مهرجانات في كل مكان!

16
صفحة

AL-AMAN

سياسي ـّة أسبوعيـّـة جامع ــة

العدد  - 1276الـسـنة اخلامسة والعشرون  -اجلـمـعـة  3ذي احلجة  1438هــ  25 -آب  2017م

1000
ليرة

لعله ��ا امل ��رة األول ��ى الت ��ي يخوض فيه ��ا اجلي ��ش اللبنان ��ي حرب� � ًا مفتوحة عل ��ى حدوده
الشرقية ،يستعمل فيها الدبابات واملدفعية الثقيلة والطيران أحيان ًا .ورغم أن معارك عرسال
قدم فيها
وج ��رود بعلب ��ك والفاكهة قصيرة املدى ومح ��دودة األهداف ،إال أن اجلي ��ش اللبناني ّ
قتلى وجرحى أقيمت لهم مآمت حاشدة في قراهم .ومع ذلك فإن اإلعالنات في املدن والقرى،
وكذلك على شاش ��ات القنوات التلفزيونية وأدوات التواصل االجتماعي ..تزدحم باإلعالن عن
املهرجان ��ات الفن ّي ��ة واحلف�ل�ات الغنائي ��ة ،من صيدا وصور ف ��ي أقصى اجلنوب ،م ��رور ًا ببيروت
وجونيه وجزين ..وصو ًال إلى سهل القموعة ،والقبيات وعندقت في أقصى الشمال ..متناسني
أن هن ��اك جن ��ود ًا من عناص ��ر اجليش وقوى األمن ما زالوا مخطوف�ي�ن ال نعرف عن مصيرهم
ش ��يئ ًا ،وأن عل ��ى أرضن ��ا مليون� � ًا ونصف امللي ��ون نازح س ��وري يحتاجون الى كل أس ��باب احلياة،
اضاف ��ة ال ��ى نصف هذا الع ��دد من الالجئني في املخ ّيمات الفلس ��طينية يتكدس ��ون في منازل
متالصقة ويفتقدون كل أسباب احلياة الكرمية .ولو أن في لبنان مصطافني أو سواح ًا عرب ًا أو
أجان ��ب له ��ان اخلطب ،لكنهم أبناء املدن والقرى اللبنانية ،الذين يفرحون وميرحون س ��اعات،
ثم يعودون الى منازلهم ليتابعوا أخبار املعارك واالقتحامات في كل أطراف البلد.

عملية «فجر الجرود»
هل تعيد التوازن السياسي
في لبنان؟
اشتباكات مخيم عين الحلوة
وثمن تصفية القضية الفلسطين ّية!

 48عام ًا على إحراق
المسجد األقصى
حي البستان المقدسي
ّ
يتر ّقب كابوس الهدم اإلسرائيلي
أربع سنوات على مجزرة الغوطة
جريمة النظام السوري بال عقاب
المعارضة السورية في اجتماع الرياض
لم تتّ فق على وفد موحد

تركيا تعتزم تعزيز
التعاون العسكري مع إيران
اليمن :خالف بين علي صالح
والحوثيين
ّ

2

لقطات لبنانية

«مجموعة الدعم الدولية»:
الجيش المدافع عن لبنان

نوه أعض��اء «مجموع��ة الدع��م الدولية
من أجل لبن��ان» في بيان مش��ترك ،بـ«جهود
القوات املسلحة اللبنانية في محاربة اإلرهاب
وحماية سالمة األراضي اللبنانية وأمنها».
وإذ ق��دم أعض��اء املجموع��ة تعازيه��م
«إلى ش��هداء اجليش ومتنوا الش��فاء العاجل
للجرح��ى» ،أكدوا «دعمهم الق��وي وباإلجماع
للجيش اللبناني بصفت��ه املدافع عن لبنان».
وطالب��وا «باس��تمرار الدعم الدول��ي من أجل
تقوية قدرات اجليش أكثر».وتضم املجموعة
كالً م��ن األمم املتح��دة وحكوم��ات الص�ين
وفرنس��ا وأملانيا وإيطاليا واالحتاد الروس��ي
واململك��ة املتح��دة والوالي��ات املتح��دة م��ع
االحتاد األوروبي وجامعة الدول العربية.

عون :لبنان سينتصر!

أعل��ن رئي��س اجلمهورية ميش��ال عون
ان «لبن��ان والع��راق يواجه��ان مع��ا ً ع��دوا ً
مش��تركا ً ه��و اإلره��اب ،وانهما س��ينتصران
علي��ه حتم��اً ،ألن إرادة الش��عبني اللبنان��ي
والعراق��ي واح��دة ف��ي نب��ذ التط��رف وف��ي
االلتفاف حول قواهما املسلحة التي تخوض
مواجهات ناجحة للقضاء على اإلرهابيني».
وأك��د لدى اس��تقباله ف��ي قصر بعب��دا نائب
الرئي��س العراق��ي أياد ع�لاوي يرافق��ه وفد
وزاري ونياب��ي ورئي��س جمعي��ة «رج��ال
االعمال اللبناني�ين  -العراقيني» عبد الودود
النصول��ي ،ان «لبن��ان حريص عل��ى تطوير
العالق��ات ب�ين البلدين ،ويتطل��ع الى تعزيز
التب��ادل التج��اري ،رغ��م الصعوب��ات التي
تواج��ه حركة االس��تيراد والتصدي��ر البرية
نتيجة احلوادث في سوريا».

تبرأت من ابن
الحاج حسنّ :
أخي المتورط في الكبتاغون

تع��رض الوزي��ر حس�ين احلاج حس��ن
لالهان��ة داخ��ل حس��ينية بلدت��ه شمس��طار
عندما بالغ مقدم اخلطب��اء خالل حفل تأبني
ف��ي انتقاد نواب ووزراء املنطقة الغارقني في
الفس��اد والسمس��رات وتصني��ع الكبتاغون
وفق قول��ه ،االمر الذي اعتبره احلاج حس��ن
اهانة ش��خصية ل��ه ولزمالئ��ه وزراء «حزب
الله» الذين يشكلون أكثرية نيابية ووزارية
ف��ي املنطق��ة ،فصعد إل��ى املنبر وب��دأ الهرج

األمـان  -العــدد  25 - 1276آب 2017م
وامل��رج وحت��ول حف��ل التأب�ين إل��ى جلس��ة
مس��اءلة للوزي��ر احل��اج حس��ن وللفري��ق
السياس��ي الذي ميثله ،ما أدى إلى انسحابه
من احلفل بعدما فش��ل في تهدئ��ة اجلمهور.
ومما قال قبل انسحابه ...« :وعن الكبتاغون
أق��ول ان ابن أخي الذي تورط في الكبتاغون
تبرأت منه وأصدرت بيان��ا ً بذلك ،فهل يفعل
أح��د غيري ما فعلته»؟ لك��ن احلضور حاول
اسكات احلاج حسن باتهامه ووزراء احلزب
ونواب��ه بالتقصير منذ عش��رين عام��اً ،وهو
التململ الذي يخرج للم��رة األولى الى العلن
بهذه الطريقة.

المفوض العام لألونروا يلتقي
ممثلي الفصائل الفلسطينية

التقت القيادة السياس��ية الفلسطينية،
املفوض العام لوكالة األونروا بيير كرينبول،
يرافقه املدير العام للوكالة في لبنان كالوديو
كورديني ،وذلك يوم االثنني ،2017/8/21
ف��ي س��فارة دول��ة فلس��طني ف��ي العاصم��ة
اللبناني��ة بيروت ،وقد متح��ور البحث حول
األوض��اع املعيش��ية لالجئني الفلس��طينيني
في لبنان ،وقد اس��تعرض أمني سر الفصائل
الفلس��طينية ف��ي لبن��ان ،احلاج فتح��ي أبو
الع��ردات جملة م��ن القضاي��ا واالحتياجات
اإلنس��انية املتعلق��ة مبعيش��ة الالجئ�ين
الفلس��طينيني ف��ي لبنان والتي س��تتضمنها
املذكرة التي سترسل باسم الفصائل والقوى
الوطنية واالس�لامية الفلسطينية في لبنان،
للمفوض العام لألونروا.
ب��دوره املف��وض العام لألونروا الس��يد
بيي��ر كينبول ش��كر القيادة السياس��ية على
اس��تقبالها له ،وقال :من املهم أن ازور لبنان
وأج��ري هذه احلوارات معك��م ،واليوم ايضا ً
تفقدت مخيم برج البراجنة ورأيت بأم العني
مشاكل االكتظاظ السكاني التي زادت بسبب
اس��تيعاب املخيم لع��دد كبير م��ن العائالت
الفلسطينية التي نزحت من سوريا.

بدء استيفاء رسوم
خروج المسافرين

أصدر املدير العام للطيران املدني محمد
ش��هاب الدين تعميم��ا ً الى ش��ركات الطيران
العامل��ة في مط��ار رفيق احلري��ري الدولي،
طلب فيه «من جميع شركات الطيران العاملة
ف��ي مطار رفي��ق احلري��ري البدء باس��تيفاء
رسوم خروج املس��افرين من الركاب اعتبارا ً
من تاريخ  2017/8/22على أساس قانون
رقم  45تاريخ  21آب .»2017

الحريري يدعو
لوقف الهدر في الكهرباء

ق��ال الرئي��س س��عد احلري��ري خ�لال
اجللس��ة النيابي��ة الت��ي عق��دت ملس��ألة
احلكوم��ة إن «احلكوم��ة الي��وم وبعدما جاء
مل��ف الكهرب��اء م��ن ادارة املناقصات وجدت
أن��ه يوج��د ع��ارض واح��د مؤه��ل ،فأخ��ذت

قرارا ً بع��دم املضي في هذه املناقصة وعادت
وطرح��ت ه��ذا األم��ر ف��ي إدارة املناقص��ات
بش��روط مختلفة .قالت احلكوم��ة اننا نريد
كهرب��اء بع��د ثالث��ة أش��هر أو س��تة أش��هر،
صحي��ح أن ه��ذه احلكوم��ة قالت انن��ا نريد
كهرب��اء للصي��ف ولكن فعلي��ا ً نري��د كهرباء
على م��دار الس��نة ،ألنن��ا نس��تهلك الكهرباء
صيفا ً وشتاءً.»2400

هذا هو الدوام الرسمي
للقطاع العام!

ص��در ع��ن وزارة العم��ل مذك��رة ادارية
تنفيذي��ة تقضي بتعديل الدوام الرس��مي من
 32ساعة الى  35ساعة اسبوعيا ً وذلك على
الشكل التالي:
م��ن االثن�ين ال��ى اخلميس من الس��اعة
الثامنة حتى الساعة الثالثة والنصف.
ونهار اجلمعة من الساعة الثامنة حتى
الس��اعة الثالث��ة ،عل��ى ان تعط��ى س��اعتني
للصالة حسب توقيت صالة اجلمعة .مبقابل
عطلة اسبوعية يومي السبت واألحد.
واجلدير بالذكر ،يعمل بهذه املذكرة فور
اصدارها وتبلغها.
في وقت الح��ق علم ان موظف��ي القطاع
العام تبلغ��وا عبر البري��د الكتروني عن بدء
العمل بال��دوام الرس��مي اجلديد .وس��جلت
حاالت من االعتراض والرفض لدى املوظفني
النهم لم يبلغوا من قبل بالقرار.

المؤسسات التربوية
اتحاد
ّ
أبدى مالحظات على السلسلة

طال��ب احت��اد املؤسس��ات التربوي��ة
اخلاصة في لبنان بفصل التشريع للمعلمني
في القط��اع اخلاص عن التش��ريع للمعلمني
ف��ي القطاع العام الخت�لاف انظمة العمل في
القطاع�ين ،كم��ا طال��ب إم��ا بتأجي��ل تطبيق
الزي��ادات املقررة للس��نة الدراس��ية القادمة
أو ان تس��اهم الدول��ة ف��ي تغطي��ة الزي��ادة
على االقس��اط ،وناش��د إعادة كفال��ة الدولة
لصندوق التعويضات حتى ال يقع بالعجز.
عق��د احت��اد املؤسس��ات التربوي��ة
اخلاص��ة ف��ي لبن��ان ،مؤمت��را ً صحفي��اً.
ت�لا بعده��ا الداع��وق بي��ان االحت��اد ال��ذي
يتح��دّث باس��م كاف��ة املؤسس��ات التربوية
ونقاب��ة امل��دارس االفرادية ونقاب��ة املدارس
األكادميي��ة اخلاص��ة بخصوص م��ا يتعلق
بقانون السلسلة وقانون متويلها ،وقد شكر
رئي��س اجلمهوري��ة الذي دع��ا االحتاد ممثالً
باألب ع��ازار ال��ى ح��وار بعبدا ،لكنه أس��ف
ألن��ه ل��م يؤخذ بع�ين االعتبار طل��ب االحتاد
إع��ادة القانونني الى مجل��س النواب إلجراء
التعدي�لات الالزمة عليهما واش��راك االحتاد
ف��ي مناقش��تهما خاصة م��ا يتعل��ق برواتب
معلمي املدارس اخلاصة.

وجهة نظر
المستقبل والتيار ﻻ يلعبون..
بقلم :أمين حجازي
كيف هي العالقة بني تيار املس ��تقبل والتيار الوطني احلر؟ وتبع ًا لذلك
كيف هي العالقة بني رئيس اجلمهورية العماد ميش ��ال عون والرئيس س ��عد
الدي ��ن احلري ��ري؟ يطرح هذا الس ��ؤال بعد م ��رور ما يقارب الع ��ام على وﻻدة
التفاه ��م السياس ��ي ب�ي�ن اجلانبني ال ��ذي أفضى ال ��ى انهاء الفراغ الرئاس ��ي
وانتخاب العماد ميش ��ال عون رئيس� � ًا للجمهورية .وهو سؤال يزداد أهمية اذا
أردنا اس ��تحضار اﻻس ��تحققات السياس ��ية القادمة وفي مقدمها اﻻنتخابات
النيابية املفترض اجراؤها في شهر أيار من العام املقبل ،واستشراف تأثيرات
هذا التفاهم على ذلك اﻻستحقاق اﻻنتخابي.
حتى اﻵن يبدو هذا التفاهم الذي يس ��ير بتؤدة وأناة يعبر من خاللهما
اجلانبان عن تفهم عميق لنقاط اخلالف السياسي املتسعة محلي ًا وإقليمي ًا.
وهذا ما يشير إلى وجود قرار سياسي واضح وحاسم بالسعي الى القفز على
كل ما يعوق استمرار الهدوء السياسي النسبي القائم .وكان البعض يظن أن
مآزق عدة ستنش ��أ بني اجلانبني ،وفي مقدمها دور «حزب الله» العس ��كري في
سوريا بشكل عام ،وعلى احلدود اللبنانية  -السورية بشكل خاص.
وقد أظهرت بعض التطورات أن هذا التفاهم بني «املس ��تقبل» و«الوطني
احل ��ر» ج ��دي ال ��ى ح ��دود أن الرئي ��س س ��عد احلريري ق ��د انحاز ال ��ى جانب
الرئيس عون عندما احتدم اخلالف بني الرئيس�ي�ن عون وبري حول القانون
اﻻنتخاب ��ي قبي ��ل اق ��راره ،أما في اليوم�ي�ن اﻷخيرين ف ��إن الرئيس احلريري
وخ�ل�ال انعقاد اجللس ��ة النيابي ��ة اﻷخيرة أعل ��ن انحيازه الى جان ��ب اعتماد
خي ��ار البواخر ف ��ي موضوع الكهرب ��اء من ضمن تبنيه ملضم ��ون اخلطة التي
اعتمدها وزير الطاقة واملياه سيزار أبي خليل إلصالح قطاع الكهرباء.
جمل ��ة هذه املالحظات تدفع الى اﻻس ��تنتاج بأن اﻻتفاق السياس ��ي بني
اجلانب�ي�ن راس ��خ وقائ ��م على تثبي ��ت املصالح املش ��تركة ب�ي�ن اجلانبني وعلى
اﻻصرار على حتقيق غايات مش ��تركة في اﻻس ��تحقاقات القادمة ،ما يفس ��ح
في املجال أمام اس ��تمرار الش ��راكة القائمة في احلكم والس ��لطة التي يس ��هر
على استمرارها جمع من أصحاب القرار في كال الفريقني ،يبرز في مقدمهم
جبران باسيل ونادر احلريري ونهاد املشنوق.
وﻻ يخفى على أحد أن هذا التفاهم املستقبلي  -العوني يحظى بغطاء
إقليمي ودولي تتقدم فيه الوﻻيات املتحدة اﻷميركية على غيرها من الدول،
ويب ��رز فيها الدور الس ��عودي ال ��ذي يتقاطع مع الدور اإليران ��ي ليخلق حالة
م ��ن التواف ��ق الضمني الذي يتمظهر من خالل إش ��احة النظر عن الس ��احة
اللبناني ��ة التي تؤدي دورها املطل ��وب بأمانة والتزام مبقتضيات «احلرب على
اإلرهاب».
ويبقى الس ��ؤال التفصيلي عن املواقع اﻻنتخابية التي ميكن أن تتطلب
التعاون بني تيار املس ��تقبل والتي ��ار الوطني احلر والتي ميكن حتديدها منذ
اآلن:
 دائ ��رة صي ��دا جزين  -دائرة عكار  -دائرة زحلة  -دائرة الش ��وف عاليه -دائرة البقاع الغربي.
وخالص ��ة الق ��ول أن أصح ��اب القرار في «املس ��تقبل» و«الوطني احلر» ﻻ
يلعب ��ون وﻻ يله ��ون وﻻ يتس ��لون ،وه ��م ينكب ��ون على الغوص ف ��ي البحث عن
املصالح املش ��تركة من بني ركام اخلالف السياس ��ي الشاق واملرهق .اللهم متم
على خير ومبروك للجميع>.

النائب الحوت يزور مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان
اس��تقبل مفت��ي اجلمهوري��ة اللبنانية الش��يخ عب��د اللطيف
دريان ف��ي دار الفتوى ،النائب عماد احلوت ال��ذي قال بعد اللقاء:
«جئن��ا ،كالع��ادة ،إل��ى دار الفت��وى حتى نس��تلهم من س��ماحته
التوجيه��ات ف��ي مختلف القضايا ،وال ش��ك أن القضي��ة األم اليوم
هي ما يحصل في رأس بعلبك وجرود القاع .وكانت فرصة لتأكيد
التحي��ة للجيش الذي يقدم التضحيات لتحري��ر األرض اللبنانية
م��ن اإلرهاب وإعادة األم��ن الى احلدود اللبناني��ة ،وهذا يؤكد مرة
أخ��رى ،أن اجليش وح��ده قادر على ان يجم��ع اللبنانيني في مثل
هذه املعركة ،وان يحمي احلدود بكفاية عالية وبقدرة».
وأضاف« :تناولنا ايضا ً مواضيع أخرى وال س��يما ما يتعلق
مبوض��وع عطلة اجلمعة وأهميتها بالنس��بة الى املس��لمني ،حتى
نتي��ح له��م فرص��ة ص�لاة اجلمع��ة بالش��كل الالئ��ق واملطل��وب،
وهذا جزء م��ن ميثاق العيش املش��ترك في لبنان والتس��اوي بني
الطوائ��ف ،وم��ا زالت االتصاالت واملس��اعي في هذا االط��ار قائمة،
واعتقد انها ستصل ،إن شاء الله ،إلى مخرج مناسب».

ثمن النسخة
االش ـتــراك ــات

س��ئل :هل املاكينة االنتخابية لـ«اجلماعة اإلس�لامية» بدأت
عملها على األرض للتحضير لالنتخابات النيابية؟
أج��اب« :نح��ن ككل الق��وى السياس��ية بدأن��ا حتضيراتن��ا،
ونعتبر أن االنتخابات قائمة ،ألنه ينبغي ان جترى في وقتها».

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

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

اإلرهاب في عالمنا
نشأته ..وتوسعه
وكيفية معالجته
ّ
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كلمة األمان
حقق��ت األنظم��ة العربية فش�لاً ذريعا ً ف��ي تقدمي من��وذج حضاري ،وال
سيما تلك التي انبثقت من أحزاب وتيارات قومية أو اشتراكية ..فأنتج حزب
البعث في العراق نظاما ً اس��تبداديا ً وراثيا ً كان ميهد الطريق لتولي «عدَيّ »
«قصي» مقاليد الس��لطة ،الى أن أس��قطت الق��وات األمريكية رأس النظام
أو
ّ
(صدام) ليرثه نظام طائفي ال يقل عنه تخلفاً .أما في س��وريا ،فقد كان نظام
حافظ األس��د ميهد الطريق ليرثه «باس��ل» ،فلما قضى جاء «بشار» ،ورمبا
يأتي بعده «ماهر» إذا قدّر الله واس��تمر النظام في حكم القطر السوري .لكن
كال النظام�ين ،في س��وريا والعراق جنح��ا في حتقيق إجن��از وحيد ما تزال
مفاعليه تتابع أداءها في كلتا الس��احتني العراقية والسورية ،بل امتد األداء
ليشمل العالم العربي واإلسالمي.
بعد قرابة س��ت س��نوات ،ما زال رئي��س النظام الس��وري يفاخر «بأننا
خس��رنا خيرة ش��بابنا وبنياتنا التحتية ،لكننا ربحن��ا مجتمعا ً أكثر صحة
وأكثر جتانس��اً» ،وش��دد على «أن سوريا مس��تمرة في ضرب اإلرهاب طاملا
أن هناك إرهابي واحد على أرضها» .هذا الكالم صدر عن الرئيس األس��د في
خطابه األخير ،الذي ألقاه بعد مصرع أكثر من نصف مليون سوري ،ونزوح
نصف الشعب الس��وري وتش��تته في كل أقطار األرض .وأضاف« :أصدقاء
س��وريا الذين قدموا الدعم اقتصاديا ً وعسكريا ً ودبلوماسياً ،ساهموا بجعل
التقدم امليداني أكبر ..وهم ش��ركاؤنا الفعليون في النصر ..ستكتب الفصول
ع��ن أصدقائنا ،ع��ن دعمهم وأخالقهم ،عن روس��يا والرئي��س بوتني وإيران
والس��يد خامنئ��ي وحزب الله والس��يد حس��ن نصر الل��ه» ،وكثي��را ً ما كان
كبار املس��ؤولني اإليرانيني يؤكدون أنه لوال دعمهم العس��كري لنظام األس��د
ملا اس��تطاع الصمود والتماس��ك .وهذا ما ال يخفيه النظام السوري ويعتبره
اجنازا ً سياسيا ً في معركته ض ّد شعبه ،التي استمرت من مطلع عام 2011
حتى اليوم.
نظ��ام «البع��ث» في س��وريا لم يعد ميلك م��ن معالم الطاب��ع العقائدي
ش��يئاً ،بعدم��ا حت ّول من نظ��ام قومي عربي ال��ى طائفي ،وم��ن الطائفة الى
العائلة ،ويذكر اللبنانيون مطاردة اللواء محمد عمران في س��وريا ،وجلوءه
ال��ى لبنان ،وعملي��ة االغتيال الت��ي تع ّرض لها ف��ي طرابلس ،كذل��ك اللواء
صالح جديد الذي أمضى س��نوات في السجون السورية ،الى أن قضى بعد
االف��راج عنه بأي��ام .ويدرك املتابعون أن القرار في س��وريا لم يعد س��ورياً،
وامنا هو إيراني حينا ً وروس��ي حينا ً آخر ،وحزب الله ش��ريك في هذا القرار،
وق��د أدرك املتابع��ون ذلك بعد عملي��ة تطهير جرود عرس��ال وجرود بعلبك
والفاكه��ة م��ن عتاة املتطرف�ين .فمن أين جاء ه��ؤالء ،ومل��اذا يتمتعون بهذه
القدرات العسكرية في الساحتني السورية والعراقية؟
ب��ات معلوم��ا ً لدى اجلمي��ع أن بع��ض كبار ضب��اط اجلي��ش العراقي
س��اهموا في عملية االفراج عن مجموع��ات من عتاة املعتقلني من بقايا نظام
البع��ث العراق��ي أيام صدام حس�ين ،كانوا في س��جون الرم��ادي واملوصل

وغيره��ا ،جرى االف��راج عنه��م ليتوجهوا ال��ى محافظة الرقة الس��ورية في
س��يارات رباعية الدفع كان��ت تنتظرهم ،وهؤالء باتوا أب��رز قيادات «تنظيم
الدولة» ،وقد طالب وزير العدل العراقي الس��ابق بضرورة محاس��بة هؤالء
الضباط التابعني لوزارة الداخلية ومحاكمتهم.
أما في س��وريا ،فقد تداول اإلعالم اللبناني احلديث مطوال ً عن «أبو مالك
التلي» الذي كان يقود مجموعات تنظيم «النصرة» في جرود عرس��ال ،وهو
سجني س��وري في س��جن حلب املركزي قبل أن يجري االفراج عنه ليتحول
الى أبرز قادة تنظيم النصرة .كما يذكر اللبنانيون «ش��اكر العبس��ي» الذي
قاد تنظيم «فتح اإلس�لام» في مخيم النهر الب��ارد عام  ،2008حيث أفرجت
عنه الس��لطات الس��ورية ،ليذهب الى العراق وينسق مش��روعه في لبنان،
وقاد مواجهة ضد اجليش اللبناني اس��تمرت أش��هراً ،س��قط فيها عش��رات
القتلى من جنود اجليش ،وجرى تدمير املخيم الفلسطيني ..ليجري تهريبه
الى سوريا من جديد ،دون أن يعرف أحد شيئا ً عن مصيره هناك.
«اإلره��اب» هو االتهام األبرز الذي اس��تطاعت بع��ض األنظمة العربية،
وحتى الدوائر الغربية والعاملية ،صياغته وتوجيهه الى القوى اإلس�لامية
منذ سنوات .وكانت أول مجموعة من هؤالء املتطرفني قد جرى االفراج عنها
من الس��جون املصرية ،فتشكلت جماعات إس�لامية متعددة ،نظمت إحداها
عملية اغتيال الرئيس أنور السادات بعد زيارته للكيان الصهيوني وتوقيع
اتفاقي��ة كام��ب ديفيد مع «إس��رائيل» .وهناك صفحة أخ��رى بالغة األهمية
س��اهمت في اط�لاق الفكر املتطرف ف��ي العاملني العربي واإلس�لامي ..فبعد
االحتالل الس��وفياتي ألفغانس��ان ع��ام  ،1979تداع��ت املجموعات والقوى
الش��بابية للجه��اد في أفغانس��تان ،وكان أبرزهم «أس��امة ب��ن الدن» الذي
جلأ ال��ى منطقة احل��دود الباكس��تانية األفغانية ،وكانت طائ��رات أمريكية
تت��ردد على مطار بيش��اور الباكس��تاني وهي حتمل ش��ارات لبعض الدول
اخلليجية ..وتنقل مساعدات للمجاهدين األفغان والعرب هناك.
في تلك املرحلة كان الدكتور عبد الله عزام (فلسطيني-أردني) يحاول
جم��ع الصف األفغان��ي ،وتوحي��د الفصائل املجاه��دة ،لكنه فش��ل في ذلك،
فاس��تقر في مدينة بيشاور قريبا ً من احلدود ،وكان يدير املشاريع التربوية
والدعوي��ة التي انش��أها أس��امة ب��ن الدن هن��اك ،فج��رى اغتيال��ه بتفجير
سيارته خالل توجهه ألداء صالة اجلمعة ..وبذلك فقد أسامة بن الدن املعلم
واملوجه ،ليقع فريس��ه عت��اة املتطرفني املصريني الذي��ن كانوا هناك ..حيث
ّ
جرى اإلعالن ألول مرة عن «تنظيم القاعدة».
إذن ،اإلرهاب دخيل على الساحة العربية واإلسالمية ،وإذا كانت بعض
األنظمة العربية والقوى الدولية قد جنحت في إلصاق هذه التهمة بالساحة
اإلس�لامية ،ف��إن الواجب يقضي بأن يتابع اإلس�لاميون نش��أة ه��ذا التيار،
ومعرفة من قتل عبد الله عزام ،وملصلحة من جرى االفراج عن املتطرفني في
السجون السورية والعراقية ،وغيرها ..والله ولي التوفيق}.

عملية «فجر الجرود» ..هل تعيد التوازن السياسي في لبنان؟
لع��ل من الس��ابق ألوانه قراءة نتائ��ج وتداعيات
عملية فجر اجلرود التي أطلقها اجليش اللبناني فجر
يوم األحد املاضي ،وخصوصا ً على الواقع السياس��ي
في البل��د بصفة عامة ،وعلى الوضع احلكومي بصفة
خاص��ة ،ذل��ك ان العملية العس��كرية الت��ي يقوم بها
اجلي��ش لتحرير األراض��ي اللبنانية في ج��رود القاع
ورأس بعلب��ك م��ن تنظي��م داع��ش اإلرهابي م��ا زالت
مس��تمرة ،وميكن أن متت��د لعدة أيام أخرى ألس��باب
عمالني��ة مرتبط��ة باخلطة العس��كرية الت��ي وضعها
اجليش اللبناني لتحرير جرود القاع ورأس بعلبك.
لكن رغم ذلك كله بدأت بعض ردود الفعل األولية
تظهر على الساحة السياسية أوال ً بسبب التقدم الكبير
الذي أحرزه اجليش على األراضي في مواجهة تنظيم
داع��ش اإلرهاب��ي ،وإعالن اجليش م��رارا ً وتك��رارا ً أن
«ال تنس��يق مع حزب الله أو اجليش الس��وري» ،وهو
ما انعك��س على الصعيد الش��عبي لناحي��ة االلتفاف
حول اجليش اللبناني وحده ،على عكس ما جرى في
معركة جرود عرسال.
وثاني��ا ً عل��ى الصعي��د اإلقليمي والدول��ي ،حيث
س��ارعت طه��ران إلرس��ال مس��اعد وزي��ر اخلارجي��ة
اإليران��ي إلى لبنان حس�ين جابر األنص��اري حملاولة
استغالل نتائج معركة اجليش في جرود القاع ورأس

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت
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بعلب��ك حي��ث تق��دم
بع��د زيارت��ه الرئي��س
نبي��ه ب��ري بـ«التهنئة
ب��كل
والتبري��ك
االنتص��ارات الكبي��رة
الت��ي متك��ن لبن��ان
الش��قيق م��ن حتقيقه��ا
وجيش��ه
بش��عبه
ومقاومته ط��وال األيام
املاضي��ة ض��د الق��وى
اإلرهابي��ة الظالمي��ة»،
وهو م��ا اس��توجب ردا ً
غير مباش��ر م��ن الس��فارة األميركية في بي��روت التي
قالت ف��ي بي��ان إن «الوالي��ات املتحدة فخ��ورة بدعم
اجلي��ش اللبناني باعتباره املداف��ع الوحيد عن لبنان
وشريك في معركتنا ضد داعش».
فه��ل تش��كل معركة فج��ر اجلرود الت��ي يقوم بها
اجليش اللبناني في جرود القاع ورأس بعلبك فرصة
إلعادة التوازن السياسي في لبنان؟
ف��ي البداية ،ميكن القول إن «ح��زب الله» وفريق
 8آذار أخط��أوا خط��أ ً كبي��را ً عندم��ا حاولوا اس��تغالل
نتائج معركة جرود عرسال التي قام بها «حزب الله»
ف��ي مواجه��ة «جبه��ة فتح الش��ام» عل��ى الصعيدين
السياسي والشعبي.
فعلى الصعيد السياسي رفع «حزب الله» وفريق
 8آذار ش��عار تطبي��ع العالق��ات مع النظام الس��وري
وأعلن��وا االنتص��ار م��ع النظام الس��وري ف��ي املعركة
القائم��ة ف��ي س��وريا ،مس��تندين ال��ى تق��دم اجليش
السوري وحلفائه على أكثر من محور في بادية الشام
ودير الزور والرقة ...الخ ،كما في معركة «حزب الله»
ف��ي جرود عرس��ال ،ولذلك دع��وا احلكوم��ة اللبنانية
«تلحق حالها» حتى ال يس��بقها القطار وتصل
ال��ى ان
ّ

متأخ��رة بعد أن يصل اجلميع من دول عربية وغربية
إلى س��وريا قب��ل وصول اللبنانيني ،وه��ذا الكالم جاء
على لس��ان األمني العام حلزب الله السيد حسن نصر
الله ،ورئيس املجلس النياب��ي نبيه بري ،و ُترجم هذا
املوق��ف على الصعيد السياس��ي عبر زي��ارة التحدي
الت��ي قام به��ا وزيرا ح��زب الل��ه وحركة أمل حس�ين
احلاج حس��ن وغازي زعيتر ،وكذل��ك وزير تيار املردة
يوس��ف فنيانوس لس��وريا ،للمش��اركة ف��ي معرض
دمشق الدولي ،وأعلنوا انهم يزورون سوريا بصفتهم
الرس��مية والش��خصية رغم عدم تكليفهم رس��ميا ً من
مجل��س الوزراء ،وهو ما وض��ع الرئيس احلريري في
موقف حرج على الصعيدين الش��خصي والسياسي،
وأظهر ضعف التماسك احلكومي.
أما على الصعيد الش��عبي فق��د عمل «حزب الله»
عبر الهمروجة اإلعالمية الت��ي توالها اإلعالم احلربي
في احلزب خالل معركة جرود عرس��ال ،وما تالها من
تظاهرات ألس��رى احلزب في بلدة القاع ،على التأكيد
ان «حزب الله» هو وحده القادر على حماية لبنان من
خط��ر اإلرهاب ،وان س�لاحه ض��روري حلماية لبنان
واللبناني�ين ،وأنه حامي األقلي��ات في لبنان واملنطقة

من خط��ر التط��رف واإلره��اب ال��ذي متثل��ه األكثرية
اإلسالمية.
هذا اجلو اإلعالمي والسياسي الذي حاول فرضه
«حزب الله» وفريق  8آذار بعد معركة جرود عرس��ال
والذي أس��اء ال��ى اجلي��ش اللبنان��ي أوالً ،والى فريق
كبير م��ن اللبناني�ين ثاني��اً ،والى الرئي��س احلريري
ومقام رئاس��ة ال��وزراء ثالثاً ،تبدد ج��زء كبير منه مع
معركة فج��ر اجلرود التي يقوم به��ا اجليش اللبناني
في جرود القاع ورأس بعلبك.
فعلى الصعيد العسكري ،كان الفتا ً تكرار املتحدث
باس��م اجليش اللبناني أن «ال تنس��يق م��ع حزب الله
أو اجلي��ش الس��وري» ،وأن العملي��ة العس��كرية ف��ي
ج��رود القاع ورأس بعلبك ف��ي مواجهة تنظيم داعش
اإلرهاب��ي ه��ي عملي��ة خاص��ة باجلي��ش اللبنان��ي
وحده ،وبذلك يرد اجليش اللبناني بصورة مباش��رة
وواضح��ة وال لب��س فيها على «ح��زب الله» واجليش
السوري اللذين شوها صورة اجليش وشككا بقدراته
العملي��ة والعس��كرية ،س��واء خ�لال معرك��ة ج��رود
عرس��ال ،وكذلك بعدها ،من خالل املواقف السياسية
التي تولى اطالقها «حزب الله» وفريق  8آذار.
أم��ا عل��ى الصعيد السياس��ي ،فقد أعط��ى التقدم
الكبير للجيش في مواجهة داعش ،واألداء العس��كري
املتق��دم للجي��ش ف��ي املعرك��ة بع��ض ال��روح للقوى
السياس��ية التي ش��عرت باالنهزام بعد معركة جرود
عرسال.
فرئي��س ح��زب الق��وات اللبنانية س��مير جعجع
قال« :كان��وا يتذرعون ب��أن اجليش غير ق��ادر وتبني
العك��س ،فح�ين يفس��ح له املج��ال فهو ق��ادر على كل
ش��يء» ،وأضاف مؤكدا ً «أن ال دولة ميكنها ان تستمر
بجيشني».
أم��ا الرئيس س��عد احلريري فأعلن ان��ه «يواكب
بكل أش��كال الدعم والتأييد عملية فج��ر اجلرود لطرد
فلول اإلرهاب من األراضي اللبنانية».
باختص��ار ،أع��ادت عملي��ة فج��ر اجل��رود الثقة
الش��عبية بقدرات اجليش اللبنان��ي وحده ،فهل تعيد
التوازن السياسي املفقود في الساحة السياسية؟}
بسام غنوم
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اشتباكات مخيم عين الحلوة ..وثمن تصفية القضية الفلسطين ّية!
بقلم :وائل جنم
م��ن جدي��د عاد مخي��م ع�ين احللوة إل��ى واجهة
األحداث من خالل جتدد االش��تباكات ف��ي املخيم بني
محس��وبني عل��ى حرك��ة فت��ح ومجموعات مس��لحة
تابع��ة ألش��خاص مطلوب�ين أو «متش��ددين» .وهذه
املرة اندلعت االش��تباكات بني حرك��ة فتح ومجموعة
محسوبة على املدعو بالل العرقوب ،وتطور األمر إلى
اش��تباكات مع مجموعة أخرى محس��وبة على املدعو
بالل بدر الذي دارت بينه وبني فتح اش��تباكات عنيفة
خالل شهر نيسان املاضي.
خلفية االش��تباكات هذه املرة غير واضحة ،ولكن
الرواي��ات املتضاربة تتق��اذف املس��ؤولية بني حركة
فتح ومجموعة ب�لال العرقوب ،وقد حاولت فتح أكثر
م��ن م��رة الدخول إلى ح��ي الطيري ال��ذي يتمركز فيه
ب�لال العرقوب ،ولكن احملاوالت لم تفلح بش��كل كامل
بس��يطرة من فتح على املوقف ،وظ��ل األمر يراوح بني
املد واجل��زر بني الطرفني فيما يدفع س��كان املخيم من
الالجئ�ين الثمن ،كما يدف��ع الثمن ج��وار املخيم الذي
يطاوله ما يجري هناك.
الالفت في األمر أن االشتباكات هذه املرة تزامنت
مع إعالن قي��ادة اجليش انطالق معركة حترير جرود
راس بعلب��ك والق��اع ،وقد جرى تناق��ل معلومات عن
حتذي��ر من قي��ادة اجلي��ش للمجموع��ات الت��ي تتهم
بارتباطها مع «تنظيم الدولة» أو «جبهة فتح الشام»
من أي حترك يعرقل معركة اجليش في اجلرود ،كذلك
كان��ت هناك مواقف من قيادات فلس��طينية في املخيم
توعّ ��دت هذه املجموعات بالهزمي��ة ،في مقابل حديث
عبر بعض وس��ائل اإلعالم عن اتصاالت تلقاها بعض
املطلوب�ين ف��ي املخيم تطل��ب منهم االس��تعداد للقيام
بعم��ل ما ف��ي االي��ام املقبلة ،ف��ي ضوء تط��ور معركة
اجلرود.
إن املراق��ب له��ذه املواق��ف وتل��ك ميك��ن أن يقول
إن املس��ألة تتعل��ق بعملي��ة إله��اء م��ن كال الطرف�ين
لآلخ��ر بانتظار حس��م معركة اجل��رود ،بحيث إن تلك
املجموع��ات ال تق��دم على عم��ل كبير ميك��ن أن يجعل
اجلي��ش يلتف��ت عن معركته االساس��ية .وف��ي مقابل
ذل��ك أيضاً ،ميكن القول إن املس��ألة تتصل بإقدام تلك
املجموع��ات عل��ى محاول��ة تش��تيت تركي��ز اجلي��ش
ولكنها ال متلك إمكانية لتحويل مسار ومصير املعركة
أكثر مما قدّمت نتيجة املوقف الفلس��طيني املوحد من
قبل كافة الفصائل الفلسطينية ملنع انزالق املخيم إلى
حالة فوضى عارمة جتعله يدفع أثمانا ً إلشكاالت هو
غير مسؤول عنها.
إال أن��ه بعي��دا ً عن ذل��ك ،وفي س��ياق التدقيق مبا
يج��ري ف��ي محطين��ا العرب��ي ،وم��ا يخط��ط للقضية
الفلسطينية من محاوالت لش��طبها ،خاصة من خالل
محاولة ش��يطنة حركة املقاومة اإلس�لامية (حماس)
حتدي��داً ،باعتباره��ا الي��وم العمود الفق��ري للصمود
الفلس��طيني ،ميكنن��ا الق��ول إن م��ا يجري ف��ي مخيم
ع�ين احللوة ب�ين الفترة واألخرى ،وبغ��ض النظر عن

اجله��ة الت��ي تفت��ح االش��تباكات أو ترد عل��ى عملية
احلس��م ،فإن الهدف من كل ذلك هو تصفية مخيم عني
احللوة باعتباره عاصمة الش��تات الفلسطيني ،وذلك
في س��ياق تصفية القضي��ة الفلس��طينية ،وإذا أدركنا
أن املخيم ال ي��زال عقدة كأداء بالنس��بة إلى املتآمرين
على القضية لناحية إلغاء حق العودة ،فإن اخلالص
م��ن املخيم يعن��ي االنتهاء من حق الع��ودة ،وبالتالي
التق��دّم خط��وة إضافي��ة عل��ى طري��ق إنه��اء القضية
الفلس��طينية وتصفيتها ،وبالطبع ف��إن بعض القوى
في الداخ��ل اللبناني لها مصالح ف��ي ذلك كما لبعض
القوى الفلس��طينية مصالح في هذا األمر .ما يش��هده
مخي��م عني احلل��وة في ه��ذه الفت��رة يض��ع القيادات
الفلس��طينية في لبن��ان واخلارج أمام مس��ؤولياتها،
ويدع��و القوى املخلص��ة للقضية الفلس��طينية للحذر
م��ن املخطط��ات املش��بوهة ،ويس��تدعي م��ن اجلميع
التن��ازل قلي�لاً م��ن أج��ل احلفاظ عل��ى ه��ذه القضية
حيّ��ة ومتفاعلة حتى ال تضيع احلق��وق ،وبانتظار أن
تتب��دّل الظروف التي تتيح لالجئني العودة إلى قراهم
ومدنهم ومقدساتهم}.

بعد التفاهم الرئاسي والحكومي:

توتر العالقة بين التيار الوطني والقوات اللبنان ّية ..إلى أين؟
س��اهم التفاه��م الثنائ��ي ب�ين الق��وات اللبنانية
والتي��ار الوطن��ي احلر ف��ي العام املاضي ف��ي ايصال
العم��اد ميش��ال عون ال��ى الرئاس��ة االول��ى ،ودخول
الق��وات إل��ى حكومة الرئيس س��عد احلري��ري بثالثة
وزارات مهمة.
ولعب ه��ذا التفاه��م دورا ً مهما ً ف��ي الوصول الى
قانون جديد لالنتخابات على أس��اس النس��بية ،بعد
تقس��يم جدي��د للدوائ��ر االنتخابي��ة يأخ��ذ باالعتبار
مصالح الفرقاء املسيحيني.
وكان م��ن املتوق��ع ان يس��تكمل ه��ذا التفاه��م
من خ�لال التعاون ف��ي االنتخاب��ات النيابي��ة املقبلة
مبا ي��ؤدي إلى تش��كيل كتل��ة نيابية كبي��رة للطرفني
عل��ى حس��اب األط��راف االخ��رى كتي��ار املس��تقبل
واحل��زب التقدم��ي االش��تراكي وحرك��ة أم��ل وحزب
الله واملس��يحيني املس��تقلني ،لكن يب��دو ان اخلالفات
بدأت تبرز ب�ين التيار والقوات ،ما ق��د يؤدي إلى عدم
االستمرار بالتفاهم حتى العام املقبل.
فم��ا ه��ي أب��رز األس��باب الت��ي أدت إل��ى ب��روز
اخلالف��ات بني التي��ار والقوات؟ وهل يس��تمر التفاهم
بينهم��ا حت��ى االنتخاب��ات النيابية املقبل��ة؟ وما هي
اخليارات البديلة للطرفني مستقبالً؟

أسباب اخلالفات ومصير التفاهم

بداي��ة م��ا ه��ي األس��باب الت��ي أدت إل��ى ع��ودة
اخلالفات بني القوات اللبنانية والتيار الوطني احلر؟
من خ�لال متابع��ة العالقة ب�ين التي��ار والقوات
خالل األشهر األخيرة ،ميكن اإلشارة إلى وجود سببني

هرموش إلذاعة الفجر :تمويل السلسلة بالضرائب
ترقيعي ..والحل بوقف الهدر والفساد
ق��ال رئيس املكت��ب السياس��ي للجماعة اإلس�لامية النائب
الس��ابق أس��عد هرم��وش في حدي��ث لـ«إذاع��ة الفج��ر» إن «ما
جرى في اللقاء التش��اوري االقتصادي الذي عقد في قصر بعبدا
برئاس��ة رئيس اجلمهورية ميش��ال عون ،أثمر حلحلة لعدد من
ثغ��رات املل��ف االقتص��ادي االجتماعي عب��ر خمس��ة اقتراحات
قوانني ،لكن لألسف فإن هذه املشاريع لن ترى النور سريعا ً بعد
توقيع رئيس اجلمهورية على قانوني سلس��لة الرتب والرواتب
والضرائب ،حيث سيعقد رئيس مجلس النواب جلسة تشريعية
الحقة لهذه الغاية .وهذه احللول ترقيعية ال ترقى إلى مستوى
حلول للمل��ف االقتصادي االجتماع��ي ،ألن اللبنانيني ما زالوا في غيبوبة ع��ن الواقع االقتصادي
ف��ي لبنان ،حيث لن حتدث ه��ذه الضرائب التوازن مبيزان املدفوعات اللبناني ،ما س��يدفع لبنان
ملزيد 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».
وعن املطالبة بإقرار يوم اجلمعة كعطلة رس��مية في لبنان ،اعتبر هرموش أن «املس��لمني في
لبنان ُي َ
ستفزون في دينهم وحضورهم وحقوقهم املكتسبة دستورياً ،علما ً أنهم يطالبون باملساواة
ّ
فق��ط وهم م��ن حقهم التعطيل يوم اجلمعة ،فيما النواب املس��لمون في مجلس النواب يغطون في
غيبوب��ة عن هذا الوضع» ،محذرا ً من «مغبة االستلش��اق في التعاطي مع حقوق املس��لمني ،وهذا
الوضع لن مير».

جعجع والرئيس عون

أساسيني أديا إلى بروز اخلالفات بني الطرفني .السبب
األول ه��و االختالف��ات ف��ي مقاربة العديد م��ن امللفات
الداخلي��ة واخلارجي��ة ،كمل��ف الكهرب��اء واخلدم��ات
والتوظيفات والعالقة مع س��وريا .أما الس��بب الثاني
واألهم ،فهو مرتبط مبقاربة ملف االنتخابات النيابية
وفق��ا ً للقان��ون اجلدي��د ال��ذي س��يحرر كل ط��رف من
التحالف مع الطرف اآلخر ،وسيعزز التنافس بينهما.
أما بش��أن امللف األول ،فقد ش��هد مجلس الوزراء
اللبنان��ي العدي��د م��ن االختالف��ات ب�ين وزراء التيار
والق��وات ،وخاص��ة بش��أن الكهرب��اء وخط��ة عم��ل
احلكومة اجلديدة واملناقصات بش��أن البواخر ،وكان
وزراء القوات من أشد املعارضني خلطة الوزير سيزار
أب��ي خليل ،وكذلك ملناقصة اس��تئجار بواخر جديدة،
وقد رحب مسؤولو القوات بإلغاء املناقصة ودعوا إلى
إجراء مناقصات جديدة.
كذلك برزت خالفات أخرى بني وزير اإلعالم ملحم
رياش��ي ووزير اخلارجية جبران باسيل حول تعيني
رئي��س جدي��د ملجل��س إدارة تلفزيون لبن��ان ،وهناك
ملفات أخرى مناطقي��ة وخدماتية تبرز اخلالفات بني
الطرفني مثل ملف مستشفى البوار.
لكن امللف األبرز هو ملف االنتخابات النيابية ،إذ
بدأت القوات باالستعداد لهذه االنتخابات دون األخذ
باالعتبار التحالف مع التيار ،سواء عبر الترشيحات أو
عبر اقامة حتالفات جديدة كما حصل من خالل إعادة
ترتيب العالقة مع تيار املردة وزعيمه النائب سليمان
فرجنية في الشمال .ومن الواضح أن طبيعة القانون
اجلديد ستؤدي إلى منافسة ش��ديدة بني الطرفني وال
تستلزم االتفاق بينهما ،وعندما سئل النائب أالن عون
في حوار تلفزيوني :من هو األقرب سياسيا ً لك النائب
محمد رعد أو الدكتور س��مير جعجع؟ فأجاب :النائب
محمد رعد ،وقد أثارت هذه اإلجابة حملة قاس��ية على
التي��ار بني صف��وف القواتيني ،م��ا دف��ع الوزير ملحم
رياش��ي والنائ��ب إبراهيم كنع��ان للعمل عل��ى اعادة
احي��اء التحالف وعقد لقاء موس��ع م��ع الوزير جبران
باس��يل ف��ي دارته ف��ي اللقل��وق لبحث كيفي��ة ترميم
العالقة.

مستقبل التفاهم

لكن ما هو مستقبل التفاهم بني التيار والقوات؟
حول هذا الس��ؤال يقول مصدر قي��ادي في التيار
الوطن��ي احل��ر لـ«االم��ان» :إن التفاه��م ب�ين التي��ار
الوطن��ي احل��ر والق��وات اللبناني��ة دف��ن االنقس��ام
املس��يحي الداخل��ي إل��ى غي��ر رجع��ة ،وه��و يش��مل
عناوي��ن وطني��ة وأخ��رى متصل��ة باس��تعادة الدور
املس��يحي الريادي في لبنان واحلف��اظ على امليثاقية
والتوازن .أما اخلالف السياس��ي الطبيعي واملنافسة
االنتخابية ،فهما مش��روعان ،فاملطلوب لم ولن يكون
الذوب��ان والتماه��ي ،ب��ل وض��ع مظل��ة اس��تراتيجية
حامي��ة وضامنة للمنافس��ة والتع��اون وتأكيد نقاط
االتفاق.
ويضي��ف القيادي في التيار :لذل��ك فالعالقة بني
الطرفني الكبيرين هي جترب��ة أحرزت تقدما ً كبيرا ً في
مجال إلغاء االنقسام والشرذمة ،وتشجع على العمل
السياس��ي الطبيعي والتنافس��ي .وم��ن الطبيعي في
نظام انتخابي جديد كالنسبية مع الصوت التفضيلي
أن تعم��ل كل ق��وة سياس��ية عل��ى زي��ادة مكاس��بها،
م��ن هنا فالتعاون أو املنافس��ة االنتخابية س��يكونان
«عل��ى القطع��ة» ولي��س ضم��ن صفق��ة متكامل��ة .إن
ه��ذه التجربة يج��ب أن تكون مث��اال ً للتعددية في كل
الطوائف اللبنانية ألن هذه التعددية تس��مح بتشكيل
حتالف��ات سياس��ية عاب��رة لالنقس��امات الطائفي��ة
واملذهبية ،وعلى عناوين سياس��ية .فقد شهد مجلس
ال��وزراء ومجلس النواب خالفات متع��ددة بني التيار
ميس ذلك بتفاهم «إع�لان النوايا»،
والق��وات دون أن
ّ
وهذا أمر صحي في العالقات السياسية.
أما مصادر القوات اللبنانية ،فقد رفضت احلديث
ع��ن املوضوع ،لكن من الواضح ان الزخم الذي اتس��م
به هذا التحالف في األشهر املاضية قد تراجع ،وليس
من املعلوم ان كان سيستمر حتى االنتخابات النيابية
املقبلة أو سينتهي مع انطالقة هذه االنتخابات أو قبل
ذل��ك بكثير ،م��ع تغير الظ��روف السياس��ية الداخلية
واخلارجية}.
قاسم قصير
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النائب عماد الحوت في جلسة مناقشة الحكومة:

عطلة الجمعة وسلسلة الرتب والرواتب
في اجللس��ة العامة للمجلس النياب��ي يوم الثالثاء
املاض��ي ،ألق��ى النائ��ب الدكتور عم��اد احل��وت كلمة في
اجللسة جاء فيها:
أبدأ كلمتي بتوجيه التحي��ة للجيش اللبناني الذي
يق��دّم التضحيات لتحري��ر األرض اللبنانية من اإلرهاب
وإع��ادة األمن للحدود ،بكفاء ٍة تؤ ّكد صوابية رهاننا على
ثنائية الدولة مبؤسساتها املختلفة واجليش على رأسها،
والش��عب الذي يلتف حول جيش��ه بإجماع يحافظ على
الس��يادة الوطنية بعيدا ً عن رهانات املشاريع اإلقليمية
أو الدولية.
أب��دأ كلمتي باحلديث عن ملف الفس��اد ف��ي اإلدارة،
ألطالب احلكومة باإلس��راع في تنفي��ذ املكننة واحلكومة
االلكتروني��ة ،وه��و إج��را ٌء ينه��ي ظاه��رة اجلاروري��ن
والرشوة ويحسن خدمة املواطن .لقد تفاجأ الرأي العام
بطرح بعض الوزراء إلغ��اء اآللية املتبعة في التعيينات
ليتمكن��وا من تعيني أنصارهم ،ولوال الضجة التي أثيرت
ح��ول هذا املوضوع مل��ا مت التراجع عنه .ث��م بعد ذلك مت
تعيني موظف من الفئ��ة الثالثة ال يتيح له ملفه الترقية،
ف��ي درج ٍة أعلى من خ��ارج املالك ،وأه��م معايير الكفاءة
لدي��ه أنه مدير مكتب أحد الوزراء .كما لفت انتباهي ملف
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منذ س��نة وأربعة اشهر دون تأدية خدمتهم ،ألن مرسوم
تعيينهم ما زال ّ
معطالً حتى اليوم.
فإل��ى متى نبقى نجُ ري امتحان��ات خدمة مدنيّة وال
نقوم بتوظيف الناجح�ين فيها بحجة التوازن الطائفي؟
وه��ل الت��وازن الطائفي ينطب��ق على أن��اس دون آخرين
فتك��ون حصة املس��لمني الس�� ّنة في بي��روت كاتبي عدل
م��ن أصل  ،52وهل يصح تعطيل تعيينات رجال اإلطفاء

واحملاس��بني وغيره��م حت��ت نف��س الش��عار الطائف��ي،
وكذل��ك منع مخصصات ق��وى األمن الداخل��ي ،وكل ذلك
خالفا ً للدستور.
في موضوع الكهرباء ،أق ّرت احلكومة خطة طوارئ
ملدّة ثالث س��نوات ،ثم جعلت نفسها حبيسة خيا ٍر واحد
هو خي��ار البواخر ،فقامت باس��تدراج عرض من ش��ركة
واح��دة بعيدا ً عن إدارة املناقص��ات ،وحترك الرأي العام
فتم عنده��ا حتويل امللف إلدارة املناقص��ات التي توقفت
على عيب عدم وجود أكثر من عارض ،فكيف نستطيع أن
نطمئن كمواطنني إلى أنه ليس هناك تهاونٌ نتيج ًة لعدم
الش��فافية وإجراء الصفق��ات في ال��وزارات دون العودة
إلدارة املناقصات.
فلم��اذا اإلصرار على حل البواخ��ر وعدم اللجوء الى
حل��ول أكثر اس��تدامة وأق��ل تكلف��ة على املواط��ن ،وملاذا
اإلص��رار عل��ى جتاهل تنفي��ذ م��ا ورد في القان��ون الذي
أق��ر ع��ام  2011حول تش��كيل الهيئة الناظم��ة للكهرباء
ومجل��س إدارة الكهرب��اء .وهنا أمتن��ى أن ال يدفع املدير
العام إلدارة املناقصات ثمن حس��ن إدارته للملف ،وأن ال
تتح ّول طريقة التعامل مع رئيس مجلس ش��ورى الدولة
الى منوذج ضغ��ط على الهيئات الرقابية ،ما يس��تدعي
اس��تنفار املجل��س النيابي وال��رأي الع��ام حلمايتها من
تغ ّول بعض من في السلطة التنفيذية.
دُعي الش��اعر رشيد س��ليم اخلوري امللقب بالشاعر
القروي ال��ى إلقاء كلمة في حف ٍل مبناس��بة املولد النبوي
الش��ريف ف��ي البرازيل ،ف��كان مما قال :يول��د النبي على
ألس��نتكم في كل ع��ا ٍم م ّرة ،وميوت ف��ي قلوبكم وعقولكم
وأفعالك��م كل يو ٍم ألف م�� ّرة ،ولو ولد ف��ي أرواحكم لكان
العالم أندلس��ا ً عظيمة ،واللتقى الشرق بالغرب من زم ٍن

الذكرى الرابعة لتفجيري مسج َدي التقوى والسالم

أين العدالة؟

أربع س��نوات مضت ،والذكرى األليمة مكانك راوح،
ف�لا املجرم ن��ال عقابه ،وال قل��وب املفجوعني م��ن أهالي
الضحاي��ا ارتاح��ت ،وهم الذي��ن أولوا الدول��ة كل ثقتهم
تقصر في ملف «التفجيرين»،
للنيل من املجرمني ،فاذا بها ّ
و ُتفسح املجال أمام خروج املتهمني.
في غضون ذلك ال يترك بعض السياس��يني مناسبة
اال ويتحدثون فيها عن ش��جبهم واس��تنكارهم وإدانتهم
حلادثة التفجي��ر وما نتج منها من مج��زرة ،لكن كالمهم
يبق��ى مج��رد كالم غي��ر قاب��ل للتطبي��ق يتوس��لون منه
ش��عبية هنا أو تس��جيل مواقف سياسية هناك ،في حني
أن املتهم�ين بات��وا معروفني ومذك��رات التوقيف صدرت
بحقه��م ،لكنه��م ال يزال��ون طلق��اء ،فيما األهال��ي لم يبق
أمامه��م س��وى انتظ��ار احملاكم��ة الوحيدة بح��ق املتهم
الوحي��د املوق��وف ف��ي ه��ذا امللف ف��ي  17تش��رين األول
املقبل.
الرئي��س الس��ابق لهيئة العلماء املس��لمني الش��يخ
س��الم الرافع��ي ال��ذي كان أحد املس��تهدفني ف��ي تفجير
مس��جد التقوى وجنا بإعجوبة ،وق��د دوى االنفجار فيما
كان يخطب باملصلني ،حت��دث عن الذكرى الرابعة فقال:
«وردتن��ي حتذيرات أمنية كثيرة في تلك الفترة ،ولم أكن
أظنها بحجم تفجير مسجدَي التقوى والسالم.
ل��م يخطر ببال��ي أن حقد النظام الس��وري س��يصل
الى هذا احلد من الوحش��ية واالج��رام .هذا من جهة ،وأن
أهال��ي طرابلس س��يتعاطون بحض��ارة ال مثي��ل لها مع
هذا احل��دث األليم ،كما كان لهيئة العلماء املس��لمني دور
أساسي في عدم السماح بالفوضى ،وترك األمر للقضاء،
لكن الدولة لم تقم بإنصاف الناس عبر اعتقال املتو ّرطني
ومحاكمتهم ،بل بالعكس مت تهريبهم ومن ثم تبرئتهم».
ويتس��اءل الش��يخ الرافع��ي« :ماذا ح�� ّل بقضيتنا؟
أين أصبحت احملاكمات؟ ملاذا ال يتم الكش��ف عن اجلاني
واعتقال��ه حتى يتس��نى لنا أن نش��في غلي��ل املفجوعني
بأبنائه��م وأهله��م وأقاربه��م؟ حتى الس��اعة ال��كل يعلم
باألس��ماء ،م��ن خط��ط ومن نفذ ،لك��ن األم��ر يقتصر على

معتقل واحد داخل الس��جون اللبنانية هو يوسف دياب
وعم��ره ال يتج��اوز الـ  20س��نة ،وق��د اعت��رف بارتكابه
اجلرمي��ة ،لك��ن هل ه��و ال��رأس املدب��ر أم أنه غ�� ّرر به ال
أكثر؟».
يعبّ��ر الرافع��ي عن «خش��يته م��ن أن يأت��ي قانون
العفو العام ويطلق سراح دياب» ،سائالً الذين يطالبون
بالتطبيع مع س��وريا« :هل املطلوب أن ننسى شهداءنا؟
ملاذا كل هذا الظلم الالحق بأهل السنة؟ حني وقع انفجار
منطقة جبل محسن ونحن ضده ،شاهدنا كيف مت اعتقال
ش��بابنا عش��وائياً ،وه��ذا األمر ولد ش��عورا ً ل��دى الناس
بع��دم الثق��ة بالدولة الت��ي أولوها عناي��ة خاصة خالل
حادثة تفجير املسجدين ،أخشى ما أخشاه مستقبالً ،اذا
ما تعرضنا حلوادث مماثلة ال سمح الله ،أن يقوم الناس
بأخ��ذ حقه��م بأيديهم ،بعدما ل��م يعد لهم ثق��ة بالقضاء
اللبناني وال بالدولة نفسها».
ويختم الرافعي« :نحن نتوقع األس��وأ ،ونخشى أن
ُنعاقب على مطالبتنا بحقوقنا من خالل كش��ف احلقيقة
كاملة ،فنسجن نحن و ُيطلق سراح اجلاني».
ويقول الش��يخ ب�لال ب��ارودي وهو أيض��ا ً كان أحد
املس��تهدفني في مس��جد الس�لام« :مت ّر الذك��رى الرابعة
لتفجير مس��جدَي التقوى والس�لام ونحن حتى اليوم لم
ننس هذا احلدث الكبير الذي يطلق عليه تسمية «إرهابي
بامتياز» ،وهنا أو ّد أن أسجل بعض النقاط :هذا التفجير
منحن��ا صك البراءة الفعلية من أعم��ال االرهاب ،ألننا لو
كنا بالفع��ل إرهابيني ملا تعرضت مس��اجدنا لهذا العمل
اإلرهابي الكبير املعروف املصدر والتمويل والتنفيذ.
القضية الثانية تتعلق بأخذنا لصك البراءة الفعلي
حني ل��م ننج ّر وراء الفتنة ،بل بالعك��س أثبتنا أننا دعاة
عي��ش مش��ترك ولم نح ّم��ل الطائف��ة بكامله��ا وزر أعمال
البع��ض منهم ،فاالره��اب ال يعرف دين��ا ً وال طائفة ،ولو
كان ذلك لتمت محاس��بة طائفة ميش��ال سماحة برمتها،
كم��ا لم ننج ّر أيض��ا ً وراء قضية األمن الذات��ي ،بل طالبنا
الدولة بأخذ حقوقنا ،ونحن نتابع القضية وثقتنا كبيرة

طويل ..أيها املس��لمون ،ينس��ب أعداؤكم ال��ى دينكم كل
فرية ،ودينكم من بهتانهم براء ،ثم أنشد أبياتا ً منها:
مسيحي يذ ّكركم
يا قو ُم هذا
ٌّ
َ
ال ُينه ُ
الشرق إال حبُّنا األخوي
ِض

مقدّسة لدى املسلمني -الى عقوبة.
إن متديد وقت العمل الذي مت في إطار قانون سلسلة
الرتب والرواتب يش ّكل انتهاكا ً صارخا ً للحق الدستوري
للمس��لمني ف��ي ممارس��ة ش��عائرهم الدينية ،ولق��د عبّر
س��ماحة مفتي اجلمهورية واملجلس الش��رعي اإلسالمي
األعلى عن موقف املس��لمني الواضح م��ن موضوع عطلة
اجلمع��ة ،لذلك فإنني أضعكم أمام مس��ؤولياتكم التزاما ً
مب��ا ورد في الدس��تور من تعظي ٍم لش��عائر الل��ه وتأدي ٍة
لفروض اإلجالل لله تعالى وحماي ًة ملا تبقى من امليثاقية
وم��ا تبقى م��ن ضمانات حلريّ��ة إقامة الش��عائر الدينية
املنص��وص عليه��ا ف��ي الدس��تور ،وأدعوك��م ألن جتدوا
حالً مل��ا أوجدمتوه من إش��كال ،ف�لا تكونوا أق��ل احتراما ً
من املس��تعمر الفرنسي ملش��اعر املس��لمني في هذا البلد،
مبيثاق قام على أساس��ه لبنان وهو احترام
وال تف ّرط��وا
ٍ
الطوائ��ف حلق��وق بعضه��ا البع��ض ف��ي كل م��ا يتعلّق
باملمارس��ات الدينية ،وه��ذا يحافظ على الت��وازن الذي
يؤ ّمن االستقرار في لبنان ،والرجوع عن اخلطأ فضيلة.

متويل السلسلة

ولقد ج��اءت مقارب��ة دوام يوم اجلمع��ة بعيد ًة عن
احل��ب األخوي ال��ذي ذكره الش��اعر القروي ،ب��ل بعيد ًة
ع��ن روح امليثاق والعيش املش��ترك ال��ذي يتغنى به كل
واح ٍد منكم ،ولقد كان املس��لمون قبل االنتداب الفرنس��ي
ينعم��ون بعطلة يوم اجلمع��ة ،يس��تعدّون خاللها ألداء
ش��عيرة ص�لاة اجلمع��ة مبا يلي��ق بها من س�ن ٍ
ن هي من
صل��ب الش��عيرة ،ث��م ج��اء االنت��داب الفرنس��ي ليطبق
عليه��م القان��ون الفرنس��ي ،ولكن��ه احت��رم ،ول��و جزئيا ً
مشاعر املسلمني ،فجعل دوام يوم اجلمعة حتى الساعة
احلادية عش��رة ،وإذا بكم أيها الس��ادة أقل احتراما ً لهذه
املش��اعر من املس��تعمر الفرنس��ي ،فأصبح على املوظف
املس��لم أن يذهب للصالة على عج��ل وأن يعود منها على
عجل ،وأن يتكلّف في س��بيل ذلك كلف��ة الذهاب واإلياب،
وكأنكم تريدون أن حت ّولوا صالة اجلمعة -وهي شعير ٌة

ورد ف��ي التاري��خ أن الظاه��ر بيب��رس ح�ين أراد
اخلروج حملاربة التتار في الش��ام ف��رض الضرائب على
الن��اس لتموي��ل حرب��ه ،فرف��ض اإلم��ام الن��ووي إرهاق
الن��اس بالضرائ��ب قبل أن يقوم األم��راء بإنفاق ثرواتهم
عل��ى إدارة الدولة ..فتعالوا نصح��ح ما يطال الناس من
ضرائ��ب في قانون متويل السلس��لة ،فنس��تعيض عنها
بإقرار قانونٍ سري ٍع عنوانه «من أين لك هذا» ،والتخفيف
من كلفة الوفود التي تخرج للخارج ،ووقف التعاقد ألكثر
من س��نة ،ووضع سقف لعدد املستشارين في الوزارات،
ووق��ف اله��در الن��اجت م��ن ايج��ارات املبان��ي احلكومية
واإلدارات العام��ة وجتميعها في مبانٍ مش��تركة هي ٌ
ملك
للدولة ،وغير ذلك الكثير من أبواب معاجلة الهدر.
وأخت��م أس��ئلتي بس��ؤال احلكومة بع��د أن م ّر على
إق��رار قان��ون اإليجارات مدة س��بعة أش��هر ،أي��ن أصبح
حساب املساعدات للمستأجرين الذي نص القانون على
انش��ائه خالل أربعة أش��هر ،وكذلك أين أصبحت اللجان
التي نص على انشائها القانون خالل شهرين؟}

بالعدل االلهي ،وأخيرا ً
ال ميكنن��ا أن ننس��ى
هذه املشاهد التي أثرت
في نفوس��نا وال ميكننا
التراج��ع ع��ن املب��ادئ
الت��ي تنص��ر املظل��وم
الظال��م،
وتهاج��م
القض��اء
ونطال��ب
االس��راع باحملاكم��ات
إحض��ار
بغي��ة
املطلوب�ين ،وك��م كن��ا
نتمنى من الوزراء الذين قاموا بزيارة سوريا مؤخرا ً أخذ
املذكرات التي يجب أن تس��لم للوزارات األمنية املختصة

بهدف تس��ليم املطلوبني املعروفني باألس��ماء وباألماكن
واجلهات ،والذين ثبتت إدانتهم}.

عطلة يوم اجلمعة

كتاب مفتوح ..إلى سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية
ودولة رئيس مجلس الوزراء ..والنواب المسلمين في لبنان
إن توقيع قانون سلسلة الرتب والرواتب اليوم مبا يشمله من إلزام بالتعطيل يوم السبت
بدال ً من اجلمعة هو إمعان في جتاوز حد السلطة التشريعية والتنفيذية على السواء ،وانتهاك
صارخ للحق الدس��توري للمس��لمني في ممارسة ش��عائرهم الدينية على مدى األسبوع ،وذلك
بإطالة الدوام الرسمي ساعتني يومياً ،مبا يحول دون إمكان أداء املوظف الرسمي أيام األسبوع
صالة الظهر يقينا ً وصالة العصر غالبا ً في وقتها ،وخاصة في فصل الشتاء ،فضالً عن حصاره
واضطهاده النفس��ي وإلزامه بالعمل قبل صالة اجلمعة وبعدها ،خالفا ً ملا يتمتع به اليهود في
سبتهم والنصارى يوم أحدهم في صالتهم األسبوعية االختيارية.
إن رئي��س مجل��س الوزراء والنواب املس��لمني مدع��وون للطعن فورا ً به��ذا القانون اجلائر
أمام املجلس الدس��توري ،نزوال ً على موقف املس��لمني الذي ع ّبر عنه سماحة مفتي اجلمهورية
اللبنانية واملجلس الش��رعي االس�لامي األعلى ،واملؤيد من علماء املس��لمني في لبنان ،تعظيما ً
لش��عائر الل��ه وتأدية لفروض اإلج�لال لله تعالى وحماي��ة ملا تبقى من امليثاقي��ة وعمالً مببدأ
االنس��جام بني الدين والدولة وما تبقى من ضمانات حلرية إقامة الش��عائر الدينية املنصوص
صلَّى).
عليها في الدستور ..وأن تستحضروا قول الله تعالى (أرأيت الذي ينهى عبدا ً إذا َ
إن س��ماحة مفتي اجلمهوري��ة اللبنانية حفظه الل��ه وثبته على موقفه الس��ديد مدع ّو إلى
الطعن بهذا القانون غير الدس��توري لألسباب املن ّوه عنها أعاله وضمن املهلة القانونية ودون
التعوي��ل على ترقب اقتراح قانون آخر يصحح آثار هذا الظلم نِّ
البي واالنتهاك الصارخ حلقوق
اإلنسان..
وس��يبقى في الذاكرة أن تهويد العطلة وتعظيم الس��بت لدى اللبناني�ين بقوة اإلكراه غير
الدس��توري صدر في الذكرى الثامنة واألربعني حلريق املس��جد األقصى الش��ريف ..وتفضلوا
بقبول االحتجاج ..الفقهي والدستوري والقانوني}.
الدكتور رأفت محمد رشيد امليقاتي
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أربع سنوات على مجزرة الغوطة
جريمة النظام السوري بال عقاب
أرب��ع س��نوات م��رت عل��ى مج��زرة الغوط��ة
الكيميائية ،بقيت معها محاسبة النظام السوري على
ارت��كاب اجلرمية غائبة ،ما س��مح له باالس��تمرار في
مج��ازره ،أكان داخل الغوطة احملاص��رة أو خارجها.
بينما تشير معطيات متزايدة إلى أن نظام بشار األسد
م��ا زال يحتفظ بج��زء كبير من ترس��انته الكيميائية،
على الرغم من تو ّقفه عن اس��تخدام املواد األكثر فتكاً،
إال أن��ه واص��ل اس��تخدام غ��ازي الس��ارين والكل��ور،
خصوصا ً في الغوطة الشرقية نفسها التي استهدفها
بالكل��ور الس��ام قب��ل يومني فق��ط ،ردا ً على خس��ائره
الكبي��رة ف��ي حيي جوب��ر وعني ترما خ�لال محاوالته
الفاشلة القتحامهما.
وتعرض��ت بلدات عرب�ين وزملكا وع�ين ترما في
الغوطة الش��رقية ،واملعضميّة ف��ي الغوطة الغربية،
ف��ي  21آب  ،2013لقص��ف بصواري��خ أرض-أرض
مح ّمل��ة بغ��ازات س��امة ُيعتق��د أنه��ا غاز الس��ارين،
انطلق��ت من الل��واء  155في ريف دمش��ق الش��مالي،
وأسفرت عن مقتل نحو  1500شخص ،بينهم أطفال.
وأوضح اللواء عدنان س��لو ،رئي��س أركان إدارة
احلرب الكيميائية في جيش النظام الس��وري سابقاً،
أن النظام س��لّم بعد مج��زرة الكيميائي  1300طن من
األس��لحة الكيميائية فق��ط ،بينما لدي��ه أضعاف هذه
الكمي��ة ،وأنه اعترف بث�لاث منش��آت كيميائية فقط،
بينم��ا لدي��ه  23منش��أة حت��ت األرض وفوقه��ا .وأكد
س��لو ،أن هناك  12منش��أة لم يدمرها النظام ،إضافة
إلى خمس منش��آت حت��ت األرض مو ّزع��ة في مناطق
مختلفة تقع حتت س��يطرة النظام في محيط دمش��ق
وطريق دمشق-حمص.
وذكر أن النظام اس��تخدم بع��د مجزرة الكيميائي
في الغوطة مادتي الكلور والسارين السامتني عشرات
امل��رات ،وه��و م��ا أكدت��ه أيض��ا ً تقاري��ر األمم املتحدة.
وأوضح أن النظام يجهز قذائف محش��وة بالس��ارين
أو الكلور وينش��رها في بعض مواقعه العس��كرية في
محيط دمش��ق ،وعلى طريق دمش��ق-حمص ،مشيرا ً
إلى أن النظام يلجأ للسالح الكيميائي كلما وجد نفسه
في مأزق وغي��ر قادر على التصدّي لهجوم املعارضة،
أو عاج��زا ً عن حتقيق اختراق ف��ي منطقة مهمة ،فضالً
عن اس��تخدام أسلحة أخرى محرمة دولياً ،مثل قنابل

بقلم :عدنان علي
النابالم.
وحسب مس��ؤول عمل مع األمم املتحدة ومفتشي
منظمة حظر األس��لحة الكيميائية ،فقد وقعت عشرات
الهجم��ات الت��ي اس�� ُتخدم فيه��ا الكل��ور ،وعل��ى األقل
هج��وم واح��د اس�� ُتخدم في��ه غاز الس��ارين من��ذ عام
 ،2013األمر الذي تسبّب في أكثر من  200حالة وفاة
وإصابة املئات .ويقول املفتشون الدوليون ،إن تقارير
وردت عن أكثر من  100واقعة اس ُتخدمت فيها أسلحة
كيميائية في العامني األخيرين وحدهما.
ونقل��ت وكال��ة «رويت��رز» ع��ن دبلوماس��يني
غربي�ين قوله��م إن الوع��د ال��ذي قطع��ه النظ��ام عام
 2013بالتخل��ي ع ّم��ا لدي��ه م��ن أس��لحة كيميائي��ة
لتج ّن��ب الضرب��ة األميركية ،ل��م يك��ن إال خدعة .ومن
خالل س��رد بعض تفاصيل عمليات تفتيش منش��آت
النظ��ام الكيميائي��ة ،رافق ضابط س��وري برتبة لواء
فريق��ا ً صغيرا ً م��ن مفتش��ي األس��لحة الكيميائية إلى
مخزن يقع خارج العاصمة دمش��ق ،في نهاية صيف
ع��ام  ،2015وكان اخلبراء الدولي��ون يريدون فحص
املوقع ،لكنه طلب منهم االنتظار في الس��يارة ،ليتبينّ
في نهاية األمر ،أن املبنى خالٍ ،ولم يجدوا أي أثر ملواد
كيميائية محظور استخدامها.
وكش��ف احملققون أن ما قدّمه النظام السوري من
بيانات عن أنواع الكيميائيات التي امتلكها وكمياتها،
ال تتطاب��ق م��ع األدل��ة الت��ي كش��ف عنه��ا املفتش��ون
ف��ي الواق��ع .فعلى س��بيل املثال ل��م يتم التط��رق إلى
اس��تخدام الس��ارين ،على الرغم من أن ثمة أدلة قوية
على أن السارين اس ُتخدم في سورية ،بل إنه اس ُتخدم
العام احلالي في خان ش��يخون .وعثر املفتشون على
مواد كيميائية أخرى لم يتم اإلفصاح عنها ،ومن بينها
آث��ار غاز األعص��اب (في .إكس) ،والريس�ين الس��ام،
ومادة كيميائية يطلق عليها اس��م هكسامني ُتستخدم
في تثبيت السارين.
وخالل عامي  2014و 2015أبلغ النظام املفتشني
أنه اس��تخدم  15طنا ً من غ��از األعصاب ،و 70طنا ً من
خ��ردل الكبري��ت في إج��راء أبحاث ،غي��ر أن احملققني

قوات النظام السوري تقصف ريف حمص
وتوقع ضحايا
قصفت قوات النظام الس��وري
ي��وم األح��د مناط��ق بري��ف حمص
الش��مالي مم��ا أس��فر ع��ن ضحايا،
ف��ي انته��اك جدي��د التف��اق خفض
التصعيد على غ��رار ما تقوم به في
الغوطة الشرقية بريف دمشق.
فقد ق��ال مراس��لون إن مدنيني
قت�لا وآخرين جرحوا ج��راء قصف
مدفعي وغارات جوية للنظام على
مدين��ة تلبيس��ة ومنطق��ة احلول��ة
ش��مال حم��ص ،وأك��د املستش��فى
امليدان��ي ف��ي تلبيس��ة أن أح��د
القتيلني من العاملني فيه ،مش��يرا ً إلى إصابة عش��رة
آخرين بينهم أطفال.
م��ن جهتها ،قالت املعارضة الس��ورية املس��لحة
إنه��ا قصفت حي الزهراء املوال��ي داخل مدينة حمص
بصواري��خ غ��راد ردا ً عل��ى الغ��ارات اجلوي��ةُ .يش��ار
إلى أن تلبيس��ة واحلول��ة مش��مولتان باتفاق خفض
التصعيد الذي أعلنت عنه روسيا مؤخراً.
وتع ّرض��ت منطق��ة احلول��ة لقص��ف مدفعي من
قوات النظام ،أس��فر عن س��قوط قتيلني و 13جريحاً.
ويض��م الري��ف الش��مالي نح��و رب��ع مليون س��اكن،
ويخضع للحصار منذ خمس سنوات.
وكان��ت ق��وات النظ��ام قصفت مناط��ق بالغوطة
الشرقية مما أس��فر عن قتيلني في بلدة حورية ،وجاء
ه��ذا رغم إعالن روس��يا ع��ن انضم��ام فصي��ل «فيلق

يعتق��دون أن تل��ك الكمي��ات ليس��ت له��ا «مصداقي��ة
علمية» ،على اعتبار أن «األبحاث ال تتطلب سوى جزء
يس��ير من هذه الكميات» ،كما قال مصدران شاركا في
عمليات التفتيش في سورية.
والواقع أن خطر اس��تخدام األس��لحة الكيميائية
لي��س قائما ً م��ن الناحي��ة النظري��ة وحس��ب ،في ظل
احتفاظ النظام باجلزء األكبر من ترسانته الكيميائية،
بل ه��و خطر ماثل فعالً ،وقد اس��تخدمت قوات النظام
غاز الكلور مرات عدة في األسابيع األخيرة في الغوطة
الشرقية خالل محاوالتها اقتحام منطقتي جوبر وعني
ترما ،وآخرها يوم اجلمعة املاضي.
وعل��ى الصعي��د اإلنس��اني ،وعلى الرغ��م من أن

الفصيل�ين األبرزي��ن في
الغوط��ة وهم��ا «جي��ش
و«فيل��ق
اإلس�لام»
الرحمن» ،و ّقعا اتفاقات
م��ع اجلان��ب الروس��ي
لوقف إطالق النار ورفع
احلصار عن الغوطة ،إال
أن احلصار ما زال قائماً،
وم��ا زالت ق��وات النظام
تخ��رق ه��ذه االتفاقيات
بش��كل يومي .ومبوجب
هذه االتفاقي��ات ،دخلت
أخيرا ً قوافل مس��اعدات
إنس��انية م��ن معب��ر
«مخي��م الوافدي��ن» ،تتضم��ن س��لالً غذائي��ة وأدوي��ة
ولقاحات.
وحس��ب مصادر ف��ي املعارض��ة الس��ورية ،فإن
اتف��اق «خف��ض التصعي��د» ف��ي الغوط��ة الش��رقية
يتضم��ن التزاما ً من قبل روس��يا بج��دول زمني محدد
إلخراج كل املليشيات األجنبية من سورية ،خصوصا ً
التي حتمل شعارات طائفية تخالف الهوية الوطنية،
إلى جان��ب رفع احلصار عن الغوط��ة ،وحرية انتقال
البضائ��ع واملدني�ين عبر مخي��م الوافدي��ن ،وانتخاب
مجل��س محلي إلدارة ش��ؤون املنطقة ،وانتش��ار 150
ش��رطيا ً روسيا ً ملراقبة االلتزام بوقف األعمال القتالية
من الطرفني}.

المعارضة السورية في اجتماع الرياض
لم تتّ فق على وفد موحد
ق��ال مص��در مطلع
في املعارضة السورية:
إن االجتم��اع ال��ذي
اس��تضافته العاصم��ة
الس��عودية الري��اض
عل��ى م��دار يوم�ين ،بني
وف��د الهيئ��ة العلي��ا
للمفاوض��ات ،ومنصتي
وموس��كو
القاه��رة
لتش��كيل وف��د موح��د
للمعارض��ة ف��ي مفاوضات جني��ف «انتهى دون
اتفاق».
وحسب مصدر من الهيئة العليا للمفاوضات،
فإن االجتم��اع الذي انطلق ي��وم االثنني ،واختتم
الثالث��اء ،ناق��ش إمكاني��ة االتفاق عل��ى برنامج
سياسي مشترك.
وأش��ار املص��در إل��ى أن «ممثل��ي مجموع��ة
موسكو رفضوا اإلقرار بأي نص يشير إلى مطلب
الشعب السوري برحيل بشار األسد ،وأن ال يكون
له أي دور في املرحلة االنتقالية».
ولف��ت إلى أن «هن��اك قدرا ً مهما ً م��ن التفاهم

مت ب�ين وفد الهيئة العليا ووفد مجموعة القاهرة،
إال أن تش��دد مندوب��ي مجموع��ة موس��كو أع��اق
االستمرار في جهود تشكيل الوفد املوحد».
وتس��عى الهيئة العلي��ا للمفاوض��ات ،التي
متثل املعارضة السورية ،لتشكيل وفد موحد في
مفاوض��ات جنيف ،م��ع كل من منصت��ي القاهرة
وموسكو.
وت��رأس وف��د الهيئ��ة العلي��ا للمفاوض��ات
املعارض ج��ورج صبرا ،فيما ت��رأس وفد منصة
القاهرة الفنان املعارض جمال س��ليمان ،وترأس
منصة موسكو قدري جميل}.

إيران وحزب الله يشاركان بمعركة تلعفر في العراق

الرحم��ن» التف��اق خف��ض التصعي��د الذي ب��دأ العمل
ب��ه أول مرة ف��ي متوز املاضي جنوبي س��وريا قبل أن
يشمل مناطق أخرى.
في تطورات أخرى ،قالت وكالة األنباء الس��ورية
إن اجلي��ش الس��وري اس��تعاد ق��رى بري��ف حم��اة
الش��رقي ،في ح�ين ذكرت مص��ادر موالي��ة للنظام أن
 11من عناصر ميليش��يا درعا القلمون املوالية للنظام
قتلوا باشتباكات مع تنظيم الدولة هناك.
كما ذكر التلفزيون الس��وري ومص��ادر موالية أن
عدة أش��خاص أصيبوا بج��روح جراء س��قوط قذيفة
بالقرب من مدخل مدينة املعارض بالعاصمةُ .يش��ار
إلى أن معرض دمش��ق الدول��ي أعلن عن افتتاحه قبل
يومني ألول مرة منذ س��ت سنوات ،وبث النظام صورا ً
قال إنها تظهر احلضور اجلماهيري للمعرض}.

قال الناطق باس��م مليش��يا احلشد الش��عبي أحمد
األس��دي إن املستش��ارين العس��كريني من إيران وحزب
الله اللبناني س��يتواجدون في معركة تلعفر التي بدأت
ي��وم األح��د بهدف اس��تعادة املدين��ة من تنظي��م الدولة
اإلسالمية.
وأضاف األس��دي أن هؤالء املستشارين يشاركون
في وض��ع اخلطط للمعارك ،ولهم دور كبير بالنجاحات
الت��ي حققتها الق��وات العراقي��ة ،مؤكدا ً مش��اركتهم في
املعارك السابقة.
وأفادت وس��ائل إعالم موالية للحشد الشعبي بأن
املعارك مع مسلحي تنظيم الدولة بدأت تشتد في بعض
احملاور ،وأكدت مقتل العشرات من مسلحي التنظيم.
من جانبه ،أعلن قائد الش��رطة االحتادية أن قواته
توغلت في مناطق غرب تلعفر وفرضت س��يطرتها على
ش��بكة أنفاق تابعة لتنظي��م الدولة في احمل��ور الغربي
كانت تس��تخدم مق��را ً للس��يطرة والتدري��ب والطائرات
املسيرة.
وقال مراسلون في محيط تلعفر إن القوات العراقية
واحلش��د الش��عبي حتديدا ً ب��دآ صباح االثن�ين حتريك
قواتهم��ا وإع��ادة نش��رها في الق��رى احمليط��ة باملدينة.
وأض��اف أن آليات أخرى وصلت إل��ى املنطقة قادمة من
املوص��ل ،وأن طائ��رات التحالف الدول��ي نفذت طلعات
مكثف��ة ،لكنها لم توج��ه أي ضربة داخ��ل مدينة تلعفر،

فيما قصفت املدفعية األميركية املدينة.
وف��ي وقت س��ابق ،قالت خلية اإلع�لام احلربي في
الع��راق إن الق��وات متكنت ف��ي اليوم األول م��ن املعركة
من اس��تعادة الس��يطرة على تس��ع قرى مبحيط مدينة
تلعفر.
وفي هذه األثناء ،انتش��رت ق��وات تابعة للتحالف
الدولي ش��رق تلعفر دعما ً للعملية العس��كرية ،وأقامت
الق��وات اخلاصة البلجيكية واألميركية مواقع ملس��اندة
اجليش العراقي خالل تقدمه في املدينة.
وف��ي س��ياق متص��ل ،ح��ذر مكت��ب األمم املتح��دة
لتنس��يق الش��ؤون اإلنس��انية من تعرض آالف املدنيني
الفارين من تلعفر خلطر شديد.
وقالت منس��قة الشؤون اإلنس��انية في العراق ليز
غران��دي إن نح��و ثالثني أل��ف مدني فروا حت��ى اآلن من
املدينة ومحيطها .وتوقعت فرار املزيد في األيام املقبلة.
وحتدثت غراندي عن ظروف إنس��انية صعبة متر
بها العائالت الفارة ،فهي متضي س��اعات مضنية حتت
درجات ح��رارة عالي��ة قبل وصوله��ا منهكة إل��ى نقاط
جتمع النازحني.
وبحس��ب التحالف الدولي ،فإن ما بني عشرة آالف
وخمس�ين ألف مدني ما زالوا في تلعفر ومحيطها ،حيث
يعيش��ون ظروفا ً إنس��انية صعب��ة «ويواجه��ون خطر
استخدامهم دروعا ً بشرية في املعارك»}.
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التقارب التركي اإليراني
يقلق الكيان الصهيوني
تنظ��ر إس��رائيل بقلق ش��ديد إل��ى مظاه��ر التقارب
الترك��ي اإليران��ي غي��ر املس��بوقة ،التي عكس��ها توافق
الطرف�ين عل��ى صياغ��ة آلي��ات مش��تركة للتنس��يق في
س��ورية .وتخش��ى تل أبي��ب أن يفاقم التق��ارب التركي
اإليران��ي بيئتها االس��تراتيجية س��وءاً ،ال س��يما أن هذا
التط��ور جاء في أعق��اب احلمل��ة الدعائية التي تش�� ّنها
إسرائيل ضد التواجد اإليراني و«الشيعي» في سورية،
الت��ي ُيتوقع أن تكون حاضرة في زي��ارة رئيس الوزراء
اإلس��رائيلي ،بنيامني ننت ياهو ،يوم األربعاء إلى روسيا
للقاء الرئيس الروسي فالدميير بوتني.
وتوقف��ت تل أبي��ب حتديدا ً أم��ام الزي��ارة التي قام
به��ا رئي��س أركان اجلي��ش اإليران��ي محمد باق��ري إلى
تركيا أخيراً ،وهي الزيارة األولى التي يقوم بها مسؤول
عس��كري إيران��ي بهذا املس��توى إل��ى أنقرة من��ذ الثورة
اإلسالمية في إيران عام  .1979ومما زاد من احلساسية
اإلسرائيلية جتاه زيارة باقري ،حقيقة أنه مت اإلعالن عن
أن الطرفني اتفقا على التعاون في ما بينهما في سورية،
بع��د أن ظل��ت أنق��رة وطه��ران على خالف ش��ديد جتاه
الوضع الس��وري ،إذ دعمت تركيا فصائل من املعارضة
الس��ورية ضد نظام بشار األس��د ،في حني قامت طهران
بدعم األخير.
ورأى وكيل وزارة اخلارجية اإلس��رائيلية السابق،
املدي��ر الع��ام لـ«مرك��ز يروش��ليم لدراس��ة اجلمه��ور
والدول��ة» ،دوري غول��د ،أن التح ّول ف��ي املوقف التركي
وموافق��ة أنق��رة عل��ى التع��اون م��ع طه��ران وموس��كو
في س��ورية «تطور س��لبي ويج��ب أن يثي��ر القلق ،ألنه
يع��زز من ق��درة طهران عل��ى تعزيز تأثيرها ف��ي البيئة
اإلقليمي��ة» .ونق��ل موقع صحيفة «ميكور ريش��ون» عن
غول��د قول��ه إن موافق��ة تركيا عل��ى التعاون م��ع إيران
حتس��ن من قدرة األخيرة على تدش�ين «ممر بري يربط
ّ
إيران بكل من العراق وس��ورية ولبنان» ،بش��كل يفضي
إلى إحداث حت ّول س��لبي على بيئة إس��رائيل اإلقليمية.
وحذر غولد من تداعيات التعاون ،ال س��يما العس��كري،
بني إيران وقوة إقليمية كبي��رة مثل تركيا ،محذرا ً من أن
مثل هذا التح ّول ال مي ّثل «أخبارا ً سارة إلسرائيل».

بقلم :صالح النعامي
وحث غولد إس��رائيل على مراقبة مظاهر وتداعيات
التع��اون الترك��ي اإليران��ي ف��ي املنطقة ،مش��يرا ً إلى أن
ه��ذا التح ّول ي��دل مجددا ً عل��ى أن «اخلصومة واخلالف
الكبيرين بني القوى اإلقليمي��ة ال مينع من التعاون ،ولو
بشكل مؤقت من أجل حتقيق أهداف مشتركة» ،على حد
تعبيره.
ولفت��ت صحيفة «ميكور ريش��ون» إل��ى أن ما يدل
على «خطورة التقارب بني أنقرة وطهران ،حقيقة أنه مت
تعزيزه بش��راكات اقتصادية ضخمة ،س��تغري األتراك
وال��روس باملض��ي قدم��ا ً نح��و االندفاع ص��وب إيران».
وأش��ارت الصحيفة إلى أن شركة تركية وأخرى روسية
و ّقعت��ا أخيرا ً مع صن��دوق حكومي إيران��ي على عقدين
للتنقي��ب عن النف��ط والغ��از الطبيعي في إي��ران بقيمة
سبعة مليارات دوالر .وحسب الصحيفة فإن «خطورة»
التقارب اإليراني الترك��ي ال تنبع فقط من حقيقة النوايا
اإليرانية وموقف طه��ران جتاه تل أبيب ،بل تعود أيضا ً
إل��ى «كراهي��ة» الرئي��س الترك��ي طيب رج��ب أردوغان
إلسرائيل.
ومم��ا زاد م��ن ح��دة القل��ق اإلس��رائيلي ،أن األنباء
الواردة من واش��نطن تؤكد أن الوفد األمني اإلس��رائيلي
ال��ذي يزور واش��نطن حاليا ً به��دف اقن��اع إدارة دونالد
ترامب بتغيير موقفها من التواجد اإليراني في س��ورية،
ل��م يحقق حتى اآلن جناحات ُتذكر في هذه املهمة .ونقل
موق��ع «وااله» اإلس��رائيلي ع��ن مص��در في الوف��د الذي
يرأس��ه رئيس جهاز «املوس��اد» يوس��ي كوه�ين ،قوله
إن��ه لم يح��دث أي تغيي��ر في موق��ف الوالي��ات املتحدة
وروسيا من التواجد اإليراني في سورية ،على الرغم من
املباحثات التي أجراها الوفد مع مستش��ار األمن القومي
للرئي��س األميركي اجلن��رال اتش ار ماكمس��تر ونائبته
دين��ا ب��اول واملبعوث اخلاص ملنطقة الش��رق األوس��ط
جيسون غرينبالت.
وأضاف املصدر أن اجلهود واحملاوالت اإلسرائيلية
إلح��داث تغيي��ر على االتفاق الروس��ي األميركي بش��أن

يلوح بوقف كافة الدعم قريب ًا
عباس ّ
عن قطاع غزة
لوح رئيس الس��لطة الفلس��طينية محمود عباس
يوم األحد ،بوقف كافة الدعم املالي عن قطاع غزة وذلك
في القريب العاجل.
ونقل��ت صحيف��ة «هآرت��س» ع��ن عب��اس قول��ه
خ�لال لقائه في مقر املقاطعة ب��رام الله بوفد عن حزب
«ميرتس» اليساري اإلسرائيلي برئاسة رئيسة احلزب
زهافا غالؤون« :نح ّول لقطاع غزة سنويا ً مليار ونصف
ملي��ار  $وقلصن��ا  %25م��ن املبل��غ بعد إع�لان حماس
اللجن��ة اإلداري��ة» ،وأض��اف« :أخش��ى إذا ل��م يحصل
تغيير بالقريب العاجل فسنقلص الدعم .»%100
ونقل��ت «هآرتس» عن غال��ؤون قولها خالل اللقاء
إنه��ا قلقة من الوض��ع اإلنس��اني بقطاع غ��زة ،معربة
عن اعتراضها على قرار الس��لطة الفلس��طينية تقليص
الكهرباء عن قطاع غزة.
وقال��ت موجه��ة حديثها لعب��اس« :أنا لس��ت من
مؤيدي حركة حم��اس وال أدعم احلكومة التي أقامتها،
لكن قرار الس��لطة بتقلي��ص األم��وال املدفوعة لصالح
كهرباء غ��زة هي مبثاب��ة عقاب جماعي لس��كان قطاع
غ��زة ،وهي خطوة غير صحيحة وغير ش��رعية في هذا
التوقيت ،ويتوجب البحث عن طرق أخرى لنزع سالح
حماس دون املس باملواطنني».
فيما رد عباس على انتقاد غالؤون قائالً إنه «طاملا
لم حتل حركة حماس احلكومة املس��تقلة التي أقامتها
بغزة فس��تواصل السلطة تقليص األموال التي حتولها
للقطاع ،وان الس��لطة ترى في خطوات حماس محاولة
لفصل القطاع عن الضفة الغربية».
من جه��ة أخرى ،ق��ال عباس إن على فلس��طينيي

الداخل احملتل عام  1948الش��عور كجزء «من املجتمع
اإلسرائيلي والتألم ألمله» ،على حد تعبيره ،وفق ما نقل
املوقع االلكتروني لصحيفة «هآرتس» العبرية.
ف��ي س��ياق متص��ل ،أك��د عب��اس أن الس��لطة
الفلسطينية طلبت اس��تئناف التنسيق األمني مؤخراً،
إال أن «إس��رائيل» فضلت عدم الرد ،بحس��ب ما نش��رت
صحيفة «هآرتس» العبرية.
وقال عباس خالل لقائه بوفد عن حزب «ميرتس»
اليس��اري اإلس��رائيلي في مدين��ة رام الله إن الس��لطة
توجهت مؤخ��را ً إلس��رائيل وعرضت عليها اس��تئناف
التنس��يق األمني كاملعت��اد ،إال أن األخي��رة فضلت عدم
الرد ،األمر الذي منع عودة األمور إلى سابق عهدها.
وذك��ر عباس أن التنس��يق األمني مي��ر حاليا ً عبر
وس��طاء أمري��كان ،حي��ث يتم نق��ل املعلوم��ات األمنية
إليه��م ،بينم��ا أك��د إص��داره تعليم��ات واضح��ة لألمن
الفلس��طيني ملن��ع عملي��ات يت��م التخطي��ط لتنفيذه��ا
ف��ي القدس احملتل��ة وذلك خش��ية اش��تعال األوضاع.
واعترف عباس بأن التنسيق األمني مع «إسرائيل» لم
يتض ّرر من اجلمود السياس��ي قائالً :إن عالقة الس��لطة
م��ع األم��ن اإلس��رائيلي أفضل م��ن عالقته��ا باحلكومة
اإلس��رائيلية .وكان عباس أعل��ن جتميد االتصاالت مع
«إس��رائيل» مبا فيها التنس��يق األمني الش��هر املاضي،
على خلفية أحداث املس��جد األقصى املبارك في القدس
احملتل��ة .وحتدث عب��اس عن الوف��ود األمريكي��ة التي
التقى بها منذ انتخاب الرئيس األمريكي دونالد ترامب،
حيث قال بأنه التقى بها عشرين مرة ،إال انه بدا عاجزا ً
عن فهم نوايا هذه الوفود}.

«املناط��ق اآلمن��ة» ف��ي جن��وب س��ورية «س��تتواصل
حت��ى يتم إقن��اع ال��روس واألميركيني بض��رورة إخراج
اإليرانيني وقوات حزب الله واملليش��يات الش��يعية» من
املناط��ق القريب��ة من ح��دود فلس��طني احملتل��ة .واعتبر
املصدر أن هذه القضية « ُتعد من أخطر القضايا الطارئة
التي تؤثر على أمن إس��رائيل» ،مشددا ً على أن حترك تل

أبيب سيتواصل على كل الصعد من أجل ضمان حتقيق
املصالح اإلسرائيليةُ .يذكر أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي
بنيام�ين نتنياه��و ،م��ارس أخي��را ً ضغوطا ً عل��ى إدارة
ترامب به��دف اقناعه��ا بالتحرك ضد التواج��د اإليراني
و«الش��يعي» ف��ي س��ورية من خ�لال التلوي��ح بتوجيه
ضربة عسكرية لهذا الوجود}.

يمدد اعتقال الشيخ رائد صالح
االحتالل ّ
للمرة الثالثة

م��ددت محكم��ة إس��رائيلية،
ي��وم االثنني ،اعتق��ال رئيس احلركة
اإلس�لامية الشيخ رائد صالح ،حتى
اخلمي��س املقبل ،للتحقي��ق معه في
ش��بهة «التحري��ض عل��ى اإلره��اب
والعنف وتأييد جمعية محظورة».
وأف��اد مراس��ل األناض��ول ،بأن
محكم��ة الصل��ح اإلس��رائيلية ف��ي
مدين��ة «ريش��ون لتس��يون» ق��رب
تل أبي��ب ،قضت للم��رة الثالثة على
التوال��ي ،بتمديد اعتقال صالح ،إلى
يوم اخلميس املقبل.
وذكرت وس��ائل إعالم إس��رائيلية ،من بينه��ا موقع صحيفة «يديعوت أحرن��وت» أنّ من املقرر أن
تق��دم النيابة مس��اء اخلميس أو صب��اح اجلمعة الئحة اتهام ضد الش��يخ صالح للنظ��ر فيها من قبل
احملكمة ،دون اإلشارة إلى تفاصيل الالئحة.
وفي  15آب اجلاري ،اعتقلت قوات من الش��رطة اإلسرائيلية الشيخ رائد صالح من منزله مبدينة
أم الفحم بتهمة «التحريض على العنف واإلرهاب».
وقضت محكمة الصلح في مدينة «ريشون لتسيون» آنذاك ،باعتقاله ثالثة أيام ،انتهت اخلميس
املاض��ي ،لتم��دد احملكم��ة ذاتها اعتقال��ه أربعة أيام أخ��رى انتهت ي��وم االثنني ،قبل أن تص��در قرارها
اجلديد ،باعتقاله ثالثة أيام أخرى.
واخلمي��س املاض��ي ،قالت الناطقة باس��م الش��رطة لوبا الس��مري ،في بيان لها ،إن��ه «مت توجيه
اتهام��ات خطيرة للش��يخ ص�لاح منها التحريض عل��ى اإلرهاب والعن��ف ،واالنتم��اء لتنظيم محظور
مبوجب القانون ،وإلقاء خطبة حتريضية».
وحظرت احلكومة اإلسرئيلية ،في تشرين الثاني  ،2015احلركة اإلسالمية ،التي يقودها الشيخ
صالح ،بدعوى «ممارستها أنشطة حتريضية ضد إسرائيل».
وأكد الش��يخ صالح في أكثر من مناس��بة متس��كه بقيادة احلركة اإلس�لامية عل��ى الرغم من قرار
إسرائيل حظرها}.

ّ
تحذر من مشروع قانون
األمم المتحدة
«القدس الموحدة» اإلسرائيلي
حذرت األمم املتحدة من خطورة مشروع قانون
«الق��دس املوح��دة» ال��ذي ص��دق علي��ه الكنيس��ت
اإلسرائيلي منتصف متوز املاضي.
وقال مس��اعد األمني العام للش��ؤون السياسية
ميروس�لاف جين��كا ،إن «مش��روع القان��ون ال��ذي
يجع��ل م��ن الق��دس عاصم��ة إلس��رائيل ،س��يعمل
ف��ي حال��ة إق��راره عل��ى تعزي��ز س��يطرة إس��رائيل
عل��ى القدس الش��رقية احملتلة ،وس��يحد م��ن قدرة
الطرفني (الفلس��طيني واإلس��رائيلي) على التوصل
إل��ى حل تفاوضي يتوافق مع ق��رارات األمم املتحدة
واالتفاقات السابقة املوقعة بني الطرفني».
وأك��د املس��ؤول األممي ،ف��ي اجللس��ة الدورية
الت��ي عقده��ا مجلس األم��ن الدولي بش��أن القضية
الفلس��طينية ي��وم الثالث��اء ،أنّ «من الض��روري أن
يبق��ي جمي��ع األط��راف اإلقليمي��ة والدولي��ة عل��ى
انخراطه��م في إنه��اء االحتالل وحل جمي��ع قضايا
الوضع النهائي العالقة ،وتنفيذ رؤية حل الدولتني

تعيشان جنبا ً إلى جنب في سالم وأمن ،وفق جميع
قرارات األمم املتحدة ذات الصلة».
وص��دّق الكنيس��ت الش��هر املاض��ي ،بالق��راءة
التمهيدية ،على مش��روع قانون يقيّد أي انس��حاب
إس��رائيلي م��ن مدينة القدس الش��رقية الت��ي يؤكد
الفلسطينيون أنها عاصمة دولتهم.
وين��ص مش��روع القان��ون عل��ى أن الق��دس
ه��ي «العاصم��ة األبدية للش��عب اليه��ودي ودولة
إس��رائيل ،وال ميكن أي جس��م أن يتخلى عن القدس
عاصمة إلس��رائيل إال بأغلبية  80عضو كنيس��ت»،
من أص��ل  120نائباً ،ب��دال ً من أغلبي��ة النصف زائد
واحد.
ويلزم مش��روع القان��ون املرور بث�لاث قراءات
قبل أن يصبح قانونا ً ناجزاً.
وكان��ت إس��رائيل احتلت القدس الش��رقية عام
 ،1967وتص�� ّر على أن املدينة بش��طريها الش��رقي
والغربي عاصمة إلسرائيل}.
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التصعيد بين «تنظيم الدولة» وإيران ..الدوافع والمآالت
من��ذ إعالن تنظيم الدولة اإلس�لامية إقامة «دولة
اخلالفة» م��ن املوصل ف��ي حزيران  ،2014يتس��اءل
البعض عن س�� ّر بقاء الداخ��ل اإليران��ي محصنا ً أمام
هجم��ات التنظي��م ،بينم��ا جت��اوزت تل��ك الهجم��ات
املنطق��ة إل��ى أوروب��ا والوالي��ات املتح��دة األميركي��ة
ومناطق أخرى من املعم��ورة .وهذا ما أعطى للحديث
ع��ن العالق��ة بني إي��ران وتنظي��م الدول��ة واالتهامات
املوجهة إليران بهذا الشأن ،مكانا ً في البازار اإلعالمي
املضطرب.
لع ّل فترة الصمت اخلطابي والعملياتي الداعشي
جتاه إيران كانت لها إيحاءات بهذا االجتاه ،لكن ليس
معقوال ً االنطالق من ذلك للحديث عن عالقة مش��بوهة
ب�ين إي��ران وتنظي��م الدولة ،فذل��ك ينبع م��ن جتاهل
للواق��ع وع��دم معرفة بعقلي��ة التنظيم الت��ي تختلف
عن بقية «احلركات اجلهادية» مثل تنظيم القاعدة فال
تقبل املس��اومة واملساحات الرمادية ،وأيضا ً من جهل
باالستراتيجيات اإليرانية.
أخيراً ،بعد ثالث س��نوات من إع�لان «اخلالفة»،
تخللته��ا إعالن��ات إيرانية بني حني وآخ��ر عن اعتقال
مجموعات داعش��ية متطرفة ،مت ّكن تنظيم الدولة في
حزيران  2017من شن هجومني متزامنني على هدفني
رمزي�ّي�نّ للغاية في طه��ران ،هما «البرمل��ان اإليراني»
و«ضريح مؤسس الثورة اإلسالمية اإليرانية» آية الله
اخلميني ،وخلّفا  18قتيالً ونحو خمسني جريحاً.
س��بق الهجوم�ين إص��دا ُر أف�لام دعائي��ة باللغة
الفارس��ية ،واإلع�لان عن «كتيبة س��لمان الفارس��ي»
م��ن مقاتل�ين إيراني�ين ف��ي آذار  ،2017كم��ا أعقب��ت
ٌ
ومنش��ورات مماثلة ،وصارت
الهجوم�ين أيضا ً أف�لا ٌم
مجل��ة «رومية» التابعة للتنظيم تنش��ر م��وا ّد باللغة
السنة في إيران على «اجلهاد»
الفارسية حت ّرض أهل ُّ
ضد الدولة اإليرانية.

س��وريا والعراق بعدة مراحل ،مع مراعاة خصوصية
وتعقيدات كل ساحة واختالفها عن غيرها.
وجاء هذا التعاطي في ظل قناعة إيرانية راسخة
بأن تأس��يس «تنظي��م الدولة» كان يحم��ل في طياته
بذور االستهداف للمصالح اإليرانية ،طبعا ً مع اختالف
درجات االستهداف في احلالتني السورية والعراقية،
ما فرض أساليب مختلفة على االستراتيجية اإليرانية
في كلتيهما.
في احلالة السورية كانت االستراتيجية اإليرانية
ترتكز -بس��بب تعقيداتها وتعدد األطراف املتصارعة
والالعبني اخلارجيني -عل��ى إدارة املعركة مع تنظيم
الدولة واملعارضة السورية ،بطريقة تصب في نهاية
املطاف في مصلحة احلليف السوري.
وال ش��ك ف��ي أن وج��ود التنظي��م ش�� ّوه س��معة
احلراك الس��وري املعارض ،وس��اعد النظام السوري
في تصوير املش��هد السوري بأنه احلرب مع اإلرهاب،
فصارت محاربة التنظيم أولوية اجلميع على حساب
القضايا األخرى.
السياس��ة اإليرانية -بنفس��ها الطوي��ل وميزتها
ف��ي حتوي��ل املش��اكل إل��ى مناف��ع والتهدي��دات إل��ى
ف��رص -تعامل��ت م��ع الوجود الداعش��ي في س��وريا

مراحل التعاطي

م ّر التعاطي اإليراني مع وجود تنظيم الدولة في

بقلم :صابر غول عنبري
بحنكة عس��كرية عالية ،إذ س��اهمت في إدارة املعركة
في سوريا بأس��لوب يضرب عصفورين بحجر واحد،
كما يقال.
وتؤك��د الوقائ��ع امليداني��ة أنها جنح��ت في ذلك،
فقد أحلق��ت القوات املوالي��ة لها الهزمي��ة باملعارضة
الس��ورية ،أوال ً ف��ي مناط��ق اس��تراتيجية مث��ل حلب
وغيره��ا ،ث��م إنه��ا تتجه الي��وم نحو إحل��اق الهزمية
بتنظي��م الدولة ثاني��اً ،في ظل جناح الق��وات املوالية
إلي��ران في اس��تعادة الس��يطرة على منطقة الس��خنة
بس��وريا م��ن التنظي��م ،فاحت��ة الطريق نح��و معقله
األساسي.
وفي هذا الس��ياق ،ورغ��م أن الهجوم الصاروخي
اإليران��ي غير املس��بوق عل��ى معاقل التنظي��م في دير
الزور الس��ورية في  18حزيران  2017ج��اء ردا ً على
الهجوم�ين اإلرهابيني في طه��ران؛ فإنه أيضا ً جاء في
إطار االنتقال إلى مرحلة املواجهة احلقيقية مع تنظيم
الدولة في س��وريا ،التي بدأت تس��لك مس��ارا ً ستكون
له ارت��دادات على صعيديْ محارب��ة التنظيم واألزمة
السورية.
وذل��ك بع��د إع�لان
مفاج��ئ م��ن احل��رس
الثوري اإليراني ( 16آب
اجلاري) عن بدء معركة
«الثأر للشهيد حججي»
ف��ي س��وريا ،وخ��وض
مقاتلي��ه اش��تباكات
مباش��رة م��ع تنظي��م
الدول��ة ،إث��ر مهاجم��ة
األخي��ر كتائ��ب «س��يد
الش��هداء» العراقي��ة
عل��ى احل��دود العراقية
السورية ،فقتل إيرانيني

خفض التصعيد دولي ًا ..وليس سوري ًا فقط!
يبدو أن س��ورية مقدمة على مرحل��ة جديدة ما بعد
التطبي��ق العملي التفاق خفض التصعيد ،على الرغم من
انته��اكات النظام الس��وري العديدة في غوطة دمش��ق،
إذ املس��ار العام الطاغي اليوم هو مس��ار تكريس االتفاق
عملي��اً ،بداي��ة م��ن االتف��اق الروس��ي األميرك��ي األردني
حول اجلنوب ،مرورا ً بالرعاي��ة املصرية التفاقي حمص
والغوطة الش��رقية ،وليس انتها ًء باحلديث الدائر اليوم
بش��أن إمكانات تطبيق االتفاق ف��ي إدلب ومحيطها .فمن
الواض��ح جن��اح روس��يا ف��ي ف��رض هيمنته��ا ونفوذها
على املس��ألة الس��ورية إقليميا ً ودولياً ،ما شكل األرضية
احلقيقية التي تس��تند إليها االتفاق��ات املتفرقة احلالية،
والت��ي تش��هد تكريس��ا ً لتحييد الس��وريني ع��ن االتفاق،
وحتيي��د إرادته��م ورؤيتهم ،معارضني كان��وا أو موالني.
وعليه ،ميكن احلديث عن هامشية التأثير السوري على
جناح االتفاق أو فش��له ،لصالح فاعلي��ة مطلقة للدورين
اإلقليمي والدولي.
وتع��زى هامش��ية ال��دور الس��وري إل��ى جمل��ة من
العوام��ل ،في مقدمته��ا تفتيت املجتمع الس��وري نتيجة
سياس��ة التهجير والتشريد املمارس��ة منذ بداية الثورة،

ونتيجة جذرية حالة االستقطاب الشعبية بني معسكري
النظام واملعارضة ،والتي طمست أهمية العمل السياسي
التحريضي واالستقطابي الذي يستهدف انتزاع شرائح
اجتماعي��ة جدي��دة لصالح احلرك��ة الثوري��ة ،كان جزء
منه��ا وال ي��زال يرف��ض االصطفاف ف��ي أي م��ن القطبني
االجتماعي�ين الس��ائدين ،متع��ذرا ً باحل��رب الدولي��ة
احلاصلة ،وبضبابية سياس��ة املعارض��ة ،لنصبح أمام
واق��ع يقوم على إلغ��اء جزء كبير من املجتمع الس��وري،
ب��دال ً م��ن العم��ل عل��ى اس��تقطابه وتأطيره ضم��ن بنى
وبرامج ثوري��ة تلبي احتياجات الس��وريني وآمالهم في
مجتمع تس��وده العدالة واحلرية واملس��اواة السياسية
واالقتصادية واالجتماعية.
كما أدى اعتماد كل من النظام واملعارضة على القوى
اخلارجي��ة ،والتس��ليم الكامل له��ا ،إلى تهمي��ش اإلرادة
الس��ورية اليوم ،فاملعل��وم أن عجز النظ��ام عن مواجهة
الثورة دفعه إلى املس��ارعة في االستعانة باخلارج ،عبر
تدخل حزب الله واحلرس الثوري اإليراني سراً ،ثم علنا ً
بعد زيادة حجم املليشيات الطائفية اللبنانية والعراقية
واألفغانية ودورها ،وصوال ً إلى الدور الروسي العسكري

بقلم :ح ّيان جابر
اتفاق ب�ين احلكومتني،
العلن��ي واملباش��ر ،املبن��ي عل��ى
ٍ
ً
الروسية والس��ورية ،يشرعن االحتالل الروسي ،وفقا ملا
مت اإلع�لان عنه م��ن بنود االتفاق .وكما يقال ش��عبياً ،إن
ما خفي أعظم.
في املقابل ،بنت املعارضة الس��ورية جل سياستها
عل��ى حتجيم املك�� ّون الثوري الش��عبي ،عل��ى الرغم من
مركزي��ة دوره وفاعليت��ه وقدرت��ه عل��ى ض��رب حصون
النظ��ام السياس��ية واألمني��ة ،عب��ر جمي��ع األش��كال
االحتجاجي��ة والثورية الت��ي ابتدعها وط ّورها الش��عب
الس��وري ،وخصوصا ً في األشهر األولى من الثورة ،التي
عجزت القوى احملتلة لس��ورية اليوم ع��ن القضاء عليها
كلياً ،حتجيمه لصالح سياس��ة التبعي��ة والتعويل على
اخل��ارج الت��ي بنيت عل��ى أوهام نق��ل احلكم والس��لطة
لصال��ح املعارض��ة الس��ورية ،عب��ر التدخل العس��كري
الدول��ي ..لتتح��ول املس��ألة الس��ورية وفق��ا ً لسياس��ة
وممارس��ة النظام اإلجرامية ،ووفقا ً لسياس��ة املعارضة
إل��ى ص��راع دولي ح��ول س��ورية وعليها ،مباش��ر وغير
مباشر عبر املليشيات والكتائب املسلحة ،مطلقة التبعية
للداعمني واملمولني ،ما فرض تهميش قوى الثورة وكامل
قوى الش��عب السوري ،لتتحول سورية إلى لعب ٍة دولية
تتقاذفه��ا األي��دي ،دون أي اعتب��ار للمصلح��ة الوطني��ة
السورية وملصلحة السوريني كذلك.
ل��ذا ،وعلى الرغم من س��قف الطموحات العالي لهذا
االتف��اق أو االتفاق��ات ،وخصوص��ا ً على صعي��د تقليص
ح��دة الص��راع اجل��اري على س��ورية الي��وم وإجراميته
حتس�� ٍن ول��و طفيفا ً ف��ي إزالة
ودمويت��ه ،أو على صعيد
ّ
املعوقات أمام حركة السلع الضرورية حلياة السوريني،
وخصوص��ا ً ف��ي املناط��ق اخلارجة عن س��يطرة النظام،
وفق��ا ً لنصوص االتفاقات نفس��ها التي تنص على تنظيم
حركة الس��لع التجاري��ة الغذائية والطبي��ة والضرورية
لعملي��ة إع��ادة احلي��اة الطبيعي��ة وإع��ادة اإلعم��ار من

وأس��ر املقاتل اإليراني «محس��ن حجج��ي» الذي ُذبح
الحقا ً بطريقة بشعة.
أم��ا ف��ي احلال��ة العراقي��ة فق��د كان نش��وء ه��ذا
التنظي��م ميثل أكبر تهدي��د وحت ٍّد للمصال��ح اإليرانية
اإلس��تراتيجية ،لقربه من حدود إي��ران أوالً ،ولتقزميه
احلكم العراقي املتحالف مع طهران ثانياً.
ولذل��ك ف��إن االس��تراتيجية اإليراني��ة تعامل��ت
م��ع احلال��ة العراقية أيض��ا ً عب��ر مرحلت�ين :األولى،
هي الدف��اع عن اخلط��وط احلمر ،مثل تأم�ين احلدود
اإليراني��ة وع��دم الس��ماح للتنظي��م باالقت��راب منها،
ث��م التصدي لتم��دد تنظيم الدولة ،وبن��اء قوة عراقية
تقدر عل��ى مواجهة تنظيم الدول��ة .وفي هذه املرحلة،
ال ميك��ن إن��كار الدور اإليران��ي البارز في منع س��قوط
بغداد وأربيل في أيدي تنظيم الدولة.
وبع��د جن��اح املرحل��ة األولى ،وإنش��اء احلش��د
الشعبي حتت إشراف إيراني مباشر؛ شرعت املرحلة
الثانية الت��ي كان عنوانها قيادة خلفي��ة للمعارك مع
التنظي��م ،ب��دءا ً م��ن الرم��ادي والفلوجة ف��ي ،2016
وصوال ً إلى استعادة املوصل مؤخراً.

عوامل التصعيد

تصعيد تنظيم الدولة خطابه ومحاوالته لضرب
الداخل اإليراني ،يعود إلى جملة عوامل أبرزها:
 -1نق��ل املعرك��ة إل��ى داخ��ل إي��ران انتقام��ا ً من
املس��اهمة اإليراني��ة الفاعلة ف��ي انهيار ق��درة تنظيم
الدولة على التمسك باألرض في العراق ،والتعويض
ع��ن خس��ائره ف��ي الداخ��ل اإليران��ي .فبع��د اقت��راب
احلرب من مرحلة خطيرة بالنس��بة إلى التنظيم ،جاء
التركيز اإلعالمي الداعش��ي على إيران ،ورفع منسوب
التهديدات ضدها بإصدار أفالم ومنش��ورات ،وإعالن
تشكيل مجموعات عسكرية مكونة من إيرانيني.
وم��ن املالحظ أنه تزاي��دت -خالل ه��ذه الفترة-
محاوالت تنظيم الدولة لضرب العمق اإليراني بشكل
كبير ،حي��ث أعلنت طه��ران مرات اعتق��ال مجموعات
داعش��ية وإحباط تنفيذ عملي��ات ،كان آخرها اعتقال
 27عنص��را ً م��ن تنظيم الدولة ف��ي  7آب اجلاري ،قيل
إنه��م كان��وا يخطط��ون لتنفي��ذ هجمات دامي��ة داخل
البالد.
وف��ي مت��وز  ،2016ب��ث التلفزي��ون اإليران��ي
اعتراف��ات خالي��ا لتنظي��م الدول��ة ،كانت تري��د تنفيذ

املناطق املتفق عليها وإليها.
غي��ر أننا نلم��س بس��هولة ،جتاهل ه��ذه االتفاقات
آماال ً كثيرة طبيعية وسياس��ية للسوريني ،مثل جتاهلها
مل��ف األس��رى واملعتقلني املدني�ين في س��جون النظام،
ولدى بعض ق��وى املعارضة ،وحصره��ا فقط بعمليات
تق��وم على تب��ادل املعتقلني واألس��رى ،دون العمل جديا ً
عل��ى حل ه��ذا امللف ،وبش��كل كام��ل .فضالً ع��ن إهمالها
املقصود في محاس��بة املس��ؤولني عن جميع االنتهاكات
بح��ق الس��وريني ،س��واء كان��وا م��ن معس��كر النظ��ام
املسؤول قانونيا ً وسياسيا ً وأخالقيا ً عن غالبية اجلرائم
املرتكبة في س��ورية أخيراً ،أو من أطراف محسوبة على
املعارضة ،وخصوصا ً العس��كرية ،ما يشكل عائقا ً كبيرا ً
أمام حتقي��ق الوفاق الوطني الس��وري ف��ي مقبل األيام،
كما تتجاهل هذه اآللية الدولية جوهر القضية الس��ورية
الرئيس��ي ،أي بح��ث الش��عب الس��وري ع��ن إقامة حكم
وطني ،يعبر عن طموحات (وغايات) جميع الس��وريني،
من دون متييز على أس��س عرقية أو إثنية أو طائفية ،مبا
يكفل في املستقبل القريب بناء هياكل ومؤسسات لدولة
العدالة واملساواة السياسية واالجتماعية واالقتصادية
املنشودة شعبياً.
م��ن اجلل��ي أن الغ��رض احلقيقي من االتف��اق يقوم
عل��ى تكري��س االحت�لال الروس��ي لس��ورية ،وتنصيبه
احلاك��م واملدي��ر الوحي��د له��ا ،وملصال��ح س��ائر الق��وى
الدولية واإلقليمية احملتلة لبعض املناطق الس��ورية ،ما
يحد من صدامات هذه الق��وى مختلفة الغايات ،لصالح
الب��دء ف��ي عملية قط��ف ثم��ار التدخ��ل أو الص��راع على
س��ورية ،وخصوصا ً اقتصادي��اً ،بذريعة إع��ادة اإلعمار
التي س��وف تش��كل أول��ى ثم��ار اإلدارة الروس��ية للملف
الس��وري ،فضالً عن بدء قوى االحت�لال في تنفيذ بعض
مش��اريعها االقتصادي��ة الت��ي ال تتطل��ب بني��ة حتتي��ة
متط��ورة وواضحة املعالم ،لتنحص��ر احلاجة لبدء هذه
املش��اريع في خف��ض مناطق التصعيد العس��كري فقط،
مثل عمليات توريد البضائع باجتاه املناطق الس��ورية،
وعمليات نهب اخليرات الطبيعية.
لك��ن ،وعلى الرغم م��ن أن االتفاق ه��و عملية تنظيم
روس��ية ملختلف قوى االحت�لال على األرض الس��ورية،
إال أن��ه ال يلغي احتماالت تصارعه��ا الحقا ً عند أي متغير
دول��ي ،طمع��ا ً في زي��ادة حص��ة ه��ذا االحت�لال أو ذاك،
فاالتف��اق يعك��س احلاج��ة الدولية جلني ثم��ار الصراع
أكثر من أنه يعكس هزمية هذه القوى أو تلك}.

األمان
 25 - 1276آب 2017م
األمـان  -العــدد
عملي��ات في خمس�ين نقطة بطه��ران .كم��ا أعلن وزير
األم��ن اإليران��ي مؤخ��را ً اعتق��ال  120خلي��ة إرهابية
وضب��ط ثالثة أطنان م��ن املتفجرات خالل الس��نوات
األربع املاضية.
 -2التغطي��ة عل��ى الهزائ��م التي حلق��ت بتنظيم
الدول��ة ف��ي الع��راق ،فنوعي��ة هجمات حزي��ران على
طه��ران ورمزي��ة األه��داف توحي��ان ب��أن الغاي��ة لم
تك��ن إيق��اع أكبر ع��دد من الضحاي��ا ،بل إح��داث أكبر
أثر سياس��ي وإعالمي في البلد ،يش��في ص��دور أبناء
التنظيم بعد تلك الهزائم.
 -3طبيع��ة هذه املرحل��ة من عمر تنظي��م الدولة
بعد فقدانه السيطرة على األرض في العراق -تتطلبالتصعي��د في كل اجتاه ،عبر تفعيل «اخلاليا النائمة»
و«الذئاب املنفردة» أكث��ر من ذي قبل ،فالتصعيد ضد
طهران ومحاولة التنظيم ضرب الداخل اإليراني يأتي
أيضا ً ف��ي إطار الهجمات العامة التي يش��نها مبنطقة
الشرق األوسط وأوروبا ومناطق أخرى.

مآالت املواجهة

ال ميك��ن اجلزم مبآالت ه��ذا التصعي��د ،وال بعدم
إمكاني��ة أن يترج��م تنظي��م الدولة ميداني��ا ً تهديداته
إلي��ران فيك�� ّرر هجمات��ه الس��ابقة ،واحتم��االت وقوع
هجمات مماثلة تبق��ى واردة؛ لكن ثمة عوامل حت ّد من
ق��درة تنظيم الدول��ة على ترجم��ة تهديداته في داخل
إيران بشكل كبير ،وعلى رأس تلك العوامل يأتي:
أوالً ،خب��رة إي��ران األمنية املتراكمة ف��ي مواجهة
«اجلهاديني» ،واتباعها أساليب كثيرة منها االختراق؛
أعطتها القدرة على إحباط هجماتهم قبل تنفيذها ،ثم
حمالت االعتق��ال التي طاولت أعضاء ومؤيدي تنظيم
الدول��ة في احملافظ��ات اإليرانية خالل الع��ام األخير،
أفقدت التنظيم القدرة على املناورة إلى ح ّد كبير.
وق��د قام��ت إي��ران بحم�لات اعتقال مماثل��ة عام
 2009عندما شهدت محافظات إيرانية ُس ّنية حضورا ً
للتيار الس��لفي اجلهادي ،وقام أعض��اء منه بعمليات
اغتيال لقيادات س ّنية بارزة ،فاعتقلت أعدادا ً كبيرة من
املنتمني إلى هذا التيار ،وذهب آخرون إلى أفغانستان
ثم العراق وسوريا ،وبذلك أسهمت في جتفيف املوارد
البشرية لتنظيم الدولة في إيران قبل تأسيسه.
ثانياً ،يواجه تنظيم الدولة وغيره مشكلة انعدام
احلاضن��ة الش��عبية للفك��ر اجله��ادي املتط��رف ف��ي
الس��نية اإليراني��ة ،وهذا عكس م��ا يتحدث
األوس��اط ُّ
عنه البعض من أن واقع أهل الس��نة في إيران يش��كل
س��احة خصب��ة لتنظي��م الدول��ة ،نع��م هناك للس��نة
مطالب وش��كاوى من سياس��ات هنا وهن��اك ،لكن هذا
ال يعن��ي أنه��م مييل��ون إل��ى تبن��ي أف��كار راديكالية،
واملش��اركة الفاعلة للس��نة في االنتخابات الرئاس��ية
األخي��رة في إيران تدحض تلك القراءة .اليوم املجتمع
وسنته معبأ إلى أقصى احلدود ضد
اإليراني بشيعته ُ
اخلطاب اجلهادي املتطرف ،ومشاهد القتل -بأساليب
تفوق التصور اإلنس��اني -بلور ضميرا ً شعبيا ً منيعا ً
ضد هذا التوجه.
ثالث��اً ،صعوب��ة ع��ودة املتطرف�ين اإليرانيني من
س��وريا والعراق إلى الداخ��ل اإليراني للقي��ام بتنفيذ
الهجمات ،فليس العائ��د كالهارب؛ أوال ً ألنهم أصبحوا
معروفني لدى أجهزة األمن فردا ً فرداً ،وثانيا ً ال تالصق
جغرافي��ا ً ب�ين املناط��ق احلدودي��ة اإليرانية الس�� ّنية
واملناط��ق الت��ي كان أو ال يزال يس��يطر عليه��ا تنظيم
الدولة في العراق ،يسهّل عودتهم إلى الداخل.
وم��ع ذل��ك ،إن اخلط��ورة اليوم ليس��ت في عودة
مقاتل�ين متدرب�ين مبعس��كرات «داعش» في س��وريا
والعراق ،ألن إمكانية ذلك صعبة للغاية؛ بل اخلطورة
ف��ي «ذئ��اب منف��ردة» أو مؤيدي��ن لتنظي��م الدولة لم
يذهبوا إلى معاقل التنظي��م ،وإمنا يتأثرون بالدعاية
الداعشية «الناجحة» التي تدفعهم ألعمال تخريبية.
واخلالص��ة أن تصعي��د تنظي��م الدول��ة خطاب��ه
وتهديدات��ه ضد إي��ران ال يعني أن مبق��دوره تنفيذ كل
م��ا يتوعد به .ومن جانب آخر ،فإن جناح التنظيم في
هجوم��ي حزيران يجعل تكرار هذا االس��تهداف
تنفيذ
ْ
محتمالً في املستقبل ،لكن ذلك سيبقى محدودا ً جداً.
كم��ا أن حم�لات االعتق��ال ألعض��اء أو مؤي��دي
التنظي��م خ�لال اآلون��ة األخيرة مؤش��ر عل��ى تعاظم
مح��اوالت تنظي��م الدول��ة ض��رب الداخ��ل اإليران��ي،
وهنا قد يكون هناك أش��خاص لم تش��ملهم االعتقاالت
ويشكلون خطرا ً مستقبلياً.
وأخي��راً ،ف��إن إنهاء س��يطرة تنظي��م الدولة على
األرض ال يعن��ي نهايت��ه ،فذل��ك يتوق��ف عل��ى عملية
إصالح ش��امل وج��ذري في البيئ��ات املف ّكك��ة املو ِّلدة
للتنظيم في سوريا والعراق وإزالة املسببات املركبة،
وب��دون ذل��ك تظ��ل معاجل��ة املش��كلة منحص��رة في
ظاهره��ا دون جوهره��ا ،وبالتال��ي تبق��ى احتم��االت
ش��ن الهجمات في أي بقع��ة من العال��م واردة في أي
وقت}.
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األمان الدولي

تركيا تعتزم تعزيز التعاون العسكري مع إيران
ق��ال إبراهي��م كال�ين املتح��دث باس��م الرئاس��ة
التركي��ة ،إن تركيا وإيران اتفقت��ا على تعزيز التعاون
العسكري في ختام محادثات رئيس األركان اإليرانية
والقادة األتراك بأنقرة األسبوع املاضي.
وأض��اف كالني في حدي��ث تلفزيوني« :إيران بلد
مهم لنا ،وتكتس��ب زيارة رئيس األركان اإليراني هذه
أهمية كبيرة ،لكونها أول زيارة على هذا املستوى منذ
فترة طويلة».
وقال��ت وس��ائل اإلع�لام التركية إن الزي��ارة هي
األول��ى لقائ��د اجلي��ش اإليران��ي لتركي��ا من��ذ الثورة
اإلسالمية عام .1979
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير
دفاعه ورئيس أركانه قد التقوا اجلنرال اإليراني محمد
باقري يومي الثالثاء واألربعاء.
وتابع املتحدث« :نش��ير بارتياح إلى أن البلدين
لهم��ا مواق��ف مش��تركة من قضاي��ا مكافح��ة اإلرهاب
وتس��وية األزمتني الس��ورية والعراقية» .وأفاد كالني
ب��أن مباحثات القادة األتراك م��ع باقري تطرقت أيضا ً
إلى مس��ألة إقامة مناطق خلفض التوتر في س��وريا،
مش��يرا ً إلى أن أنقرة تنظر بع�ين االهتمام إلى العملية
التفاوضية في أس��تانا ،التي تتع��اون في إطارها مع
الشريكني الروسي واإليراني.
وأجرى باق��ري محادثات في اجتم��اع مغلق مع
نظيره رئيس هيئ��ة األركان التركي��ة ،خلوصي أكار،
الذي جاءت زيارته إلى تركيا تلبية لدعوة منه.
وق��ال باق��ري إن املباحثات تركزت على تنس��يق
اجلهود بني البلدين من أجل ارس��اء األمن واالستقرار
في سوريا.

أردوغان
ً
دوال
يتّ هم
غربية
بدعم
«اإلرهاب»
لتقسيم
المنطقة

وق��د ظل��ت مواق��ف
البلدي��ن مختلف��ة م��ن
الش��أن الس��وري ،إذ
تدع��م إيران بق��وة نظام
الرئيس السوري ،بشار
األسد ،الذي تدعم تركيا
فصائ��ل معارض��ة ل��ه
وتطال��ب بتنحي��ه ع��ن
السلطة.
وأف��اد مراس��ل ب��ي
بي سي عربي في تركيا،
ب��أن باق��ري وأكار اتفقا
اردوغان ..وباقري
عل��ى مواصل��ة العم��ل
بش��أن اس��تقالل اإلقليم املزمع في أيل��ول املقبل ،على
والتعاون املشترك ضد جميع «التنظيمات اإلرهابية»
الرغ��م من طلب الوالي��ات املتح��دة األمريكية بتأجيل
الت��ي ته��دد أم��ن املنطق��ة .كما ج��رى تأكي��د مواصلة
االستفتاء.
التع��اون م��ن أجل ب��ذل مزيد م��ن اجله��ود لدعم أمن
ويع��د وج��ود وح��دات حماي��ة الش��عب الكردية
واستقرار املنطقة بشكل عام.
اجلناح املس��لح حل��زب االحتاد الدميقراط��ي الكردي
أج��رى اللواء باقري محادث��ات مع نظيره رئيس
الس��وري ،على طول احلدود بني البلدين ،مصدر قلق
هيئة األركان التركية ،خلوصي أكار،
رئيسي ألنقرة.
ورافق املس��ؤول اإليراني وفد من كب��ار القيادات
وتعد أنقرة هذه اجلماع��ات «إرهابية» ،وتتهمها
العس��كرية ضم قائد القوة البرية في احلرس الثوري
باالنتم��اء إلى حزب العمال الكردس��تاني ،الذي ش��ن
وقائد ح��رس احلدود .ونقلت صحيفة «ديلي صباح»
حرك��ة مترد منذ ع��ام  1984ضد الق��وات التركية في
املقرب��ة من احلكومة التركية عن مصادر دبلوماس��ية
جنوب شرقي تركيا.
قوله��ا إن الزيارة تع�� ّد «حدثا ً هاماً ،ل��م تكن لتتم لوال
يذك��ر أن زي��ارة باق��ري تتزام��ن مع بن��اء تركيا
اس��تعداد اجلانبني لعقد صفقات حول كل من سوريا
«ج��دارا ً أمني��اً» بط��ول  144ك��م على طول ج��زء من
والعراق».
حدودها م��ع إيران ،يهدف إلى منع تس��لل اجلماعات
وكانت رئاسة أقليم كردس��تان العراق قد أعلنت
املسلحة وتهريب املخدرات}.
األس��بوع املاض��ي أنها س��تمضي قدما ً في االس��تفتاء

ق��ال الرئي��س الترك��ي رج��ب طي��ب أردوغ��ان إن ال��دول
الت��ي تبدو كأنها صديق��ة لبالده تدعم املنظم��ات «اإلرهابية»
بدع��وى مكافحة تنظي��م الدولة اإلس�لامية ،وإن قواته عثرت
على أس��لحة هذه الدول بيد منظمات معادية لتركيا ،كما جدد
دعوته لألتراك في أملانيا بعدم التصويت لألحزاب «املعادية»
لبالده.
وخ�لال اجتماع تش��اوري لف��رع حزب العدال��ة والتنمية
بإس��طنبول ي��وم األحد ،ق��ال أردوغان إن ال��دول التي حتاول
أن تب��دو كأنها صديقة لبالده لم حترك س��اكنا ً عندما هاجمها
تنظيم الدولة ،ولم تش��اركها معلوماتها االس��تخبارية ،حيث
اضط��رت تركيا ملكافح��ة التنظي��م وحدها ،متهما ً ه��ذه الدول
الت��ي لم يس�� ّمها -بأنها تس��عى إل��ى إعادة تقس��يم املنطقةوليس مكافحة تنظيم الدولة.
وأضاف أن تلك الدول تك��ذب على تركيا رغم معرفتها أن
حزب العمال الكردس��تاني وحزب االحتاد الدميقراطي وقوات
حماية الش��عب وغيرها ،ليست سوى أس��ماء مختلفة لتنظيم
واحد.
وقال أردوغان إن ق��وات األمن التركية وضعت يدها على
أس��لحة تلك الدول بيد منظمات معادية لتركيا ،وأضاف« :مت
تس��ليم املنظمات اإلرهابي��ة أكثر من حمولة ألف ش��احنة من
األس��لحة .فيما بعد ،سيتم استخدام هذه األسلحة ضد تركيا.

لقد أبلغت (الرئيس األميركي دونالد) ترامب بهذا األمر ،ونحن
نريد أن يتم استرجاع هذه األسلحة».
وعل��ى صعيد حزبه احلاكم ،ق��ال أردوغان -الذي يتزعم
احل��زب -إنهم عازمون على تعزيز الكوادر برفاق جدد ،مؤكدا ً
أنه��م يلتزمون الش��فافية في احل��وارات مع الف��رق احلزبية،
وأنهم يتحدثون أمام الش��عب عن وجهة نظرهم وال يتحدثون
مع الغرب في اخلفاء.
أم��ا على صعيد التوت��ر مع أملانيا ،فج��دد أردوغان نداءه
لألمل��ان من أص��ل تركي قائ�لاً« :إياك��م أن تص ّوت��وا لألحزاب
الت��ي تناصب تركيا الع��داء ،وص ّوتوا لألح��زاب الصديقة لنا
وإن كان��ت صغي��رة ،ولتكن أصواتكم ف��ي االنتخابات صفعة
تهجم على تركيا».
موجهة إلى كل من ّ
وقبل ثالث��ة أيام ،دعا أردوغان األتراك في أملانيا إلى عدم
التصوي��ت لألح��زاب «الت��ي انخرطت ف��ي املواق��ف العدائية
واملنافي��ة لالحترام ضد تركيا» ،وق��ال إن أملانيا لم تعد تلتزم
معايي��ر االحت��اد األوروبي وتتخ��ذ من بالده هدف��ا ً لتجاذبات
داخلية فيها.
وفي املقابل ،قالت املستشارة األملانية أجنيال ميركل« :لن
نته��اون مع أي تدخل» ،بينما وصف وزي��ر خارجيتها زاغمار
غابرييل تصريحات أردوغان بأنها تدخل «غير مسبوق» ضد
سيادة أملانيا}.

والحوثيين
اليمن :خالف بين علي صالح
ّ

أعرب الرئيس اليمني املخلوع ،علي عبد الله صالح،
يوم األحد ،عن استعداده لفك التحالف مع جماعة «أنصار
الله» (احلوثيني) في حال استمرت اخلالفات معهم ،داعيا ً
في الوقت ذاته ،أنصار حزبه (املؤمتر الشعبي العام) إلى
االبتع��اد عن مح��اوالت ج ّرهم إل��ى العنف .وأق��ر صالح،
في كلمة نقلها موقع «املؤمتر نت» الناطق بلس��ان حزبه،
بوج��ود خالف��ات عميقة جتم��ع حزبه مع حلفائ��ه ،داعيا ً
العق�لاء والش��خصيات السياس��ية إلزالة «س��وء الفهم»
واالبتع��اد ع��ن التوت��ر ال��ذي ال يخ��دم إال دول «العدوان»
(التحالف الذي تقوده الس��عودية) ومن يقف معها .وقال
مخاطب��ا ً احلوثيني« :تريدون أن نبقى معكم في الش��راكة
بإدارة البالد في إطار ال ضرر وال ضرار وفي إطار الدستور
والقانون ،فمرحبا ً بكم على العني والرأس».
و«إذا أردمت العودة للسلطة منفردين فعليكم إبالغنا
وسينس��حب املؤمتر (ح��زب املؤمتر الش��عبي العام) وال
يكون أي خالف».
وحول مؤش��رات رفض «احلوثيني» ملهرجان يعتزم
ح��زب «املؤمت��ر الش��عبي» تنظيم��ه ي��وم اخلمي��س ف��ي
العاصمة اليمنية صنعاء ،ش��دد صالح على أن «صنعاء
ملك للجميع ،ومحاوالت إحداث فوضى فيها أبعد من عني

الشمس».
وأث��ار املهرج��ان ال��ذي س��يقيمه حزب املؤمت��ر ،في
 24آب اجل��اري الريب��ة لديه��م ،م��ا جعله��م يدع��ون إلى
مهرجان��ات مضادة ف��ي مداخل صنعاء الرئيس��ية بنفس
الي��وم ،ف��ي مؤش��ر إلى من��ع أنص��ار صالح م��ن دخولها
والوص��ول ملهرج��ان حزبهم .ودع��ا صالح أنص��اره إلى
االبتعاد عن االحتكاك ومحاوالت جرهم إلى العنف ،وذلك
بع��د متزيق صور والفتات كبرى ل��ه ،كانت قد نصبت في
«مي��دان الس��بعني» ،ال��ذي س��يحتضن مهرج��ان املؤمتر
مبناس��بة الذكرى ال��ـ 35لتأسيس��ه .وقال إن��ه «ال يوجد
لديه مش��كلة ف��ي متزيق الص��ور ،وأنه ض��د اخلالف بني
ح��زب املؤمت��ر وجماع��ة احلوثي» ،الفت��ا ً إلى أن مس��يرة
حزبه املرتقبة سلمية وليست موجهة ضد أحد ،في إشارة
إلى مخاوف «احلوثيني» منها.
وأظه��رت ص��ور التقطها نش��طاء في ح��زب املؤمتر،
ونش��روها عل��ى مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي ،تع��رض
لوحات عمالقة تتضمن صورا ً لصالح وش��عارات حلزبه،
للتمزيق ،مما أدى إلى تضررها بشكل كبير .واتهم نشطاء
احلزب احلوثيني بتمزيق تلك اللوحات.
في هذا الس��ياق ،أبدى صالح في كلمته ،اس��تغرابه

م��ن قي��ام «احلوثي�ين» بدع��وة أنصارهم لالحتش��اد في
مداخ��ل صنع��اء بالتزام��ن م��ع فعالي��ة ح��زب املؤمت��ر،
متس��ائالً« :ه��ل ذل��ك ملن��ع املتوافدي��ن م��ن احملافظ��ات
واملديري��ات لع��دم إحي��اء الفعاليات؟».وش��دد عل��ى أن
حزب��ه ليس ضد أحد باس��تثناء «العدوان» ومن يقف إلى
جانب��ه ومن يحاول أن يف��رق أو يصعد خلدمته .ودعا من
وصفه��م بـ«العق�لاء والفاضلني واملصلح�ين» في جماعة
«احلوثي�ين» ،إلى مش��اركة حزب��ه في فعالي��ة اخلميس
املقبل .وفي تفصيل��ه للخالفات مع جماعة «أنصار الله»،
أوضح صالح أن حزبه اتفق مع «احلوثيني» على شراكة
حقيقي��ة ف��ي مواجه��ة «الع��دوان» وإدارة ش��ؤون البالد،
إال أن «اللجن��ة الثوري��ة» ،التابع��ة جلماع��ة «احلوثي»،
الت��ي مت االتفاق على إنهاء عملها س��ابقاً ،هي من تس��يطر
ميداني��ا ً عل��ى املجل��س السياس��ي األعل��ى (مس��ؤول عن
إدارة ش��ؤون مناطق س��يطرة احلوثيني والقوات املوالية
لصال��ح) .وأش��ار إلى أن أية ق��رارات تصدره��ا احلكومة
(مشكلة باملناصفة بني احلوثيني وصالح) ،ليست متفقة
مع «اللجنة الثورية» يتم إلغاؤها ،قائالً إن «هناك حكومة
فوق احلكومة ،وهي املكتب التنفي��ذي التابع ألنصار الله
احلوثيني»}.
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لقطات سريعة

أردوغان :لن نسمح
بإقامة «دولة كردية»

توع��د الرئي��س الترك��ي رج��ب طي��ب
أردوغ��ان ب��أن تركيا س��تحبط أي��ة محاولة
للمنظم��ات الكردي��ة الت��ي تعتبره��ا أنق��رة
«إرهابي��ة» ،إلقام��ة دول��ة كردية في ش��مال
س��ورية .وتعتب��ر أنق��رة «وح��دات حماي��ة
الش��عب الكردي��ة» و«ح��زب االحت��اد
الدميوقراط��ي الكردس��تاني» الس��وري
منظم��ات إرهابي��ة ،إال أن الوالي��ات املتحدة
املتحالفة مع «وح��دات احلماية» تقدم دعما ً
سياس��يا ً وعس��كريا ً ولوجس��تيا ً لـ«وحدات
احلماي��ة» لدعمه��ا ف��ي معركة ط��رد تنظيم
«داع��ش» من س��ورية .وبس��بب ه��ذا الدعم
األميركي متر العالقات بني واش��نطن وأنقرة
مبرحلة من التوتر.
وق��ال أردوغ��ان في كلمة ف��ي أنقرة« :ال
نس��مح ولن نس��مح مطلقا ً لوح��دات حماية
الشعب الكردية وحزب االحتاد الدميوقراطي
بإقامة ما يس��مى بدولة في شمال سورية».
وأضاف« :إنهم يريدون إقامة ممر إرهاب في
شمال سورية يصل إلى البحر املتوسط».

بارزاني :لن نؤجل االستفتاء
«دقيقة واحدة»

األمـان  -العــدد  25 - 1276آب 2017م
ج��زءا ً من عقد بني مؤسس��ة كوريا التجارية
لتطوي��ر التعدي��ن (كوميد) وس��ورية .يذكر
أن «كوميد» مس��تهدفة بالعقوب��ات الدولية
منذ ع��ام  ،2009وتعتبر أكبر ش��ركة كورية
ش��مالية لتجارة الس�لاح وتصدي��ر األجهزة
املتعلقة بتكنولوجيا الصواريخ الباليستية
واألسلحة التقليدية.

شحنات من كوريا الشمالية إلى
سورية تثير قلق األمم المتحدة

قدم فريق خبراء في األمم املتحدة تقريرا ً
س��ريا ً كش��ف عن احتجاز ش��حنات من أهم
شركة كورية شمالية مصدرة لألسلحة ،إلى
وكالة س��ورية كانت مس��ؤولة عن البرنامج
الكيماوي السوري.
وج��اء في التقري��ر ،ال��ذي اطلعت عليه
وكال��ة «رويترز» ،أن التحقيق في اخلروقات
احملتملة للعقوبات ضد بيونغيانغ ،يش��مل
التع��اون بني كوريا الش��مالية وس��ورية في
شأن صواريخ «سكود» وصواريخ «أرض-
جو» وأنظمة دفاع جوي.
وأوض��ح التقري��ر أن دولت�ين أبلغت��ا
األمم املتح��دة خالل األش��هر الس��تة املاضية
باحتج��از ش��حنات متجه��ة إل��ى س��ورية،
فيم��ا أبلغ��ت دول��ة أخ��رى جلن��ة اخلب��راء
املعني��ة بالعقوب��ات ض��د كوريا الش��مالية،
ب��أن هن��اك أسس��ا ً العتب��ار هذه الش��حنات

اليمن :إيران جزء
من األزمة في البالد

عباس يدرس خيارات
بينها حل السلطة

كش��فت مصادر فلس��طينية موثوقة أن
الرئيس محمود عباس كان خالل األس��ابيع
األخي��رة غاضب��ا ً ج��دا ً م��ن جه��ات ع��دة،
محلية ودولية ،من بينه��ا اإلدارة األميركية.
وقال��ت إنه ي��درس حاليا ً خيارات سياس��ية
وديبلوماس��ية ع��دة ،من بينه��ا التوجه الى
اجلمعي��ة العام��ة ل�لأمم املتحدة ملن��ح دولة
فلسطني العضوية الكاملة.
وأضاف��ت أن م��ن ب�ين اخلي��ارات أيضا ً
حل السلطة الفلس��طينية ،مبا فيها احلكومة
واملجل��س التش��ريعي وغيرها ،وإع��ادة كل
الس��لطات والصالحي��ات الت��ي تتمت��ع به��ا
الس��لطة ومتارس��ها ال��ى منظم��ة التحري��ر
الفلس��طينية ،خصوص��ا ً جلنته��ا التنفيذية
الت��ي ق��د تصب��ح املرجعي��ة التنفيذي��ة
الوحيدة.
وأوضح��ت أن الس��لطة ق��ررت تفعي��ل
خيار اللج��وء الى احملكمة اجلنائية الدولية،
الت��ي س��يلتقي وف��د منها م��ع املدع��ي العام
للمحكمة فاتو بنس��ودا ف��ي مقرها في مدينة
الهاي.

األقصى على وشك االنهيار
بسبب الحفريات اإلسرائيلية

أك��د رئي��س إقليم كردس��تان مس��عود
بارزان��ي ،أن االس��تفتاء عل��ى االنفصال عن
الع��راق لن يؤجل ولو «لدقيق��ة واحدة» ،في
وق��ت أعلن في��ه «مجلس االس��تفتاء» نتائج
زيارته بغداد.
وق��ال بارزان��ي في كلم��ة ،خ�لال لقائه
زعماء مسيحيني وإيزيديني وتركمان وأرمن:
«س��نتحمل أي ش��يء ،ولكنن��ا ل��ن نؤج��ل
االس��تفتاء ول��و لدقيق��ة واح��دة» .وأضاف:
«هن��اك م��ن يق��ول ان االس��تفتاء لي��س ف��ي
مصلح��ة العراق واملنطق��ة ،ونحن نقول لهم
ان تأجيله ليس في مصلحة األكراد أيضاً».
وع��ن املادة  140من الدس��تور العراقي
الت��ي تخ��ص املناط��ق املتن��ازع عليه��ا بني
أربي��ل وبغ��داد ،ق��ال إن «قوات البيش��مركة
طبقت ه��ذه امل��ادة بش��جاعتها» ،وتابع :ان
«االس��تفتاء لن يؤثر بأي ش��كل من االشكال
في احلرب على داعش» ،وأكد ان «الدس��تور
العراقي منحن��ا حق االس��تقالل» .وتابع ان
«كل مكون��ات إقلي��م كردس��تان ستش��ترك
بكتابة دس��تور الدولة املس��تقلة» ،الفتا ً إلى
ان «نظام احلكم فيها لن يكون فيدرالياً».

يحتفي ب��ه العديد من القومي�ين البيض في
اجلنوب ،لكن ينظ��ر إليه آخرون كرمز لدفاع
اجلنوب عن العبودية.

كش��فت مؤسس��ة «الق��دس الدولي��ة»
في تقرير قيام اس��رائيل بـ  64حفرية اس��فل
املس��جد االقصى ،محذرة من ان تواصل هذه
احلفريات يهدد بانهيار املس��جد ،وموضحة
ان احلفري��ات جت��ري اس��فل املس��جد ف��ي
االجتاهات االربعة ،وتتضمن أنفاقاً.
واف��اد التقري��ر الذي حمل عن��وان «عني
عل��ى األقص��ى» ،ب��أن اجتم��اع احلكوم��ة
اإلسرائيلية في أحد األنفاق التي تبعد أمتارا ً
قليل��ة ع��ن األقص��ى غربا ً ف��ي أي��ار املاضي،
بالتزامن م��ع ذكرى الـ 50الحت�لال القدس،
«كان رس��الة واضح��ة بأن ه��ذه احلفريات
يتبناها أعلى رأس الهرم السياسي لتوظيفها
في الترويج لتاريخ يهودي مختلق».
وق��ال التقري��ر« :البن��اء التهوي��دي في
محي��ط األقصى ل��م يتوقف ،وب��ات االحتالل
قريبا ً ج��دا ً من الب��دء الفعلي ببناء مش��روع
بيت هليب��ا او بيت اجلوهر ال��ذي يبعد نحو
 20مترا ً عن حائط الب��راق ،وكنيس جوهرة
إسرائيل الذي يبعد نحو  200متر عن السور
الغربي لألقصى».

جامعة تكساس تزيل تماثيل
الكونفيديرالية من حرمها

أزالت جامعة تكساس األميركية متاثيل
ترم��ز إل��ى حقب��ة الكونفيديرالي��ة املؤيّ��دة
للعبودي��ة م��ن حرمها في مدينة أوس�تن في
عملية بدأت لي��ل األحد-االثنني املاضي ،في
اط��ار حملة متصاعدة إلزال��ة متاثيل مماثلة
عبر عدد من الواليات.
وتأتي ازالة التماثيل األحد املاضي بعد
حوادث عنف حصلت خ�لال جتمع للنازيني
اجل��دد والعنصري�ين األس��بوع الفائ��ت في
شارلوتس��فيل ف��ي والية فيرجينيا (ش��رق)
أس��فرت عن مقت��ل امرأة عمره��ا  32عاماً ،ما
أثار موج��ة غضب ضد تصاع��د التعبير عن
العنصرية في البالد.
وقال رئيس جامعة تكساس غريغوري
فينفي��س ف��ي كلمت��ه إلع�لان نق��ل التماثيل
إل��ى متحف التاري��خ في ح��رم اجلامعة ،إنّ
«متاثي��ل الكونفيديرالي��ة أصبح��ت رم��وزا ً
لدع��اة تف��وق الع��رق االبي��ض والنازي�ين
اجلدد» .وباشرت ادارة اجلامعة ازالة متاثيل
لشخصيات مرتبطة بالكونفيديرالية ،بينها
متثال اجلنرال اجلنوبي روبرت اي لي ،الذي

أك��د وزير اخلارجي��ة اليمن��ي عبد امللك
املخالف��ي أن ايران ،املتهمة بدع��م املتمردين
احلوثيني ف��ي اليمن ،ال ميكن أن ُتس��اهم في
ح��ل األزمة في البلد ال��ذي متزقه احلرب منذ
سنوات عدة ،ألنها «سبب األزمة».
وردا ً عل��ى س��ؤال عم��ا إذا كان��ت إيران
بوسعها املساهمة في حل سياسي في اليمن،
ق��ال املخالف��ي للصحافيني ف��ي نيويورك إن
«إي��ران ه��ي س��بب األزم��ة .إيران مس��تمرة
ف��ي دعم احلوثي�ين .األس��لحة اإليرانية يتم
تهريبه��ا (للحوثيني) ،إيران جزء من األزمة،
وليس��ت ج��زءا ً م��ن احل��ل» .وكان املخالفي
يتحدث بع��د غداء نظمته البعثت��ان اليمنية
والسعودية لغالبية البعثات الديبلوماسية
في األمم املتحدة.
بدوره ،قال الس��فير السعودي في األمم
املتح��دة عبد الله املعلمي إن «إيران ليس لها
دور لتلعبه في املنطقة».
وخالل ه��ذا اللق��اء الديبلوماس��ي ،أكد
املنظمون أهمية املس��اعدات اإلنس��انية التي
تقدمها الس��عودية في اليمن ،واملقدرة بأكثر
من  8,2مليارات دوالر.

غارات التحالف الدولي على
الرقة توقع عشرات القتلى

قت��ل عش��رات املدني�ين خ�لال يوم�ين
فق��ط ،ج��راء غ��ارات للتحال��ف الدولي على
مدين��ة الرق��ة الس��ورية ،ف��ي وق��ت تضي��ق
«قوات س��وريا الدميوقراطي��ة» اخلناق أكثر
عل��ى تنظي��م «داع��ش» ف��ي أحي��اء مكتظ��ة
في وس��طها .وأك��د التحالف الدول��ي بقيادة
واش��نطن تصعي��د قصف��ه ،إذ ق��ال املتحدث
باس��مه الكولوني��ل راي��ن ديل��ون ،لوكال��ة
«فران��س ب��رس» ،إن «اكثر م��ن  »250غارة
ضربت مدينة الرقة ومحيطها خالل األسبوع
املاضي وحده.
وقت��ل  42مدني��ا ً بينه��م  19طف�لاً ،في
قص��ف للتحال��ف عل��ى أحي��اء ع��دة ال تزال
حتت سيطرة التنظيم املتطرف ،وفق ما وثق
املرصد السوري حلقوق اإلنسان.

يهدد مجلس األمن
سلفاكير ّ

ح ّذر رئيس جنوب الس��ودان س��لفاكير
ميارديت من أن حكومته متكنها إعادة النظر
ف��ي قراره��ا اخل��اص بنش��ر ق��وات احلماية
اإلقليمية املفوض��ة من مجلس األمن الدولي،
ورأى أن «الطريق��ة الت��ي ب��دأت به��ا ق��وات
احلماي��ة اإلقليمي��ة أصبح��ت بالفعل مصدر
قلق .إنهم يريدون االنتش��ار ف��ي املطار ،كما
أنه��م ال يرغب��ون ف��ي أن يتم التحق��ق من أي
شيء يجلبونه إلى البالد».
ووافق مجلس األمن في آب  ،2016بنا ًء
على طلب من الهيئ��ة احلكومية لتنمية دول
ش��رق أفريقيا (إيغاد) ،على نشر قوة حماية
إقليمية قوامها  4000فرد لتأمني جوبا عقب
االشتباكات املتجددة بالعاصمة.
واته��م س��لفاكير األمم املتح��دة
خص
«بالتص��رف كحكومة موازي��ة» في ما ّ
تلك القوات ،وقال خالل لقائه مسؤولي األمن
واالستخبارات في جوبا« :اذا لم ترغب األمم
املتحدة في التعاون ،فإن لدينا احلق بإلغاء
نشر القوات اإلقليمية».

ترامب
التصدي للعنصرية!
ومحاولة
ّ
قبل حوالي أسبوعني ،تظاهر مئات من أعضاء اليمني املتط ّرف والنازيني
اجلدد ،أو املتطرفني البيض كما تسميهم امليديا األميركية ،في إحدى مدن والية
فيرجيني��ا ،من أج��ل إحياء ذكرى رم��وز أميركية كانت تدافع ع��ن العبودية،
وعن بقاء االنقس��ام بني ش��مال البالد وجنوبها .وقد تصدّى لهم مجموعة من
النشطاء اليساريني الرافضني ملنطق اليمني املتط ّرف ،بل ورفضوا تظاهراتهم
من األس��اس ،ما أدى إلى اندالع العنف بني الطرفني ،فكانت النتيجة س��قوط
ضحايا من املدنيني والش��رطة األميركية .وكان س��قوط الش��ابة هيزر هياي
مبثاب��ة نقطة حت ّول في مس��ار الصراع ب�ين املتط ّرفني البي��ض وخصومهم.
وزاد م��ن ح��دة احلادثة ع��دم إدان��ة الرئيس ترامب م��ا ح��دث إال بعد يومني
م��ن وقوعه ،وقد أدان بش��دة اليم�ين املتطرف والنازيني اجل��دد .ولكن بعدها
بس��اعات قليلة ،خرج بتصريح آخر أش��عل الغضب في نفوس كثيرين ،حني
الم الطرفني (املتط ّرفني البيض وخصومهم) وح ّملهم مس��ؤولية العنف الذي
حدث يوم الس��بت ،وهو هنا يقوم ليس فق��ط بتبرئة اليمني املتط ّرف من دماء
هيزر ،ولكنه أيضا ً يساوي بني القاتل والضحيّة ،األمر الذي أثار ضجة كبيرة
ال تزال تداعياتها سارية.
ح��اول ترامب إمس��اك العصا من املنتصف ،حت��ى ال ُيغضب أنصاره من
املتط ّرف�ين البيض ،لكنه فش��ل .فقد بدا كأن��ه منحاز ملنطقهم ف��ي العنصرية
وكراهي��ة اآلخ��ر ،وهو أم�� ٌر  -وإن كان إحدى خصائص ترامب ،وتش��هد بذلك
تس��ريباته الكثيرة .وعل��ى مدار اليوم�ين األخيرين ،انتش��رت عمليات حرق
األعالم الكونفدرالية ،وإسقاط متاثيل رموزها ،سرا ً وعالنية ،وذلك كما حدث
ف��ي واليات كارولين��ا الش��مالية أو ميرالند ،ألنه��ا تذ ّكر األمي��ركان بالتاريخ
املشني للعبودية ولالنقسام بني الشمال واجلنوب.
ه��ذا جانب م��ن أميركا التي ال نعرفها ،وبدأت تكش��ف ع��ن أحد وجوهها
القبيح��ة ،وهو االنقس��ام واالس��تقطاب العنص��ري ،بعد أن ظ��ن كثيرون أن
البالد دفنت إرثها العبودي الشائن ،ومضت نحو ترسيخ املساواة بني البشر
املقيم�ين عل��ى أرضها .يس��تفيد اليمني املتط�� ّرف من الغطاء السياس��ي الذي
يوف��ره له ترامب بخطابه العنصري املعادي ،س��واء لليس��ار أو للمهاجرين،
وه��و ال��ذي قام بتعي�ين اثنني م��ن كبار ّ
منظ��ري اليم�ين املتط ّرف ف��ي البيت
األبي��ض ،وهما مستش��اراه س��تيف بان��ون وس��تيف ميللر ،ما يوفر ش��عورا ً
بالق��وة والثق��ة لدى عناص��ر اليمني املتط�� ّرف والنازية الذين يش��عرون بأن
الوقت قد ح��ان لتنفيذ مخططهم بالتخلص من األجان��ب ،والوقوف في وجه
محاوالت اليسار والتقدميّني ترسيخ املساواة في الواليات املتحدة.
ل��ن يتوقف ترامب عن اس��تخدام اليم�ين املتط ّرف من أج��ل دعم قاعدته
االنتخابي��ة داخ��ل دوائ��ر الوالي��ات احملافظة التي تب��دو مقتنع ًة ب��ه إلى ح ّد
بعيد .ولكن خطورة ذلك على الس��لم األهلي تبدو كبير ًة ،خصوصا ً مع امتالك
أميركيني كثيرين السالح ،ما يعني إمكانية اندالع مناوشات جديدة .بل ذهب
بعضه��م بعيدا ً بالقول إن أميركا على ش��فا حرب أهلية جديدة حول مس��ألة
االخت�لاف العنصري وش��عور املتط ّرفني البيض بأن بالده��م تضيع من بني
أيديهم لصالح املهاجرين .هذه ليس��ت أميركا الت��ي عرفها العالم ،باعتبارها
ملج��أ الفاري��ن م��ن مش��كالت الكراهي��ة واخل��وف والعنصري��ة ،واحلامل�ين
مبس��تقبل أفضل لهم وألسرهم ،وأصبحت كما س ّماها ترامب ،ولكن في سياق
آخر« ،دولة عاملثالثية»}.
خليل العناني

خامنئي :المصلحة وراء ّ
تدخلنا في سوريا..
وبعض المسؤولين يعتبرون األسد ديكتاتور ًا
دافع املرشد األعلى في إيران السيد علي خامنئي عن تدخالت بالده في العراق
وس��وريا ،على الرغم م��ن أن تلك التدخالت كلف��ت ايران عددا ً كبيرا ً م��ن القتلى في
صفوف احلرس الثوري ،إضافة إلى هدر عش��رات مليارات الدوالرات من أجل دعم
نظام األسد اقتصاديا ً وعسكرياً.
وق��ال خامنئ��ي إن تدخ��ل ب�لاده ف��ي احل��رب الدائرة في س��وريا يس��تند إلى
املصلحة ،على الرغم من نظرة بعض مس��ؤولي الدولة إلى بش��ار األس��د باعتباره
ديكتاتوراً ،وذلك حس��بما نقل عنه رئيس فيلق القدس في احلرس الثوري االيراني
قاسم سليماني.
وجاء تصريح س��ليماني خالل مش��اركته ف��ي املؤمتر العاملي اخلامس عش��ر
ليوم املساجد في طهران ،ونقلته عنه وكالة أنباء الطلبة اإليرانية «إيسنا».
وص��رح املس��ؤول االيران��ي الرفي��ع بأن «بع��ض أصدقائن��ا الذين يش��غلون
مناصب رفيعة داخ��ل البالد وخارجها ،كانوا يقولون :ال تدخلوا س��وريا والعراق،
احموا إيران وهذا يكفي .حتى إن أحدهم قال :هل نذهب لندافع عن الديكتاتوريني؟
بينما املرش��د أج��اب بالقول :هل ننظر إلى أي حاكم لل��دول التي نقيم عالقات معها
بصفته ديكتاتورا ً أم ال؟ نحن نراعي مصاحلنا».
وتعتمد إيران سياسات مذهبية أثارت االضطرابات في املنطقة ،فضالً عن أنها
تتحمل مسؤولية مقتل مئات اآلالف وتشريد املاليني من السوريني ،من خالل دعمها
لنظام األسد في سوريا.
ومن��ذ ع��ام  ،2011تدع��م طهران األس��د ومت ّد قواته مبستش��ارين عس��كريني
إيرانيني ،إضاف ًة إلى مقاتلني «متطوعني» قدموا من أفغانستان والعراق وباكستان
قتل عدد كبير منهم ،بعضهم من أصحاب الرتب العسكرية العالية.
واعترف مس��ؤول إيراني في وقت س��ابق ،بأن بالده ليس لديها اس��تراتيجية
خروج من احلرب في س��وريا ،واتهم رأس النظام في س��وريا األس��د بـ«إدارة ظهره
لنا»}.
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حي البستان المقدسي يتر ّقب كابوس الهدم اإلسرائيلي
ّ
ال يخف��ي املقدس��يون م��ن س��كان ح��ي البس��تان
الواقع في بلدة سلوان ،جنوب املسجد األقصى ،قلقهم
من أن تش��هد األيام أو األس��ابيع املقبلة حمل ًة واس��ع ًة
من الهدم ،تشمل عشرات منازل ومساكن املواطنني في
هذا احلي .ويرى س��كان احل��ي أن األمر يتعلق بأخطر
مشروع قد ينفذ في قلب البلدة التي تتعرض منذ قبيل
هب��ة األقصى األخيرة وبعدها ،ألس��وأ حملة من الدهم
واالقتحام وعمليات الهدم واعتقال أبناء احلي.
وازدادت املخ��اوف ل��دى س��كان ح��ي البس��تان
أخي��راً ،بعدما هدم��ت بلدية االحتالل اإلس��رائيلي في
القدس منزل املواطن املقدس��ي أبو حامد أبو اس��نينة.
واعتب��ر الس��كان ذل��ك مؤش��را ً عل��ى سياس��ة جديدة
تتبعها س��لطات االحتالل لالستفراد مبنازل املواطنني
في احل��ي واحدا ً تلو اآلخر ،إذ لن جترؤ على هدم كامل
املن��ازل دفع ًة واح��دة ،ألنها س��تواجه غضبا ً ش��عبيا ً
واسعا ً وردود فعل محلية ودولية.
بع��د ه��دم منزله��ا ،باش��رت عائل��ة أبو اس��نينة
بإزالة أنقاضه ،لتبدأ اعتبارا ً من يوم اخلميس ورش��ة
إعادة بنائه من جديد .ودعت املواطنني املقدسيني إلى
أوسع حملة دعم وإس��ناد لتمكينها من حتقيق املهمة.
ويلخص عضو جلنة الدفاع عن حي البس��تان ،فخري
أب��و دياب ،بالق��ول« :نحن نتحدث ع��ن أكثر من 100
وحدة سكنية تلقت أوامر قضائية بالهدم ،علما ً بأن كل
واحدة منها قد تسكنها أكثر من أسرة» .وأشار أبو دياب

إل��ى تلقي ثالث عائالت مقدس��ية ي��وم األربعاء ،ثالثة
إخط��ارات بالهدم في حي البس��تان .وأك��د أن احلملة
ضد احلي تن��درج في إطار سياس��ة العقاب اجلماعي
للمقدس��يني ،بعد اإلجنازات األخي��رة واالنتصار الذي
حققه املقدس��يون ف��ي هبة األقصى األخي��رة ،وهزمية
االحتالل املعنوي��ة وانكفائه وإزالة التعديات وتعطيل
مخطط��ه لتغيي��ر وض��ع املس��جد األقص��ى ،وفق��دان
حكومة االحتالل هيبتها أمام جمهورها ،وفق تعبيره.
وفي م��ا يتعلق باإلج��راءات القضائي��ة التي قام
بها س��كان احلي ،وما انتهت إليه على مدى الس��نوات
املاضية ،قال أبو دياب« :لقد استوفينا جميع اإلجراءات
القانونية ،مع إدراكنا أن القضاء اإلسرائيلي غير نزيه
ول��م ينصفن��ا ول��ن ينصفن��ا ألنه ج��زء م��ن املنظومة
االحتاللي��ة» .وأكد أن جلنة الدف��اع عن احلي «تقدمت
بعدة مخططات بديلة اس��توفت كل الش��روط املهنية،
لكن جميعها رفضت ،وقد راوغت بلدية االحتالل كثيرا ً
من خ�لال طرحها بدائ��ل وحل��وال ً غير قابل��ة للتنفيذ،
منها هدم جزء وإبقاء جزء آخر ،ثم هدم اجلزء الثاني،
عل��ى أن يتق��دم الس��كان بطل��ب تراخي��ص للبناء في
منطقة واحدة ،أو هدم نصف البس��تان وإبقاء النصف
اآلخر ،وبالنسبة إلى س��كان احلي فهم مصممون على
التش��بث بحقهم والبقاء صامدين في منازلهم والدفاع
عنها ولو هدمت سيعيدون بناءها».
ولفت أب��و دي��اب إلى تقصي��ر اجلهات الرس��مية
الفلس��طينية حيال دعم س��كان
احلي ،خاص ًة العائالت املهددة
منازله��ا باله��دم .وق��ال« :نحن
بحاج��ة لدعم وإس��ناد ومتكني
املواطنني من تثبيت صمودهم،
ولوج��ود إرادة سياس��ية
مبس��اعدة الس��كان» .لكن��ه أكد
أن ه��ؤالء لي��س لديه��م خي��ار
آخ��ر س��وى «البق��اء والصم��ود
والثبات».
حي البس��تان في بلدة
يقع ّ
سلوان ،جنوب املسجد األقصى،

بقلم :محمد محسن
ف��ي املنطق��ة املعروف��ة ب��وادي ك��درون (وادي النار)،
بني حي وادي حلوة وما يس��مى «احلديق��ة الوطنيّة»
حملي��ط أس��وار الق��دس غرباً ،وب�ين اجل��زء القدمي من
سلوان (س��لوان الوسطى) شرقاً .وكان سكان سلوان
اس��تخدموا هذا الوادي حتى عام  1967لزرع أش��جار
الفاكهة.
وكان��ت س��لطات االحت�لال نش��رت ع��ام ،1995
وعبر ما يس��مى «جلنة التوجيه لتطوير السياحة في
الق��دس» ،التي أقيمت عش��ية احتفاالت م��رور 3000
عام على بناء املدينة املقدس��ة ،مخططا ً ش��امالً إلقامة
«متحف أثريّ مفتوح» في حي البس��تان ،أو ما أطلقت
علي��ه «وادي امللك» .وفي تش��رين الثان��ي  ،2004أمر
مهندس املدينة ،أوري شطريت ،بهدم ما س ّماه «البناء
القانوني» في «وادي امللك» ،من أجل احلفاظ على
غير
ّ
املنطق��ة «كمنطقة عا ّمة مفتوح��ة» ،كما جرى تعريفها
في «املخطط الهيكلي» الصادر عام  .1976وفي مطلع
ع��ام  ،2005ب��دأت بلديّ��ة االحتالل بالق��دس بتوزيع
أوامر هدم على س��كان البستان .وفي عام  ،2006قدم
س��كان احل��ي اقتراحا ً خلارط��ة هيكليّ��ة حليّهم .ومع
أنّ اخلريطة ُجهّزت بالتنس��يق مع س��لطات التخطيط
التابع��ة لالحتالل ،إال أن جلنة التخطيط اإلس��رائيلية
رفض��ت اقت��راح الس��كان ع��ام  ،2009حت��ت ذريع��ة

ض��رورة احلف��اظ على املنطق��ة مفتوح��ة .ويأتي ذلك
نتيج ًة ملوقع املنطقة الهام و«حساس��يتها املش��هدية»
و«قيمها التاريخية والثقافية».
ويشير مركز «بيتسيلم» في تقرير له حول احلي،
إل��ى أن��ه «ف��ي ع��ام  2009اقترح��ت بلدي��ة االحتالل
في القدس على س��كان احل��ي ترك منازله��م طواعي ًة،
واالنتق��ال إل��ى ح��ي بي��ت حنين��ا الواق��ع في القس��م
الش��مالي من القدس الش��رقيّة .إال أن الس��كان رفضوا
ه��ذا املقترح .وفي مطلع  ،2010قدّمت البلدية مخططا ً
جدي��داً ،يش��مل إقامة متنزه س��ياحي اس��مه (حديقة
املل��ك) في وادي البس��تان ،ليكون اس��تمرارا ً مباش��را ً
للحديق��ة الوطني��ة حمليط أس��وار القدس ،وما يش��به
توس��يعا ً له��ا» .وورد ف��ي ُكتيّ��ب عش��ية اإلع�لان عن
احلديق��ة وصف للرؤي��ة املتمثلة ف��ي «حتويل حديقة
س��كني تنش��ط
حي
ّ
امللك إلى حديقة مزهرة إلى جانب ّ
فيه املطاع��م وورش الفنانني» .وجاء ف��ي املخطط أ ّنه
«يج��ب ه��دم املبان��ي القائمة غرب��ي احل��ي ( 22منها
عل��ى األقل) م��ن أجل تطوي��ر احلديقة ،فيما س��يجري
تأهيل املباني التي في ش��رق احل��ي (نحو  66مبنى)،
وسيجري توسيع حقوق البناء في هذه املنطقة».
وم��ن املفت��رض بهذا التوس��يع أنْ يمُ ّكن الس��كان
الذين س�� ُينقلون م��ن غربي احل��ي ،من بن��اء منازلهم
اجلدي��دة فوق املباني القائمة في القس��م الش��رقي ،أو
على أراض خاص��ة إلى جانبها ،لك��ن املخطط ال يذكر
كيفي��ة حدوث ه��ذا األمر على أرض الواق��ع .باإلضافة
إلى ذلكَ ،تق ّرر إقامة مبنى عام يحوي مدرسة ورياض
أطفال ومركزا ً رياضيا ً وغيرها ،وتنظيم البنى التحتيّة
احل��ي للطرق��ات واملي��اه واملج��اري والكهرب��اء،
ف��ي
ّ
وصدّق��ت اللجنة احمللي��ة مخطط بلدي��ة االحتالل في
يونيو/حزيران عام }.2010

 48عام ًا
على إحراق المسجد األقصى

غزة ..استشهاد رجل أمن فلسطيني
ومقتل «إرهابي» شرقي رفح
أف��ادت مصادر طبية فلس��طينية ،ب��أن رجل أمن
فلس��طينيا ً استش��هد فج��ر ي��وم اخلمي��س (،)8/17
وأصي��ب آخ��رون ،عق��ب تفجي��ر «انتحاري» لنفس��ه
قرب الش��ريط احلدودي مع مصر شرقي رفح في قوة
أمنية.
وقال��ت مص��ادر طبي��ة في مش��فى «أبو يوس��ف
النجار» ،إن املواطن نضال اجلعفري ( 28عاماً)؛ وهو
ضابط في «وحدة الثغور» التابع��ة لوزارة الداخلية
الفلس��طينية ،الذي وصل مصابا ً بجراح خطيرة جراء
االنفجار على احلدود ،قد استشهد.
وبيّن��ت في حديثها لـ«ق��دس برس» ،أن احلادثة
أس��فرت أيضا ً عن مقتل الش��اب مصطفى جمال كالب
(االنتح��اري و ُيش��تبه بانتمائ��ه إل��ى تنظي��م الدولة
اإلرهابي) ،وأصيب عدد آخر بج��راح بينهم عنصران
من األمن الفلسطيني.
وأوضح املتحدث باسم «داخلية غزة» ،إياد ُبزم،
ف��ي تصريح صحف��ي له ،أن «ق��وة أمنية فلس��طينية
أوقفت ش��خصني لدى اقترابهما من احلدود مع مصر،
فقام أحدهما بتفجير نفس��ه ،مم��ا أدى ملقتله وإصابة
اآلخر ،فيما أصيب عدد من أفراد القوة األمنية بجروح
خطيرة (توفي الحقاً)».
ولفت النظر إلى أن االنتحاري ومن كان معه كانا
ُيحاوالن التسلل لسيناء عبر الشريط احلدودي شرقي
مدين��ة رف��ح جنوبي قط��اع غ��زة ،مؤك��دا ً أن األجهزة
األمنية تقوم بإجراء حتقيقاتها حول احلادث.
بدورها ،نددت عائلة كالب في بيان لها باحلادث
الذي وق��ع على احلدود ،وتبرأت م��ن جنلها الذي نفذ
الهج��وم ،واصفة إي��اه ومجموعت��ه بـ«اخلارجني عن
األخالق والدين والوطنية».
وأعلن��ت العائل��ة رفضه��ا إقامة أي مراس��م دفن
أو ع��زاء ملنف��ذ الهج��وم ،متقدم��ة بخال��ص التع��ازي
واملواس��اة للش��عب الفلس��طيني وحكومته وأجهزته

األمنية وعائلة اجلعفري على ُمصابهم.
ودع��ت كل األطراف ملواجه��ة «التطرف والضرب
بي��د من حدي��د على كل م��ن تس�� ّول له نفس��ه العبث
بأمن واستقرار جبهتنا الداخلية بقطاع غزة» ،حسب
البيان.
ونع��ت «كتائ��ب القس��ام» ،ال��ذراع العس��كرية
حلركة املقاومة اإلسالمية «حماس» ،الضابط والقائد
امليدان��ي في ق��وة «حم��اة الثغور» نض��ال اجلعفري.
وش��ددت في بيان لها عل��ى أن «اجلعفري» ارتقى إثر
تفجي��ر أحد عناصر «الفكر املنحرف» نفس��ه في القوة
األمنية على احلدود الفلسطينية املصرية.
وتابع��ت الكتائ��ب« :ل��ن نتوانى ف��ي الدفاع عن
ش��عبنا وأرضن��ا وحماية مش��روع املقاوم��ة من كافة
التهدي��دات ،ومواجه��ة الفك��ر املنح��رف الدخيل على
الفكر اجلهادي املقاوم األصيل».
وأقامت وزارة الداخلية الفلس��طينية ،نهاية شهر
حزي��ران املاضي منطقة عازل��ة على احلدود مع مصر
وع��ززت مواقعها ،وذلك في إط��ار التفاهمات املصرية
-الفلسطينية األخيرة لضبط احلدود}.

يص��ادف ي��وم االثن�ين ( )8/21الذك��رى الثامنة
واألربعني إلحراق املسجد األقصى املبارك الذي كان في
احلادي والعش��رين من آب ع��ام  .1969في ذلك اليوم،
أقدم املتطرف اليهودي مايكل دينس روهن على إشعال
النار في اجلناح الش��رقي للمس��جد األقصى ،حيث أتت
النيران على كامل محتويات اجلناح ،مبا في ذلك منبره
التاريخي املعروف مبنبر صالح الدين ،كما هدد احلريق
قبة املسجد األثرية املصنوعة من الفضة اخلالصة.
وم��ن ضمن املعال��م التي تض�� ّررت بفع��ل النيران
أيضاً ،مس��جد عمر الذي كان سقفه من الطني واجلسور
اخلش��بية ،وميث��ل ذك��رى دخ��ول عم��ر ب��ن اخلط��اب
رضي الل��ه عنه -إلى مدينة الق��دس وفتحها ،إضافةإلى تخري��ب محراب زكريا املجاور ملس��جد عمر ،ومقام
األربعني املجاور حمل��راب زكريا ،وثالثة أروقة من أصل
سبعة أروقة ممتدة من اجلنوب إلى الشمال مع األعمدة
واألقواس والزخرفة ،وجزء من السقف الذي سقط على
األرض خ�لال احلري��ق ،وعمودي م��ع القوس احلجري
الكبي��ر بينهما حتت قبة املس��جد ،و 74نافذة خش��بية
وغيرها.
كما تض�� ّررت أجزاء م��ن القبة الداخلي��ة املزخرفة
واجل��دران اجلنوبية ،وحتطمت  48نافدة في املس��جد
مصنوعة من اجلبص والزجاج امللون ،واحترقت الكثير
من الزخارف واآليات القرآنية.
واس��تطاع املواطن��ون إنقاذ م��ا تبقى في املس��جد
األقص��ى قب��ل أن جته��ز عليه الني��ران ،بع��د أن هرعت
مركب��ات اإلطف��اء م��دن اخللي��ل وبي��ت حل��م ومناطق
مختلف��ة من الضفة والبلدي��ات العربية إلنقاذ األقصى،
رغم محاوالت س��لطات االحتالل اإلس��رائيلي منعها من

ذل��ك ،وقطعها املياه ع��ن املنطقة احمليطة باملس��جد في
نفس يوم احلري��ق ،وتع َّمدت مركب��ات اإلطفاء التابعة
لبلدي��ة االحتالل بالق��دس التأخر؛ حتى ال تش��ارك في
إطفاء احلريق.
وأث��ار إحراق املس��جد األقص��ى ردود فع��ل كبيرة
عن��د الع��رب واملس��لمني ،حي��ث أدى ف��ي الي��وم التالي
للحري��ق آالف املس��لمني ص�لاة اجلمع��ة في الس��احة
اخلارجي��ة للمس��جد األقص��ى ،واش��تعلت املظاه��رات
باملدينة املقدس��ة ،وكان من تداعي��ات احلريق عقد أول
مؤمتر قمة إسالمي في الرباط باملغرب ،وإنشاء منظمة
املؤمتر اإلس�لامي التي تضم في عضويتها جميع الدول
اإلسالمية.
ومن ب�ين ردود الفع��ل ،قرار مجلس األم��ن الدولي
رق��م  271لع��ام  1969بتاري��خ  15أيل��ول والذي أدان
إسرائيل حلرق املسجد األقصى في يوم  21آب من سنة
 ،1969ودعا إلى إلغاء جميع اإلجراءات التي من شأنها
تغيير وضع القدس ،والتقيد بنصوص اتفاقيات جنيف
والقانون الدولي الذي ينظم االحتالل العسكري.
إس��رائيل ،وبع��د إلقائه��ا القب��ض عل��ى اجلان��ي
االس��ترالي اجلنس��ية والق��ادم ال��ى فلس��طني باس��م
الس��ياحة ،وج��دت له مب��ررا ً «اجلن��ون» ،ليس��افر إلى
مس��قط رأس��ه اس��تراليا ،بعد أن مكث فترة قصيرة في
مستشفى لألمراض النفسية قرب عكا.
وتولت جلنة إعمار املسجد األقصى التابعة لوزارة
األوق��اف األردني��ة إزالة آث��ار احلريق الت��ي تعرض له
املس��جد األقصى ،وترميم��ه وإعادة صن��ع منبر صالح
الدين األيوبي ،من خالل فريقها الفني املتكامل الذي بدأ
عمله مطلع عام }.1970
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كيف أوقعت المملكة العربية السعودية نفسها في شراك اليمن؟
عندما شنت عملية عاصفة احلزم في آذار ،2015
وع��د وزير الدفاع الس��عودي األمير الش��اب محمد بن
س��لمان ،جميع من دعاهم إلى املش��اركة في العملية،
بأنها ستكون سريعة وجراحية.
لق��د فاج��أت عملي��ة عاصف��ة احل��زم احلوثي�ين
وأخذتهم على ح�ين غ ّرة ،وبعد ما حتقق لهم من زخم
وانتصارات متعاقب��ة في بداية األمر ،ما لبثت قواتهم
أن فقدت توازنها وذهب��ت ريحها .ولكن لم يكن يوجد
أح��د عل��ى األرض ،وخاصة ف��ي العاصم��ة صنعاء،
ميكنه اس��تغالل الفرصة للهجوم .منذ البداية وحتى
هذه اللحظة ،كانت املش��كلة التي تواجه الس��عوديني
في اليمن هي أنهم ألزموا أنفسهم بشرطني متناقضني
لتحقي��ق النص��ر االس��تراتيجي ،فهم يري��دون إحلاق
الهزمية باحلوثي�ين لكن دون أن يع��ود ذلك بالفائدة
على «اإلصالح» املنافس لهم.
كان بإم��كان الري��اض أن تنس��ق م��ع التجم��ع
اليمن��ي لإلص�لاح من��ذ بداي��ة العملية ،بحي��ث تقود
اجلماعة انتفاضة في صنعاء كان من شأنها أن حترر
العاصمة م��ن احلوثيني ،لكن الس��عودية اختارت أال
تفعل ذلك ،وبذلك فقدت أول فرصة سنحت لها لكسب
احلرب بسرعة .لقد جعلت اململكة العربية السعودية
بس��بب هذي��ن الش��رطني جناحها في حتقي��ق النصر
أكثر صعوبة إن لم يكن مس��تحيالً ،بل س��اهمت بذلك
في إطالة أمد احلرب.

جنوب اليمن.
فاإلم��ارات ال تكتفي بتش��جيع انفص��ال اجلنوب
عن الش��مال ،ولكنها تش��جع أيضا ً الوح��دة من خالل
دع��م املليش��يات املناطقي��ة املتنافس��ة .وف��ي الوقت
نفس��ه الذي تس��عى في��ه اإلمارات إل��ى إزال��ة أي أثر
لإلسالم احلركي في اجلنوب ،إال أنها تدعم املليشيات
السلفية هناك.
ونتيج��ة لذلك ه��ا هو جن��وب اليمن ،ال��ذي كان
بإمكانه أن يش��كل منوذجا ً يحتذى به في بقية البالد
م��ن حيث املش��اركة ف��ي الس��لطة ،قد غرق ف��ي حالة
عارمة من الفوضى .وعلى الرغم من أنه حترر من نفوذ
احلوثيني قبل أكثر من عامني ،إال أنه ما زال عاجزا ً عن
الوقوف على قدميه وتدبير شؤونه بنفسه.

بقلم :أحمد صالح الدين

الفرصة الثانية (الضائعة)

س��نحت الفرص��ة الثاني��ة لوق��ف احل��رب بع��د
أربعة ش��هور من بدايتها في متوز  ،2015حني متكن
اجلي��ش اليمن��ي واملقاوم��ة م��ن حتري��ر ع��دن .ولقد
أدت الق��وات اإلماراتي��ة دورا ً مهم��ا ً في ه��ذه املعركة،
حي��ث تقدمت نحو تع��ز ،التي تقع على مس��افة 150
كيلومت��راً ،ورفع��ت املعنوي��ات هناك ،وعل��ى إثر ذلك
متكنت املقاومة احمللية في املدينة من إقصاء علي عبد
الل��ه صالح واحلوثيني من مرك��ز املدينة وجنحت في
حترير القصر الرئاسي .ملاذا لم تستفد القوات اليمنية
واإلماراتية والس��عودية من زخ��م االنتصار في عدن،

معادلة للسالم

ميكن التوصل إلى صفقة س�لام ف��ي اليمن إذا ما
حتق��ق التوافق ب�ين أربعة م��ن الفاعلني الكب��ار ،ولم
يت��م تهمي��ش أي واح��د منه��م .أول هذه األط��راف هم
احلوثي��ون ،الذين يس�� ّمون أنفس��هم «أنص��ار الله».
وه��ؤالء ميثلون األصولي��ة الزيدية ،الت��ي ثارت على
التهمي��ش بع��د س��قوط النظ��ام امللك��ي ع��ام .1962
وخ�لال العامني املاضيني ،أصبح احلوثيون أكثر قوة
وش��عبية في ش��مال اليم��ن؛ الس��تحواذهم على دعم
رج��ال القبائل وقادة اجليش الذي��ن قاتلوا ضدهم في
املاضي.
وأما الطرف الثاني فهو الرئيس السابق علي عبد
الله صالح وحزبه السياس��ي ،املؤمتر الش��عبي ،ذلك
أن صاحلا ً وحزب��ه ميثالن النظام القدمي الذي يرفض
التخل��ي ع��ن الس��لطة؛ ألنه يخش��ى احملاس��بة على
املاضي ،وألنه ليس على استعداد للتنازل عن حصته
من املكاسب.
بعد أن بدأت العملية التي يقودها الس��عوديون،
وحتال��ف علي عبد الله صال��ح وحزبه مع احلوثيني،
إال أن العالقة بني الطرفني غير مستقرة .ولذلك ،تراهن
اإلمارات العربية املتحدة ،شريك السعودية في حرب
اليم��ن ،على أن علي عبد الله صالح س��وف يقطع في
نهاي��ة املط��اف حتالفه م��ع احلوثيني من خ�لال ابنه
أحمد ،الذي يقيم اآلن في أبو ظبي.
أما الط��رف الثالث فهو التجمع اليمني لإلصالح،
ال��ذي يرتبط في الع��ادة بجماعة اإلخوان املس��لمني،
ولدي��ه ك��وادر ش��عبية هائل��ة احلجم .ش��اركت هذه
املجموع��ة بفعالي��ة في ثورة الش��باب الت��ي اندلعت
ع��ام  ،2011وبإمكانها أن تنافس احلوثيني من حيث
الشعبية .إال أن اململكة العربية السعودية تسعى إلى
إضعاف املجموعة بينما حتاربها أبو ظبي ،واملفارقة
هنا أن املجموعة ،ستستفيد فيما لو أحلق السعوديون
الهزمية باحلوثيني.
جتدر اإلش��ارة إلى أن��ه عندما اخت��ارت الرياض
ع��دم التنس��يق مع اإلصالح الس��تعادة صنع��اء عام
 ،2015صب��ت الق��وات األمني��ة التابع��ة للحوثي�ين
وللرئيس الس��ابق علي عبد الل��ه صالح جام غضبها
عل��ى التجم��ع اليمني لإلص�لاح واعتقل��ت املئات من
أعضائ��ه ،وبذل��ك وج��د اإلص�لاح نفس��ه ف��ي وضع
ال يحس��د علي��ه ،إذ يتع��رض للقم��ع واالضطه��اد في
صنع��اء ،وللتهميش م��ن قبل الري��اض ،وللحرب من
قبل أبو ظبي.
أم��ا الط��رف الراب��ع فه��م اجلنوبي��ون ،وه��ؤالء
يعتب��رون العب��ا ً مهم��اً ،عل��ى الرغ��م م��ن أنه��م ق��د
يستبعدون من معادلة السلطة حني يتم التوصل إلى
اتفاقي��ة س�لام؛ ألن املعركة احلقيقية الت��ي تهدد أمن
اململك��ة العربية الس��عودية هي تل��ك التي جتري في
ش��مال اليمن .ولكنهم في الوقت احلالي جزء ال يتجزأ
سياس��يا ً ودس��توريا ً من األزمة الت��ي تعصف باليمن
بأس��ره ،وما زالوا ف��ي حالة من الفوض��ى والتنافس
بس��بب السياس��ة احمليّرة التي تنتهجها اإلمارات في

ولم تتحرك نحو تعز لتحررها بالكامل؟
تكم��ن اإلجابة ف��ي الش��رط االس��تراتيجي الذي
حددت��ه اململك��ة العربي��ة الس��عودية ،وه��و إحل��اق
الهزمي��ة باحلوثي�ين ،ولك��ن دون الس��ماح للتجم��ع
اليمن��ي لإلص�لاح باالس��تفادة وقط��ف الثم��ار .م��ن
املع��روف أن تع��ز ه��ي املدين��ة الثانية ف��ي اليمن من
حي��ث احلج��م ،وفيها ينتش��ر أتب��اع التجم��ع اليمني
لإلص�لاح بكثاف��ة ،وهم الذي��ن يق��ودون املقاومة في
املنطق��ة .ل��و أن الس��عوديني وم��ن معهم م��ن القوات
مضوا قدما ً وحرروا املدينة ،فقد يفضي ذلك إلى وضع
يك��ون للتجمع اليمني لإلصالح فيه اليد الطولى .لكن
لرمبا كان هناك س��بب آخر لتوق��ف القوات دون تعز،
وه��و أن تع��ز احمل��ررة ميكن أن تش��كل في املس��تقبل
موقع��ا ً آمنا ً للحكومة اليمنية املنفية ،التي تقيم حاليا
في الرياض ،بعيدا ً عن عدن التي باتت حتت س��يطرة
اإلماراتيني وحلفائهم االنفصاليني.
وس��وف ينتقل زعم��اء التجم��ع اليمني لإلصالح
أيض��ا إل��ى حي��ث بإمكانهم أن يس��تعيدوا نش��اطهم
وينبعث��وا من جدي��د .وبعد مرور عام�ين ما زالت تعز
حتت احلصار ،محرومة األس��لحة والتموين ،رغم أن
هذه األش��ياء س��هلة املنال عادة في اليمن .لقد س��بب
هذا الوضع الشاذ إطالة أمد احلرب واستمرار معاناة
اليمني�ين ،وراك��م الضغوط عل��ى الس��عوديني الذين
بات��وا مضطري��ن في عواص��م العالم وأم��ام منظمات
حق��وق اإلنس��ان للدفاع عن األس��باب الت��ي جتعلهم
يس��تمرون ف��ي احل��رب .كذل��ك أدى ه��ذا الوضع إلى
تقوية احلوثيني وعلي عبد الله صالح ،وشحذ همتهم
لإلصرار على مواقفه��م ،خاصة أنهم يعادون التجمع
اليمني لإلصالح.
ومتام��ا ً كم��ا أن الري��اض غيّرت موقفه��ا اآلن في
س��وريا ،وتقت��رب أكث��ر فأكث��ر م��ن معس��كر القاهرة
وموس��كو ،الذي هو معس��كر إيران أيض��اً ،فقد يتغير
املوقف السعودي في اليمن أيضاً.
حينه��ا فق��ط ق��د يتس��نى ح��ل لغ��ز املعادل��ة
الس��عودية الغامضة عب��ر التعديل التالي :الس��ماح
للحوثي�ين بالفوز ،ض��رب التجم��ع اليمني لإلصالح،
وليذهب استقرار اليمن إلى اجلحيم}.

إيران والكيان الصهيوني ..قلب المعادالت في اإلقليم
ه��ل ينجح ق��ادة الكيان الصهيوني ف��ي قلب املعادلة االس��تراتيجية من
خ�لال التواص��ل مع واش��نطن وإقناعها بض��رورة مواجهة إيران في س��وريا
ومحاول��ة إحي��اء مش��روع النات��و اخل��اص بها؟ وه��ل تنجح إي��ران في قلب
املعادالت االس��تراتيجية وترميم حتالفاته اإلقليمية في املقابل وإحياء حلف
املمانعة؟
فإيران كانت العنوان األوحد للقاء وفد أمني رفيع بقيادة يوس��ي كوهني
(رئيس جهاز املوساد) وهرتس��ي ليفي (رئيس شعبة االستخبارات) وزوهر
فلتي (رئيس القس��م السياس��ي في وزارة ما يس��مى الدف��اع الصهيوني) مع
مس��ؤولي البي��ت األبيض وعلى رأس��هم اجلن��رال مكامس��تر؛ فالكي��ان لديه
مالحظ��ات كثيرة على اجله��ود األمريكية في جنوب س��وريا ،والتي تضمنت
محاوالت جادة لبلورة اتفاق مع روس��يا لم تنضج بالكامل بعد وتعثرت غير
مرة؛ وحتولت الى مواجهات ومس��اومات ومحاوالت مس��تمرة لتعزيز أوراق
التفاوض بني الواليات املتحدة وروسيا ،صبت في صالح طهران وأنقرة.
ف��ي املقابل ،فإن إيران لم تضيّع الوقت أم��ام اجلهود التي يبذلها الكيان،
فكس��رت عقدة العالق��ة مع حركة حم��اس؛ واندفع��ت باجتاه تركي��ا بزيارة
رئي��س هيئ��ة أركان اجلي��ش اإليراني محم��د باق��ري لتركيا ولقائ��ه بنظيرة
التركي خلوصي اكار ،لتنس��يق املواقف في س��وريا والعراق استعدادا ً ملرحة
جديدة تتع��اون فيها الدولتان بدل أن تتصارعا؛ األم��ر الذي يزيد من معاناة
واش��نطن وتش��تتها ف��ي اإلقليم ،فه��ي غير ق��ادرة عل ضب��ط إيق��اع احللفاء
واألصدقاء واألعداء؛ والظروف التي أهلتها إلدارة اإلقليم ،بعد احلرب الباردة
التي باتت من املاضي ويصعب استدعاء مقوالتها.
فأمري��كا بات��ت أقرب ال��ى التراجع خط��وات الى اخللف لصالح روس��يا
وإي��ران ،ما أثار حفيظة الكيان اإلس��رائيلي ودفع حلفاء واش��نطن من العرب
الى الب��دء بإج��راءات التعايش
مع ه��ذا التحول االس��تراتيجي؛
ف��ي املقاب��ل ف��إن إيران نش��طت
مؤخرا ً إلع��ادة ترميم حتالفاتها
مع تركيا واالستثمار في الورقة
الس��ورية والكردي��ة إلنع��اش
حتالف��ات تهتك��ت بفع��ل األزمة
الس��ورية والعراقي��ة ،ملحق��ة
أض��رارا ً كبيرة في مكان��ة إيران
اإلقليمي��ة وقدرته��ا عل��ى بن��اء
التحالف��ات وجتن��ب العزل��ة
السياسية واألمنية.

بقلم :حازم عياد
الكيان ،ومن خالل زيارة املس��ؤولني الصهاينة للواليات املتحدة ،يحاول
إعادة رسم االستراتيجية األمريكية املتحللة في املنطقة على إيقاع تفضيالته
ورغباته بشكل يدعم مركزه اإلقليمي املتراجع؛ خصوصا ً بعد الضربة القوية
الت��ي تلقاه��ا في القدس؛ وبعد التجاه��ل األمريكي ملتطلباته ف��ي التعامل مع
روس��يا وإيران في س��وريا ،وانش��غالها في أزمتها الداخلية وش��به اجلزيرة
الكورية.
ما يحدث في اإلقليم والتحركات الصهيونية ستس ّرع في بناء التحالفات
اإلقليمي��ة وتعزيزها ،خصوصا ً ب�ين تركيا وإيران على وقع األزمة الس��ورية
واحلرب اليمينية واألزمة اخلليجية؛ ما يعني أننا أمام مرحلة جديدة ستقود
املنطقة الى اس��تقطاب كبير ،وجول��ة جديدة من الصراع تس��تنزف الواليات
املتح��دة وتضع��ف قدرتها على الس��يطرة وف��رض مفهومها للس�لام؛ فتركيا
وإيران وروس��يا قوى إقليمي��ة ودولية وازنة ومؤثرة وقادرة على اس��تقطاب
املزي��د من احللف��اء ،في حني أن الكيان اإلس��رائيلي س��يبقى عبئ��ا ً كبيرا ً على
اإلدارة األمريكية وعنصر اس��تنزاف كبير وإرباك الستراجتيتها؛ األمر الذي مت
التأكي��د علي��ه أكثر من مرة من قادة عس��كريني أمريكان على رأس��هم اجلنرال
املتقاعد باتريوس ،وأكادمييني ومفكرين سياسيني ،كان آخرهم مرشماير في
كتابه األخير «اللوبي اإلسرائيلي والسياسية اخلارجية األمريكية».
ف��ي احملصلة النهائية ،تش��هد املنطق��ة حتوالت وانقالبات اس��تراتيجية
تترافق مع اس��تعدادات جتري على قدم وس��اق لتعزيز التحالفات وتدعيمها
خصوصا ً في س��وريا والعراق واخلليج العربي؛ فبعد أن تع ّرضت حتالفات
الكيان اإلسرائيلي لتهتك ش��ديد ناجم عن املواجهة الواسعة في القدس ،عاد
الكي��ان ال��ى محاولة إحياء مش��روع
النات��و اخل��اص ب��ه ف��ي املنطق��ة
واالس��تعانة بتيار نخبوي متصهني
وإع��ادة ترميم��ه ،ف��ي املقاب��ل ،تبذل
جهود تركي��ة إيرانية لبناء حتالفات
تتمك��ن م��ن مواجه��ة التهدي��دات
املش��تركة التي لن تتوقف مخاطرها
عند حدود إيران ،بل ستمتد تداعياتها
اخلطرة على تركيا واإلقليم ،في حال
مت َّك��ن الكي��ان م��ن اس��تعادة زم��ام
املب��ادرة وفش��لت املنطق��ة بترمي��م
عالقاتها وتصفية خالفاتها}.
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ابن زايد ..ودحالن ..وغزة ..وشرق أوسط جديد!
اإلم��ارات ت��و ّرط الس��عودية والبحري��ن ،وجت��ر
مصر وراءها ،وتفرض ما يس��مى باحلصار على قطر.
السعودية تريد عزل إيران ،اإلمارات تريد القضاء على
اإلخوان لكن ليس كل اإلخوان.
الس��عودية تتهم قط��ر بالتآم��ر مع إي��ران ،ولكن
حليفتها اإلمارات مرتبطة مبصالح اقتصادية بعشرات
مليارات الدوالرات مع طهران ،والس��عودية واإلمارات
تتهم��ان قطر بدعم اإلرهاب ومتويل��ه .اإلمارات حليفة
الس��عودية حتتضن ابن الرئيس اليمني علي عبد الله
صال��ح ،ال��ذي يح��ارب حتالفهما ف��ي اليمن ألس��باب
تتعل��ق باالس��تثمار وامل��ال .الس��عودية واإلم��ارات،
إرض��اء لترام��ب تتهمان حم��اس باإلره��اب ،اإلمارات
مع مصر تنس��قان مع حماس في قطاع غزة ،وتعلنان
عن متويل مش��اريع تنموية هن��اك ،في محاولة لتحال
مح��ل قط��ر وإي��ران .مص��ر تؤكد علن��ا ً دعم الش��رعية
الفلس��طينية والس��عودية كذل��ك ،واإلم��ارات حتارب
السلطة عبر فلسطينيني قبلوا أن يكونوا أدوات بيدها.
ه��ذه هي الصورة كم��ا أراها .قد تب��دو كأنها لغز وهي
ليست كذلك ،وتفسيرها أبسط مما يظن.
محمد ب��ن زايد احلاكم الفعلي في إمارة أبو ظبي،
بعد أن ج�� ّر وراءه الس��عودية والبحرين ومصر ،وهو
مسلح مبال وفير ودعم من واشنطن وتل أبيب ،يعتقد
خاطئ��ا ً أن إمارت��ه ،مباله��ا وحجمها ،ميك��ن ان تدخل

بقلم :علي الصالح

محمد بن زايد

نادي الكبار.
قد يسأل س��ائل ،هل ما تش��هده املنطقة العربية،
ه��و مخطط تآم��ري كبير تك��ون القضية الفلس��طينية
ضحيته املركزية؟ أم أن هناك حالة من صحوة ضمير
متأخرة عند بعض الدول .ومع أن حالة الصحوة قد ال
تكون مس��تبعدة في السعودية ،التي اكتشفت توريط
اب��ن زايد لها ،كما اكتش��فت حس��ب التس��ريبات حجم
الورط��ة الت��ي وقعت فيها في اليم��ن ،وهي بعد عامني
ونص��ف الع��ام من احل��رب املكلف��ة م��ن كل اجلوانب،

تراجع دور الكنيسة في أوروبا
بولندا نموذج ًا
تفي��د بيان��ات الكنيس��ة الكاثوليكية في وارس��و
(بولندا) لشهر متوز املنصرم بأنّ ث ّمة انخفاضا ً كبيرا ً
س��جل في نس��بة مرتادي الكنائس التي كانت مت ّثل
ُي َّ
نقطة أساس��ية في حياة ش��عب بولندا خ�لال العقود
السابقة .وتوضح أنّ النس��بة «انخفضت إلى أقل من
 40في املائة»ُ .يذكر أنّ بولندا وفقا ً لتصنيفات االحتاد
األوروبيُ ،تعرف بأ ّنها واحدة من بني أكثر خمس دول
ي��ؤدّي فيها الدي��ن دورا ً محوريا ً ف��ي مجتمعاتها ،إلى
جانب أيرلندا واليونان وأملانيا وسلوفاكيا .فمقدّمات
دس��اتير تل��ك ال��دول كلها تش��ير بوض��وح إل��ى الله
واملسيحية ،باإلضافة إلى ديباجة تتناول وصفا ً عاما ً
للقيم واألخالق في السياق الثقافي املجتمعي .وحتمل
ديباجة الدس��تور البولندي إش��ارة واضحة إلى دور
الدين ،إذ يأتي فيها أنّ «األمة البولندية وجميع سكان
اجلمهورية هم كل أولئك الذين يؤمنون بالله كمصدر
للحقيقة والعدل واخلير واجلمال».
والكنيس��ة الكاثوليكي��ة التي كانت متل��ك تأثيرا ً
ونف��وذا ً ف��ي املجتم��ع ،ت��رى ف��ي انخف��اض مرتادي
الكنائس «مؤش��را ً غير ّ
مبش��ر» ،إذ بلغ مس��تويات لم
تش��هدها بولن��دا ف��ي تاريخه��ا احلديث .فف��ي الفترة
املمت��دة بني ع��ام  2010وعام  2013فقدت الكنيس��ة
مليو َني فرد ،ال س��يّما الذين كانوا يرت��ادون الكنائس
للمشاركة في قداس األحد.
ويتراجع عدد املؤمنني املسيحيني الذين يرتادون
الكنائ��س في بولندا ،غي��ر أنّ ذلك ال يب��دو مؤثرا ً على
ال��دور ال��ذي حتتف��ظ ب��ه الكنيس��ة الكاثوليكي��ة في
البالد.
واالهتم��ام به��ذا اجلان��ب في بولن��دا م��ردّه إلى
ثقافة هذا املجتمع وتقاليده .بالنسبة إلى البروفسور
املتخصص في علم الالهوت ،ستانيس�لاف أوبيريك،
ف��إنّ «تراجع األعداد مرتبط بزي��ادة االزدهار وارتفاع
مستوى التعليم في البالد» .و«في سياق عوملي ،فإنّ

ازدياد الثراء والرفاهية ُيربطان دائما ً بالعلمانية .وقد
ج��رى قمع اصطناع��ي للتط ّور الطبيع��ي في املجتمع
أثناء حكم احلزب الش��يوعي» .وفي احلقبة التي تلت
انهي��ار احلك��م الش��يوعي ،ب��رزت متغيّ��رات املجتمع
البولندي الدينية بصورة واضحة.
مرتادو الكنائس انخفض عددهم خالل السنوات
األخيرة ،إال أنّ مس��ألة الدين ما زالت تؤدّي دورا ً كبيرا ً
في املجتمع البولندي ،ونفوذ الكنائس ميت ّد حتى إلى
احلي��اة النقابية ويعدّها كثي��رون ملجأ .ويرى بعض
املتخصص�ين في عالق��ة الكنيس��ة باملجتم��ع أنّ ث ّمة
مما ال ّ
ش��ك فيه
«عالقة هيمنة ودولة داخل الدولة» .و ّ
أنّ الكنيس��ة أدّت أدوارا ً كبيرة في فترات حاس��مة في
تاريخ بولندا.
ف��ي املناط��ق الريفية والق��رى الصغي��رة ،ما زال
للكنيسة دورها الفاعل في تعزيز العالقات االجتماعية
في تلك املجتمعات الصغيرة .فالعائلة في مجتمعات
الري��ف م��ا زالت تضطلع ب��دور مركزي و ُتعَ�� ّد مرجعا ً
وش��بكة أم��ان لكثيري��ن ،إذ إ ّنه بخالف امل��دن الكبيرة
حتاف��ظ القرى على عالقات أس��رية متين��ة .إلى ذلك،
تق�� ّل نس��بة الذين يرس��لون آباءه��م إل��ى دور رعاية
العجزة في تلك القرى ع ّما هي عليه في املدن الكبيرة.
وهي تقاليد تعززها «النظرة إلى الواجب على أساس
ديني» ،بحس��ب ما يلفت الباحث في الشأن البولندي
مايكل هاردنفيلت.
من جهة أخرى ،تأتي مس��ألة اإلجهاض كواحدة
م��ن أهم النقاط الت��ي تؤ ّثر فيها الكنيس��ة .و ُينظر إلى
محاوالت تش��ديد القوانني حول اإلجهاض والس��عي
احلكومي منذ عام  2016إلى منعه ،كواحد من عوامل
نفوذ الكنيس��ة في احلياة اليومية في بولندا .ويبحث
احل��زب احلاكم (القانون والعدالة) عن ش��عبية أكبر
من خالل تش��ديد قان��ون اإلجهاض ،ملعرفت��ه بتأثير
الكنيس��ة ونفوذه��ا ف��ي املجتم��ع .وترب��ط الكنيس��ة
وأحزاب اليمني واجلهات املناهضة
لإلجهاض األمر بدراس��ات مختلفة
تص��در من��ذ ع��ام  2008وحت�� ّذر
م��ن أنّ «عدد س��كان بولندا س��وف
ينخف��ض س��بعة مالي�ين نس��مة
ف��ي ع��ام  ،2060ليصبح��وا 31
مليون��اً» .م��ن هنا ،م��ا زال كثيرون
ي��رون ف��ي الكنيس��ة ودروه��ا ف��ي
املجتم��ع البولن��دي أهمي��ة كبي��رة
حملاولة إنقاذه من ش��يخوخته عبر
التشجيع على اإلجناب ومبحفزات
اقتصادية مختلفة}.

تبحث عن مخرج يحفظ لها ماء الوجه ،وهو ما كشفت
عنه تس��ريبات لس��فير اإلمارات في واش��نطن يوسف
العتيب��ة ،تفي��د بأن ول��ي العهد الس��عودي ،محمد بن
سلمان ،يريد اخلروج من اليمن.
وقد جتد الس��عودية نفسها ونتيجة لسياسة ابن
س��لمان ،في ورطة جديدة وهذه امل��رة في العراق ،في
محاولة ملواجه��ة إيران في العراق ،ب��دال ً من املواجهة
املباشرة ،عبر التقرب من مكونات السياسة العراقية،
وفتح قنصلي��ات ومعابر (معبر عرعر) ودعوة مقتدى
الص��در والعب��ادي واحلكيم إلى الس��عودية إلخ ،فهل
س��تنجح ف��ي العراق في ما فش��لت فيه ف��ي اليمن؟ أم
س��ينطبق عليها املث��ل القائل «ال طالت بلح الش��ام وال
عنب اليمن»؟
كل ه��ذه التط��ورات أو معظمه��ا ف��ي منطقتن��ا
املنكوبة ،في زمن عربي غابت فيه الزعامات احلقيقية،
تسارعت بعد الزيارة املشؤومة التي أنعم بها الرئيس
األمريك��ي دونالد ترامب ف��ي أواخر أي��ار املاضي على
النظ��ام الس��عودي والقم��م الثالث في الري��اض ،التي
متخض��ت عن ثالث��ة أم��ور ،اولها صفق��ة العصر التي
س��تكلف حكومة الري��اض أكثر من 400ملي��ار دوالر،
أي ما يس��اوي على األقل 1500مليار ريال س��عودي،
وهذا املبلغ يعادل دخل السعودية من النفط للسنوات
اخلم��س املقبلة .طبع��ا ً إذا ما أخذنا عل��ى محمل اجلد
كالم وزير املالية السعودي محمد اجلدعان ،الذي قال
إن دخل الس��عودية الس��نوي من النف��ط يعادل 300
مليار ريال.
األم��ر الثاني هو إقناع هذه ال��دول بضرورة احلل
اإلقليمي الذي سيعزز التعاون االقتصادي والتجاري،
وال س��يما بني الدول اخلليجية صاحبة املال والثروة،
ودول��ة إس��رائيل صاحب��ة التكنولوجب��ا ،وف��ي ه��ذا
الس��ياق ،تطم��ح إس��رائيل كما ق��ال أح��د وزرائها قبل
بضع��ة أيام ،إل��ى أن تص��ل الص��ادرات اإلس��رائيلية
للدول اخلليجية إلى 45مليار دوالر.

واألم��ر الثالث ش��يطنة القضية الفلس��طينية عبر
ش��يطنة حرك��ة حم��اس واتهامه��ا باإلره��اب ،وش��ق
الصفوف وتكريس االنقس��ام القائم ب�ين الضفة وغزة
والقضاء على حلم الدولة املس��تقلة ،ولألسف عبر أياد
فلسطينية.
وحقيقة أن يقف وزير اخلارجية السعودي عادل
اجلبير ويقول ،إن حم��اس إرهابية ،وهذه تصريحات
ل��م تكن حتى وق��ت قري��ب أم��را ً مألوفا ً في السياس��ة
الس��عودية ،بل خارج س��ياقها ،وردد ه��ذه التهم غير
م��رة أنور قرقاش وزير الدولة للش��ؤون اخلارجية في
اإلمارات ،وال تفسير لهذا التغير املفاجئ وفق التعابير
السياسية ،سوى أنه يأتي في إطار مخطط أوسع ،هو
احلل اإلقليمي .وال ننس��ى أيضا ً موقف عراب العالقات
اإلماراتي��ة اإلس��رائيلية س��فير ابو ظبي في واش��نطن
يوس��ف العتيبة ،الذي انضم إلى اجلوق��ة وراح يكيل
االتهامات.
محمد بن زايد يضرب بس��يف إسرائيل التي توفر
له احلماية األمنية ،وهو يسعى لتقدمي اخلدمات إليها
عبر حتقيق املصاحلة اإلقليمية في إطار شرق أوسطي
جديد ،ويقل��ب الطاولة لصالح حليف��ه محمد دحالن،
عل��ى الرئيس عب��اس الذي ال ي��زال يتمس��ك باملبادرة
العربي��ة إلنهاء الص��راع ،ويطالب بتطبيقه��ا من ألفها
إلى يائها وليس العكس.
وأخي��راً ،ف��إن الش��يء األكي��د أن حت��ركات محمد
بن زاي��د ونش��اطاته األخي��رة احملمومة ف��ي القاهرة،
ليس��ت ملس��اعدة أهل غزة ،فأهل غ��زة محاصرون منذ
أحد عش��ر عاما ً ولم ن��ر دورا ً لدولة محم��د بن زايد في
رفع املعاناة عنهم ،الغ��رض من هذه التحركات تنفيذ
أجن��دات أخرى .لكن هل يعتق��د أنه قادر على متريرها
بـ15مليون دوالر في الش��هر ،وهو ليس كافيا ً لتغطية
فاتورة الكهرباء لشهر واحد؟
محمد بن زايد يريد ش��راء موطئ ق��دم جلماعته،
يس��تطيعون من خالل��ه العمل بحري��ة ،كخطوة أولى
نح��و عودة محمد دح�لان إلى القطاع «ظاف��را ً مظفراً»
ول��و لبضع س��اعات أو رمبا أيام ،حس��بما تس��مح له
به أعمال��ه التجاري��ة و«وقت��ه الثمني» وأيض��ا ً رجال
أمنه ،تلتقط له الصور وهو رافع «شارة النصر» تيمنا ً
بـ«القائ��د الرمز» ،وهذا م��ا أراده ويري��ده ال حبا ً بغزة
والغزي�ين ،ب��ل نكاية مبحم��ود عباس وال أح��د غيره،
فهو الذي أخرجه من املعادلة الفلسطينية وقضى على
مستقبل سياسي كان يحلم به}.

مظاهرة في بوسطن
تطالب بوقف عنصرية ترامب
اكتظت ش��وارع مدينة بوس��طن
األميركي��ة ي��وم الس��بت بعش��رات
اآلالف من املتظاهرين الذين احتشدوا
رفضا ً لليمني املتطرف ،رافعني الفتات
تطال��ب «بوق��ف عنصري��ة الرئي��س
دونالد ترامب».
وأظه��رت ص��ور التقط��ت ج��وا ً
املتظاهري��ن املناهض�ين للعنصري��ة
وقد اكتظت بهم الش��وارع الرئيس��ية
باملدين��ة ،ف��ي رد فع��ل ق��وي
لس��كان بوس��طن عاصم��ة والي��ة
ماساشوستس الواقعة شمال شرقي
الواليات املتحدة ،املؤيدين تاريخيا ً للدميقراطيني.
وذكرت تقارير صحفية نقالً عن مصادر الشرطة ،أن
نحو  15ألف متظاهر ش��اركوا ف��ي هذا التجمع املناهض
للعنصري��ة ،بينما أش��ارت تقاري��ر أخرى إل��ى أن العدد
جت��اوز الـ 30أل��ف مش��ارك .وحمل املتظاه��رون الفتات
كت��ب على بعضها «ال مكان للحق��د» ،و«قاوموا عنصرية
ترامب» و«عودوا من حيث أتيتم أيها النازيون» ،و«حياة
السود مهمة».
وقال مراسلون إن مدينة بوسطن شهدت مواجهات
بني مناوئي اليمني املتطرف وقوات الشرطة ،مما أدى إلى
حدوث صدامات ،لكن دون تس��جيل عنف كالذي ش��اب
جتمعا ً مماثالً قبل أسبوع في شارلوتسفيل بفرجينيا.
وعرق��ل املتظاه��رون املناوئ��ون لليم�ين املتط��رف
والعنصري��ة مظاهرة كان يعتزم غ�لاة البيض تنظيمها
دفاعا ً عما وصفوها بحرية التعبير.
ولم يَظهر من ممثلي اليمني سوى عشرات انسحبوا
حتت حراسة الشرطة أمام صيحات استهجان اجلماعات
الليبرالي��ة واليس��ارية واملناوئ��ة للنازي��ة والعنصرية.
وأعلنت الش��رطة احمللي��ة اعتقال  27ش��خصا ً إلخاللهم
بالنظام.

إجراءات أمنية

ونش��رت الس��لطات األميركي��ة نح��و  500ش��رطي
وضع��وا حواج��ز ملن��ع دخ��ول الس��يارات إل��ى متن��زه
بوس��طن الع��ام األث��ري ال��ذي جتم��ع في��ه احملتج��ون،
وطوقت الش��رطة أيضا ً موق��ع التجم��ع اليميني للفصل
بني املجموعتني.
واس��تخدمت الش��رطة أدوات مكافح��ة الش��غب
والهراوات ملنع املتظاهرين من الوصول إلى موقع جتمع
القومي�ين البيض ،مما دف��ع البعض إلى اتهام الش��رطة
بحماية «النازيني».
وتعرض املش��اركون في مظاه��رة «حرية التعبير»
ملضايقات واستهجان املتظاهرين املناهضني للعنصرية
أثن��اء قدومه��م أو رحيلهم م��ن موقع جتمعه��م ،في حني
كتبت الشرطة على تويتر أن عناصرها تعرضوا للرشق
باحلجارة.
ويأت��ي هذا احلش��د ف��ي وق��ت يتصاعد اجل��دل في
البالد ح��ول املواقف العنصري��ة ،وقد اش��تعل أكثر بعد
أن دافع ترامب عن بعض املش��اركني في جتمع النازيني
اجل��دد والقومي�ين البي��ض ف��ي فرجينيا ،واصف��ا ً إياهم
بأنهم «أشخاص طيبون جداً»}.
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صحفي ًا في الذكرى  48إلحراق األقصى
الدولية تعقد مؤتمر ًا
مؤسسة القدس
ّ
ّ
مبناسبة الذكرى السنوية الـ 48إلحراق املسجد
األقصى املبارك ،عقدت مؤسس��ة القدس الدولية يوم
االثن�ين  2017/8/21مؤمت��را ً صحفي��ا ً ف��ي بيروت
إلط�لاق تقريره��ا الس��نويّ احلادي عش��ر «عني على
األقصى» الذي يرصد تطورات االعتداءات اإلسرائيلية
على املس��جد واملواقف وردود الفع��ل املختلفة ،ضمن
الفترة املمتدة من  2016/8/1و.2017/8/1
حضر املؤمتر س��ماحة مفتي اجلمهورية الش��يخ
عبد اللطيف دريان ممثالً بالشيخ زهير الكبي ،السفير
الس��وداني د .علي الصادق علي ،الس��فير اليمني عبد
الله عبد الكرمي ،القنصل العام للسفارة الكويتية محمد
الوقيان ،املستش��ار السياس��ي في الس��فارة اإليرانية
رخش ندي ،الس��فير اإلندونيس��ي ممثالً باملستش��ار
السياسي نور سالم ،الس��فير التونسي علي الصادق
عل��ي ممثالً باألس��تاذة إمي��ان الدويس��ية ،ولفيف من
السياس��يني والعلم��اء واإلعالميني وممثل��ي الهيئات
واملؤسسات واألحزاب اللبنانية والفلسطينية.
حتدث في املؤمتر األس��تاذ بش��ارة مرهج ،نائب
رئي��س مجلس أمناء مؤسس��ة الق��دس الدولية قائالً:
«يس��تمر االحت�لال في إح��راق األقصى بش��كل يومي
من خالل مش��اريعه التهويدية ف��ي القدس واألقصى
واالقتحامات اليومية املتكررة للمسجد املبارك ،بغية
حتقيق وجود يهودي داخل املسجد ،مؤكدا ًأن إجراءات
االحتالل اإلس��رائيلي في مدينة القدس احملتلة دفعت
املقدسيني خلوض معركة بطولية حتافظ على احلق
العربي اإلس�لامي في األقص��ى ،وحتفظ حق األمة في
مقدساتها في القدس احملتلة ،فشارك الكل الفلسطيني
املقدس��ي بكافة أطيافه ومعتقداته وأبنائه في معركة
األقص��ى األخي��رة وجنحوا ف��ي حتقيق نص��ر مبارك

على االحت�لال العنصري ورفض سياس��ية االحتالل
التهويدية العنصرية.
وأكد مرهج أن العقارات املسيحية جزء من تراثنا
العربي في املدينة املقدس��ة ،داعيا ً إلى خطوات عملية
إلفشال هذا املشروع التآمري على احلضور املسيحي
العربي في مدينتنا املقدسة.
وع��رض املدي��ر العام ملؤسس��ة الق��دس الدولية
األس��تاذ ياس�ين حم��ود ملخ��ص تقري��ر «ع�ين عل��ى
األقص��ى» احل��ادي عش��ر ،مؤك��دا ً اس��تمرار مس��اعي
االحتالل في إجراءاته التهويدية في املس��جد األقصى
املبارك ،وال س��يما التقسيم الزماني واملكاني وتشريع
دخول املستوطنني إلى األقصى بحرية تامة.
وق��ال« :نلتق��ي الي��وم وم��ا زلن��ا نعي��ش أجواء
الذك��رى اخلمس�ين الحت�لال املس��جد األقص��ى ،وفي

الوراق المصرية
مسيرات األكفان في ّ
لمواجهة الطرد من أرضهم

ف��ي تط��ور جديد ألزم��ة جزي��رة ال��وراق املصرية،
التي تسعى الدولة لتهجير أهلها ،من أجل حتويلها إلى
مركز استثماري وسياحي عاملي ،بعد بيعها ملستثمرين
إماراتي�ين ،فوج��ئ أهالي اجلزي��رة على مدار األس��بوع
املاض��ي ،مبس��ؤولني ف��ي هيئ��ة املس��احة العس��كرية
بالن��زول إلى اجلزي��رة ،ومحاول��ة إجب��ار األهالي على
توقي��ع إق��رارات تلزمه��م ببي��ع ممتلكاته��م ،س��واء من
األراض��ي أو العقارات ،وإما مصادرتها حتت بند املنفعة
العامة .وأكد مندوبو هيئة املس��احة أن��ه في حالة عدم
توقيع األهالي على تلك اإلقرارات في الوقت الراهن لبيع
ممتلكاته��م واحلصول عل��ى املبالغ املقررة س��لفاً ،التي
تق��در بأربعة ماليني و 800ألف جني��ه للفدان ،لن يحق
لهم طل��ب التوقي��ع بعد ذلك ،وس��يتم س��حب األراضي
بالق��وة ،عل��ى الرغم من أنه��ا ملكيات خاص��ة محفوظة
بنص الدستور ،وال يجوز إجبارهم على التفريط بها.
وعلى مدار اليومني املاضيني نظم األهالي مسيرات
باألكف��ان طاف��ت أرج��اء اجلزي��رة ،لتأكي��د متس��كهم
بحقهم ف��ي األرض ،وعدم التفريط به��ا حتت أي ظرف،
رافضني احملاوالت الت��ي يقودها اجليش ،ممثالً بالهيئة
الهندس��ية للق��وات املس��لحة ،لتهجيره��م قس��را ً م��ن
أراضيه��م .وق��ال أحد القيادات الش��عبية ف��ي اجلزيرة:
«بع��د أن وعدنا الل��واء كامل الوزير خ�لال املؤمتر الذي
جمعن��ا ب��ه عل��ى أرض اجلزيرة أخي��را ً بعدم املس��اس
بأي ش��بر من األرض قبل التوصل إلى تفاهمات ترضي
جمي��ع األطراف ،واإلفراج عن الش��باب ال��ـ 19املقبوض

عليه��م من��ذ أح��داث  19مت��وز املاضي ،فوجئن��ا بعدها
مبندوب�ين م��ن هيئة املس��احة العس��كرية ينزل��ون إلى
اجلزيرة ومعهم اإلق��رارات ،مهددين األهالي إما التوقيع
بقبولنا بيع أراضينا أو سحبها» ،متسائالً« :هل هذا هو
جزاء اس��تقبالنا له وس��ماعه بعد أن ظننا أنه جاء بحل
لألزمة؟».
واجتمع مدير اإلدارة الهندسية في القوات املسلحة،
التي باتت ُتش��رف على كافة املش��اريع احلكومية التي
يتم تنفيذها بعد إقصاء شركات املقاوالت التابعة لقطاع
األعمال احلكومي وكذلك ش��ركات القط��اع اخلاص ،مع
أهال��ي اجلزي��رة قبل أس��بوع ،في لقاء ش��ابه الكثير من
التوتر ،ولم ينت ِه إلى أي قرارات ملموسة ،في ظل متسك
األهالي بحقهم في عدم مغادرة األراضي .وأصدرت هيئة
املساحة العس��كرية قرارا ً رفضه األهالي ،لتوسيع حرم
الطري��ق اخلاص مبح��ور روض الفرج ،ال��ذي مير فوق
اجلزي��رة ،إلى مائة متر على جانب��ي الطريق ،متجاوزة
بذلك املتعارف عليه بشأن حرم الطرق ،والذي يبلغ 25
مترا ً فقط على جانبي الطرق واحملاور الكبرى.
وأش��ار موقع «س��ي ب��ي س��ي بالعربية» إل��ى أنه
تواص��ل مع مق��ر الش��ركة ف��ي دبي عب��ر الهات��ف ،ومت
التحدث مع املسؤول عن التسويق في الشركة ،راجنان
رادها كريش��نان ،لالستفسار عن طبيعة املشروع .وقال
كريشنان إن «الشركة لم يعد لها عالقة باملشروع بعدما
أنه��ت التصميم ،بناء عل��ى طلب أحد عمالئه��ا» ،رافضا ً
إيضاح أي تفاصيل عن هوية العميل أو جنسيته}.

أج��واء الذك��رى الثامن��ة واألربعني إلح��راق األقصى
على ي��د املتطرف ماي��كل روهان وبدعم وتس��هيل من
الس��لطات اإلس��رائيلية .لم َي ُزل االحتالل ،ولم تنطفئ
النا ُر التي تلته ُم األقصى شيئا ً فشيئاً ،ولكنّ هذه النا َر
مس��تمر ٌة من دون د َ
ُخانٍ ووَق��ود ،إمنا هي نار التهويد
والتهديد».
وأوضح حمود أن دور الش��رطة اإلسرائيلية كان
مح�� َّل تقدي�� ٍر وثنا ٍء م��ن قب��ل املس��توطنني املتطرفني
الذي��ن وجدوا في وزي��ر األمن الداخل��ي جلعاد أردان،

داؤنـا و دواؤنـا

وقائد شرطة االحتالل في القدس يورام هليفي ،ثنائيا ً
ذهبيا ً أس��هم إل��ى ح ٍّد كبير ف��ي تس��هيل اقتحاماتهم،
ّ
وغ��ض الط��رف ع��ن أدائه��م للطق��وس التلمودي��ة
أثن��اء االقتحام��ات ،وتكبي��ل ي��د املصل�ين واملرابطني
واملرابطات.
وأوضح حمود أنّ وجود نحو  64حفرية ونفقا ً في
محيط وأسفل املسجد األقصى املبارك منها  32حفرية
في اجلهة الغربية ،معتب��را ً اجتماع حكومة االحتالل
في أح��د األنفاق التي تبع��د أمتارا ً قليل��ة عن األقصى
غربا ً في  2017/5/28مبناسبة ذكرى خمسني عاما ً
على احت�لال كامل الق��دس كان رس��الة واضحة بأنّ
ه��ذه احلفريات يتبناه��ا أعلى رأس الهرم السياس��ي
لتوظيفها في الترويج لتاريخ يهودي مختلق.
وعل��ى صعيد اقتحام��ات املتطرف�ين اليهود ،قال
املدي��ر الع��ام ملؤسس��ة الق��دس الدولي��ة« :بل��غ عدد
املقتحم�ين خالل مدة الرص��د نح��و  23661مقتحماً،
وهو ما يعني ارتفاعا ً في عدد املقتحمني بنس��بة %58
باملقارن��ة م��ع تقرير الع��ام املاضي حي��ث كان العدد
 ،13733وميكن القول إنّ عدد الذين اقتحموا األقصى
حس��ب تقرير هذا العام هو األكبر منذ احتالل املسجد
عام .»1967
وج��رى اختت��ام املؤمت��ر بإع�لان مجموع��ة م��ن
التوصي��ات للس��احات اللبناني��ة والفلس��طينية
والعربية ..وللعالم اإلسالمي}.

بقلم :الشيخ نزيه مطرجي
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الشبهات ،ومن ا َتّقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ِ
الصدِّ يق أبو بكر رضي الله عنه« :كنا َن َدع َس� � ْبعني باب ًا من احلالل مخافة أن نقع في
يقول ِّ
باب واحد من احلرام!» ويقول عمر رضي الله عنه« :كنا َن َدع تسعة أعشار احلالل ،مخافة الوقوع
في احلرام!»
ُروي ع ��ن أب ��ي حنيف ��ة أنه كان له َدي � ٌ�ن على رجل في بغ ��داد ،فذهب إليه م ��ع بعض تالميذه
الباب على ال َـمدين ،وابتعد عن الباب لوجود س ��قيفة
واحلر ش ��ديد ،فطرق
يوم وس ��ط النهار
َ
ُّ
في ٍ
الس ��قيفة ووقفنا في الش ��مس؟
ف ��وق الب ��اب تقي من احل ِّر ،فق ��ال أحد تالميذهِ :ل َم
ْ
ابتعدنا عن ّ َ
الس ��قيفة هو اس ��تفادة من ال ّ َدين ،وهذه
فأجاب :لنا ٌ
الس ��قيفة ،ووقوفنا حتت ّ َ
دين على صاحب ّ
ُشبهة ربا!!
َضل وهو الزُّ هد في
إن للزُّ ه � ِ�د أوجه� � ًا ثالث ��ة :ز ُ
ُهد الف َْرض ،وهو الزُّ هد في احلرام ،و ُزه ��د الف ْ
هد في ُّ
الش ُبهات>.
السالمة ،وهو الزُّ ُ
احلالل ،وز ُ
ُهد ّ َ
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أنشطة

الجماعة اإلسالمية تزور السيد علي فضل الله

زار وفد م��ن اجلماعة اإلس�لامية برئاس��ة رئيس
املكت��ب السياس��ي النائ��ب الس��ابق أس��عد هرم��وش
وحضور أعضاء املكتب النائب السابق زهير العبيدي
واألس��تاذ عم��ر س��راج واألس��تاذ وائل جنم ،املش��رف
العام على مؤسس��ات السيد محمد حس�ين فضل الله
السيد علي فضل الله يوم اخلميس .2017/8/17
جرى خ�لال اللقاء البح��ث في القضاي��ا والهموم
اإلس�لامية العام��ة ،وأهمي��ة ال��دور الوس��طي املنفتح
واملعتدل الذي كان ميثله املرجع الس��يد محمد حسني

فضل الل��ه ،وحاجة لبن��ان واملنطقة في ه��ذه املرحلة
الى هذا النهج خاصة في ظل ما تواجهه من استهداف
يريد إثارة مزيد من الفتنة بني أبنائها.
كما نقل الوفد لس��ماحته حال��ة القلق التي تنتاب
الساحة اإلسالمية ج ّراء بعض التشريعات التي فيها
نوع من التجاوز على القيم اإلس�لامية التاريخية ،كما
أكد ل��ه احلرص على اعتم��اد يوم اجلمع��ة يوم عطلة
رس��مية في لبن��ان انطالقا ً من احلرص على املس��اواة
بني اللبنانيني ،وتعزيزا ً لروحية العيش املشترك.

أبو ياسين :الجماعة اإلسالمية تقف إلى جانب الجيش
في معركته ..وترفض أي تنسيق مع النظام السوري
تق��دم املس��ؤول السياس��ي للجماع��ة اإلس�لامية ف��ي
البق��اع األس��تاذ علي أبو ياس�ين ،بالتعازي الهالي ش��هداء
اجليش اللبناني الذين س��قطوا مبعرك��ة جرود راس بعلبك
والقاع ضد تنظيم الدولة ،ومتنى الش��فاء العاجل للجرحى،
وق��ال أبو ياس�ين في حدي��ث لـ«إذاعة الفج��ر» ،إن اجلماعة
االس�لامية تقف الى جانب اجليش ف��ي معركته التي تعتبر
وطني��ة بامتياز ،آم�لاً أن تنجز هذه املعركة في أس��رع وقت
ممكن وبأقل خسائر ممكنة.
وح��ول مصي��ر العس��كريني املخطوف�ين ل��دى تنظي��م
الدولة ،متنى أبو ياس�ين أن حتس��م هذه املس��ألة وأن يعود
العس��كريون الى أهلهم س��املني ،مؤكدا ً وقوف اجلماعة الى
جانب األهالي ودعمها لهم في هذه القضية.
على صعيد متصل ،أعلن أبو ياس�ين أن املعركة مع تنظيم الدولة مختلفة عن املعارك األخرى ،س��واء
مع «فتح الشام» أو «سرايا أهل الشام» ،ألن مسلحي تنظيم الدولة ال يوجد مكان يرحلون اليه ،وهذه هي
االش��كالية في هذه املعركة ،وأكد ابو ياس�ين أن اجلماعة اإلس�لامية ضد أي تنسيق على كافة املستويات
األمنية السياسية والعسكرية مع النظام السوري ،الذي تسبب مبأساة للماليني من شعبه.
وعن زيارة بعض الوزراء الى دمش��ق ،قال ابو ياسني ،إنها زيارة مستغربة ومستهجنة ،وتهدف الى
حتقي��ق أجن��دات ومصالح خاصة ،مثنيا ً على موقف التيار الوطني احل��ر لوقوفه إلى جانب احلكومة في
هذه القضية ،وعدم ذهاب وزيره الى سوريا.

التأهيل السياسي المركزي ألخوات في جمعيات إسالمية

ضم��ن سلس��لة التأهيل السياس��ي املركزي لقس��م
األخ��وات ف��ي اجلماع��ة اإلس�لامية ،أقيم��ت دورة «عني
النس��ر» ،التش��كيل السياس��ي خلريطة العالم املعاصر
ومساراته احملتملة ،بقيادة مدير مركز زيتونة للدراسات
الدكتور «محسن صالح»
ش��اركت ف��ي ه��ذه ال��دورة ،ثل��ة م��ن املثقف��ات من
جمعي��ات متع��ددة كجمعي��ة النج��اة االجتماعي��ة
وجمعية االحتاد اإلس�لامي وجمعية اإلرشاد واإلصالح
وجمعي��ة اإلصالح ،وذلك مل��دة ثالثة أي��ام متواصلة في
19/18/17آب  ،مبقدار ثماني ساعات يومياً.
تضمن برنامج الدورة ما يلي:
 -1ف��ي الي��وم األول :اخللفي��ات التاريخي��ة

15

واأليديولوجيات العاملية.
 -2ف��ي الي��وم الثان��ي :خريط��ة العال��م املعاص��ر
(احل��روب الكب��رى ،االس��تعمار التقلي��دي واجلدي��د،
م��ن الث��ورة الصناعي��ة إل��ى ث��ورة املعلوم��ات ،العوملة
وجتلياته��ا ،املش��روع الصهيون��ي ومش��اريع النهوض
احلضاري).
 -3في اليوم الثالث :ورش عمل قامت بها املتد ّربات،
للتدريب على وضع س��يناريوهات حول مستقبل العالم
الغربي والعربي ومستقبل املشروع الصهيوني.
اختتمت الدورة بتوزيع ش��هادات من مركز زيتونة
عل��ى املتد ّربات .وكلمة ختامية للدكتور محس��ن ،وكلمة
شكر من منسقة الدورة الى مركز زيتونة.

الجماعة تزور شيخ عقل الموحدين الدروز

زار وف��د م��ن اجلماعة اإلس�لامية برئاس��ة رئيس
املكت��ب السياس��ي األس��تاذ أس��عد هرم��وش وأعضاء
املكتب النائب السابق زهير العبيدي ،عمر سراج ووائل
جنم ،ش��يخ عقل طائفة املوحدين الدروز الش��يخ نعيم
حس��ن ،يوم اخلميس  ،2017/8/17ف��ي دار الطائفة
في فردان.
نقل الوفد حتيات قيادة اجلماعة الى سماحة شيخ
العق��ل ،وأعرب رئي��س املكتب لس��ماحته ع��ن قلقه من
محاوالت ضرب القيم التي يتمتع بها املجتمع اللبناني
من خالل التشريعات اجلديدة التي تطال جوانب مهمة
ف��ي حياة املس��لمني ،كما أكد له أن اعتم��اد يوم اجلمعة

يوم عمل عادي ميس مببدأ املساواة ،وفيه افتئات على
حقوق املس��لمني في لبنان ،مؤكدا ً لسماحته أن من حق
املس��لمني في لبن��ان أن يك��ون يوم اجلمعة ي��وم عطلة
رسمية انسجاما ً مع املنطق التاريخي لدار الفتوى.
كم��ا ج��رى البح��ث ف��ي العدي��د م��ن املواضي��ع
االجتماعية ووجوب مراعاة االصول الش��رعية والعمل
على مزيد من التالقي االسالمي-االس�لامي ،مبا يخص
توطي��د الوحدة االس�لامية مل��ا هو خير ملصلح��ة لبنان
والوط��ن العربي خصوصا ً في ه��ذه الظروف الصعبة،
وأن يتالق��ى جمي��ع اللبنانيني حول مؤسس��ات الدولة
الشرعية واحترام االصول الدستورية.

الدكتور السعودي زار مركز الجماعة في صيدا
ق��ام رئي��س
صي��دا
بلدي��ة
املهن��دس محم��د
الس��عودي يرافقه
املستشار القانوني
ف��ي بلدي��ة صي��دا
احملام��ي حس��ن
الدي��ن
ش��مس
مق��ر
بزي��ارة
اجلماعة اإلسالمية
ف��ي صي��دا والتقى
نائ��ب رئي��س املكتب السياس��ي ف��ي لبن��ان الدكتور
بس��ام حمود ،بحضور عض��و املجلس البلدي احلاج
حس��ن الش��ماس وعض��و قي��ادة اجلماع��ة محم��د
الزعتري.
وبع��د اللقاء ،قال الس��عودي« :الزي��ارة دورية،
وه��م أكثر م��ن أصدقاء ،وان��ا أقول إخ��وة خصوصا ً
م��ع الدكت��ور بس��ام حم��ود وحس��ن ش��ماس ،فكان
الغرض الس��تكمال وضع جميع املكونات السياسية
ف��ي املدين��ة باملوض��وع البيئ��ي املتعل��ق مبعاجلة

النفايات والتخلص م��ن العوادم وموضوع املولدات
الكهربائية ،وأيضا ً مشكلة معمل النفايات الطبية».
ب��دوره ،ق��ال الدكت��ور بس��ام حم��ود« :ليس��ت
الزيارة األولى التي نلتقي فيها مع السعودي وحسن
شمس الدين من اجل بحث قضية صيدا وكل القضايا
االمنائية وكل املش��اريع التي تقوم بها بلدية صيدا..
وجدّد باسم «اجلماعة اإلس�لامية» «ثقتنا بالرئيس
محم��د الس��عودي وبكل االجن��ازات التي يق��وم بها،
وبحرص هذا الرجل على مصلحة املدينة».

مزهر»
نادي جنى الصيفي في موسمه التاسع «صيفي ّ
أق��ام نادي جن��ى الصيفي ف��ي أس��بوعه األخير من
املوسم التاسع «صيفي مزهّ ر» .اليوم األول تضمن صالة
ضح��ى ،دبك��ة ،فقرة تفس��ير مع األخ��ت أندي��رة زرزور،
وعرض قدمته فتيات الن��ادي عن قوم عاد وثمود .اليوم
الثاني تضمن صالة الضحى ،دبكة ،وتدريب على فقرات

احلفل النهائي.
ف��ي الي��وم الثال��ث اختت��م الن��ادي موس��مه بحفل
ختامي قدمت فقراته فتيات الن��ادي ،ومت تكرمي الفتيات
الفائزات بحفظ س��ورة الدخان ،ومت توزيع تذكار للجنة
ولفتيات النادي.
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للذكر مثل حظ األنثيين
حين يكون ذكر ًا
بقلم :أواب إبراهيم

كلمة طيبة

حي ًا!
بو رقيبة ال يزال ّ

إبراهيم املصري

أمين إبراهيم

بسام غنوم

حســب توقيت مدينــة بيــروت

أيام
األسبوع
السبت 4
األحد
5
اإلثنني 6
الثالثاء 7
األربعاء 8
اخلميس 9
اجلمعة 10

ذو
احلجة

تصدرها
شركة «بـالغ»
لإلعالم والصحافة والنشر

رئيس التحرير

املدير املسؤول

اإلدارة

مواقيت الصالة
آب
وأيلول

 ...وبو رقيبة هذا ابن الرئيس األسبق
لتون��س احلبي��ب بورقيبة ال��ذي حكمها
منذ نيل استقاللها عن فرنسا طوال ثالثة
عقود واشتهر عنه بآرائه املخالفة للشرع
احلني��ف فضالً عن دعوته في الس��تينات
إلقام��ة صلح عربي-إس��رائيلي ،م��ا أثار
اس��تنكار بع��ض الش��عوب العربية و ّ
مت
قذفه بالبندورة املهترئة والبيض الفاسد
أثناء زيارته بيروت.
ولك��ن ل��م يطل األم��ر ببع��ض العرب
وبخاص��ة منظمة التحرير الفلس��طينية،
فح ّقق��ت دعوة احلبيب ب��و رقيبة ولتظهر
آثاره��ا «احلكيم��ة» ف��ي مؤمت��ر مدري��د
و«اتفاقية أوس��لو» وكام��ب دايفد ووادي
عرب��ة ورحلة «الس�لام» الش��هيرة ألنور
السادات الى تل أبيب فحظيت «إسرائيل»
مب��ا تخط��ط ل��ه عندم��ا أطل��ق الع��رب
شعارهم «االرض مقابل السالم» وربحت
«إسرائيل» األرض والسالم معاً.
وليس��ت دع��وة التطبي��ع م��ع العد ّو
الصهيون��ي ه��ي «املأث��رة» الوحي��دة
للس��يئ الذك��ر احلبي��ب ب��و رقيب��ة هذا،
ب��ل اش��تهر بعدائ��ه للدي��ن اإلس�لامي
وللمؤمنني وإصداره جملة قرارات تطاول
املتمس��كني بهذا الدين ،فأم��ر مبنع صيام
ش��هر رمض��ان ،ومن��ع ارت��داء احلجاب،
وح�� ّرم الوظائ��ف الرس��مية واجلامعات
على احملجب��ات ومن��ع تع��دد الزوجات،
وحاص��ر الش��باب املؤمن والح��ق مصلّي
الفج��ر ،وح�� ّرم الكت��ب الديني��ة ،واقتدى
بهذا الس��لوك املعادي لالسالم العديد من
ال��دول العربية واالس�لامية التي س��ارت
على نهج ب��و رقيبة ،وخاصة في مالحقة
الش��باب املؤمن والضغط على احملجبات
وإلص��اق الته��م املفبرك��ة له��م باخليانة
وتدبير االنقالبات على النظام وزجهم في
الس��جون دون محاكمة أو ف��ي محاكمات
صورية مفبركة.
وعل��ى نه��ج «املجاهد االكب��ر» ،هكذا
ل ّقب نفس��ه ،س��ار خليفته زي��ن العابدين
ب��ن عل��ي ال��ذي ازداد تعنت��ا ً ومط��اردة
للش��باب املؤم��ن والفتي��ات احملجب��ات
وضاق��ت به��م الس��جون واملناف��ي ح ّتى
قامت «ثورة الياس��مني» التي اطاحت بن

علي الذي س��رق مئات مالي�ين الدوالرات
من الش��عب التونس��ي وضاق��ت خزائنه
بقنان��ي املس��كرات ،ورغ��م ذل��ك حظ��ي
مبلجأ في بع��ض دول اخلليج ،بدل تركه
ليحاكمه الشعب التونس��ي على جرائمه
وس��رقاته وتعس��فه .ويبدو أن بو رقيبة
ال ي��زال حيا ً بآرائ��ه وتعليمات��ه ،وهذا ما
يتض��ح م��ن الفت��اوي الش��يطانية الت��ي
أطلقه��ا م��ن يدعي أنه ميثل املس��لمني في
تونس ،والذي يفترض به أن يحافظ على
الشريعة ويقف في وجه من يتع ّرض لها،
فإذا ب��ه يفتي بأن لألنث��ى مثل حظ الذكر
في املي��راث ،وكذلك اجازة زواج املس��لمة
بغير املسلم ،ما أثار الرأي العام االسالمي
الذي طال��ب بعزله من منصب��ه ألنه عدو
للشريعة واملس��لّمات الدينية ،وهو يعلم
متام اليقني ما أجمع عليه الشرع احلنيف
من بطالن زواج املس��لمة من غير املس��لم،
وصواب الشرع االسالمي بأنه للذكر مثل
ح��ظ االنثيني وه��ذا له دراس��ات أجمعت
على صوابية هذا الرأي.
ويبدو أن مآثر الس��يئ الذكر احلبيب
بو رقيبة تتمثلها العديد من أنظمة العرب
تعس��فا ً على مواطنيه��م وتقيي��دا ً حلرية
املؤمنني في العبادة وحرية الرأي ورميهم
بته��م ش��تى حتريض��ا ً عليه��م ومحاولة
عزله��م ع��ن العا ّمة أمالً ف��ي التخفيف من
تأثيره��م عل��ى املجتمع��ات والش��عوب
العربي��ة .لقد كان األول��ى ببعض العرب
أن يحي��وا ذك��رى م��رور م��ر ّوج التطبيع
مع الع��د ّو االس��رائيلي والداع��ي لتحرمي
صي��ام رمض��ان ومنع احلج��اب وحترمي
تعدد الزوجات ومس��اواة الرج��ل باملرأة
في امليراث واملوقف العدائي من الش��باب
املؤم��ن إرض��اء ألمي��ركا والصهيوني��ة
العاملية.
حقا ً انن��ا منر في أزم��ات تطالعنا من
كل ح��دب وص��وب .أزم��ة وج��ود ،أزم��ة
هوي��ة ،أزم��ة عقي��دة ،أزم��ة مصاحلة مع
النف��س .ويعب��ث بن��ا املتآم��رون الذي��ن
يدّعون الدفاع عن هذه الشعوب املقموعة
وإن هم إال أعداء لنا ويسيرون على خطى
بورقيبة الذي يبدو أنه ال يزال ح ّياً}.
عبد القادر االسمر

كلمات معدودة وردت في كلمة ألقاها الرئيس التونسي أمام جمع من النساء ،أثارت الكثير
من الغبار .الباجي قايد السبسي طالب باملساواة في التوريث بني النساء والرجال ،ودعا إلباحة
زواج املسلمة بغير املسلم .ورغم أن السبسي أثار قضيتينْ اثنتني ،إال أن اجلدل كله متحور حول
القضية األولى وهي املس ��اواة في التوريث بني اجلنس�ي�ن .لست فقيه ًا وال عامل ًا كي أعطي وجهة
نظ ��ر ش ��رعية في األمر ،كم ��ا ال ميكنني اجلزم في ما إذا كان توزيع املي ��راث هو أصل من أصول
الدين ،لكنني أود مقاربة القضية من زاوية اجتماعية دون االقتراب من احملظورات الشرعية.
يقدمها مؤيدو املس ��اواة في امليراث بني الذك ��ر واألنثى ،هي أن الدنيا
الذريع ��ة األب ��رز التي ّ
تغ ّي ��رت ،والتفرق ��ة بني الذكر واألنثى لم تعد تتماش ��ى م ��ع احلياة ومتطلباتها .فاملس ��اواة بني
اجلنسني باتت أمر ًا واقع ًا في شتى مناحي احلياة ،واألعباء واملسؤولية لم تعد كما في السابق
على عاتق الرجل وحده ،فاملرأة ش � ّ�مرت عن س ��اعد ْيها ،ونزلت إلى سوق العمل ،وزاحمت الرجل
ف ��ي أعمال ��ه ،وكانت نتيجة ذلك أنها بات ��ت تتحمل كالرجل جزء ًا من األعباء ،بل في حاالت لم
تع ��د ن ��ادرة ،املرأة هي التي تنفق عل ��ى عائلتها والرجل في املنزل يبح ��ث في املجالت اإلعالنية
عن فرصة عمل يقدم لها س ��يرته الذاتية ،وبالتالي –حس ��ب مؤيدي املس ��اواة -ليس من املنطق
أن يتس ��اوى الذكر واألنثى في كل ش ��يء ثم تصطدم األنثى بتوزيع امليراث لتكتشف أن حصتها
متثل نصف حصة الذكر الذي يساويها في القرابة .فطاملا أن األعباء متساوية على اجلنسني،
ف ��إن حصتهم ��ا م ��ن امليراث يج ��ب أن تكون متس ��اوية ،وال ميكن تس ��مية منح الذك ��ر مثل حظ
األنثيني إال غبن ًا حلق باملرأة.
ً
اليوم ،وبعدما بات البعض يعتبر عمل املرأة أصال وليس استثناء ،بدأ احلديث عن جدوى
التفرق ��ة بني الذكر واألنثى ،س ��واء لناحية التوريث ،أو حتى لناحي ��ة القوامة .فالقرآن الكرمي
فضل الله بعضهم على بعض» ،فإذا انتفى اإلنفاق رمبا يجب إعادة
قرن القوامة باإلنفاق «ومبا ّ
النظر بالقوامة ،أقلّه أن تكون مشتركة بني الرجل واملرأة طاملا أن اإلنفاق مشترك كذلك.
هن ��ا نع ��ود إل ��ى أصل احلكاية ونتس ��اءل :من الذي طلب من املرأة أن تش � ّ�مر عن س ��اعد ْيها
وأن تنزل إلى س ��وق العمل وتقف إلى جانب الرجل في املطعم واملتجر والس ��وق ،ألم تصل املرأة
إل ��ى ذلك نتيجة مطالبات ومناش ��دات وتوس�ل�ات بالس ��ماح لها بالعمل خارج املن ��زل؟ ألم تكن
الذريع ��ة ف ��ي البداية أن عمل املرأة عنصر مهم في طريق حتقيق ذاتها؟ بعدما ضاقت الظروف
االقتصادي ��ة بات ��ت الذريعة أكثر إقناع ًا ،وهي أن عمل امل ��رأة ال يحقق مصلحة املرأة ،بل الهدف
حتمل أعباء املنزل ،فعلى األقل تشتري حاجياتها اخلاصة من مدخولها
منه إعانة الرجل في ّ
مب ��ا يخف ��ف عن كاهل الرجل .ب ��دأت احلكاية تط ّوع ًا ون ��زو ًال عند رغبة املرأة ،ولم نس ��مع يوم ًا
أن رج�ل ً�ا أرغ ��م زوجت ��ه أو ابنته عل ��ى النزول إلى العم ��ل ،أو أنه فرض عليها املس ��اهمة معه في
مصروف املنزل ،فكل ذلك كان يتم ذوق ًا وأدب ًا من املرأة ،وحسن ًا فعلت.
ل ��م يع ��د أح ��د يجرؤ على احلدي ��ث عن أن األصل ه ��و أن تلزم املرأة منزلها وتهتم بش ��ؤون
عائلته ��ا ،وترع ��ى أبناءه ��ا .فم ��ن يقول كالم ًا كهذا ه ��و «دقة قدمية» وال يعي ��ش الزمن احلالي.
ال أح ��د يج ��رؤ عل ��ى القول إن أحد أس ��باب البطالة املنتش ��رة بني الرج ��ال وعجزهم عن حتمل
مس ��ؤوليات عوائلهم هي مزاحمة النس ��اء لهم في أعمالهم .ال أحد يجرؤ على القول بأن عمل
املرأة خارج منزلها س ��بب أساس ��ي من أسباب اخليانات الزوجية والتفكك العائلي .فهي تقضي
مع مديرها وقت ًا أطول مما تقضي مع زوجها وأبنائها ،وهو يقضي يومه مع سكرتيرته الغنّوجة
وتعد له الشاي والقهوة ،األمر الذي لم تعد زوجته تستطيع القيام به بعدما باتت
تلبي طلباته ّ
تصل إلى منزلها متعبة مرهقة من اجلهد الذي قدمته في العمل (!!).
للذك ��ر مث ��ل حظ األنثي�ي�ن ،وقوامة الرجل على املرأة تكون حني يع ��ود الرجل «رج ًال» يقوم
بدوره ومسؤولياته دون عون من أحد ،وحني تكون املرأة «امرأة» تلتزم قول الله تعالى «وقرن في
بيوتكن» ،ماعدا ذلك ،فإننا سنسمع أصوات ًا كثيرة تطالب بتأقلم األحكام الشرعية مع الوضع
ّ
الشاذ القائم<.
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