية املطلقة للسياس��ية األمريكي��ة املرتبكة ،الت��ي كان أحد أوجهها
التس��ريبات التي قدمتها ش��بكة فوكس نيوز لتقرير أمني تناول نقل كوريا الشمالية لصواريخ كروز عبر
البح��ر؛ ما يعن��ي ان اإلدراة األمريكية م��ا زالت تراوح مكانه��ا وتعاني من أزمة داخلي��ة وجتاذبات قوية
عنوانها التسريبات.
األط��راف املنخرطة في االزمة الكورية س��واء كانت س��يؤول او طوكيو لن تكتفي ف��ي املرحلة املقبلة
باالعتم��اد على الواليات املتحدة كضامن للس�لام واالس��تقرار في ش��به اجلزيرة الكورية وجنوب ش��رق
اس��يا؛ اذ من املتوقع ان تنش��ط وان توس��ع هامش حركتها لتش��مل الصني وروسيا ،مس��تفيدة من موقف
الدولتني االيجابي في مجلس األمن التي لم تعارض العقوبات اجلديدة على كوريا الشمالية.
ق��رار مجل��س األمن األخي��ر فتح االب��واب ملعادالت جدي��دة؛ فضبط س��لوك كوريا الش��مالية يتطلب
مناورات واس��عة وانفتاحا ً كبيرا ً على موس��كو وبكني ،ويتطلب االبتعاد ولو ملس��افة قصيرة عن الواليات
املتحدة وخطابها السياسي احمليّر؛ مسافة ستتسع مبرور الوقت؛ ما يعني ان الواليات املتحدة االمريكية
ق��د جتد نفس��ها معزولة قريبا ً في ش��به اجلزيرة الكورية فال احد يريد ان يخ��وض املواجهة وفق املعايير
االمريكية ،ولعل دعوات وزير التجارة الياباني مؤش��ر على وجود رغبة يابانية في عزل وفصل املصالح
الياباني��ة واألمريكي��ة بعضها عن بع��ض .انها بوابة جديدة وثغرة واس��عة ال ميك��ن جتاهلها للنظر الى
املس��تقبل؛ فمراقبته��ا ومراقبة التطورات املرتبط بها ب��ات يقرأ بلغات عدة إحداه��ا تهديدات بيونغ يانغ
للقواعد األمريكية في احمليط الهادي في جزيرة غوام وجتنب ذكر كوريا اجلنوبية واليابان}.

بقلم :د .علي العتوم
ومحق الوَثنية الس��خيفة ،ومطاردة النزاعات
املقيتة،
ِ
البينيّ��ة القاتل��ة ،لينطلق أه�� ُل اجلزيرة من َث َّم لنش��ر
الن��ور في العال��م ُكلِّ��ه ،وتخليصه م��ن ُك ِّل خزعبالته
وت ّرهاته.
نع��م ،لق��د ج��اءت عل��ى لس��ان أح��د أبن��اء هذه
اجلزي��رة ،ون��ادى بها في ب�لاد الغرب بوصف��ه َ
موف َد
الرسمي إليها ،وج َّر إليه في هذه الدعوة األثيمة
بالده
ِّ
– مو َّكالً بذلك أو غي َر مو َّك ٍل – دوال ً عربية أخرىَ ،زعَ َم
أنه��ا ُتطال��ب مبث��ل م��ا يطالب ب��ه ،وهي ال��دول التي
َت ْش َ
��غ ُل بال َد احلرم�ين ،والكِنانة ،وبع��ض البالد التي
ُقمِعَ��تْ فيها ال ِّر َّد ِة األولى زم��ان الص ِدّيق!! كل ذلك في
ظ�لال موقف ه��ذه الدول املتش�� ِّنج من سياس��ة إمارة
قطر الداعمة – حسبَ ما َي َر ْو َن – لإلرهاب والتط ُّرف!!
وما ه��و اإلرهاب الذي يرمون به ذل��ك البلد الذي
ترتب��ط معه دول اجلزيرة عي ُنها بحلف سياس��ي منذ
ما يقرب م��ن أربعني حوالً ،وتش��ترك جميعا ً في بيئة
ِ
وأواص�� َر رحمي ٍة واحدة وعقي��دة واحدة ،ومن
واحدة
َث�� َّم ي َّتخذ من��ه ذلك امل ُ َ
وفد ف��ي الغرب ذريع�� ًة للدعوة
للعلمانية ؟! إن هذا اإلرهاب الذي ترمي به تلك الدول
املتحالفة ض َّد قطر ،هو مس��اعد ُتها للمنكوبني من أهل
فلس��طني ،ودع ُمها ملقاومته��م لالحت�لال الصهيوني،
والتعاطف مع أبناء احلركة اإلسالمية الذين ش ّردتهم
بالدهم حتت حكم الطواغيت.
وإ ّنن��ي ألتس��اء َُل :إذا كان اإلره��اب عن��د ه��ذه
الرس��مي س��ببا ً لدعوته
ال��دول – الذي ا ّتخذ منه ذلك
ُّ
للعلماني��ة ،ه��ي إلغ��ا ُء حكم الدي��ن من واق��ع احلياة
– يعني دع َم املقاومة وإيوا َء نف ٍر من أبناء الدعوة
اإلس�لامية ،فماذا يبقى لهذه ال��دول اخلمس أو غيرها
من مسو ٍِّغ لتس�� ِّم َي نفسها دوال ً أو أقطارا ً عربية ،وأنها
حتت ِر ُم اإلس�لام وتكتب في أولى موا ِّد دساتيرها :دين
الدول��ة الرس��مي اإلس�لام ،وف��ي بعضها أنّ اإلس�لام
املصدر األ ّو َل أو الرئيس في تشريعاتها؟!
أج��ل ،ملاذا ال تس�� ّمي ه��ذه ال��دول  -الت��ي تت َن َّكر
ملقاوم��ة الصهاينة وللدع��اة املطالبني بتحكيم ش��رع
الله ف��ي األرض ،واملنادين بالتح ُّرر من ربقة االحتالل
األجنبي ش��رق ّيا ً كان أم غرب ّيا ً  -نفسها بأسماء أخرى
كالدول��ة األمريكي��ة أو األوروبي��ة ،ب��ل ح ّت��ى الدول��ة
الصهيوني��ة؟! وم��ن َث�� َّم ترت��اح وتري��ح ،أ ْم أن ادّعاء
اإلسالم والعروبة َذ ٌّر للرماد في العيون؟!
وبالتال��ي َّ
ف��إن مث��ل ه��ذه الدعوة ُي��را ُد به��ا لنا

ُ
وذهاب ال ِّريح ،بل ُي��راد منها أنْ ُنحيي دعوات
اله�لاك
ُ
َ
ّ
ُ
مس��يلمة الكذاب واألسود العنس��ي واحلطم وسجاح
ُ
وطلَ ْيح��ة األس��ديّ (قبل عودتهم��ا لإلس�لا ِم) ،مع َّ
أن
ُ
ه��ؤالء املرتدي��ن القدامى كان��وا ال يتن َّك َ
��رون لكثير من
مبادئ اإلس�لام ،بل يش��غبون على دولته ويطالبون
باالش��تراك مع الرسول في الرس��الة ،ولك ّنها العقلية
القبليّة والعصبي ُة األعرابية املتفلِّتة من النظام!!
وإ ّن��ي ألق��ول له��ذه ال��دول الت��ي ُتناك��ف إحدى
ش��قيقاتها وحتاصره��ا  -إلنفاقه��ا بع��ض م��ا أف��ا َء
الل��ه عليها من م��ا ٍل و َثراء على إخوانهم ف��ي الله ممِ َّ نْ
العذاب هم ليقِفوا
يس��ومهم أعدا ُء الل ِه الصهاينة سو َء
ِ
في وجه َمنْ ُيريد بأرض اإلس��راء واملعراج واملس��جد
بع��ض َ
َ
املط َّردِين من
خاص�� ًة ،ش�� ّرا ً وإيوائها
األقصى
ّ
دع��اة اإلس�لام ُظلْم��ا ً وعُ دوان��ا ً َّ : -
إن َمنْ ال يدع�� ُم َمنْ
ُيدا ِف��عُ عن األقصى ،إمنا هو كم��ن ال يدع ُم ا َ
حل َرمني إذا
اعتدى عليهم��ا مُعْ َتدٍ ،فاالعتداء عل��ى األقصى اعتدا ٌء
على املسجدين احلرام والنبويّ  ،متاما ً بتمام.
َ
الذي��ن يهاجمون
ث��م إ ّني أقول له��م ولغيرهم من
أتباع احلركة اإلس�لامية األطهار في كل بالد العروبة
واإلس�لامَ :
أين أنتم أيُّها احل ّكام املس��لمون ،ولإلسال ِم
الفض��ل األول واألخي��ر عليك��م ف��ي عروش��كم وملككم
َ
وأموالك��م ،نع��م َ
املس��لمون من موقف
أين أنت��م وأنتم
النجاش��ي ال��ذي جلأ إلي��ه الصحابة م��ن ظلم قريش
ّ
َ
أحس��ن حماي ٍة وداف��ع عنهم أكر َم
املش��ركة ،فحماه��م
فأين تقوى الله ُ
َ
وش��كره عل��ى نعمائه عليكم،
ِفاع؟!
د ٍ
ْ
أم أنه فيكم الزيف الذي كش��فته األيام ،واملداجاة التي
ع َّرتها األحداث؟!
وأق��ول أخي��راً :أيه��ا الداع��ون بالعلماني��ة
واملناهض��ون للمقاوم��ة والدعوة اإلس�لامية :اربعوا
على أنفس��كم ،فاإلس�لام ُ نو ُر الله ال يوقفه عَ د ُْل عاد ٍل
وال جَ �� ْو ُر جائِ�� ٍر ،وه��و ُم َّ
بش�� ٌر وأتباعُ ه معه أنْ يس��ود
س�� َل
العال��م كله ،وصدق الل��ه العظيم < :هو الذي أ ْر َ
رس��و َل ُه بال ُهدَى و ِدي��نِ ا َ
حل ِّق ل ُي ْظ ِه َر ُه عل��ى الدينِ ُكلِّ ِه
ولو َك�� ِر َه املُش�� ِر َ
كون> فو ِّف��روا عليك��م جهودكم التي
ّ
س��تذهب ،ه��ي ومؤامرات س��ادتكم ُس��دَىً  .فكفوا عن
َ
انطلق
هذه السياس��ات املأفونة ،فس��ه ُم اإلس�لا ِم ق��د
م��ن اجلزي��رة ليطهِّرها و ُيطهِّ�� َر غيرها ،ول��ن يرت َّد إلى
الوراء.
وأتساءل أخيراً :من أعطى هذا الناعب بالعلمانية
َّ
في دول الغرب،
احلق بأن يتكلّم باسم اإلسالم وباسم
هذه الدول وشعوبها الكرمية التي أ ّنى اشت َّدتِ األزمات
و َق َستِ القبضة احلديدية عليها لنْ تقبل بغي ِر اإلسال ِم
الشرع ُحكماً ،وإ ّنني الطمئنه أنّ الله
ديناً ،وبغي ِر ُحكم
ِ
َ
ّ
َ
س��بحانه وتعالى تكفل بنصرة ُجن��ده ودعاته الذين
يمُ ِّس��كون بكتاب الل��ه دُنيا وأخرى ،إذ قا َل س��بحانه:
َ
والذي��ن آمنوا في احلي��ا ِة الدنيا،
<إ ّنا لننصر ُرس��لَنا
وي��و َم يقو ُم األش��هاد ،يو َم ال ينف��ع الظاملني معذر ُتهم،
ولهم اللعنة ولهم سوء الدّا ِر>}.

علمانيو العرب ..وعشق االستبداد
فيم��ا ترعرعت العلمانية في الغرب ف��ي ظل أجواء احلرية واالنفت��اح والدميقراطية ،فإن ذات
األجواء شكلت على الدوام تهديدا ً للعلمانية في بالد العرب.
رغ��م ذلك ف��إن علمانيي العرب وليبرالييهم يعملون بكل جهد عل��ى بث دعاية مضللة وكاذبة،
مفادها أن التخلف الذي تعيش��ه األمة العربية س��ببه األول هو التنش��ئة الدينية اإلسالمية والفكر
اإلسالمي السائد في املنطقة ،سواء أكان حركيا ً أم وسطيا ً أم سلفيا ً أم صوفيا ً أم جهادياً.
يح��اول العلمانيون الع��رب اليوم وضع جميع التلونات الفكرية اإلس�لامية في س��لة واحدة،
ووصمه��ا باإلره��اب والتوحش والتخلف واجلم��ود ورفض اآلخر ،ولذلك فهم يس��عون إلى منوذج
علمان��ي يبع��د الدين عن الدول��ة واملجتمع؛ الدين مكانه املس��جد فقط ،أما خارج��ه فحرية ال تتقيد
بتعاليم الدين ،وإمنا بتعاليم القانون الذي يجب أال يكون للدين أيضا ً س��لطة أو منفذ إليه؛ ال بأس
أن يكون القانون ذا فلسفة بريطانية أو فرنسية أو يونانية أو أمميّة حديثة ،لكن ال ينبغي أن يكون
الدين نابعا ً من فلسفة إسالمية.
يعتق��د ه��ؤالء العلمانيون والليبراليون أنه بذلك ميكن أن تتقدم ال��دول العربية وتلحق بركب
احلضارة الغربية والعاملية.
هؤالء يثيرون الغبار فقط حتى ال نرى املشهد على حقيقته ،واملشهد احلقيقي هو أنه كلما أتيح
للش��عوب العربية حرية االختيار اختارت الفكر اإلس�لامي على غيره ،واحلقيقة األخرى أن س��بب
تخلف الدول العربية هو االستبداد والتسلط وحكم الفرد والدكتاتورية ،واحلقيقة الثالثة أن هؤالء
العلمانيني هم مر ّوجون لهذا االس��تبداد والتس��لط والدكتاتورية ،ذلك أنهم يعلمون أنه ال مكان لهم
إذا تسلمت الشعوب زمام أمرها وازدهرت احلرية في البالد العربية.
احلقيق��ة األخ��رى أن غالبية النخ��ب العربية املس��يطرة من��ذ منتصف القرن املنص��رم هم من
الش��ريحة العلماني��ة ،وأن غالبية األنظمة العربية حتى اآلن هي علماني��ة على أرض الواقع ،فماذا
أنتجت تلك النخب وتلك األنظمة؟ ..قمعا ً وتخلفاً.
حت��ى تلك ال��دول التي رفعت ش��عار العلمانية بصراحة ،م��اذا أنتجت؟ إليكم منوذج س��وريا
األس��د ،ومن��وذج تونس بورقيب��ة وزين العابدي��ن ..هل تصنفونهم��ا في مصاف ال��دول املتقدمة؟
أي��ن هو التقدم العلمي وأين هو التقدم التكنولوجي وأين ه��ي التنمية وأين هو دخل الفرد ،أين هي
احلرية وأين هي االنتخابات النزيهة وأين هي املش��اركة الشعبية وأين هي العدالة وأين هي دولة
القانون وأين هي الدولة ذاتها؟}
عبد الله املجالي
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المؤتمر السنوي لعلماء ودعاة الجماعة اإلسالمية
عقد مكتب الدعاة املركزي في اجلماعة اإلسالمية
ف��ي لبن��ان مؤمت��ره الس��نوي الع��ام لدع��اة وعلم��اء
اجلماع��ة حت��ت عنوان( :العم��ل الدعوي ف��ي لبنان..
حتدّي��ات املرحلة الراهنة وال��دور املطلوب) وذلك يوم
األح��د  12آب  2017ف��ي مركز الدع��وة  -بيروت .وقد
ش��ارك فيه ع��دد كبير م��ن الدعاة والعلم��اء جاؤوا من
مختلف املناطق اللبناني��ة ،وكان في طليعة احلضور
األمني العام للجماعة اإلسالمية األستاذ عزام األيوبي،
واألم�ين الع��ام الس��ابق األس��تاذ إبراهي��م املص��ري،
ورئي��س مجلس الش��ورى في اجلماعة الش��يخ محمد
الش��يخ عمار ،ورئي��س الدائرة الدعوية الش��يخ أحمد
العم��ري .وقد ح��ل ضيفا ً عل��ى املؤمتر كل من أس��امة
حمدان مس��ؤول العالقات الدولية ف��ي حركة املقاومة
االسالمية حماس ،والش��يخ رائد حليحل رئيس هيئة
علماء املس��لمني في لبنان ،والش��يخ بسام كايد رئيس
رابطة علماء فلس��طني ،واملستش��ار الترب��وي الدكتور
بس��ام الط��راس ،وأدار املؤمت��ر رئي��س مكت��ب الدعاة
املركزي في اجلماعة الشيخ مصطفى علوش.
وتضمن املؤمتر عدة محاور:
بداية جلس��ة افتتاحية تكلم فيه��ا رئيس الدائرة
الدعوي��ة مرحبا ً باحلضور ،ومؤك��دا ً أهمية دورهم في
حمل الدعوة اإلس�لامية داخل اجلماع��ة وفي املجتمع
اللبناني بشكل عام.
بع��د ذل��ك كان��ت كلم��ة لألم�ين الع��ام للجماعة
اإلس�لامية األس��تاذ عزام األيوبي ،أكد فيها دور الدعاة
ف��ي حمل رس��الة اإلس�لام وأهمي��ة التربية ف��ي حياة
األمة ،واالنفتاح على اجلمهور والس��عي للوصول الى
املسجد املتميز النموذجي.
بعدها ب��دأت مح��اور املؤمتر فكان احمل��ور األول
بعنوان:
العم��ل الدعوي والتحدي��ات الداخلية :وقد أداره
الش��يخ أحمد عبي��د ،وقدم في��ه النائب الدكت��ور عماد

احلوت ورقة بحثية بعنوان التحديات الداخلية التي
تواج��ه العمل الدع��وي في لبن��ان .بعد ذلك األس��تاذ
س��امي اخلطيب الذي قدم ورقة بحثية عن التحديات
داخل اجلماعة االسالمية التي تواجه العمل الدعوي.
ثم بع��د ذل��ك كان��ت مداخ�لات للعلماء وأس��ئلة
ومناقش��ات ،ث��م اس��تراحة قصي��رة .ومت االنتقال الى
احمل��ور الثان��ي ال��ذي حم��ل عن��وان :العم��ل الدعوي
والتحدي��ات اخلارجية أداره الش��يخ وائل جنم ،وقدم
في��ه األس��تاذ أس��امة حم��دان ورق��ة بحثي��ة بعنوان
التحدي��ات اخلارجي��ة الت��ي تواج��ه األمة االس�لامية
والقضي��ة الفلس��طينية ،ث��م بع��د ذلك الدكت��ور صالح
الدين أرقه دان ال��ذي قدم ورقة بحثية حول التحديات
اخلارجية التي تواجه احلركة االسالمية ،وأيضا ً كانت
مداخالت ومناقشات للحضور.
ثم كانت مداخلة للش��يخ رائد حليحل رئيس هيئة
علماء املس��لمني في لبنان ،أثنى فيها على اجلهود التي
يبذلها دعاة اجلماعة ودورهم في نشاط وعمل الهيئة،

وفاة الداعية اليمني الشيخ محمد المؤيد
بعد حياة حافلة بالعطاء
توف��ي ظه��ر الس��بت املاض��ي (،)2017/8/12
الداعية اليمني الكبير الش��يخ محمد ب��ن علي املؤيد ،في
مستش��فى الن��ور مبك��ة املكرمة بع��د معان��اة مريرة مع
املرض.
وعانى الش��يخ املؤيد من عدة أم��راض بعد اإلفراج
عن��ه من أحد س��جون الواليات املتح��دة األمريكية ،التي
مكث��ف فيها قرابة س��ت س��نوات بع��د القب��ض عليه في
أملانيا بخدعة وضيعة عام 2003م ،ومت نقله إلى معتقل
أمريكي مع مرافقه محمد زايد.
وجاء اتهام أمريكا للش��يخ املؤي��د بأنه يدعم حركة
«حماس» في فلسطني.

دراسته وإجنازاته

 هو الشيخ محمد علي املؤيد ،خطيب وإمام جامعاإلحس��ان ،أكب��ر جوام��ع صنع��اء ،ويق��ع جن��وب أمانة
العاصمة صنعاء.
 عض��و ف��ي مجل��س ش��ورى التجم��ع اليمن��يلإلصالح.
 عضو مجلس النواب اليمني في الفترة من 1988 1997م. مرش��ح «اإلص�لاح» لالنتخاب��ات النيابي��ة ع��ام1997م.
وجاء الشيخ املؤيد إلى صنعاء وعمره ست سنوات
م��ن قريت��ه به��ران في خ��والن التي ول��د فيه��ا ،والتحق
مبدرس��ة األيتام في صنعاء ،وواصل دراسته اإلعدادية
والثانوية في مدرس��ة عبد الناصر ثم اجلامعة في قسم
الدراسات اإلسالمية.
وعمل الشيخ املؤيد مديرا ً عاما ً للوعظ واإلرشاد في
وزارة األوق��اف الت��ي تقلد فيها عدة مناص��ب كان آخرها
مستشار الوزارة.
وكان يطوف املناطق كلها للدعوة واإلرشاد.
اش��تهر بتقدمي خدم��ات اجتماعية واس��عة ألهالي
ح��ي القادس��ية املجاور ل��دار الرئاس��ة ،من خ�لال مركز
اإلحسان اخليري امللحق باملس��جد الذي يتكون من فرن
ومتجر وعي��ادة ،تقدم جميعها اخلدم��ات املجانية ألكثر
م��ن ثماني��ة آالف مواط��ن .كما اش��تهر عن املؤي��د تقدمي
املس��اعدات اخليرية للمحتاجني اليمنيني خاصة األرامل

واأليتام عن طريق املش��اريع اخليرية ،وكان يطلق على
الشيخ محمد علي املؤيد كنية «أبو الفقراء» لكثرة ما كان
ينشغل بهم ويقدم لهم.
وكان املؤيد م��ن قيادات العمل اإلس�لامي في اليمن
منذ تأس��يس مكتب التوجيه واإلرش��اد في عهد الرئيس
اليمني األسبق إبراهيم احلمدي عام 1974م.

خداع واعتقال

اعتقل الش��يخ املؤيد في العاش��ر من كانون الثاني
 2003مبط��ار فرانكفورت ف��ي أملانيا من قبل الس��لطات
األملانية بنا ًء على طلب من السلطات األمريكية.
أما عن كيفي��ة اعتقاله فقد مت تدبير خطة معقدة من
قبل الواليات املتحدة للوصول إليه.
فقد تعرض الشيخ املؤيد لالستدراج بالسفر ألملانيا
عن طريق شخص ميني ادعى أن شخصا ً أمريكيا ً مسلما ً
اس��مه «س��عيد» وعد بتقدمي دع��م مالي ألعم��ال خيرية
ف��ي اليم��ن ،لكن الش��خص اليمني اش��ترط عليه الس��فر
إل��ى الواليات املتح��دة أو إلى أملانيا للحص��ول على تلك
املس��اعدة مباش��رة؛ وهو ما حفزه للس��فر ،وذك��ر املؤيد
أنه التقى باألمريكي «س��عيد» الذي س��لمه ب��دوره دفتر
ش��يكات قبل يومني من اعتقاله وقال له :إن بإمكانه أخذ
املبلغ الذي يحتاجه شهرياً ،من ّوها ً بأن الشخص اليمني
الوسيط اختفى بعد ذلك}.

داؤنـا و دواؤنـا

ثم أكد أهمية حمل قضايا املسلمني وبالتالي إيجاد رأي
عام جلمهور املسلمني حولها ،خصوصا ً موضوع عطلة
يوم اجلمعة وموضوع قانون العنف األس��ري وما الى
ذلك من األمور التي س��تؤدي إلى طرح موضوع الزواج
املدني الذي يرفضه املسلمون جملة وتفصيالً.
ثم كان��ت مداخل��ة للش��يخ خالد العارف��ي رئيس
املكت��ب الدعوي املرك��زي في اجلماعة االس�لامية ،ركز
فيها على أهمية الريادة الدعوية.
وخت��م املؤمتر مبحاضرة للدكتور بس��ام الطراس
أك��د فيه��ا أهمية التربي��ة ،تربية ال��ذات وتربي��ة الغير
وفق املعايير واملنطلقات اإلس�لامية التي حددها ديننا
احلنيف.
وختام��ا ً قدم��ت دروع للدكت��ور بس��ام الط��راس
والش��يخ رائ��د حليح��ل تقدي��را ً جلهودهم��ا ف��ي العمل
الدعوي ،وللدكتور هيثم الرفاعي بس��بب نيله ش��هادة
الدكتوراه في أصول الدين.
وصدرت عدة توصيات عن املؤمتر س��يتم اإلعالن
عنه��ا الحق��اً ،وم��ن أهمه��ا تأيي��د موق��ف دار الفت��وى
واملجل��س اإلس�لامي الش��رعي ف��ي إق��رار عطل��ة ي��وم
اجلمعة أسوة بعطلة يوم األحد للطوائف األخرى}.

بقلم :الشيخ نزيه مطرجي
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وجسد ًا على البالء صابراً؛ واملؤمنُ ينف َِرد عن سائر العباد
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نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك واس َت ْنكَره ،وقالَ :
أخرجه البخاري.
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�حة
الفُ س �
ّ
ّ
ِ
َّ
َ
قلت نافق حنظلة! قال :س ��بحان الله! ما تقول؟! قال نكون عند
بك ��ر فق ��ال :كيف أنت يا حنظلة؟ ُ
رأي َعني ،فإذا خرجنا من عند رسول
ذكّرنا بالنار واجلنة كأنها ُ
رسول الله صلى الله عليه وسلمُ ،ي ِ
والض ْيعات (أمور الدنيا) فنس ��ينا
الل ��ه صل ��ى الله عليه وس ��لم عا َف ْس ��نا (العبن ��ا) األزواج واألوالد ّ
الله إنا َل َنلْقى َ
مثل هذا! قال حنظلة ،فانطلق � ُ�ت أنا وأبو بكر حتى َدخلنا
كثي ��راً! ق ��ال أبو بكر :ف ��و ِ
فقلت :نا َفق حنظلة يا رس ��ول الله! قال وم ��ا ذاك؟ فذكر
عل ��ى رس ��ول الله صل ��ى الله عليه وس ��لم
ُ
حنظلة ِمثل ما ذكر ألبي بكر ،فقال رس ��ول الله صلى الله عليه وس ��لم :والذي نفس ��ي بيده إنكم لو
ُ
املالئكة على ُف ُر ِشكم وفي ُط ُر ِقكُ م ،ولكن
الذكر لصا َفح ْتكُ م
تدومون على ما تكونون به عندي وفي ِ ّ
يا حنظلة ساعة وساعة! وك ّ َرر هذه الكلمة ثالث مرات!
الس ��نة أصحاب النبي صلى الله عليه وس ��لم فاقْ َت َدوا
الرخصة ِ
وعمل بهذه ُّ
وق ��د انتف ��ع به ��ذه ُّ
برس ��ولهم الك ��رمي ف ��ي ِمزاحه وف ��ي طريف مقال ��ه وظريف ِحكمت ��ه ،فكانوا يمَ زح ��ون ويضحكون،
و َيلعب ��ون ويتس ��ابقون .وقد روى البخاري ف ��ي األدب املف َرد أن الصحاب َة كان ��وا يتبا َد ُحون بالبطيخ
علي أنه قال« :إ ّ َن القُ لوب تمَ َُّل كما
(أي يترامون به) ،فإذا كانت احلقائق كانوا ُه ُم الرجال .و َورد عن ٍ ّ
ُّ
«روحوا عن القلوب ساعة بعد ساعة ،فإنّ القلوب
متل األبدان ،فابتغوا لها طرائق احلكمة» ،وقالّ ِ :
َ
إذا كلّت َع ِم َيت»!
ومن ُخلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ميزح وال يقول في مزاحه إال حق ًا ،ومما ورد في
زاه ��ر ،وكان دمي َم الوجه ،أتاه النبي صلى الله عليه
زاحه أن رج ًال من أهل البادية اس ��مه ِ
طري ��ف ِم ِ
أرس� �لْني َمن هذا؟ فا ْل َتفتَ
بصره ،فقال ِ
خلفه ،والرجل ال ُي ِ
وس ��لم وهو يبيع َمتاعه ،فاحتضنه ِمن ِ
ألصق َظهره بص ��در النبي صلى الله عليه
فع ��رف النب ��ي صلى الله عليه وس ��لم ،فجع ��ل ال يألو ما َ
وسلم حني عرفه ،وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقولَ :من يشتري العبد؟ فقال :يا رسول الله
غال» أخرجه أحمد.
كاسداً ،فقال« :لكن عند الله لستَ ِ
إذن جتدني ِ
بكاسد ،أنت عند الله ٍ
االص ِطب ��اغ به ��ذا ُ
اللطيف في الله ��و البريء ،وفي التروي ��ح ال ُـمباح عن
�وي
اخل ُلق النب � ِ ّ
ِ
ولك � ّ�ن ْ
السقوط في محاذير ثالثة وهي:
املؤمن أن
يوجب على
َ
ال ُنّفوس واألرواح ِ
ِ
يجتنب ُّ
أ -اإلفراط في املزاح ملا فيه من س ��وء العاقبة ،ومن
التعر ِض لألعراض واس ��تجالب الضغائن،
ُّ
وفس ��اد اإلخاء ،وانقطاع اللقاء ،وإن امل َر ّ َخص لألنام في املزاح هو بقدر ما ُيعطى الطعام من امللح،
وإن كثرة املزاح تأكل الهيبة كما تأكل النار احلطب!
ب -اإلف ��راط ف ��ي الضح ��ك ألن كثرة الضحك تمُ ي ��ت القلب وتذهب بنور الوج ��ه ،كما ورد في
التبسم بل ك ُلّه التبسم ،وكان نهاية
الس َنّة املباركة ،وقد كان ُج ُّل ضحك النبي صلى الله عليه وسلم
ُّ
ُّ
تبد َو نواجذه (أضراسه).
ضحكه أن ُ
الصراح ،فهو يستوفي شروط اخلطيئة ،وقد ّ َ
ضل َمن
الكذب في املزاح ألنه ُي ُّ
جِ -
عد من الكذب ُّ
ّ
ببيت في ر َب ��ض اجلنة (طرف اجلنة) ملن
�ر
�
بش
�لم
�
س
و
عليه
الله
صلى
الهدى
ونبي
ذلك،
ظ � ّ َ�ن غي ��ر
ِ
ٍ
مازح ًا!
ترك الكذب وإن كان ِ
والسماحة ،وا ْن َهلوا
سر
ي
ال
على
يقوم
الذي
اللطيف
قه
والف
احلنيف
الدين
فاست َْر ِوحوا نسائم
ِ
ُ
ّ
سيد املرسلني في ما شَ َرع وفي ما ّ َ
يحب
حب أن تُؤتى ُرخصه كما ُّ
رخص ،فإن الله تعالى ُي ُّ
من َمعني ِ ّ
عزائمه.
أن تُؤتى
ُ
حق اليقني!>
الزاهدين،
من
علنا
اج
اللهم
وبلّغنا مراتب ِ ّ
ِ
ْ
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أنشطة

مخيم تربوي ألبناء الجماعة في عكار
أقام مكتب االس��ر ف��ي لبنان مخيم��ا ً تربويا ً لالخوة
العاملني ونقباء األس��ر ايّام اجلمعة والسبت واألحد  4و
 5و  6آب في منطقة بزبينا – عكار في مدرس��ة اجلوهرة.
حضره مائة وس��تون ( )160أخاً ،وكان برنامجه حافالً
باألنشطة الهادفة واحملاضرات القيّمة.
وقد حاض��ر مجموعة من االخوة العلماء والباحثني
خ�لال أيّام املخيم .وكانت الفقرة األولى مع الش��يخ وليد
س��روجي مبحاضرة ع��ن مفه��وم األخ�� ّوة ومعانيها ،ثم
الفق��رة الثاني��ة مع األس��تاذ علي أبو ياس�ين حتدث عن
الوضع الدولي واإلقليمي ،وصوال ً إلى رؤية اجلماعة في
العمل السياسي على مستوى الوطن.
الفق��رة الثالثة كان��ت مع الدكتور بش��ار الصيادي،
حيث حت��دث عن الفرد ال��ذي نريد ،وس��لط الضوء على

15

جتربة العمل اإلس�لامي في فرنس��ا .أما الفق��رة الرابعة
فكانت مع الش��يخ أحمد العمري متح��ورت حول الثبات
واهمية الدعوة ودور املس��جد وضرورة حمل هم الدعوة
وأعبائها.
وكان مس��ك اخلت��ام مع األس��تاذ وائل ش��لق حيث
حت��دث ع��ن «التربي��ة الروحي��ة وأثره��ا ف��ي الس��لوك
التنظيمي».
كما تخلل املخي��م فقرات تعبدية وتوجيهية وصالة
القيام والدعاء مع الشيخ عبد القادر عكاري..
وفي اجللس��ة اخلتامي��ة كانت كلمة لرئي��س دائرة
التربي��ة املركزية الش��يخ احم��د عثم��ان ،واختتم املخيم
مع نش��يد «هو احلق يحش��د أجن��اده ..ويعت�� ُّد للموقف
الفاصل» ظهر يوم األحد...

مخيم جمعية النجاة المركزي ( )2017في صيدا
ّ

هرموش إلذاعة الفجر :تمويل السلسلة بالضرائب
ترقيعي والحل بوقف الهدر والفساد
ق��ال رئي��س املكت��ب السياس��ي للجماع��ة اإلس�لامية النائ��ب
الس��ابق أس��عد هرم��وش ف��ي حدي��ث لـ«إذاعة الفج��ر» إن «م��ا جرى
ف��ي اللقاء التش��اوري االقتص��ادي الذي عقد ف��ي قصر بعبدا برئاس��ة
رئي��س اجلمهورية ميش��ال عون ،أثم��ر حلحلة لعدد من ثغ��رات امللف
االقتص��ادي االجتماع��ي عبر خمس��ة اقتراح��ات قوانني ،لكن لألس��ف
فإن هذه املش��اريع لن ترى النور سريعا ً بعد توقيع رئيس اجلمهورية
على قانوني سلس��لة الرتب والرواتب والضرائب ،حيث سيعقد رئيس
مجلس النواب جلس��ة تشريعية الحقة .وهذه احللول ترقيعية ال ترقى
إلى مس��توى حل��ول للملف االقتص��ادي االجتماع��ي ،ألن اللبنانيني ما
زالوا في غيبوبة عن الواقع االقتصادي ،حيث لن حتدث هذه الضرائب
التوازن مبيزان املدفوعات اللبناني ،ما س��يدفع لبنان إلى مزيد من االس��تدانة ،ما سيؤدي إلى ارتفاع العجز
املالي والدين العام» .وأكد هرموش أن «الطريق الوحيد للحل هو وقف الهدر والفساد وليس متويل السلسلة
من جيوب اللبنانيني».
وع��ن املطالب��ة بإقرار ي��وم اجلمعة عطلة رس��مية في لبن��ان ،اعتبر هرم��وش أن «املس��لمني في لبنان
َ
س��تفزون في دينهم وحضورهم وحقوقهم املكتسبة دس��تورياً ،علما ً أنهم يطالبون باملساواة فقط ،وهم من
ُي
حقهم التعطيل يوم اجلمعة ،فيما النواب املس��لمون في مجلس النواب ّ
يغطون في غيبوبة عن هذا الوضع»،
محذرا ً من «مغبة االستلشاق في التعاطي مع حقوق املسلمني ،وهذا الوضع لن مي ّر».
وعن زيارة وزراء لسوريا ،أكد هرموش أن «النظام السوري الذي قتل وش ّرد شعبه سقط ،وليس سلطة
رس��مية بل سلطة أمر واقع ،محميّة من القوات الروسية وااليرانية وامليليشيا املوجودة في سوريا ،وبالتالي
فإن زيارة الوزراء لس��وريا هي زيارة ش��خصية ،ألن رئيس احلكومة س��عد احلريري رفض هذه الزيارة ،ما
يج ّردها من الصفة الوزارية».

تكرم  600طالب وطالبة
رابطة الطالب المسلمين  -برجا ّ
في احتفالها الـ« 24مع ًا نصنع الفرق»
اس��تضاف مركز الرحمة خلدمة املجتمع في صيدا،
مخي��م النجاة املركزي الصيفي له��ذا العام ،حتت عنوان
«س��اعة وس��اعة» مبش��اركة عدد من األخوات -جتاوز
املائ��ة -من جميع احملافظات وذلك خالل  5-4من ش��هر
آب اجلاري.
اس�� ُته ّل املخي��م بكلمة تربوي��ة ملس��ؤولة اجلمعية
في لبن��ان الصيدالنية ختام احلاج ش��حادة ،حثت فيها
األخوات على احلرص على حس��ن حمل األمانة الدعوية
التي نيطت بهن والتعاون دوما ً على البر والتقوى.
ثم كانت محاضرة بعن��وان «الطريق إلى الربانية»
للش��يخ الداعية حسني احلس��ن ،حتدث فيها عن معاني
الربانية وكيفي��ة حتقيقها وثمرة االتصاف بها وحاجتنا
املاسة إليها في هذه الدعوة املباركة.
ولتحقي��ق ه��دف املخي��م الترب��وي ومتت�ين روابط

األخوة واحملبة كانت فقرات التعارف والتسلية والترفيه
واالجتم��اع عل��ى الطاع��ات ،م��ن ت�لاوة لس��ورة الكهف
وصالة اجلماعة واألذكار واالجتماع على موائد الرحمة،
في جو من األلفة واملرح تهفو إليه القلوب وتش��تاق للقاء
األخوات عاما ً بعد عام.
ومس��ك اخلتام كان مع األخت س��مارة احلسن ،في
مواقف من السيرة النبوية عن دور املرأة في عصر النبوة
وكيف أعطى اإلسالم املرأة حقوقها كاملة ،بينما حرمتها
إياها بع��ض املجتمع��ات البعيدة عن ش��رع الله وهدي
رسول الله عليه الصالة والسالم.
ثم وزعت ش��هادات تكرميي��ة لفريق العمل وخاصة
أخوات صيدا املس��تضيفات للمخيم وكل من شارك بدعم
هذا النشاط ،س��ائلني املولى أن يجمعنا في كل عام على
طاعته ودعوته إنه ولي ذلك والقادر عليه

مدرسة اإليمان في سير تختتم دورتها القرآنية األربعين

مبشاركة رئيس جمعية التربية اإلسالمية املشرفة
عل��ى معاهد وم��دارس اإلمي��ان اإلس�لامية في الش��مال
الدكت��ورناهد الغ��زال وفعاليات قض��اء الضنية وأهالي
الطلب��ة والهيئتني اإلداري��ة والتعليمي��ة ،أقامتجمعية
التربي��ة اإلس�لامي ة حف��ل اختت��ام دورة الق��رآن الك��رمي
الصيفي��ة األربع�ين الت��ي حمل��ت عن��وان«دورة الفقي��د
الش��اب الراحل إيهاب جميل الش��قيق» وذلك في مدرسة
اإلميان اإلس�لامية – فرع سير – قضاء الضنية -تخللها
فقرات إنشاديه ومسرحية ورياضية ،إضافة الى توزيع
الشهادات واجلوائز على الطالب املشاركني في الدورة.
كلم��ة جمعي��ة التربي��ة اإلس�لامية ألقاه��افضيل��ة
الش��يخ مصطفى عل��وش املش��رف العام عل��ى الدورات
القرآني��ة الصيفي��ة في م��دراس اإلمي��ان اإلس�لامية في
الش��مال ،فاعتب��ر أن هذه ال��دورة هي جزء م��ن الدورات
القرآنية الصيفية التي نظمتها جمعية التربية اإلسالمية
في مختلف فروع مدراس اإلميان املنتش��رة في محافظة
الش��مال – قض��اء طرابل��س والضني��ة – بلدت��ي س��ير
والس��فيرة ،ومحافظ��ة ع��كار  -بلدتي ببنني واملش��تى-
وأنه��ا حملت بش��كل ع��ام اس��مدورة احلاج خي��ر الدين
النبهاني رحمه الل ه الذي كان أحد أعضاء الهيئة العام في

جمعية التربية اإلسالمية وله أيا ٍد بيضاء على اجلمعية
ومؤسساتها التربوية ودوراتها القرآنية التي بلغت هذا
العام عامها األربعني بفضل الله وكرمه وجهود القائمني
على جمعية التربية االس�لامية؛ وقد حمل��ت الدورة في
فرع س��ير اس��م دورة الفقيد الراحل الشهيد إيهاب جميل
الش��قيق رحمه الله؛ مرحبا ً بالتعاون املس��تمر مع ذوي
الش��هيد  -آل الش��قيق  -وم��ع مختلف ش��رائح املجتمع
ومؤسس��اته وجمعيات��ه مل��ا في��ه م��ن مصلح��ة وخدمة
ألهداف ورؤية جمعية التربية اإلسالمية.
أضاف الش��يخ مصطفى علوش أننا نهدف من هذه
الدورات القرآني��ة الصيفية الى تعليم األجيال الصاعدة
الق��رآن الك��رمي واحلديث النب��وي الش��ريف إضافة الى
الفقه والعلوم الش��رعية وإنشاء جيل مؤمن بربه ملتزم
بأخ�لاق وأدبي��ات اإلس�لام احلني��ف الس��محة ومحب
للوطن.
كما وشكر فضيلة الشيخ مصطفى علوش الهيئتني
اإلداري��ة والتعليمي��ة والط�لاب والطالب��ات وأهاليه��م
الذي��ن س��اهموا جميع��ا ً بإجناح ه��ذه ال��دورة القرآنية
الصيفية التي تنوعت أنش��طتها ما بني العلوم الشرعية
والترفيه.

برعاي��ة وزي��ر التربي��ة األس��تاذ م��روان حم��ادة،
وبحضور جتاوز الـ 2500شخص ،ك ّرمت رابطة الطالب
املس��لمني على ارض مالعب ثانوية برجا الرس��مية نهار
اجلمعة  2017/8/11م��ا يقارب الـ 600طالب وطالبة
خ�لال احتفاله��ا الس��نوي ال��ـ 24لتك��رمي الناجحني في
االمتحان��ات الرس��مية ،بحض��ور الدكتور محي��ي الدين
كش��لي ممثالً وزير التربية ،الدكت��ور عبد الكرمي رمضان
ً
ممث�لا النائب محمد احلجار ،الدكتور ربيع س��يف الدين
ممث�لا النائ��ب نعمة طعمة ،االس��تاذ صياح ف��واز ممثالً
ً
النائ��ب ايل��ي ع��ون ،الش��يخ احم��د عثمان ممث�لاً األمني
الع��ام للجماع��ة اإلس�لامية ،األس��تاذ فادي ش��بو ممثالً
تيمور جنبالط ،رئيس رابطة املسلمني في لبنان األستاذ
س��امي اخلطيب ،املسؤول السياسي للجماعة اإلسالمية
ف��ي جبل لبن��ان احلاج عمر س��راج ،رئي��س بلدية برجا
املهندس نش��أت حميّة ،أعضاء املجلس البلدي ،مخاتير
البل��دة ،ممثل��ي األح��زاب السياس��ية ،مدي��ري م��دارس
وجمعيات وأندية وأهالي الطالب.
افتتح االحتفال بالقرآن الكرمي ،تاله النشيد الوطني
اللبناني ونش��يد الرابطة ،ثم كانت كلمة الطالب للطالب
محمد ديب ش��بو حتدث فيها عن العلم واقترانه بالعمل،

وبالقرب من الله وب ّر الوالدين الذي هو أس��اس النجاح،
بعد ذلك مت توزيع هدايا نقدية للطالب الفائزين مبسابقة
دورة التقوي��ة ،ث��م كان��ت كلم��ة رئي��س رابط��ة الطالب
املس��لمني ف��ي لبنان االس��تاذ س��امي اخلطيب اك��د فيها
أهمية العلم في بناء الوطن وصناعة تط ّوره وحضارته،
وخاطب املتخ ّرجني بقوله« :العلم وس��يلة ال غاية ،وهو
سبيلنا للنهوض ببلدنا ،وإصالح نظامه ،واملساهمة في
تقدم مجتمعه».
ودع��ا اخلطي��ب الط�لاب إلى حتم��ل مس��ؤولياتهم
ف��ي مس��يرة اإلص�لاح ،مبينا ً أن الل��ه حدّد مهمة املس��لم
ف��ي القرآن الكرمي بالصالح واإلصالح ،فواجب الش��باب
العمل على صالح أنفسهم والسعي الصالح مجتمعهم.
بعد ذلك عُ ��رض فيديو عن نش��اطات الرابطة لعام
 ،٢٠١٦تلت��ه كلم��ة ملمثل وزي��ر التربية الدكت��ور محيي
الدي��ن كش��لي ،هن��أ فيه��ا ط�لاب برج��ا و اجل��وار عل��ى
جناحه��م املميّز ،ونوه بنش��اطات الرابط��ة قائالً« :مثلت
الوزي��ر ف��ي  15احتفاالً ،لك��ن احتفال الرابط��ة في برجا
كان أضخمها» .تال كلمة الدكتور كش��لي توزيع شهادات
تقدير وهدايا على الطالب ،ثم اختتم احلفل بسحب قرعة
على جهاز البتوب وخمسة أجهزة تاب.

يوم تثقيفي في مستشفى دار الشفاء بطرابلس
مبناس��بة األسبوع
للرضاع��ة
العامل��ي
نظ��م
الطبيعي��ة،
مستش��فى دار الش��فاء
ف��ي طرابل��س ،يوم��ا ً
تثقيفيا ً تفاعليا ً بعنوان:
«أهمية الرضاعة لصحة
األم والطف��ل» مبش��اركة
حش��د م��ن الس��يدات
واملتخصص��ات ف��ي هذا
املج��ال ،تض ّم��ن العديد
من احملاور والفقرات.
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لبنان ليس لكل أبنائه
بقلم :أواب إبراهيم

كلمة طيبة

مطالبة بعزل مفتي تونس
والسبب قضايا المرأة

إبراهيم املصري

أمين إبراهيم

بسام غنوم

حســب توقيت مدينــة بيــروت

أيام
األسبوع
السبت
األحد
اإلثنني
الثالثاء
األربعاء
اخلميس
اجلمعة

ذو القعدة
ذو احلجة

تصدرها
شركة «بـالغ»
لإلعالم والصحافة والنشر

رئيس التحرير

املدير املسؤول

اإلدارة

مواقيت الصالة
آب

طال��ب أئ ّم��ة وخطب��اء ونش��طاء التواص��ل
االجتماع��ي بإقال��ة مفت��ي تون��س ،أو تق��دمي
اس��تقالته؛ عل��ى خلفيّ��ة بي��ان أص��دره دي��وان
اإلفتاء ،مس��اندا ً فيه دع��وة الرئيس الباجي قايد
السبس��ي إلى املس��اواة ف��ي امليراث ،والس��ماح
للتونسيات بالزواج من أجانب غير مسلمني.
وقال الكات��ب العام لنقابة األئم��ة ،الفاضل
عاش��ور ،إن دي��وان اإلفت��اء «دخ��ل ف��ي حمل��ة
انتخابي��ة مبك��رة جله��ة سياس��ية معين��ة ،في
إشارة إلى حركة نداء تونس ،مستنكرا ً «حتويل
املؤسسة الدينية إلى منبر سياسي».
وأضاف عاش��ور في تصريح إلذاعة شمس
أف أم اخلاص��ة« :طالبن��ا دار اإلفت��اء مبراجعة
موقفه��ا ،أو أن يقدم فضيل��ة املفتي عثمان بطيخ
اس��تقالته؛ إذ علي��ه أال يبيع آخرت��ه بعرض من
الدنيا».
وتاب��ع« :كن��ا ننتظر م��ن املفت��ي موقفا فيه
صرام��ة وش��دة ،ورمبا موقف��ا تاريخيا ً يحس��ب
له ،لكن حص��ل العكس؛ إذ وجدنا فيه انبطاحاً..
كن��ا ننتظر أن يخ��رج ويقول :ص��دق الله وكذب
الباجي».
م��ن جهته ،وص��ف اإلعالم��ي زي��اد الهاني
املفت��ي عثم��ان بطي��خ بـ«مفت��ي الس��لطان»،
معتبرا ً بالغ ديوان اإلفتاء «مثيرا ً لالش��مئزاز في
مضمونه التملّقي ،ومناقضا ً بش��كل كامل ملوقف
سابق للمفتي».
وأض��اف الهان��ي« :كن��ت أنتظر م��ن ديوان
اإلفت��اء وم��ن مفت��ي اجلمهوري��ة موقف��ا ً رصينا ً
ومس��ؤوال ً يرح��ب فيه بطرح رئي��س اجلمهورية
موضوع املساواة في اإلرث للتفكير ،مع احلرص
عل��ى أن تكون محصل��ة االجتهاد في ه��ذا الباب
غير متعارضة مع اإلرادة اإللهية».
وكان املفت��ي بطيخ ص ّرح ،ف��ي أيار ،2016
ب��أن طرح موضوع املس��اواة في املي��راث «ليس
ُمناس��با ً الي��وم أو غ��داً» ،وأنه «ال مج��ال لتغيير

الق��رآن أو حتريفه» ،الفتا ً إل��ى أن «اآلية القرآنية
املتعلق��ة باملواريث بينة وصريح��ة ،وال حتتمل
التأويل أو االجتهاد».
وكان املفت��ي عثم��ان بطي��خ ،ال��ذي ش��غل
منص��ب وزي��ر الش��ؤون الديني��ة ف��ي حكوم��ة
احلبي��ب الصي��د ،تو ّلى مه ّم��ة اإلفتاء ف��ي نظام
الرئيس املخل��وع زين العابدين بن علي منذ عام
 ،2008واستمر بعد ثورة  14كانون الثاني حتى
عام  .2013وقد عزله الرئيس التونسي السابق
منصف املرزوق��ي من منصب اإلفتاء عام ،2013
ّ
اخلطة نفسها
ليعيده الرئيس قايد السبسي إلى
في .2016
وفي س��ياق متصل ،طالبت تسع جمعيات
ومنظم��ات ف��ي بي��ان مش��ترك ي��وم الثالث��اء،
بـ«ترجم��ة ط��رح الرئي��س قاي��د السبس��ي
بخص��وص املس��اواة ف��ي اإلرث إل��ى مب��ادرة
تشريعية» ،بحسب ما نقلته وكالة أنباء إفريقيا
الرسمية.
وصدر البيان ع��ن «اللجنة من أجل احترام
احلريات وحقوق اإلنسان في تونس» و«املنتدى
التونس��ي للحق��وق االقتصادي��ة واالجتماعية»
و«نقابة الصحفيني» و«رابطة الدفاع عن حقوق
اإلنسان» و«جمعية النساء للبحث حول التنمية»
و«فيدرالية املواطنة بالضفتني» و«جمعية يقظة
من أجل الدميقراطية والدولة املدنية» و«منظمة
 10-23لدع��م املس��ار الدميقراط��ي» و«جمعية
الدفاع عن القيم اجلامعية».
وكان قاي��د السبس��ي طال��ب ،مبناس��بة
احتف��ال تونس ي��وم األحد بعيد امل��رأة ،بتعديل
قانون األحوال الش��خصية املتعل��ق باإلرث ،مبا
يحقق املس��اواة ب�ين الرج��ل واملرأة ،والس��ماح
للتونسيات بالزواج من أجانب غير مسلمني.
وس��اند ديوان اإلفتاء التونس��ي مقترحات
قايد السبسي ،واصفا ً إيّاه( ،في بيان نشره على
صفحته الرس��مية في فيس��بوك) ،بأ ّنه «أس��تاذ
بحق لكل التونس��يني وغير التونسيني،
وهو األب لنا جميعا ً مبا أوتي من جتربة
سياسية كبيرة وذكاء وبعد نظر».
واعتب��ر األزهر الش��ريف ف��ي بيان
ي��وم الثالث��اء ،أن دعوات التس��وية بني
الذكر واألنثى في امليراث تظلم املرأة ،وال
تنصفه��ا ،وتتصادم مع أحكام ش��ريعة
اإلسالم}.
كارم شرف الدين

من ��ذ اس ��تقالل لبن ��ان ع ��ام  1943وحتى بدء احل ��رب األهلية ع ��ام  ،1975كان املوارن ��ة في لبنان
يحظ ��ون بامتي ��ازات يتقدمون بها عن بقية اللبنانيني .م ��ع بدء احلرب األهلية تراجع هذا التفوق،
خاص ��ة بع ��د دخول العنصر الفلس ��طيني على اخلط ومس ��اندته للقوى الوطنية واإلس�ل�امية ،مما
أح ��دث نوع� � ًا م ��ن التعادل .ولع ��لّ هذا هو الس ��بب الذي دف ��ع اليمني املس ��يحي إلى افتع ��ال احلرب
األهلية ،في محاولة للمحافظة على مكتسباته .انتهاء احلرب باتفاق الطائف وبدء عهد الوصاية
الس ��ورية لم يغ ّير من واقع التعادل الس ��لبي بني اللبنانيني ،فرغم احلديث الذي كان س ��ائد ًا آنذاك
عن إحباط وتهميش مسيحي ،إال أن اإلحباط شمل كل اللبنانيني من مختلف الطوائف .فالوصاية
الس ��ورية كان ��ت مبدعة في تركيب الطرابيش بني اجلمي ��ع ،ال حرص ًا منها على العدالة ،بل حتقيق ًا
ملصاحلها ومصالح القابع في عنجر أو في فندق البوريفاج ببيروت.
بد أن يجد انعكاس� � ًا على الوضع في لبن ��ان .فحظي حزب
التحال ��ف اإليران ��ي الس ��وري كان ال ّ
الله برعاية خاصة من النظام الس ��وري ،لكن هذه الرعاية لم تكن تعني منح احلزب مكتس ��بات في
الدولة ،بل كانت تقتصر على حماية ظهره في عمله املقاوم في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي الذي
كان يحتل اجلنوب اللبناني.
شكّ ل اغتيال الرئيس رفيق احلريري محطة مفصلية في مسار التوازن بني الطوائف ،فاألشهر
التي أعقبت االغتيال ،واالنتصار الذي حققه سعد احلريري في االنتخابات النيابية ،منح املسلمني
السنّة أشهر ًا من التم ّيز والتقدم عن بقية الطوائف .وقد شكلت الطائفة السنّية رأس حربة وقاعدة
وتتصدر الشاش ��ات .لكن س ��رعان ما
أساس ��ية مل ��ا أطلق عليه اس ��م «ق ��وى  14آذار» لتتق ��دم الصفوف
ّ
ع ��اد الت ��وازن إل ��ى الصورة بعد العرقل ��ة التي فرضها حزب الل ��ه وحلفاؤه باالس ��تقالة من احلكومة
واالعتص ��ام وس ��ط بي ��روت ،وص ��و ًال إلى  7أيار  2008التي ش ��كلت نكس ��ة للطائفة الس� �نّية من خالل
استهداف واجهتهم السياسية (تيار املستقبل).
أنهى اتفاق الدوحة األزمة بانتخاب رئيس للجمهورية ،وتش ��كيل حكومة ميلك فيها حزب الله
وحلفاؤه ثلث ًا معط ًال ،ومت إجراء انتخابات نيابية .عاش املس ��لمون بعدها أس ��وأ مراحلهم ،خاصة أن
من يعنيهم األمر غادروا لبنان وانصرفوا ملمارسة هواياتهم بركوب الدراجات الهوائية أو التزلج على
اجلليد ،تاركني قواعدهم في لبنان يعانون اليتم ويفتقدون الظهر الذي يحميهم ويسندهم.
قدم
مالم ��ح عه ��د جديد الحت في األفق .ع ّراب هذا العهد كان الرئيس س ��عد احلريري ،الذي ّ
للمسيحيني واللبنانيني العماد ميشال عون رئيس ًا للجمهورية ،فقدمه األخير بعد مراجعة حلفائه
ف ��ي محور املمانعة رئيس� � ًا للوزراء .تف ��اءل اجلميع خيراً ،علّها تكون خامتة اإلحباطات والنكس ��ات،
خاصة أن حزب الله الذي كان يخش ��ى اجلميع من تغ ّوله على الدولة واإلمس ��اك مبفاصلها لم يعد
األمر وارد ًا بالنس ��بة إليه ،ليس تعفف ًا منه ،وال زهد ًا مبكتس ��بات الدولة ،بل ألنه أوجد دويلة خاصة
فيمم
ب ��ه ،تتضمن دورة اقتصادية ووس ��ائل إعالم وجيش� � ًا قوي� � ًا ،ولعبته لم تعد تقتصر عل ��ى لبنانّ ،
وجهه للعب أدوار تبدأ من س ��وريا والعراق واليمن والس ��عودية والبحرين ونيجيريا ..عس ��ى أن جتد
نهايتها في أميركا الالتينية.
مقولة اإلحباط املس ��يحي انتهت بوصول ميش ��ال عون إلى س ��دة الرئاس ��ة ،ليب ��رز إحباط آخر
ساهمت به وعزّزته التنازالت املتوالية لرئيس الوزراء .فتحت راية احلرص على تسيير عجلة الدولة
وإصرار األطراف األخرى على التمسك مبطالبها وحصصها ،يتم تقدمي التنازل تلو التنازل .سرعان
ما ش ��عرت ش ��ريحة من اللبنانيني بأن لبنان الذي حفظوا نش ��يده الوطني وهم صغار ورفعوا علمه
في عيد االس ��تقالل ليس لهم .يش ��عرون بغربة فيه ،وهم متّهمون حتى تثبت براءتهم ،ممنوع على
احملجبة دخول القضاء والس ��لك العس ��كري ،ممنوع عليها السباحة في املسابح الشعبية في مناطق
ال يرغب سكانها برؤية محجبات .املناطق اإلسالمية احملافظة داعش ّية إلى أن تثبت العكس.
برف ��ع األيدي اس ��تغرق حلظات أق� � ّر مجلس النواب ضمن بنود سلس ��لة الرت ��ب والرواتب إلغاء
التعطيل يوم اجلمعة وتثبيت العطلة يومي الس ��بت واألحد .املعترضون كثر ،واحملتقنون أكثر ،لكن
ال أحد يحفل بهم .مفتي اجلمهورية يس ��توعب غضب الغاضبني فيس ��تقبلهم وير ّبت على أكتافهم
واعد ًا مبعاجلة األمر .لكن كيف تكون املعاجلة وقد تلقى اتصا ًال سمع فيه من املتصل كلمتني« :ر ّوق
على وضعك».
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