
صناعة اإلرهاب
منذ أيام انتهت معارك جرود عرس���ال ورأس بعلبك والقاع، وتوجهت عناصر »النصرة« ثم 
»داعش« مع عائالتهم الى داخل األراضي الس���ورية، بصرف النظر عن تفاصيل العملية ومدى 
جناحها.. لكن هل ميكن القول -كما يّدعي البعض- أن ذلك كان آخر العهد باإلرهاب؟! واهم 
م���ن يظ���ن ذلك، ألن اإلره���اب ليس مجّرد عملية أمنية أو عس���كرية، وإمنا ه���و توجهات فكرية 
يعتنقها البعض في ظروف تدفعهم إليها وتيّس���ر لهم س���بل اعتناقها. يقولون ان هناك خاليا 
نائم���ة، وه���ذا صحيح غالبًا، ألن وس���ائل التواصل مفتوح���ة ومتاحة للجمي���ع، خاصة إذا كان 
الشاب اللبناني أو الفلسطيني يرصد مجموعات شبابية أخرى تعبر احلدود الى سورية لتقتل 
وتدم���ر، ال���ى جان���ب النظام اجلائر الذي أحرق احلرث والنس���ل، دون أن نس���مي ذل���ك إرهابًا.. 
فاإلرهاب مرض يتفش���ى وينتش���ر إذا توفرت أس���بابه، وال يكفي للقضاء عليه مالحقة ش���باب 
توّرطوا فيه ملجرد تلقي رس���الة عبر الهاتف أو رس���م ش���عار على الصدر أو الظهر، وامنا بنش���ر 
الفكر الوسطي املعتدل، ومعاملة كل املواطنني بعدالة ومساواة، حتى ال يشعر مواطن بالظلم 
والقهر، حني يرى ابن بلده يش���ّرق ويغّرب، ويحمل الس���الح ويعبر احلدود، دون أن يس���أله أحد 

عما يقول ويفعل. فهل تعي أجهزتنا األمنية ومؤسساتنا الدينية هذه احلقيقة؟!
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ثمن النسخة
االشــتــراكـــات

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

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

المجلس الدستوري: 
لم نعّلق قانون السلسلة

الدس��توري   رئاس��ة  املجل��س  أك��دت 
اللبناني أن القانون املطعون في دستوريته 
بتعدي��ل  املتعل��ق   45 رق��م  القان��ون  ه��و 
واس��تحداث بعض القوان��ن الضريبية، وال 
عالق��ة ل��ه بالقانون رق��م 46 املتعل��ق برفع 
احلد األدنى للرواتب و األجور  وإعطاء زيادة  

غالء املعيشة  للموظفن.
وأوض��ح املجلس الدس��توري في بيان 
أنه »س��يصدر ق��راره ضم��ن املهل��ة احملددة 

له«.
وعم��م وزي��ر امل��ال عل��ي حس��ن خليل، 
عل��ى كل وحدات ال��وزارة طل��ب التقيد بقرار 
املجل��س الدس��توري بتعلي��ق اس��تيفاء أي 
رس��وم أو ضرائب نص عليها القانون املعلق 
تنفي��ذه مبوجب احلكم الص��ادر عن املجلس 
الدس��توري املذك��ور، وحت��ى ص��دور ن��ص 

مخالف ليبنى على الشيء مقتضاه.

األسير يشكو وضعه
 في سجن انفرادي

 12 إل��ى  العس��كرية  احملكم��ة  أرج��أت 
اجلاري محاكمة الش��يخ أحمد األس��ير و12 
آخري��ن ف��ي مل��ف »اخلالي��ا النائم��ة«، التي 
مت إنش��اؤها ضمن مجموع��ات صغيرة بعد 
»أح��داث عبرا« وفرار األس��ير بعد التخطيط 
للقي��ام بعملي��ات اغتي��ال وتفجي��ر تط��اول 

شخصيات سياسية ودينية وحزبية.
وجاء إرجاء اجللسة بعدما طلب وكالء 
األس��ير ضم طلبهم السابق في ملف »أحداث 
عب��را« إلى ملف ه��ذه القضي��ة واملتعلق برّد 
املستش��ار املدني في هيئ��ة احملكمة القاضي 

محمد درباس.
ورد رئيس احملكمة العميد الركن حسن 
عبدالله على طلبات وكالء الدفاع عن األسير 
املتك��ررة والت��ي يدل��ون بها خالل اجللس��ة 
م��ا يعّطل الس��ير باحملاكم��ة قبل الب��ت بها، 
بالق��ول إن »وكالء الدف��اع مياطلون من أجل 
إرجاء اجللس��ات«، محذراً من عدم البت بأي 
طلب خالل اجللس��ات وتقدميه قبل موعدها 

للبت به.
وشكا وكالء الدفاع عن األسير من وضع 
موكله��م من��ذ س��نتن في س��جن انف��رادي، 
وعدم البت بطلبات تتعلق بظروف س��جنه، 
مطالب��ن بتطبي��ق قان��ون الس��جون عل��ى 

موكلهم.

»المحكمة الدولية« ُتطلع 
الحريري على تقدم االدعاء

أطلع املدعي العام لدى احملكمة الدولية 
اخلاص��ة بلب���ن��ان نورم��ان فاري��ل كالً م��ن 
ووزي��ر  احلري��ري  س��عد  احلكوم��ة  رئي��س 
العدل سليم جريصاتي على »عمل احمل���كمة 
الدولية وتق��دم االدعاء واملراحل التي قطعها 
في القضاي��ا امل�تالزمة«، إضاف��ة إلى الوقت 
املرتق��ب النته��اء أعم��ال احملكمة أقل��ه في ما 

يختص باملرحلة االبتدائية.
الت��ي  املتالزم��ة«  »القضاي��ا  أن  يذك��ر 
وج��دت فيها احملكمة أدلة كافية تبن التالزم 
م��ع اعت��داء 14 ش��باط أي اغتي��ال الرئيس 
رفي��ق احلري��ري، هي اغتي��ال األم��ن العام 

الس��ابق للحزب الش��يوعي اللبناني جورج 
ح��اوي ف��ي 21 حزي��ران 2005، ومحاولتا 
اغتي��ال الوزي��ر مروان حمادة في 1 تش��رين 
األول 2004 ، والوزير السابق الياس املر في 

12 متوز 2005.

صقر رّد على »الكالم المنفلت 
من عقاله« للموسوي

النائ��ب  »املس��تقبل«  كتل��ة  عض��و  رد 
عقاب صق��ر، على »الكالم املنفل��ت من عقاله 
ال��ذي أطلقه النائب نواف املوس��وي في حق 
الرئي��س س��عد احلري��ري، وال��ذي انط��وى 
على هرطقة دس��تورية غير مس��بوقة متس 
بجوهر املؤسسات وتقّوض رئاسة احلكومة 

وتتجاوز بديهيات العقل السليم«. 
»النائ��ب  أص��دره:  بي��ان  ف��ي  وج��اء 
احلصيف استنبط من بنات أفكاره، بدعة لم 
يس��بقه اليها َفِقيه دستوري، وهي أن رئيس 
احلكوم��ة ال رأي له ألنه ميث��ل رأي احلكومة 
مجتمع��ة! وعليه، فالرئيس احلريري، مدعو 
الى أن يحمل ورقة وقلم ويجول على الوزراء 
طالباً تواقيعهم ليدلي بتصريح، بينما يحق 
لوزي��ر الصناع��ة، مث��الً، أن يق��وم بخطوات 
رئي��س  رأي  تخال��ف  بتصريح��ات  ويدل��ي 
احلكومة واالجماع اللبناني والعربي، لكونه 
رمبا سوبر وزير أو وزير الهي ال يتساوى مع 
الطبيع��ة البش��رية لرئيس احلكوم��ة. بإزاء 
ذل��ك، ال يس��عني االّ التوج��ه للس��يد ن��واف 
بدعوة صادقة الى قراءة الدس��تور، ولو ملرة 

واحدة وسريعة«.

مناورات إسرائيلية
 على حدود لبنان

أطلق��ت »إس��رائيل« أضخ��م من��اورات 
عس��كرية من��ذ تس��عة عش��ر عام��اً، حتاكي 
س��يناريو تدهور أمني س��ريع ومفاجئ عند 
احل��دود الش��مالية ي��ؤدي إلى وق��وع حرب 
م��ع »ح��زب الله« ف��ي لبن��ان، وف��ي مرحلة 
متقدمة في س��وريا، ما يشير إلى حدة التوتر 
اإلس��رائيلي جتاه احل��دود الش��مالية، عقب 
التط��ورات الت��ي تش��هدها املنطقة وس��وريا 

بشكل خاص. 
وأعلن مس��ؤول عسكري إس��رائيلي أن 
ه��ذه املناورات »جت��ري إزاء التغيي��ر الكبير 
الذي يح��دث عند املنطقة الش��مالية، مبا في 
ذلك تدخل روس��يا والوالي��ات املتحدة في ما 

يحدث في منطقة الشرق األوسط«. 
وأشار تقرير لالس��تخبارات العسكرية 
إل��ى ض��رورة إجراء ه��ذه املن��اورات في ظل 
التال��ي  ل�»الي��وم  املتوقع��ة  الس��يناريوات 
لداعش« في املنطقة، وجهود إيران لترسيخ 

وجودها في سوريا.
ويركز اجليش تدريباته على س��يناريو 
يحاك��ي تس��لل ق��وة بحري��ة لبناني��ة إل��ى 
مس��توطنة ش��في تس��يون، ووص��ول قوات 
»ح��زب الل��ه« إل��ى جس��ر »بن��ات يعقوب« 

ومهاجمة كيبوتس »غادوت« القريب منه. 

زهرا: الجيش حقق النصر 
منفردًا

ش��دد عضو كتل��ة »الق��وات اللبنانية« 
النائب أنط��وان زهرا عل��ى أن »النصر حققه 
اجلي��ش منف��رداً«، مهنئ��اً الدول��ة اللبنانية 
»ألنه خالف��ًا ل��كل املقوالت األخ��رى اجليش 
ق��ادر وح��ده عل��ى تخلي��ص اللبناني��ن من 
وعندم��ا  احل��دود،  عل��ى  االرهابي��ن  خط��ر 
اكتش��ف ح��زب الله أنه خ��ارج ه��ذه اللعبة 
لتحري��ر اجل��رود اخت��رع لنفس��ه دور املنقذ 
ف��ي الكش��ف ع��ن العس��كرين املخطوفن«. 
وأش��ار في حديث الى »املؤسس��ة اللبنانية 
لالرس��ال«، إلى أن »األم��ن العام حلزب الله 
الس��يد حسن نصرالله ملح قبل نهاية معركة 
فجر اجلرود، الى أنه يريد تفاوضاً ُمعلناً مع 
النظام السوري واجليش السوري ألنه يريد 

استرداد جثامن االسرى، واجليش نفى قبل 
املعرك��ة وبعدها أن يكون هناك تنس��يق مع 
حزب الل��ه«، وقال: »ليس املطل��وب من قائد 
اجلي��ش أن ي��رد عل��ى السياس��ين، فهو رد 
على أسئلة الصحافين وأعلن عما هو مقتنع 
به، لكن نصرالله نس��ف ما قاله العماد عون 

واألخير لم يرد عليه«.

مكتب سليمان رّد على 
انتقادات الموسوي

للرئي��س  االعالم��ي  املكت��ب  اس��تغرب 
ميش��ال س��ليمان »كيف يتح��ول كل مطاِلب 
منط��ق  يغلّ��ب  مل��ن  ع��دواً  فق��ط،  بالدول��ة 
الدويل��ة عل��ى حس��اب الدول��ة ويصبح كل 
صاح��ب رأي ف��ي قضي��ة إخ��راج الدواعش 
بصفقة مكيفة ومش��بوهة عرض��ة للتخوين 
وفبرك��ة االتهام��ات الكاذبة، متام��اً كما فعل 
نائ��ب حزب الله نواف املوس��وي في »عظته 
األخي��رة« التي هاجم فيها الرئيس س��ليمان 
وغيره من املطالبن بسيادة الدولة«، سائالً: 
»ما س��ّر هذا اخلط األحمر الذي يظهر عش��ية 
كل معرك��ة تتواج��ه فيها القوى العس��كرية 
الشرعية مع التنظيمات االرهابية املشبوهة، 
من معركة الضنية والبارد وعرس��ال وعبرا، 

وصوالً الى جرود رأس بعلبك والقاع؟«. 

لبنان يوّدع الجمعة 
شهداء الجيش العشرة

ي��وّدع لبن��ان الي��وم اجلمع��ة ش��هداء 
اجلي��ش اللبنان��ي الذي��ن قتل��وا عل��ى أيدي 
تنظي��م »داع��ش« بع��د خطفهم في عرس��ال 
احلدودي��ة مع س��ورية خ��الل االش��تباكات 
الت��ي دارت ب��ن اجلي��ش واملس��لحن في 2 
آب 2014، لك��ن ذكراه��م س��تظل ماثلة أمام 
اللبنانين الذين س��يتابعون مسار التحقيق 
بش��أن عملي��ة اخلط��ف والقت��ل وتداعي��ات 
اخراج القتلة من األراضي اللبنانية من دون 

محاسبة.
وستقيم قيادة اجليش يوم وداع وطني 
رسمي للعسكرين الثمانية في وزارة الدفاع 
ف��ي حضور أركان الدولة حي��ث تلقى كلمات 
أبرزه��ا لرئي��س اجلمهوري��ة ميش��ال ع��ون 
ولقائد اجليش العماد جوزيف عون وعائالت 

الشهداء، وذلك تكرمياً لشهادتهم.

د. الحوت: هناك من أراد أن يحرف األنظار عن انتصار الجيش
وقّلة قليلة ممن هم في السلطة قّرروا االلتزام بمشروع الدولة

أكد النائب عن »اجلماعة اإلس��المية« 
الدكتور عم��اد احلوت أن اجليش اللبناني 
اس��تطاع أن يحّق��ق انتص��اراً ف��ي معركة 
نظيفة وش��ريفة، حيث قام ب��كل واجباته، 
لك��ن ف��ي املقابل هن��اك م��ن أراد أن يحرف 
النظ��ر عن انتص��ار اجليش ليق��ول إنه هو 
َم��ن حّق��ق ه��ذا االنتص��ار ولي��س اجليش 

بقدرته وكفاءته الذاتية.
وفي حديث الى وكالة »أخبار اليوم«، 
أك��د احل��وت أن حج��م التف��اف اللبنانين 
ح��ول اجلي��ش ف��ّوت فرص��ة جن��اح هذه 
احملاولة. ورداً على س��ؤال، حتدث احلوت 

ع��ن ارتباك في الس��لطة السياس��ية جلهة 
التعاطي مع اإلنتصار، ألنه ال توجد سلطة 
واحدة في لبنان بل ائتالف س��لطات تلتقي 
ف��ي م��ا بينه��ا ف��ي احلكوم��ة، دون وجود 

مشروع واحد أو نظرة واحدة للبنان.
ولفت الى أن ل��دى كل مجموعة وجهة 
نظره��ا وإلتزاماته��ا اإلقليمي��ة والدولي��ة، 
وتق��وم بالوفاء بها على حس��اب املصلحة 
اللبناني��ة والس��يادة الوطنية، باس��تثناء 
عدد قليل ممن هم في السلطة قّرروا االلتزام 
مبش��روع الدولة، لكن هؤالء أقلية وليس��وا 

أكثرية.

لقطات لبنانية

وجهة نظر

ف���ي غم���رة االهتمام���ات اللبناني���ة األمني���ة والسياس���ية الت���ي ترتبت عن 
مع���ارك جرود عرس���ال وج���رود رأس بعلبك، تتس���لل بعض التط���ورات املتعلقة 
بعالق���ات قوى سياس���ية لبنانية كان���ت على خصومة حادة، حي���ث تبرز العالقة 
ب���ني ح���زب القوات اللبنانية وتيار املردة كنموذج حي على هذه العالقات املميزة 
ف���ي س���لبيتها. وغن���ي ع���ن القول أن ه���ذه اخلصوم���ة املش���ار اليه���ا ضاربة في 
التاري���خ احلديث للبنان، وهي تعود ال���ى بدايات احلرب اللبنانية حني انقلبت 
عالق���ة التحال���ف بني ح���زب الكتائب والرئيس س���ليمان فرجني���ة، جد الزعيم 
احلالي لتيار املردة النائب سليمان طوني فرجنية، الى عالقة  تنافرية كان في 
حصادها صدام عس���كري س���قط بنتيجته جنل الرئيس فرجنية آنذاك النائب 

طوني فرجنية. 
ول���م يك���ن التناف���ر حصيلة عملية ثأرية بني قوتني مس���يحيتني وحس���ب، 
ب���ل ارتك���ز أيضًا على خالفات في املواقف السياس���ية، كان ف���ي طليعتها املوقف 
املس���يحي م���ن الدور الس���وري ف���ي لبنان، حي���ث كان الرئيس س���ليمان فرجنية 
حليفًا دائمًا لدمش���ق، وانح���از حزب الكتائب وحلفاؤه ف���ي »اجلبهة اللبنانية« 
إل���ى مواق���ع اخلصومة مع العاصم���ة الس���ورية وكل سياس���اتها اللبنانية. وقد 
اس���تمر ه���ذا الوضع طوال عقدي الثمانينات والتس���عينات م���ن القرن املاضي 
ل جزئيًا بعد عام 2000 حني متكنت قيادة كتائبية جديدة من خارج عائلة  وُعدِّ
اجلميل من االمساك بزمام األمور داخل ذلك احلزب، فيما كانت قيادة القوات 
اللبنانية ممثلة بس���مير جعجع تقبع داخل س���جن اليرزة منذ عام 1994. لذا، 
فإن الس���نوات الالحقة ش���هدت لقاءات عابرة بني النائ���ب فرجنية وجعجع في 
اجتماع���ات »هيئ���ة احل���وار الوطن���ي« أو في بكرك���ي، لكنها لم ت���رَق الى مصاف 
االجتماع الرس���مي إال من خالل مبادرة البطريرك املاروني بش���ارة الراعي الى 
الدعوة لعقد اجتماع رباعي في بكركي ملواجهة الفراغ الرئاس���ي الذي نتج من 
انتهاء والية الرئيس ميش���ال س���ليمان دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وق���د ضم ذلك االجتماع العماد ميش���ال عون والرئي���س أمني اجلميل والنائب 
سليمان فرجنية ورئيس حزب القوات سمير جعجع، ما أسهم في كسر اجلليد 
النفس���ي املتراك���م بني فرجني���ة وجعجع، ومه���د لقيام تخاطب سياس���ي وصل 
ف���ي املرحل���ة احلالية ال���ى زيارات وفود م���ن اجلانبني الى بنش���عي ومن ثم الى 
معراب. فما هي االعتبارات السياس���ية الدافعة إلى تفعيل العالقة السياس���ية 

بني اجلانبني؟
لقد أس���هم ترش���يح الرئيس س���عد احلريري في خريف عام 2015 للنائب 
س���ليمان فرجني���ة ف���ي دف���ع رئيس ح���زب الق���وات الى ترش���يح العماد ميش���ال 
ع���ون لرئاس���ة اجلمهوري���ة، وذلك لتحقيق ع���دة أهداف يأتي ف���ي مقدمها درء 
مخاط���ر وصول س���ليمان فرجنية الى قصر بعب���دا. وإذا كان إبعاد رئيس التيار 
الوطن���ي احل���ر جبران باس���يل عن رئاس���ة اجلمهورية ميثل هدفًا مش���تركًا بني 
الق���وات وامل���ردة، فإن حتقيق ه���ذا الهدف يتطلب التعاون االنتخابي املش���ترك 
ب���ني الفريقني في أكبر دائرة انتخابية مس���يحية ف���ي لبنان تضم أربعة أقضية 
هي زغرتا والكورة وبش���ري والبترون. وهي دائرة انتخابية تش���كل حلبة واس���عة 
جلبران باسيل يجب أن يعبرها قبل أن يتطلع بجدية نحو الرئاسة األولى، ما 
يجع���ل من عملية إحباط باس���يل في تلك الدائرة االنتخابية خطوة أساس���ية 

لقطع الطريق على تطلعاته.
وق���د تنطوي عملية تفس���ير اللق���اء احلالي بني القوات وامل���ردة وحصرها 
بقطع الطريق على تطلعات باس���يل الرئاس���ية، على عملية تبسيط سياسي ال 
يخلو من السذاجة، ولكنه ال يخلو من احلقيقة في الوقت نفسه، حيث ينبغي 
البح���ث عن األس���باب االضافية التي تدفع معراب وبنش���عي ال���ى بناء عالقات 

جدية وفاعلة ومنتجة إن لم تتعرض تلك العالقات ألي انتكاسة محتملة.<

القوات والمرَدة والعالقة المستجّدة
بقلم: أمين حجازي
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كلمة
األمان

هنا انبرى أحد نواب حزب الله ليقول بأن الرئيس احلريري لم يستشر مجلس 
ال��وزراء فيما ق��ال أو فعل، خاصة فيم��ا يتعلق بالعالقة مع النظام الس��وري، 
م��ع أن النظام، وع��دداً من كبار موظفي��ه، متورطون بجرائم ما ت��زال تنظر بها 
احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان، وبعضها أصدر فيها القضاء اللبناني أحكاماً 
واضحة، ال س��يما قضية ميش��ال س��ماحة والعب��وات املتفجرة الت��ي نقلها من 
دمشق الى بيروت، واعترف بأسماءكبار املسؤؤلن السورين الذين طلبوا منه 

نقل العبوات وتفجيرها.
اجلان��ب األهم في املوض��وع أن الرئي��س احلريري يتمتع بصف��ة الناطق 
الرس��مي باس��م احلكومة اللبناني��ة، وهو، بنص الدس��تور، »ميث��ل احلكومة 
اللبناني��ة ويتكل��م باس��مها..«، فماذا نس��مي اطالق كبار املس��ؤولن في حزب 
الل��ه صف��ة )ارهابي��ن وتكفيرين( عل��ى كل الفصائل التي تش��ارك في الثورة 
ضد النظام!! وماذا ميكن ان نصف مشاركة حزب الله في القتال داخل سوريا، 
وعبورهم احلدود اللبنانية السورية دون اجازة من أي مسؤول لبناني، مدني 

أو عسكري؟!
ح��زب الله مش��ارك في احلكوم��ة اللبنانية بوزيرين، ومن ح��ق كّل منهما 
أن يط��رح ما لم يعجبه من تصريحات الرئي��س احلريري، أو أن يغادر مجلس 
ال��وزراء. أما الكالم الذي أدلى به النائب نواف املوس��وي، فهو خارج عن نطاق 
األدب السياس��ي والصالحي��ات الدس��تورية، وم��ن حق الرئي��س احلريري أن 
يس��ائله أمام مجل��س النواب، أو أن يس��ائل ممثلي كتلت��ه النيابية في مجلس 
الوزراء، أما استمرار االنفالت السياسي على ما هو عليه فهو الفوضى بعينها.
وإذا كان الناطق��ون باس��م حزب الل��ه معتّدين باالجناز ال��ذي حتقق في 
ج��رود عرس��ال وبعلبك والق��اع، فإن ما وق��ع ال ميكن اعتباره نص��راً، خاصة 
أن ذل��ك جاء في س��ياق تراجع القوى »اإلرهابية« على الس��احتن الس��ورية 
والعراقي��ة، وأنه ج��اء بدعم من اجليش الس��وري واملقاتلن مع��ه، وأنه وقع 
ف��ي منطقة حدودي��ة واضحة املعالم. أما ما يقال عن تنس��يق م��ع »النصرة« 
في املرحل��ة األولى لتغطية عبورها األراضي الس��ورية الى جرود أدلب، ومع 
»داع��ش« خالل عب��وره األراضي الس��ورية من غربه��ا الى ش��رقها، وما وقع 
م��ن تدخ��ل أمريكي، وتواطؤ من ق��وات النظام.. فذلك ما يحت��اج الى مزيد من 
التمحيص والدراس��ة، ليتبّن املوقف الذي كان يعتمده حزب الله في عالقاته 

مع هذه القوى.
خامتة القول.. ميكن للقوى السياسية أو الفصائل املسلحة أن تنجح حيناً 
وأن تخطئ الطريق أحياناً أخ��رى، لكن غير املقبول هو أن تتخلى عن أصالتها 
ومبدئيته��ا، خاص��ة إذا كان التزامه��ا ش��رعياً وكان��ت مرجعيته��ا إس��المية. 
و»داع��ش« و»النصرة« م��ا زاال حتت املجهر، م��ن جّهز وم��ن دّرب ومن وّجه.. 
وم��ن أفرج عن قي��ادات هذه التش��كيالت في الس��احتن الس��ورية والعراقية، 
ومن أمن لها املال والس��الح وأوصله��ا الى أنابيب النفط والغاز.. ومن أس��قط 
مدن املوصل وتلعفر ودير الزور خالل ساعات.. لتستغرق استعادتها أكثر من 

تسعة أشهر.. هذا ما يحتاج الى أجوبة شافية، ودور حزب الله فيه.

العمليات العس��كرية التي استهدفت بلدة عرسال وجرودها، وامتدت الى 
جرود رأس بعلبك والقاع في البقاع الش��رقي، منحت حزب الله زخماً سياسياً 
كان يفتق��ده طيل��ة الس��نوات الس��ت املاضية. فاحل��زب كان يتح��رك كمقاوم 
لالحتالل اإلسرائيلي منذ اطالقه أواسط ثمانينات القرن املاضي، رغم املطبات 
والس��قطات التي انزلق فيها خالل أدائه السياس��ي واألمني. لكن انغماسه في 
احل��رب الدائرة في س��وريا من��ذ مطلع ع��ام 2011، وقتاله ال��ى جانب النظام 
ض��ّد ش��عب أعلن ثورته س��عياً الى احلري��ة والدميقراطية والكرام��ة الوطنية 
واالنس��انية.. كل ذلك يكاد يطمس فضائل املقاوم��ة واجنازاتها.. الى أن كانت 
مواجهات��ه األخيرة ضد تنظيم��ات »النصرة« و»داع��ش« وأخواتها، مبا حقق 
هزمية هذه املجموع��ات وجالءها عن األراضي واحلدود اللبنانية، الى الداخل 

السوري.. مما ال يعني املواطن )أو املراقب( اللبناني.
لكن املمارس��ة السياسية حلزب الله، سواء في احلقل العام أو في مجلس 
الن��واب أو داخل احلكوم��ة اللبنانية، بات��ت توحي ليس فقط بتج��اوز الدولة 
اللبناني��ة ومؤسس��اتها املدني��ة والعس��كرية، بل بأن��ه بات يش��كل بديالً عن 
ه��ذه الدول��ة، انطالقاً من أنه حّرر أرضها ودافع عن حدودها ويش��كل أكبر قوة 
سياس��ية في البلد، س��واء داخل طائفته أو على امتداد الساحة اللبنانية. ذلك 
أن القوى األخرى تعاني أزمات واشكاالت تضعف وزنها السياسي، ال سيما إذا 
ما وضعنا في حسابنا نتائج االنتخابات النيابية القادمة، إذا اعتمدت القانون 
النس��بي. فالس��احة املس��يحية مش��ققة وتعاني خالف��ات جذرية ب��ن القوى 
املارونية، وتيار املس��تقبل يعاني ضعفاً في األداء وانقسامات كبيرة وخلالً في 
املرجعية العربية، س��واء منها السياس��ية أو املالية.. لتبقى الساحة الشيعية 
مرتبطة مبرجعية ش��رعية ومالية وسياس��ية غير قابلة لالهتزاز أو املراجعة، 
مما ينعكس متاسكاً في الوزن السياسي واالنتخابي، وبالتالي داخل احلكومة 

واملجلس النيابي.
خالل األس��بوعن الفائتن انزلقت الدولة اللبنانية، ممثلة باحلكومة التي 
تشارك بها القوى السياسية الرئيسية في البلد، في أزمة بدأت عندما أعلن عدد 
من الوزراء عزمهم القيام بزيارة الى س��وريا للمش��اركة ف��ي احتفالية معرض 
دمش��ق الدولي، وأن تكون هذه الزيارة رس��مية، أي باس��م احلكومة اللبنانية 
والشعب اللبناني، مما أثار موجة من االحتجاج.. فالزيارة حتى تكون رسمية 
ينبغ��ي أن جتيزها احلكومة، وهذا ما لم يحص��ل، إذ عندما طرح املوضوع في 
مجل��س الوزراء لم حتقق الزي��ارة أغلبية في املجلس، وكان أبرز املس��تنكرين 
رئيس احلكومة.. لكن الوفد ذهب إلى دمش��ق، سواء كانت زيارته شخصية أو 
رس��مية، وكان معظم الوزراء من حركة أم��ل وحزب الله، أي بغطاء واضح من 
احل��زب.. وطويت الصفحة عند عودة الوفد، بتمس��ك كل فريق مبوقفه ووجهة 

نظره.
بع��د ذلك ق��ام الرئيس س��عد احلريري بزي��ارة الى فرنس��ا، التقى خاللها 
رئيس��ي اجلمهوري��ة واحلكوم��ة الفرنس��ية وأج��رى ع��دة مقاب��الت اعالمي��ة 
ومؤمترات صحفية، وحقق خالل زيارته نتائج ايجابية، سياسية واقتصادية. 

انجازات المقاومة
وأثرها على الوزن
السياسي في البلد

زمني��ة معّينة فق��ط. لتحميل طرف معن، أو مس��ؤول 
معّن، مس��ؤولية بهذا احلج��م. إذا انحس��ر األمر بهذه 
املرحلة فقط فعندها لن يكون التحقيق من أجل كش��ف 
مالبسات أو محاسبة مقّصرين أو متآمرين أو ما سوى، 
عندها سيكون التحقيق عبارة عن كيد سياسي وانتقام 
من مرحلة سياسية ألنها خالفت ما كان البعض يطمح 
إليه من أهداف، وهذا بالطبع سيفقد العهد مصداقيته، 
وسيؤس��س ملرحل��ة جديدة س��يكون فيها لبن��ان أمام 
تخندق جديد يزيد من مآس��ي اللبنانين وال يسهم في 
تخفي��ف معاناتهم. أما إذا ش��مل التحقيق املراحل كافة 
من حلظة خطف العس��كرين إلى حلظ��ة إجالء قتلتهم 
عن ج��رود بلدت��ي راس بعلبك والقاع، ومحاس��بة كل 
متورط بدمهم، وكل متآمر عليهم وعلى الوطن، فعندها 
سيش��عر املواط��ن بأنه محت��رم ومص��ون احلقوق في 
دولة أساس��ها القانون واملؤسس��ات، وعندها سيكون 
اجلمي��ع في تص��ّرف العهد وف��ي خدمت��ه لتقوية هذه 

الدولة.{

الذي��ن كانوا مخطوفن في حينه، متجاهالً كل الظروف 
التي كانت قائمة، والنتائج التي كان ميكن أن تتمّخض 

عنها أية معركة عسكرية حتت عنوان حتريرهم!
لق��د ُش��ّنت حمل��ة قوي��ة عل��ى رئي��س احلكوم��ة 
الس��ابق، متام س��الم، وعل��ى قائ��د اجليش الس��ابق، 
العم��اد ج��ان قهوج��ي، باعتب��ار أنهما مس��ؤوالن عما 
آلت إليه مأس��اة خطف العس��كرين. ولقد تعّهد رئيس 
جل��الء  حتقي��ق  بفت��ح  ع��ون،  ميش��ال  اجلمهوري��ة، 
املالبس��ات، وحتدي��د املس��ؤوليات، واتخ��اذ م��ا يلزم 
بح��ق كل م��ن تظهر مس��ؤوليته مقّصراً أو متس��اهالً أو 
متآم��راً في تل��ك املرحلة عل��ى العس��كرين. ولقد طلب 
وزي��ر الع��دل، س��ليم جريصات��ي، م��ن النائ��ب العام، 
س��مير حمود، القي��ام مبا يلزم في ه��ذا املوضوع، وهذا 
بالطبع من املسؤولية، ومن حق ذوي العسكرين أوالً، 
وم��ن حق الرأي الع��ام اللبناني ثاني��اً ملعرفة احلقيقة 
وج��الء املالبس��ات ومحاس��بة املتورط��ن. ولك��ن هذا 
امللف املأس��اة ال ميكن أن ينحصر التحقيق فيه مبرحلة 

جرح رئيسها في وقته، الشيخ سالم الرافعي.
كذلك كان��ت هناك مبادرات جلهات أخرى أّدت من 
خالل املفاوضات املباشرة أو غير املباشرة إلى النجاح 

في إطالق بعض العسكرين أيضاً.
إال أن��ه في تل��ك املرحلة كان هن��اك من يضغط من 
الناحي��ة املقابلة للدفع باجتاه إقحام اجليش اللبناني 
مبعركة مفتوحة مع التنظيمات املسلّحة إلطالق سراح 
العس��كرين، وكان اجلميع يدرك في حينه أن مثل هذا 
القرار ليس سهالً، بل كان ميكن أن يدخل البلد في فتنة 
كبيرة، ألن هدف أولئك غير املعلن في حينه كان تهجير 
أهالي بلدة عرس��ال والالجئن السورين إلى جوارها، 
وظل هذا الهاجس قائماً، بل هو رمبا قائم حتى الساعة 
عل��ى الرغم م��ن انتش��ار اجليش ف��ي اجل��رود وتأمن 

البلدة ومحيطها.
ل��م يكن أم��ام القيادة السياس��ية والعس��كرية في 
حين��ه س��وى احت��واء املوق��ف والبح��ث ع��ن مخ��ارج 
أخرى تضم��ن حياة العس��كرين من ناحي��ة، وتضمن 
إطالق س��راحهم بأقل األكالف، ولذلك فّضلت احلكومة 
اللبنانية وقيادة اجليش مقاربة امللف من هذه الزاوية، 
وليس من زاوية حس��ابات بعض األطراف السياس��ية 
التي كانت تريد االس��تغالل وإقحام اجليش في معركة 
جتعل��ه في موقع هو غي��ر مضطر له، ب��ل يختلف كلياً 
ع��ن املوقف الوطني الذي قّرر النأي بلبنان عن أوضاع 

املنطقة، وال سيما، الوضع في سورية.
اليوم، بعد هذه الصفقة الفضيحة التي كشفت أن 
الدولة كانت على علم باستش��هاد العسكرين منذ عام 
2015، والت��ي كش��فت أيضاً كيف مّت ترحيل مس��لّحي 
»داعش« م��ن اجلرود، على الرغم من أن اجليش ضّيق 
اخلناق عليهم بش��كل كبير في معرك��ة »فجر اجلرود« 
بحي��ث لم يعد لهم س��وى االستس��الم أو الفرار باجتاه 
الداخل الس��وري، اندفع البع��ض يطالب بفتح حتقيق 
حملاسبة من يعتبرهم قد قّصروا في حترير العسكرين 

 بقلم: وائل جنم
 الفضيحة التي تكّشفت في ملف قضية العسكرين 
الش��هداء ج��ّراء الصفق��ة الت��ي قض��ت بترحي��ل قتل��ة 
العس��كرين وإجالئهم عن األراضي اللبنانية استدعت 
فت��ح حتقي��ق ج��ّدي ومس��ؤول لتحدي��د املس��ؤوليات 
ومحاس��بة املقّصري��ن أو املس��ببن أو رمب��ا املتآمرين، 
خاص��ة أن اخلامتة ملأس��اة العس��كرين كان��ت مؤملة 

وصعبة على ذويهم وعلى كل الوطن.
الكل يعلم أن العس��كرين الشهداء خطفوا في عام 
2014 م��ن مراكزهم في محيط بلدة عرس��ال البقاعية 
احلدودي��ة في ظروف خاص��ة كانت تعيش��ها املنطقة 
ف��ي حينه، وق��د متّكن وقته��ا تنظيم الدول��ة »داعش«، 
وتنظي��م النصرة م��ن خطف ع��دد من العس��كرين في 
ظروف طبيعية لم يكن فيها اية معركة بن الدولة وتلك 
التنظيمات. وقتها قاد البعض مفاوضات مباشرة وغير 
مباش��رة من أجل إطالق العس��كرين، وق��د متّكنت في 
حينه »هيئة علماء املس��لمن« مب��ا لديها من دالة جراء 
املس��اعدات االنس��انية التي تقدمها ملخيمات الالجئن 
م��ن إقناع اخلاطفن، وال س��يما في جبه��ة النصرة، من 
إط��الق س��راح بعض العس��كرين م��ن دون أي مقابل. 
ورمبا كانت س��تنجح في إطالق معظم العسكرين لوال 
تعرض موك��ب علمائها في حينه إلطالق ن��ار أّدى إلى 

التحقيق والمحاسبة في قضية العسكرّيين الشهداء .. مطلوبان ولكن!

كلمة األمان

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت

www.al-aman.com

مجموعة من اهالي الشهداء
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احلريري في باريس

األمان اللبناني

بعد انتهاء معركة الجرود.. هل ينتصر منطق هيبة الدولة؟
رغ��م انته��اء معركة »فج��ر اجلرود« الت��ي قام بها 
اجليش اللبناني في ج��رود البقاع ورأس بعلبك والتي 
انته��ت الى حترير اجلرود من تنظي��م داعش اإلرهابي، 
إال أن تداعيات هذه املعركة ما زالت تتردد على أكثر من 

صعيد، وال سيما على الصعيد السياسي.
ففيما اعتبر فريق م��ن اللبنانين أن االنتصار على 
داعش قد أعاد للدولة هيبتها، ألن االنتصار حتقق على 
ي��د اجليش اللبناني الباس��ل، رأى فريق آخر أن هزمية 
داع��ش في جرود القاع ورأس بعلب��ك ما كانت لتتحقق 
لوال الدعم الذي قدمه اجليش الس��وري وحزب الله من 
اجلهة الس��ورية للح��دود مع لبن��ان، ولذل��ك يصّر هذا 
الفري��ق على تأكي��د نقطة مهم��ة ه��ي أن االنتصار على 
داعش إمنا هو نتاج تعاون وتنس��يق اجليش السوري 
وح��زب الله مع اجليش اللبنان��ي، وهو ما نفاه اجليش 
اللبنان��ي م��راراً وتكراراً عبر الناطق باس��مه في معركة 

اجلرود.
ويكش��ف هذا اخل��الف ح��ول األب احلقيقي للنصر 
ال��ذي حتقق على داعش أن هناك فريقاً مس��تاًء جداً من 
االلتف��اف الش��عبي والرس��مي حول اجلي��ش اللبناني، 
باعتب��اره رمزاً لوحدة اللبنانين، ولذل��ك اعتبر النائب 
علي في��اض أن »كل ادعاء بأن س��يادة الدول��ة وقوتها 
تتع��ارض مع دور املقاومة مجرد ادع��اء تكذبه الوقائع 
الت��ي تتأك��د يوماً بع��د ي��وم«. ورأى الوزر علي حس��ن 
خلي��ل أن »االنتص��ار حتق��ق بفضل اجلي��ش واملقاومة 
وأض��اف أن »علين��ا أاّل نش��وه االنتص��ار ب��أي خط��اب 

انقسامي«.
ويبدو ان هذا اخلطاب االنقسامي مرشح للتصاعد 
ف��ي الفت��رة القادم��ة س��واء ف��ي مج��ل ال��وزراء أو على 
الصعي��د الوطن��ي الع��ام، وه��و م��ا عّبر عن��ه بوضوح 
النائ��ب ن��واف املوس��وي ال��ذي اعتب��ر ان ما ص��در من 
مواق��ف رئي��س احلكوم��ة س��عد احلريري ف��ي باريس 
ف��ي موضوع إع��ادة النازحن الس��ورين وف��ي النظام 
الس��وري امنا هي »مواقف ش��خصية ال تعب��ر عن رأي 
مجلس الوزراء اللبنان��ي، وال تعبر عن موقف احلكومة 
اللبناني��ة، وبالتالي هي مواقف متثل ش��خصه وحزبه 

وتياره«.
فهل يتجه لبنان الى أزمة سياس��ية كبرى بس��بب 
اخل��الف ح��ول نتائ��ج معرك��ة »فج��ر اجل��رود«، وهل 
تعي��د معركة جرود الق��اع ورأس بعلبك االعتبار ملنطق 

الدولة؟
ف��ي إط��ار معرك��ة »فج��ر اجل��رود« الت��ي انته��ت 
بهزمي��ة تنظي��م داع��ش اإلرهابي وحترير ج��رود القاع 
ورأس بعلب��ك من قبل اجلي��ش اللبناني ميكن القول إن 
نتائج هذه املعركة فتحت الباب أمام إعادة رسم صورة 

الدولة على الصعيدين الداخلي واخلارجي.
فعل��ى الصعيد اخلارج��ي كان الترحيب بانتصار 
اجلي��ش عل��ى داعش كبي��راً جداً، وال س��يما م��ن الدول 
األميركي��ة  املتح��دة  الوالي��ات  س��يما  وال  الكب��رى، 
وبريطانيا وفرنس��ا التي كانت لها اليد الطولى في دعم 
اجلي��ش اللبناني بالذخيرة والس��الح واملعلومات، وال 
س��يما الوالي��ات املتح��دة األميركية التي فتحت جس��راً 
جوياً عبر مطار رياق لنقل األس��لحة والذخائر للجيش 
اللبنان��ي، وبالتال��ي ف��إن معركة اجليش ض��د داعش 
كانت بغطاء ودعم دول��ي من أجل اعادة االعتبار لهيبة 

الدولة اللبنانية واجلي��ش اللبناني أوالً، والقضاء على 
وج��ود داعش ف��ي األراض��ي اللبنانية ثاني��اً، ولذلك لم 
تكت��ف الوالي��ات املتح��دة األميركية بدع��م اجليش في 
معرك��ة جرود الق��اع ورأس بعلبك، بل م��ا زالت تالحق 
قافلة داعش الى حدود دير الزور في س��وريا ملنعها من 
االلتح��اق بقيادة داعش هناك. والالفت ان »حزب الله« 
يعتب��ر محاصرة قافلة داعش م��ن قبل طيران التحالف 
الدول��ي مخالفاً حلقوق اإلنس��ان فيما ه��و يدعم النظام 
الس��وري الذي يقتل املدني��ن األبرياء ف��ي جوبر وعن 

ترما والغوطة الشرقية وفي باقي املدن السورية.
أما على الصعيد الداخلي، فإن ردود الفعل العنيفة 
وغي��ر املب��ررة عل��ى كالم الرئيس س��عد احلري��ري من 
النظام السوري وعودة النازحن السورين الى بالدهم 
تكشف عن حجم املأزق السياسي الذي وقع فيه »حزب 

الله« بعد معركة جرود القاع ورأس بعلبك.
فقد انتقد األمن العام حلزب الله السيد حسن نصر 
الله وس��ائل اإلعالم اللبنانية التي هللت لنصر اجليش 
ف��ي ج��رود الق��اع ورأس بعلب��ك، واعتبر انه��ا لم تعط 
»ح��زب الله« حقه ف��ي املعركة، 
ولذل��ك انطلقت حملة سياس��ية 
وإعالمية مركزة اس��تهدفت أوالً 
رئيس احلكومة سعد احلريري 
بس��بب تأكي��ده أن النصر الذي 
حتق��ق عل��ى داع��ش إمن��ا كان 
اللبنان��ي  اجلي��ش  م��ن  بجه��د 
وب��دون مس��اعدة م��ن »ح��زب 
الله«، ولذلك اعتبر النائب نواف 
املوسوي أّن ما صدر من مواقف 
رئي��س احلكوم��ة ف��ي باري��س 
ف��ي موض��وع اع��ادة النازحن 

الس��ورين وف��ي النظام الس��وري »ال تعبر ع��ن موقف 
احلكوم��ة اللبناني��ة وال تعبر عن رأي مجل��س الوزراء، 
وبالتالي هي مواقف متثل ش��خصه وحزبه وتياره، وال 

متثل احلكومة اللبنانية«.
ويعتب��ر موق��ف النائ��ب املوس��وي أقس��ى انتق��اد 
داخل��ي للرئيس س��عد احلريري من��ذ انتخ��اب العماد 
عون وترؤس احلريري احلكومة اجلديدة بعد تس��وية 
سياس��ية ج��رى التوافق عليه��ا بن مختل��ف األطراف 

السياسية.
الرئي��س  موق��ف  السياس��ية  األوس��اط  وتترق��ب 
احلري��ري واحلكومة م��ن كل م��ا أثاره ويثي��ره »حزب 
الله« وحلفاء النظام الس��وري بع��د معركة جرود القاع 

ورأس بعلبك.
فهل ينتصر الرئيس احلري��ري ملواقفه التي أعلنها 
من عرسال وفي باريس بخصوص دعم اجليش وإعادة 
هيب��ة الدول��ة والن��أي بالنف��س ع��ن األزمة الس��ورية، 
ويض��ع حداً حلال��ة الفلتان التي ميارس��ها البعض في 
مجل��س ال��وزراء وخارجه، أم يرض��خ لضغوط »حزب 
الل��ه« وحلف��اء النظام الس��وري في لبنان ويس��تمر في 
ممارس��ة سياس��ة اخلضوع ملنطق هيمنة »حزب الله« 

على الدولة؟
أس��ئلة برسم الرئيس س��عد احلريري واحلكومة، 
وفي كلتا احلالتن لبنان أم��ام مفترق طرق، فإما عودة 
ملنط��ق الدولة، وإما اخلضوع ملنطق االبتزاز السياس��ي 

الذي ميارسه »حزب الله«، فأي منطق ينتصر؟{
بسام غنوم

جنبالط والحزب التقدمي االشتراكي
استمرار المرحلة االنتقالية بانتظار تبلور األوضاع

يتح��رك رئيس احل��زب التقدم��ي االش��تراكي وليد 
جنب��الط به��دوء وعناي��ة خاص��ة ملواكب��ة التط��ورات 
الداخلي��ة واخلارجية، فهو يبتعد عن املواقف احلاس��مة 
ويعمل لدوزن��ة مواقفه التي يطلقها عبر »التويتر« كي ال 
تؤدي إلى خربطة عالقاته السياس��ية كما حصل س��ابقاً 

مع رئيس احلكومة سعد احلريري.
ويس��تمر وليد جنبالط في رعاية املرحلة االنتقالية 
ف��ي إدارة ش��ؤون احل��زب والوض��ع السياس��ي الع��ام 
بانتظار ان يتس��لم جنله تيمور القيادة بشكل كامل بعد 
االنتخاب��ات النيابي��ة الع��ام املقب��ل، ما س��يفرض عليه 
التخل��ي ع��ن مقع��ده النيابي لتيم��ور مع االس��تمرار في 

دوره الوطني العام.
وأم��ا على الصعي��د اخلارجي، فقد ب��دأ جنبالط في 
مواكب��ة املتغي��رات احلاصلة في العراق وس��وريا، التي 
رجحت كفة احملور اإليراني - الروس��ي - الس��وري على 
احملور اآلخر، ولذا قام بزيارة مكثفة لروس��يا، واس��تقبل 
ف��ي بي��روت مس��اعد وزي��ر اخلارجي��ة اإليراني حس��ن 
جاب��ر األنصاري، لكنه ف��ي املقابل لم يقط��ع العالقة مع 
الس��عودية ودول احمل��ور اآلخ��ر، ب��ل دع��ا للع��ودة الى 

احلوار السعودي - اإليراني ملعاجلة أزمات املنطقة.
وفي مل��ف التحضي��ر لالنتخاب��ات النيابي��ة أطلق 
جنبالط ورشة تغيير املرشحن من خالل إعالن ترشيح 
الدكت��ور بالل عبد الله بديالً م��ن النائب عالء ترو، معلناً 

ان التغيير ق��د يطاول 70٪ من مرش��حي احلزب واللقاء 
الدميقراطي في االنتخابات النيابية املقبلة.

فكيف ينظ��ر جنبالط واحلزب التقدمي االش��تراكي 
لألوض��اع والتط��ورات الداخلي��ة اخلارجي��ة؟ وم��ا هي 
األس��س التي س��تحكم أداء ومواقف احل��زب في املرحلة 

املقبلة؟
جنبالط واملرحلة االنتقالية

بداية كيف ينظر رئيس احلزب التقدمي االش��تراكي 
وليد جنبالط للتط��ورات الداخلي��ة واخلارجية في هذه 

املرحلة؟
مص��ادر اعالمي��ة مواكبة ملواقف جنب��الط واحلزب 
التقدمي االشتراكي تقول »ان جنبالط واحلزب يعتبران 
أن لبن��ان واملنطق��ة مي��ران حالي��اً ف��ي مرحل��ة انتقالية 
بانتظار حس��م األوضاع في سوريا والعراق، مع أن كفة 
احملور الروسي - السوري - اإليراني وحلفائه تتقدم على 
كفة احملور الس��عودي وحلفائه، ولكن األمور لم حتس��م 
نهائي��اً في ظ��ل عدم وض��وح املوقف األميرك��ي والدولي 

وبانتظار نهاية املفاوضات في أستانا وجنيف«.
أن  ي��درك  وتضي��ف ه��ذه املص��ادر: »ان جنب��الط 
األوضاع السياس��ية لن تعود الى الوراء، ولذلك يحرص 
عل��ى إبق��اء قن��وات التواص��ل واحل��وار مع ح��زب الله، 
ولم ميانع اس��تقبال املوف��د اإليراني بعد ان ق��ام بزيارة 
اس��تطالعية لروس��يا، وعم��د الى إع��ادة ترمي��م العالقة 
م��ع الرئيس س��عد احلريري بع��د االلتباس��ات الناجتة 
م��ن املواقف التي أطلقها عبر تويت��ر«، وقد أعلن جنبالط 
بعد لقائه مع احلريري »انه سيسعى الى دوزنة مواقفه 

التويترية كي ال تفسر بطريقة سلبية«.
وأما على صعيد احلزب التقدمي االشتراكي، فهناك 
ح��رص على متابع��ة كاف��ة امللف��ات الداخلي��ة وتكثيف 
احلضور السياس��ي واملطلبي، وذل��ك لتأكيد دور احلزب 

وحضوره الشعبي.
حالة وطنية مستقبلية

لكن أي دور س��يقوم به احلزب في املرحلة املقبلة؟ 
وأين موقع تيمور جنبالط في قيادة احلزب؟

رغ��م كل اإلش��ارات الت��ي أطلقه��ا رئي��س احل��زب 
التقدم��ي االش��تراكي ولي��د جنب��الط حول تس��ليم راية 
العمل السياسي والشعبي لنجله تيمور، وال سيما خالل 
االحتفال الش��عبي الكبير الذي أقيم في 19 آذار املاضي، 
ف��إّن م��ن الواض��ح ان »جنب��الط األب« ال ي��زال يواك��ب 
العم��ل السياس��ي واحلزب��ي بانتظ��ار التس��ليم الكامل 
للقي��ادة لنجل��ه تيم��ور، ولذل��ك تول��ى ش��خصياً إعالن 
ترش��يح الدكتور بالل عبد الله عن أحد املقاعد النس��بية 

في الشوف بديالً من النائب احلالي عالء ترو.
وحول الدور الذي س��يلعبه تيم��ور جنبالط، أعلن 

النائب وائ��ل أبو فاعور خ��الل افتتاح امللتقى الش��بابي 
لصي��ف 2017 بدع��وة من منظمة الش��باب التقدمي في 
البق��اع اجلنوبي »ان تيمور جنبالط ل��ن يدخل املجلس 
النيابي إال رئيساً لكتلة وطنية من كل األطياف، وان يدنا 
ممدودة للجميع في االنتخابات حتت عنوان الش��راكة، 
وان��ه إذا أراد أحده��م ل��ّي ذراع وليد جنب��الط انتخابياً 
فأن��ى له ذلك؟ ولننتظ��ر االنتخابات املقبل��ة، وهذا األمر 

بعيد بعد النجوم عن السما«.
هذه املواقف تؤك��د ان احلزب التقدمي االش��تراكي 
يخطط كي تك��ون له كتلة وطنية وخ��وض االنتخابات 
م��ن موق��ع وطني ولي��س م��ن موق��ع درزي، وان تيمور 
جنب��الط ال يريد ان يتح��ول الى حالة درزي��ة محدودة، 
ب��ل ان يك��ون له موق��ع وطني ش��امل من خ��الل معركة 

االنتخابات النيابية املقبلة.
التقدم��ي  احل��زب  يتج��ه  الرؤي��ة  له��ذه  ووفق��اً 
االش��تراكي لتعزيز حتالفات��ه السياس��ية واالنتخابية 
مع كافة األط��راف والقوى، وخصوصاً في املناطق التي 
ميتل��ك فيها حض��وراً ش��عبياً وحزبي��اً قوياً )الش��وف، 
عاليه، راش��يا والبقاع الغربي...(، كذلك فإنه سيشارك 
في املع��ارك االنتخابية في املناطق األخرى ضمن حدود 
قدرات��ه )بعبدا، بي��روت، زحلة والبقاع الش��مالي(، مع 
اإلش��ارة الى ان احلزب كان له حضور ش��عبي تاريخياً 
ف��ي مناط��ق ص��ور ومرجعي��ون وحاصبي��ا وطرابلس 

واملنت.
وبانتظار تبلور الصورة داخلياً وخارجياً، س��يظل 
ولي��د جنب��الط يواكب التط��ورات ال��ى أن يس��لِّم الراية 
بش��كل كام��ل لنجل��ه تيم��ور عل��ى أب��واب االنتخاب��ات 

النيابية.{
قاسم قصير

اقتراح قانون معّجل مكّرر لتعديل المادة 32 
حول شعيرة يوم الجمعة

تق��ّدم النائب الدكتور عماد احلوت باقتراح قان��ون معجل مكرر الى املجلس النيابي جاء 
فيه:

 نودعك��م ربط��اً اقتراح قان��ون معجل مكرر يرمي ال��ى تعديل املادة 23 م��ن القانون رقم 
2017/46 )دوام العمل الرسمي(.

وجه العجلة: نظراً إلى ش��عور قطاع عريض من املجتمع اللبناني )دار الفتوى، املجلس 
الش��رعي اإلسالمي األعلى، مجلس القضاء الشرعي األعلى، قضاة الشرع والعلماء، احتادات 
بلديات ورؤس��اء وأعضاء بلدي��ات ومخاتير في جميع احملافظات، ع��دد كبير من اجلمعيات 
والهيئات األهلية...( بعدم املس��اواة في احلقوق والواجبات واالس��تخفاف بشعائر أساسية 
ه��ي ش��عيرة الص��الة الراتبة في أيام األس��بوع وش��عيرة ي��وم اجلمع��ة، وما لهذا الش��عور 
واالنطباع من أثر على العيش املشترك بن اللبنانين، وجلميع ما ورد في األسباب املوجبة.

آملن إدراجه على جدول أعمال أول جلسة تشريعية سنداً ألحكام املادة 110 من النظام 
الداخلي.

د. عماد احلوت

وليد جنبالط
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هيئة العلماء المسلمين تنظم صالة عيد األضحى 
في باحات معرض رشيد كرامي الدولي بطرابلس

عشرات اآلالف يؤدون صالة العيد في المسجد األقصى 
وسط إجراءات أمنية مشددة

ألق��ى الش��يخ مصطف��ى عل��وش خطبة ص��الة عيد 
االضحى املبارك في ساحة معرض رشيد كرامي الدولي 
بطرابل��س، الت��ي دع��ت إليه��ا هيئ��ة العلماء املس��لمن، 
بحضور لفيف من علماء املدينة وأئمة مس��اجدها وآالف 
املؤمنن. وقد حتدث الش��يخ مصطفى علوش عن ثوابت 

هيئة العلماء املسلمن في لبنان وهي:
- أن هيئة العلماء املس��لمن محافظ��ة على ثوابتها 
ومبادئه��ا الت��ي انطلق��ت م��ن أجله��ا، واملتمثل��ة بنصرة 
املظل��وم، وهي تؤكد وقوفها إلى جانب الثورة الس��ورية 

ونصرة الشعب السوري املظلوم على ظامله..
- أن هيئ��ة العلم��اء املس��لمن تؤك��د ثوابته��ا ف��ي 
لبنان ودعم مرجعية املس��لمن في��ه املتمثلة بدار اإلفتاء 
وس��ماحة مفت��ي اجلمهوري��ة، واحلف��اظ عل��ى حق��وق 
املس��لمن ف��ي ه��ذا البل��د، وترفض الغ��اء ي��وم اجلمعة 
كعطلة رس��مية، داعياً نواب األمة للتوقيع على مش��روع 
قانون معجل مك��رر اقترحه الدكتور عماد احلوت )نائب 
اجلماعة اإلسالمية( لتثبيت يوم اجلمعة واألحد كعطلة 

رسمية، لتحقيق مفهوم املساواة بن أبناء الوطن.

أدى عش��رات اآلالف من املواطنن الفلس��طينين، 
يوم اجلمعة، صالة عيد األضحى في املسجد األقصى، 
وسط حضور كثيف لقوات االحتالل على أبواب البلدة 

القدمية واألقصى.
وق��در مس��ؤولون في األوق��اف اإلس��المية أعداد 
املصل��ن بأكث��ر م��ن ثمان��ن ألف��اً، أم��وا املس��جد من 
القدس احملتل��ة ومحيطها، ومن الداخل الفلس��طيني، 
وبعض األقط��ار العربية واإلس��المية، خاصة األردن 

والسودان.
وجّدد خطيب املس��جد األقصى، الش��يخ يوس��ف 
أبو أسنينة، في خطبة صالة العيد، تصميم املقدسّين 
واملرابطن عل��ى الدفاع عن مس��جدهم أمام محاوالت 

- أن هيئ��ة العلم��اء املس��لمن تؤكد ض��رورة اقرار 
قانون عفو عام يشمل املوقوفن اإلسالمين في السجون 
اللبنانية، ذلك حتقيقاً ملفهوم العدالة. وتستغرب الهيئة 
كي��ف يتم اعتقال ش��باب ملج��رد الش��بهة بانتمائهم إلى 
داع��ش او االتصال باحد عناصره، في حن أن الدواعش 
املتهم��ن بنق��ل األس��لحة ووض��ع املتفجرات ف��ي لبنان 
وقتل العس��كرين قد مت تس��هيل نقلهم من ج��رود لبنان 
الى الداخل الس��وري دون عقاب أو مس��اءلة، وبباصات 

مكيفة.
إن هيئة العلماء املس��لمن تؤك��د وقوفها إلى جانب 
احلكومة اللبنانية وقيادة اجليش في مواجهة اإلرهاب، 
وتعزي اللبنانين وأهالي العس��كرين الش��هداء بفقدان 
أبنائه��م، وان الهيئ��ة  تداف��ع ع��ن املظلوم��ن أي��اً كانت 
هويته��م وانتماءاتهم الطائفية واملناطقي��ة بهدف تأمن 

حماية الوطن ووحدته.
وف��ي خت��ام خطب��ة وص��الة العي��د تقبل��ت الهيئة 
املعاي��دة من املؤمنن ف��ي باحات معرض رش��يد كرامي 

الدولي.

بس��ماح  من��دداً  لتهوي��ده،  ومس��توطنيه  االحت��الل 
حكوم��ة االحت��الل وعل��ى رأس��ها بنيام��ن نتنياه��و 
ألعضاء متطرفن من اليمن في الكنيست اإلسرائيلي، 

باستباحة املسجد األقصى.
إل��ى ذلك، ش��هدت باح��ات املس��جد بع��د انتهاء 
الصالة مهرجانات خصص��ت لألطفال، قدمت خاللها 
ع��روض فني��ة وتوزيع الهدايا، وس��ط فرح��ة عارمة 

بالعيد.
وشهدت مقبرة املجاهدين في شارع صالح الدين، 
تواف��د عدد كبير م��ن أهالي الش��هداء وأقاربهم، حيث 
دفن في هذه املقبرة العديد من شهداء هّبة القدس قبل 

عامن، ومن أبرزهم الشهيد بهاء عليان.{

المفتي دريان في خطبة عيد األضحى:

سيبقى مطلبنا في دار الفتوى التعطيل يوم الجمعة
ألق��ى مفت��ي اجلمهوري��ة اللبناني��ة الش��يخ عبد 
اللطيف دري��ان خطبة عيد األضحى املبارك في جامع 
محمد األمن في وس��ط بي��روت، وأم املصلن بحضور 
ممث��ل رئيس مجل��س الوزراء س��عد احلري��ري، وزير 
الداخلية والبلديات نهاد املشنوق، كما شارك بالصالة 
النائبان عماد احلوت وعمار ح��وري، والقائم بأعمال 
س��فارة اململك��ة العربية الس��عودية ولي��د البخاري، 
س��فير دولة فلس��طن في لبنان اش��رف دبور، س��فير 
بنغالدش عبد املطلب س��اركير، رئيس جمعية رجال 
األعم��ال اللبناني��ة الهولندية محمد خالد س��نو، قائد 
ش��رطة بيروت العميد محمد األيوب��ي، رئيس محكمة 
جبي��ل القاضي الش��يخ خلدون عرمي��ط، املدير العام 
لالوق��اف اإلس��المية الش��يخ محمد اني��س االروادي، 
املدي��ر العام ل��دار االيتام االس��المية الوزير الس��ابق 
الدكت��ور خال��د قبان��ي، علم��اء وأعضاء م��ن املجلس 
الش��رعي اإلس��المي األعلى وحش��د من الش��خصيات 

السياسية واالجتماعية والعسكرية.
وق��ال مفتي اجلمهوري��ة في خطب��ة العيد: نحن 
��اِج َبْيِت  َنْحَتِف��ي الي��وَم بِعي��ِد األْضَحى، وب��أداِء ُحَجّ
الل��ِه احَل��َراِم ِلَفِريَضٍة ورك��ٍن من أْرَكاِن اإلْس��الم، وقد 
أْخَبَرَن��ا ُس��ْبَحاَنُه وَتَعالى، ِعْنَدَما َف��َرَض َعلْيَنا احَلَجّ 

اَج إمِنا يأتوَن للبيِت احَلَرام، ِليْشَهُدوا منافَع  أَنّ احُلَجّ
ْن  ��الم: )َوأَذِّ لهم، قاَل تعالى ُمَخاِطباً إبراهيَم عليِه السَّ
ِجّ َيأُْتوَك ِرَجاالً َوَعلَى ُكِلّ َضاِمٍر َيأِْتَن  ِف��ي الَنّاِس ِباحْلَ
ِم��ْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميق. ِلَيْش��َهُدوا َمَناِفَع َلُهْم َوَيْذُكُروا اْس��َم 
ُلَها أَداُء  اٍم َمْعلُوَماٍت(، واملَناِفُع ُمَتَعِدَّدة، وأََوّ اللَِّه ِفي أََيّ
الَفِريضِة، وَثاِنيَها اجتماُع املْس��لِمَن ِمْن ِبقاِع األرِض، 
وَثاِلُثَها االرتباُط واالقتداُء بأبي األنبياِء إبراهيَم الذي 
��ى، وال��ذي رفَع وإس��ماعيَل قواع��َد البي��ِت، ليكوَن  وَفّ
 َّ بإرادِة اللِه وأْمِرِه َمْوِئالً َوَمَثاَبًة ِللَنّاِس وأَْمَناً، واْس��نتَ
ُس��َنَّة األُْضِحَيِة الت��ي َيَتَقَبّلَُها اللُه ُس��ْبَحاَنُه، وَيْجِزي 

َعليها مبغفرِة الذنوِب، واإلَنابِة للَحِيّ الَقّيوم.
َداُر الفت��وى في اجلمهوري��ِة اللبنانية، كانْت وما 
ت��زاُل وس��يبقى َمطلُبها التعطي��ُل َي��وَم اجُلُمعة، فهذا 
َمساٌر تاريِخيٌّ َوِديِنيٌّ َوَوطِنّي للَدار، وهذا املطلُب ليَس 
َمْطلَباً َطاِئفَيّاً بل هو َمْطلٌَب دينيٌّ ووطنيٌّ وميثاقيٌّ نابع 
من مسيرِة داِر الفتوى التاريخيِة والدينيِة والوطنيِة، 
وحرِصها على العيِش املش��ترِك والتآلِف واالنس��جاِم 
، ومبدأِ املس��اواِة بن اللبناني��ن في احلقوِق  الوطن��ِيّ
والواجباِت، وليعل��َم اجلميع، أَنّ َمْطلََبنا بتعطيِل يوِم 
َهاً ِضَد ُش��ركاِئنا في الوطِن، بل هو  اجلمعة ليس ُمَوَجّ
َمْطلٌب إس��الميٌّ َيُصبُّ في َمصلحِة الَتَماُس��ِك الوطني، 

��راكِة احَلَقيقي��ِة ف��ي العي��ِش الواحِد ف��ي وطِنَنا  والَشّ
احَلبيِب لبنان.

َتنا ف��ي َوحدِتنا مع بعِضنا  أيها املس��لمون: إنَّ قَوّ
َوَمْع ُشركاِئنا في الوطن، وِلتحقيِق َمطاِلِبنا املشروعِة 
َقّ��ة، علين��ا الَعَم��ُل معاً، ِضْم��َن األُُط��ِر والَقواِنِن  واحمُلِ
املَرِعَيّ��ِة اإلج��راء، بالَتّع��اُوِن والَتّنِس��يِق والَتَّش��اُوِر 
فيم��ا َبيَنن��ا، ِللوصوِل إلى قواِس��َم ُمش��َتَرَكة، َوَوضِع 
ح��ٍدّ ِلهذا املَوضوِع القدمِي واملُْس��َتِجّد، في َتعِديِل َدَواِم 
الَعَم��ِل َوالَتّعِطيل، وإيجاِد َحٍلّ َينطلُِق ِم��ْن َمبدأِ احَلِقّ 

واإلنصاف، َوَنْشِر الَعَدالِة واملساواِة َبَن املواطنن.
أيها العرب، أيها املسلمون:

الُق��دُس واملس��جُد األقص��ى يتعرض��ان لهجم��ة 
 ، تهويديٍة شرسة من قبِل الَعدِو اإلسرائيلِيّ الصهيونِيّ
ال تترك��وا قضَيَّتكم األساس��ية واملركزية، وهي قضيُة 
فلس��طن، التي ه��ي أمُّ الَقَضايا العربيِة واإلس��المية، 
واعلموا جيداً أنه ال كرامَة للعرِب واملس��لمن، ما دامت 

أرُض فلسطن مغتصبٌة، ِمْن ِقَبِل االحتالِل اإلسرائيلِيّ 
الصهيونِيّ الغاش��م، وما داَم املس��جُد األقصى أس��يراً 
وُمس��تباحاً من قبل الع��دِوّ اإلس��رائيلِي، الذي يحاوُل 
ف��رَض اإلجراءاِت الَقْمعيِة الَتعُس��فيِة للس��يطرِة على 

املسجِد األقصى وَساحاِته وباحاِته وأوقاِفِه.{

مخاتي��ر طرابلس فتحي حمزة، أعضاء مجلس بلدية طرابلس.. وحش��د 
من الفعاليات االختيارية والنقابية واملجتمع املدني.

مدير اجللسة األستاذ جهاد مغربي )رئيس رابطة الطالب املسلمن( 
رح��ب باحلاضري��ن، مؤكداً دور كل أبن��اء املدينة ف��ي نهضتها وضرورة 

ايجاد خطط سريعة النقاذ طرابلس.
كلمة اجلماعة اإلس��المية ألقاها مس��ؤولها السياس��ي في طرابلس 
والشمال األستاذ ايهاب نافع، شدد فيها على ضرورة التالحم بن جميع 
مكونات املدينة لرفع احلرمان والغنب عنها، مؤكداً ضرورة تشكيل جلنة 
تضم الفعاليات السياس��ية والبلدية واملجتمع املدني يكون هدفها ايجاد 
احللول لألزمات التي تعصف باملدينة، وأكد س��عي اجلماعة االس��المية 

لتشكيل جلنة تضم أهم اخلبرات وتسخيرها في خدمة املدينة.
وضمن اللقاء مداخالت ملعالي الوزير سمير اجلسر والدكتور خلدون 
الشريف واألس��تاذ أس��عد هرموش والدكتور خالد الولي، باإلضافة إلى 
مداخ��الت أخرى للحاضرين ممثل��ي القوى السياس��ية واملجتمع املدني 

وأعضاء املجلس البلدي.
دة توصيات س��ترفع للمناقش��ة في  وانتهى اللقاء باخلروج مبس��وّ

اجتماع اللجنة التي ستتشكل من احلاضرين.

اللبنانية األس��تاذ فادي محفوض، نائب رئي��س بلدية طرابلس الدكتور 
خالد الولي، النقي��ب نعمة محفوض، النقيب واث��ق املقدم، رئيس رابطة 

نظمت اجلماعة اإلس��المية ف��ي طرابس مؤمتراً حت��ت عنوان »عن 
عل��ى طرابلس« في مركز الدعوة اإلس��المية يوم اجلمع��ة 25 آب 2016 

بحض��ور الرئيس جني��ب ميقاتي ممثالً 
بالدكتور خلدون الشريف، الوزير سمير 
اجلسر، وزير العمل األستاذ محمد كبارة 
ممث��اًل باألس��تاذ س��امي رض��ا، الوزي��ر 
محمد الصفدي ممثالً بالدكتور مصطفى 
احلل��وة، الوزي��ر فيص��ل كرام��ي ممث��الً 
باألس��تاذ ع��ادل احلل��و، رئي��س املكتب 
السياس��ي للجماع��ة اإلس��المية النائب 
الس��ابق أس��عد هرم��وش، منس��ق تيار 
املس��تقبل ف��ي طرابلس األس��تاذ ناصر 
عدرة، منسق طرابلس في حزب القوات 

الجماعة اإلسالمية تنظم مؤتمرًا
تحت عنوان »عين على طرابلس«
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قوات النظام السوري تعلن فّك الحصار عن دير الزور
أعل��ن النظام الس��وري يوم الثالث��اء فك احلصار 
املفروض على مدينة دير الزور منذ نحو ثالث سنوات 
م��ن ط��رف تنظي��م الدولة اإلس��المية، وأك��د أن قواته 
التق��ت بالقوات احملاصرة في املدينة الواقعة ش��رقي 

البالد.
وقالت وكالة األنباء السورية )سانا( إن عناصر 
اجلي��ش وصلوا إل��ى مقر الف��وج 137 غ��رب املدينة، 
وبالتال��ي متكن��وا م��ن ف��ك احلص��ار املف��روض على 
املدين��ة من��ذ مطل��ع الع��ام 2015. والف��وج 137 هو 
قاعدة عس��كرية محاذي��ة ألحياء في غ��رب دير الزور 
يس��يطر عليها اجلي��ش الس��وري، وكان محاصراً من 

قبل مسلحي تنظيم الدولة.
وفي وقت س��ابق، أعلنت وزارة الدفاع الروس��ية 
أن الفرقاطة األميرال إيس��ن أطلقت من البحر األبيض 
املتوس��ط صواري��خ م��ن ط��راز »كاليبر« اس��تهدفت 
مواق��ع لتنظيم الدول��ة في محافظة دير الزور ش��رقي 

سوريا.
وقالت الوزارة  الروس��ية في بيان، إن الصواريخ 
استهدفت مراكز قيادة ونقطة اتصال ومخازن أسلحة 

وذخي��رة على أطراف بلدة »الش��وال« بدير الزور، وإن 
جمي��ع األهداف قد ُدّمرت. وأض��اف البيان أن القصف 
الروس��ي أفش��ل مح��اوالت م��ن وصفه��م باإلرهابين 

إلعادة جتميع قواهم وتعزيز مواقعهم في دير الزور.
وبدأت قوات النظام منذ أس��ابيع عملية عسكرية 
واس��عة باجت��اه محافظ��ة دي��ر ال��زور، ومتكن��ت من 
دخولها من ثالثة محاور رئيسية هي جنوب محافظة 
الرق��ة، والبادية جنوباً من محور مدينة الس��خنة في 
ريف حمص الشرقي، فضالً عن املنطقة احلدودية مع 

العراق من اجلهة اجلنوبية الغربية.
ودخل��ت الق��وات املتقدم��ة م��ن محور الرق��ة إلى 
قاع��دة الل��واء 137، وتوجد تلك الق��وات املتقدمة من 

جبهة الس��خنة على بعد نحو 12 كيلومتراً من املطار 
العس��كري جن��وب غ��رب املدين��ة. وف��ي آذار املاضي 
متكن��ت ق��وات النظام مدعوم��ة بغطاء جوي روس��ي 
من الس��يطرة على مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، 
وتقدم��ت في منطق��ة البادي��ة باجتاه دير ال��زور. كما 
س��يطرت في ش��هر آب املنصرم على مدينة الس��خنة 
وعدد من القرى والبلدات شرقي املنطقة حتى وصلت 
أخيراً احلدود اإلدارية ملدينة دير الزور، التي استكملت 
ف��ك احلص��ار عنه��ا. وتس��بب حص��ار تنظي��م الدولة 
للمدين��ة في مفاقمة معاناة الس��كان، م��ع النقص في 
املواد الغذائية واخلدمات الطبية. ويقّدر عدد املدنّين 
املوجودي��ن ف��ي األحياء حتت س��يطرة ق��وات النظام 
بنحو مئة ألف شخص، في وقت حتدث ناشطون عن 
وج��ود أكث��ر من عش��رة آالف مدني ف��ي األحياء حتت 
سيطرة التنظيم. ويشكل تقدم اجليش نحو دير الزور 
ضرب��ة جدي��دة لتنظيم الدولة في س��وريا، الذي مني 
في األش��هر األخيرة بسلسلة خس��ائر ميدانية أبرزها 

في مدينة الرقة معقله األبرز في سوريا.
قصف مكثف

من جانب آخ��ر، قال مراس��لون إن أربعة مدنين 
قتلوا بينهم مدير الدفاع املدني في ريف دمشق محمد 
قدادو، وأصيب آخرون بينهم نساء وأطفال في قصف 
مكثف لق��وات النظام اس��تهدف األحياء الس��كنية في 
بلدة مس��رابا بغوطة دمشق الش��رقية. وأفاد املراسل 
بأن قوات النظام استهدفت باملدفعية األحياء السكنية 
في بلدة عن ترما وحرستا في الغوطة الشرقية بريف 
دمشق، مما أسفر عن دمار في األبنية واملمتلكات، وقال 
إن اشتباكات متقطعة بن املعارضة املسلحة وقوات 
النظام جرت عل��ى أطراف بلدة عن ترما بالتزامن مع 
حتركات عسكرية لقوات النظام، ورجحت مصادر في 
املعارضة املسلحة أن قوات النظام تعد لهجوم جديد 

على بلدة عن ترما وحي جوبر الدمشقي.{

استطالع يكشف موقف الروس
 من توّرط بالدهم في سوريا

أوضاع إنسانية صعبة للنازحين
من حماة إلى إدلب

113 عنصرًا من قافلة »داعش« المتوقفة
في البادية ينضّمون لقوات األسد

ف��ي  اس��تطالع  كش��ف 
روسيا؛ عن معارضة املواطنن 
ملش��اركة  العادي��ن  ال��روس 
بالده��م ف��ي احلرب الس��ورية 

التي طال أمدها.
صحيف��ة  ونقل��ت 
نيزافيسيمايا غازيتا الروسية، 
»ليف��ادا  ملرك��ز  دراس��ة  ع��ن 
تس��نتر«، أن 49 ف��ي املئ��ة من 
املواطنن ال��روس يرغبون في 
أن تنته��ي العملية العس��كرية 
الروس��ية في س��وريا بأس��رع 

وقت ممك��ن. ويحيل ذل��ك إلى أن ال��روس يعارضون 
استمرار تدخل بالدهم في هذه احلرب.

ويشار إلى أنه غالباً ما يتلقى الروس معلوماتهم 
م��ن القن��وات اإلخبارية الروس��ية، ومعظمه��ا موالية 
للكرمل��ن، وبالتال��ي فه��ي حت��اول تس��ليط الض��وء 
على مس��اعي احلكومة الروس��ية لتحقيق السالم في 
س��وريا. ومن ه��ذا املنطلق، تعمل الدول��ة على ضمان 

تأييد الشعب الروسي ملشاركتها في هذه احلرب.
وف��ي املقاب��ل، يؤي��د 30 ف��ي املئة م��ن املواطنن 
ال��روس تدخل بالدهم في س��وريا، ف��ي حن وجد 21 

في املئة من الروس صعوبة في اإلجابة.
وأضاف��ت الصحيفة أن 32 ف��ي املئة من الروس، 
أك��دوا بدرجات متفاوت��ة أن هذه العملية العس��كرية 
الروس��ية قد حتول سوريا إلى »أفغانستان جديدة«. 
وق��د كلف��ت احلمل��ة العس��كرية املطول��ة الت��ي تفتقر 
للوضوح، الروس الكثير من اخلس��ائر البش��رية. من 
جهة أخ��رى، اعتبر 40 في املئة أن ه��ذا االحتمال غير 
مرج��ح، بينما رفض 11 ف��ي املئة هذه الفك��رة متاماً، 
أم��ا 7 في املئة املتبقن فق��د أكدوا أنهم ال يهتمون بهذه 

املسألة.
وأف��ادت الصحيف��ة أن األكثر إث��ارة لالهتمام في 
اس��تطالع الرأي الذي ق��ام به مركز ليفادا تس��نتر، أن 
59 في املئة من املواطنن الروس الذين هم على اطالع 
مبا يحصل في س��وريا يؤيدون االستمرار في احلرب، 
في حن أن 36 في املئة منهم يرغبون في أن تنسحب 
روسيا بشكل نهائي من هناك. وفي املقابل، وبالنسبة 
لألش��خاص الذي��ن ال يكترث��ون آلخ��ر التط��ورات في 
س��وريا، فقد ش��دد 53 ف��ي املئ��ة منهم عل��ى ضرورة 

مئ��ات  إن  مراس��لون  ق��ال 
منطقة  م��ن  النازح��ة  العائ��الت 
عقيربات في ريف حماة الشرقي 
تنظي��م  علي��ه  يس��يطر  ال��ذي 
إلى  الدول��ة اإلس��المية، وصلت 
ري��ف إدل��ب الش��رقي اخلاض��ع 

للمعارضة السورية املسلحة.
أن  املراس��ل  وأض��اف 
أوضاع��اً  تعان��ي  العائ��الت 
إنس��انية مزرية بع��د أن قطعت 
مس��افات طويل��ة ف��ي الصحراء 
السورية، بينما استهدفت قوات 

النظ��ام النازح��ن مم��ا أس��فر عن مقت��ل مدني��ْن وجرح 
آخرين.

وقالت مصادر محلية إن س��بعمئة ش��خص، بينهم 
نس��اء وأطفال، اس��تطاعوا اخل��روج من م��كان جتمعهم 
ف��ي وادي العزي��ب في عقيربات، والوص��ول إلى مناطق 
س��يطرة املعارضة الس��ورية ش��رق حماة، وهو ما يرفع 
ع��دد العائالت الت��ي خرجت عبر الصح��راء إلى أكثر من 

ألف عائلة.
وكانت قوات النظام الس��وري واملليش��يات الداعمة 
له��ا س��يطرت عل��ى عقيرب��ات وقري��ة مس��عدة ومزرعة 
رس��م قنبر في ريف حماة الشرقي بعد معارك مع تنظيم 

الدولة.
وف��ي الغوطة الش��رقية بريف دمش��ق -املش��مولة 
باتف��اق مناطق خف��ض التصعي��د- أفاد مراس��لون بأن 

إيقاف العملية العس��كرية الروس��ية في س��وريا، في 
ح��ن أبدى 28 في املئة منهم موافقتهم على اس��تمرار 
التدخل الروسي، أما بالنسبة ل�19 في املئة منهم، فلم 

يكن لهم رأي.
وم��ن ه��ذا املنطل��ق، ميك��ن أن نتبن م��دى تأثير 
التلفزي��ون عل��ى عقول األف��راد. وفي اآلون��ة األخيرة، 
أصبح��ت وس��ائل اإلع��الم الروس��ية تتط��رق بش��كل 
أق��ل إل��ى احلرب ف��ي س��وريا. فضالً ع��ن ذل��ك، تركز 
التقارير اإلخبارية على التقدم الذي أحرزته احلكومة 
والوح��دات العس��كرية الروس��ية في إطار مس��اعيها 
االنتص��ارات  تن��اول  ع��ن  فض��الً  الس��الم،  لتحقي��ق 

العسكرية الروسية في سوريا.
وجت��در اإلش��ارة إل��ى أن الغالبي��ة العظم��ى من 
ال��روس الذين يرغبون في اس��تمرار احلرب، يؤمنون 
بأن اله��دف وراء تدخل بالدهم في هذا الصراع يتمثل 
في حتقيق مصالح سياس��ية روس��ية. باإلضافة إلى 
ذل��ك، يبدو أن املش��اهد الروس��ي الع��ادي، لم يالحظ 
من خالل متابعة األخبار عن س��وريا أي أمر يستدعي 

القلق، مما يعني أنه ال بأس في استمرار احلرب.
وباملقارن��ة م��ع الس��نتن املاضيت��ن، انخف��ض 
اهتم��ام ال��روس بالقضية الس��ورية. وقد أق��ّر اخلبير 
»مس��ألة  ب��أن  كاالش��يف؛  كونس��تانتن  السياس��ي 
تورط روس��يا في حرب طويلة املدى ليس��ت واضحة 
بالنسبة للروس، كما أن املواطنن مييلون في الغالب 
إلى حتقيق انتصارات سريعة. وبالتالي، من املتوقع 
أن تك��ون مواقفه��م متباينة بش��أن الصراع الس��وري 
والتدخل الروسي نظراً ملرور عدة سنوات منذ انطالق 

احلرب«.{

ع��دداً م��ن املدنين بينه��م أطف��ال، أصيبوا ج��راء قصف 
النظ��ام بقذائ��ف املدفعي��ة وراجم��ات الصواريخ س��وقاً 

شعبية وأحياء سكنية في بلدة عن ترما.
وفي مخيم اليرموك جنوب دمشق، قالت »مجموعة 
العمل ألجل فلس��طينيي سوريا« إن طفلة حديثة الوالدة 
توفيت بسبب نقص الرعاية الطبية واحلصار املفروض 
عل��ى املخيم م��ن ق��وات النظ��ام والفصائل الفلس��طينية 
املوالي��ة له من جهة، وتنظيم الدولة اإلس��المية من جهة 

أخرى.
وقالت املجموعة إن جميع املستش��فيات في املخيم 
توقف��ت ع��ن العمل، بس��بب القص��ف واحلص��ار ونقص 
الكوادر واملس��تلزمات الطبية. وفي سياق متصل، أعلنت 
الشبكة السورية حلقوق اإلنسان مقتل 772 مدني جراء 

القصف واالشتباكات في آب املنصرم بسوريا.{

أفادت مصادر سورية مطلعة أن 113 عنصراً 
من قافلة داعش املتوقفة في البادية الس��ورية بن 
ريف حمص ودير ال��زور، انضموا إلى قوات النظام 
السوري. وأش��ارت املصادر إلى أن العناصر الذين 
انضموا للنظام اشترطوا عدم القتال في دير الزور.

وأفادت بأن النظام أمن عائالت هؤالء املقاتلن 
الذي��ن انضم��وا إليه في تدم��ر. يأتي ه��ذا في وقت 
أعلن التلفزيون الس��وري التاب��ع للنظام أن جيش 
النظام الس��وري وحلفاءه باتوا على بعد 3 كلم من 
مدين��ة دير ال��زور. يذكر أن التحال��ف الدولي الذي 
تقوده الوالي��ات املتحدة، كان أعل��ن يوم األحد، أن 
قافل��ة داعش انقس��مت إل��ى مجموعت��ن، وال تزال 
مجموع��ة م��ن احلاف��الت ف��ي الصح��راء، في حن 
ع��ادت مجموعة أخ��رى إلى مناطق تس��يطر عليها 

قوات النظام السوري.
بالطع��ام  احلافل��ة  تزوي��د  مت  أن��ه  وأض��اف 
واملي��اه. إلى ذلك، أوضح املتحدث باس��م التحالف 
الدول��ي، الكولوني��ل راين ديلون ف��ي تغريدة على 

حس��ابه عل��ى تويتر يوم األح��د، أن 85 عنصراً من 
داع��ش لق��وا حتفهم ف��ي ضرب��ات للتحال��ف على 
القافلة، وأنه مت تدمير 40 س��يارة مستقلة لداعش، 
مش��دداً على أن التحالف لم مينع أو يس��تهدف أي 
وس��ائل تق��ل مس��اعدات للمدني��ن. وكان��ت أنباء 
س��ابقة أف��ادت أن العدي��د م��ن عناص��ر التنظي��م 
وبع��ض املدني��ن املتواجدي��ن ف��ي القافل��ة الت��ي 
تض��م 17 حافل��ة )حوال��ي 300 مقات��ل من داعش 
و300 مدن��ي(، وصل��وا دي��ر ال��زور عبر س��يارات 
صغيرة هّربتهم، بغطاء من قوات النظام الس��وري 
وامليليشيات املوالية له واملتواجدة في تلك املنطقة 
بري��ف حم��ص الش��رقي ودير ال��زور، الس��يما في 

احلميمة والسخنة.
وق��ال محافظ دي��ر ال��زور إنه يتوق��ع وصول 
اجليش إلى املدينة خالل أيام. وقالت وحدة اإلعالم 
احلرب��ي التابع��ة حلزب الل��ه اللبنان��ي إن القوات 
املتقدمة تتجه صوب معس��كر احلامية العس��كرية 

احملاصرة على مشارف املدينة.
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حماس.. وتوازنات العالقة مع عباس ودحالن
خ��رج محمد دح��الن -القيادي املفص��ول من حركة 
فتح- من قطاع غزة عام 2006 لينجو من حركة حماس 
التي متكنت من إحب��اط محاولته إطاحة حكمها في غزة 
في إطار احلكومة الفلسطينية العاشرة. في ذلك الوقت؛ 
كان دح��الن يقود جهاز األم��ن الوقائي الس��يئ الصيت، 
الذي ق��ام من خالل��ه باس��تهداف الق��وة التنفيذية التي 

شكلها وزير الداخلية سعيد صيام.
ومع ازدياد ممارس��ات جهاز األمن الوقائي باعتقال 
عناصر حماس وتعذيبهم؛ قررت كتائب القسام )الذراع 
العس��كرية حلماس( خوض معركة مع عناصر دحالن، 
أدت إل��ى مقتل عش��رات منهم وه��روب محمد دحالن إلى 

خارج قطاع غزة.
وم��ع أن الرئيس الفلس��طيني محم��ود عباس حظر 
الق��وة التنفيذي��ة ع��ام 2007 في ظ��ل انهي��ار احلكومة 
الس��ابقة؛ فق��د ق��ررت حم��اس تش��كيل حكوم��ة جديدة 
برئاستها في القطاع وأحكمت سيطرتها هناك، لتخوض 
ف��ي نهاية 2008 معرك��ة الفرقان مع العدو اإلس��رائيلي 
التي ش��هدت صم��وداً بطولي��اً لكتائب القس��ام، وانتهت 

بهدنة توسطت فيها مصر بن الطرفن.
خالف��اً  ذل��ك  إث��ر  الفلس��طينية  الس��احة  وعاش��ت 
مس��تفحالً بن حماس وفتح، جرت حللّه حوارات كثيرة 

لم يسفر أي منها عن إجناز اتفاق مصاحلة حتى اآلن.
عباس واستعراض العضالت

ضم��ن إطار اس��تعار اخلالف، عم��د الرئيس عباس 
إل��ى اتخاذ سلس��لة من اإلج��راءات العقابي��ة ضد قطاع 
غزة بقطع الس��والر عن محطة توليد الطاقة الوحيدة في 
القطاع، واقتطاع نس��بة من رواتب مس��تخدمي السلطة 
فيه، وقطع رواتب أس��ر الش��هداء واملعتقلن واجلرحى، 
األراض��ي  عل��ى  س��يطرته  إلثب��ات  من��ه  محاول��ة  ف��ي 
الفلس��طينية بعد قدوم الرئيس األميرك��ي دونالد ترامب 

إلى سدة احلكم في الواليات املتحدة.
ويعتقد عباس أنه بحصاره غزة سيضعف أي دور 
مس��تقبلي لها في معارضة عملية التسوية، وقد يدفعها 
إل��ى االستس��الم واخلض��وع لس��لطته، كم��ا س��يضعف 
مقاومته��ا لالحت��الل ويجعله��ا تفك��ر ملي��اً قب��ل خوض 
مواجه��ة عس��كرية، ليتقاس��م بذل��ك م��ع إس��رائيل دور 
احلصار احملس��وب الذي تنفذه ضد قطاع غزة بالتعاون 

مع مصر.

ورغم أن إسرائيل حترص على عدم خنق قطاع غزة 
ألنها تدرك أن زيادة الضغط تّولد االنفجار في وجهه، إال 
أنها قررت هذه املرة اتخاذ خطوة محسوبة بوقف حصة 
الكهرباء لغزة، وسط انتقادات صدرت من داخل وخارج 

االئتالف احلكومي.
حماس وحسابات الضرورة

وم��ن زاوية ثانية، تدرك حم��اس أن منفذها الوحيد 
ف��ي قطاع غ��زة للخارج هو مص��ر أساس��اً، ولذلك تضع 
معادلة العالقة مع القاهرة في مقدمة حس��اباتها، جنباً 
إل��ى جنب مع معادلة الضبط األمني حلدودها مع العدّو 
اإلس��رائيلي. وإذا كانت مصر أحكمت العالقة مع حماس 
م��ن بوابة األمن، ف��إن دور دحالن يأتي في هذا الس��ياق 

وإن كان اتخذ بعض األبعاد السياسية.
وفي ه��ذا اإلطار؛ تفرض القاه��رة معادلة التهميش 
واإلقص��اء ضد عباس، ويعود األمر إلى اس��تنفاد عباس 
دوره في التسوية السياسية التي المست قضية القدس، 
التي أطاح��ت من قبل الرئيس الراح��ل عرفات وأدت إلى 

مقتله في املقاطعة برام الله عام 2004.
وفيم��ا عجز عب��اس عن االقتراب م��ن قضية القدس 
املتفج��رة، وال يزال يرفض تقدمي تنازالت تتجاوز القدس 
الش��رقية؛ فإن دح��الن أصبح أم��ل مصر وإس��رائيل في 
حتريك العملية من خالل االس��تعداد إلجناز تس��وية في 

هذا اخلصوص، تتطلب تنازالت كبيرة في القدس.
وهن��ا جنح دحالن -الذي هزم��ه عباس في املؤمتر 
الس��ابع حلركة فتح وضّيق على كوادره وأنصاره- في 
إع��ادة االعتبار لنفس��ه عبر فتح العالق��ة مع حماس في 
غزة، وذلك مقدمة للحلول محل عباس في قيادة السلطة 
واملنظمة وفتح، ومحاولة النتزاع غزة من قيادة الشتات 

املتمركزة في قطر وتركيا أساساً.
ه��ذه  س��ياق  ف��ي  دحالن/حم��اس  لق��اء  وج��اء 
املعطيات، وضم��ن محاوالت األخيرة لفك إس��ار غزة من 
احلص��ار الذي يدف��ع به عب��اس بقوة ضد غ��زة محاوال 

التقرب من ترامب.
وال ش��ك ف��ي أن قيادة حم��اس مدركة مت��ام اإلدراك 
خلط��ورة دح��الن ودوره ف��ي اإلط��ار اإلقليم��ي ولي��س 
الفلس��طيني فحس��ب، ولكنها حتتاج إلى نزع فتيل النقد 
الش��عبي لها بالتس��بب في احلصار، ومواجهة ضغوط 

عباس عليها.

وفع��الً جنح اللق��اء الصعب بن الطرف��ن بغزة في 
تخفيف احلصار ودخول ش��حنات من الس��والر املصري 
التي عوضت ما فقدته احلركة من سوالر وخطوط طاقة، 
فض��الً عن فتح معب��ر رفح عدة أيام، ووع��ود من دحالن 
بفتحه بشكل دائم مبجرد االنتهاء من ترميمه، األمر الذي 

أحدث انفراجة في غزة.
ولك��ن املقابل، الذي س��تدفعه حماس في هذا اإلطار 
م��ا زال مجه��والً، وإن كان س��يتركز ف��ي تس��هيل دخول 
دح��الن للقط��اع ورمبا نْيله مرك��زاً مهماً ف��ي إدارة قطاع 
غ��زة، مع احتفاظ حماس بدورها األمني وعدم املس��اس 

بسالحها املقاوم.
دور دحالن ومكانة عباس

وتب��رز هن��ا تس��اؤالت مهم��ة ع��ن خط��ورة ال��دور 
املس��تقبلي لدحالن في غزة، واتخاذه��ا مرتكزاً ملد نفوذه 
إلى الضفة ملنافس��ة عباس ورمبا إطاحته ضمن مخطط 

إقليمي؟ وهل ستسمح حماس بهذا الدور، خصوصاً أنه 
سينعكس في النهاية -إذا جنح- عليها وعلى دورها في 

غزة؟
من الواضح أن حماس لن تفرط في حيادها بش��أن 
الصراع بن دحالن وعباس، ولكنها قد تس��تفيد من ذلك 
تكتيكي��اً لتعزي��ز دوره��ا ونفوذها. وسيش��كل ذلك لعبة 
خطيرة حتتاج إلى احلذر الشديد قبل دخولها، خصوصاً 
أن احلركة في كل األحوال مس��تهدفة من دحالن وعباس 

وإسرائيل متفرقن أو مجتمعن.
وحتى في ح��ال اخلالف بن الرجل��ن، فإن الطرف 
احلاك��م هو إس��رائيل التي س��تظل عينها عل��ى أمنها في 
قط��اع غ��زة والضف��ة احملتل��ة، وستس��تخدم اخل��الف 
بينهما لتعزيز دورها وتكريس رؤيتها لعملية التس��وية 
السياس��ية القادم��ة. وتختل��ط خي��ارات الص��راع ب��ن 
الرجلن بخي��ارات خطيرة من بينها دخ��ول األردن على 
خ��ط الص��راع، واحتم��ال تطور بدي��ل ثال��ث داخل فتح 

يرتبط مع األردن ضمن غطاء إسرائيلي!
وتظ��ل حم��اس مطالب��ة باحل��ذر ف��ي التعام��ل مع 
الرجلن، وعليها أن تشق طريقها ضمن مصاحلة وطنية 
حتف��ظ املقاومة وتش��كل غطاًء واقي��اً له��ا. ويتطلب هذا 
إدارة ش��املة للعالقات م��ع الطرفن، والتمس��ك بوحدة 
ق��رار متنع بروز خيارات مناطقية محلية تنعكس س��لباً 

على حماس نفسها.
فت��ح  ك��وادر  إن  كذل��ك 
وقياداته��ا املخلصة يجب أن 
يضطلعوا بأدوار حتول دون 
تفت��ت حركتهم أو انقس��امها 
وتعدد والءاته��ا، مبا يحافظ 
عل��ى اخلط الوطن��ي األصيل 
وعل��ى االلتقاء مع حماس في 
ميدان الص��راع مع االحتالل، 
ه��و  ل��ه  التص��دي  وجع��ل 
البوصلة احلاكم��ة للعالقات 

في الساحة الفلسطينية!{

بقلم: ماجد أبو دياك

االحتالل يقمع احتجاجات ضد االستيطان 
في الخليل

االحت��الل  ق��وات  قمع��ت 
نظمه��ا  مس��يرة  اإلس��رائيلي 
الفلسطينين  الش��بان  عش��رات 
البل��دة  ف��ي  االس��تيطان  ض��د 
اخللي��ل  مدين��ة  م��ن  القدمي��ة 

)جنوبي الضفة الغربية(.
وج��اءت الدعوة للمس��يرة 
احتجاج��اً عل��ى ق��رار س��لطات 
االحتالل الس��ماح للمستوطنن 
مجل��س  بتش��كيل  املدين��ة  ف��ي 

إلدارة شؤونهم.
ورف��ع املش��اركون الفت��ات 

تطالب بطرد املس��توطنن من بيوت فلسطينية سيطروا 
عليها في محيط املس��جد اإلبراهيمي في البلدة القدمية، 

وأخرى رفضاً للقرار اإلسرائيلي.
وقد أك��د رئي��س بلدية اخلليل تيس��ير أبو س��نينة 
أن الق��رار يطل��ق رصاص��ة الرحم��ة عل��ى »بروتوك��ول 
اخلليل« الذي أبقى املدينة موحدة حتت سيطرة البلدية 

الفلسطينية.
وق��د طال��ب أم��ن س��ر اللجن��ة التنفيذي��ة ملنظم��ة 
التحري��ر الفلس��طينية صائب عريق��ات املجتمع الدولي 
بالتح��رك العاج��ل والف��وري التخ��اذ إج��راءات عملي��ة 

وملموسة إللزام إسرائيل بالتراجع الفوري عن قرارها.
وعّد عريقات القرار مبثابة »التنفيذ الفعلي ملشروع 
إسرائيل الكبرى وضم املناطق الفلسطينية إلى إسرائيل 
من خالل الترسيم الفعلي للمس��توطنات غير القانونية 
عل��ى  الس��يادة  ومنحه��ا  به��ا  واالعت��راف  وش��رعنتها 

فلسطن احملتلة«.
ولفت إلى أن القرار يعتبر مخالفة صارخة للقوانن 
واألع��راف الدولية وقرارات األمم املتح��دة، وآخرها قرار 

مجلس األمن 2334.
وقال جيش االحتالل إنه وّقع أمراً بتعزيز س��لطات 
املستوطنن الذين كانوا يسّيرون شؤونهم اليومية عبر 

مجلس ميثل إدارة محلية ولم تكن له صفة قانونية.
من جهتها قالت حركة »الس��الم اآلن« اإلس��رائيلية 
املعارض��ة لالس��تيطان إن األم��ر اجلدي��د لي��س مج��ّرد 
أم��ر إجرائ��ي، موضح��ة ف��ي بيان أن��ه »من خ��الل منح 
احلكوم��ة  ف��إن  رس��مياً  وضع��اً  اليه��ود  املس��توطنن 
اإلسرائيلية تشّرع نظام الفصل العنصري في املدينة«.

ويبلغ عدد سكان اخلليل نحو مئتي ألف فلسطيني، 
يعيش بينهم نحو 800 مستوطن.

وقس��م »بروتوكول اخلليل« عام 1997 املدينة إلى 
قس��من، األول وض��ع 80٪ من املدينة حتت املس��ؤولية 
الكاملة للسلطة الفلس��طينية، في حن أن القسم الثاني 
وضع 20٪ من مس��احة املدينة حتت الس��يطرة األمنية 
املدين��ة  وبقي��ت  الفلس��طينية.  واملدني��ة  اإلس��رائيلية 
بأكمله��ا منذ ذلك احل��ن حتت مس��ؤولية بلدية اخلليل 

الفلسطينية.{

وفاة معتقل فلسطيني في السجون اإلسرائيلية 
متأثرًا بجروحه

حماس: تصاعد االستيطان
دليل فشل مشاريع التسوية

توف��ي املعتق��ل الفلس��طيني املص��اب ف��ي 
 21( الصاحل��ي  رائ��د  اإلس��رائيلية  الس��جون 
عام��اً(، متأث��راً بإصابت��ه برص��اص اجلي��ش 

اإلسرائيلي خالل اعتقاله بشهر آب املاضي.
األس��رى  ش��ؤون  »هيئ��ة  رئي��س  وق��ال 
قراق��ع  عيس��ى  الفلس��طينين«  واحملرري��ن 
لألناض��ول، إن املعتقل الصاحل��ي توفي متأثراً 
بإصابت��ه التي أصيب بها عن��د اعتقاله مبخيم 
الدهيش��ة في بيت حلم بالضف��ة، وبقي يعاني 

م��ن اإلصاب��ة ويتلق��ى الع��الج ف��ي مستش��فى 
»هداس��ا عن كارم« اإلسرائيلي. وذكر قراقع أن 
»هيئة األسرى« تقوم حالياً بإجراءات إخراجه 

من املستشفى وتسليمه لذويه.
وأض��اف: »م��ا حصل م��ع الصاحل��ي هي 
جرمية حرب ونحن نحّمل إس��رائيل مس��ؤولية 
وفات��ه، ألن��ه مت تعّم��د إط��الق الن��ار علي��ه من 
مس��افة قريبة وقتل��ه، وكان باإلم��كان اعتقاله 

دون إطالق النار عليه«.{

قال��ت حركة املقاومة اإلس��المية )حماس( إن اس��تمرار تصاعد أنش��طة إس��رائيل االس��تيطانية 
باألراضي الفلسطينية دليل قاطع على فشل كل مشاريع التسوية.

وق��ال عبد اللطي��ف القانوع الناطق باس��م احلركة إن القرارات اإلس��رائيلية املس��تمرة بتصعيد 
وتيرة االستيطان وش��رعنه البؤر االستيطانية وتشكيل إدارة للمس��توطنن باخلليل سابقة خطيرة 

وجتاوز للخطوط احلمراء.
وأض��اف القان��وع أن ه��ذا يعكس تط��رف حكومة االحت��الل وس��لوكها الهمجي ف��ي التعامل مع 
الش��عب الفلس��طيني وأرضه ومقدس��اته، ويش��كل دليالً قاطعاً على فشل كل مش��اريع التسوية مع 
االحتالل، ونس��فاً التفاقياته الهزيلة وطعنة في وجه كل الذين يعولون على إحياء مفاوضات عبثية 

مع االحتالل.
ودعا القانوع املجتمع الدولي واملؤسس��ات األممية لتحمل مس��ؤولياتها ومغادرة مربع الصمت 

والضغط على االحتالل لوقف جرائمه وانتهاكاته.
وقد نددت الس��لطة الفلسطينية في وقت س��ابق بقرار احلكومة اإلسرائيلية رصد ميزانية مالية 
إلقامة مستوطنة جديدة في نابلس ب�الضفة الغربية، وحذرت من تداعيات تلك اخلطوة وعدتها غير 

قانونية و»تقويضاً لفرصة احلل السياسي للصراع«.
وكانت احلكومة اإلس��رائيلية صدقت في جلستها األسبوعية يوم األحد على تخصيص ميزانية 

الستئناف إنشاء املرافق األساسية ملستوطنة جديدة شمال شرق رام الله.
كما س��بق لالحتالل اإلس��رائيلي أن قرر ألول مرة منح س��لطات للمس��توطنن في مدينة اخلليل 
بالضفة الغربية، عبر إدارة محلية بتش��كيل مجلس ميثلهم ويوفر لهم اخلدمات البلدية في املجاالت 

املختلفة بعيداً عن البلدية الفلسطينية.
ون��ددت حركة التحرير الوطني الفلس��طيني )فت��ح( بالقرار، وقالت في بيان إن��ه »خطير ويعد 
نس��فا لكل االتفاقيات الدولية املوقعة، وتطبيقاً عملياً لنظام عنصري، ومحاولة لترسيخ فصل وقلب 

املدينة وبلدتها القدمية، وتنفيذ مخطط التهويد للبلدة القدمية برمتها«.{
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كيانات المعارضة السورية.. قبل مؤتمر الرياض وبعده

سوريا.. تحالفات المصالح االضطرارية

لم تستطع املعارضة السورية بناء كيان سياسي 
جامع ميثل أغلبية الس��ورين، على تع��ّدد مكوناتهم 
الديني��ة واملذهبية واإلثنية، وتنّوع خلفياتهم الفكرية 
والسياس��ية والطبقية؛ رغم كل التضحيات واملعاناة 
واأله��وال التي مّر بها الس��وريون من��ذ اندالع ثورتهم 

قبل أكثر من ست سنوات.
وكم��ا ه��و معلوم؛ فقد أخ��ذ البعض عل��ى الثورة 
الس��ورية-منذ اندالعه��ا ع��ام 2011- أنه��ا ج��اءت 
مبثاب��ة حالة انفجارية عفوية لم يك��ن يتوّقعها أحد، 
بيد أن هذه هي حال الثورات عموماً، وإن كان ما ميّيز 
احلالة الس��ورية ه��و حرمان الس��ورين السياس��ة، 
وافتقارهم إلى حركات وأحزاب سياسية وازنة وذات 
جتربة، بس��بب القبضة احلديدية وسياسات الرعب 
والتروي��ع الت��ي انتهجه��ا النظام، وحتّك��م عبرها في 

املجال العام حوالي نصف قرن.
وف��ي احلقيق��ة؛ ف��إن ث��ورة الس��ورين اندلع��ت 
وه��ي أحوج ما تكون إلى طبقة سياس��ية قيادية ذات 
جترب��ة، وحتظى بإجم��اع -ولو كان نس��بياً- إلدارة 
الفق��دان  ه��ذا  وفاق��م  الناش��ئة.  السياس��ية  احلال��ة 
مس��ارعة أطراف دولية وإقليمية وعربية إلى التدخل 
في الص��راع الس��وري، مبا ف��ي ذلك إيجاده��ا الطرق 
والوسائل التي متّكنها من التحكم في احلراك الثوري 

السوري، بل وصوغ خطاباته وحتديد طرق عمله.
بي��د أن م��ا كان طبيعي��اً أو مفهوماً ف��ي البدايات 
-قبل ستة أعوام- لم يعد كذلك بعد كل هذه التجربة، 
ما ُيس��تنتج منه أن الثورة السورية أخفقت في إنتاج 
طبقة سياسية تعّبر عنها، أو في إنتاج كيان سياسي 
ميثلها، وهو أمر ما زالت تكابد نتائجه اخلطيرة حتى 

اآلن.
مناسبة هذا الكالم هي شيوع تخوفات في أوساط 
املعارض��ة من احتم��ال إنش��اء كيان سياس��ي جديد 
بدي��ل للهيئة العليا للمفاوض��ات، قد يجري تخريجه 

ه��ل ُهِزم��ت املعارض��ة الس��ورية، وانته��ت ث��ورة 
السورين، وأعلن بشار األسد نفسه إمبراطوراً إلى األبد، 
وأصبح اسم سوريا »سوريا األسد« واقعاً ألعوام ال نعلم 

امتدادها؟!
يوّض��ح خط��اب األس��د أم��ام حف��ل افتت��اح وزارة 
اخلارجية واملغتربن أّن كل ذلك لم يحصل ولن يحصل، 
فم��ا حققه نظام األس��د من تقدم حص��ل بفضل األصدقاء 
باعتراف األس��د نفسه، وباالعتراف نفسه يؤكد األسد أن 

أمام النصر خطوات كثيرة.
وال يؤدي نفي ما سبق من أسئلة بالضرورة حدوث 

العكس، وال قرب وصول األسد لهدفه.
إن طبيعة التحالفات الداخلية واإلقليمية والدولية 
والت��ي توص��ف باالضطراري��ة، ه��ي التي حت��ّدد مآالت 
م��ا س��بق ومس��تقبل س��وريا. فداخلي��اً عرفت الس��احة 
الس��ورية حتالفات اضطرارية ما زالت الس��احة تعيش 
نتائجها وارتداداتها، فالنظام السوري القومي العروبي 
وج��د نفس��ه مضط��راً للتحالف مع ق��وى كردي��ة قومية 
انفصالي��ة، ويدرك اجلمي��ع أن هذا التحال��ف اقترب من 
حلظ��ات التص��دع ورمب��ا االنفج��ار، بدلي��ل كالم األس��د 
عن وحدة س��وريا ووه��م اخليار الذي يس��عى له الكرد. 
وتزام��ن ذلك م��ع تط��ورات ميدانية عل��ى األرض، حيث 
وج��د الثوار ف��ي الوقت عينه أنفس��هم بن ن��اري داعش 
والنظ��ام الس��وري، ووجدت القوى الكردي��ة االنفصالية 

ف��ي اجتم��اع موس��ع يعق��د بالعاصم��ة الس��عودية 
الري��اض )في تش��رين األول القادم(، م��ع احتمال أن 
يأتي ه��ذا الكيان بديالً لالئت��الف والهيئة في آن معاً، 
تكيفاً مع الظروف على األرض ومع التحوالت الدولية 

واإلقليمية في الصراع السوري.
واقع الكيانات السورية

كما ش��هدنا؛ فإن املعارضة الس��ورية متّثلت في 
عدة كيانات سياسية هي »املجلس الوطني السوري« 
)تأّس��س أواخ��ر 2011(، و»االئت��الف الوطني لقوى 
الثورة واملعارضة السورية« )تأّسس أواخر 2012(، 
أواخ��ر  )تأّسس��ت  للمفاوض��ات«  العلي��ا  و»الهيئ��ة 
2015 وله��ا مهم��ات تفاوضي��ة فق��ط(، إضاف��ة إل��ى 
كيانات املعارضة العس��كرية احملسوبة على الثورة، 
والهيئات املدنية التي تش��تغل ضمن املعارضة؛ علما 
بأن ثمة كيانات معارضة غير منخرطة في أي من تلك 

الكيانات.
)السياس��ية  املذك��ورة  الكيان��ات  ومش��كلة 
والعس��كرية( أوالً، أن كل واحدة منها تش��تغل مبعزل 
ع��ن األخ��رى، مبعن��ى أن��ه ال توج��د هيكل��ة واح��دة 

اإلط��ارات.  ه��ذه  ل��كل 
االئت��الف  ف��إن  ومث��الً، 
الكيان  الوطن��ي -وه��و 
للمعارض��ة  الرس��مي 
باعت��راف  ويحظ��ى 
دول��ي وإقليمي- يتألف 
م��ن ع��دة مكون��ات، كل 
واحدة منها تتنافس مع 
األخ��رى، م��ع مالحظ��ة 
ضعف املكانة التمثيلية 
لكل واحد م��ن الكيانات 

التي يتألف منها.
ضع��ف  ثاني��اً، 

في حتالفه��ا مع نظام ضعي��ف فرصة إلمالء الش��روط، 
وحتقيق املكاسب، وجنحت فعالً في ذلك.

وأمام تالشي داعش، وضعف قوة الثوار، وتصاعد 
قوة القوى الكردية االنفصالية، نقف أمام احتمال تصدع 
حتالف القويَّن )النظام، الكرد(، ما يعني حكماً استفادة 
الث��وار م��ن الصراع اجلدي��د، ورمبا الدخ��ول في حتالف 

اضطراري مع أحدهما يقلب كثيراً من املوازين.
هذا داخلي��اً، أّما خارجّياً فال يختل��ف األمر كثيراً، إذ 
نّحى النظام السوري العروبة جانباً، واضطر لالستعانة 
مبليش��يات طائفية ناقم��ة على الع��رب والعروبة، وفي 
املقاب��ل اضط��ر الكرد للتحال��ف مع ال��روس واألمريكان، 
وحتالف��ت املعارضة الس��ورية م��ع تركيا والس��عودية 
وقط��ر. وظه��ر ضعف حتال��ف املعارض��ة الس��ورية، ال 
س��يما عقب األزمة اخلليجية، مما أثر س��لباً على فصائل 
املعارضة. ويبدو أن التحالفات اإلقليمية س��تأخذ ش��كالً 
جديداً متأثرة باألزم��ة اخلليجية من جهة، وبالتطورات 

امليدانية في سوريا من جهة ثانية.
ودولياً، قدمت روس��يا دعماً سياسياً وعسكرياً كان 
له ال��دور األبرز في قل��ب موازين القوى العس��كرية على 
األرض لصالح نظام األس��د، في الوق��ت الذي تخلت فيه 
الوالي��ات املتحدة ع��ن املعارضة الس��ورية التي يدعمها 
حلفاؤه��ا اإلقليمي��ون، وتوجه��ت بالدعم لألك��راد حلفاء 
األس��د، ما ترك عالمات اس��تفهام حول النيات األمريكية 

في سوريا.
وتش��هد الس��احة انزياح��ات 
واضح��ة في التحالف��ات اإلقليمية 
والدولي��ة س��تؤدي إل��ى اس��تمرار 
غال��ب  دون  انتهائ��ه  أو  الص��راع 
األزم��ة  لعب��ت  فق��د  مغل��وب.  أو 
اخلليجية، والعداء الغربي لتركيا 
دوراً ف��ي التقارب التركي اإليراني، 
وأس��هم ع��داء الطرف��ن للوالي��ات 
املتح��دة ف��ي م��ا يخص املش��روع 
الكردي باعتباره مش��روعاً خطيراً 
يس��تهدف أمنهم��ا القوم��ي لزيادة 

العالقة بن كيانات املعارضة السياس��ية والكيانات 
العس��كرية، إذ إن كل جماعة عس��كرية أضحت تعتبر 
نفسها مبثابة املمثل احلصري للثورة، مع َعلَم خاص 
وموارد وعالقات خارجية، وحتى خطابات سياس��ية 

خارج اخلطاب األساسي للثورة.
ثالثاً، لم تس��تطع الكيانات السياس��ية أن تراكم 
جترب��ة عملي��ة أو جبهوية، بس��بب تن��ازل مكوناتها 
وانش��غالها باملنافس��ات الضيق��ة واملض��رة. فمث��الً، 
تن��اوب على رئاس��ة املجلس الوطني عدة أش��خاص 
)برهان غليون، وعبد الباسط سيدا، وجورج صبرا(، 
فيم��ا تن��اوب على رئاس��ة االئتالف س��تة أش��خاص 
)مع��اذ اخلطي��ب، وأحم��د اجلرب��ا، وه��ادي البحرة، 

وخالد خوجة، وأنس العبدة، ورياض سيف(.
رابع��اً، ل��م ينش��أ »املجل��س الوطن��ي« وبع��ده 
»االئت��الف الوطني« ث��م »الهيئ��ة العلي��ا للتفاوض« 
نتيجة حراكات سياس��ية بن الكيانات أو اجلماعات 
نتيج��ة  أو  املعارض��ة،  السياس��ية  الش��خصيات  أو 

تقاربهم��ا ح��ّداً دفع رئي��س األركان اإليران��ي لزيارة إلى 
تركيا لم حتصل منذ 38 عاماً، وتصريح الرئيس التركي 

عن عملية عسكرية مشتركة ضد اإلرهاب.
ودف��ع املوقف الغربي عموماً، واألمريكي خصوصاً، 
األت��راك ملراجعة حس��اباتهم مع الروس، وال س��يما بعد 
إس��قاط الطائرة الروس��ية. فم��ّدت تركيا يده��ا للروس، 

وبدأت العمل معهم ضمن مشروع مشترك.
وف��ي الوقت عينه يتعاون الس��عوديون مع الروس 
في مس��ار آخر، فبات وزير خارجية روس��يا يتحدث عن 
اتصاالت بالسعودية وشركاء آخرين لتشكيل وفد واحد 
للمعارضة الس��ورية، ما يعني انزياحاً واضحاً باملوقف 

السعودي.

نقاش��اتها البيني��ة، بق��در م��ا نش��أت ه��ذه الكيانات  
بالضغ��وط اخلارجي��ة، األم��ر ال��ذي أث��ر س��لباً على 
صورته��ا وصدقيته��ا، وعلى طرق عمله��ا، وعالقاتها 

بشعبها.
وكان��ت املعضلة األساس��ية هنا ه��ي افتقار هذه 
الكيان��ات إل��ى أي��ة واس��طات بينها وب��ن مجتمعات 
الس��ورين، أو ع��دم قدرتها على صنع ذل��ك، وقبولها 
تعاط��ي القوى اخلارجي��ة مع اجلماعات العس��كرية 
بصورة مس��تقلة عنه��ا والتعامل معه��ا كأنها تابعة، 
وليس عل��ى أنها مبثابة قيادة لواح��دة من أهم وأنبل 

الثورات في العالم العربي.
خامس��اً، بدت هذه الكيانات كأنها تعزل نفس��ها 
ع��ن مجتمع��ات الس��ورين ف��ي الداخ��ل واخل��ارج، 
فض��الً ع��ن أنها ل��م تفع��ل ش��يئاً لتعزي��ز مكانتها في 
قي��ادة ثورتهم، ال س��يما جلهة احلف��اظ على اخلطاب 
األساسي للثورة املتعلق باحلرية والكرامة واملواطنة 
والدميقراطي��ة، بحكم مجاملته��ا خطابات اجلماعات 
العس��كرية »اإلس��المية« املتش��ددة، وحت��ى جلبه��ة 
النصرة، األم��ر الذي أضعف صدقيتها وش��ّوش على 

صدقية الثورة السورية.
سادس��اً، نش��أت ه��ذه الكيان��ات وفق��اً ملعادالت 
االعتم��اد واالرته��ان للخ��ارج، األم��ر ال��ذي أضعفه��ا 
وأضعف معها ثورة السورين. وإذا احتسبنا -مع ما 
تقدم- حجم القوى التي دعمت النظام )ال سيما روسيا 
وإيران( في مقابل التخلي أو اخلذالن أو اإلنكار الدولي 
واإلقليم��ي والعرب��ي لث��ورة الس��ورين، أو حلقوقهم 
وتطلعاتهم املش��روعة؛ فيمكننا فه��م الصورة الكاملة 
الت��ي أدت باحلالة الس��ورية وبالكيانات السياس��ية 

والعسكرية واملدنية إلى التردي.
م��ع  املعارض��ة  اضط��راب  فه��م  ذل��ك  وضم��ن 
األنب��اء الت��ي تتح��دث ع��ن إع��ادة تش��كيل »الهيئ��ة 
العلي��ا للمفاوض��ات«، أو التي تتحدث ع��ن أفول دور 
»االئتالف«، أو التي تتحدث عن إعادة هيكلة الكيانات 

العسكرية، مع إدراكها مدى ارتهانها للخارج.
مشكالت ومقترحات أولية

م��ع أن املعارضة أخفقت في بناء كيان سياس��ي 
جام��ع يعّب��ر عن الس��ورين، وينظم طاقاته��م ويقود 

وحتمل التحالفات الس��ابقة صف��ة االضطرارية، إذ 
إنه��ا قابلة لالنفجار في أي حلظة. فالس��عودية مضطرة 
إل��ى التحالف م��ع الروس للوص��ول إلى ح��ل ما وحفظ 
م��اء الوجه، وما اجتماع املعارضة في الرياض وحضور 
منصت��ي موس��كو والقاه��رة إال دلي��ل على ذل��ك. وتركيا 

مضطرة للتحالف مع الروس واإليرانين.
أما احللف اإليراني الروسي فإنه يقترب من نهايته 
في س��وريا، فالتحالفات الت��ي تبنيها روس��يا مع تركيا 

والسعودية ال تسمح ببقاء الوضع اإليراني على حاله.
وقد جت��د الواليات املتح��دة نفس��ها إن أرادت لعب 
دور فاع��ل مضط��رة للتحالف مع قوى عربية عش��ائرية 
في اجلنوب والش��رق السورين، وال نستبعد هنا حتالفاً 
بن الواليات املتحدة وقوى إس��المية متشددة في إدلب. 
وما دعوة أمري��كا طالبان في أفغانس��تان لالنخراط في 

العملية السياسية إال دليل على إمكانية ذلك.
اس��تطالة  تؤك��د  االضطراري��ة  التحالف��ات  ه��ذه 
الص��راع، واس��تحالة انتصار طرف على آخ��ر على األقل 
ف��ي الوق��ت الراهن، فكل م��ا يحدث من تغيي��رات مرتبط 
به��ذه التحالفات ب��دءاً من تس��ليم حلب، ولي��س انتهاء 

بخفض مناطق التوتر.{

بقلم: ماجد كيالي

بقلم: جالل زين الدين 

رئيس لجنة الصليب األحمر يلتقي السنوار في غزة
التق��ى رئي��س اللجن��ة الدولي��ة للصلي��ب األحم��ر 
)بيت��ر ماورير( رئيس املكتب السياس��ي حلركة املقاومة 
اإلس��المية )حم��اس( يحي��ى الس��نوار ف��ي قط��اع غزة، 
وذل��ك خ��الل زيارت��ه للقط��اع ضم��ن جولة ته��دف إلى 
تقيي��م الوض��ع اإلنس��اني. كم��ا أج��رى ماوري��ر خ��الل 
زيارته لق��اءات مع أهالي األس��رى ومزارعن وصيادين 
وحقوقي��ن وأكادميي��ن جامعين، وذل��ك لالطالع على 

الوضع اإلنساني في القطاع.
وعقب لقائه بالس��نوار، ق��ال ماورير للصحفين إنه 
أج��رى محادث��ات جيدة بش��أن ع��دة قضايا، م��ن بينها 
الوضع اإلنس��اني ف��ي غزة والقانون الدولي اإلنس��اني. 
وتاب��ع: »أريد أن أؤكد لس��كان غ��زة وللس��لطات هنا أن 
اللجن��ة الدولي��ة للصلي��ب األحمر ستس��تمر ف��ي تقدمي 

أفضل ما لديها لدعم الذين يعانون أكثر من الوضع«.
بدوره��ا، قالت حرك��ة حماس في بي��ان صحفي إن 
السنوار تناول أثناء اللقاء »األوضاع اإلنسانية الصعبة 

في القدس والضفة وغزة والش��تات، واستمرار احلصار 
اإلس��رائيلي للع��ام احلادي عش��ر على التوال��ي، إضافة 
إلى ممارس��ات االحت��الل املخالفة للقان��ون الدولي ضد 

شعبنا«.
وأوض��ح البيان أن الس��نوار »بّن معاناة األس��رى 
الفلس��طينين داخل س��جون االحتالل وحرمانهم زيارة 
ذويهم، واس��تعرض انتهاكات االحتالل بحق املقدسين 
واس��تهداف األماك��ن املقدس��ة للمس��لمن واملس��يحين، 

إضافة إلى االستيطان ومصادرة األراضي واملمتلكات«.
وأك��د الس��نوار على »فت��ح جميع املؤسس��ات أمام 
الصليب األحمر للتأكد من تطبيق معايير القانون الدولي 

اإلنساني«.
وقال��ت املتحدث��ة باس��م الصلي��ب األحمر ف��ي غزة 
س��هير زقوت إن زيارة رئي��س اللجنة تأتي لالطالع على 
األوضاع اإلنس��انية ف��ي األراض��ي الفلس��طينية، ولقاء 

مسؤولن إسرائيلين وفلسطينين.{
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كفاحهم، فقد دخلت الكيانات العسكرية »اإلسالمية« 
احملس��وبة عل��ى املعارض��ة الس��ورية ف��ي عملي��ات 
متواصلة من االقتتال في ما بينها، علماً بأننا نستثني 
هن��ا تنظي��م الدول��ة اإلس��المية )داع��ش( و»جبه��ة 
النص��رة« وأخواتهم��ا، بحك��م أجنداتهم��ا املختلف��ة، 
ومناهضتهما ألجندة الثورة السورية واشتغالهما في 
قتال »اجليش احلر« والفصائل العس��كرية اإلسالمية 

األخرى.
عملي��ات  نتيج��ة  كان��ت  فق��د  العم��وم،  وعل��ى 
االقتتال هذه -كما ش��هدناها- هي إضعاف الكيانات 
العس��كرية، وسقوط عدد من املناطق في أيدي النظام 
وحلفائه على امتداد اخلريطة السورية؛ كما جرى في 
حلب مثالً )أواخر العام املاضي(، أو في غوطة دمشق 

الشرقية هذه األيام.
ثانياً، شكلت هذه الكيانات نوعاً من »االنشقاق« 
ف��ي احل��راك الس��وري، فه��ي انتقل��ت م��ن اخلط��اب 
اخلط��اب  وم��ن  الدين��ي،  اخلط��اب  إل��ى  السياس��ي 
الوطني إلى اخلطاب الطائفي، بعد أن تصّدرت مشهد 
الثورة الس��ورية منذ انحص��ار الفعاليات الثورية في 

املعارضة املسلحة.
ثالثاً، ما يفاقم األمر أن هذه الكيانات لم تنشأ -أو 
لم تصعد- نتيجة حراكات داخل التيارات اإلس��المية 
املعتدل��ة واملدني��ة الت��ي كان��ت تعم��ل ف��ي س��وريا، 
س��واء تعلق األم��ر باإلخوان املس��لمن أو باجلماعات 
الصوفي��ة أو الدعوي��ة، كما أنها لم ت��أت نتيجة تطور 
طبيعي في تصاعد املواجهات العس��كرية مع النظام؛ 
بل إن هذه اجلماعات نش��أت وصع��دت بفضل الدعم 
اخلارجي، وفي ظل فراغ سياس��ي ناج��م عن حرمان 
الس��ورين من العمل السياسي، وضعف قدرتهم على 

توليد كيان وطني دميقراطي.
رابع��اً، هذا يعني أن هذه الكيانات -التي حتتاج 
إلى دعم مالي وتس��ليحي ولوجستي مستمر من هذه 
الدول��ة أو تل��ك- نش��أت مرتهنة له��ذا الدع��م، وتالياً 
ألولويات وسياس��ات وتوظيفات ه��ذه الدولة أو تلك 

أيضاً.
خامس��اً، ظلت احلموالت الفكرية اإلس��المية في 
ه��ذه اجلماع��ات ضعيفة؛ إذ لم نش��هد لها إس��هامات 
فكري��ة طوال الس��نوات املاضية، واألهم م��ن ذلك أنها 
فرض��ت ذاته��ا بفضل قوته��ا العس��كرية الناجمة عن 
الدعم املالي والتسليحي والسياسي الذي ُمنح لها من 
بع��ض ال��دول العربية واإلقليمية، الت��ي رأت في دعم 
هذه اجلماع��ات فرص��ًة للتحكم في مس��ارات الثورة 
الس��ورية، واحل��د م��ن تأثيراته��ا اخلارجي��ة، وأيًضا 

لتوظيف هذه الورقة في تعزيز نفوذها اإلقليمي.
سادساً، مشكلة هذه الكيانات -وخاصة الكبيرة 
منها- أنها حتولت إلى س��لطة في املناطق »احملررة« 
التي تسيطر عليها، واملشكلة أنها لم تنجح ال في إدارة 
هذه املناط��ق، وال في تأمن احلماية لها، وال في تقدمي 

منوذج بديل لسلطة النظام فيها.
بل عل��ى العكس م��ن ذلك؛ انطوت س��لطتها على 
التعس��ف وانتهاج الق��وة في التعامل م��ع مجتمعات 
الس��ورين في هذه املنطق��ة أو تلك، األم��ر الذي جعل 
املناط��ق »احمل��ررة« مناط��ق ناب��ذة للس��كان، س��واء 
بس��بب احلص��ار أو القصف املس��تمر ال��ذي تتعرض 
ل��ه م��ن النظ��ام، أو بس��بب املمارس��ات التضييقي��ة 

والتعسفية للفصائل العسكرية.
ولع��ل م��ا يحتاج��ه الس��وريون الي��وم أكث��ر من 
أي وق��ت مض��ى، هو: أوالً، مب��ادرة تغّير ه��ذه احلالة 
وتعي��د االعتبار لألهداف األساس��ية الت��ي أطلقوا من 
أجله��ا ثورته��م، وه��ي االنتهاء م��ن نظام االس��تبداد، 
وإقام��ة دول��ة مواطن��ن أحرار ومتس��اوين ف��ي دولة 
مدنية دميقراطية، دولة مؤسسات وقانون، فهذه هي 
األهداف اجلامعة التي ميكن أن تّوحد الس��ورين وأن 

تفضي إلى سوريا واحدة.
ثاني��اً، الس��وريون بحاج��ة ملحة الي��وم إلنتاج 
مب��ادرة تفضي إلى تش��كل طبقة سياس��ية، وكيانات 
جامع��ة متث��ل كل الس��ورين بتنوعه��م وتعدديتهم، 
وتض��ع مصاحلهم وحقوقهم عل��ى رأس أجندتها قبل 
أي أح��د آخ��ر، م��ا ُينهي حال��ة التدخ��الت والرهانات 

اخلارجية.
ثالث��اً، املطل��وب ه��و بن��اء كيان سياس��ي وطني 
أيديولوجي��اً  أو لون��اً  وجبه��وي، أي ال يتب��ع حزب��اً 
معين��اً، على أن يقوم على قواعد مؤسس��ية ومتثيلية 
ودميقراطية ونضالية، يستمد شرعيته من مجتمعات 
الس��ورين في الداخل واخلارج، وليس مجرد كيان أو 
كيانات منغلقة على ذاتها، وتش��تغل كمجرد موظفن 

أو معارضة مكتبية مبعزل عن شعبها.
ه��ذا ه��و التحدي أم��ام الس��ورين، وه��ذا عمل ال 
ميك��ن أح��داً أن يق��وم ب��ه عنهم إذا ل��م يقوم��وا به هم 
أنفس��هم، ووفقاً إلدراكاته��م وجتاربهم اخلاصة، رغم 
خالفاتهم وتنافساتهم التي هي طبيعة األشياء، ومن 

مستلزمات السياسة ذاتها.{

العالقات السعودية اإليرانية 
مؤشرات التطبيع وعوامله

بع��د جف��اء اس��تمر س��نوات التقط��ت كامي��رات 
املصوري��ن ف��ي إس��طنبول مصافحة ن��ادرة بن وزير 
اخلارجية الس��عودي عادل اجلبي��ر ونظيره اإليراني 
ج��واد ظريف، عل��ى هامش االجتماع الط��ارئ ملنظمة 

التعاون اإلسالمي. 
ه��ذه املصافحة لم تك��ن خطوة يتيمة تش��ير إلى 
تغيير أو ليونة في املوقف السعودي، إذ سبقتها زيارة 
للزعيم الش��يعي العراقي مقتدى الصدر إلى الرياض 
بدعوة م��ن ولي العهد األمير محمد بن س��لمان، حيث 

القى الصدر حفاوة بالغة منذ وصوله.
وإذا كانت العالقة بن الصدر وطهران قد ش��ابها 
توت��ر ف��ي اآلون��ة األخي��رة؛ فإنه��ا ال ت��زال متينة في 
العمق. وال ش��ك ف��ي أن قضايا مثل املوض��وع اليمني 
وإع��ادة العالقة بن بغداد والرياض -التي تتحس��ن 
باط��راد- كان��ت في صل��ب احملادث��ات الت��ي أجراها 

الصدر مع السعودين.
كذلك كانت هذه املوضوعات في صلب مباحثات 
الزي��ارات الت��ي أجراه��ا مس��ؤولون عراقي��ون كب��ار 
آخرون، من بينهم وزير الداخلية قاسم األعرجي الذي 
صرح بأن الرياض طلبت من بغداد إجراء وساطة مع 

طهران، مثيراً بذلك عاصفة من اجلدل.
إشارات ومؤشرات

تزامن��ت ه��ذه التط��ورات م��ع دعوة محم��د علي 
احلوث��ي رئي��س اللجن��ة الثوري��ة العليا ف��ي جماعة 
احلوثي )املقرب��ة من إيران( الس��عوديَة إلى التوقيع 
عل��ى هدنة فعلية في البيت احل��رام، تلزم اجلميع في 
كل اجلبه��ات بعدم القت��ال، وبفك احلصار والس��ماح 
لليمني��ن باحل��ج حتى تنته��ي هذه األش��هر، وهذا ما 

يؤكد وجود ُمرونة سعودية إيرانية مشتركة.
وكان الفتاً أيضاً عدم صدور أي إشارة سلبية من 
الس��عودية أو من أصدقائها على العملية العس��كرية 
الت��ي نفذها حزب الله واجلي��ش اللبناني في اجلرود 
الش��رقية للبقاع، حي��ث جرى اقتالع مس��لحي جبهة 

النصرة وتنظيم الدولة اإلسالمية.
وقد س��بقت ذل��ك معلوم��اٌت متطابقة ع��ن اتفاق 
ضمن��ي إيران��ي - س��عودي أنت��ج وص��ول الرئي��س 
ميشال عون املتحالف مع حزب الله إلى سدة الرئاسة 
اللبناني��ة، وتولي حليف الس��عودية س��عد احلريري 

رئاسة احلكومة.
والالف��ت أن الري��اض كانت مب��ادرة إلى تخفيف 
التوت��ر مع طهران، وهو م��ا يتناقض مع التصريحات 
الت��ي أدلى بها ولي العهد األمير محمد بن س��لمان في 
أي��ار املاض��ي، واتهم فيه��ا إيران مبحاولة االس��تيالء 

على مكة املكرمة واملدينة املنورة.
ال بل أكثر من ذلك؛ فإن ظريف استخدم العبارات 
ذاتها التي كانت ترد في البيانات الرسمية السعودية 
عن��د احلديث عن إيران، وال س��يما مطالبت��ه الرياض 
بتغيير س��لوكها، م��ا يعك��س إدراك طه��ران للحاجة 

السعودية إلى تغيير قواعد اللعبة في املنطقة.
عوامل االستدارة

ولعل ما عجل في االس��تدارة الس��عودية للبحث 
عن مخرج جديد للوضع القائم واالنفتاح على عدّوها 
اللدود إيران، هو خروج األزمة في البيت اخلليجي عن 
سيطرتها، وفش��لها في فرض االنصياع على الدوحة، 
وع��دم قدرته��ا على حتقي��ق أي م��ن مطالبه��ا ال�13، 
ما أف��رز توازن��اً جديداً ف��ي اخلليج لي��س ملصلحتها. 
خصوصاً بعدما حظيت قطر بتضامن دولي وإقليمي، 
وال س��يما م��ع دخول تركي��ا على اخلط، وه��ي الدولة 
الت��ي تعتبره��ا الس��عودية ضمناً منافس��اً إس��المياً 
وإقليمياً لها. ومع تطور هذه األزمة، بات على الرياض 
أن تركز عل��ى حتييد إيران عن ه��ذا الصراع إلبعادها 
َبَه بحلف قوي جديد في عقر  عن الدوحة، حت��ى ال جُتْ

دارها اخلليجي.
أضف إلى ذل��ك أن أزمة اليمن بلغ��ت حداً خطيراً 
لم يعد بإمكان الس��عودية أن تقفز فوقه، خاصة بعد 
تفاقم األزمة اإلنسانية في هذا البلد املنكوب، وتصاعد 
احلملة الدولية املن��ددة باالنتهاكات احلاصلة هناك، 
وفش��ل التحال��ف ال��ذي تق��وده الرياض ف��ي حتقيق 
إجن��از ميدان��ي ف��ي مواجه��ة حتال��ف احلوثي��ن مع 

الرئيس املخلوع علي عبد الله صالح.
هذا إلى جان��ب وصول الصواري��خ احلوثية إلى 
عمق اجلنوب الس��عودي، وبقاء حكومة الرئيس عبد 
ربه منصور هادي بعيداً عن صنعاء وحتى عن عدن، 
وبالتالي كان ال بّد من حل يحفظ ماء وجه السعودية، 
وه��ذا ال يكون إال بعقد صفقة م��ع طهران الراعي األول 

للحوثين.
تكلف��ة  وتزاي��د  النف��ط  أس��عار  تراج��ع  وج��اء 
احلروب التي تخوضها الس��عودية ف��ي أكثر من بلد، 
والصفق��ات املالي��ة الضخمة الت��ي أبرمته��ا الرياض 

م��ع الرئي��س دونال��د ترام��ب؛ لتس��تنزف الكثي��ر من 
االحتياطات الس��عودية، وجتعلها تبحث عن مخارج 
لهذا االس��تنزاف واحلد م��ن تراجع اإلمكان��ات املالية 
السعودية. وهذا يتطلب البحث عن تسويات لألزمات 

السياسية املستفحلة واملسببة للنزف املالي.
وال ش��ك في أن تس��وية كهذه تتطل��ب بالضرورة 
ح��واراً مع إي��ران الدول��ة اإلقليمية الكب��رى املنخرطة 
في هذه األزمات. وتتطلب إعادة رفد اخلزانة باألموال 
واملورد األساس��ي فيها ه��ي أموال النف��ط، وأي اتفاق 
من ش��أنه أن يرفع األس��عار يحتاج إل��ى توافقات من 

املنتجن الكبار وفي طليعتهم إيران.
وإذا كان��ت البراغماتي��ة اإليراني��ة من ش��أنها أن 
تس��اهم في تطوير االنفتاح السعودي اجلديد ودفعه 
خط��وات إلى األم��ام؛ فإن جبل املش��كالت املتراكم بن 
الطرف��ن -منذ اندالع الثورة اإليرانية عام 1979- قد 
يكب��ح هذه االندفاعة، وال س��يما أن األج��واء اإلقليمية 
احمليطة بالعالقات بن طهران والرياض ال تش��ير إلى 
انف��راج قريب. وذلك في الوقت ال��ذي تزدحم فيه هذه 
األج��واء بالعديد من امللفات الصعبة، بدءاً من احلرب 
في اليمن وسوريا وانتهاء الوضع في العراق ولبنان، 
كذل��ك ف��إّن رؤوس��اً حامية ال ت��زال تتص��در الواجهة 

والقيادة في البلدين.
لك��ن ذلك ال يح��ول دون البحث ع��ن هدنة مؤقتة 
اللتقاط األنفاس من الطرفن، 
التأس��يس ملخ��ارج توقف  أو 
الت��ي  بالوكال��ة  احل��روب 
يخوضه��ا الطرف��ان ف��ي أكثر 
م��ن س��احة، وكلف��ت املنطقة 
باهظة. وفي احلالتن؛  أثماناً 
تب��ادالً  ن��رى  أن  ُيس��تبعد  ال 
للزي��ارات ب��ن البلدي��ن على 
بع��د  املس��تويات،  أعل��ى 
إع��ادة التطبيع الدبلوماس��ي 

بينهما.{

بقلم: أمني قمورية

ماذا عن »تحرير« الرقة
أو تدميرها؟!

بقلم: سالمة كيلة

يبدو أن كلمة »حترير« باتت تعني ش��يئاً آخر غي��ر ما نعرفه، باتت ُتعطى معنًى جديداً، فالتحرير،  
ه��و إنه��اء وجود قوة حتتل بل��داً أو مدينًة أو حّياً، بطرد ه��ذه القوة منها، لتبقى البل��د أو املدينة، بعد أن 

يتخلص أهلها من احملتل. هذا هو املعنى املتعارف عليه، على األقل إلى ما قبل سنة 2011.
م��ا نش��هده منذ بدء »احلرب عل��ى داعش« بات يعطي ه��ذه الكلمة معنًى آخر، حيث ب��ات علينا أن 
نض��ع كلمة مقاربًة مرادف��اً لها: التدمير. بالتالي، نحن نتحدث اآلن عن »تدمير« الّرقة. حيث نش��هد، كل 
يوم، مدى التدمير الذي يلحق بها، وعدد القتلى الذي يس��قط حتت حجة »حترير« الّرقة من داعش. هل 

التدمير ضروري لتحقيق هذا »التحرير«؟
ه��ذه املقال��ة عن الّرقة اآلن، وس��بقتها مقاالت ع��ن املوصل، وانتظ��ار »حترير« تلعف��ر، ودير الزور. 
وليس املراد هنا احلديث عن »حترير« املدن والقرى واألحياء السورية األخرى التي يقوم مبهمتها طرٌف 
آخر، هو النظام الس��وري ومجموعات إيران، ومعها روس��يا، التي يبدو أنها تعتمد املعنى اجلديد لكلمة 
»حتري��ر«، عل��ى الرغم من أن اله��دف يختلف، حيث بدأ النظ��ام هنا )وأكمل الباقون( حرق ش��عٍب متّرد 
علي��ه، وإمنا املراد هنا هو احلديث عن »قائدة احل��رب ضد اإلرهاب«: أميركا وحتالفها. فهل كانت هزمية 
»داع��ش« تفترض كل هذا التدمير والقت��ل، وملاذا قتاله في املدن بهذه الطريق��ة، دون قطع طرق اإلمداد؟ 

مبعنى: أليس هناك »خطة عسكرية« ال تؤدي إلى كل هذه الكوارث؟ 
أوالً، م��ا ميلكه تنظيم »داعش« من أس��لحة خفيفة أو متوس��طة، وميكن بس��هولة قطع طرق اإلمداد 
عن��ه، فالصح��راء تتي��ح للطي��ران أن يقطع كل الط��رق املؤدية إلى املدن التي س��يطر عليه��ا. كما أن عدد 
أف��راده، وفق أكبر تقدي��ر، وفي كل مناطقه )أي في س��ورية والعراق( وصل إلى ثالث��ن ألف »جهادي«، 
وهو عدد ال يس��تطيع ضمان أمن كل هذه املنطقة الشاسعة. وكان عدد »مقاتليه« في املدن ال يتجاوز ألفاً 
أو ألف��ن أو ثالث��ة )أعلنت الواليات املتحدة وجود ألفن في املوصل، ويعل��ن اآلن وجود ألفن في الرقة(، 
وهو عدد ضئيل للسيطرة على مدينٍة. ووفق األسلحة التي ميتلكها، ميكن بسهولة السيطرة عليه بدون 

طيران، وبوحدات خاصة )مع قصف مدفعي محدود(.
ثانياً، جرى التهويل من خطر املفخخات، وهو تهويٌل ال معنى له، ألنه ميكن كش��ف األمر بعد حصار 
املدن. وكذلك يجري التهويل من القناصة، على الرغم من أنه ميكن معاجلة األمر من دون قصف البنايات 
عل��ى من فيه��ا. والغريب أنه، بعد كل هذا القصف والتدمير والقتل للمدنين، ال يعتقل أو يقتل من عناصر 

»داعش« سوى القليل القليل، بينما يخرج اآلخرون ساملن.
ثالث��اً، ميكن أن يجري التقدم بش��كل مختلف، خصوصاً أن تنظيم داعش غي��ر قادر على حماية كل 
محيط املدن أصالً، ال بالتفخيخ وال بالعناصر وال بالس��دود. وميكن أن يستخدم املهاجمون الطيران عند 

الضرورة.
ال تس��تأهل القدرة الواقعية لداعش هذا الشكل من احلرب، وال شّك في أن احلرب ليست ضد داعش، 
بعد أن يظهر أن جّل عناصره خرج س��املاً )أو أُخرج س��املاً(، بل هي ضد املدن والش��عوب، كما يظهر في 
آخ��ر األم��ر. فهي تقع حتت س��يطرة داعش، م��ن أجل أن ُتَدمر بحج��ة »احلرب ضد داعش«. وال ش��ك في 
أن تضخيم قدرة داعش تهدف إلى اس��تخدام كل هذه األس��لحة، وإطالة احلرب كل هذا الزمن الضروري 
لتدمير املدن فقط. لهذا نعيد تأكيد أن داعش »ش��ركة أمنية خاصة« لها دور في إظهار وحشية الشعوب 
باس��م اإلس��الم، ولكي تكون مبّرراً للتدخل من أجل حتقيق سياس��ات. وفي هذا السياق، جتري ممارسة 

أبشع مجزرة، حيث ترى الطغم الرأسمالية أن هناك »شعوباً زائدة« ال بّد من حرقها.
إذن، داعش عنصر ُمْدَخل من أجل أن نرى مدناً وقد باتت أطالال.{



األمـان - العــدد 1277 - 8 أيلول 2017م10

بوتين يرسم مالمح مرحلة 
ما بعد دير الزور

ربط الرئيس الروس��ي فالدميير بوتن 
انطالق العملية السياس��ية لتس��وية األزمة 
السورية وتثبيت الهدنة، بضرورة استكمال 
عملي��ة حتري��ر ري��ف دير ال��زور م��ن تنظيم 

»داعش«.
وقال بوت��ن في تصري��ح صحافي في 
اختتام قم��ة »بريك��س« في مدينة ش��يامن 
الصيني��ة، إن الوض��ع امليداني في س��ورية 
يتغي��ر جذري��اً ملصلح��ة الق��وات احلكومية 
الت��ي س��تحصل عل��ى تف��وق غير مش��كوك 
فيه. وش��دد عل��ى ض��رورة إط��الق العملية 

السياسية فور استكمال حترير دير الزور.
يتغي��ر  »الوض��ع  موضح��اً:  وتاب��ع 
ملصلح��ة الق��وات احلكومية. أنت��م تعرفون 
الق��وات  أن األراض��ي اخلاضع��ة لس��يطرة 
احلكومية اتسعت أضعافاً في غضون سنة 
أو س��نتن، وتتط��ور ه��ذه العملي��ة بوتائ��ر 

متسارعة«.
وأكد بوتن ضرورة تثبيت نظام الهدنة 
في مناطق خف��ض التوتر وإط��الق العملية 
السياسية فور انتهاء العملية العسكرية في 

دير الزور.

تحفظ بريطاني
عن استفتاء األكراد

أك��د مبع��وث بريطان��ي أن األك��راد لن 
ميضوا باالس��تفتاء عل��ى االنفصال من دون 
االتفاق مع بغداد، وسيواصلون املفاوضات 
معه��ا حتى »اللحظ��ة األخيرة«، فيما فش��ل 
»االحت��اد الوطن��ي الكردس��تاني«، بزعامة 
جالل طالباني، في إقناع »حركة »التغيير« 
التي ال ترى التوقيت مناسباً بدعم االستفتاء 

مقابل تفعيل البرملان الكردي املعطل.
ويواج��ه االس��تفتاء اعتراضات محلية 
اإلس��المية«،  و »اجلماع��ة  »التغيي��ر«  م��ن 
فضالً عن حملة »ال« التي يقودها ناش��طون 
وسياس��يون ورج��ل األعمال شاس��وار عبد 
الواحد ف��ي ما يتعلق بالتوقي��ت في 25 من 
الش��هر اجل��اري، إل��ى جانب رف��ض إقليمي 

ودولي.
الوزي��ر  ع��ن  حكوم��ي  بي��ان  ونق��ل 
البريطاني لش��ؤون الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، اليس��تر بيرت، خ��الل اجتماعه مع 
مس��ؤول العالق��ات اخلارجي��ة ف��ي حكومة 
إقليم كردستان فالح مصطفى قوله: »نتفهم 
جي��داً م��دى أهمية االس��تفتاء لألك��راد، لكن 
ال نعتق��د أنه��م س��يمضون ب��ه خ��ارج إطار 
املفاوضات مع بغ��داد التي ندعمها، ونعتقد 
حلظ��ة«.  آخ��ر  إل��ى  سيس��تمر  احل��وار  أن 
وأضاف: »أوضحنا لبغداد واربيل مخاوفنا، 
وأكدا لنا أنهما سيواصالن املشاورات خالل 
»املقارن��ة  م��ن  وح��ذر  املقبل��ة«،  األس��ابيع 
ب��ن اإلقليم واس��كتلندا، الختالف��ات تتعلق 
بالوض��ع والظروف والتط��ورات التاريخية 

بن املنطقتن«.

النظام السوري يكسر حصار 
»داعش« في دير الزور

كس��رت الق��وات النظامي��ة الس��ورية، 
مدعوم��ة بحلفائه��ا، احلص��ار ال��ذي فرضه 
تنظي��م »داع��ش« على مدينة دي��ر الزور في 
ش��رق البالد من��ذ مطلع ع��ام 2015، وميهد 
كس��ر احلصار ع��ن اجلي��وب احلكومية في 
املدين��ة الطريق لطرد التنظيم من دير الزور، 
معقله الرئيسي الوحيد املتبقي في سورية.

ويشكل تقدم القوات النظامية نحو دير 
الزور هزمي��ة كبرى ل� »داع��ش«، الذي ُمني 
في األشهر األخيرة بسلسلة خسائر ميدانية 

في سورية والعراق املجاور.
وأعلن��ت قي��ادة اجلي��ش الس��وري في 
بي��ان أن وحداته��ا »بالتع��اون م��ع القوات 
م��ن  ج��وي  وبإس��ناد  واحلليف��ة  الرديف��ة 
والروس��ي...  الس��وري  احلرب��ي  الطي��ران 
متكنت من فك الطوق عن أهلنا احملاصرين«. 
واعتب��رت أن »أهمية هذا اإلجن��از الكبير في 
كونه يش��كل حتوالً اس��تراتيجياً في احلرب 

على اإلرهاب«.

بيونغ يانغ تعد واشنطن 
بمزيد من »الهدايا« 

حت��دث املندوب الكوري الش��مالي لدى 
املق��ر االوروب��ي ل��ألمم املتح��دة ف��ي جنيف 
الس��فير هان تاي - س��ونغ، أمام مؤمتر عن 
نزع الس��الح الذي ترع��اه األمم املتحدة بعد 
يوم��ن من إج��راء ب��الده جتربته��ا النووية 
السادس��ة واألكبر، عن توجي��ه بيونغ يانغ 
»هدية« الى الواليات املتحدة، مشيراً الى أن 

املزيد في الطريق. 
وق��ال إن »إجراءات الدف��اع عن النفس 
كوري��ا  جمهوري��ة  ب��الدي  تتخذه��ا  الت��ي 
الدميوقراطية الش��عبية ف��ي الفترة األخيرة 
ه��ي هدي��ة موجه��ة ال��ى الوالي��ات املتحدة 
دون غيرها«. وأضاف ان »الواليات املتحدة 
ستتلقى املزيد من الهدايا من بالدي ما دامت 
تعتمد على اس��تفزازات مته��ورة ومحاوالت 
ال طائل منها للضغ��ط على جمهورية كوريا 

الدميوقراطية الشعبية«.

اليمن: 600 ألف إصابة 
بالكوليرا

أظهرت بيانات ملنظمة الصحة العاملية 
ووزارة الصح��ة اليمني��ة، أن ع��دد ح��االت 
اإلصابة مبرض الكوليرا ف��ي اليمن منذ بدء 
انتشاره في نيس��ان بلغ 612،703 حاالت 
ش��خصاً   2048 وف��اة  س��بب  الوب��اء  وأن 
وبعض املناطق ال تزال تبلغ عن ارتفاع عدد 
احل��االت اجلدي��دة.  وتباطأ معدل انتش��ار 
املرض ف��ي الش��هرين األخيري��ن وانخفض 
املع��دل اليومي حل��االت االش��تباه اجلديدة 

إلى نحو ثالثة آالف حالة. 
عل��ى  انتش��اراً  األس��رع  الوب��اء،  لك��ن 
اإلط��الق، ال ي��زال يخال��ف التوقع��ات. فق��د 
توقع��ت منظمة الصح��ة العاملي��ة، فور بدء 
انتش��ار امل��رض، أن تبل��غ ح��االت اإلصابة 
300 أل��ف ف��ي أس��وأ األح��وال خ��الل س��تة 

أشهر.

البيض الملوث ينتشر
 في 40 دولة

قال��ت وكال��ة األنب��اء األملاني��ة إن��ه مت 
اكتش��اف بي��ض مل��وث باملبي��د احلش��ري 
)فيبرونيل( في 40 دول��ة من بينها 24 بلداً 
عضواً في االحتاد األوروبي. وجرى س��حب 
املالي��ن من البي��ض من املتاج��ر األوروبية، 
وإن كانت بع��ض اجله��ات الرقابية أعربت 
ع��ن قلقها م��ن أن يك��ون الكثير م��ن البيض 
امللوث قد دخل سلس��لة الطع��ام بالفعل من 
خ��الل منتج��ات مصنع��ة مث��ل البس��كويت 

والكعك والسلطات. 
ويؤثر البيض امللوث على الصحة عند 
تناوله بكميات كبيرة، ولكن املبيد احلشري 
»فيبروني��ل« يعد س��اماً إلى حد م��ا وميكن 
أن يس��بب تل��ف أعض��اء بجس��م اإلنس��ان. 
ويستخدم املبيد احلشري على نطاق واسع 
في ع��الج احليوانات األليفة م��ن البراغيث، 

ويحظر استخدامه في الطعام.

روسيا دافعت عن »حزب 
الله« في األمم المتحدة

أف��ادت مص��ادر ف��ي وزارة اخلارجي��ة 
اإلس��رائيلية ب��أن برقية س��رية وصلتها من 
األمم املتحدة، تش��ير إلى أن روس��يا حتركت 
ف��ي كوالي��س املنظم��ة الدولي��ة، للدفاع عن 
»ح��زب الله«، وذل��ك خالل النقاش��ات التي 

أجراه��ا مجل��س األم��ن الدول��ي، األس��بوع 
املاض��ي، بش��أن جتدي��د التفوي��ض لقوات 

حفظ السالم الدولي في جنوب لبنان.
وبحسب اخلارجية اإلسرائيلية، فقد مت 
خ��الل املفاوضات حول نص الق��رار، إخراج 
م��واد من��ه، س��عت »إس��رائيل« والوالي��ات 
املتحدة إلى إدراجها، وفي مقدمتها، اإلشارة 
املباش��رة إل��ى »حزب الل��ه« كتنظي��م يقوم 
بنشاط عس��كري محظور في جنوب لبنان، 

ويخرق بذلك القرار 1701. 
واعتبر مسؤول إس��رائيلي، في حديثه 
م��ع الصحيف��ة، املوقف الروس��ي دليالً على 
التق��ارب ال��ذي نش��أ ب��ن روس��يا و»حزب 
الل��ه« كجزء م��ن حتالفهما مع إي��ران بهدف 

املساعدة على بقاء نظام األسد في سوريا.

تحضيرات أممّية لمحاكمة 
مجرمي الحرب في سوريا

أعلن��ت القاضي��ة الفرنس��ية، كاتري��ن 
مارش��ي اوهيل، الثالث��اء املاضي في جنيف 
أن »خطوة إضافية« قد حتققت نحو محاكمة 
املس��ؤولن عن ارت��كاب جرائم في س��وريا، 
وذل��ك بعي��د تكليفها م��ن قب��ل األمم املتحدة 
للقيام بتحقيق دولي بهذا الشأن. والقاضية 
الفرنس��ية كلفت م��ن األمم املتحدة برئاس��ة 
هيئة »اآللي��ة الدولية احملايدة واملس��تقلة« 
املس��ؤولة عن التحضير للمالحقة القضائية 

ملرتكبي اجلرائم في سوريا.
املتح��دة،  ل��ألمم  الع��ام  األم��ن  وكان 
أنطونيو غوتيريش، عّن القاضية الفرنسية 
عل��ى رأس ه��ذه اآللي��ة ف��ي مت��وز املاضي. 
واعتبرت مارش��ي اوهي��ل أن التجربة تؤكد 
أنه عندما يباشر نائب عام أو قاضي حتقيق 
بجمع األدلة اخلاصة مبلف معن، فهذا ال بّد 
أن يكون له »تأثير«. ومن املتوقع أن تنش��ر 
جلنة التحقيق التابعة ل��ألمم املتحدة حول 
س��وريا تقريرها الرابع عش��ر حول الوضع 

في سوريا.

المالكي يحّذر من 
»انقالب سياسي«

حذر نائب رئي��س اجلمهورية العراقية 
ن��وري املالك��ي م��ن »انقالب سياس��ي« عبر 
إلغاء االنتخاب��ات أو تأجيلها. وجدد دعوته 
إلى تش��كيل حكومة غالبية سياس��ية، فيما 
أعلن��ت هيئ��ة النزاهة القبض على مس��ؤول 
س��ابق في احلكومة مت تهريبه من الس��جن، 
إلدانت��ه  س��نتن  باحلب��س  محك��وم  وه��و 

بقضايا فساد إداري ومالي وغسيل أموال.
وق��ال املالك��ي خ��الل جتمع عش��ائري 
حكوم��ة  »تش��كيل  إن  باب��ل  محافظ��ة  ف��ي 
ومرتك��زات  مب��ادئ  عل��ى  تق��وم  غالبي��ة 
االمث��ل  احل��ل  ه��ي  واضح��ة  أساس��ية 
لتس��وية مش��كالت الع��راق وإعادت��ه إل��ى 
وضع��ه الدولي والعرب��ي«، مش��يراً إلى أن 
»االنتخاب��ات املقبل��ة س��تكون الفاص��ل في 
مس��تقبل العراق«. وأضاف أن »التجاذبات 
ف��ي  الكت��ل  ب��ن  والتناح��رات  السياس��ية 
البرمل��ان واحلكوم��ة تش��كل نقط��ة الضعف 
ف��ي تنفي��ذ أي ق��رار، خصوص��اً إذا كانت له 
أبعاد سياس��ية وقومية وإقليمي��ة«، محذراً 
من »انطالق عمليات االنقالب السياس��ي في 
ظل األص��وات الداعية إلى إلغاء االنتخابات 
أو تأجيلها«. وأش��ار إلى »وج��ود محاوالت 
االنتص��ارات  وحج��م  أهمي��ة  م��ن  للتقلي��ل 
وحش��دنا  املس��لحة  قواتن��ا  قدمته��ا  الت��ي 
الش��عبي، وهناك من يحاول التشكيك بهذه 

االنتصارات لغايات معينة«.

لقطات سريعة

األزمة مستمرة
بين اإلسالمّيين والليبرالّيين

بقلم: صالح الدين اجلورشي
كش��فت ندوة »اإلس��الم والليبرالية« التي نظمها صال��ون الكواكبي ملركز 
حرم��ون للدراس��ات املعاص��رة ف��ي إس��طنبول، أن الثق��ة ال تزال مه��زوزة بن 
اإلس��المين والليبرالين العرب. من ش��اركوا في الورشة ال ميثلون كل أطراف 
املش��هد اإلقليمي، لكن النق��اش الذي دار أكد بوضوح أن التحوالت السياس��ية 
احمللي��ة واإلقليمي��ة في الس��نوات املاضية انعكس��ت س��لباً عل��ى العالقة بن 
الطرفن، باس��تثناء احلالتن التونس��ية واملغربية. كذلك ف��إن موازين القوى 
االنتخابي��ة ه��ي التي فرض��ت التوصل إلى صي��غ من التع��اون والتقاطع بن 
اإلسالمين والليبرالين، وليس تطور املرجعيات األيديولوجية لكليهما. هناك 
فرق واس��ع بن الضرورة واالختيار، وهو ما يفّس��ر تبادل الش��كوك، واستمرار 

احلذر بن الطرفن.
تعتبر مصر في مقدمة الس��احات التي انتكس��ت فيها هذه العالقة بش��كل 
تراجيدي، فاإلخوان املسلمون يتهمون الليبرالين بأنهم انحازوا، )في أغلبهم( 
إلى االنقالب الذي أطاحهم في مصر، واس��تعمل في حقهم أقسى درجات القتل 
والتنكي��ل. أثار ه��ذا االتهام اخلطي��ر، وال يزال، غض��ب الليبرالي��ن املصرين، 
وجعله��م يوجهون، ف��ي املقابل، إل��ى »اإلخوان« تهم��ة االنقالب عل��ى الثورة، 
وحرصهم على احتكار الس��لطة والهيمنة على الدول��ة، وبالتالي اإلجهاز على 
االنتقال الدميقراطي. وإذا كان اإلخوان املسلمون يطالبون الليبرالين باالعتذار 
عن انحيازهم للس��لطة اجلدي��دة وتبريرهم القمع، ف��إن خصومهم يلّحون في 
دعوته��م إلى ممارس��ة نقدهم الذات��ي، وإثبات إميانهم الفعل��ي بالدميقراطية. 

وهكذا، يستمر اجلدل في مناخ غير صحي، وال يخدم سوى خصوم الطرفن.
وف��ي هذا الس��ياق، ال ميك��ن أن ينك��ر اإلس��الميون أن للخط��اب الليبرالي 
الفضل في مس��اعدة خطابهم السياسي احلركي على اخلروج من مآزق عديدة 
حصلت بسبب اجتهادات خاطئة، أقدم عليها بعض منظريهم، ما كان له أسوأ 
األثر على الفكر اإلسالمي، وما يطلق عليه اليوم باحلركات أو القيادات املعتدلة 
داخل أوس��اط احلركات اإلس��المية إمنا يعود ذلك إلى درج��ات انفتاحهم على 
التراث الليبرالي احلديث، واستثمار أجزاء منه لتعديل نظرهم وبناء مطالبهم 
اإلصالحية، خصوصاً في مس��ائل توزيع الس��لطات، واالعتراف باحلد األدنى 
م��ن احلريات. وهي تغييرات مهمة أخرجت معظ��م هذه احلركات من اخلطاب 
العقائ��دي االنفعالي واإلقصائي، ومّكنها من أن يتوفر بينها وبن بقية مكونات 
املعارض��ات احمللي��ة قواس��م مش��تركة، س��محت باحل��د األدنى م��ن مقومات 
التعاي��ش والتناف��س املنظم. كما فتح��ت املجال، في بعض التج��ارب املتقدمة 
نس��بياً، أمام إمكانية تأس��يس حكومات ائتالفية، أث��رت بوضوح على الثقافة 
السياس��ية إلسالمين عديدين، ودمجتهم في صلب مجتمعاتهم، بعد أن كانوا 
حريصن على تعمي��ق القطيعة والتمّيز الش��عوري، واالنطالق نحو مغامراٍت 
عنيف��ة وفاش��لة، مثلما يحصل اآلن م��ع »القاعدة« و»داعش« وما ش��ابهها من 

تنظيمات مسلحة ذات منهج خارجي وانقالبي، بال أفق وال مستقبل.
عل��ى الرغم من تقدم اخلطاب، إال أن املمارس��ة لم تتب��ع اخلط التصاعدي 
املنفت��ح نفس��ه. وكم��ا يعاب عل��ى بعض اإلس��المين ع��دم وض��وح أهدافهم 
واتباعهم أحياناً ازدواجية اخلطاب، أو بتعبير تراثي »التقّية«، فإن الليبرالين 
ميارس��ون، ف��ي أحي��اٍن كثيرة، م��ع اإلس��المين أس��لوب املن��اورة، وال يثقون 
بخطاباتهم، ويشّكون في نياتهم، ويخافون منهم، باعتبارهم منافساً سياسياً 
قوياً ق��ادراً على أن يقصيهم في أي حلظة. ومن هنا، يالحظ أن عامل الثقة بن 
الطرف��ن ال ي��زال ضعيفاً، مهم��ا تطورت العالق��ة وتعّددت التج��ارب. وتعتبر 
احلالة التونس��ية معبرة كثيراً عن هذا النوع من الرقصات التنكرية. يحكمون 
مع بع��ض، ولكن اجلميع يخش��ون إخراج الس��كاكن الطويلة ف��ي أي حلظٍة، 
يس��ود فيها الظالم، ويرتخ��ي خاللها أحد الطرفن. وعلى الرغم من حس��ناته، 

يشكل هذا النمط من التعايش ثغرة رئيسة في مسار طويٍل ال يزال هّشاً.{

إل��ى جانب االجتماع��ات الدورية الت��ي يعقدها الرئي��س األميركي دونالد 
ترامب، في البيت األبيض ألعضاء حكومته، ُخّصص اجتماع أس��بوعي لوزراء 
احلكومة األميركية لالس��تماع إلى محاضرة دينية يش��اركون خاللها في حلقة 

دراسّية لشرح دروس من اإلجنيل.
وق��ال رجل الدين، رال��ف درولنغر، صاحب ش��بكة التلفزيون CBN، إنه 
يش��رف على احللق��ة التعليمية الديني��ة في البي��ت األبيض، مش��يداً بالثقافة 
الديني��ة املس��يحية لكل من مدي��ر وكالة االس��تخبارات املركزية ماي��ك بامبيو، 
ووزيرة التربية بيس��تي دافوس، ووزير الطاقة ريك بيري، ووزير الصحة توم 

برايس.
وحس��ب درولنغ��ر فإن مايك بين��س، نائب الرئيس، هو الراعي األساس��ي 
للحلق��ة الدينية، وصاحب فكرة تثقيف الوزراء دينياً، وإنه يش��ارك أحياناً في 

تلك االجتماعات عندما يسمح وقته بذلك.
وأش��اد »املرش��د الديني« للبيت األبيض مبدى التزام نائب الرئيس بالقيم 
واملعتق��دات املس��يحّية، وس��عيه احلثيث من أج��ل إدخال الثقاف��ة الدينية في 

املمارسة السياسية اليومية لوزراء احلكومة األميركية.
كما أثنى درولنغر على التزام جف سيش��ينز، وزير العدل، باملش��اركة في 
احللقة الدينية، وخصوصاً اس��تخدامه لآلراء الدينية التي تناقشها احللقة في 
مؤمتراته الصحفية. ويعتبر وزير العدل من أبرز رموز اجلناح الديني احملافظ 

في احلزب اجلمهوري.{

موعظة أسبوعية لوزراء ترامب
لتثبيت ثقافتهم الدينية
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في مصر: »شخصنة« الخالف مع دولة العسكر!

المعونة األمريكية لمصر.. بين جيوب المنتفعين والشعب المسكين

من خطايا احلركة السياسية في مصر، أنها لم تنظر 
إلى األخطاء املرتكبة من قبل ضباط ثورة يوليو )متوز( 
سنة 1952، في الدفع باجتاه رفض حكم العسكر، على 
أساس أنها أخطاء خاصة بدولتهم، فقد كانت الرغبة في 
االنتقام سبباً في »شخصنة« اخلالف، ليصبح املوضوع 

هو شخص عبد الناصر. 
ثالث قوى كانت ش��اهدة على جرائم حكم العس��كر 
و»اإلخ��وان  و»الش��يوعيون«،  »الوف��د«،  مص��ر:  ف��ي 
املس��لمون«، كان عليهم أن يحتشدوا ولو بعد رحيل عبد 
الناصر، ضد فكرة الدولة العس��كرية، باعتبار أن انتهاك 
حقوق اإلنسان وتدمير الشخصية املصرية والفساد بكل 
درجاته، كان بس��بب هذه الدولة. ول��و فعلوا، ملا وصلنا 
إلى مرحل��ة يوجد فيها من يرحب باالنقالب العس��كري، 

حتت أي الفتة، وبجنرال يحكم مصر مرة أخرى!
الش��يوعيون، ال توج��د لديه��م مش��اكل حقيقية مع 
احلقب��ة الناصري��ة؛ ألنهم كان��وا جزءاً م��ن احلكم، وفي 
مس��تويات أدن��ى كانت اخلالف��ات بن التيار الش��يوعي 
نفس��ه، رمب��ا ل��م يري��دوا أن يكون��وا ج��زءاً م��ن احلملة 
عل��ى عب��د الناص��ر، التي ش��ارك فيه��ا كثير م��ن الكتاب 
والسياسين بعد رحيله مباشرة، بل إن منهم من انخرط 
في الدفاع عن��ه، مع أنهم دخلوا س��جونه ورأوا العذاب، 

وتقطعت بهم األسباب!
ولع��دم االهتم��ام بالتأري��خ لالعتقاالت الت��ي أقدم 

قررت إدارة الرئي��س األمريكي دونالد ترامب حجب 
مس��اعدات ع��ن مص��ر بقيم��ة 291 ملي��ون دوالر، حيث 
ق��ررت واش��نطن حرم��ان مصر مس��اعدة قيمته��ا 95.7 
ملي��ون دوالر، وتأجيل صرف 195 مليون��اً أخرى حلن 
إحراز مص��ر تقدماً عل��ى صعيد احترام حقوق اإلنس��ان 

واملعايير الدميقراطية.
جاء ه��ذا الق��رار في ظل مش��هدين: مش��هد الضجة 
اإلعالمي��ة االنقالبي��ة الت��ي ص��ورت الرئي��س األمريكي 
الس��ابق أوباما عل��ى أنه إخواني، ومش��هد أن ترامب هو 
حليف السيس��ي واملعجب بحذائه، ولك��ن ما أغنى حذاء 
السيسي أو االنبطاح لإلدارة األمريكية املعادية لإلسالم 
واملس��اندة لالنق��الب الدم��وي ع��ن جتمي��د ذل��ك اجلزء 
من املعون��ة األمريكية، ال��ذي جعل من اإلع��الم املصري 
االنقالب��ي كعادته ينقلب 180 درج��ة نائحاً على املوقف 

األمريكي.
ومهم��ا كان م��ن أمر جتمي��د ذلك اجلزء م��ن املعونة 
األمريكية ملصر، س��واء كان ذلك متعلقاً بحقوق اإلنسان 
الت��ي ال م��كان لها في مص��ر، أو بعالقة النظ��ام االنقالبي 
املصري بكوريا الش��مالية في ظل اخليان��ة التي يدمنها 
النظ��ام، فإن ه��ذا اإلجراء يفتح مل��ف املعونة مرة أخرى 

ويطرح التساؤل عن املستفيد منها؟
لقد ب��رز موضوع املعونة األمريكية ملصر مع توقيع 
اتفاقية الس��الم املصرية اإلس��رائيلية عام 1979، حيث 
أعلن الرئيس األمريكى فى ذلك الوقت جيمي كارتر تقدمي 
معون��ة اقتصادي��ة، وأخ��رى عس��كرية س��نوية لكل من 
مصر والكي��ان الصهيوني، حتولت منذ ع��ام 1982 إلى 
ِمَنح ال تَرد بواقع 3 مليارات دوالر إلسرائيل، و2.1 مليار 
دوالر ملص��ر، منها 815 ملي��ون دوالر معونة اقتصادية، 
و1.3 ملي��ار دوالر معونة عس��كرية. واس��تمرت املعونة 
األمريكي��ة ملصر بهذا املعدل إلى ع��ام 1998، حيث تقرر 
خفض املعونة االقتصادية مبعدل 5٪ سنوياً )أي بنحو 
40 مليون دوالر س��نوياً( بدءاً من عام 1999 ملدة عش��ر 
س��نوات، مع اإلبقاء على املعونة العس��كرية دون تغيير 

عليه��ا حك��م عب��د الناصر، ضد الش��يوعين، فق��د تركت 
األجي��ال اجلدي��دة في دهش��ة، ألن احلك��م الناصري مع 
عالقته باالحتاد السوفياتي فإنه كان يعتقل الشيوعين، 
وهناك من فس��ر هذا بأن اعتقالهم جزء من املناورة، التي 
كان ميارس��ها ناصر في عالقته بالس��وفيات، وإن شئت 

الدقة فقل جزءاً من عملية االبتزاز!
كنت اقرأ في كتاب الكاتب اليساري »صالح عيسى«: 
»مثقف��ون وعس��كر«، عندما وصلت إل��ى حقيقة اخلالف 
الت��ي ذكره��ا ف��ي مع��رض حديثه ع��ن نفس��ه ونضاله! 
فقد ج��رى اعتقاله وتعذيبه إلى درج��ة فقدان الوعي من 
ش��دة التعذيب، ومشكلته أنه انضم إلى االحتاد القومي، 
وه��و الكي��ان احلزبي الذي أنش��أته الس��لطة التي حلت 
األحزاب، ورفضت السماح بعودة التجربة احلزبية، ومت 
اعتبار عضويته في هذا الكيان، اختراقاً حلزب السلطة، 
لصالح احلزب الش��يوعي الصيني، الذي كان في خالف 
مع االحتاد الس��وفياتي ورجاله ف��ي مصر الذين انضموا 
إل��ى االحتاد القوم��ي، باعتبارهم من دوائر الس��لطة، هم 
الذين وش��وا بصالح عيس��ى، وهو حت��ت التعذيب كان 
مطلوب��اً منه أن يعترف مبن معه في املخطط، ومن دفعه 

إلى اختراق حزب النظام احلاكم!!
وإذا كان الكاتب الس��اخر »محمود السعدني« كتب 
جتربته في الس��جون الناصرية بأسلوبه الفكاهي، فإنه 
بدأ يتحدث كما لو كان قد سجن على يد النازية، ألن هذه 
التجرب��ة ل��م متنع��ه م��ن أن 
يس��تمر ناصري��اً، وأن يدافع 
ع��ن عبد الناص��ر، متاماً مثل 

»صالح عيسى«. 
فق��د كتب ف��ي »مثقفون 
وعس��كر« ع��ن جتربت��ه م��ع 
التعذيب، وف��ي الكتاب ذاته 
كتب  مهاجم��اً الذين هاجموا 
عب��د الناصر بعد رحيله مثل 
»توفي��ق احلكي��م« في كتابه 

»عودة الوعي«!
جترب��ة  كان��ت  رمب��ا 

حت��ى ع��ام 2008- 2009، ثم يعاد النظ��ر بعد ذلك في 
هذه املعونة.

ملص��ر  األمريكي��ة  املعون��ة  اس��تخدامات  وترتب��ط 
ببرام��ج مح��ددة، حي��ث يوجه اجل��زء األكب��ر منها نحو 
االنف��اق العس��كري من خ��الل برنامج: الدع��م والتزويد 
التدري��ب  برنام��ج  ع��ن  فض��الً  العس��كرية،  باملع��دات 
للضباط والعس��كرين. بينما يوجه اجل��زء الثاني نحو 

اإلنفاق االقتصادي من خالل: 
1- برنام��ج احلاص��الت الزراعي��ة: ويه��دف إل��ى 
توفي��ر قروض ميّس��رة لش��راء س��لع كدقي��ق القمح من 
الواليات املتحدة، ويش��ترط برنامج االس��تيراد السلعي 
مث��الً احلص��ول على الس��لع الت��ي ميولها املش��روع من 
الشركات األمريكية، كما  تشترط املعونة شحن البضائع 
واخلامات على س��فن الش��حن األمريكية مب��ا يعني دعم 

الواليات املتحدة لشركات الشحن األمريكية.
2- برنامج متويل املش��روعات: وميثل مخصصات 
معين��ة يت��م توجيهه��ا لتموي��ل البني��ة األساس��ية ف��ي 
قطاع��ات معين��ة كالصحة )تنظي��م النس��ل( والكهرباء 

والتعليم )تغيير املناهج(.

»اإلخ��وان« ه��ي األق��رب م��ن التجرب��ة الش��يوعية ف��ي 
بعض جوانبها، فلم يهتموا االهتمام الكامل بتأريخ هذه 
املرحلة، مبا ميثل دروس��ًا لألجي��ال اجلديدة وميكث في 
األرض، ألنهم بعد التجربة وقس��وتها، كانوا يريدون أن 
يتجاوزوها نفس��ياً، وألن من بن من س��اهموا في عملية 
بن��اء التنظيم من ينتمي إلى اجلي��ل اجلديد، الذي اعتبر 
أن التجربة السابقة هي مجرد »خناقة« ال تلزمهم، حتى 
ال يحول هذا دون استمرار عالقتهم بالتيار الناصري في 
اجلامعة، فجيل »عبد املنعم أبو الفتوح« الذي شارك في 
عملية البناء، كان في اجلامعة قريباً من التيار الناصري 
الذي ميثل��ه حمدين صباح��ي، وفي تصريح��ات قدمية 
للدكت��ور »عص��ام العريان«، ق��ال إن جيله ف��ي اإلخوان 

ليس محّمالً بالثأر من عبد الناصر.
وكتب املرشد العام جلماعة اإلخوان املسلمن »عمر 
التلمس��اني«، كتاب��ه »قال��وا ولم أقل عن عب��د الناصر«، 
ليك��ون في األمان ويبدو وجماعته ليس طرفاً في ما قيل، 
وكان أول كت��اب عن التعذيب ال��ذي تعرض له لإلخوان 

في سجون عبد الناصر. 
وبع��د ذل��ك ص��در كت��اب احلاج��ة زين��ب الغزالي، 
وإن ش��ئت الدقة فإن انتق��ام قيادة اجلماع��ة من النظام 
اخلاص، كان مقدماً عندها على االنتقام من عبد الناصر، 
فأصدر )صالح ش��ادي القيادي باإلخ��وان( بعد مرحلة 
عبد الناصر كتابه الذي يدين النظام اخلاص، ليرد عليه 
أح��د قيادات هذا التنظيم )أحمد عادل كمال( بكتاب آخر، 
وه��و جزء من أزمة نش��أت مع تولي »حس��ن الهضيبي« 

منصب املرشد العام للجماعة!
وما كت��ب من اإلخوان ع��ن املرحل��ة الناصرية، مبا 
ف��ي ذلك التعذيب الذي هو فوق طاقة البش��ر، اس��تهدف 
ش��خص عبد الناصر، ولم يكن املقص��ود به ضرب دولة 
العس��كر في مقتل، ولهذا كان السؤال املطروح دائماً: هل 
كان عبد الناصر يعلم بوقائع التعذيب هذه؟ وإذا كان قد 
اس��تقر في وجداني بعد كل ما قرأت من الس��ير اخلاصة 
ومن أطراف مختلفة، أنه كان يعلم بها، ففي اعتقادي أن 

3- برنامج االستيراد الس��لعي: ويهدف إلى تزويد 
القطاعن اخلاص والعام مبوارد خام أمريكية الصنع.

وفي ظل هذه االس��تخدامات ال أحد ينكر أن املعونة 
األمريكية ملص��ر تقام بها بعض املدارس واملستش��فيات 
وتطور به��ا مرافق املياه والص��رف الصحي واالتصاالت 
واملوان��ئ واملش��روعات الصغي��رة، وينف��ق منه��ا عل��ى 
البح��وث والتدري��ب ومكافح��ة التلوث وتوفي��ر معدات 
ومس��تلزمات االنت��اج للقط��اع العام ثم اخل��اص. ولكن 
كل ذلك يصب في جيوب العس��كر وبعض رجال األعمال 
ذوي الصلة بالعس��كر، وال س��يما الذين يرس��و عليهم ما 

تقرر من مشروعات من خالل العسكر.
وفي الوقت نفس��ه ف��إن الراب��ح األكبر م��ن املعونة 
األمريكية هم األمريكان أنفسهم، ففي تقرير لهيئة املعونة 
األمريكية في أواخر التس��عينات طم��أن الكونغرس إلى 
أن 80٪ م��ن أموال املعونات األمريكي��ة تعود إلي أمريكا 

لشراء سلع وخدمات.
إن الواقع يكش��ف أن املعونة األمريكية ملصر ما هي 

نس��ف املنظومة كلها، ميك��ن أن يتحقق حتى وإن كان ما 
جرى مت من وراء ظهره!

كان األم��ل ف��ي ح��زب »الوف��د« ليجعل م��ن عورات 
هذه املرحلة س��الحاً موجهاً ضد دولة العس��كر، وقد حل 
عب��د الناصر احل��زب، وانتقم م��ن قيادات��ه، وحاصرهم 
ف��ي بيوته��م، ليكون��وا موتى باحلي��اة، وكان��ت املعركة 
في جانب منها بن مش��روعن: األول مش��روع الليبرالية 

املصرية، والثاني مشروع الدولة العسكرية الفاشية!
بي��د أن ع��ودة »الوف��د« جعلت��ه ينظر ف��ي املرحلة 
احلالية وحتّدياتها، فق��د أفضى عبد الناصر إلى ما قدم، 
و»الض��رب ف��ي املي��ت ح��رام«، وكان عل��ى رأس »الوفد 
اجلديد« ش��خصية جتاوزت محنتها، فس��محت بوجود 
ش��خصيات ليس��ت في قطيعة مع دولة عبد الناصر في 
احل��زب، بل كانت جزءاً منها، ومن كياناتها السياس��ية، 
مثل أحمد اخلواجة نقيب احملامن، وعلوي حافظ، وهما 
من كانا أعضاء في االحتاد القومي، واالحتاد االشتراكي، 
ليكون جنباً إلى جنب مع ضحايا دولة عبد الناصر، ومع 

ممتاز نصار الذي عزله عبد الناصر من عمله القضائي!
وص��درت كت��ب كان ميك��ن أن توظ��ف ف��ي س��ياق 
إدانة حكم العس��كر، مثل »باش��وات وس��وبر باش��وات« 
للم��ؤرخ حس��ن مؤن��س، و»اخلطاي��ا العش��ر م��ن عبد 
الناصر للس��ادات« إلبراهيم الدس��وقي أباظ��ة، و»ثورة 
يوليو األمريكية« جلالل كش��ك، و»حوار حول األس��وار« 

و»أسوار حول احلوار« جلالل احلمامصي.
وكان��ت النتيج��ة، أن التوظيف حص��ل ضد مرحلة 
انته��ت، وش��خص م��ات، ولم تس��تخدم ضد فك��رة حكم 
العس��كر، وكان��ت النتيجة أال ي��رى فريق م��ن املصرين 
أزمة في أن يحكمنا »عس��كري« حكماً مباشراً، فيبدو لنا 
أننا أمام اختراع جديد، مع أننا تعاملنا مع هذا االختراع 
م��ن قبل، والالف��ت أن من كانوا يهتفون من قبل بس��قوط 
حكم العس��كر، انحازوا إلى العسكري عندما حكم، وكأن 
هتافهم كان يطلق دون وعي، وكأن املقصود بالعسكري 
هن��ا، ه��و عس��كري األم��ن املرك��زي ال��ذي كان يحاص��ر 

املتظاهرين!
اجلديد هذه املرة، أن الناس في بلدي أصبحوا أكثر 
وعياً، فاجلرمية ال يتحملها شخص عبد الفتاح السيسي، 
فهو جزء من حكم العسكر، الذي تأخرت معركتنا ضده، 

ومن سنة 1952، فلم تبدأ إال منذ أربع سنوات فقط!
اآلن ندرك متاماً ما نقول، ونحن نهتف بسقوط حكم 

العسكر!{

إال معونة للواليات املتح��دة وذيولها في مصر، وال مكان 
فيها للش��عب املصري الذي ي��راد له أن يعيش مس��كيناً 

يصل ليله بنهاره من أجل لقمة العيش. 
فاملعون��ة األمريكية ملص��ر تخضع لش��روط املانح 
األمريكي الذي يش��ترط أن توجه أموالها لش��راء آالت أو 
معدات أو س��لع أمريكية يتم شحنها على سفن أمريكية، 
وتعتمد على خبراء أمري��كان يصل عددهم نحو 26 ألف 
خبي��ر بروات��ب مرتفع��ة، فضالً ع��ن ارتفاع أس��عار تلك 
الس��لع واملعدات بنحو 50٪ عن السعر العاملي، وارتفاع 
تكاليف النقل البحري بنحو 35٪ عن األس��عار العاملية، 
وما تتكلفه دراسات اجلدوى للمشروعات املعدة مبعرفة 

مكاتب أمريكية من مالين الدوالرات.
كم��ا أن املعون��ة األمريكية توجه ف��ي أولوياتها إلى 
أنش��طة ليس لها أولوية للمواطن املصري، اللهم س��وى 
خدمة اإلدارة األمريكية واحملس��وبن عليها، وهو ما ظهر 
جلي��اً في برام��ج تنظيم األس��رة، وم��ا يس��مى ببرنامج 
تطوي��ر التعليم ف��ي مصر، وبرنام��ج خصخصة التأمن 
الصح��ي، وهو ما يف��ّرغ املعونة  من اس��مها ومضمونها، 
ويجع��ل منه��ا هب��اًء منث��وراً، فلس��ان ح��ال أمريكا حن 

متنحها يقول: بضاعتنا رّدت إلينا. 
كم��ا أن املعون��ة األمريكي��ة ملص��ر هى ضم��ان ألمن 
اسرائيل، وضمان ملصالح أمريكا. وفي هذا يقول الرئيس 
األمريكي األسبق ايزنهاور: الشرق األوسط مثل الزرافة، 
ومصر هي رقبة الزرافة، والذي يريد أن ميس��ك بالزرافة 

عليه أن ميسك رقبتها.
ويكف��ي أن املعونة األمريكية ملصر ربطت التس��ليح 
للجيش املص��ري باألمريكان، وأصب��ح اجليش املصرى 
كتاباً مفتوح��اً أمام اجلانب األمريك��ى والصهيوني، ومت 

حرمانه تطوير مصادر التسليح وتنويعها.
ف��ي املعون��ة األمريكي��ة خي��راً  الذي��ن يأمل��ون  إن 
للش��عب يج��ب عليه��م أن يراجعوا أنفس��هم، فف��ي عالم 
املصالح ليس��ت هذه امل��رة األولى التي حتج��ز الواليات 
املتح��دة جزءاً م��ن املعونة، كم��ا أنه ما قيمة ه��ذا اجلزء 
احملجوز مقارنة بإجمالي املعونة األمريكية ملصر والذي 
تعدى 75 ملي��ار دوالر، عرفت طريقها جليوب األمريكان 
والالعبن الكبار في مصر، ثم ماذا ينتظر الشعب املصري 
املس��كن من معونة أمريكية متثل فتاتا بالنسبة ملعونة 
خليجية تعدت 50 مليار دوالر تلقفتها يد السيس��ي ومن 

معه ولم يحس الشعب لها أثراً أو يسمع لها ركزا؟!{

بقلم: سليم عزوز 

بقلم: أشرف دوابة 
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الخليج العربي واألزمة الحتمّية 
بين قطر ومحيطها الخليجي

ال أبال��غ إذا ُعْدُت باألزم��ة اخلليجية احلالية إلى 
فترة نش��أة األنظمة السياسية بش��كلها احلالي كدول 
ف��ي منطق��ة اخللي��ج العرب��ي؛ فق��د ُول��دت الكيانات 
السياس��ية ف��ي اخللي��ج العرب��ي من رحم السياس��ة 

البريطانية التي كانت تسيطر على املنطقة.
وكانت االعتب��ارات االجتماعي��ة ذات األثر األكبر 
في الس��لوك السياسي لتلك األنظمة، وتلقى استجابة 
شعبية كبيرة في ظل غياب دولة املؤسسات والنظام 

الدميقراطي في ذلك الوقت.
انسجاٌم ثم تبدل 

ف��ي ظل ه��ذا التق��ارب في ظ��روف النش��أة وتلك 
البدائي��ة ف��ي إدارة الكيانات السياس��ية؛ لم تظهر أي 
اختالفات سياسية جذرية في املنطقة، باإلضافة إلى 
أن الواق��ع اإلقليمي والدولي س��اهم في جعل األنظمة 
اخلليجية آنذاك أكث��ر متاهياً في ما بينها، ومتّثل ذلك 
التق��ارب في إنش��اء منظوم��ة »دول مجل��س التعاون 
اخلليج��ي« في أي��ار 1981، وإن كان تأسيس��ها جاء 

بدواع أمنّية إقليمية أعقبت الثورة اإليرانية 1979.
لكن ف��ي عام 1995 -وبش��كل مفاج��ئ يّتفق مع 
طبيعة توّلي ولي عهد قطر آنذاك األمير حمد بن خليفة 
آل ثاني الس��لطة بطريقة غير معتادة في دول اخلليج 
احلديث��ة- ُطرح��ت ف��ي دول اخلليج العربية الس��ت 
مس��ألتان كانتا في غاية احلساس��ية: األولى مس��ألة 
تداول الس��لطة وآلياته��ا في بي��وت العوائل احلاكمة 
ف��ي هذه الدول احلديث��ة. وأما الثانية فكانت مس��ألة 

غي��ر معتادة أو ن��ادرة، وظهرت بش��كل متس��ارع في 
قطر، هي مس��ألة »مش��روع الدولة«، مبعنى اخلروج 
بالدول��ة الُقطرية في اخلليج العرب��ي من كونها دولة 
»رعاية« لش��عبها فق��ط ممتثلة للنظ��ام العاملي الذي 
ُول��دت فيه، إلى دول��ة فاعلة أو على األق��ل باحثة عن 

الفاعلية في هذا النظام الدولي.
العقلية اجلديدة في إدارة احلكم بدولة قطر كانت 
صادمة للمنطقة وأس��رع من قدرة بقي��ة قادة املنطقة 
عل��ى التفه��م واإلدراك، فل��م تف��ق املنطقة م��ن طريقة 
تولي الس��لطة في قطر حتى أعقبها فتح خط للتعامل 
مع الكيان الصهيوني، ثم إنش��اء صوت إخباري عاٍل 
ف��ي املنطقة وغير تقليدي متّثل في قناة اجلزيرة )عام 

1996( التي تتلّقى دعماً مباشراً من رأس الدولة.
الثورات وتفجر اخلالف

ظهر االختالف بن الدول اخلليجية جتاه الثورة 
العربية بأشكال مختلفة، بدءاً من اخلطاب السياسي 
واإلعالمي ومروراً بالدعم املالي واللوجستي، وصوالً 
إل��ى التدخ��ل العس��كري املباش��ر؛ ف��كان رّد بع��ض 
أنظمة اخلليج على هذا االختالف متش��نّجاً جداً وغير 

متوّقع.
ومتّث��ل ه��ذا ال��رد ف��ي م��ا ُع��رف بأزم��ة »س��حب 
الس��فراء« ع��ام 2014، ثم في األزم��ة األخيرة )2017( 
التي ُقطعت فيها العالقات الدبلوماس��ية واالقتصادية، 

وقادتها الدول اخلليجية الثالث )اإلمارات والسعودية 
والبحرين( ومعها مصر امللحقة بالسياس��ة اخلليجية 

مؤّخراً.
تعتق��د قط��ر أن وجودها ف��ي خطر إذا ما اس��تمرت 
موازين الق��وى في اإلقلي��م بهذه احل��ال، فوجودها في 
املنتصف بن إيران والس��عودية س��يجعلها إذا نشبت 
أي ح��رب جبه��ة مش��تعلة، وس��تجد كل منهم��ا )إيران 
والس��عودية( مبررات للتدخل بأّي شكل في قطر كخط 
جبه��ة متقدم، هذا في س��يناريو احلرب وهو س��يناريو 

بعيد ولكنه محتمل.
أو رمب��ا تك��ون اخلط��ورة عل��ى قط��ر م��ن تدّخ��ل 
الس��عودية في شأنها كما حدث أكثر من مرة، وقد يصل 
القلق القطري من توقع تدخل عس��كري س��عودي حتت 
أّي مب��رر. وفي احملصلة؛ ال تش��عر قط��ر باألمان في ظل 
ظ��روف املنطق��ة وموازين الق��وى فيها، وكان��ت األزمة 
اخلليجية األخيرة منوذجاً حياً للس��يناريو الذي كانت 

قطر تخشاه وتستعد له.
لقد كانت الثورة العربية فرصة قطر في عقد حتالف 
م��ع قوة عربية كبيرة متمّثل��ة في مصر حتت حكم قوى 
دميقراطية مختلفة عن املنظومة العربية السائدة، قوة 
مس��تقلة قادرة على اتخ��اذ مواقف صلب��ة في وجه أي 

تغيير باملنطقة، مبعنى قوة عربية س��نّية تس��تطيع أن 
حتقق التوازن مع الس��عودية التي تش��عر قطر حيالها 
باخلط��ر، وهذا ما يفّس��ر وج��ود »قاع��دة العديد« على 
الطريق الواصل بن احلدود مع الس��عودية والعاصمة 

الدوحة.
عالق��ات  قط��ر  أقام��ت  األخ��رى  اجله��ة  وف��ي 
استراتيجية مع قوة إسالمية »سّنية« حتقق توازناً مع 
إيران »الشيعية«، وبذلك تكون قطر قد حققت ضمانات 
مهمة وليست بالقليلة من خالل ذلك التغيير املتوقع في 

موازين القوى اإلقليمية.
ب��ل إن قط��ر اس��تخدمت قوته��ا العس��كرية »غي��ر 
الناعم��ة« ف��ي حتقي��ق اس��تراتيجيتها ح��ن س��محت 
الظ��روف لها، ومث��ال ذلك تدخلها عس��كرياً حتت مظلة 
حلف الناتو في الثورة الليبية ضد نظام معّمر القذافي.

ه��ذه االس��تراتيجية جعل��ت قطر تتبنى مش��روعاً 
الكافي��ة، ولذل��ك  االس��تقرار والضمان��ات  له��ا  يحق��ق 
-وكما س��نرى- فإن املش��روع املقابل -وهو »مش��روع 

اإلمارات«- يقوم على نقيض املشروع القطري.

املشروع اإلماراتي الوظيفي
إمارة أبو ظبي كانت لها وجهة نظر أخرى للمنطقة 

بقلم: طارق نافع املطيري

الله عنه عند قاضيه ُش��َرْيح يج��ُب أْن ُيْحَكَم َلُه مبا َيَدّعي، إذا لم يكْن عنَد 
أميِر املؤمنن َبِيَّنٌة على دعواه!!

لقد َحَكَم املسلموَن األندلس واألناضول وقسماً من أوروبا ومساحاٍت 
شاس��عًة من بالِد آس��يا وإفريقيا، فعلَّم��وا أبناءهم اإلس��الم وَنَقلوهم من 
الوثني��ة إلى التوحيد وتركوهم يحكم��وَن بالدهم، حتى ظهر منهم أعاِظُم 
الس��الطن كمحمود الَغْزَنوّي وألب أرس��الن ومحمد الفاحت، ولم ُيطاِردوا 
أه��َل الب��الِد األصلين كم��ا فع��َل األمري��كان بالهن��ود احلم��ر أو اإلجنليز 
باألبروجونيز س��كان أس��تراليا القدم��اء. أّما في أفريقيا فح��ِدّْث وال حرج 
عن عنصرّية الغربين وأساليبهم الهمجية، بل اجلهنمّية في التعامل مع 

أهلها.
أي��َن محكمُة الَع��ْدِل الدولية، أيَن هيئ��ُة األمم، أيَن مجل��ُس األمِن مما 
��ُج ناَرها أولئك البيض م��ن األعداِء  يج��ري في بالدنا من صراع��اٍت يؤِجّ
الغربين والصهاينة ؟! ومن أش��دِّ الفواِجِع أَنّ الكثيَر من ُحّكامنا وأبنائنا 
يدينون ألولِئَك الَقَتلَة بالّطاعِة ويؤّدوَن لهم س��الَم تعظيٍم بعَد أْن رُبّوهم 
في مدارس��هم بأيديهم وَخَرّجوهم على أعيِنه��م. يروننا ُنْقَتُل وُنْذَبُح وهم 
يقفون في صِفّ أولئك املتآمريَن من أصحاب هذه احلضارة اخلبيثة التي 
َتْزُعُم أّنها جاءت لتنوير البشرية، ونْصِب العدالة في ما بينها مبا ُتسِمّيه 

الدميوقراطية.
َة العاَلِم َفَصَدْقنا وأَْنَصْفنا، وهو ما َيْش��َهُد به األعداُء  لقد َحَكْمنا أكثرَيّ
أنفسهم. يقوُم ُحْكُمنا ابتداًء على شعار: »ال إكراَه في الدين«،ِ ومن َثَمّ على 
الس��ماع من املتخاصمن وِدفاع ُكٍلّ عن نفس��ه بش��ّتى الُدّف��وِع، وإحضار 
��ٍة وأريحي��ة اعتم��اداً عل��ى القاعدة  الش��هوِد والس��ماِع ل��كٍلّ منه��م بحرَيّ
الش��رعية: )الَبِيَّنُة على َمْن اَدّعى واليمَن على َمْن أنكَر(، وشواِهُد الكتاِب 
ف��ي َف��ِضّ النزاعات بن املس��لمَن وغيرهم عل��ى ُهَدى قول��ه تعالى: )وال 
يجرمَنُّكم ش��نآُن َقْوٍم عل��ى أالّ تعِدلوا، اعِدُلوا هو أق��رُب للتقوى( وبينهم 
أنفس��هم على صدى قوله س��بحانه: )وإْن طائفاتاِن م��ن املؤمنَن اقَتَتلُوا 
فأصلِح��وا بينهم��ا، فإْن َبَغ��ْت أحداهما عل��ى األخرى فقاِتلُ��وا التي َتْبِغي 

حتى تفيَء إلى أْمِر اللِه(.
َرّ والتآُمر وإنكار حقوقنا  وأقوُل أخيراً: وماذا ننَتِظُر من أعدائنا، إالّ الَشّ
��ِد َذْبِحنا واحِت��الِل أْرِضنا وُظلِْمن��ا إْن جَلأْنا إليه��م، إذ نحن حينها  وتقصُّ
أضيع من األيتاِم على م��آِدِب اللِّئام!! ولكْن ماذا َعِملْنا نحن حتى ُنَخلَِّص 
أنفس��نا من هذه الورطات التي م��ا أصابْتنا إال ِبُركوِننا إليه��م؟! أَلْم َيِحْن 
لنا أْن َنَتَنَبّه ألنفس��نا وُندواي جروحنا بأيِدينا، مَتهِدّين في َحِلّ مشاِكلِنا 
باإلصاخ��ة إلى أم��ر الله: )وال َتناَزعوا فتْفَش��لوا وتْذَه��َب ريُحكم(، وقوِل 
رس��وِلنا احلبيب: )ال َتْرِجعوا بعدي ُكّفاراً يضرُب بعضكم ِرقاَب َبْعٍض(. 
ِتي وأُناديهم بقوله تعالى: )ألم  وإّنن��ي ألُطلُِقها صرخًة مدّوية في أبناء أَُمّ
( وقوِله  يأِن للذيَن آمنوا أْن تخش��ع قلوُبه��م ِلِذْكِر الله وما َنَزَل م��ن احَلِقّ
��ُكُم الناُر(، فع��ودوا إلى الله  اآلخ��ر: )وال َتْرَكن��وا إل��ى الذيَن َظلَم��وا فَتَمَسّ
لُتنقذوا أنفس��كم وغيرك��م، وإالّ َصَدَق عليكم قوُل رس��ولنا الك��رمي: )وْيٌل 

للَعَرَب من َشٍرّ َقِد اقترب(. اللهم فأشهد.. اللهَمّ إِنّي بلَّْغُت...{

احلض��ارُة اإلس��المية منظومة م��ن القيم والس��لوك، تنطل��ُق ابتداًء 
م��ن توجيهاٍت رّبانية ملصلحة اخَللِْق كاّفًة، إذ ليس��ْت منحصرًة بش��عٍب 
بعينه أو جنٍس بذاته أو قْطر باس��مه أو حتى بزمان دوَن زمان، فهي لكل 
املخلوقات وفي كل األعصار واألمصار، ال يخصُّ صاحبها أحداً دوَن أحد، 

ألَنّ اخَللَْق كلَّهم عياُل الله، وأحبُّهم إليه أنفعهم لعياله. 
بينما احلض��ارة الغربية حض��ارٌة ماديٌة تنظُر ابت��داًء إلى املصلحة 
الذاتي��ة، وتنطلق م��ن محي��ط الدنيا والق��وم والعش��يرة واجلنس، فهي 
حضارة نفعّية بدرجة عظمى، وعنصرية مبنزلة ُكبرى. تنظُر إلى الكسِب 
الذات��ي وتخل��و عاّمًة م��ن الُرّوِح، وإْن كان فيها ش��يٌء م��ن بصيصها فهو 
حائ��ل أو باه��ت. ومن هنا ل��م تكن إنس��انيًة باملعنى احلقيق��ي، أو عادلًة 

بالشكل املطلوب.
ومن هنا َس��عدِت البش��رية في ظالل احلضارة اإلس��المية وش��قَيْت 
عص��َر احلضارة الغربية، إذ عاَنْت من َهِجيرها الالف��ح، وأُواِرها املَُتلَهِّب. 
َم��ْت أخطاء،  صحي��ح أنه وقع��ْت مذاِبُح أّي��ام احلضارة اإلس��المية، وجَنَ
وظه��رْت مفاس��د، ولكنه��ا كان��ت جميع��اً بالقياس ِج��َدّ قليل��ة. فحروب 
املس��لمن كانت حروب فْتٍح إلع��الن كلمة التوحيد، ومي��زان حكمهم كان 

عادالً ُيساوي بَن الفقيِر والغني والسيِِّد واملولى واجَلنيب والقريب. 
إَنّ ميِّزة احلضارة اإلس��المية انطالُقها من اإلس��الم، دين الله املقبول 
عنده وحده. وإنَّ أخَبَث ش��عٍب وهُم اليهوُد لم يجدوا لهم منفذاً للس��يطرة 
على سياس��اِت أصحاِبها وأخالقّياِتهم، بينم��ا انطلقِت احلضارة الغربية 
من أفكاٍر مْؤَتِشبة جتمُع بن الفكر الروماني الوثني القدمي وبن املعتقدات 

الكتابية املتالَعب بها، كما أَنّ اليهوَد وجدوا لهم على أتباعها أكبَر ُسلطاٍن 
وأعَظَم تأثيٍر.

ومن مظاهر هذا أَنّ أصحاب هذه احلضارة العنصرية َملَّكوا اليهوَد – 
ِحقداً على اإلسالِم ومحاباًة للصهيونية – فلسطَن هكذا بجَرِّة قلم، متمِثّالً 
ذلك بوعد بلفور، فأعَطْوا َم��ْن ال ميلُِك ُملَْك غيره، وأنَكُروا حَقّ هذا )الغير( 
هكذا ُغلَُبًّة وَقْهراً، وَرَضْوا - الِتّفاق املصالح املتمِثّل بالَعداِء لإلسالِم - أْن 
ُينِش��ئوا احملاكم واملنظمات العاملية التي تفِصُل في الِنّزاعاِت على عيوِن 
الَيهوِد وخدم��ًة ألغراضهم، ومنها: ُعصب��ُة األمم وهيئُتها، ومجلس األمن 

واحملمكمة الدولية وغيرها.
وم��ن هن��ا أنتجْت ه��ذه احلض��ارة أوضاع��اً مأس��اوية عاملي��ة، ألَنّ 
أصحابها أرادوا ملعطياتها أْن تنتش��َر وَتُعَمّ املعمورة ُكلّها، وهو ما ُيعَرُف 
اليوم بالَعلَْمَنة، وُيقَصُد بها اِتّصاِف البشريِة جمعاء بطواِبعها الفاسدة، 
م��ن نش��ر أف��كار اإلباحية والش��ذوذ اجلنس��ي ومب��ادئ الكف��ر واإلحلاد، 
واإلرص��اد للح��قِّ والصدِق واألمانة بكلِّ س��بيٍل، إذ ه��ي بالتالي حضارُة 
ش��يطاٍن كما أغرى آَدَم وحّواء باألمس مبعصية الل��ه، يريُد هو وتالمذته 
من ش��ياطن اإلنِس واجلّن اليوم أْن ُيغ��روا أبناءهما بهذه املعصية حّتى 

تسهل هزميتهم.
انظ��ر إل��ى ه��ذا العال��م اآلَن ش��رقاً وغرب��اً، ال ت��رى في��ه إالّ اخلروَج 
ِك األَُس��ر، وَبْذِر الفس��اِد بكِلّ س��بيٍل، كما ال ترى إالّ  على ُس��َ�ِ الِفْطرة وَتَفكُّ
الصراع��اِت اإلقليمية واحل��روَب اجلاهلية، وس��يالن 
الدماء وانتشار اجلحود، وَقْتَل األبرياِء بال أدنى رحمٍة 
أو هوادة. حروباً ال ُيقَصُد منها إالّ َكظُّ الُبُطوِن بالَكْسِب 
احل��رام واش��باُع الف��روِج بالش��هواِت األثيم��ة، حيث 
لْم مُي��ارس جهاراً نهاراً، وال من عاِدٍل كالفاروق وال  الظُّ

ة كالصِدّيق. من قامٍع لِرَدّ
إَنّ احلضارة اإلس��المية عندما َحَكَمْت َعَدَلْت، فلم 
ُتَفِرّْق بن عربٍيّ وأعجمٍيّ أو أبيَض وأس��ود، أو شرقٍيّ 
وغربي، بل عاملِت اجلميع سواس��َيًة كأسناِن املشط، 
فجَبلَ��ُة الذي َصَفَع أعرابّياً من َفزاَرَة لوطئِه على َكْعِبه 
يجُب أْن ُيلَْطَم أو يعفَو عن��ه ملطومه، وابُن القبطي إذا 
َجلََدُه ابُن َعْمٍرو بِن العاِص مستعّزاً بسيف أبيه َيِجُب 
أْن يأخ��ذ حّقه، واليه��وديُّ الذي خاصم��ه علٌيّ رضي 

العدالُة وفضُّ النزاعات بين الحضارتين: اإلسالمّية والغربية!!
 بقلم: د. علي العتوم 
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يتبّناها ولي عهدها محّمد بن زايد، الذي كانت احلالة 
الصحّي��ة املعتلّة ألخي��ه األكبر رئي��س الدولة خليفة 
بن زايد فرصة لتصّدره املش��هد، باإلضافة إلى غياب 
املنافسة الداخلية، خاصة بعد تراجع دور إمارة دبي 

نتيجة لألزمة االقتصادية العاملية 2008.
ترى اإلمارات أن منطقة اخلليج العربي -واملنطقة 
العربي��ة عموماً- ق��د ُبنيت وفق إرادة ق��وى عظمى ال 
تزال تق��ود العالم وال يزال نفوذها ف��ي منطقتنا كبيراً 
ورئيس��ياً، وبالتالي فإن الس��ير ف��ي ركاب تلك القوى 
العاملية واتباع سياساتها في املنطقة كفيل باستمرار 

املنطقة والنظام السياسي فيها.
فكان مش��روع اإلم��ارات يق��وم على فك��رة القيام 
بال��دور الذي تريده القوى الكبرى وحتقيق مصاحلها 
ف��ي املنطق��ة، م��ا س��يجعل تلك الق��وى حتاف��ظ على 
أنظمته��ا السياس��ية وت��وازن الق��وى فيه��ا م��ن أجل 

استمرار مصاحلها.
ذل��ك  س��بيل  ف��ي  اإلم��ارات  اس��تخدمت  وق��د 
اس��تراتيجية القوى الناعمة أيض��اً -كما فعلت قطر- 
عبر اس��تضافتها لقناة »العربية« السعودية، وكذلك 
عقدها شراكة بن شركة أبو ظبي لالستثمار اإلعالمي 
البريطاني��ة،   )skynews( »س��كاي«  وش��ركة 
أنتجت مؤسس��ة إخبارية متع��ددة املنصات، تنطلق 
م��ن أب��و ظب��ي ه��ي »س��كاي ني��وز عربي��ة«، وأيضاً 

استضافت »سي أن أن عربية« وغيرها.
أم��ا الق��وى غير الناعم��ة فكانت عب��ر التعاقد مع 
عدد من الش��ركات األمنية »القتالية« العابرة للحدود 
مثل شركة »بالك ووتر« )Black water( السّيئة 

السمعة واملتوّرطة في عدد من اجلرائم الوحشية.
وأنشأت دولة اإلمارات قواعد ومطارات عسكرية 
خ��ارج األراضي اإلماراتي��ة، مثل القاعدة العس��كرية 
أرض  ب�»جمهوري��ة  برب��رة  مدين��ة  ف��ي  اإلماراتي��ة 

الصومال« على ساحل خليج عدن.
بل حاول��ت اإلمارات عب��ر قواها »غي��ر الناعمة« 
اس��تهداف نظ��ام احلك��م في س��لطنة ُعمان )بحس��ب 
وكال��ة األنباء العمانية الرس��مية بتاري��خ 30 كانون 
الثان��ي 2011(، بإنش��اء خلي��ة تابعة لإلم��ارات في 

ُعمان هدفها قلب نظام حكمها.
ه��ذا إضافة إل��ى دع��م األنظم��ة التي كان��ت قبل 
الثورة العربية وتثبيتها وإعادة إنتاجها، كما في مصر 
عبد الفتاح السيسي، وليبيا خليفة حفتر، وفلول زين 
العابدي��ن بن علي في تونس، وعل��ي عبد الله صالح 

باليمن وابنه أحمد املستضاف في اإلمارات.
االصطفاف اخلليجي وتبعاته 

في ظل وجود مشروعن واضحن مبنطقة اخلليج 
هما »املشروع القطري« و»املش��روع اإلماراتي«، وفي 
ظل طبيعة املشروعن املتناقضن وحالة االستقطاب 
بينهم��ا؛ انقس��مت األنظمة اخلليجي��ة األربعة الباقية 

إلى موقفن رئيسين:
األول موق��ف منح��از إل��ى املش��روع اإلمارات��ي، 
وق��د اخت��ارت الس��عودية ه��ذا املوق��ف وتبعتها فيه 
-بطبيعة احلال- البحرين، التي أصبحت سياساتها 
خاص��ة  الس��عودية،  السياس��ة  م��ع  »منس��جمة« 
بع��د أحداث البحري��ن إّب��ان الثورة العربي��ة 2011، 
والتدخ��ل الس��عودي العس��كري فيها لتثبي��ت نظام 

احلكم وحمايته.
أم��ا ُعمان والكويت فقد اختارتا عدم االنحياز إلى 
أي م��ن الطرفن ألس��باب عّدة متعلّقة ب��كل بلد، أهمها 
أن من��ط القيادة في ُعمان والكوي��ت ما زال ينتمي إلى 
النمط التقليدي املّتس��م بثقل احلركة واالتزان والبعد 
ع��ن املغام��رات، وه��ي الصف��ات الت��ي كان »احلل��ف 
اإلمارات��ي« قد حترر منها إلى حّد بعيد، بس��بب عامل 
العم��ر وانتق��ال الس��لطة ف��ي دول��ه، وكذل��ك اجلانب 

القطري.
من الواضح أن ما حدث في األزمة اخلليجية وما 
صاحبها من إجراءات وخطاب سياسي بن األطراف؛ 
قد خلق قواعد جديدة في منظومة التعاطي السياسي 
ف��ي ما ب��ن الدول اخلليجي��ة؛ خاصة في م��ا بن قطر 

و»احللف اإلماراتي«.
وتقوم هذه القواعد اجلديدة على أساس املفارقة 
والتباين وانكش��اف الني��ات بن الفريق��ن، واتضاح 
الطبيع��ة املتناقضة ملش��روعيهما ف��ي منطقة اخلليج 
الت��ي تقت��رب ف��ي صورته��ا احلالي��ة م��ن »املعادل��ة 

الصفرية«.
أي أن احل��ال ف��ي منطق��ة اخلليج لن يس��توعب 
وجود املش��روعن املتناقضن متجاوري��ن، فال بد من 
ح��دوث أحد أمرين: األول أن يتن��ازل أحد الطرفن عن 
مشروعه واس��تثمارات السنن ملصلحة الطرف اآلخر 
بتب��ّدل في القناعات أو تراجع عن الرؤية واملش��روع، 
والثاني أن يضطر أحدهما إلى االستسالم لآلخر حتت 

وقع الهزمية احملّققة.{

مظاهرات غاضبة تجتاح إندونيسيا
احتجاجًا على عمليات قتل مسلمي الروهينجا في ميانمار 

احتش��د اآلالف م��ن املتظاهري��ن فى اندونيس��يا 
للي��وم الثال��ث عل��ى التوال��ي للتعبير عن قلقه��م إزاء 
احلملة العسكرية الوحشية التى تشنها ميامنار ضد 

أقلية الروهينجا املسلمة في البالد.
ونظ��م املتظاه��رون احتجاجه��م خ��ارج س��فارة 
احلكوم��ة  املتظاه��رون  وطال��ب  بجاكرت��ا،  ميامن��ار 
االندونيسية بالضغط على حكومة ميامنار املجاورة 
لوق��ف العملي��ة العس��كرية الوحش��ية التى أرس��لت 
عشرات اآلالف من الالجئن الروهينجا الى معسكرات 

فى بنغالديش للمرة الثانية خالل عام. 
وعل��ق املتظاه��رون بقوله��م: نح��ن هنا بس��بب 
التضامن مع األقلية املس��لمن ف��ي ميامنار، وقال أحد 
املتظاهري��ن، إن االحتجاج��ات ف��ي أكب��ر دول��ة ذات 
أغلبية مسلمة في العالم عكست عمقاً شديداً في آسيا، 
رافضاً ملعاملة الروهينجا الس��يئة، وه��ي أقلية إثنية 
م��ن حوالي مليون ش��خص ف��ي ميامنار الت��ي يهيمن 
عليها البوذيون. إال أنه لم تكن هناك إشارة فورية الى 
ان االحتجاج��ات س��تؤثر على حكوم��ة ميامنار التى 

جتاهلت االنتقاد لسنوات.
.. ومظاهرة مليونية في الشيشان

تدف��ق مئات اآلالف م��ن املواطنن ف��ي جمهورية 
الشيش��ان، صباح ي��وم االثنن، إلى مرك��ز العاصمة 
غروزني؛ للمش��اركة ف��ي املظاهرة املليوني��ة، تنديداً 
باملج��ازر الت��ي ترتكبها الس��لطات ف��ي ميامنار بحق 

مسلمي الروهينجا في إقليم أراكان غربي البالد.
وذك��رت وزارة الداخلية الروس��ية، ف��ي بيان، أن 
املظاهرة شهدت إقباالً كبيراً من سكان غروزني واملدن 
القريب��ة، ليتجاوز عدد املش��اركن، مليوناً و100 ألف 

متظاهر.
ومن��ذ 25 آب املنص��رم، يرتك��ب جي��ش ميامنار، 
انتهاكات جس��يمة ضد حقوق اإلنس��ان شمالي إقليم 
أراكان، تتمثل باس��تخدام القوة املفرطة ضد مس��لمي 

الروهينجا، حسب تقارير إعالمية.

ورف��ع املش��اركون ف��ي املظاهرة الفت��ات مكتوب 
عليها باللغتن الروسية واإلجنليزية: »أوقفوا اإلبادة 
اجلماعي��ة ف��ي ميامن��ار«، و»أوقفوا الوحش��ية بحق 

املسلمن«.
واختتم��ت املظاه��رة عق��ب أداء اجلماهي��ر صالة 
الظهر، وسط ترديد هتافات منددة مبمارسات اجليش 

امليامناري واملليشيات البوذية بحق املسلمن. 
روس��يا  جمهوري��ات  إح��دى  ه��ي  والشيش��ان 

االحتادية، وتقع شمال شرقي منطقة القوقاز.{

أردوغان يتعهد بعرض قضية الروهينغا
في األمم المتحدة

الترك��ي  الرئي��س  تعه��د 
أردوغ��ان بعرض  رجب طيب 
الروهينغ��ا  مس��لمي  قضي��ة 
حلمل��ة  يتعّرض��ون  الذي��ن 
عس��كرية ف��ي ميامن��ار خالل 
العامة  اجلمعي��ة  اجتماع��ات 
ل��ألمم املتحدة ف��ي وقت الحق 
م��ن الش��هر احلال��ي، ووصف 
م��ا يتعرض��ون له بأن��ه إبادة 

جماعية.
وق��ال أردوغان ف��ي كلمة 
ألقاها يوم اجلمعة أمام أعضاء 

بحزب العدالة والتنمية احلاكم في مدينة إس��طنبول 
مبناس��بة عيد األضحى إنه سيس��تمر بوصفه رئيساً 
ملنظمة مؤمتر التعاون اإلس��المي ف��ي العمل من أجل 

حتريك قضية مسلمي إقليم أراكان.

وص��رح الرئي��س الترك��ي بأنه »س��يكون هناك 
اجتماع للجمعية العامة ل��ألمم املتحدة في ال�19 من 
الش��هر احلالي، إن ش��اء الله س��نقوم بطرح القضية 
هناك بطريقة مختلفة وسنش��رحها هناك«. وقال إنه 
يج��ري منذ ثالث��ة أيام اتص��االت مع رؤس��اء الدول، 
كما أنه أج��رى اتصاالً مع األمن الع��ام لألمم املتحدة 

أنطونيو غوتيريش.
كما قال متحدثاً عما متارس��ه قوات ميامنار ضد 
الروهينغ��ا: »توجد إب��ادة جماعية هن��اك، كل أولئك 
الذي��ن يصرفون أنظارهم عن هذه اإلبادة التي تش��ن 
حت��ت س��تار الدميقراطي��ة ه��م أيض��اً جزء م��ن هذه 

املذبحة«.
من جهت��ه، قال وزي��ر اخلارجي��ة التركي مولود 
جاوي��ش أوغل��و ي��وم اجلمع��ة ف��ي تصريح��ات ل��ه 
مبدينة أنطاليا جنوبي تركيا إن قمة ملنظمة التعاون 
اإلس��المي بش��أن قضية أراكان س��تعقد ه��ذا العام، 
مؤكداً أن بالده مستمرة في سعيها لوقف املجازر في 

اإلقليم.
وأض��اف أنه أج��رى اتص��االً مع رئي��س اللجنة 
االستش��ارية الدولي��ة كوف��ي أن��ان، وكان��ت اللجنة 
أصدرت في 23 من هذا الشهر تقريراً تضمن توصيات 

إلنهاء العنف في إقليم أراكان.

مئات األشخاص يتجمهرون قرب سفارة ميانمار في موسكو 
احتجاجًا على العنف

جتمه��ر مئ��ات األش��خاص ق��رب س��فارة ميامنار في موس��كو، 
احتجاج��اً عل��ى أعم��ال العن��ف واالضطهاد بح��ق األقلية املس��لمة 

)الروهينغا( من قبل الدولة.
وقال مصدر في الش��رطة، إن املئات احتشدوا قرب مبنى سفارة 
ميامنار وسط العاصمة الروسية »موسكو« لدعم األقلية الروهينغا، 
وإن املظاهرة سارت بوئام دون حوادث، وفقاً ملا ذكرته قناة »روسيا 

اليوم« اإلخبارية الروسية.
ودعت »موس��كو« أطراف الص��راع في ميامنار إل��ى البحث عن 
حل سلمي للوضع املتدهور هناك، وأكدت إدارة اإلعالم واملطبوعات 
ب��وزارة اخلارجية الروس��ية: »نراقب ع��ن كثب التده��ور احلاد في 
الوض��ع اإلنس��اني في منطق��ة الروهينجا في ميامن��ار، ونعرب عن 
قلقن��ا إزاء التقارير الواردة عن اس��تمرار االش��تباكات التي أدت إلى 

سقوط ضحايا بن السكان املدنين، وقوات األمن«.
وأضاف��ت اخلارجية الروس��ية، ف��ي الوثيقة التي نش��رت على 

املوقع الرسمي للوزارة في االنترنت: »ندعو األطراف املعنية إلى البدء بأسرع 
وقت ممكن بحوار بناء بغية تطبيع الوضع، مبا يتماشى مع توصيات اللجنة 

وأض��اف أن��ه س��يثير م��ا يتع��رض ل��ه مس��لمو 
ميامن��ار ف��ي اللق��اءات الثنائية التي س��يعقدها على 
هامش اجتماعات اجلمعية العامة التي ستعقد مبقر 

املنظمة الدولية في نيويورك.

االستش��ارية اخلاصة بوض��ع الروهينجا ف��ي ميامنار، برئاس��ة األمن العام 
األسبق لألمم املتحدة كوفي عنان.{
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تأمالت في الحج
وحدة روحّية ومادية

 اعت��اد املس��لمون أداء ش��عيرة احل��ج إل��ى مك��ة 
املكرمة، املكان الذي ولد فيه الرس��ول محمد صلى الله 
عليه وس��لم، ومنها صدح برس��الته التوحيدية، وهي 
فريضة مطلوب من املس��لم -ذكراً أو أنثى- أداؤها مرة 
واحدة في العمر ملن استطاع إليه سبيال، أي ملن ميتلك 

القدرة البدنية واملالية على ذلك.
ورغم أن احلج يبدو في ظاهره مجّرد واجب ديني 
يؤّديه املس��لم امتثاالً لتعاليم دينه، إال أنه يبدو مفعماً 
باملعاني الروحية والفلس��فية التي حتتاج إلى التأمل 

احلصيف لفهم داللتها والرسائل التي تبعث بها. 
 أول املعاني املرافقة للحج، هذا احلش��د البش��ري 
الهائل الذي يضم أناساً وأعراقاً شتى في حركة دائرية 
منضبط��ة ومنظمة ح��ول الكعبة، هو حض��ور الداللة 
واملعنى في حياة املس��لم التي تنتظمه��ا غاية واحدة، 

ووجهة واحدة منتهاها توحيد اخلالق.
 ي��ردد اجلميع في طوافهم حول الكعبة وبلس��ان 
واح��د وصوت واحد »لبيك اللهم لبيك، لبيك ال ش��ريك 
لك لبيك، إن احلمد والنعمة لك وامللك«، من هنا يحضر 
معنى التوحيد املطلق على مستوى احلركة الفيزيائية 
للحجيج وعلى مستوى اللس��ان، فيتماهى احلاج في 

معنى التوحيد املطلق حساً وروحاً.
أي إن احل��ج يعم��ر قل��ب املس��لم وروح��ه بكثافة 
املعن��ى والقيم��ة في ه��ذا الكون، حيث يدور كل ش��يء 
حول مركز التوحيد املطلق، وهذا خالفاً ملعنى العدمّية 
التي تشعر اإلنسان بغياب الوجهة والغاية، فتسقطه 
في الف��راغ املطلق، وجتع��ل منه مجرد نقط��ة تأويلية 
الكوني��ة  متحرك��ة ال غي��ر. ويخت��زن احل��ج داللت��ي 
اجلامعة واملس��اواة التي تتخطى احل��دود اجلغرافية 
والعرقي��ة واللغوية حيث تتح��د مناكب مئات األلوف 
م��ن البش��ر م��ن كل أصق��اع العالم ف��ي هيئ��ة واحدة 

)لب��اس اإلح��رام( دون متييز ب��ن غني وفقي��ر أو بن 
حاكم ومحكوم.

 يتوح��د اجلمي��ع هن��ا ف��ي لب��اس واح��د وهيئة 
واحدة، مبا يوحي بوحدة األصل واخللق، كما ورد في 
خطبة الوداع حن خطب النبي األعظم في الناس فقال 
»أيه��ا الن��اس.. إن ربكم واحد، وإن أباك��م واحد، كلكم 

آلدم وآدم من تراب«. 
املس��املة   كم��ا يرتب��ط احل��ج بترس��يخ معن��ى 
واملوادع��ة وجتنب كل أش��كال العنف والع��دوان، مع 
ضبط اللسان والس��لوك. وندر أن نرى في عالم اليوم 
هذا املشهد املليوني من البشر وهم يتحركون في نسق 
واح��د واجت��اه واحد، ب��كل سالس��ة وه��دوء، دون أن 
يكون ذلك مصحوب��اً بعنف أو عدوان أو فوضى، >فال 

رفث وال فسوق وال جدال في احلج<. 
فاحل��ج تربي��ة للمس��لم على إش��اعة قيم الس��لم 
والتعاي��ش بن إخوانه املس��لمن وفي عم��وم العالم، 
واملث��ال املصغ��ر واملجّس��د لذل��ك ه��و الفض��اء املك��ي 
الواس��ع: »أيها الن��اس.. إن دماءك��م وأعراضكم حرام 
عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم 

هذا في بلدكم هذا«.
إن ملبس احلاج الذي يتخفف من كل ش��يء، دون 
عط��ر وال تطّي��ب أو َقص للش��عر، ه��و تذكي��ر بالفطرة 
البش��رية البس��يطة. وهو أهم من كل ذلك اس��تحضار 
ملعنى املوت واحلياة اآلخ��رة، بلباس اإلحرام األبيض 
والبس��يط يذك��ر احلاج بكف��ن املوت.. خرق��ة القماش 

التي ُيلف بها اجلسد عند وفاته ويدفن بها في القبر..
ه��ذا يعن��ي أن امل��وت لي��س مجرد محط��ة بعيدة 
وقادمة، فهو يس��كن احلي��اة وينبث ف��ي كل مناحيها، 

مما يفرض على املس��لم اس��تحضاره، مما يضفي على 
احلياة الدنيا معنى النهائية والنسبية، مهما بلغ شأن 
الن��اس من مال وس��لطة وجاه، هم زائل��ون ومنتهاهم 
املوت أو االنتقال إلى احلياة اآلخرة >ويبقى وجه ربك 

ذو اجلالل واإلكرام<.
 فمن املطلوب أن يعيش املس��لم متعة احلياة بكل 
أبعاده��ا، ولك��ن أن يس��تحضر ف��ي ذات الوقت حلظة 
امل��وت احلاضرة بكثافة في حياة املس��لم، أي إن فكرة 

معن��ى  تضف��ي  امل��وت 
والنس��بية  احملدودي��ة 
عنه��ا  تن��زع  وال  للحي��اة 

القيمة واملعنى. 
احل��ج  يقت��رن   
ب��ن  التراب��ط  مبعن��ى 
فهو  واألخ��روي،  الدين��ي 
محط��ة للتطه��ر الروح��ي 
معان��ي  واس��تحضار 
التوحي��د املطل��ق، ولكن��ه 
مناس��بة أيض��اً للتج��ارة 
ب��ن  املناف��ع  وتب��ادل 

املالين من البشر. 
الي��وم  املس��لمن  إن   
الصراع��ات  أج��واء  ف��ي 
واحلروب التي تعص��ف ببلدانهم، وفي خضم صعود 
جماع��ات العن��ف واإلره��اب والقت��ل املتب��ادل ال��ذي 
ميارس باسم اإلس��الم، هم في أمّس احلاجة إلى إبراز 
ه��ذه املعاني الديني��ة والروحية وإلى تذكير أنفس��هم 
والعال��م م��ن حوله��م بأهمية جتس��يد هذه الرس��ائل 
املتضمنة في احلج وفق النداء الكوني >يا أيها الناس 
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم ش��عوبا وقبائل 

لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم<.{

بقلم: الشيخ نزيه مطرجيدا�ؤنـا � د�ا�ؤنـا

الِهْجران بين الِخاّلن
إن َهج���ر اإلخوان واخِلاّلن أش���د ظلمًا وإيالمًا من َهْج���ر األوطان والُبلدان. لقد ِصرنا 
إل���ى زم���ٍن أصبح في���ه الَفصل يفوق الوصل، والِش���دة َتغلب املوّدة، وغ���دا درب الِهجران أكثر 
���يئات بِفعل  إيالف���ًا م���ن درب الغف���ران، وانقط���ع اإلغض���اء ع���ن ال���زاّلت، والتجاوز ع���ن الِسّ

شياطني اإلنس واجلاّن.
ط في أصحابه،  ؤَدة، فال ُيفِرّ للِه درُّ احِللم ما أعَقله! ذو احِللم َينُبذ الغضب ويتحّلى بالَتّ
ٍة من األّولني، وقليل من اآلخرين، فكان  وال يتعَجل في أحكامه؛ حَطّ احِللُم رحاله عند ُثَلّ
م���ن احُللم���اء معاوية رضي الله عنه الذي دفَعه ِحلُمه إلى أن يحفظ ما يصُله بالناس ولو 

تها! شعرة، فكان إذا جذبوها أرَسلها، وإذا أرسلوها جَذَبها، فال تنقطع على وْهِنها وِدَقّ
فهاء خيٌر من ُمباَرزتهم، واإلغضاء عن اجُلهالء خيٌر من ُمشاَكلتهم. إن احتمال الُسّ

إن كبي���ر الش���ياطني اللع���ني ُيرس���ل س���راياه ف���ي الن���اس كل يوم ف���ال يكفُّ جن���وده عن 
حري���ش ب���ني املؤمن���ني وإفس���اد ذاِت بيِنهم، وضْرِب قل���وِب بعضهم ببع���ض، وقد جاء في  التَّ
حريش بينهم«  احلديث: »إن الشيطان قد َيِئس أن يعُبده املصّلون.. ولكنه لم ييأس من التَّ
قوا بينه وبني  رواه مسلم، وال يرضى إبليس عن قبيِله إاّل أن يفِتنوا املؤمَن عن ِدينه، أو ُيفرِّ

أهله وإخوانه!
القلوب املَتخاِصمة ُتصاب باجلفاء كما ُتصاب األرض اليابس���ةُ التي ُحِبس عنها َقطر 
ل إلى عداٍء فإلى تداُبٍر وانقطاع، وُتصِبح القلوب التي  السماء، ثم ال يلبث اجلفاء أن يتحوَّ

ها مثَل الزجاجة َكْسُرها ال ُيجبر. َتناَفر ُودُّ
ت وقوعه بني املؤمنني من احملظورات، فقال  لقد نَهت السنة النبوّية عن التقاُطع، وعدَّ
نبيُّ الُهدى والرحمة صلى الله عليه وسلم: »ال َتقاَطعوا وال َتداَبروا وال َتباَغضوا، وال يحلُّ 
ملس���لم أن يهج���ر أخ���اه فوق ثالث« رواه البخاري؛ وقضى رس���ول الله صلى الله عليه وس���لم 
بُحرم���ة القطيع���ة ف���وق ثالث لي���ال كما يظهر صريح���ًا في قوله: »ال يِح���لُّ ملؤمن أن يهجر 
م عليه، فإن ردَّ عليه السالم فقد اشتركا  مؤمنًا فوق ثالث، فإن مّرْت به ثالٌث فْلَيلَقُه فْلُيَسلِّ

م من الهجرة« رواه أبو داود. في األجر، وإن لم يرَدّ عليه فقد باَء باإلثم وخرَج املَسلِّ
���ت آصرَتُهما، يب���وءان باخُلس���ران، ويقعان في  ُهم���ا، وانبَتّ واألَخ���وان اّلل���ذان تص���اَرم ِودُّ
احِلرمان، ما داما عاِلَقني في مصائد الشيطان، فقد أْخَبرت السّنة الشريفة الصحيحة أن 
األعماَل ُتعَرُض في كلِّ يوِم اثنني وخميس فيغِفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ ال 
ُيش���ِرك بالله ش���يئًا إاّل امرًأ كان بينه وبني أخيه َش���ْحناء، فيقول الله تعالى: }اْتركوا هذين 

حتى َيْصطِلحا{رواه مسلم.
وم���ا أغ���رَب أمَر اإلنس���ان الذي اس���تحوذ علي���ه الش���يطان فأزاَغه عن فضيل���ة الصفِح 
سيان، حني تراه وهو ُمقاِطٌع أصَدق اإلخوان وأقرَب اخِلاّلن،  والغفران، وُخُلق اإلْغضاء والِنّ
ة َمش���اعره مع أن���اٍس ال ترِبُطه بهم ِمن وش���ائج  ت���ه، وُلطف َمعش���ره، وِرَقّ ُيحاف���ظ عل���ى َمَودَّ
امِلّل���ة أو الَقراب���ة أو اأُللَف���ة إال مثل خيوِط أْوَه���ن الُبيوت! فبأيِّ حٍق يتخ���ذ ميزانني ويكيُل 

مِبْكياَلني؟!
إن قْط���ع ِحب���ال األخ���وة هو م���ن خصال الُفس���وق والِعصي���ان، وليس ِخص���ال اإلميان، 
وه���و طاع���ة للش���يطان ومعصية للرحم���ن، فالله تعالى يأُم���ر املؤمنني بإص���الح ذاِت الَبني 
ف���ي قول���ه: }فاتقوا الل���ه وأصِلحوا ذاَت بينك���م{ األنفال-1؛ فدعوة الل���ه تعالى إلى إصالح 
ذاِت الُفرقة، وإصالُحُهما يكون بإزالة أس���باب اخِلصام، أو بالعفو واإلحس���ان، كما يأمر الله 
تعال���ى املؤمن���ني بأن ُيصِلحوا بني ال�ُمتخاِصمني في قول���ه: }إمنا املؤمنون إخوٌة فأْصِلحوا 

بني أخَويكم{ احلجرات-10.
داء الرباني س���ارع الطائعون إلى تنفيذ أمر الله من غير حَرٍج أو إبطاء. قيل  وبهذا النِّ
إن���ه كان بني احلس���ن واحُلس���ني كالم فقيل للحس���ن: »ُأدخ���ل على أخيك فإن���ه أكبر منك«، 
ا اثنني كان بينهما  فقال: إني س���معُت َجدي رس���ول الله صلى الله عليه وس���لم يقول: »أميُّ
كالم فطلب أحدهما رضا اآلخر كان سابَقه إلى اجلنة، وأنا أكره أن أسِبق أخي األكبر«، فبلغ 

قوُله أخاه، فأتاه عاجاًل وأرضاه!<

بقلم: سمية الغنوشي 

هل تسّلم واشنطن بكوريا شمالية نووية؟
من جديد اش��تعل امللف الكوري الش��مالي، وأشعل 
مع��ه اجل��دل ف��ي واش��نطن ح��ول كيفي��ة التعام��ل مع 
التح��دي ال��ذي تطرح��ه بيونغ يان��غ. ويبدو ف��ي غياب 
املفاج��آت واخلطأ ف��ي احلس��ابات، أن واش��نطن بدأت، 
خالف��اً خلط��اب رئيس��ها دونال��د ترام��ب، تس��ير خطوة 
خط��وة نح��و التس��ليم بواق��ع كوري ش��مالي ن��ووي - 
صاروخي، والتعايش معه ف��ي إطار العمل على ضبطه 
واحتوائ��ه، لكن م��ن دون ضمان الس��يطرة عليه. موقف 
اإلدارة يتبدل كرقاص الس��اعة، فالتباي��ن في صفوفها، 
والتحدي��ات احمللي��ة واخلارجي��ة التي تواجهها، تش��ي 
بأنها ال متلك البديل العملي املقبولة كلفته وتس��ويغاته، 
ع��ن سياس��ة االعت��راف الضمن��ي باألم��ر الواق��ع، رغ��م 
ه تتضح مالمحه في  التحذيرات »النارية« لترامب. توُجّ
ردود فعل إدارة ترامب على تفجير كوريا الشمالية قنبلة 
هيدروجيني��ة، الت��ي جاءت امت��داداً ملا س��بقها من ردود 
عل��ى التج��ارب الصاروخية. فف��ي كل مرة تك��رر اإلدارة 
التوع��د والتحذير، ثم ال تلبث أن تتراجع في ضوء ش��ح 

اخليارات التي متلكها.
وإذا كان اجل��دل األميركي حول كيفي��ة التعامل مع 
بيون��غ يانغ لم يحس��م بع��د، إال أن الغلب��ة أخذت متيل 
لصال��ح االبتع��اد ع��ن املواجه��ة ق��در املس��تطاع، ما لم 

تصبح إجبارية. 
وم��ا يعزز ه��ذه املقارب��ة أن كوريا الش��مالية، التي 
متارس لعب��ة حافة الهاوية، لن تذه��ب في التحدي إلى 
حدود حمل واشنطن على الرد بضربة عسكرية ال يتحكم 
أحد مبجرياته��ا، وتعرف بيونغ يان��غ أنها لن تكون في 

صاحلها في النهاية.
وزير الدفاع األميركي، جيمس ماتيس، املشرف على 
هندسة الرد على التحدي الكوري الشمالي، وضع بعض 
النقاط على احلروف في هذا االجتاه. حصر تش���ّدده في 
الرد العسكري الكاس��ح ضّد بيونغ بانغ بقيامها »بعمل 
عدواني ضد أميركا أو أحد حلفائها«. أس��قط من حتذيره 
التج��ارب النووي��ة أو الصاروخي��ة، وبالتالي ف��إن الرد 
أصبح يقتص��ر على العدوان املباش��ر، وفي ذلك إش��ارة 
إل��ى حت��ّول في املوق��ف األميرك��ي الردع��ي، بحيث بات 

ينط��وي على ح��ذف التجارب م��ن قائم��ة املمنوعات، ما 
يعن��ي التراجع عن خط��اب الوعيد والتهدي��د الذي نطق 
به ترامب، الذي كان آخره قبل أيام، حن كتب »تغريدة« 
اعتب��ر فيها أن »زمن الدبلوماس��ية حلل األزمة مع كوريا 
الش��مالية انتهى«. لكنه في الواقع ل��م ينته طاملا »ليس 
ف��ي اليد ما ه��و أفضل وأجن��ع«. ويقول أح��د اجلنراالت 

املتقاعدين إن »مثل هذا الكالم املتوعد ال يساعد«. 
ويؤيده في ذلك كثير من املراقبن والنخب السياسية 
السياس��ة  بش��ؤون  املعني��ة  والفكري��ة  والعس��كرية 
اخلارجي��ة. لك��ن ليس من ب��ن هؤالء من يط��رح البدائل 
املناسبة، ما خال العمومية منها، كالتي تشدد على أهمية 
»ما تفعله أميركا وليس ما تقوله«. وليس هناك من طرح 
يحدد م��ا الذي يتوجب أن تفعله في هذه اللحظة لوضع 
حّد للتحدي الكوري الش��مالي، وبالتالي الستباق املزيد 
من التصعيد واالنفالت الكوري. وما يزيد من االرتباك أن 
خيار العملية العسكرية املوضعية التي تستهدف أماكن 
ومراكز ومنش��آت نووي��ة وصاروخية معين��ة في كوريا 
الش��مالية، قد تكون عالية الكلفة عل��ى كوريا اجلنوبية، 
حتى لو أصابت الضرب��ات هذه الصناعات في الصميم، 
حسب معظم التقديرات األميركية، وخصوصاً أن سيول 

تعارضه.
ويب��دو الوضع كأنه يدور ف��ي دوامة مغلقة: بيونغ 
يانغ ترفع وتيرة التصعيد »احملسوب«، وواشنطن تتنقل 
في ردها ب��ن التهديد والضغوط الدولية والتعويل على 
الدبلوماسية الصينية. األول، ال يبدو أن كوريا الشمالية 
تأبه له حت��ى اآلن، فيما الثاني أثبت عدم جدواه. وصار 
م��ن الواضح أن بكن ليس��ت ف��ي وارد ل��ي ذراع جارتها 
إال بثم��ن كبير، مثل االنس��حاب العس��كري األميركي من 
كوري��ا اجلنوبي��ة، ال��ذي طامل��ا اعتبرته الص��ن مبثابة 
»حالة اس��تفزازية« تثير كوريا الشمالية و»حتملها على 

التحدي عبر التجارب الصاروخية والنووية«.
مأزق ت��رى بع��ض الدوائ��ر األميركي��ة أن ال مخرج 
من��ه »إال بترتيب طاولة حوار مع كوريا الش��مالية«، كما 
تق��ول »املجموع��ة البحثية حل��ل األزم��ات الدولية« في 

واشنطن.{
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كم��ا دعا إل��ى مواصل��ة العم��ل حلماي��ة املخيمات 
والتجمع��ات الفلس��طينية م��ن الف��نت، مح��ذراً م��ن جّر 
أي ق��وة فلس��طينية إلى مواجهة عس��كرية ف��ي الداخل 

اللبناني.
بدوره أكد سراج أهمية التعاون في خدمة املنطقة، 
داعياً الى تق��دمي احلقوق املدنية والسياس��ية لالجئن 

الفلسطينين في لبنان.
كم��ا رافق الوف��د مندوب الرابطة اإلس��المية لطلبة 
فلس��طن، حيث قدم شهادة شكر وتقدير لسراج تعبيراً 
عن دعمه في إجناح احتفال الرابطة بتخريج الناجحن 
 AUL في الش��هادات الرس��مية الذي أقيم ف��ي جامعة

جدرا.

اغتنامها في التقرب الى الله عز وجل.
وِفي اليوم الثاني كانت محاضرة لألس��تاذ محمد 
ش��ديد عن »األمة بن الوجود واحلضور«، حيث شرح 
الف��رق بن الف��رد الفاع��ل واملؤثر في املجتم��ع ونهضة 

األمة، والفرد املتكاسل.
اختتم املخيم مبحاضرة لألس��تاذ هالل فتال الذي 
حتدث عن مخططات التقسيم التي يتعرض لها الشرق 

األوسط والهدف من هذا التقسيم.
كما شرحت األس��تاذة آالء لبدة عبر بعض األمثلة 
احلّي��ة كيفية تش��ويه وطم��س احلقائق التي يس��عى 

العدّو من خاللها للوصول الى أهدافه.
تخل��ل املخي��م تق��دمي ال��درع التذكارية ملس��ؤولة 
الهيئ��ة في ع��كار فاطمة حس��ن تقدي��راً جلهودها، كما 

تخلله عدد من الفقرات الترفيهية الهادفة.

األقصى األس��تاذ محمود موس��ى، ش��كر كل من س��اهم 
ودعم هذه املس��ابقة وربط بن املسجد احلرام واملسجد 
األقصى. وف��ي اخلت��ام مت توزيع اجلوائز والش��هادات 

على الفائزين واملشاركن في املسابقتن.

هو يوم عيد وصالة جلميع املسلمن.
وقد تالق��ت املقترحات حول حتميل املس��ؤولن 
ال س��يما املس��لمن منهم مس��ؤولية هذا اخلطأ الكبير 

بحق الوطن واملواطنن املسلمن.
ومت االتف��اق عل��ى املطالب��ة بالع��ودة ع��ن ه��ذا 
اخلطأ، حيث تكون العطلة األسبوعية يومي اجلمعة 

واألحد.
كما مت االتفاق على عقد لقاء موسع على مستوى 

املنطقة من أجل دراسة اخلطوات الالزمة.

وفد من حركة املقاومة اإلس��المية حماس برئاسة 
األس��تاذ خالد دعبس املس��ؤول السياس��ي للحركة في 
منطقة إقليم اخلروب التقى املسؤول السياسي للجماعة 

اإلسالمية في إقليم اخلروب احلاج عمر سراج.
ش��دد دعبس خالل اللقاء على العمل املش��ترك بن 
احلرك��ة واجلماعة ف��ي منطقة إقليم اخل��روب، وأهمية 

بقاء القضية الفلسطينية على رأس األولويات.
لالجئ��ن  الصح��ي  اجلان��ب  ع��ن  حديث��ه  وف��ي 
الفلسطينين، جدد خالد دعبس الدعوة للعمل املشترك 
من أجل إع��ادة التعاقد بن وكالة األونروا ومستش��فى 
س��بلن احلكوم��ي من أج��ل تأمن االستش��فاء لالجئن 

الفلسطينين في منطقة سبلن وضواحيها.

أقام��ت هيئة نصرة األقصى في لبنان باالش��تراك 
مع جمعية النجاة االجتماعية -عكار مخيمها السنوي 
األول بعن��وان »ونبي��ع لألقص��ى حي��اة«، وذلك يومي 
اخلميس واجلمعة )24-2017/8/25( في مدرس��ة 
اجلوهرة اإلسالمية -بزبينا-عكار، حيث حضر املخيم 
عدد من أفراد جمعية النج��اة االجتماعية، ومتطوعات 
في العمل ألجل القدس واملس��جد األقص��ى من مختلف 

املناطق الشمالية والعكارية.
تخل��ل املخي��م ع��دد م��ن احملاض��رات التثقيفي��ة 
اس��تهلها الش��يخ الدكت��ور هيث��م الرفاع��ي مبحاضرة 
حملت عنوان »مبادرات« حتدث خاللها عن أهم الطرق 

واألساليب التي ننصر فيها املسجد األقصى املبارك. 
كما كانت محاضرة للداعية وفيقة احلموي فصلت 
من خاللها فضل العش��ر األوائل من ذي احلجة وكيفية 

 نظم املكتب الدعوي 
اإلس��المية  اجلماعة  ف��ي 
األقص��ى  نص��رة  وهيئ��ة 
ف��ي طرابل��س بالتع��اون 
م��ع جلن��ة الق��رآن الكرمي 
آب   18 اجلمع��ة  ي��وم 
الس��اعة السادسة عصراً 
اإلمي��ان  مس��رح  ف��ي 
احتف��االً  س��مراء(   )أب��ي 
لتوزي��ع جوائز املس��ابقة 
»ربي��ع  الرمضاني��ة 

القلوب« الثانية، ومس��ابقة رمضاني لألقصى، تخللته 
عدة فقرات، من أبرزها كلمة لرئيس الدائرة الدعوية في 
لبنان الشيخ أحمد العمري نّوه فيها باملسابقة والقيمن 
عليه��ا وباجليل القرآني، ث��م كلمة رئي��س هيئة نصرة 

زار وفد من اجلماعة اإلسالمية برئاسة املسؤول 
السياس��ي األس��تاذ عل��ي أب��و ياس��ن، مفت��ي زحلة 
والبقاع الش��يخ خليل امليس في أزه��ر البقاع، حيث 
جرى التداول مبا يجري على الس��احة اللبنانية من 
اس��تغالل بعض األط��راف للواق��ع اإلقليم��ي املتأزم 
م��ن أج��ل متري��ر بع��ض املش��اريع الت��ي تتعارض 
مع الدس��تور وم��ع روح الطائف، كم��ا تتعارض مع 
البل��د،  ونه��وض  الس��تمرارية  الضامن��ة  امليثاقي��ة 
وبش��كل خاص إقرار قانون العمل يوم اجلمعة الذي 

حركة حماس تلتقي الجماعة اإلسالمية في برجا

ونبيع لألقصى حياة.. مخيم في عكار

توزيع جوائز مسابقة »ربيع القلوب« الثانية

الجماعة في البقاع: لوقف قرصنة
حقوق المسلمين في لبنان

أنشطة

اليمن والصومال ونيجيريا وجنوب السودان 
مربع تهدده المجاعة والنزاعات المسلحة 

بعد حتذي��ر مجلس األمن، م��ن املخاطر 
اليم��ن  ف��ي  املجاع��ة  النتش��ار  اجلس��يمة 
والصوم��ال ونيجيري��ا وجن��وب الس��ودان، 
واستمرار النزاعات املسلحة في بعضها، فإن 
هذه ال��دول تنتظر احلصول على مس��اعدات 

طارئة من املجتمع الدولي.
وبات اليمن الذي يحتل موقعاً جغرافياً 
مهم��اً، إذ يقع على مفترق ط��رق التجارة بن 
إفريقي��ا وآس��يا، يعاني من نزاعات مس��لحة 
إلى جانب اجلوع. ويتفاقم الوضع اإلنساني 

ف��ي اليم��ن يوماً بع��د يوم، ج��راء االش��تباكات بن 
احلكوم��ة اليمنية املدعومة من قب��ل قوات التحالف 
العرب��ي م��ن جه��ة، ومس��لحي احلوثي��ن والقوات 
املوالي��ة للرئيس الس��ابق علي عبد الل��ه صالح من 

جهة ثانية.
وفي تقرير نشره مطلع آب اجلاري، أعلن مكتب 
تنسيق الشؤون اإلنس��انية التابع لألمم املتحدة أن 
7 مالي��ن ميني، باتوا على وش��ك املجاع��ة، في بلد 
يشهد واحدة من أكبر األزمات اإلنسانية في العالم.

وق��ال التقرير، إن »س��بعة مالين ش��خص في 
اليمن باتوا يعيش��ون على وش��ك املجاعة، في حن 
يعان��ي 2.3 ملي��ون طف��ل دون س��ن اخلامس��ة من 
س��وء التغذية، ويحتاج ثلثا الس��كان إلى املساعدة 

اإلنسانية واحلماية«.
وأش��ار أن »كل ش��يء أصب��ح مطلوب��اً بش��كل 
عاجل في اليمن، كاملأوى والغذاء واملياه واخلدمات 

الصحية والصرف الصحي والسالمة«.
وأض��اف أن��ه »منذ تصاع��د النزاع ف��ي اليمن، 
ف��ّر أكثر من ثالثة مالين ش��خص م��ن ديارهم بحثاً 
عن الس��المة واألمن، في الوق��ت الذي ال يزال مليونا 

شخص مشردين داخلياً في جميع أنحاء البلد«.
من جانبه��ا، أعلن��ت منظمة الصح��ة العاملية، 
يوم األح��د، ارتفاع الوفيات جراء وب��اء الكوليرا في 
اليم��ن إلى 1971 حالة، منذ تفش��ي الوب��اء في 27 
نيسان املاضي. وأن أكثر من 489 ألف حالة اشتباه 
إصابة مبرض الكوليرا مت تسجيلها في 21 محافظة 
مينية، من أص��ل 22 محافظة حتى يوم األحد، وأنه 
مت تس��جيل ألف و971 حالة وفاة، منذ 27 نيس��ان 

املاضي.
وفي تصريح ملريتكس��ل ريالن��و، ممثلة منظمة 
األمم املتحدة للطفولة )يونيس��يف( في اليمن، قالت 
إن 201 طفالً توفوا في االشتباكات منذ بداية العام، 

و347 طفالً أصيبوا بعاهات مستدامة.
- الصومال

ول��م يختلف الوضع في الصومال التي يحتاج 
فيها 6.2 مالين ش��خص ملس��اعدات غذائية، و2.9 

ملي��ون ملس��اعدات عاجلة إثر اجلف��اف الذي ضرب 
البالد منذ عام 2011، واملجاعة التي صاحبته.

وح��ذر ل��وران بوكي��را، ممث��ل يونيس��يف فى 
الصوم��ال، م��ن أن املالين في الصوم��ال على حافة 
املجاع��ة. وأوض��ح أن م��ا ال يق��ل عن 600 ش��خص 
توفوا ج��راء الكولي��را، ويواجه 70 ألف طفل س��وء 
التغذية احلادة، فيما يعاني320 ألف طفل من سوء 

التغذية بالفعل«.
وبحس��ب بيان��ات اليونيس��يف لع��ام 2014، 
فإن 92٪ من األطفال الصومالين يعانون من س��وء 

التغذية إلى حد كبير.
- نيجيريا

تقات��ل نيجيري��ا من��ذ س��بع س��نوات جماع��ة 
»بوك��و ح��رام« املتم��ردة، الت��ي حص��دت عملياتها 
حياة عش��رات اآلالف، وشردت أكثر من ستة مالين 
شخص على األقل، ودمرت البنية التحتية في أجزاء 

كثيرة من البالد.
وفي تصري��ح لبوبك��ر بامبا، ممث��ل املفوضية 
ف��ي  الالجئ��ن  لش��ؤون  املتح��دة  ل��ألمم  الس��امية 
نيجيري��ا، قال إن االش��تباكات التي تش��هدها البالد 
وخاص��ة اجلهة الش��مالية الش��رقية أث��رت في 26 
مليون شخص، وسببت نزوح نحو مليوني شخص 
ف��ي نيجيريا. وأض��اف: »قرابة 14 مليون ش��خص 

بحاجة إلى مساعدات إنسانية«.
- جنوب السودان

وتعان��ي دول��ة »اجلنوب«، الت��ي انفصلت عن 
الس��ودان عام 2011، م��ن حرب أهلية ب��ن القوات 
احلكومية وق��وات املعارض��ة، اتخذت بع��داً قبلياً، 
وخلّفت آالف القتلى وشردت مئات اآلالف، ولم يفلح 

اتفاق سالم أبرم في آب 2015، في إنهائها.
وإل��ى جان��ب احل��رب األهلي��ة، ف��إن اجلف��اف 
واملجاع��ة اللذي��ن يضرب��ان املناطق الش��مالية من 
البالد بش��كل خاص، أثرا على قرابة خمس��ة مالين 
ش��خص، حيث اضطر املواطنون للج��وء إلى بلدان 
مجاورة بعد عدم تلبية احتياجاتهم األساسية مثل 

الغذاء والدواء.{
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في إطار التغطية اإلعالمية النتش���ال رفات العس���كريني اللبنانيني الذين خطفهم تنظيم 
داع���ش قب���ل ثالث س���نوات، حاور أحد املراس���لني والد أحد العس���كريني، الذي ق���ال بأنه يرفض 
الصفق���ة التي حصل���ت لترحيل داعش، وأنه.. توقف املتحدث حلظات، بلع ريقه، غّصت دمعته 
في عينه، وقال إنه كان ينتظر اليوم الذي ميس���ك فيه أبو مالك التلي ويش���رب من دمه وينتزع 
قلبه من صدره، انتقامًا ملقتل ابنه. لنتجاوز عن أن التّلي هو مس���ؤول جبهة النصرة وال عالقة 
ل���ه بداع���ش، ل���م تص���در عن املراس���ل الصحفي الذي يح���اور الوالد أي���ة ردة فعل مس���تنكرة وال 

مستغربة، فالفاجعة التي أمّلت بالوالد تبيح له قول ما يشاء وفعل ما يشاء.
ال يؤاخذ املكلوم فيما يفعل، واملظلوم املغلوب على أمره ميكن أن ُيدفع للقيام بأعمال غير 
مقتنع بها، لكنها س���بيله الوحيد لرفع الظلم أو االنتقام ملن يحب أو حتى الدفاع عن نفس���ه. 
إذا أردنا قياس هذه األفعال تبعًا للمنطق والقانون، فإنها مرفوضة. لكن إذا ما قورنت بالظلم 

الذي يتعرض له املظلوم، حينها قد تبدو مفهومة مع استمرار عدم القبول بها.
العالم كله استهجن واستنكر ورفض ونّدد بإقدام تنظيم داعش على إحراق الطيار األردني 
مع���اذ الكساس���بة، ال���ذي كان ينف���ذ غ���ارات جوية في س���وريا. ُيحك���ى أن التنظيم قب���ل أن يقوم 
بإحراق الكساس���بة جال به على عدد من املناطق التي تعّرضت للتدمير واحلرق جراء الغارات 
اجلوية التي نفذها طيران التحالف الدولي ومنه الطيران األردني، وذهبوا به أيضًا إلى إحدى 
املقابر وعرضوا أمامه قبور األطفال والنس���اء واملدنيني الذين س���قطوا جراء هذه الغارات التي 
كان الكساس���بة يش���ارك في تنفيذها. وألن اجلزاء من جنس العمل، فإن املنطق الداعش���ي قرر 
أن يلقى الكساس���بة األلم الذي س���بق له أن تس���بب به للمدنّيني، فكان مصيره املوت حرقًا، في 

جرمية مرفوضة اقشعّرت منها األبدان، بعدما عرضها داعش بتصوير سينمائي مرعب.
األمني العام حلزب الله دأب في املراحل األولى من تدخل حزبه في سوريا، على أن يستند 
ف���ي الذرائ���ع التي قدمه���ا لتبرير التدخل ف���ي األزمة الس���ورية مقطعًا مصورًا ملعارض س���وري 
يتظاه���ر بأن���ه يأكل أحش���اء أحد قتل���ى جنود النظ���ام. قامت الدني���ا ولم تقع���د، وباتت مقولة 
آكل���ي األحش���اء الزم���ة رافقت اخلط���اب اإلعالمي حلزب الله فت���رة من الزم���ن، وحاول احلزب 
إقناعنا بأن الهدف من مش���اركته في س���وريا هو حماية اللبنانيني من آكلي حلوم البش���ر، علمًا 
أن العارفني بالشأن السوري يؤكدون بأن الشخص الذي ظهر في التسجيل املصّور رفع أحشاء 
القتي���ل ولم يأكل ش���يئًا، واأله���م هو أن زوجته وأبناءه الثالثة ُقتل���وا قبلها بأيام في غارة جوية 

نفذها النظام السوري على منزله.  
اليوم، تتعرض أقلية الروهينغا املس���لمة في ميامنار حلملة إبادة غير مس���بوقة، تفّوقت في 
دموّيتها على إجرام األنظمة العربية. مقاطع مصورة انتشرت على وسائل التواصل االجتماعي 
يعج���ز املش���اهد ع���ن متابعتها، لهول وبش���اعة وإجرام ما تكش���ف عنه. تقطيع أجس���اد ألحياء، 
أش���خاص يت���م رميهم ف���ي النيران، ضرب بالعصي حتى املوت، دف���ن األحياء حتت التراب.. من 
ش���اهد ه���ذه املقاطع املص���ّورة أمام خيارين: إما أن يطمس رأس���ه في الرم���ال ويتظاهر بأنه لم 
يشاهد ولم يسمع ويريح رأسه من وجع الدماغ، وإما أن تتسلل مشاهد الظلم والقتل إلى قلبه 
فتوغر في نفس���ه، ويس���تيقظ الشيطان الداعش���ي في عقله إلقناعه بأن احلملة على املسلمني 
لن تتوقف حتى التخلص منهم، وأن العالم اليحرك س���اكنًا مس���تمتعًا مبا يحصل للمسلمني، 
وأن الظل���م مي���أل األرض، وأن���ه المناص من مواجهة هذا الظلم إال بظل���م مثله، ومواجهة هذا 
اإلج���رام الميك���ن إال بإجرام مقاب���ل.. والميضي وقت طويل قبل أن يتحّول هذا الش���خص إلى 
مرشح جاهز لالنضمام إلى تنظيم داعش، ومستعد لتفجير نفسه بحافلة ركاب حتمل مدنّيني 

في بلدة أوروبية هادئة، انتقامًا للظلم الذي يتعرض له املسلمون في ميامنار.
مواجه���ة داع���ش ال تكون بتنفيذ غارات جوية على مراكزه���ا، وال قتالها، بل مبحاولة وقف 
الظلم واإلجرام ومحاس���بة املجرمني على جرائمهم. وإال فإن داعش ومن يس���تفيد من داعش 
وم���ن زرع الفك���ر اإلرهاب���ي ف���ي داعش، س���يجد بس���هولة بيئة خصب���ة ينمو فيه���ا ويزهر جرائم 

وتفجيرات وعمليات انتحارية.<

بقلم: أواب إبراهيم

ترقبوا داعش من ميانمار

كلمة طيبة

بع��د أقل من ش��هر واحد عل��ى آخر عملية 
ه��روب ملس��ؤول عراق��ي رفي��ع، م��ن املتهمن 
بالفس��اد والس��رقة إلى إي��ران، أعلن��ت وزارة 
الداخلي��ة العراقي��ة، ي��وم الثالث��اء، إحب��اط 
هروب مس��ؤول آخ��ر إلى إي��ران واعتقاله عند 
منف��ذ الش��المجة احلدودي ب��ن البلدين، بعد 
ساعات من اقتحام مركز للشرطة وسط بغداد 
م��ن قب��ل مليش��يا مس��لحة، وإطالق س��راحه 
بع��د تكبيل مدي��ر املركز ومس��اعديه وعناصر 

الشرطة ومسؤولي السجن.
وق��ال وزي��ر الداخلي��ة العراق��ي، قاس��م 
األعرج��ي، في بيان له، إنه جرى اعتقال املدير 
العام للتجهيزات الزراعي��ة في وزارة الزراعة 
العراقي��ة، عص��ام جعف��ر علي��وي، ال��ذي قّرر 

القضاء اعتقاله بعد توجيه تهم فساد بحقه. 
وأوض��ح الوزي��ر العراق��ي أن علي��وي مت 
اعتقاله داخ��ل منفذ الش��المجة احلدودي مع 
إي��ران وأعيد إل��ى بغداد، مؤكداً تش��كيل جلنة 
للتحقي��ق في كيفي��ة تهريبه من مركز ش��رطة 
زيونة، وس��ط بغداد، مس��اء االثن��ن، وإيقاف 
عناص��ر الش��رطة ع��ن العم��ل حل��ن انته��اء 

التحقيق.
يأت��ي ذل��ك بع��د أس��ابيع عل��ى ه��روب 
محافظ البصرة، ماج��د النصراوي إلى إيران، 
بعد اس��تدعائه من قبل محكم��ة النزاهة بتهم 

الفساد املالي وسوء استغالل املنصب.
وأعق��ب ذل��ك ه��روب ضاب��ط ف��ي دائ��رة 
اجل��وازات العراقية، برتب��ة عميد، بعد ضبط 
وثائق تش��ير إلى تورطه بعمليات فساد مالي 

تصل إلى نحو مليون دوالر أميركي.
ويق��ول مس��ؤولون عراقي��ون إن وجه��ة 
املتهم��ن بالفس��اد الفاري��ن م��ن الع��راق ه��ي 
إيران ولبن��ان بالدرجة األولى، لك��ن نظراً ألن 
دخول املط��ارات والهروب م��ن خاللها صعب 
جداً، فإن اخلروج براً إلى إيران أس��هل بكثير، 
وذلك مبساعدة مسؤولن مش��اركن بالفساد 

أو أعضاء مبليشيات نافذة.
ووفقاً لعض��و في جلنة النزاهة العراقية، 
طل��ب عدم ذكر اس��مه، فإن »عام 2017 ش��هد 
بالفس��اد،  متهم��ن  مس��ؤولن  تس��عة  ف��رار 
م��ن بينه��م محافظ، ومدي��ر عام، ومستش��ار، 

إيران ولبنان: وجهة المسؤولين العراقّيين 
الهاربين من تهم الفساد

وخمس��ة ضب��اط كب��ار بالداخلي��ة والدف��اع 
واألمن الوطني«. 

ويضيف املسؤول ذاته، أن »إيران حتولت 
إلى مكس��يك ثانية، إذ يفر املطلوبون بالعراق 
إليه��ا بس��هولة، وال يوج��د تع��اون م��ن قب��ل 
طه��ران مع الع��راق، ألن كثيراً من املس��ؤولن 
املتهمن بالفس��اد يحملون جنسية إيرانية، أو 

أنهم ينتمون إلى أحزاب موالية إليران«.
وبّن أن »إيران بالعادة ليست محطة بقاء 
بالضرورة للمس��ؤول الهارب، بل يتم االنتقال 
منه��ا إلى دول أخرى، وعربي��اً يأتي لبنان أوالً 
ثم مصر، وأجنبياً اليونان والبرازيل بالنسبة 
إل��ى الذين ميلكون جنس��يات ثانية، إذ ال يجد 
ه��ؤالء صعوبة ف��ي العودة إليه��ا«. وجنحت 
الس��لطات  إقن��اع  ف��ي  العراقي��ة  احلكوم��ة 
بتس��ليم  اجل��اري،  الع��ام  مطل��ع  اللبناني��ة، 
مس��ؤول في أح��د البن��وك احلكومي��ة متورط 
باخت��الس مبل��غ يصل إل��ى أكثر م��ن ملياري 
دين��ار، بعد اعتقاله من قبل الس��لطات األمنية 
اللبناني��ة، بع��د أن أدرج اس��مه عل��ى قائم��ة 

»اإلنتربول« للمطلوبن.
في األس��بوع املاض��ي، جم��ع أعضاء في 
البرملان العراقي تواقيع للمطالبة بسن قانون 
من��ع حامل��ي اجلنس��ية املزدوج��ة من تس��لم 

مناصب مهمة في الدولة.
ويقول النائب محمد العبيدي، إن غالبية 
املسؤولن الذين هربوا من العراق كانت لديهم 
جنس��يات ثانية غير العراقية، إذ س��تكون من 
الصعب املطالبة بهم من الدولة التي يحملون 

جنسيتها«.
ويب��ّن أن ذلك س��اعد في فرار مس��ؤولن 
كث��ر تورط��وا بس��رقة امل��ال العام، مث��ل وزير 
التجارة السابق، عبد الفالح السوداني، الذي 
ترفض السلطات البريطانية تسليمه للعراق، 

ألنه يحمل جنسية بريطانية.
يذكر أن األحزاب اإلس��المية ف��ي العراق، 
مبختل��ف توجهاته��ا املذهبي��ة، تش��غل وفقاً 
لتقارير محلي��ة عراقية أكثر من 80 باملائة من 
مناصب الدولة العراقي��ة، كالوزراء ووكالئهم 
واملديرين العامن ورؤساء األقسام والهيئات 

املختلفة.{
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