
حزب الله.. وداعش والنصرة
كعادة اللبنانيني دائمًا، ليس بإمكانهم أن يجتمعوا على موقف سياس���ي موحد، فكيف 
إذا كان ذل���ك ه���و »يوم النصر« الذي يحتفي به حزب الله ويس���ّجل أنه اس���تطاع فيه تطهير 
األراض���ي اللبناني���ة م���ن »اإلرهابيني التكفيري���ني« وابعادهم ع���ن احل���دود اللبنانية باجتاه 
إدل���ب أواًل، ودي���ر الزور ثانيًا؟! فالبعض يتهم احلزب بأن���ه اختطف هذا النصر من اجليش 
اللبنان���ي، والبعض اآلخر يتهم احلزب بالتواطؤ مع »النصرة« و»داعش«، وأنه س���اعدهم في 
االف���ات من احملاس���بة على قتل ش���هداء اجلي���ش اللبناني، وأن���ه قّدم لهم خ���ال انتقالهم 
الس���يارات املكّيف���ة واملي���اه املب���ّردة والوجب���ات الدس���مة.. دون أن يكون هن���اك أي دور ألّي من 
الس���لطتني اللبناني���ة أو الس���ورية ف���ي هذا االجن���از. ووصل البع���ض الى اته���ام احلزب بأنه 
داعش الش���يعة كما أن هناك دواعش أهل الس���ّنة. وهنا أود أن أس���جل أن ما قّدمه حزب الله 
يعتبر اختراقًا، فقد أفلح في التفاهم مع داعش والنصرة، في الوقت الذي لم تس���تطع فيه 
القوى اإلسامية األخرى فعل ذلك. ولو تطّور هذا التفاهم وامتد داخل األراضي السورية 
فق���د يش���كل مدخًا الى تس���وية سياس���ية. في حني فش���لت فصائ���ل املعارضة الس���ورية في 
الوصول إلى حل، كما أن النظام فش���ل في ذلك.. فهل يتقدم حزب الله نحو هذا االجناز؟!
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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(

مناورات إسرائيلية بهدف 
إخضاع »حزب الله« 

مناورت��ه  اإلس��رائيلي  اجلي��ش  أنه��ى 
العس��كرية األكب��ر ش��مال »إس��رائيل« من��ذ 
عش��رين عاماً، والتي بدأها قبل عش��رة أيام، 
وحتاكي حرب��اً على لبنان به��دف »إخضاع 
حزب الل��ه«، بعد أن خصص األي��ام الثالثة 
األخي��رة لتدريب��ات هجومي��ة عل��ى جنوب 
لبنان، سبقتها تدريبات على املهام الدفاعية 
تناولت س��يناريو تس��لل املئ��ات من عناصر 
احل��زب إلى بل��دات إس��رائيلية في الش��مال 

واحتاللها.
وكان ضباط كبار في القيادة الش��مالية 
إس��رائيليني  صحافي��ني  أم��ام  أوج��زوا 
التدريب��ات التي متت في األس��بوع األول من 
املن��اورة، وأعربوا عن يقينهم بأنه »ليس في 
وسع حزب الله احتالل أراض شمال إسرائيل 
والسيطرة عليها لفترة طويلة«. وأضافوا أن 
املناورة حاكت قيام س��الح املش��اة بالتوغل 
ف��ي األراض��ي اللبناني��ة، مدعوم��اً بطائرات 
حربي��ة من ط��راز »أف 35«، لوق��ف احتمال 
تقدم »حزب الله« نحو شمال إسرائيل. وأكد 
أحد الضب��اط أن املناورة ترمي إلى تأمني رد 
عنيف وحاس��م من اجليش عل��ى أي انتهاك 
لألراضي اإلسرائيلية، على أن تكون املعركة 

في األراضي اللبنانية.

الحكم على األسير
 في 28 الجاري

قطع��ت احملكم��ة العس��كرية اللبناني��ة 
مرحل��ة طويل��ة م��ن احملاكم��ات ف��ي مل��ف 
»أح��داث عبرا« التي رس��ت على 30 جلس��ة 
منذ عام 2014 ليحدد، رئيسها العميد الركن 
حس��ني عبد الل��ه 28 اجلاري موعداً لس��ماع 
املرافع��ات والنط��ق باحلك��م بح��ق الش��يخ 
أحمد األس��ير و19 موقوفاً فض��الً عن آخرين 
مخلى س��بيلهم وفارين أبرزهم فضل شمندر 

املعروف بفضل شاكر.
وش��هدت قاعة احملكمة جلسة صاخبة 
نتيجة اتهام األس��ير للمحكم��ة بأنه »يهيمن 
عليه��ا املش��روع اإليران��ي«، ولرئيس��ها بأن 
»لدي��ه حكم��اً مس��بقاً ف��ي القضي��ة«. وق��ال 
األس��ير: »انت��م ترفض��ون جلب ط��رف ثالث 
أم��ام احملكم��ة«، قاص��داً بذل��ك عناص��ر من 
»س��رايا املقاوم��ة« التابعة ل�»ح��زب الله«. 
وتوجه الى رئيس احملكمة قائالً: »انت قاٍض 
وتس��تطيع أن تقض��ي علّي، امن��ا أذكرك بأن 
هن��اك آخرة وي��وم احلس��اب وأنا أعل��م الى 
أي جه��ة تتب��ع بغ��ض النظر ع��ن طائفتك«، 
مضيفاً أن العميد املتقاعد ش��امل روكز نسق 
معركة عبرا مع »حزب الله«. وانتهى األسير 
الى القول: »م��ا عندي ثقة مبحكمتكم والتزم 

الصمت«.

عون لترامب: موحدون
 ضد اإلرهاب

أكد رئيس اجلمهورية اللبناني ميش��ال 
ترام��ب  دونال��د  األميرك��ي  للرئي��س  ع��ون 
ملناس��بة ذك��رى أح��داث 11 أيل��ول 2001، 
»إصرار لبنان على منع اإلرهابيني من حتقيق 
أهدافه��م وغاياته��م احترام��اً ل��كل الش��هداء 
وصون��اً ل��كل م��ن يرغب ف��ي إكمال مس��يرة 

احلي��اة واحلض��ارة«، الفت��اً إل��ى »أن ما قام 
به اجليش اللبنان��ي منذ أيام بتحرير أراٍض 
لبناني��ة م��ن تنظيم »داع��ش« يؤك��د ذلك«. 
وقال عون ف��ي برقية لترام��ب: »حتل ذكرى 
الهجم��ات اإلرهابي��ة على الوالي��ات املتحدة 
ف��ي وق��ت يعي��ش في��ه العال��م أجم��ع حرباً 
يش��نها اإلرهابي��ون ويقتل��ون فيه��ا األبرياء 
من دون تفرقة ومتييز، وكان لبنان من أوائل 
الذين أدانوا هذه االعتداءات التي اس��تهدفت 
نيويورك وواشنطن، واختلطت خاللها دماء 
لبنانية مع الدماء األميركية ومن جنس��يات 
مختلفة، إلميانها بالقيم اإلنسانية املشتركة 
والقائم��ة على صون احلي��اة واحترام اآلخر 
وعقائ��ده الدينية والعيش املش��ترك. ونقف 
الي��وم جميعاً موحدين ض��د اإلرهاب وندعو 

الى التضامن القتالعه من جذوره«.

»اإلصالح والتغيير«: 
االنتخابات تحكمت بالطعن

أكد تكتل »االصالح والتغيير« »االصرار 
على االصالحات ف��ي قانون االنتخاب وعدم 
تقيي��د حري��ة الناخب��ني م��ن خ��الل الزامهم 
باج��راءات انتخابية حتد م��ن حريتهم ومن 
اقبالهم بكثافة عل��ى التصويت«. وقال وزير 
العدل س��ليم جريصاتي بعد اجتماع التكتل 
برئاس��ة الوزي��ر جب��ران باس��يل: »اعطين��ا 
مهل��ة إضافية ك��ي حتص��ل االنتخابات مبا 
يتواف��ق مع صح��ة التمثي��ل وزيادة نس��بة 
صنادي��ق  عل��ى  الن��اس  وإقب��ال  املش��اركة 
االقت��راع وصدقية االنتخ��اب«. ولفت الى ان 
»املش��كلة االساس��ية هي التس��جيل املسبق 
للناخب��ني الراغب��ني ف��ي االنتخ��اب خ��ارج 
دوائره��م االنتخابية«، وق��ال: »نحن نرفض 
هذا التسجيل الذي هو مبثابة عائق مانع من 
االنتخاب ف��ي حال عدم حصوله النه تعديل 
جوهري، ال بل سياس��ي على القانون وليس 
مج��رد تعدي��ل تقن��ي«. اض��اف: »ان ارادوا 
تعديالً جوهرياً طالبنا بتقريب االس��تحقاق 
األط��راف  بع��ض  والقان��ا  االنتخاب��ي، 

السياسيني في هذا املطلب«.
وعن سلسلة الرتب والرواتب واملوازنة، 
اشار الى ان »هناك شعبوية مفرطة ومدمرة 
وكأنه��م يريدون ه��دم الهيكل عل��ى اجلميع 
النه��م ال يج��دون مكاناً لهم ف��ي الهيكل بقرار 
»االس��تحقاق  ان  ال��ى  الفت��اً  منه��م«،  ارادي 
قان��ون  )ف��ي  بالطع��ن  حتك��م  االنتخاب��ي 

الضرائب(.

جعجع: الجيش جاهز 
للدفاع عن الحدود

أكد رئي��س ح��زب »الق��وات اللبنانية« 
سمير جعجع أن »اجليش اللبناني وبخالف 
كل م��ا ُيش��اع عنه ق��د أثبت ف��ي معركة فجر 
اجل��رود أن��ه ق��وة عس��كرية جدي��ة مقاتل��ة 
جاه��زة متام��اً للدفاع ع��ن حدود لبن��ان إن 
جت��اه املجموعات اإلرهابي��ة املختلفة أو في 

مواجهة إسرائيل«.
وكان جعج��ع دع��ا ف��ي بي��ان، وقب��ل 
بالنص��ر  االحتف��ال  تأجي��ل  ع��ن  اإلع��الن 
املنتس��بني  »جمي��ع  الش��هداء،  س��احة  ف��ي 
واملؤيدي��ن واألنصار واألصدق��اء كما جميع 
اللبنانيني الى أوس��ع مشاركة يوم اخلميس 
14 اجلاري ف��ي احتفال النص��ر الذي تقيمه 
الش��هداء  س��احة  ف��ي  اللبناني��ة  احلكوم��ة 
الس��اعة السابعة مس��اًء، لالحتفال بالنصر 
الكبي��ر ال��ذي حققه اجلي��ش اللبنان��ي على 
داعش ف��ي معركة فج��ر اجل��رود«، مضيفاً: 
»ش��اءت الص��دف أن يك��ون ي��وم االحتف��ال 
ه��و يوم 14 أيلول تاريخ استش��هاد الرئيس 
بش��ير اجلميل الذي لو لم تن��ل منه يد الغدر 
واإلره��اب الفعل��ي لكان��ت قامت ومن��ذ ذلك 
الوقت الدولة الفعلية املنشودة في لبنان، عَلّ 
احتفال يوم 14 أيلول يكون البداية اجلديدة 
لقيام اجلمهورية القوية التي وحدها حتفظ 

لبنان وتدافع عن اللبنانيني«.

الهيئات االقتصادية تزور 
سالم متضامنة معه

اس��تقبل الرئيس متام س��الم في دارته 
ف��ي املصيطب��ة، وف��د الهيئ��ات االقتصادي��ة 
برئاسة رئيس احتاد الغرف اللبنانية محمد 
ش��قير. وأكد الوفد تضامنه م��ع »هذا الرجل 
الوطني الكبير جتاه ما يتعرض له من حملة 

افتراءات وجتنيات«. 
ف��ي  االقتصادي��ة  الهيئ��ات  وأعلن��ت 
بي��ان، رفضها ل�»ه��ذا األس��لوب املتدني في 
التخاطب واالتهامات السياسية التي تطاول 
رج��االً كب��اراً ف��ي البل��د، خصوص��اً الرئيس 
سالم املشهود له بوطنيته وأخالقه احلميدة 
وتس��امحه وانفتاحه وتضحياته«، معتبرة 
أن »الفت��رة التي ت��رأس فيها الرئيس س��الم 
احلكومة كانت من أدق الفترات التي مر فيها 

لبنان وأصعبها، داخلياً واقليمياً.
ورأت أنه »كان من املفترض انطالقاً من 
ه��ذه احلقائ��ق أن يكرم هذا الرج��ل الوطني، 
ألنه لم يخل الس��احة هرباً من املس��ؤوليات 
والتحدي��ات ويترك البلد ينه��ار على رؤوس 

اجلميع«.

قوى األمن: كاميرات مراقبة 
لتصوير السيارات المخالفة

اعلن��ت املديري��ة العام��ة لق��وى األم��ن 
الداخلي أنها سوف تقوم بتصوير السيارات 
املخالف��ة وتنظيم محاضر ضب��ط بحقها من 

قبل قطعات قوى األمن الداخلي املعنية.
 وأك��دت ان��ه اس��تناداً ألى امل��ادة 392 
م��ن قانون الس��ير، وبغية ضبط الس��يارات 
املواطن��ني،  س��المة  ته��دد  الت��ي  املخالف��ة 
وبع��د تركيب كاميرات مراقب��ة على مختلف 
الش��وارع العام��ة ف��ي مدينة بي��روت، لذلك 
يرج��ى من الس��ائقني الك��رام، وحفاظ��اً على 
س��المتهم، التقي��د بأحكام قانون الس��ير وال 
س��يما املخالفات الت��ي ميك��ن مالحظتها من 
خ��الل الكامي��رات، ومنها: ع��دم وضع حزام 
األمان، اس��تعمال الهاتف في أثن��اء القيادة، 
الوق��وف صف��اً ثانياً، إبق��اء لوحة الس��يارة 
نظيف��ة ومقروءة، جت��اوز االش��ارة احلمراء، 

املرور بعكس وجهة السير، إلخ...

هرموش: َمن عّطل مبادرة هيئة العلماء المسلمين
يتحّمل مسؤولية التضحية بالعسكريين

 قال رئيس املكتب السياس��ي للجماعة اإلس��المية النائب 
الس��ابق أس��عد هرم��وش ف��ي حدي��ث إلذاع��ة الفج��ر إن »من 
الواض��ح وجود منحى باجت��اه اتهام بلدة عرس��ال ومحيطها 
في ملف التحقيق بقضية العس��كريني الشهداء بهدف االنتقام 
م��ن البل��دة وأهله��ا، بس��بب كونه��ا حاضن��ة كبي��رة لالجئني 
الس��وريني الذين هّج��روا من قبل النظام وامليليش��يات املقاتلة 
مع��ه، وبالتالي فإن هذه احملاوالت مرفوض��ة، ألنها تؤثر على 

االستقرار األمني والسياسي، وهي لن تنجح«.
وس��أل هرموش، في هذا اإلطار: »َم��ن وقف بوجه مبادرة 
هيئ��ة علماء املس��لمني لتحرير العس��كريني املخطوف��ني الذين 
اس��تطاعوا اطالق جزء كبير من وضع هؤالء العس��كريني؟ َمن 
أطلق النار آنذاك عل��ى وفد هيئة العلماء؟ َمن منعهم من إكمال 
املبادرة؟ إن الذي يتحمل مسؤولية التضحية بالعسكريني هو 

َمن وقف في وجه املبادرات«.
وحّذر هرموش »من النيات السياسية املبّيتة التي حتاول 
اس��تغالل العواط��ف اجلياش��ة جت��اه العس��كريني الش��هداء 

وأهاليهم، للنيل من أهالي عرسال بطريقة أخرى«.
وفي ملف االنتخابات النيابية، قال هرموش: »من الواضح 
أن الق��وى السياس��ية مربكة وغي��ر مهّيأة إلج��راء االنتخابات 
النيابية، وهي تستش��عر خس��ارتها ف��ي املعرك��ة االنتخابية 
مس��بقاً، لذلك حتاول املماطلة والتس��ويف والت��ذرع بالبطاقة 
املمغنطة وغيرها لإليحاء بصعوبة إجراء االنتخابات«، داعياً 
إل��ى »وقف اللعب باالس��تحقاقات الدس��تورية، وكذلك اللعب 
باللبنانيني الذين ملوا من الطبقة السياس��ية التي تهيمن على 
الس��لطة واإلدارة، وتريد إبعاد نفسها عن محاسبة الشعب في 

االنتخابات النيابية، متهيداً للتمديد من جديد«.

لقطات لبنانية

وجهة نظر

يعي���ش لبن���ان في دوامة سياس���ية ال أحد يعرف حتى اآلن أس���بابها، هل هي 
مقص���ودة حت���ى يبقى اللبنانيون مش���غولني بهمومهم االقتصادية والش���خصية، 
لبن���ان  حس���اب  عل���ى  السياس���ية  طموحاته���م  لتحقي���ق  املس���ؤولون  ويتف���رغ 

واللبنانيني؟
أس���باب هذا الس���ؤال كثيرة ومتفرعة، وهي الفتة للنظ���ر، وهناك عدة أمثلة 

على ذلك، ومنها:
معرك���ة اجلرود التي خاضها اجليش اللبناني ض���د تنظيم داعش اإلرهابي، 

والتي انتهت في وقت قياسي.
ه���ذه املعركة املميزة التي خاضها اجليش اللبناني كان يجب ان تكون فرصة 
جلم���ع اللبنانيني حول س���لطة الدولة وحول اجليش اللبنان���ي. لكن بفعل فاعل 
حت���ول االنتص���ار ال���ى حالة م���ن التج���اذب والع���راك السياس���ي ب���ني اللبنانيني، 
والقيادات السياس���ية بعد الدعوة الى فتح حتقيق في خطف العسكريني في عام 
2014، ومحاولة حتميل الرئيس متام س���ام املس���ؤولية عن استشهاد العسكريني، 
وهو ما أدخل الباد في صراع سياسي وطائفي حول موضوع جامع، هو االنتصار 
على اإلرهاب في لبنان، وقد أدى هذا اخلاف في آخر جتلياته الى إلغاء احتفال 
االنتصار الذي دعت وزارتا الدفاع والسياحة الى اقامته تكرميًا للجيش اللبناني 
ف���ي وس���ط بي���روت، وقيل في أس���باب اإللغاء انه حصل ألس���باب لوجس���تية، وذكر 
آخرون أنه ألسباب مالية، بينما أكد أكثر من طرف ان إلغاء االحتفال جاء بسبب 

اخلاف بني الرؤساء بسبب الدعوة الى فتح حتقيق في ما جرى في عام 2014.
مثال آخر على حالة الفوضى التي يعيشها لبنان هو قانون االنتخاب الذي 

أقّر هذا العام بعد همروجة سياسية كبيرة.
بعد إقرار قانون االنتخاب القائم على النسبية مع الصوت التفضيلي وإعادة 
تقس���يم الدوائر االنتخابية مبا يخدم احلسابات السياسية واالنتخابية للزعماء 
السياس���يني، يدور خاف كبير بني القوى السياس���ية حول تشكيل هيئة اإلشراف 

على االنتخابات واملفترض صدور مرسوم تشكيلها قبل 17 أيلول اجلاري.
وأس���باب اخل���اف ب���ني اللجنة الوزاري���ة املكلفة بح���ث كيفية تطبي���ق قانون 
االنتخاب هو عدم التوافق على موضوع التسجيل املسبق للناخبني الراغبني في 

التصويت في أماكن سكنهم وليس في مكان اقتراعهم.
ففيم���ا يع���ارض التي���ار الوطن���ي احل���ر وتي���ار املس���تقبل التس���جيل املس���بق 
لانتخاب���ات، يتمس���ك به���ا كل من حركة أم���ل و»حزب الل���ه« والق���وات اللبنانية، 
ووص���ل اخلاف ب���ني أعضاء اللجنة الوزاري���ة حول املوضوع ال���ى أن قال الرئيس 
بري: »ال أقبل إال بالتسجيل املسبق، وهذا ليس مصلحة ألحد معني، بل طريقة 

لتنظيم االنتخابات. ولن أقبل بإلغائه حتى لو طارت االنتخابات برمتها«.
واالنتخاب���ات النيابي���ة قد تطير، ومعظ���م اللبنانيني لم يفه���م أصًا قانون 
االنتخاب اجلديد، وال يعلم أس���باب اخلاف ب���ني اللجنة الوزارية املكلفة البحث 

في كيفية تطبيق قانون االنتخاب.
مث���ل آخر للفوضى التش���ريعية الت���ي تعصف بالدولة اللبناني���ة، وهو قانون 
سلس���لة الرتب والرواتب الذي أقر أخيرًا، وبعد إقراره تنبه أصحابه إلى ان هناك 
ثغ���رات قانونية كثيرة فيه يجب إصاحه���ا، وزاد الطني بلة الطعن الذي تقدم به 
عش���رة نواب مببادرة من حزب الكتائب الى املجلس الدس���توري بقانون الضرائب 
ال���ذي يؤمن التمويل الازم للسلس���لة، وهو ما أوق���ع احلكومة في »حيص بيص« 
كم���ا يق���ال، فأعلن الرئيس احلريري إذا لم يقر قانون الضرائب سلس���لة، واحلبل 

على اجلرار.
باختص���ار، التس���وية السياس���ية التي أثم���رت توافقًا حول انتخابات رئاس���ة 
اجلمهوري���ة واحلكوم���ة وتقاس���م كل ش���يء ف���ي الدولة ب���دأت نتائجه���ا بالظهور، 

ولألسف على ظهور اللبنانيني. فهل هكذا تبنى األوطان؟
مهند عبد الله

تسوية.. أم فوضى سياسّية؟
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كلمة
األمان

أن يصل به الى رئاس��ة اجلمهورية!! خاصة أن البل��د على أعتاب انتخابات 
نيابية ميكن أن حتمل أكبر كتلة الى املجلس النيابي القادم.

كان بع��ض اللبنانيني يتمس��ك بخيار الدميقراطية، م��اذا لو حملت هذه 
الدميقراطي��ة حزب الله وحلفاءه الى س��احة النجمة، حتى ل��و انتهت والية 
الرئي��س ع��ون، فهذه الكتل��ة النيابية ق��ادرة عل��ى أن حتمل أح��د أقربائه أو 
أنسبائه الى قصر بعبدا، بعد أن يكون جتد حتّول فعالً الى »قصر الشعب«!

ال يعن��ي ه��ذا أن يلجأ اللبناني��ون الى قل��ب الطاولة، خاصة إذا اس��تمر 
النظام الس��وري حاكماً، طاملا أن االنتخابات الرئاسية لو أجريت في سوريا، 
فهي س��وف حتم��ل الطغمة احلاكمة نفس��ها الى قصر املهاجري��ن، ألنه ليس 
أمام الش��عب الس��وري املنكوب، أو من بقي من هذا الش��عب داخل س��وريا أو 
خارجها، سوى هذا اخليار، في ظل انقسام فصائل املعارضة، وجناح النظام 
في تش��كيل مجموع��ات قتالي��ة متطرف��ة، أو تكفيرية بحق، وجعل الش��عب 
الس��وري أمام خياري��ن ال ثالث لهما: داع��ش والنصرة، أو النظ��ام وأنصاره 

ومؤّيدوه.
عل��ى أن ذلك ال يعني أن االنتخابات النيابية في لبنان واقعة غداً أو بعد 
غد، سواء في شهر أيار القادم أو بعده، فهناك قوى لبنانية وكتل نيابية سبق 
لها أن وافقت على مترير »القانون النسبي« لالنتخابات النيابية ملجرد كسب 
الوقت، وحتى ال يجري اتهامها بالتس��ويف وتعطيل هذه االنتخابات. وهذه 
القوى تراهن على أن الشعب اللبناني غير مؤهل العتماد هذا القانون، فلبنان 
بل��د طائف��ي، والقانون النس��بي يعتم��د اللوائح احلزبي��ة املقفل��ة، وبالتالي 
ف��ال مج��ال لقانون نس��بي، طائف��ي ومذهبي ومناطق��ي. وما ي��وازي ذلك هو 
احلديث عن البطاقات املمغنطة، وتكالفيها الباهظة، كذلك الهيئات املش��رفة 
عل��ى االنتخاب��ات، التي لم تأخ��ذ طريقها بعد كي تتأهل لإلش��راف على هذه 

االنتخابات.
لبنان، أمامه طريق طويل وش��ائك حتى يصل، أو يستمّر على بّر األمان، 
واالس��تحقاقات القادمة ليس��ت سياس��ية وطائفية وحس��ب، بل هي تندرج 
حت��ت كال العنوان��ني اخلطيرين، فهي مذهبي��ة ومناطقية، إقليمي��ة ومادية، 
وق��د اعتاد اللبناني��ون ان يكونوا في مثل هذه احل��االت حتت وصاية عربية 
وإقليمية، مصرية أو س��ورية.. سعودية أو إيرانية، واالشكالية القائمة اليوم 
أن هذه املرجعيات -في معظمها- غارقة في مش��اكلها وأشكاليات أنظمتها.. 
ومرجعياتها.. حت��ى إيران، املرجعية املتفردة لدى طائف��ة لبنانية أو حزب، 
قد ال تس��تمر في امكانية اهتمامها بالش��أن اللبناني ودعمه مالياً وسياسياً.. 
فأمامه��ا انتخابات نيابية قريبة، واملرجع القائد بلغ من العمر ما يجعله غير 
قادر على املتابعة.. والساحة العراقية يتفّرد »حزب الدعوة« فيها بالسلطة، 
وهو يعاني انقس��امات واس��عة، وفس��اداً مالياً وإدارياً كبيراً.. بصرف النظر 

عن االنقسامات اللبنانية املعروفة.
ان عل��ى اللبنانيني أن ميعن��وا النظر في واقعهم ومس��تقبلهم، فالطريق 

أمامهم طويل ومعّقد، وصعب املسالك واملآالت.

يعاني لبنان واملنطقة العربية حوله ظروفاً غير طبيعية وغير مسبوقة. 
فقد نزل��ت بلبنان ح��روب أهلي��ة، وصراعات طائفي��ة، وتع��ّرض لعدوانات 
إس��رائيلية دّم��رت مدنه وق��راه وأتلف��ت بن��اه التحتي��ة.. بينم��ا كان العالم 
العربي حوله يكتفي بصراعات وانقالبات وانقس��امات سياس��ية. أما اليوم 
فالعك��س هو الذي يجري، وقد عاش لبنان قرابة ثالث س��نوات بدون رئيس 
للجمهورية، وأش��هراً عدة ب��دون حكومة، ومع هذا فقد اس��تمر دوالب احلياة 
يدور، واملجل��س النيابي يجتمع، ورؤس��اء الطوائف يتحركون وميارس��ون 

دورهم املتوارث دون أي خلل.
ماذا عن العالم العربي حولنا، بدءاً من س��وريا الت��ي انطلقت فيها ثورة 
ش��عبية مطلع عام 2011، بدأت س��لمّية تطالب باحلري��ة والعدالة وحقوق 
اإلنس��ان، فيواجهها النظام بالقتل والقهر، ثم بالدبابات والبراميل املتفجرة، 
لتتشكل فصائل عسكرية، ويش��هد اجليش النظامي انشقاقات وانقسامات.. 
وتبدأ عمليات تس��لل عسكري رسمي، روس��ي وإيراني، وصوالً الى »داعش« 
والنص��رة وأخواتهم��ا، فاملجموعات الكردي��ة والتركمانية.. لتعاني س��وريا 
انقس��امات وانهيارات واس��عة، ونزوح املاليني، ومصارع مئ��ات األلوف من 

املدنيني األبرياء.
في مص��ر، بدأت ع��ام 2011 ثورة ش��عبية انتهت بانتخاب��ات برملانية 
ورئاس��ية واس��تفتاءات، وانتخ��اب أول رئيس مدني، ليج��ري االنقالب على 
هذه االجنازات فيما سمي »ثورة يناير« عام 2013، وتدخل مصر في عمليات 
اعتق��االت واغتي��االت وحتكم »العس��كر« باحلي��اة العامة حت��ى اليوم، دون 

ظهور أي أفق للخروج من النفق املظلم.
ال مج��ال للتوقف عند ما وقع ف��ي ليبيا بعد معّمر القذافي، وال في العراق 
بعد ما يشبه احلرب األهلية، وال في غيرها من األقطار.. وصوالً الى االنقسام 
العربي اخلليجي، الذي كان ميكن أن يتحّول الى مشروع عسكري يفضي الى 
ضم دولة قط��ر الى »مجموعة اإلمارات« أو إلى اململكة العربية الس��عودية.. 
فإل��ى أين س��وف تص��ل بنا أوض��اع وأح��داث العال��م العربي، وهل تس��تمر 
الس��جاالت في لبنان سياس��ية وطائفي��ة، أم ميكن أن تتح��ول الى صراعات 
عس��كرية، تب��دأ تباش��يرها بع��د ع��ودة مقاتل��ي »ح��زب الله« م��ن األراضي 

السورية، إذا كتب الله الوصول الى تسوية سياسية هناك؟!
املس��تقبل اللبناني مش��وب بالغبار الكثي��ف، فحزب الله ل��م يعد مجّرد 
ميليش��يا أو مجموع��ات مقاومة، وعملية الوصول إلى أي تس��وية لألزمة في 
س��وريا سوف حتتم انس��حاب مقاتلي حزب الله )وس��واهم( من سوريا الى 
العراق واألردن ولبنان، فكيف ميكن استيعاب املجموعات القتالية اللبنانية 
ومن يأتي معها داخل الساحة اللبنانية، أو بالتكامل أو التنسيق مع اجليش 
اللبناني؟! ولو بقي حزب الله فصيالً مقاوماً لسهل األمر، لكنه بات على رأس 
كتلة سياس��ية استطاعت أن تأتي بالعماد ميش��ال عون رئيساً للجمهورية، 
وأن يش��غل وزراء ح��زب ه��ذا األخي��ر أبرز احلقائب الس��يادية ف��ي احلكومة 
احلالية، وهو لن يس��تطيع التنكر له��ذا احلليف الذي ضحى بالكثير من أجل 

اإلشكاليات القائمة
اللبنانية والعربية
هل من مخرج؟!

س��الم توريط اجليش اللبناني في معركة حزب الله في 
س��وريا، يقول الشيخ نعيم قاس��م »إن االنتصارات التي 
س��تحصل قريباً سنتواضع أمامها، ولكنها لن تؤدي الى 
طرح مس��ألة سالح حزب الله على بس��اط البحث، ال بل 

ستكرس سالحنا الى ما شاء الله.
ويب��دو ان تكريس »س��الح ح��زب الله الى ما ش��اء 
الله« هو العنوان األساس��ي للحمل��ة املفتعلة على موقع 
رئاس��ة احلكوم��ة، س��واء عب��ر اس��تهداف الرئيس متام 

سالم أو عبر تهميش الرئيس سعد احلريري وإضعافه.
في هذا الس��ياق يأتي موقف الوزير جبران باس��يل 
الذي اعتبر أن »الس��يادة التي ذهبت في 2014 استردت 
في 2017«، مع تأكيده أننا »نحن واحلريري في مكانني 

مختلفني«.
وموق��ف الوزي��ر جب��ران باس��يل اتهام��ي ب��كل م��ا 
ف��ي الكلمة م��ن معن��ى، فهو يعتب��ر أن رئي��س احلكومة 
مت��ام س��الم ف��ّرط بس��يادة لبن��ان ع��ام 2014 بس��بب 
اعتبارات طائفية ومذهبية، وان الس��يادة اس��تردت عام 
2017 بس��بب وج��ود الرئيس ميش��ال عون في رئاس��ة 

اجلمهورية.
ويتناسى الوزير باسيل انه وفريقه السياسي كانوا 
في حكومة الرئيس سالم عندما اتخذ القرار بعدم توريط 
اجليش في الصراع السوري، ويتناسى أيضاً ان الوقائع 
العسكرية على األرض في تلك الفترة لم تكن في مصلحة 
النظام الس��وري وحلفائه، وانه لوال التدخل العس��كري 
الروس��ي الكثيف واملباشر لسقطت دمش��ق وباقي املدن 
الس��ورية في يد داع��ش واملعارضة الس��ورية، وانه في 
ظل الوقائع العس��كرية عل��ى األرض في عام 2014 كان 
ملعركة يتورط فيها اجليش في جرود عرس��ال أن تسقط 

لبنان في وحول األزمة السورية.
ه��ذه الوقائع كلها يعرفها الوزير باس��يل، ويعرفها 
م��ن ينف��خ ف��ي ن��ار الفتنة ف��ي لبن��ان بعد معرك��ة فجر 
اجل��رود، لك��ن يب��دو أن البع��ض ف��ي لبنان يري��د قطف 
»انتصاره القريب« في سوريا على حساب موقع رئاسة 
احلكومة في لبنان، ولتكريس معادلة سياس��ية جديدة 
تعيد رس��م الواق��ع السياس��ي اللبناني. فه��ل هذا ممكن 

احلدوث؟{
بسام غنوم

فقد ش��ّن النائب نواب املوس��وي حملة شعواء على 
الرئيس س��عد احلري��ري بس��بب مواقفه الرافض��ة لزّج 
لبنان باألزمة في س��وريا، وإصراره على تبني سياس��ة 
الن��أي بالنفس بالنس��بة إلى الوضع في س��وريا، ورغم 
أن موق��ف الرئيس س��عد احلريري هو املوقف الرس��مي 
للحكومات اللبنانية املتعاقبة منذ بدء األزمة في سوريا 
والت��ي تبناه��ا حكوم��ات الرئيس جني��ب ميقاتي ومتام 
س��الم، والرئي��س س��عد احلري��ري، إال أن النائ��ب نواف 
املوس��وي اعتبر ه��ذا املوقف موقفاً ش��خصياً ال يعبر عن 
موقف احلكومة اللبنانية، ويعبر فقط عن موقف الرئيس 

احلريري وتيار املستقبل.
وقبل هذا املوقف للنائب نواف املوسوي أصّر وزيرا 
ح��زب الل��ه وحركة أم��ل، حس��ني احلاج حس��ن وغازي 
زعيت��ر، ووزير األش��غال يوس��ف فنيانوس عل��ى زيارة 
س��وريا بصفتهم الرسمية وليس الش��خصية فقط، رغم 
تأكيد رئي��س احلكومة عك��س ذلك، وذهبوا إلى س��وريا 
والتقوا املس��ؤولني السوريني الرسمية كما أوردت وكالة 

األنباء السورية.
والي��وم، في ظ��ل احلملة عل��ى الرئيس س��الم التي 
تتخ��ذ عن��وان الث��أر السياس��ي بس��بب رف��ض الرئيس 

وتساؤالت  كثيرة  أسئلة 
املفاجئ��ة  احلمل��ة  طرحته��ا 
وغي��ر املفهومة عل��ى الرئيس 
توج��ت  الت��ي  س��الم،  مت��ام 
فت��ح  ع��ون  الرئي��س  بطل��ب 
حتقي��ق ح��ول املس��ؤول عن 
خط��ف وقتل العس��كريني في 

جرود عرسال.
في إطار هذه التساؤالت 
ينبغي التوق��ف عند موقفني، 
الع��ام  األم��ني  لنائ��ب  األول 
نعي��م  الش��يخ  الل��ه  حل��زب 

قاس��م الذي قال: »إن االنتصارات التي س��تحصل قريباً 
س��نتواضع أمامه��ا، ولكنها ل��ن تؤدي إلى طرح مس��ألة 
س��الح حزب الل��ه على بس��اط البح��ث، ال بل س��تكرس 

سالحنا الى ما شاء الله«.
أم��ا املوقف الثان��ي، فه��و لوزير اخلارجي��ة جبران 
باس��يل ال��ذي ق��ال تعليقاً على اخل��الف القائ��م حول ما 
جرى في ع��ام 2014 وتضامن الرئيس س��عد احلريري 
مع الرئيس س��الم إن »الس��يادة التي ذهب��ت في 2014 
اس��تردت ف��ي 2017« وأض��اف: »نح��ن واحلريري في 

مكانني مختلفني«.
بالنس��بة إلى موقف الش��يخ نعيم قاس��م، يبدو أن 
األمور -حس��ب رؤية حزب الله- ستتجه الى انتصار ملا 
يسمى محور القائمة في سوريا، وبالتالي فإن نتائج هذا 
االنتصار س��ُتترَجم عل��ى أرض الواقع في لبنان أوالً عبر 
تغيير املعادلة السياسية في البلد بحيث تتحول رئاسة 

احلكومة الى مجرد موقع شكلي ال قيمة فعلية له.
واملتاب��ع مل��ا يج��ري قب��ل احلمل��ة األخي��رة عل��ى 
الرئيس س��الم يرى أن هناك مخططاً مدروس��اً إلضعاف 
موقع رئاس��ة احلكومة في لبنان ملصلحة موقع رئاس��ة 

اجلمهورية وموقع رئاسة املجلس النيابي.

أث��ارت احلمل��ة الت��ي اس��تهدفت رئي��س احلكومة 
الس��ابق مت��ام س��الم، وترافقت م��ع انته��اء عملية فجر 
اجل��رود التي قام به��ا اجليش اللبناني في ج��رود القاع 
ورأس بعلبك الكثير من التساؤالت عن أسباب استهداف 
ش��خص الرئي��س س��الم أوالً، وه��و ال��ذي ق��اد »حكومة 
املصلح��ة الوطني��ة« به��دف إنق��اذ لبن��ان م��ن الف��راغ 
السياس��ي وإجن��از االنتخابات الرئاس��ية ف��ي موعدها، 
وهو ال��ذي أخذ على عاتقه مس��ؤولية ت��رؤس احلكومة 
اللبناني��ة في ظل ظروف سياس��ية وأمنية خطيرة كانت 
تعصف بلبنان واملنطقة. فهل اس��تهداف الرئيس س��الم 
ودوره في رئاسة احلكومة التي ترافقت مع عملية خطف 
العسكريني من قبل داعش في عام 2014 مقصود لذاته، 

أم له أهداف أخرى؟
هل احلملة على الرئيس س��الم هي لتغطية االتفاق 
الذي ج��رى بني ح��زب الله وداع��ش، أم لتكري��س واقع 
سياس��ي جديد؟ وهل اس��تهداف موقع رئاسة احلكومة 
الس��ابق واحلال��ي برئاس��ة الرئيس س��عد احلريري هو 

لتحجيم موقع السّنة في لبنان؟
هل ما يجري في احلكومة من خالفات حول العالقة 
م��ع س��وريا وغيرها من امللف��ات األخرى محاولة لرس��م 
صورة لبنان ما بعد »االنتصارات التي ستحصل قريباً« 

في سوريا كما قال الشيخ نعيم قاسم؟

الحملة على الرئيس سالم.. هل هي لتغيير الواقع السياسي؟

كلمة األمان
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بعد استهدافه بجدار الصوت..

مخّيم عين الحلوة إلى دائرة الضوء مجددًا
بقلم: وائل جنم
 يوم األحد املاضي فاجأ الطيران احلربي اإلسرائيلي 
مخيم عني احلل��وة وأهالي مدينة صيدا وجوارها بخرق 
ج��دار الصوت فوقهما، وذلك في س��ياق املن��اورات التي 
يجريها االحتالل شمال فلسطني احملتلة منذ بضعة أيام، 
وق��د تركت املفاجأة حالة م��ن الهلع عند األهالي، خاصة 

أن ذلك حصل ثالث مرات متتالية بفاصل زمني قصير.
ال ش��ك ف��ي أن خرق ج��دار الص��وت به��ذه الطريقة 
فوق مخيم عني احللوة يحمل رسائل ودالالت إسرائيلية 
كثيرة، مع العلم أن املخيم منذ وقت طويل ال يشّكل خطراً 
مباش��راً على قوات االحت��الل االس��رائيلي، فهو محاصر 
وبعي��د ع��ن احل��دود، بل أكثر م��ن ذلك ه��و يعيش حالة 
صعبة ومعّقدة، وعبارة عن كتلة بش��رية تزيد على مئة 
ألف إنسان محشورين في مساحة ال تزيد على كلم مربع 
واحد تقريباً، فضالً عن املش��اكل التي حتصل بني احلني 

واآلخر ويدفع ثمنها الالجئ الفلسطيني.
الرس��الة االس��رائيلية رمب��ا أرادت أن تق��ول بلغ��ة 
تعتمدها دائماً قوات االحتالل: إن بقاء املخيم يعني بقاء 
القضية الفلسطينية وبقاء حق العودة، وإن رحيل املخيم 

يسهم في القضاء على القضية وعلى حق العودة.
لتعزي��ز  املخي��م  بق��اء  ع��ن  حديثن��ا  س��ياق  وف��ي 
اس��تمرار القضية الفلس��طينية والتمس��ك بح��ق العودة 
ورف��ض التوط��ني أو الترحي��ل، فإن احلديث ب��دأ يجري 
ف��ي البلد مؤخ��راً، خاص��ة بعد انته��اء الوجود املس��لّح 
لبع��ض املجموعات املس��لّحة الس��ورية، وجلبهة »فتح 
الش��ام« و »تنظي��م الدول��ة« ف��ي ج��رود بلدات عرس��ال 
وراس بعلب��ك والق��اع، ع��ن ض��رورة وض��ع ح��د ملخيم 
عني احلل��وة باعتب��اره، بنظر البعض، ب��ؤرة ملتهبة قد 
تصي��ب بالتهابها احملي��ط أو حتى البل��د. وبالتالي ال بّد 
م��ن التخلّص م��ن ه��ذا »االلته��اب« حتى ل��و كان الثمن 
شطب املخيم أو حتى شطب القضية الفلسطينية. ويرى 
البعض اآلخر أن املس��ألة ميكن أن تقارب بطريقة أخرى 
أكث��ر موضوعي��ة، بحي��ث ُترس��ى حال��ة من االس��تقرار 
والهدوء الت��ام في املخيم حتّوله إلى نقطة مس��اعدة في 
استقرار البلد، وال جتعله في أي وقت مصدر تهديد للبلد، 
وتسهم في الوقت ذاته في إبقاء روح القضية الفلسطينية 

حّية، وحق العودة محفوظ لالجئني الفلسطينيني.
ش��هد املخيم أكثر من مّرة اشتباكات بني مجموعات 
متع��ددة ف��ي داخل��ه، أض��ّرت بش��كل أساس��ي بس��كان 
املخيم، وبالقضية الفلس��طينية، وبالعالق��ات اللبنانية 
الفلس��طينية. يح��اول البعض أخذ ذل��ك ذريعة لإلجهاز 
عل��ى املخيم ب��أي طريقة من الطرق، فيم��ا يلجم البعض 
اآلخ��ر أي توج��ه يجعل القضي��ة تتحّول إل��ى خبر كان. 
يقود البعض يومياً حملة ش��يطنة عب��ر اإلعالم لتصوير 
أن كل مش��اكل لبنان األمنية وغير األمنية بس��بب وجود 
مخي��م عني احللوة، وبس��بب وجود مجموع��ات أو أفراد 
مطلوب��ني فيه. ويقود البعض اآلخر حملة مضادة لتأكيد 
أن املخي��م مس��تهدف، وص��والً إلى ش��طبه م��ن املعادلة 

ومعه شطب القضية.
يدرك اجلميع أن الوضع الصعب واملأس��اوي الذي 

يعيش��ه أبناء مخيم عني احللوة كفيل بإنتاج إشكاليات 
ال تعّد وال حتصى. فاحلصار املفروض على املخيم، الذي 
مينع إدخال الكثير الكثير من املواد. والضغط الس��كاني 
الهائ��ل في داخله، واملضايقات التي يتعرض لها الالجئ 
داخل املخي��م وخارجه، وحرمان الفلس��طيني الكثير من 

حقوقه االنسانية، كل ذلك كان كفيالً بتحويل املخيم إلى 
بؤرة حقيقية تهدد نفسها وكل ما يحيط بها. ولكننا نرى 
أنه على الرغم من كل ذلك فإن حجم املشاكل واإلشكاليات 
الت��ي تقع ف��ي املخيم، وهو يعيش ه��ذه الظروف، تعتبر 
بس��يطة وال تذكر قياس��اً مبش��اكل وإش��كاليات تقع في 
مختلف��ة  حال��ة  تعي��ش  مناط��ق 
جذرياً عن أح��وال املخيم. لذا فإن 
املطلوب لي��س النظر إلى املخيم ك� 
»بؤرة« مخيفة بقدر ما أن املطلوب 
هو التعامل م��ع املخيم من منطلق 
إنساني حقوقي مينح الفلسطيني 
املج��االت  ف��ي  القانون��ي  حق��ه 
االنس��انية واالجتماعي��ة. مبعنى 
آخ��ر، املطل��وب ه��و التعام��ل م��ع 
املخيم من زاوية حقوقية إنسانية 
التعام��ل  م��ن  أكث��ر  إجتماعي��ة 

والتعاط��ي مع��ه من زاوي��ة أمني��ة فقط باعتب��ار وجود 
بع��ض العناصر املطلوب��ة فيه. ف��إذا كان املطلوبون في 
املخيم عشرات، فإن املتمس��كني بأمن املخيم وأمن لبنان 
وحس��ن العالقة واجلوار، واحلريصني على حق العودة 
ورفض التوطني، وعلى قضيتهم مس��تمرة ومتوقدة، هم 
األغلبية الس��احقة م��ن أبناء املخي��م، وال يجوز أن يؤخذ 
هؤالء، وتؤخذ القضية الفلسطينية، ويؤخذ حق العودة 
ويس��تبدل بقرار ترحيل بس��بب قلّة قليلة موجودة على 
الرغم م��ن إراة األغلبي��ة. إن مقاربة هذا املل��ف تكون من 
خ��الل حوار م��ع فعالي��ات املخيم م��ن ناحي��ة، وتفعيل 
مسألة احلقوق االنسانية واالجتماعية من ناحية ثانية، 

واالنتصار للقضية من ناحية ثالثة.
هن��اك م��ن يح��اول أن يع��زل املخي��م ع��ن احملي��ط 
اجلغرافي والبيئة احمليطة، وبالتحديد عن مدينة صيدا 
التي تتداخل م��ع املخيم بعالق��ات اجتماعية ومصاهرة 
واقتصادي��ة وغي��ر ذلك، حت��ى يتحّول املخي��م إلى لقمة 
س��ائغة. وهن��اك من يعم��ل على إش��عال الف��ن وضرب 
املخي��م من الداخ��ل حتى يتح��ّول إلى محرق��ة للجميع. 
العق��الء ف��ي املخيم وه��م األكثرية الس��احقة، وأصحاب 
املس��ؤولية والق��رار في مدين��ة صيدا، يج��ب أن يتنّبهوا 
لذل��ك ومينع��وا أي اصطي��اد ف��ي العالق��ات ب��ني صيدا 

وجوارها واملخيم وعمقه.{

في ظل التخوف من عدم إجراء االنتخابات في موعدها:

قوى الحراك المدني تنظم صفوفها وتستعد للمعركة
ب��دأت في لبنان مؤخراً التحضي��رات العملية إلجراء 
االنتخاب��ات النيابي��ة في الع��ام املقبل وتطبي��ق القانون 
اجلدي��د، وذلك من خالل عق��د االجتماع��ات األولى للجنة 
احلكومي��ة املخصص��ة لدراس��ة كيفي��ة تطبي��ق القانون 
برئاس��ة رئيس احلكومة سعد احلريري، وقد كشفت هذه 
االجتماع��ات وجود خالفات وتباين��ات عديدة بني القوى 
السياس��ية حول بعض املس��ائل األساس��ية في القانون، 
كالت��زام البطاقة املمغنطة وتس��جيل الناخبني قبل اجراء 

االنتخابات والتعديالت املقترحة على القانون.
وق��د أدت اخلالف��ات بش��أن كيفي��ة تطبي��ق قان��ون 
االنتخابات واعتماد البطاقة املمغنطة الى بروز تخوف لدى 
بعض املسؤولني اللبنانيني من عدم اجراء االنتخابات في 
موعدها )أيار 2018(، وحذَّر وزير الداخلية نهاد املشنوق 
في تصريح له »من انه إذا ل��م يتم البدء عملياً بالتحضير 
لالنتخابات في تش��رين األول املقبل، فإن��ه قد يتم تأجيل 
االنتخاب��ات أو إلغاء املادة املتعلق��ة بالبطاقة املمغنطة«. 
وأم��ا الرئيس نبي��ه بري فقد أطلق ع��دة تصريحات حتّذر 
»من عدم اجراء االنتخابات في موعدها وإن ذلك س��يؤدي 

إلى حصول انقالب في البلد«.
وترافقت هذه املواقف مع عدم قيام احلكومة اللبنانية 
باالج��راءات العملي��ة إلج��راء االنتخاب��ات الفرعي��ة ف��ي 
كسروان وطرابلس وبروز مواقف وتصريحات ملسؤولني 
لبنانيني تش��ير الى احتمال إلغاء هذه االنتخابات، مع ان 
الدس��تور اللبنان��ي يوجب حص��ول االنتخاب��ات الفرعية 

ألن��ه ال يزال هناك أكثر من 6 أش��هر حلص��ول االنتخابات 
األساسية.

وفي ظل هذه األجواء امللبَّدة حول اجراء االنتخابات 
النيابي��ة في موعدها، ب��دأت بعض الق��وى والهيئات من 
مؤسس��ات املجتمع املدني التحضير واالستعداد خلوض 
هذه االنتخابات عبر عقد االجتماعات واللقاءات والندوات 
املخصص��ة لبح��ث قان��ون االنتخابات وكيفية املش��اركة 

فيها.
فه��ل حتص��ل االنتخاب��ات النيابية ف��ي موعدها في 
أي��ار 2018؟ أم ان اخلالف��ات ح��ول قان��ون االنتخابات 
س��تؤدي إل��ى تأجيله��ا أو اج��راء تعدي��الت ف��ي قان��ون 
االنتخاب��ات؟ وما هو موقف ودور قوى احلراك املدني من 
اج��راء االنتخابات؟ وهل س��يكون له��ا دور فاعل في هذه 

االنتخابات اذا حصلت في موعدها احملدد؟
جتري أو ال جتري في موعدها؟

بداي��ة ماذا ع��ن التحضي��رات التي انطلق��ت لتطبيق 
قانون االنتخابات؟ وهل جتري االنتخابات في موعدها؟

ف��ي إط��ار التحضي��ر إلج��راء االنتخاب��ات النيابية 
املقبلة ب��دأت اللجنة احلكومية برئاس��ة رئيس احلكومة 
س��عد احلري��ري سلس��لة اجتماع��ات للبحث ف��ي كيفية 
الب��دء بتطبي��ق القانون اجلدي��د لالنتخابات، وال س��يما 
على صعيد اعتماد البطاقات املمغنطة وتس��جيل أس��ماء 
الناخبني مس��بقاً والقضايا العملية التي يجب اعتمادها. 
وقد حتدثت وس��ائل اإلعالم اللبنانية عن وجود خالفات 
ب��ني الق��وى السياس��ية ح��ول كيفي��ة تطبي��ق القان��ون. 
فاعتم��اد البطاقة املمغنط��ة يل��زم وزارة الداخلية بالبدء 
بإجناز هذه البطاقة ابتداًء من ش��هر تش��رين األول املقبل 
وإال فلن تس��تطيع ال��وزارة إجن��از التحضي��رات الالزمة 
إلج��راء االنتخاب��ات. كذلك برزت خالفات حول تس��جيل 
أسماء الناخبني، ففيما يصر الرئيس نبيه بري وحركة أمل 
وحزب الله على تس��جيل الناخبني الراغبني في املشاركة 
في االنتخابات بش��كل مس��بق مع حتديد م��كان االقتراع 
)ألن القان��ون اجلدي��د ال يل��زم الناخب��ني ف��ي االنتخ��اب 
في مكان س��جلهم(، يع��ارض »تيار املس��تقبل« و»التيار 
الوطني احلر« التس��جيل املس��بق، ويدعوان لترك األمور 
حس��ب رغبة الناخبني، وه��ذه النقطة إذا ل��م يتم االتفاق 

عليها فستنعكس سلباً على التحضير لالنتخابات.
وأم��ا على صعيد اعتماد البطاقة املمغنطة وضرورة 
الب��دء بالتحضير له��ا، فإن هناك وجه��ة نظر لدى بعض 
القوى السياس��ية بإلغاء هذه النقطة تس��هيالً للتحضير 
لالنتخاب��ات وإللغ��اء احلج��ة ب��أن ال وق��ت كان الجن��از 

البطاقة، ما قد يؤخر إجراء االنتخابات.
الق��وى  بع��ض  ل��دى  اآلراء  بع��ض  ب��رزت  كذل��ك 
السياس��ية، وخصوص��اً التي��ار الوطن��ي احل��ر إلج��راء 
بع��ض التعدي��الت العملي��ة أو األساس��ية عل��ى صعي��د 
قان��ون االنتخاب��ات ومنه��ا الس��ماح للناخب ب��أن يكون 
ل��ه )صوت��ان تفضيليان(، ما يس��اعد القوى السياس��ية 
احلزبية باالس��تفادة من قدراتها الش��عبية لتعزيز قوتها 

الناخبة.

وبانتظار بل��ورة هذه النقاط واالتف��اق على اآلليات 
التفصيلية لتطبيق قانون االنتخابات أو اجراء تعديالت 
معينة على القانون، تتخوف بعض املصادر السياس��ية 
اللبنانية »من ان تتحجج بعض القوى السياس��ية بهذه 
اخلالفات للدعوة لتأجيل اجراء االنتخابات في موعدها.

وق��د تكون هناك قوى سياس��ية ب��ارزة متخوفة من 
نتائج االنتخابات املقبلة على موقعها ودورها السياسي 

املقبل.
قوى احلراك املدني

مب��وازاة التحضيرات الرس��مية إلج��راء االنتخابات 
النيابي��ة واخل��وف م��ن تأجيل ه��ذه االنتخاب��ات، بدأت 
بع��ض الق��وى الش��عبية ومؤسس��ات املجتم��ع املدن��ي 
وق��وى احل��راك املدن��ي التحضي��ر املكثف للمش��اركة في 
هذه االنتخابات والعم��ل إلعادة تنظيم صفوفها وتوحيد 
مواقفها واالس��تفادة من جتربتها في االنتخابات البلدية 
والنش��اطات والتح��ركات الت��ي نفذتها طوال الس��نوات 

املاضية.
وتت��وزع مؤسس��ات املجتمع املدني وق��وى احلراك 
املدني على ع��دة مجموع��ات، منها »مجموع��ة مدينتي« 
الت��ي ترش��حت في بي��روت ف��ي االنتخاب��ات البلدية في 
مواجه��ة الئح��ة أح��زاب الس��لطة، »مجموع��ة املواطن« 
التي يرأس��ها الوزير السابق ش��ربل نحاس مع ناشطني 
آخري��ن ولها مؤيدون ف��ي العديد من املناط��ق اللبنانية، 
والقوى السياس��ية املستقلة )وتعرف باسم: قسم( وهي 
تنظ��م مجموع��ات وش��خصيات سياس��ية متنوعة تعقد 
اجتماع��ات ون��دوات ح��ول قان��ون االنتخاب��ات وكيفية 
اقام��ة الدولة املدني��ة، حتال��ف املجتمع املدن��ي والدولة 
املدني��ة، قوى احلراك املدني التي نش��طت في الس��نوات 
قان��ون  واق��رار  الرئاس��ية  االنتخاب��ات  لدع��م  املاضي��ة 
االنتخاب��ات، حزب »س��بعة«، وهو حزب ش��بابي جديد 
ينش��ط ف��ي بعض املناط��ق، مجموع��ات احل��راك املدني 
الت��ي كان لها حتركات بارزة حول البيئة وملف النفايات 
وقضايا أخ��رى، حلقة احلوار الوطني الوطني التي دعت 
لعقد اجتماعات متنوعة لش��خصيات جامعية وإعالمية 

وفكرية من أجل تفعيل دور احلراك املدني.
وحتاول بعض القوى السياسية واحلزبية االنفتاح 
عل��ى ه��ذه الق��وى املدني��ة والتع��اون معه��ا ف��ي معركة 

االنتخابات النيابية املقبلة.
وبانتظار حس��م القرار بش��أن االنتخابات النيابية، 
وفيما بدأت بعض القوى السياسية واحلزبية والشعبية 
التحضير العملي للمشاركة في هذه االنتخابات، وبغض 
النظر عما س��تؤول إليه التحضي��رات على صعيد تطبيق 
قان��ون االنتخاب��ات ف��إن معرك��ة االنتخاب��ات النيابي��ة 
املقبل��ة ميك��ن ان تش��كل محط��ة مهم��ة ف��ي اعادة رس��م 
خريطة سياس��ية جديدة للقوى اللبنانية، فهل يتجاوب 
اللبناني��ون م��ع الدع��وة خل��وض املعرك��ة االنتخابي��ة. 
أم تنج��ح الق��وى السياس��ية ف��ي من��ع حص��ول التغيير 

القادم؟{
قاسم قصير

أبو ياسين يبدي تخوفه من تحول ملف استشهاد العسكريين 
إلى ملف شبيه بملف مخيم نهر البارد وملف عبرا

أكد املس��ؤول السياس��ي للجماعة اإلس��المية ف��ي البقاع 
األس��تاذ عل��ي أب��و ياس��ني أن إظه��ار احلقيقة وفت��ح حتقيق 
ج��اد يصل إلى خالص��ات واضحة ومحددة ه��و مطلب جميع 
اللبناني��ني. وأب��دى أبو ياس��ني في حدي��ث ل�»إذاع��ة الفجر« 
تخوفه من حتول ملف استش��هاد العس��كريني املختطفني إلى 

ملف شبيه مبلف مخيم نهر البارد وملف عبرا.
وأوض��ح أن اخل��وف ه��و م��ن قي��ام الدول��ة بتوقيف��ات 
جماعي��ة، وأن يصار إل��ى عدم محاكم��ة املتهمني، مح��ذراً من 
حتويل املل��ف من ملف قضائ��ي وحقوقي وإنس��اني إلى ملف 

تسويات سياسية.
ورأى أبو ياس��ني أن توجيه االتهام إلى حكومة الرئيس متام سالم هو حرف للحقيقة عن مسارها 
الصحيح. وحّمل أبوياسني مسؤولية ما جرى ملن أتى باملسلحني إلى األراضي اللبنانية عبر إخراجهم 
من بلداتهم في األراضي الس��ورية. ورأى أن تنظيم الدولة نّف��ذ املهمة التي طلبت منه، ومن ثم عاد من 

حيث أتى عبر إخراجه بطريقة آمنة من األراضي اللبنانية.
واعتب��ر أب��و ياس��ني أن املهمة الت��ي كانت مطلوبة م��ن تنظيم الدول��ة، هي االحت��كاك مع اجليش 
اللبناني وأس��ر وقت��ل جنوده، وتبدي��ل املوقف اللبنان��ي من الن��أي بالنفس عن األزمة الس��ورية إلى 

التنسيق مع النظام السوري.
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تفاصيل لقاء الساعات الخمس بين وفد »حماس« ورئيس االستخبارات المصرية
عقد وف��د حرك��ة »حم��اس«، اجتماعاً م��ع رئيس 
االستخبارات املصرية، اللواء خالد فوزي، لنحو خمس 
ساعات. وقالت مصادر من احلركة إن االجتماع ناقش 
مجموع��ة من األمور، التي ب��دأت باحلديث عن أوضاع 
غ��زة، ومطالب��ة وف��د احلرك��ة لرئي��س االس��تخبارات 
املصري��ة مبزي��د م��ن التس��هيالت لتحس��ني األوضاع 

املعيشية في القطاع.
وأوضح��ت املصادر أن وفد »حم��اس« في القاهرة 
طال��ب املس��ؤولني املصريني بزي��ادة تدفقات الس��والر 
للقطاع، حل��ل أزمة الكهرب��اء، والتخفيف من س��اعات 
انقطاعه��ا ف��ي اليوم. وكش��فت أنه جرى نق��اش لنحو 
س��اعتني بش��أن تصور جدي��د لتحريك عملية الس��الم 
بني الفلس��طينيني واإلس��رائيليني، رافضة احلديث عن 
تفاصيل التص��ور، إال أنها أكدت أن ذل��ك التصور يأتي 
في إط��ار إقليمي واس��ع. وأوضحت املص��ادر أن جلنة 
من الوزارات املختلفة املرافقة للوفد السياسي للحركة 
التقت مسؤولني مصريني، لبحث مجموعة من اجلوانب 
الفنية املتعلقة باحتياجات قطاع غزة. وقالت املصادر 
إنه »مت التطرق إلى ملف األسرى اإلسرائيليني، في حني 
أك��د وفد احلرك��ة، املتواجد في القاه��رة، موقف كتائب 

القسام بأنه ال تفاصيل وال حديث عن امللف قبل أن تعلن 
حكوم��ة )بنيامني( نن ياهو بش��كل واضح عن إطالق 
س��راح 54 فلسطينياً محرراً في صفقة وفاء األحرار في 
2011، أعادت اعتقالهم مرة أخرى«. وبحسب املصادر 
فقد »عرض اجلانب املص��ري تطمينات بضمانات منه 
بش��أن تلك القضية، في مقابل تقدمي معلومات بش��أن 

ظروف احتجازهم«. 
يأت��ي هذا ف��ي الوقت الذي أوضح��ت فيه املصادر 
أن حرك��ة »حم��اس« حصل��ت عل��ى وع��ود مصري��ة 
بش��أن أربعة م��ن أعضائها، كان��وا قد اختطف��وا داخل 
األراض��ي املصرية، وذلك بعد مروره��م من معبر رفح، 
خالل توجههم بش��كل رس��مي، إلى اخل��ارج عبر مطار 
القاهرة. وأش��ارت إلى قرب اتخاذ إجراء إيجابي بشأن 
احملتجزي��ن األربع��ة. ورّجح��ت املصادر »عق��د مؤمتر 
جام��ع للفصائ��ل الفلس��طينية، مب��ا فيها حرك��ة فتح، 
ف��ي القاهرة خ��الل الفت��رة املقبلة، ملناقش��ة املصاحلة 

الداخلية، وإحياء اتفاق القاهرة في العام 2014«.
ف��ي هذا الوقت، أكد نائب رئيس املكتب السياس��ي 
حلرك��ة »حماس« في قط��اع غزة، وأحد أعض��اء الوفد 
املتواجد في القاهرة، خليل احلّية، عدم وجود ترتيبات 

للقاء مش��ترك بني القيادي املفصول م��ن حركة »فتح« 
محم��د دحالن، املتواجد في القاه��رة في الوقت الراهن، 

ووفد »حماس«.
وبدأ وفد من »حماس«، برئاس��ة إس��ماعيل هنّية، 
زي��ارة ه��ي األولى م��ن نوعها إل��ى القاهرة من��ذ توليه 

قي��ادة احلركة ف��ي نيس��ان املاضي. وض��م الوفد، إلى 
جانب هني��ة، كالً من رئيس املكتب السياس��ي للحركة 
في غزة يحيى السنوار، وخليل احلّية، وأعضاء املكتب 
السياسي روحي مشتهي، وموسى أبو مرزوق وصالح 

العاروري.{

غارة إسرائيلية على قاعدة
لتصنيع أسلحة كيمياوية قرب حماة

طائ��رات  أن  إس��رائيلية  إع��الم  وس��ائل  أف��ادت 
إس��رائيلية ش��نت  فجر اخلمي��س )9/7( غ��ارة على 
قاعدة عسكرية لتصنيع األس��لحة الكيمياوية  ش�رق 

مصياف بريف حماة الغربي.
من جهت��ه أكد جي��ش النظ��ام الس��وري الغارة، 
وقال إن طائرات إس��رائيلية هاجمت مواقع عس��كرية 
قرب مصي��اف، وأنه قتل جندي��ني ومت تدمير جزء من 

املوقع املستهدف.
من جهته، ذكر املرصد الس��وري حلقوق االنسان 
أن املوقع املس��تهدف هو »مركز الدراس��ات والبحوث 
العلمي��ة« ويخض��ع للعقوب��ات األميركي��ة بوصف��ه 

الهيئة السورية لألسلحة غير التقليدية.
إلى ذلك، ق��ال مراس��لون إن الغارة اإلس��رائيلية 
واألس��لحة  الصواري��خ  لصناع��ة  مرك��زاً  اس��تهدفت 
الكيمياوية، وإن األس��لحة التي يت��م إنتاجها في هذه 
القاع��دة هي صواري��خ  s60، وه��ي الصواريخ التي 

يتم نقلها حلزب الله عادة.
وأض��اف أن القاعدة التي مت قصفها، كانت بصدد 
أن تتحّول إلى مصنع إلنتاج الصواريخ الدقيقة، ذلك 
أن إيران س��عت إلى إنش��اء ش��بكة مصان��ع لتصنيع 
الصواري��خ الباليس��تية والصواري��خ الدقيقة حلزب 
الل��ه، والقاعدة الت��ي مت قصفها واحدة م��ن البرنامج 
اإليران��ي ف��ي س��وريا في م��ا يخص 
ح��زب  ملصلح��ة  األس��لحة  تصني��ع 
الله. وتأتي تلك الغ��ارة بالتزامن مع 
املناورة العس��كرية األب��رز التي تقوم 
ح��رب  ألي  مح��اكاة  إس��رائيل،  به��ا 

محتملة مع حزب الله.
يش��ار إل��ى أن املرك��ز املذك��ور ال 
يبعد س��وى 70 كيلومت��راً عن قاعدة 
حميمي��م العس��كرية الروس��ية ق��رب 

بانياس.{

ملفات على أجندة وفد حركة حماس 
في القاهرة

غزة - أحمد الكومي

على نحو مفاجئ، أُعلن عن زيارة لرئيس املكتب السياس��ي حلماس إس��ماعيل هنّية، على رأس 
وفد رفيع من احلركة من قطاع غزة، هي األولى له بعد انتخابه رئيساً حلماس.

تأتي الزيارة في حلظة االختب��ار للعالقة مع مصر، والوعود بانفراجة كبيرة بعد عيد األضحى 
لألوضاع في قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح البري، التي س��ُتظهر إما نضوج االنعطافة نحو النائب 
محمد دحالن، أو علو كعب رئيس السلطة أبو مازن الذي راهن على أن املعبر لن يفتح بشكل طبيعي 

»إال بوجود الشرعية«.
ال تبدو املهمة سهلة أمام حماس في ظل الضغوط التي متارسها أطراف اخلصومة ملنع احلركة 
من تس��جيل أي اجناز أو إحداث ثغرة في جدار احلصار، وبالتال��ي، فإنه ميكن التنبؤ بأجندة الوفد 

الزائر إلى القاهرة، التي تتضمن أربعة ملفات هي:
أوالً: العالق��ة الثنائية م��ع مصر، على ضوء التط��ورات األخيرة املتمثلة في زي��ارات الوفود من 
قطاع غزة إلى القاهرة، وعلى رأسها زيارة رئيس حماس في غزة يحيى السنوار على رأس وفد أمني 
كبي��ر، مّت خاللها بحث العالقة في إطارها األمني، ومدى إمكانية اس��تثمار هذه العالقة في التخفيف 
م��ن جدوى إجراءات أبو م��ازن ضد غزة، تبعها زي��ارات لوفود حكومي��ة واقتصادية بحثت تنفيس 
احلص��ار. وعليه، فإن املهمة األولى للوفد تأتي في إطار التأكيد على الزيارات الس��ابقة للحركة، كما 
أن تخصيص القاهرة بأول زيارة لرئيس املكتب السياس��ي حلماس يؤش��ر إلى املوقع املهم للقاهرة 
ف��ي امللف الفلس��طيني بكل أجنداته، مع أهمية اإلش��ارة إل��ى أن آخر زيارة لهنّية إل��ى القاهرة كانت 
بتاريخ 23 كانون الثاني املاضي، وأكد عقب عودته إلى غزة بأن العالقة مع مصر تش��هد »انقالبات 

نوعية« و»إيجابية«.
ثاني��اً: املل��ف األمني واخلطوات الت��ي تلي إقامة املنطق��ة األمنية على احل��دود اجلنوبية لرفح، 
خاص��ة بعد حادث التفجي��ر االنتحاري ال��ذي ارتقى فيه عنصر أم��ن من حماس، وال��ذي أكد جّدّية 
احلرك��ة والتزامها بوعودها في مجابهة أي أفراد يحاولون العب��ث بأمن مصر، وأعطى برهاناً كافياً 
عل��ى صدق اخلطاب السياس��ي حلماس املوّجه نحو القاهرة، وحتدي��داً في ما يتعلق بحرصها على 

أمنها القومي.
ثالث��اً: تخفي��ف احلصار عن قطاع غ��زة من خالل اإلج��راءات املوعودة بتبادل جت��اري مفتوح، 
وفتح دائم ملعبر رفح، واس��تمرار تدفق املس��اعدات اإلنس��انية إلى القطاع، وترجمة هذه الوعود إلى 
خط��وات عملية يش��عر بها ويس��تفيد منها املواطن الفلس��طيني. وهذا األمر يتعل��ق بنجاح الوفد في 

حتسني العالقة مع القاهرة إلى األفضل، وقطع الطريق على أي محاوالت لتخريبها.
رابع��اً: بح��ث أي أفق ممكن ف��ي ملف املصاحلة الفلس��طينية، رغم أن أبو م��ازن فعل ما تعتبره 
القاه��رة جتاوزاً لها في ه��ذا امللف، بتوجهه إلى تركيا وطلبه من الرئيس أردوغان أن ميارس تأثيره 
عل��ى حم��اس »والضغط عليها إلنهاء االنقس��ام«. وطرح ه��ذا امللف من وفد حم��اس ميكن أن يخدم 
احلرك��ة في إش��عار مصر بأهمية موقعها ف��ي املصاحلة، كما ميكن أن يخدمها ف��ي الضغط على أبو 

مازن للتراجع عن إجراءاته القاسية ضد غزة.
من املهم في الس��ياق اإلش��ارة إلى دالالت مهمة لزيارة وفد حماس إل��ى القاهرة، في مقدمتها أن 
الوف��د يرأس��ه هنّي��ة رئي��س 
املكتب السياسي، الذي خلف 
مش��عل ف��ي آخ��ر انتخاب��ات 
للحرك��ة، مم��ا ُيظه��ر رمزي��ة 
الوف��د، إضاف��ة إلى مش��اركة 
أعضاء من املكتب السياس��ي 
ف��ي اخل��ارج يتقدمه��م نائب 
الرئيس موس��ى أب��و مرزوق؛ 
األم��ر ال��ذي يرف��ع املس��توى 
التمثيل��ي للوف��د، ويظهر أننا 
أمام زي��ارة مهمة وحساس��ة 
للمكتب السياسي حلماس.{

»حماس« تبدي استعدادها
للحوار مع حركة فتح بالقاهرة

أكد وفد حركة حماس الذي يزور مصر حالياً اس��تعداده لعقد جلسات حوار مع حركة فتح في 
القاهرة فوراً من أجل إبرام اتفاق بني اجلانبني وحتديد آليات تنفيذه.

وجدد وفد حماس اس��تعداد احلركة حلل اللجنة اإلدارية التي ش��كلتها في وقت س��ابق إلدارة 
شؤون القطاع، ومتكني حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها وإجراء االنتخابات.

وأك��د الوفد جاهزية حم��اس حلل اللجنة اإلداري��ة، على أن يعقب اخلطوة عقد مؤمتر موس��ع 
للفصائ��ل الفلس��طينية بالقاهرة، بهدف تش��كيل حكومة وح��دة وطنية تتولى مس��ؤولياتها جتاه 

الشعب الفلسطيني بالضفة وقطاع غزة والقدس احملتلة.
ويزور وفد من حركة حماس مصر حالياً برئاس��ة رئيس املكتب السياس��ي للحركة إس��ماعيل 

هنية. وقد التقى الوفد رئيس املخابرات العامة املصرية.
وأك��د الوفد الذي وص��ل القاهرة يوم األحد حرص احلركة على اس��تقرار مصر وعدم الس��ماح 

باستخدام قطاع غزة للمساس بأمنها.
وفي وقت س��ابق، قال املكتب اإلعالمي لهنّية إنه س��يبحث في هذه الزيارة العديد من القضايا 
املهم��ة، خاص��ة ما يتعل��ق بالعالقات الثنائي��ة مع مصر وس��بل تطويرها، وتعزي��ز التفاهمات مع 

القاهرة التي متت أثناء زيارة وفود احلركة السابقة.
كما س��يبحث هني��ة مع املس��ؤولني املصريني آلي��ات تخفيف احلص��ار عن غزة، ومس��تجدات 

القضية الوطنية، وسبل استعادة وحدة الشعب الفلسطيني، وحتقيق املصاحلة الوطنية.
وأوضح مراس��لون أن الزيارة تعد تتويجاً للزيارات التي س��بقتها في الش��هور املاضية، وهو 
م��ا يعكس تطوراً ف��ي العالقة بني مصر وحركة حم��اس. وأن حماس تنظر له��ذه الزيارة بكثير من 

األهمية، وتأمل أن تبحث خاللها موضوع احلصار املفروض على غزة منذ 11 عاماً.
وإل��ى جان��ب هنية، يضم الوفد مس��ؤول حماس في غزة يحيى الس��نوار ونائب��ه خليل احلّية 

وعضو مكتبها السياسي روحي مشتهى، وقيادات أخرى  في احلركة.{
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إشكالّية معركة دير الزور.. بين المصالح األمريكّية والروسّية
الق��وى  ب��ني  العس��كرية  التحضي��رات  تتس��ابق 
املتصارع��ة ف��ي الس��احة الس��ورية إلط��الق معركة دير 
ال��زور، التي تعتب��ر -باملقاييس العس��كرية واجلغرافية 
واالقتصادي��ة وحت��ى األيديولوجي��ة- أم املع��ارك بع��د 
معرك��ة حلب. وأهمية معركة دير الزور ال تكمن في كونها 
املعركة األخيرة الرئيس��ية ضد تنظيم الدولة اإلس��المية 
ف��ي س��وريا فحس��ب، ب��ل بس��بب خصوصي��ة احملافظة 

والتعقيدات املرافقة للعملية العسكرية فيها.
ولذلك فإن اإلش��كالية التي تواجه املعركة تكمن في 
الق��وى التي س��تطلق املعرك��ة، وفي احل��دود اجلغرافية 
املتاحة لكل طرف، فاحملور األميركي امُلمثل بقوات سوريا 
الدميقراطي��ة )قس��د( و»مغاوير الث��ورة« أضعُف من أن 
ُيطلِق معركة دير الزور، فيما يبدو احملور الروس��ي املمثل 
باجليش الس��وري والق��وات التابعة إليران قوي��اً وقادراً 

على إطالق هذه املعركة.
خصوصية احملافظة

محافظ��ة دي��ر الزور ه��ي ثانية كبري��ات احملافظات 
من حيث املس��احة، إذ تبلغ نح��و 33 ألف كيلومتر مربع، 
وتالصق محافظة احلس��كة من الش��مال ومحافظة الرقة 
من الشمال الغربي ومحافظة حمص من اجلنوب الغربي، 
ما يجعلها منفتحة على وسط سوريا )البادية والقلمون 

الشرقي(، وعلى الشمال الشرقي والشمال األوسط.
وال تقتصر األهمية اجلغرافية لدير الزور على الداخل 
الس��وري، فه��ي مالصقة حملافظت��ني عراقيت��ني )نينوى 
واألنب��ار(، األمر ال��ذي يضفي عليها أهمي��ة كبرى، إذ إنها 
املعبر اجلغرافي األهم بني سوريا والعراق، بسبب توافر 
البن��ى التحتي��ة والكثافة الس��كانية والق��رب اجلغرافي 

للعاصمتني.
تض��اف إلى ذل��ك الث��روات الطبيعية ف��ي احملافظة 
من الزراع��ة )القمح والقطن والسمس��م وصخور وعروق 
يس��تخرج منها املل��ح الصخري عبر منج��م التبني(، إلى 

تواجه املعارضة الس��ورية، املمثل��ة بالهيئة العليا 
للمفاوض��ات، ضغوطاً إقليمية ودولي��ة من أجل التخلي 
للمش��يئة  والرض��وخ  الس��ورية،  الث��ورة  ثواب��ت  ع��ن 
الروس��ية التي تهدف إلى إعادة إنتاج نظام بش��ار األسد 
حت��ت ذريعة محارب��ة اإلرهاب ف��ي املنطق��ة. وقبل أيام 
من اجتماع أس��تانة الس��وري، املقرر ف��ي 14 و15 أيلول 
احلال��ي، وم��ن اجتم��اع الري��اض اخل��اص باملعارضة 
السورية املنوي عقده في تشرين األول املقبل، بدأ الروس 
حت��ركاً من أجل تس��ويق رؤيتهم في عواص��م فاعلة في 
امللف الس��وري، أبرزها الرياض وعّم��ان، والضغط أكثر 
على »الهيئة« من أجل ضم منصة تدعمها موسكو، تزعم 
أنه��ا تنتمي إلى املعارض��ة، لكنها ال تدعو إلى اس��تبعاد 
األس��د عن السلطة، وتطالب ببقاء دستور وضعه األخير 
في العام 2012. وتعتب��ر الهيئة العليا للمفاوضات هذا 
األمر مساس��اً مباش��راً مببادئ الثورة، ومحاولة للعودة 
باألوضاع في س��ورية إلى م��ا قبل 2011، ع��ام انطالق 

الثورة السورية املطالبة بتغيير عميق في بنية النظام.
ومن الواضح أن التحرك الروسي، وحتديداً باجتاه 
السعودية، التي زارها وزير اخلارجية الروسي سيرغي 
الف��روف، يه��دف إلى دف��ع الري��اض للضغ��ط أكثر على 
الهيئة العليا للمفاوضات من أجل ضم منصة »موسكو« 
احملس��وبة عل��ى املعارضة إلى وفد الهيئ��ة املفاوض في 
جنيف، في محاولة روس��ية واضح��ة الختراق »الهيئة« 
من داخلها من أجل تثبيت رؤية موسكو للحل السياسي. 
وانعكس التوجه الروسي في التصريحات التي أدلى بها 

الث��روة النفطي��ة )حقول العم��ر والتنك واجلف��رة والورد 
 T2 »والتي��م(، فض��الً ع��ن محط��ات النف��ط )»ت��ي ت��و

واخلراطة( ومعامل الغاز.
أمام هذه املعطيات؛ تتج��ه أعني املتحاربني إلى دير 

الزور:
- بالنس��بة إل��ى احملور الروس��ي، تعني اس��تعادة 
الس��يطرة عل��ى احملافظة إع��ادة تأهيل النظام الس��وري 
اقتصادياً على املس��توى النفطي والزراع��ي واحليواني، 
ف��ي وق��ت ه��و بأم��س احلاجة إل��ى الدع��م املال��ي. كذلك 
ستش��كل احملافظ��ة بالنس��بة إلى النظ��ام خزاناً بش��رياً 
كبيراً إلمداد اجليش، مس��تفيداً من الوضع السيكولوجي 
للس��كان بس��بب احلياة املأس��اوية التي عاش��وها حتت 

حكم تنظيم الدولة اإلسالمية.
وم��ن الناحي��ة العس��كرية، تعن��ي الس��يطرة عل��ى 
احملافظة تشكيل سّد جغرافي ميتد إلى حماة غرباً مروراً 
بريف حمص الش��مالي الش��رقي وريف الرق��ة اجلنوبي، 

الفروف من العاصمة األردنية عمان، يوم االثنني، إذ قال 
ف��ي مؤمتر صحافي م��ع نظيره األردني أمي��ن الصفدي، 
إن الس��عودية جادة بالفعل في تسوية األزمة السورية، 
مضيف��اً أن الري��اض دعمت عملية املفاوضات الس��ورية 
في أس��تانة. وقال: »نعتقد بأن الس��عودية تس��عى إلى 
تس��وية األزمة الس��ورية، وقد تأكد ذلك في بداية عملية 
أستانة، عندما قامت روس��يا وتركيا وإيران باستحداث 

هذه العملية. 
وكان الفروف أش��ار، م��ن جدة منذ أيام، أن روس��يا 
تدع��م جه��ود الس��عودية لتوحي��د املعارضة الس��ورية 
ف��ي وف��د موح��د، موضح��اً أن ه��ذه اجلهود تس��اهم في 
تق��دم املفاوض��ات ف��ي جني��ف. يذك��ر أن الهيئ��ة العليا 
للمفاوضات بذلت جهوداً من أجل ضم منصتي موس��كو 
والقاه��رة إلى وفده��ا التفاوض��ي، لكن ه��ذه اجلهود لم 
تثم��ر بس��بب متت��رس منصة موس��كو خصوص��اً خلف 
الرؤية الروس��ية، وهو ما أفش��ل مفاوضات جرت الشهر 
املاض��ي في الري��اض ب��ني الهيئ��ة واملنصتني. وتش��ير 
مص��ادر مطلعة إلى أن هناك محاوالت تبذل من قبل عدة 
أطراف من أجل »تقلي��م أظافر املعارضة« في اجتماعات 
الري��اض املتوقعة في أكتوب��ر املقبل، بحي��ث يتم تقدمي 
ش��خصيات »مرنة« تقبل بحل سياس��ي ُيبقي األسد في 
السلطة، حتت الفتة »الواقعية السياسية«، والتي تدفع 
باجتاه تثبيت النظام في دمشق على أساس التشاركية 

في السلطة مع املعارضة.
وفي ظل هذه التحوالت، شرعت املعارضة السورية 
غايته��ا  اجتماع��ات،  عق��د  ف��ي 
السياس��ية  املعطي��ات  دراس��ة 
املس��تجدة، وس��ط تأكي��دات أنها 
ل��ن تنص��اع للضغ��وط، كم��ا ل��ن 
تتخل��ى ع��ن مبادئ الث��ورة حتت 
السياس��ية«  »الواقعي��ة  ذريع��ة 
التي تس��تهدف جر املعارضة إلى 
توقي��ع وثائ��ق استس��الم للنظام 
وحلفائ��ه. وضم��ن هذا الس��ياق، 
اختتم االئتالف الوطني السوري، 
أعمال دورته اخلامسة والثالثني، 
الت��ي بدأت ف��ي مدينة إس��طنبول 

ومن شأن هذا الشريط اجلغرافي أن يكون مبثابة احلاجز 
أم��ام »وحدات احلماية الكردي��ة« ملنعها من التوجه نحو 

اجلنوب إن قررت فعل ذلك، وحلصارها في الشمال.
فت��ح  إع��ادة  للنظ��ام  احملافظ��ة  س��تمنح  وأخي��راً 
املمرات االقتصادية والعس��كرية مع العراق وإيران، ولن 
يك��ون بحاجة -إلمت��ام ذلك- إلى موافقة »قوات س��وريا 

الدميقراطية« كما هو احلال في احلسكة.
عند هذه النقطة يلتقي النظام مع إيران استراتيجياً، 
ذل��ك أن اس��تعادة الطري��ق الدول��ي الراب��ط ب��ني بغ��داد 
ودمشق، يعني عملياً نشوء ممّر جغرافي مستدام ينطلق 
من طه��ران إلى لبن��ان، ومن ش��أن هذا التط��ور أن مينح 

طهران سيطرة على شرق سوريا وغرب العراق.
- أما بالنس��بة إلى احمل��ور األميركي، فال توجد لديه 
أهداف اس��تراتيجية طويل��ة األمد في احملافظ��ة، وكل ما 

التركية السبت املاضي. وأش��ار عضو الهيئة السياسية 
ف��ي االئتالف، عقاب يحيى، إل��ى أن برنامج االجتماعات 
»كان زاخ��راً بالعدي��د من القضاي��ا املهمة«، مش��يراً إلى 
أنها »شهدت نقاش��ات تصب في اجتاه إصالح االئتالف 
ورف��ده بأعضاء جدد، وتبيان موقف االئتالف من العديد 
من املس��ائل التي تخص العملية السياس��ية«. وكش��ف 
أن »االئت��الف واف��ق على ضم 15 عض��واً جديداً ميثلون 
الفصائل العسكرية«، مشيراً إلى أن االئتالف وافق أيضاً 
على اختيار عش��ر ش��خصيات ميثلون األقليات واملرأة، 
إضافة إل��ى حث املجالس احمللي��ة املنتخبة على اختيار 
ممثليها ف��ي االئتالف. وأكد أن املجتمعني رحبوا بانعقاد 
مؤمتر موس��ع للمعارضة في الرياض في تش��رين األول 
املقب��ل إلع��ادة هيكل��ة الهيئة العلي��ا للمفاوض��ات، التي 
يع��د االئتالف أه��م ركائزه��ا، وتوس��يع قاع��دة التمثيل 
فيها، ش��رط احملافظة على أساسيات بيان »الرياض 1« 

الصادر أواخر عام 2015.
وج��اءت اجتماعات االئتالف الوطني الس��وري في 
خضم حراك روس��ي في الشرق األوس��ط يقوده الفروف 
م��ن أجل تس��ويق وجه��ة النظ��ر الروس��ية القائمة على 
إع��ادة إنتاج نظام األس��د حتت ذريع��ة محاربة اإلرهاب 
ف��ي املنطق��ة. وال تخفي املعارضة الس��ورية مخاوف من 
ضغ��وط إقليمية ودولي��ة عليها من أجل حرف مس��ارها 
السياس��ي، واملوافق��ة عل��ى ح��ل يبقي بش��ار األس��د في 
الس��لطة خالل املرحل��ة االنتقالي��ة، مع إمكاني��ة دخوله 
أي انتخاب��ات تعقب ه��ذه املرحلة. ورش��حت معلومات 
أن املنس��ق الع��ام للهيئ��ة العلي��ا للمفاوض��ات، رياض 
حج��اب، يق��ود التي��ار الراف��ض ألي تن��ازالت عل��ى هذا 
الصعي��د، وه��و ملّ��ح إل��ى أن الهيئة تتع��رض لضغوط، 
معتبراً أن »الواقعية تكمن في توحيد اجلهود وااللتفاف 
حول مطالب الثورة، وليس في محاولة استرضاء املزاج 
الدولي املتقلب«. ويرفع هذا التيار العديد من »الالءات«، 
أبرزها »ال دور لألس��د في راهن ومستقبل سورية«، و»ال 
لالحتاللني الروس��ي واإليراني لس��ورية«، و»ال تقس��يم 

للبالد حتت أي ذريعة«.{

يصب��و إليه ه��و أن يع��زز وجوده ف��ي منطق��ة جغرافية 
حدودي��ة مع الع��راق، وإن كان األمر مقتص��راً على نقاط 
جغرافي��ة ضيقة ومح��دودة، إضافة إل��ى احلصول على 

حصة من الثروة النفطية.
وعن��د ه��ذه النقطة تتقاط��ع املصال��ح األميركية مع 
فصائل املعارضة الس��ورية التواقة إلى وضع يدها على 

حقول نفطية.
ارتباك احملور األميركي

يعاني احملور األميركي من تعقيدات وثغرات عديدة، 
فق��وات »قس��د« مثالً ليس��ت لديه��ا أهداف اس��تراتيجية 
ف��ي محافظة دي��ر ال��زور، وهي إن ش��اركت ف��ي العملية 

العسكرية فإنها تقوم بذلك بطلب أميركي.
ورغ��م قوته��ا الكبي��رة وجناعته��ا في املع��ارك ضد 
التنظيم، فإنها تعاني من مشكلة السيطرة على مساحات 
واسعة تضاف إلى مناطق سيطرتها، فهي ال متتلك العدد 

البشري الكافي لذلك.
وعليه يبدو أن دورها العس��كري سيكون لوجستياً، 
أو عل��ى األقل العودة إلى مناطق س��يطرتها ُبعيد االنتهاء 
م��ن معرك��ة دي��ر ال��زور، كما أنه��ا مثقل��ة مبعرك��ة الرقة 

والترتيبات العسكرية/املدنية التالية للمعركة.
أما الق��وى العس��كرية العربية )مجل��س دير الزور 
فه��ي  املغاوي��ر(  وجي��ش  النخب��ة  وق��وات  العس��كري 
أضعف من أن تطلق ه��ذه املعركة مبفردها، أو أن حتقق 

انتصارات عسكرية.
و»مجلس دير الزور العسكري« ال ميتلك سوى مئات 
من املقاتلني، ومعظمهم لم يخبر جتارب عسكرية كافية، 
فيما يعان��ي »مغاوير الثورة« من تش��تت ف��ي عناصره 
املنتش��رين في احلسكة ش��مال محافظة دير الزور، وفي 

شرقي محافظة حمص جنوب محافظة دير الزور.
واألم��ر ذات��ه ينطب��ق عل��ى »ق��وات النخب��ة« بع��د 
انضم��ام ج��زء م��ن عناصره��ا إلى »قس��د« عل��ى خلفية 
اس��تبعادها من املشاركة في معركة دير الزور، خوفاً من 
حدوث صراع عش��ائري سني-سني ينعكس سلباً على 
سير املعارك، ذلك أن معظم عناصر »قوات النخبة« التي 
تنتمي إلى عش��يرة الش��عيطات، لديها ثأر مع عشيرتْي 
البوكام��ل والبكي��ر اللتني حتالفتا م��ع التنظيم الذي قام 

بقتل عدد كبير من أبناء الشعيطات.
وأغل��ب الظ��ن أن الوالي��ات املتح��دة ترب��ط معركة 
دي��ر الزور باملع��ارك غرب الع��راق في نين��وى واألنبار، 
فانتشار القوات احلليفة لها في مدينة الشدادي جنوبي 
احلسكة يوحي بأن الهدف األميركي هو شمالي محافظة 
دير الزور وجزء من ش��ريطها احلدودي مع العراق، لكن 
م��ن دون فتح معرك��ة احلويج��ة ومحيطها ف��ي العراق 
س��تتعرض القوات احلليفة لواشنطن لهجوم عنيف من 

التنظيم.
ثبات احملور الروسي

من الواضح أن احملور الروس��ي أكثر قوة ومتاس��كاً 
م��ن احمل��ور األميركي، حي��ث يج��ري التحضي��ر ملعركة 
دي��ر الزور بهدوء وروية، ووفق أهداف عس��كرية محددة 
مس��بقاً وتقاس��م دقي��ق للمه��ام. هك��ذا يق��وم الطي��ران 
الروس��ي بضربات جوي��ة مكثفة ضد تنظي��م الدولة في 
الريف اجلنوبي الشرقي حملافظة الرقة، وفي ريف حماة 
الش��رقي، وريف حمص الش��رقي، لتعبي��د الطريق أمام 

النظام للمضي قدماً نحو دير الزور.
تش��كيل  عل��ى  به��دوء  اإليراني��ون  يعم��ل  وفيم��ا 
صحوات عربية في احلسكة تكون يداً للنظام للمشاركة 
ف��ي املعرك��ة إن اقتض��ت الظ��روف ذلك؛ تنتش��ر »حركة 
جن��وب  كيلومت��راً   60 بع��د  عل��ى  العراقي��ة  النجب��اء« 

البوكمال استعداداً للتحرك باجتاهها.
هذا الواقع س��مح لقوات النظ��ام بالتقدم في الريف 
الغرب��ي لدير الزور من محور الرقة ومحور الس��خنة في 
ريف حمص الشرقي، لينتهي األمر بوصول قوات النظام 

إلى مشارف مدينة دير الزور.
وبناء على هذه الص��ورة؛ تبدو الغلبة في احملافظة 
للمحور الروس��ي، لك��ن األميركي��ني الذين يس��عون إلى 
تعبي��د طريق عس��كري بري ميتد من الش��مال الش��رقي 
)احلسكة( إلى اجلنوب الشرقي )السويداء(، مضطرون 
إلى الس��يطرة على الشريط اجلغرافي في احملافظة على 
طول احلدود العراقية، ملنع حدوث إس��فني جغرافي بني 
مناط��ق وجودهم ف��ي الش��مال ونظيرتها ف��ي اجلنوب. 
واملش��كلة الت��ي تواجه ه��ذا اله��دف هي انتش��ار بعض 
القوى احملس��وبة على إيران -وفي مقدمتها »النجباء«- 
ف��ي املنطقة الواقعة ب��ني قاعدة الزكف ف��ي ريف حمص 
الشرقي، واحلدود اإلدارية حملافظة دير الزور من جهتها 
اجلنوبية الشرقية. وليس معروفاً إلى اآلن كيف ستكون 
التس��وية اجلغرافية بني روسيا والواليات املتحدة، لكن 
يب��دو من س��ير األم��ور أن محافظة دي��ر الزور ل��ن تكون 
خالص��ة ألي طرف كما هو األمر في احلس��كة، ولن تكون 
ثم��ة غلب��ة لط��رف على ط��رف كما ه��و احلال ف��ي الرقة 

وحلب؛ على األقل اآلن في ضوء املعطيات املتوافرة.{

بقلم: حسني عبد العزيز

بقلم: محمد أمني

المعارضة السورية تواجه الضغوط... وموسكو تواصل تسويق رؤيتها للحل

وزير 
اخلارجية 

الروسي
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ميانمار.. ولعبة االنفتاح والديمقراطّية

منظمة »التعاون اإلسالمي« تدعو ميانمار لوقف 
»األعمال الوحشية المنهجية« ضد الروهنغيا

ميامن��ار ليس��ت أكث��ر م��ن كي��ان سياس��ي مش��ّوه 
سياس��ياً وجغرافي��اً مثل كثير م��ن الكيان��ات التي رحل 
عنه��ا االس��تعمار قبل ع��دة عقود. فم��ع التع��دد العرقي 
الكبي��ر الذي تتمتع ب��ه هذه الدولة؛ أس��يئت إدارتها إلى 
أقصى درجة، ال لصالح األغلبية البورمية وضد األقليات 
كما هو ش��ائع، بل لصالح جنراالت اجليش الذين أداروا 
املش��هد هناك من أمام الس��تار، ثم من خلف��ه منذ حوالي 
س��بعة عقود حتى الي��وم، نيابة عن االس��تعمار الراحل 
أول مرة، ونيابة عن قوى االقتصاد العاملي الكبيرة اآلن.

دميقراطية اقتصادية
تتجاور في القطر اآلسيوي الصغير مجموعات عرقية 
كثيرة؛ مث��ل: البورم��ان )وهم األغلبي��ة( والروهينغيني 
)مس��لمو أراكان أو راخني( واملون والكاتش��ني والش��ان 

واألركانيز والكارن والتشني وغيرها.
وليس��ت ه��ذه إش��كالية ف��ي ذاته��ا؛ إذ إن الواليات 
املتح��دة األميركي��ة )قائ��دة النظ��ام السياس��ي العامل��ي 
احلالي( هي أكثر دول العالم تعدداً في األعراق، وال تكاد 
تصفو دولة في العالم كله لعرق واحد؛ وإمنا اإلش��كالية 
ف��ي توجي��ه دفة الدول��ة إلى ما يخ��دم طائف��ة معينة أو 

دول  رؤس��اء  وص��ف 
التعاون  »منظمة  وحكومات 
األح��د،  ي��وم  اإلس��المي« 
م��ا يتع��رض ل��ه املس��لمون 
الروهنغي��ا في إقلي��م أراكان 
غرب��ي ميامن��ار ب�»األعم��ال 
الت��ي  املنهجي��ة  الوحش��ية 
خطي��راً  انته��اكاً  تش��كل 

للقانون الدولي«.
جاء ذلك ف��ي توصيات 
املنظم��ة  عقدت��ه  اجتم��اع 
عل��ى هام��ش قمته��ا للعلوم 

م��ن  مبب��ادرة  أس��تانة،  ف��ي  املنعق��دة  والتكنولوجي��ا 
الرئي��س التركي رج��ب طيب أردوغ��ان، وتضمنت دعوة 
حكومة ميامن��ار إلى اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بوقف 

»املمارسات التمييزية« ضد املسلمني الروهنغيا.
ودع��ا االجتم��اع حكوم��ة ميامن��ار، حس��ب بي��ان 
للمنظم��ة، إلى »التعاون مع بعثة تقص��ي احلقائق التي 
كلفها مجلس حقوق اإلنس��ان التابع لألمم املتحدة إجراء 
حتقيق ش��امل ومس��تقل في جميع االنتهاكات املزعومة 

للقانون الدولي وتقدمي مرتكبيها إلى العدالة«.
وح��ث حكومة ميامنار على »اتخ��اذ جميع التدابير 
الكفيل��ة بوقف أعمال التش��تيت واملمارس��ات التمييزية 
ضد مسلمي الروهنغيا، والقضاء على األسباب اجلذرية 
لذل��ك، وضمان عودة مس��تدامة لالجئني م��ن الروهنغيا 
وطنهم«.وطال��ب  إل��ى  وخارجي��اً  داخلي��اً  املش��ردين 

مكون��اً واحداً م��ن مكون��ات الدولة دون جموع الش��عب 
ن املدَلّل هم ق��ادة اجليش وضباطه  الغفيرة، وه��ذا املكِوّ

الكبار.
وقد مورست هذه السياسة في السيطرة العسكرية 
على الدولة والس��لطة بش��كل صريح منذ انقالب 1962 
حت��ى انتخابات عام 2015. ومل��ا كان تراجع احلياة في 
ميامن��ار ط��وال ه��ذه الفترة س��ريعاً وعاماً؛ فقد ش��هدت 
الب��الد احتجاج��ات ومظاه��رات ش��عبية ض��د الس��لطة 
م��ن وقت إل��ى آخ��ر، وواجهه��ا اجلي��ش بالقم��ع والقتل 
والتضيي��ق، وكان لرئيس��ة الوزراء احلالية أونغ س��ان 
س��و تشي -ذات الوجه الرأس��مالي بأسرتها اإلجنليزية 
زوج��اً وأوالداً- نصيُبه��ا م��ن الكف��اح ضد العس��كريني، 

ونصيبها من السجن وحتديد اإلقامة كذلك.
هن��ا ب��دأ التحول من الس��يطرة املباش��رة للعس��كر 
إلى الس��يطرة املقَنّعة، فبدأت الدولة الصغيرة املزدحمة 
بالس��كان والثروات تتبنى نوعاً من االنفتاح االقتصادي 
لصال��ح عمالق��ة االقتص��اد العاملي واآلس��يوي: الصني، 

والواليات املتحدة، واليابان، وكوريا.
وهن��ا نح��ن مضط��رون إلى االدع��اء بوج��ود خطة 

االجتماع الس��لطات ف��ي ميامنار ب�»إحياء اتفاق س��ابق 
ح��ول فتح مكتب للش��ؤون اإلنس��انية ملنظم��ة التعاون 
ف��ي مدينة يانغون، بهدف تقدمي املس��اعدات دون متييز 

لضحايا العنف في البالد«.
األعض��اء  واحلكوم��ات  ال��دول  رؤس��اء  وش��دد 
ب�»منظم��ة التعاون اإلس��المي« على ض��رورة أن »تتخذ 
ميامنار خطوات ملموس��ة للحيلول��ة دون تفاقم الوضع 

اإلنساني« في إقليم أراكان.
وأع��رب االجتماع ع��ن قلقله إزاء تدف��ق أعداد هائلة 
من أبن��اء الروهنغيا إل��ى بنغالديش واآلثار اإلنس��انية 
واألمنية على احلكومة البنغالية. ودعا الدول اإلسالمية 
ودول العال��م إلى مواصلة جهوده��ا باالقتران مع جهود 
األمم املتحدة لضم��ان عودة جميع الالجئني امليامناريني 

املشردين إلى ديارهم في إقليم أراكان.

منسقة لتلميع وتسويق سو تشي -التي كانت حتيا مع 
أسرتها في لندن حياة وادعة- لصالح هذه الدميقراطية 
العرج��اء مبنحها جائ��زة نوبل س��نة 1991، وإظهارها 
على أنها أم الدميقراطية البورمية، بل القديسة املستعدة 
لالستش��هاد في س��بيلها بتحملها االضطهاد والتضييق 

الذي مارسته السلطة العسكرية ضدها.
توظيف الضحية

ال ش��ك في أن أكبر خاس��ر في معادل��ة الدميقراطية 
احلالية مبيامنار -كما هي العادة في مثل هذه التجارب- 
هو األغلبية العظمى من الشعب بكل طوائفه، حيث َتنهب 
ثرواِته الشركاُت الدولية واملستثمرون الكبار وسماسرُة 
االقتص��اد احملَرّر في الداخ��ل، إال أن املفارقة املزعجة حقا 
في هذه املس��ألة هي أن الشعب صار موظفا في املعادلة 

ضد نفسه ومصاحله.
كان��ت مطالب الش��عب امليامن��اري قب��ل انتخابات 
2015 -الت��ي ج��اءت باملعارض��ة إل��ى الس��لطة- ه��ي 
الدميقراطية ورفع اإلصر االقتصادي عن الناس؛ خاصة 
أنهم كانوا يتسّمعون أخبار البذخ الذي يعيشه العسكر 
واحمليط��ون به��م، في بل��د يش��غل مواقع مخجل��ة على 
مؤشرات الفساد العاملي ومستوى البنية التحتية، وكان 

الضغط الشعبي يزيد مع الوقت.
هنا تالقت ثالث موجات: خطة االستغالل الرأسمالي 
مليامن��ار، والرغبة الش��عبية ف��ي الدميقراطية، وحرص 
العس��كر عل��ى أن تبقى الب��الد في قبضته��م، فجاء جمع 
ه��ذه اخليوط في ص��ورة دميقراطية ش��وهاء تخصص 
رب��ع مقاعد البرمل��ان ملمثلني عن اجلي��ش يعَيّنون بدون 
انتخاب��ات، وال ميكن أن ميَرّر تش��ريع ب��دون موافقتهم؛ 

خاص��ة في ظ��ل حتالفه��م مع ح��زب »رابط��ة التضامن 
والتنمية« احلاكم للبالد سابقاً واملتماهي مع اجليش.

نع��م، يذهب الش��عب إل��ى صناديق االقت��راع فعالً 
ويختار نس��بة كبيرة م��ن ممثليه بنفس��ه، إال أن ذلك هو 
الذي مينح البالد حقنة مخدرة من الدميقراطية، فتستقر 
األج��واء السياس��ية ويختف��ي االحتقان املس��يطر، ويفد 
املس��تثمرون م��ن أنح��اء الدنيا إل��ى »آخر أراضي آس��يا 

الذهبية«، كما دعاها بعضهم.
قضية الروهينغا

وسط هذا كله يبدو »أراكان« إقليماً واعداً اقتصادياً، 
وما زالت ثرواته الطبيعية واملعدنية ومساحات واسعة 

منه بكراً لم تستغل على الوجه املالئم إلى اآلن.
والتط��رف القوم��ي والدين��ي البوذي ميث��ل في هذا 
السياق إش��كالية وحالً في الوقت ذاته، فهو إشكالية مبا 
يش��يعه من اضطراب��ات في اإلقليم ال تس��مح بوجود أي 
فرص لالس��تثمار في��ه، وهو حل مبا يقوم ب��ه البوذيون 
-ف��ي ظل عداوة تاريخية- من جرائم في حق املس��لمني، 
وتعبئة شعبية ضدهم تساعد على تهجيرهم إلى خارج 

البالد مبساعدة قوات اجليش.
وتب��دو املبالغ��ة ف��ي القت��ل واحلرق وتس��ويق هذا 
إعالميا بصورة واس��عة -من خالل املس��لمني أنفس��هم- 
عامالً مس��اعداً عل��ى التهجير، وهذا هو الهدف املش��ترك 
للقوميني املتطرفني واجليش الذي يس��يطر على مفاصل 
الدولة إلى اآلن، ويستغلها اقتصاديا في ظل دميقراطية 

مشبوهة.
وبه��ذا نفه��م مل��اذا ال تس��تطيع القيادة السياس��ية 
مليامن��ار إدان��ة أعمال العن��ف ضد املس��لمني الروهينغا؛ 
والس��بب ه��و اخل��وف م��ن خس��ارة الكتل��ة االنتخابية 
الضخم��ة التي ميثلها القومي��ون واملتدينون املتطرفون، 
ونضي��ف إلى ذلك اخلوف من اتس��اع التعاطف الداخلي 
ف��رص  يضّي��ق  مب��ا  الروهينغي��ني  املضطهدي��ن  م��ع 

تهجيرهم.
وتلك هي قصة كل دولة ُتس��اء إدارُتها في ظل تنوع 
عرق��ي أو دين��ي أو مذهب��ي؛ إذ تنفج��ر األقلي��ة في وجه 
األكثرية، أو األكثرية ف��ي وجه األقلية ذاهلة عن خصمها 
احلقيقي، وكأن الطرف الذي 
تنفجر في وجهه هو السبب 
السياس��ية  كوارثه��ا  ف��ي 
واالجتماعي��ة واالقتصادية، 
رخائه��ا  دون  احلائ��ل  أو 
أن  ح��ني  ف��ي  ومجده��ا، 
اخلص��م احلقيق��ي )حتالف 
واالس��تغالل  الدكتاتوري��ة 
يتف��رج  ع��ادة(  اخلارج��ي 
عل��ى اجلميع م��ن بعيد، بل 
يتولى حتريك اخليوط دون 
أن يلم��ح الذاهل��ون أط��راف 

أنامله العابثة.{

بقلم: نبيل الفولي

أردوغان يدعو العالم اإلسالمي
 إلى التعاون إلنقاذ مسلمي أراكان

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، املنظمات 
الدولي��ة ودول العالم اإلس��المي إلى التع��اون من أجل 
إنهاء الظلم الذي يتعرض له مسلمو الروهنغيا في إقليم 
أراكان غرب��ي ميامنار، من خالل تق��دمي كافة اإلمكانات 
املتاح��ة. جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي خالل 
قمة منظمة التعاون اإلس��المي للعل��وم والتكنولوجيا، 
التي انطلق��ت أعمالها في العاصمة الكازاخية أس��تانة 

مبشاركة رفيعة املستوى، يوم األحد.
وأش��ار أردوغ��ان إل��ى أن ب��الده تري��د أن تتعاون 
مع احلكومت��ني البنغالية وامليامناري��ة للحيلولة دون 
تفاقم املأساة اإلنس��انية التي تعيشها املنطقة منذ أكثر 
من أس��بوعني. وأض��اف: »أبلغنا س��لطات بنغالديش 
أنن��ا ننتظ��ر منها تقدمي التس��هيالت الالزمة للمس��لمني 
الالجئ��ني إل��ى أراضيها هرب��اً من االضطه��اد واملجازر، 
فضالً ع��ن أنن��ا اقترحنا تقدمي املس��اعدات له��ا في هذا 
اخلصوص«. ومنذ 25 آب، يرتكب جيش ميامنار إبادة 

جماعية ضد املسلمني الروهنغيا في إقليم أراكان. 
وح��ول مس��تجدات األح��داث ف��ي مدين��ة الق��دس 

واملس��جد األقصى بفلس��طني، قال أردوغان: »ال ميكننا 
الس��ماح بإهمال قدس��ية قبلتنا األولى، القدس واحلرم 

الشريف«.
ومخاطب��اً ق��ادة ال��دول اإلس��المية، ق��ال الرئيس 
الترك��ي: »علين��ا أن نتخ��ذ موقف��اً أكث��ر حزم��اً من أجل 
احلد م��ن اإلس��اءات واالس��تفزازات املوجهة للمس��جد 

األقصى«.
وأش��ار أردوغان إل��ى أن احلضارة اإلس��المية هي 
حضارة تعلّم من املهد إل��ى اللحد، توصي في جوهرها 
بزيادة املعرفة ونهل العلم، وأن هذه احلضارة قد بدأت 
بالتراجع بعد ابتعاد املس��لمني عن القراءة والبحث في 

العلوم.
ولفت إلى أن 55 باملئة من س��كان العالم اإلسالمي 
الي��وم، ال يعرفون حت��ى القراءة أو الكتابة، مش��يراً إلى 
أنه في الوقت الذي تخصص فيه بلدان منظمة التعاون 
والتنمية نحو 5.2 باملئة من مدخولها الوطني للتعليم، 
ف��إن هذا املع��دل ال يصل إل��ى 1 في املئة ببل��دان العالم 

اإلسالمي.{

روسيا تعتقل عشرات المتضامنين
مع الروهينغا

اعتقلت السلطات الروسية 
العش��رات م��ن املتضامن��ني مع 
مسلمي الروهينغا في ميامنار، 
وص��ف  جتمع��اً  عقده��م  بع��د 
ب�»غي��ر املرخ��ص« ف��ي مدينة 
سانت بطرسبورغ شمال غربي 

البالد.
تص��در  ل��م  ح��ني  وف��ي 
ع��ن  معلوم��ات  أي��ة  الش��رطة 
ع��دد املعتقل��ني، ذك��رت وكال��ة 

الصحافة الفرنسية أن السلطات أوقفت أكثر من مئة متظاهر جتمعوا في مدينة سانت بطرسبورغ.
وطّوقت قوات الش��رطة الس��احة الواقعة في وس��ط املدينة حيث احتش��د نحو 200 متظاهر، إذ لم 

متنح السلطات ترخيصاً لهذا التجمع.
وذك��رت تقاري��ر أن املتظاهرين اتهم��وا بانتهاك اإلجراء املعم��ول به لتنظيم التجمع��ات، فضالً عن 

العصيان لطلب الشرطة.
وقب��ل أس��بوع، جتم��ع نحو ألف مس��لم أمام س��فارة ميامنار في موس��كو ف��ي مظاهرة ل��م متنحها 
الس��لطات ترخيصاً أيضاً. وفي اليوم نفس��ه، تظاهر اآلالف في العاصمة الشيشانية غروزني احتجاجاً 
على ما يجري في ميامنار، وذلك بدعوة من الرئيس رمضان قديروف، في موقف متمايز عن موسكو قلّما 

يتخذ مثله عادة.
وكان الرئي��س فالدميي��ر بوت��ني اكتف��ى الثالث��اء املاضي بإع��الن رفض��ه »كل أش��كال العنف« في 

ميامنار.
وحس��ب األرق��ام األخيرة لألمم املتح��دة، جلأ 300 ألف ش��خص، معظمهم من مس��لمي الروهينغا، 
إل��ى بنغالديش املجاورة هرب��اً من احلملة التي ينفذها جيش ميامنار ضد مس��لمي الروهينغا في والية 

أراكان.{
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األزمة الخليجّية.. نموذج قطر الناجح في إدارتها
م��رت ثالثة أش��هر على اندالع األزم��ة اخلليجية، 
دون وجود مؤش��رات حقيقية على انفراجها في املدى 
املنظ��ور. وعل��ى الرغم م��ن البون الكبير ف��ي املقّدرات 
االقتصادية، والدميغرافية، والعسكرّية بني الطرفني، 
ف��إن قط��ر جنحت ف��ي إدارة األزم��ة بطريق��ة واقعّية، 
ثبط��ت من خاللها مفاعيل اإلجراءات العقابية ضدها، 
وحافظت في الوقت عينه، على اس��تقاللية سياساتها 
الداخلية واخلارجية خارج نه��ج الوصاية والتبعّية 
ال��ذي ترجم إجرائياً بقائمة املطالب الثالثة عش��ر. في 
ض��وء ذلك، أثي��رت أس��ئلة عديدة عن أس��باب جناح 
قط��ر ف��ي إدارة األزمة، وفش��ل الدول األرب��ع، العربية 
الس��عودية واإلمارات والبحرين ومص��ر، في حتقيق 
أغراضه��ا بع��د اس��تنفادها مختلف وس��ائل الضغط 
السياسي واالقتصادي، وأدواته، وهو ما حتاول هذه 
املطالعة الوقوف عليه متحيصاً وتدقيقاً بتتبع مسار 

األزمة خالل الشهور الثالثة املاضية.
امتصاص واحتواء

بداي��ة، ومن��ذ إقدامه��ا جماعي��اً عل��ى خطواته��ا 

التصعيدي��ة، مب��ا فيه��ا ف��رض حصار ب��ري وبحري 
وج��وي، المس بصلف إمدادات الغ��ذاء والدواء، أدرك 
صانع القرار القطري أن استراتيجية خصومه، بقيادة 
الس��عودية، تقوم عل��ى مب��دأ »الصدم��ة والترويع«، 
بغ��رض إضعاف الط��رف املقاب��ل وتش��تيت جهوده 
االحتوائّية إلجباره على االستس��الم بش��كل س��ريع. 
وف��ي حقيق��ة األم��ر، امتلك��ت دول احلصار ف��ي بداية 
األزم��ة كل األدوات والوس��ائل الالزم��ة لنج��اح نه��ج 
»الترويع والتركيع«، وال س��يما بع��د انحياز الرئيس 
األميرك��ي، دونال��د ترام��ب، بش��كل كامل إليه��ا، األمر 
الذي أحدث معضلة أمنية – عس��كرية، فاقمها تلويح 
مس��ؤولني ف��ي دول احلصار باخليار العس��كري ضد 

قطر، أو العبث باستقرارها األمني والسياسي. 
في ضوء ذلك، توقعت الدول األربع أن جتني ثمار 
سياستها التصعيدية سريعاً، وتوقعت حدوث صدع 
أو ش��رخ بني القيادة القطرية وقاعدته��ا االجتماعية، 
يرافقه اخت��الل اقتصادي ينجم بالضرورة عن هروب 
متوق��ع لالس��تثمارات والودائ��ع واألص��ول املالّي��ة، 
وهج��رة متواترة ل��رؤوس األموال احمللي��ة واألجنبية 

إل��ى اخل��ارج، بع��د تراج��ع البورص��ة أو انهياره��ا. 
ف��ي ملف��ات وأزم��ات دبلوماس��ية  وبحك��م خبرته��ا 
مختلفة، أدركت قط��ر أن أولويات إدارة األزمة تتجلى 
في امتصاص الصدمة األول��ى، وإفقاد نهج التخويف 
املبط��ن بتهدي��دات عس��كرّية زخم��ه املعن��وي، وم��ن 
ث��م معاجلة الثغ��رة العس��كرية – األمنّي��ة، وإصالح 
اخلل��ل ف��ي الت��وازن اله��ّش بع��د االنحي��از األميركي 
ضده��ا. وفيما عزاه خبراء اقتصادي��ون وماليون إلى 
إجراءاٍت س��ريعٍة وملموس��ٍة عبر عمليات ضخ كبيرة 
للنقد األجنبي في األس��واق املالي��ة، جنحت احلكومة 
القطرية في مواجه��ة التداعيات االقتصادية احملتملة 
عب��ر إنع��اش البورص��ة إث��ر تراجعه��ا مبقدار س��بع 
نق��اط في األيام األول��ى لألزمة، وحافظ��ت كذلك على 
س��عر صرف الريال القط��ري ثابتاً مقارن��ة بالدوالر، 
الس��تهدافه.  احلثيث��ة  احمل��اوالت  م��ن  الرغ��م  عل��ى 
وف��ي هذا الص��دد، متّكن��ت احلكومة القطرية من س��د 
الثغ��رة الغذائية الناجمة عن إغ��الق املعبر البري مع 
الس��عودية، بتفعي��ل اإلنت��اج احمللي ت��ارة، وتنويع 
مصادر االستيراد لسلع االستخدام اليومي، مبساعدة 

أسطول اخلطوط اجلوية القطرّية. 
إجراءات وقائّية

أمني��اً، حمل تفعيل االتفاقي��ة الدفاعية بني تركيا 
وقط��ر، ف��ي مضمون��ه ودالالت��ه احلمائّي��ة، رس��ائل  
عدي��دة داخلي��ة وخارجّية، لكن ه��ذه اخلطوة جاءت 
حاسمة في مفعولها، وأعادت خلط األوراق في مشهد 

األزمة بش��كل كامل، فدخ��ول العب إقليم��ي مهم، مثل 
تركي��ا، على خط األزمة أربك حس��ابات دول احلصار 
ومساعيها الرامية إلى عزل قطر إقليًميا متهيداً لعزلها 
دولياً. وألن »رأس املال جبان« كما يوصف في أدبيات 
االقتص��اد السياس��ّي، ف��إن اخلط��وة التركية إرس��ال 
طالئ��ع جنودها إل��ى قاعدة الري��ان كان له��ا تأثيرها 
املباش��ر في إزالة مخ��اوف، باحلد األدنى، الش��ركات 
األجنبي��ة والبن��وك املانح��ة للق��روض في مش��اريع 
البني��ة التحتي��ة واملش��اريع االس��تثمارية الكب��رى، 

وخصوصاً مشاريع كأس العالم 2022.
بعد التقاط األنفاس وامتصاص الضربة األولى، 
س��ارعت قط��ر إل��ى تفعي��ل مجموع��ٍة من اإلج��راءات 
الوقائّية في بع��ض القضايا اإلش��كالّية التي حاولت 
دول احلصار اس��تغاللها وتوظيفها سياس��ياً. وكانت 
أول��ى اإلجراءات، بع��د الترحيب والتعام��ل اإليجابي 
واجلّدي مع الوساطة الكويتية، سحب ورقة »متويل 
اإلرهاب« من التداول السياس��ي نهائي��اً. وقد توافرت 
قناع��ة مبك��رة ل��دى الدبلوماس��ية القطري��ة بوج��ود 
خ��الف جوهري جت��اه األزمة اخلليجي��ة بني الرئيس 
ترامب، املنحاز إل��ى صفقاته املالّي��ة واملبالغ الكبيرة 
الت��ي حصل عليها بعد قمة الري��اض، والبيروقراطية 
األميركي��ة ممثل��ة بوزارت��ي اخلارجية والدف��اع التي 
خش��يت من تعريض املصالح األميركي��ة في اخلليج 
للخطر، في حال مسايرة أحد أطراف األزمة ضد اآلخر. 
وم��ن باب س��د الذرائ��ع، وقعت قطر في مت��وز 2017 
مذكرة تفاهم مع الواليات املتحدة بخصوص محاربة 
»متويل اإلرهاب«. ومع أن هذه املذكرة جاءت تتويجاً 
ملس��ار طوي��ل م��ن املباحث��ات الثنائية، ف��إن تأثيرها 
آت��ى أكل��ه داخ��ل اإلدارة األميركية، برض��وخ ترامب، 
ولو مؤقت��اً، لنصائ��ح خارجيته وجنراالت��ه بالدعوة 
إلى حل األزمة دبلوماس��ياً ومنع التصعيد في منطقة 

حساسة.

بقلم: حمزة املصطفى

مذبحة »ميانمار«
وصفقة »نايمار«!

بقلم: قادة بن عمار 
مس��كني »أنطونيو غوتيريش« األم��ني العام لألمم املتحدة، فهو »قلق ج��داً« إزاء تقارير تتحدث 
عن جتاوزات )والوصف من عنده( تكون قد ارتكبتها قوات األمن في والية راخني في ميامنار، حيث 

ينتشر مسلمو الروهينغا!
غوتيري��ش طالب اجلميع »مس��اوياً بني القات��ل والقتيل« ب�»ضبط النف��س«، ورمبا في دعوته 
تلك، ما يدعو إلى األس��ى من الوضع الذي وصلت إليه هذه املنظمة البائس��ة املسّماة »أمماً متحدة«، 
التي بات ال أحد يعّول عليها أو يتوقع تدخلها بش��كل عادل أو إنساني، خصوصاً عندما يتعلق األمر 

مبسلمني.
والواق��ع أن ه��ذا ليس ح��ال »غوتيريش« وحده، بل كل من س��بقه في هذا املنص��ب، لم يجد من 
ردود الفع��ل س��وى التنديد والدعوة لضبط النفس والتعقل، وفي ه��ذا الصدد، يروي محمد الدوري، 
الس��فير األس��بق للعراق ومندوبه الدائم لدى األمم املتحدة خالل فترة العدوان على بغداد، كيف كان 
كوفي عنان يبدو »عاجزاً« و»منهاراً« أمام تسارع األحداث، يقول الدوري: »عنان« كان رجالً محترماً 
ومس��تمعاً جي��داً للعراقي��ني، بل كان أكثر رقي��اً في موقفه حتى م��ن محمد البرادع��ي ورفيقه هانس 
بليك��س، لكن بع��د قصف العراق، طلب��ت مقابلته فدعاني إل��ى مكتبه، وهناك أحلح��ت عليه في أمر 
واحد، هو ضرورة إرسال مساعدات إنسانية للعراقيني، حينها سكت كوفي عنان، جلس على أريكته 

وقال لي دون النظر في وجهي: »ال نستطيع، حتى املساعدات اإلنسانية ال نستطيع تقدميها«!
لك��ن ما يس��تفز أكث��ر، ورمب��ا أكثر حتى من ه��ذا العج��ز األممي، ط��رح البعض س��ؤال: أين هم 

املسلمون؟ والواقع أن هؤالء باتوا منشغلني بصفقة ناميار أكثر مما يحدث في ميامنار!
وملن يس��أل عن تلك املنظمة البائس��ة املس��ماة »منظمة التعاون اإلس��المي«، عليه أن يبحث في 
طريقة إقالة مس��ؤولها الس��عودي السابق، حيث ُطرد أمام املأل، بس��بب نكتة قالها في حاكم عربي، 

فكيف ميكنه أن يكون حراً ويدافع عن املسلمني في العالم، وهو ال يستطيع أن يقول نكتة!
املس��لمون منش��غلون بذبح بعضهم بعضاً، فق��د تعودوا اإلبادة، واحمل��ارق اجلماعية، لذلك لم 
ولن يش��عروا مبأس��اة الروهينغا، وليس غريباً أن يقولها صراحة ضيف صهيوني استضافته قناة 
اجلزيرة قبل أيام، حني س��أله الصحفي عن دور إس��رائيل في مآس��ي العرب واملسلمني، فرد ساخراً: 
»كان ميكن أن أصدقك سابقاً بخصوص وجود يد إسرائيلية، لكن اليوم، نحن سعداء جداً في بيوتنا، 

نبحث عن األمن ونتفرج على العرب واملسلمني وهم يذبح بعضهم البعض«!
الوحيد الذي حترك بش��كل إيجابي حتى اآلن، وقولوا عنه ما تقولون، سواء قلتم إنه يبحث عن 
اس��تعادة اخلالفة أو حتى يريد اس��تغالل املوقف، ه��و الرئيس التركي رجب طي��ب أردوغان، فعلى 
األق��ل، تكفل بكل مصاريف الالجئ��ني والهاربني من جحيم القتل واحل��رق والذبح واالغتصاب، قائالً 
حلكوم��ة بنغالدي��ش: افتحوا احلدود وأنا س��أتكفل بهم وأنقله��م إلى تركيا! القضي��ة ال ترتبط فقط 
باملنظمات املفلس��ة وال باحلكومات املتواطئة، بل ترتبط أيضاً بس��لبية الش��ارع العربي واإلسالمي 
عموماً، فهذا األخير لم يعد يذرف الدموع إال عبر تويتر والفايس��بوك، وال يشعر بالقضية أو يتضامن 

معها إال عبر »الهاشتاغات« االفتراضية!
»الروهينغا« ليس��وا اجلرح األول ولن يكون األخير، ولعل الوقت بات مناسباً لنتخلى عن صفة 
الصمت القاتل واملتخاذل لنغّيرها بصفة املشاركة في اجلرمية، فاألمر اجللل الذي يدعو فتاة مسلمة 
إل��ى وضع إش��ارة حمراء على جبهتها حت��ى يعتقد القتلة أنها بوذية فتنجو م��ن االغتصاب والقتل، 
هي فتاة لم تكفر باإلس��الم كما يزعم البعض، بل كفرت باملس��لمني.. وال حول وال قوة إال بالله العلّي 

العظيم!{

مناورات إسرائيل تتواصل على حدود سوريا ولبنان
يواصل اجليش اإلس��رائيلي مناوراته العسكرية 
على احلدود مع لبنان وس��وريا، ودخل��ت التدريبات 
العس��كرية مرحلة جديدة في يومها التاسع وانتقلت 

من حالة الدفاع إلى الهجوم الشامل.
وانته��ى جي��ش االحتالل ف��ي األي��ام األخيرة من 
تدريب��ات حتاكي صّد هجوم ملئات م��ن مقاتلي حزب 
الل��ه واحتاللهم بلدات حدودية إس��رائيلية مع لبنان، 

كما تدرب على عملية إجالء واسعة في تلك املنطقة.
وخ��الل املرحل��ة اجلديدة من املن��اورات، يحاكي 
اجليش اإلس��رائيلي اجتياحاً لقرى لبنانية ومهاجمة 
معاق��ل ح��زب الله فيها وخ��وض معارك ش��وارع مع 

مقاتليه.
وق��ال مراس��لون إن الق��وات اإلس��رائيلية قام��ت 
ببن��اء قرية على س��فوح جبل الكرم��ل الغربية بهدف 
التدرب على حرب ش��وارع مبنطقة مش��ابهة للمواقع 

التي يسيطر عليها حزب الله في جنوب لبنان.

ويش��ارك ف��ي املن��اورات األضخ��م من��ذ عقدي��ن 
نح��و أربع��ني ألف جندي م��ن كافة قطاع��ات اجليش 

اإلسرائيلي البرية واجلوية والبحرية.
وأعل��ن جي��ش االحت��الل أن طائرات الش��بح من 
طراز أف 35 التي اس��تلمها سالح اجلو قبل عدة أشهر 

من الواليات املتحدة تشارك في املناورات.
وتهدف هذه املناورات الختبار التأهب ومستوى 
التنس��يق بني أذرع اجلي��ش املختلفة، وأش��ار مصدر 
عس��كري إل��ى أن املناورات ل��م تدخل في حس��اباتها 
التعامل مع اجليش اللبناني على افتراض أنه سيبقى 

على احلياد.
وقال مراس��لون إن بع��ض املصادر اإلس��رائيلية 
ت��رى أن املن��اورات تعتب��ر اس��تعراضاً للق��وة بهدف 
حتسني نفس��ية اإلس��رائيليني وتأكيد انتقال اجليش 
من مرحلة الردع احلالية إلى احلس��م الس��ريع في أي 

مواجهة مقبلة.{

ذكرت صحيفة إس��رائيلية أن موس��كو طمأنت تل أبيب بعدم الس��ماح إليران 
وحزب الله بتهديد أمنها انطالقاً من سوريا.

وقالت صحيفة »تاميز أوف إس��رائيل« إن طمأنة روس��يا إلسرائيل تأتي بعد 
حتذير األخيرة من طموحات إيران في إنش��اء وطأة قدم عسكرية في سوريا تهدد 

بها إسرائيل.
وبحس��ب الصحيفة اإلسرائيلية، فإن مسؤوالً روسياً رفيعاً قال إن بالده »لن 
تس��مح« إلي��ران وحزب الل��ه باملبالغة في تهديد إس��رائيل. ونقل��ت الصحيفة عن 
»يديعوت أحرنوت«، قولها إن املسؤول الروسي أكد أن بالده ستقّيد إيران وحزب 

الله في حال زادت تهديداتهم إلسرائيل.
يذك��ر أن التطمينات الروس��ية إلس��رائيل تأتي بعد تنفيذ األخي��رة غارة فوق 
األراضي السورية، قيل إنها اس��تهدفت منشأة يستخدمها النظام لتخزين أسلحة 
كيميائي��ة. وذكرت »يديعوت« أن روس��يا طلبت من س��وريا الصم��ت، وعدم الرد، 

والتركيز على توسيع العمل داخل سوريا.
يذكر أن وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، هدد بأن أي اس��تفزاز مس��تقبلي ضد 

إسرائيل من الشمال سوف ينتهي »بصورة سيئة جداً لهم«.
وج��اءت تصريحات ليبرم��ان رداً على تصريح��ات أدلى به��ا وزير خارجية 
النظام الس��وري، فيص��ل مقداد، قال فيها إن »إس��رائيل س��وف تدفع ثمن��اً باهظاً 

لغاراتها اجلوية في سوريا«.{

»يديعوت«: 
روسيا 

تعهدت 
إلسرائيل 

بتقييد 
إيران 

وحزب الله
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نشاط دبلوماسي مضاد
بع��د ذل��ك، ب��دأت الدبلوماس��ية القطرّي��ة، م��ن 
خ��الل عم��ل دؤوب لوزي��ر اخلارجية، محم��د بن عبد 
الرحم��ن آل ثاني، ح��راكاً دبلوماس��ياً مض��اداً، هدفه 
إخطار الق��وى الدولي��ة واإلقليمية باآلثار اإلنس��انية 
املترتب��ة على األزمة م��ن جهة، وتفني��د ادعاءات دول 
احلص��ار واتهاماته��ا جت��اه الدوحة من جه��ة ثانية. 
وعلى الرغم من محدودية التأثير الدبلوماس��ي لقطر، 
بحكم حجمه��ا اجلغراف��ي والدميغرافي، اس��تطاعت 
الدبلوماسّية القطرّية حتقيق نتائج ملموسة، متثلت 
بانحياز أوروب��ي عريض إليها م��ن بوابة رفض نهج 
احلص��ار والعقوبات وس��يلة وحيدة حل��ل اخلالفات 
السياس��ية ب��ني الدول. ف��ي املقاب��ل، ثبط��ت الدوحة 
مح��اوالت حثيثة، قادتها الدبلوماس��ية الس��عودية، 
حل��ث بع��ض ال��دول عل��ى قط��ع عالقاته��ا م��ع قط��ر 
)الصومال، الس��ودان، املغرب(، وجنحت قطر بشكل 
غير مباش��ر في إقناع بعض الدول املقاطعة بالعودة 
ع��ن خطواته��ا، كما ج��رى مع الس��نغال الت��ي أعلنت 
عودة سفيرها إلى الدوحة في 22 آب/ 2017. ويلفت 
االنتب��اه إلى أن أحداً من الق��وى اإلقليمية والدولية لم 
يستجب للمس��اعي الس��عودّية، وبقي نهج عزل قطر 
مقتص��راً عل��ى دوٍل غي��ر مؤث��رة، مثل ج��زر املالديف 
وموريتاني��ا، وبع��ض ال��دول العربي��ة األخ��رى التي 
رضخ��ت للترهيب االقتصادي، كما ج��رى مع األردن. 
وق��د أوضح��ت األزم��ة، أخي��راً، كي��ف انتقل��ت الدول 
األربع، وخصوصاً اإلمارات والس��عودية، إلى الدفاع 
عن نفس��ها بعد سلس��لة من الفضائح، لعل أبرزها ما 
نقلته صحيفة واش��نطن بوس��ت في 17 متوز 2017 
ع��ن مس��ؤولني ف��ي وكال��ة املخاب��رات األميركية عن 
وقوف اإلم��ارات وراء اختراق وكال��ة األنباء القطرية، 
وزرع تصريح��ات ألمي��ر قطر، الش��يخ متي��م بن حمد 
آل ثان��ي، اّدع��ت دول احلص��ار أنها الس��بب الرئيس 
ألزمتها مع قطر. وفي س��ياٍق م��واز، اضطلعت اللجنة 
الوطنية حلقوق اإلنس��ان في قطر ب��دور ريادي فاعل 
في رصد االنتهاكات اإلنس��انية، وتعرية السياس��ات 
غير املس��ؤولة الت��ي تفتقد أدن��ى املعايي��ر األخالقية 

املتعارف عليها في أدبيات اخلصومة السياسية.
عوامل مساعدة

ال ش��ك ف��ي أن وعي القي��ادة القطري��ة، وتعاملها 
املسؤول، كان العنصر الرئيس في جناح إدارة األزمة 
وفش��ل احلص��ار حت��ى وقتن��ا الراه��ن. وثّم��ة عوامل 
أخ��رى مس��اعدة ب��رزت بوصفه��ا حصيل��ة تراكمي��ة 
للمنظور املس��تدام في نهج بناء الدولة احلديثة داخل 
قطر، فاالس��تثمار الكبير في التعلي��م والصحة ودولة 
الرفاه، على عالت��ه الريعية، كان له األثر الواضح في 
التنمية البش��رية داخ��ل قطر، وأنتج ب��دوره مجتمعاً 
متماسكاً إلى حد كبير، استطاع بوعيه السياسي على 
مدار الشهور الثالثة املنصرمة، إشاعة شعور وطني، 
يعل��ي اس��تقاللية دولت��ه، ويرف��ض نه��ج الوصاي��ة 
والتبعي��ة، ويتج��اوز، في الوق��ت نفس��ه، االنتماءات 
الفرعي��ة )القبلية( التي حاول��ت بعض دول احلصار 

اللعب عليها بداية األزمة. 
من جهة أخرى، ساهم متاسك االقتصاد القطرّي، 
املس��تند إل��ى احتياطي نق��دي كبير يف��وق 40  مليار 
دوالر، مع صندوق س��يادي يتجاوز 340 مليار دوالر 
في تخفيف اآلث��ار اجلانبية احلادة الناجمة عن تعثر 
االس��تيراد املرتكز باألس��اس على ميناء جبل علي في 
اإلمارات، لتتالش��ى ه��ذه الثغرة تقريباً بعد تدش��ني 
خطوط مالحي��ة بحرية جديدة مع ُعم��ان، والكويت، 
وباكستان، والهند، وافتتاح ميناء حمد الدولي رسمياً 
في 5 أيلول 2017، حيث من املرجح أن يستحوذ على 

35% من جتارة الشرق األوسط. 
خامتة

ف��ي العموم، متّيزت اس��تراتيجية قط��ر في إدارة 
األزم��ة بق��در كبير م��ن العقالنية السياس��ّية، صدوراً 
ع��ن إدراكه��ا مقدراته��ا م��ن جه��ة، وهام��ش املناورة 
واحلرك��ة ضم��ن توازنات اإلقلي��م وتفاع��الت النظام 
الدول��ي من جه��ة ثانية. وحرصت عل��ى جتنب رّدات 
الفع��ل االرجتالية غي��ر املنضبطة، مع إي��الء اجلانب 
القيم��ي أهمي��ة كبيرة ف��ي مواجه��ة ال��ردح اإلعالمي 
والسياس��ي الذي وصل، في انحداره، إلى مستويات 
غير مسبوقة. وقد تدّرجت الدوحة في إدارة األزمة من 
أس��اليب االمتصاص واالحتواء إلى أس��اليب حمائّية 
وأخ��رى وقائّية، مه��دت في فترة الحق��ة، إلى التخلي 
ع��ن النهج الدفاع��ي، وتبني أس��اليب أكث��ر هجومية 
ومباغت��ة، تق��وم عل��ى حص��ار احمُلَاِصري��ن وتعرية 
إجراءاتهم التعسفية سياسياً وإنسانياً، وهو ما جعل 
من��وذج قطر الناج��ح ف��ي إدارة األزمة مح��ط اهتمام 
الباحث��ني واألكادمييني ف��ي حقلي العالق��ات الدولية 

وتخصص إدارة األزمات الدولية.{

حملة اعتقاالت واسعة في السعودية.. تطال دعاة بارزين
قال نشطاء على مواقع التواصل االجتماعي إن 
السلطات السعودية ش��نت حملة اعتقاالت واسعة 
ضد دعاة وش��خصيات بارزة، عرف منها حتى اآلن 
الداعي��ة س��لمان الع��ودة والداعية ع��وض القرني 

ومدير قناة فور شباب علي العمري.
وأطل��ق النش��طاء هاش��تاغ بعن��وان »اعتق��ال 
س��لمان العودة« تفاعل معه عدد كبير من املغردين 
الس��تنكار اعتق��ال الع��ودة ال��ذي ن��أى بنفس��ه عن 
اخلوض ف��ي احلصار الذي فرضته ب��الده مع دول 

خليجية أخرى على قطر منذ أكثر من شهرين.
وبالع��ودة إلى حس��اب الع��ودة يظه��ر أن آخر 
تغريدة له عل��ى تويتر كانت صباح الس��بت، وهي 
عبارة عن تسجيل فيديو يقدم فيه نصائح اجتماعية 

في ظل زيارات العيد والتعارف بني األقارب.
وفي الس��ياق ذاته قال املغرد الشهير »مجتهد« 
إن ق��وة من الدي��وان امللكي اعتقل��ت الداعية عوض 

القرني واقتادته إلى مكان مجهول.
م��ن جانبه ق��ال إعالمي س��عودي يدعى تركي 
الش��لهوب على حس��ابه مبوقع تويتر إن السلطات 

أقدمت على اعتقال الدكتور علي العمري.
وتتحدث مصادر عن أن عدد الذين مت اعتقالهم 

خالل أيام فقط، يتجاوز العشرين شخصاً!!
يتح��دث  مجته��د،  تغري��دات  إح��دى  وف��ي 
بالتفصي��ل عن حادث��ة اعتق��ال »العودة«، وأش��ار 
إل��ى أنه يعود للتغريدة الت��ي كتبها ويعبر فيها عن 

سعادته لوجود اتصاالت إلنهاء األزمة اخلليجية.
وقال نقالً عن مراسلة لشخصني مجهولني عبر 
تطبيق »واتساب« إن قوة أمنية حضرت إلى منزله 
وطلب��ت منه التحرك معهم، لكن��ه رفض في البداية 

وطلب استدعاء رس��مياً، ما أدى إلى حدوث مشادة 
كالمية بني أح��د األفراد األمنيني والع��ودة، ليتدخل 
آخر ويش��ير إل��ى أن األمر لن يتعدى بضعة أس��ئلة 

ويعود ملنزله.
واس��تنكر نش��طاء اعتق��ال العودة، وق��ال أحد 
املغردين: » إذا كان س��بب االعتقال هو الّصمت فعالً 
فهذه كارثة تنبئ مبس��تقبل مظلم ج��داً، تخنق فيه 

كل أشكال حرية التعبير«.{

قطر تكشف مخططات دول الحصار 
أمام الجامعة العربية

تص��ّدى املس��ؤولون القطري��ون، ي��وم الثالث��اء، 
احلص��ار،  دول  م��ن  املتواصل��ة  االفت��راءات  حلمل��ة 
س��واء خالل اجتماع مجل��س جامعة ال��دول العربية 
ف��ي القاهرة أو في جني��ف على هامش أعم��ال الدورة 
السادس��ة والثالث��ني ملجل��س حق��وق االنس��ان، ف��ي 
الوقت الذي أجرى وزير اخلارجية القطري، محمد بن 
عبد الرحمن آل ثاني، في أنقرة، مباحثات مع الرئيس 
التركي رجب طي��ب أردوغان ووزير اخلارجية مولود 

جاووش أوغلو، تطرقت إلى األزمة اخلليجية.
ف��ي غض��ون ذل��ك ش��هدت اجللس��ة االفتتاحية 

ملجل��س جامعة ال��دول العربية، على مس��توى وزراء 
اخلارجية العرب، س��جاالت كالمية حادة، عقب إلقاء 
وزي��ر الدولة القط��ري للش��ؤون اخلارجية، س��لطان 
املريخ��ي، لكلمته كآخ��ر املتحدثني في قائم��ة الوزراء 
في اجللسة املفتوحة، وقوله إن »دول احلصار فشلت 
بع��د مائة يوم ف��ي تقدمي أي أدلة تثب��ت أن قطر تدعم 

اإلرهاب«.
ولفت إل��ى أن »مطالب دول احلص��ار تغيرت من 
وقف دع��م اإلرهاب إلى تغيير النظام في قطر«، مؤكداً 
أن »مطالب ال��دول األربع غير قابل��ة للتنفيذ«. وتابع 

املريخ��ي، في كلمت��ه، أن »إي��ران الت��ي تهاجمها دول 
احلصار أثبتت أنها دولة شريفة، فهي لم ترغم الدوحة 
على فتح أو إغالق س��فارة هنا أو هناك«. وعقب رفض 
طلب التعقيب ال��ذي تقدم به رئيس وفد الس��عودية، 
الس��فير أحمد قطان، من رئيس اجللسة ووزير الدولة 
للش��ؤون اخلارجية اجليبوتي محمود علي يوس��ف، 
تدخل وزير اخلارجية املصري سامح شكري، واصفاً 

كلمة وزير الدولة القطري ب�»املهاترات«.
م��ن جهت��ه أكد املن��دوب الدائ��م لدول��ة قطر لدى 
مكت��ب األمم املتح��دة بجني��ف، الس��فير عل��ي خلفان 
املنصوري في مداخل��ة ضمن حقوق الرد لإلجابة عن 
االدعاءات التي وردت في بيان مش��ترك ألقاه املندوب 
الدائ��م لدول��ة اإلم��ارات نيابة ع��ن دول احلص��ار، أن 
ال��دول التي متارس اإلره��اب الفكري عل��ى مواطنيها 
وحتج��ر حتى عل��ى حقه��م ف��ي التعبير ع��ن أي رأي 
مخالف لسياس��اتها، هي األولى بالنظر في سجالتها 
وتصحي��ح أوضاعه��ا، ال بإلقاء الالئم��ة على اآلخرين 

واستعدائهم من دون وجه حق.{

قطر تطالب األمم المتحدة
بالتحرك العاجل إلنهاء »الحصار« عليها

طالب��ت قط��ر مجل��س حق��وق اإلنس��ان، 
التابع ل��ألمم املتحدة، يوم الثالث��اء، بالتحرك 
العاجل إلنهاء »احلص��ار« املفروض عليها من 

قبل السعودية واإلمارات والبحرين ومصر.
املن��دوب  ألقاه��ا  كلم��ة  ف��ي  ذل��ك  ج��اء 
بجني��ف  املتح��دة  األمم  ل��دى  لقط��ر  الدائ��م 
عل��ي املنص��وري، عل��ى هامش أعم��ال الدورة 
السادس��ة والثالثني ملجلس حقوق اإلنس��ان، 

حسب وكالة األنباء القطرية.
وح��ذر املنصوري من تقوي��ض مصداقية 
املجل��س وموضوعيت��ه وآلياته لع��دم تفاعله 
مع حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان بالسرعة 

واجلدية اللتني تتناسبان مع حجم االنتهاكات.
وتق��ول قط��ر إنها تواج��ه حمل��ة »افت��راءات« و»أكاذي��ب« ته��دف إلى فرض 

»الوصاية« على قرارها الوطني.
وفي الشأن الفلسطيني، أدانت قطر استمرار األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية 
في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وعمليات اإلخالء القسري، وتواصل عمليات 
القت��ل واالعتقاالت واقتحام األقصى وفرض االحتالل إجراءات مش��ددة على دخول 

الفلسطينيني.
وأك��دت أن ه��ذه االنتهاكات الصارخة لقرارات الش��رعية الدولي��ة متثل عقبة 
رئيس��ية أمام اجله��ود الدولية الرامية للتوصل إلى س��الم عادل وش��امل للقضية 

الفلسطينية.
وبخصوص امللف السوري، أعرب املنصوري عن إدانة الدوحة بشدة لتمادي 
النظام الس��وري في ارتكاب اجلرائم ضد شعبه، واس��تخدامه األسلحة الكيميائية 

مؤخراً في منطقة خان شيخون.
وأكد أن الواجب اإلنس��اني واملس��ؤولية القانونية امللقاة عل��ى عاتق املجتمع 

الدولي حتتم عليه اتخاذ إجراءات جادة ومسؤولة 
تضمن وقف هذه االنتهاكات واجلرائم، وتسهم في 

مساءلة ومحاسبة جميع املسؤولني عنها.

وزير خارجية قطر: 
نريد حالً لألزمة اخلليجية

ق��ال وزي��ر اخلارجي��ة القط��ري، محم��د ب��ن 
عب��د الرحمن آل ثان��ي، إن بالده تريد ح��الً لألزمة 

اخلليجية يضمن موافقة جميع األطراف.
وأض��اف الوزي��ر القط��ري، خ��الل اجتماعات 
مجل��س حقوق اإلنس��ان التابع ل��ألمم املتحدة في 
جني��ف بسويس��را، أّن »الدوح��ة أبدت اس��تعداداً 
للحوار بش��أن املبادئ الستة ثم فوجئت بتراجع دول احلصار«، في إشارة إلى كل 

من السعودية واإلمارات والبحرين ومصر.
وأك��د أن »املطال��ب ال� 13 ليس��ت موضوع بح��ث«، معرباً في اآلن نفس��ه عن 
»اس��تعداد« بالده ل�»بحث ما ال ينتهك الس��يادة«. كما جدد، في ذات الصدد، تأكيد 
ب��الده أّن احل��ل ينبغي أن يك��ون »بعيداً عن اإلم��الءات ومبا ال ميس بالس��يادة«، 

معتبراً أن احلل األمثل للنزاعات من وجهة نظر قطر هو احلوار.
وبالنس��بة للوزير القطري، فإن دول احلصار مارس��ت »إرهاب��اً فكرياً ضد من 
يتعاط��ف مع قطر«، معتبراً أن »من املؤس��ف قيام رجال دين باملش��اركة في نش��ر 

مشاعر معادية لدولة قطر«.
كما رأى أن »أعمال دول احلصار غير املشروعة تنتهك القوانني الدولية«، الفتاً 

إلى أن إغالقها للمنافذ مع قطر »مخالف لتلك القوانني«.
وفي أول تعليق رس��مي على االتصال الهاتفي بني ولي العهد السعودي محمد 
بن س��لمان وأمير قطر متيم بن حمد آل ثاني، أك��د الوزير أن ما ذكرته وكالة األنباء 

القطرية »سرد للوقائع وملا جرى« )خالل االتصال الهاتفي(.{
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التحالف: هجماتنا متوافقة 
مع القانون الدولي

أك��د املتح��دث الرس��مي باس��م الفري��ق 
اليم��ن  ف��ي  احل��وادث  لتق��ومي  املش��ترك 
املستش��ار القانون��ي منص��ور املنص��ور، أن 
قوات التحالف العربي الس��تعادة الشرعية 
في اليم��ن كانت متوافقة دائم��اً في هجماتها 

اجلوية مع القانون الدولي اإلنساني.
مؤمت��ر  ف��ي  حديث��ه  خ��الل  وأوض��ح 
صحاف��ي عق��د ف��ي قاع��دة امللك س��لمان بن 
عبدالعزي��ز اجلوي��ة ف��ي الري��اض أن قوات 
التحالف تراجعت عن استهداف موقع بسبب 
وج��ود مدني��ني في��ه، مبين��اً أن ميليش��يات 
احلوثي اس��تولت على مجموع��ة من املباني 
املدني��ة، األم��ر ال��ذي جع��ل اس��تهدافها أمراً 
مشروعاً، إال أن قوات التحالف على رغم ذلك 
راعت أن تكون ضرباتها دقيقة وسليمة، مبا 
يجن��ب املدني��ني واملمتلكات املدني��ة آثاراً قد 

تترتب عن أيٍّ من ضرباتها.

أردوغان ينفي أنباء عن
 لقاء سّري مع األسد

طي��ب  رج��ب  الترك��ي  الرئي��س  نف��ى 
أردوغان أنباء حتدثت عن إجرائه لقاء سرياً 
م��ع الرئي��س الس��وري بش��ار األس��د، وذلك 

بطلب من نظيره الروسي فالدميير بوتني.
ونقلت صحيفة »حرييت« التركية، عن 
أردوغ��ان قول��ه أم��ام الصحافي��ني على من 
طائرت��ه بع��د وصوله من كازاخس��تان: »لم 

ألتق مع األسد وال أنوي اللقاء معه«.
أي  وج��ود  ع��دم  أردوغ��ان  أعل��ن  كم��ا 
خالفات بني أنقرة وموسكو في شأن تسوية 
الوضع في محافظة إدلب، ش��مال س��ورية. 
وق��ال أردوغ��ان للصحافيني: »تس��ير األمور 
في محافظ��ة إدلب في الوقت الراهن، وفقاً ملا 
اتفقنا عليه مع روسيا. وال توجد أي خالفات 
م��ع موس��كو به��ذا الش��أن. ومفاوضاتنا مع 
إيران ل��م جتلب أيضاً تناقض��ات إلى جدول 
س��ليمة  مفاوض��ات  أن  وأعتق��د  األعم��ال. 
ستس��تمر بع��د اجتم��اع آس��تانة. وتتط��ور 

العملية بإيجابية«.

الدفاع الروسية: تحرير %85 
من مساحة سورية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات 
النظامي��ة الس��ورية متّكن��ت بدع��م الطيران 
الروس��ي ف��ي األس��بوع املاضي م��ن حتقيق 
جناحات كبيرة في وس��ط سورية وشرقها، 
مؤكدة حتري��ر 85 في املئة من أراضي البالد 

من تنظيمات املعارضة املسلحة.
وأشار بيان صادر عن اجلنرال ألكسندر 
الب��ني، رئي��س أركان الق��وات الروس��ية ف��ي 
س��ورية إلى أن القض��اء الكامل عل��ى تنظيم 
»داع��ش« ف��ي األراض��ي الس��ورية يتطل��ب 
حترير نح��و 27.8 أل��ف كيلومت��ر مربع من 
مس��احة الب��الد، مؤك��داً أن عملي��ة تصفي��ة 
عناص��ر »داع��ش« و »جبه��ة النص��رة« في 
سورية ستستمر حتى سحقهم بالكامل. وزاد 
املس��ؤول العسكري الروسي: »نفذت القوات 
اجلوية الروس��ية، فقط، أكثر م��ن 50 طلعة 
ملصلح��ة تقدم اجليش الس��وري ف��ي منطقة 
عقيربات في محافظة حم��اة، وأدى ذلك إلى 
تدمير نحو 180 منشأة للعصابات املسلحة، 
بينها نقاط ومناطق محصنة ومخابئ حتت 
األرض ومراك��ز قي��ادة ووح��دات منفردة من 
اإلرهابي��ني ومواقع للمدفعية ومس��تودعات 

للذخيرة والوقود«.

»حماس« تبلغ مصر موافقتها 
على حّل لجنة إدارة غزة

أبل��غ وف��د حرك��ة »حم��اس« برئاس��ة 
اس��ماعيل هنية الذي يزور مصر املس��ؤولني 
املصريني، مبوافق��ة احلركة على حل اللجنة 
االداري��ة التي انش��ئت أخيراً وتتول��ى إدارة 
قطاع غزة، وتش��كيل حكومة وح��دة وطنية 
م��ع  املصاحل��ة  ح��وار  الس��تئناف  كب��ادرة 
الرئي��س محم��ود عب��اس، بحس��ب م��ا ذكر 
مسؤول في احلركة لوكالة »فرانس برس«.

وقال املسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه: 
»وافق وفد حماس على طرح تقدم به االخوة 
املس��ؤولون املصريون بحل اللجنة اإلدارية 
وتش��كيل حكومة وحدة وطني��ة مهمتها حل 
والتمهي��د  الفلس��طينية  الداخلي��ة  االزم��ات 
إلجراء انتخابات رئاسية وتشريعية كبادرة 

للحوار مع حركة فتح للمصاحلة«.
وه��ي امل��رة األول��ى الت��ي تواف��ق فيه��ا 
»حم��اس« على ح��ل جلنته��ا االداري��ة بهذا 
الوض��وح. وأعلن��ت حرك��ة »حم��اس« ف��ي 
آذار املاضي تش��كيل »جلن��ة إدارية« خاصة 

لشؤون قطاع غزة من سبعة أعضاء.

»أونروا« من دون تمويل 
نهاية الشهر

»وكال��ة  ل���  الع��ام  املف��وض  كش��ف 
الالجئ��ني  وتش��غيل  لغ��وث  املتح��دة  األمم 
كرينب��ول،  بيي��ر  )أون��روا(  الفلس��طينيني« 
عج��زاً  احلال��ي  الع��ام  تواج��ه  الوكال��ة  أن 
ف��ي موازنته��ا يبل��غ 126 ملي��ون دوالر، م��ا 
يعن��ي أنه »لن يكون لديه��ا أي أموال بنهاية 
الش��هر«. ودع��ا كرينب��ول ف��ي كلمت��ه أم��ام 
اجللسة االفتتاحية ملجلس وزراء اخلارجية 
الع��رب املنعقد ف��ي القاهرة، ال��دول العربية 
إل��ى دعم الوكالة بق��وة لتتمكن من احملافظة 
خدم��ة  ف��ي  وامله��م  احلي��وي  دوره��ا  عل��ى 
5.3 مالي��ني الجئ فلس��طيني حت��ى يتحقق 
لديه��م أف��ق ما. وح��ض الش��ركاء اإلقليميني 
على جتدي��د مس��اهماتهم الس��خية املماثلة 
لألع��وام األخيرة.ف��ي ه��ذه األثناء، اس��تنكر 
مجل��س الوزراء الفلس��طيني حملة احلكومة 
املمن��وح  التفوي��ض  لتغيي��ر  اإلس��رائيلية 
ل�»أون��روا«، وما س��بقها م��ن مطالبة رئيس 
ال��وزراء بنيامني ن��ن ياهو بتفكي��ك الوكالة 
ودمج أجزائها باملفوضية الس��امية لشؤون 

الالجئني التابعة لألمم املتحدة.

نصف األطفال الالجئين 
دون تعليم

أعلن��ت االمم املتحدة، أن اكثر من نصف 
ع��دد األطفال الالجئ��ني في العال��م، أي نحو 
3،5 مالي��ني طف��ل، ل��م يلتحق��وا بامل��دارس، 
مطالب��ة بتمويل أكبر وأكث��ر انتظاماً من أجل 
تعليمه��م. وقال��ت مفوضي��ة األمم املتح��دة 
إن  تقري��ر،  ف��ي  الالجئ��ني  لش��ؤون  العلي��ا 
»حوال��ى 3،5 ماليني طفل ل��م يحصلوا على 
يوم واحد« من املدرسة، من أصل 6،4 ماليني 
طفل ت��راوح أعمارهم ب��ني5 و17 عاماً كانوا 

حتت رعاية املفوضية العام املاضي.
عن��وان  يحم��ل  ال��ذي  التقري��ر  وذك��ر 
»منس��يون: أزمة ف��ي تعليم الالجئ��ني«، أن 
ذل��ك الرق��م يعك��س حتس��ناً طفيفاً ف��ي عدد 
هؤالء األطفال عن العام املاضي الذي س��جل 
3،7 مالي��ني طف��ل. وق��ال مدي��ر املفوضي��ة 
فيليبو غراندي ف��ي التقرير إن »تعليم هؤالء 
لتحقي��ق  أساس��ي  أم��ر  الش��بان  الالجئ��ني 
التنمية السلمية واملستدامة في البلدان التي 

رحب��ت بهم، وف��ي أوطانهم متى اس��تطاعوا 
الع��ودة إليه��ا«. وحّض��ت الوكال��ة املانحني 
عل��ى زي��ادة االس��تثمار في تعلي��م الالجئني 
والتزام متويل منتظم »م��ن مرحلة الطوارئ 

وما بعدها«.

واشنطن تتهم ميانمار 
بـ»عدم حماية الروهينغا«

بعق��د  وبريطاني��ا  الس��ويد  طالب��ت 
مجلس األمن اجتماعاً مغلقاً لبحث »الوضع 
املتده��ور« بش��دة من��ذ 25 آب املاض��ي ف��ي 
والية راخني غرب ميامنار، والذي أجبر 370 
ألفاً م��ن مس��لمي الروهينغا عل��ى الفرار إلى 

بنغالدش.
األمم  ل��دى  البريطان��ي  الس��فير  وق��ال 
املتحدة ماثيو ريكروفت: »سيكون االجتماع 
مؤش��راً عل��ى القل��ق الش��ديد ل��دى أعض��اء 
مجل��س األم��ن من اس��تمرار تده��ور الوضع 
بالنس��بة إل��ى روهينغ��ا كثيري��ن يحاولون 
الفرار من راخني«. وكان البيت األبيض أعلن 
أن »العنف وتشريد الروهينغا ُيظهر أن قوات 
األمن ف��ي ميامنار ال حتمي املدني��ني«، داعياً 
سلطات هذا البلد إلى احترام سيادة القانون 
ووقف العنف، وإنهاء تشريد املدنيني من كل 

الطوائف«.

البرلمان البريطاني ُينهي 
سيادة القوانين األوروبية

مش��روع  البريطان��ي  البرمل��ان  أق��ّر 
قان��ون قدمته احلكوم��ة يضع حداً لس��يادة 
التش��ريعات األوروبية ف��ي القانون احمللي، 
ف��ي  أول��ى  تش��ريعية  خط��وة  يش��كل  م��ا 
عملية خ��روج البالد م��ن االحت��اد األوروبي 
)بريكزي��ت(. وأي��د 326 نائباً املش��روع في 
مقابل معارضة 290، وس��ُيدرس بالتفصيل 
اآلن ام��ام جل��ان مجل��س العموم، م��ع توقع 
حصول جداالت في شأن تعديل النص املثير 
للج��دل بس��بب الصالحي��ات الكبي��رة التي 

مينحها للحكومة.
وصرح��ت رئيس��ة ال��وزراء تيريزا ماي 
بأن البرملان »اتخذ قراراً تاريخياً بدعم رغبة 
الش��عب البريطان��ي، وص��ّوت عل��ى قانون 
يضم��ن اليق��ني والوضوح قب��ل خروجنا من 
االحت��اد« ف��ي موع��د مح��دد مبدئي��اً بحلول 
ال��ذي  القان��ون  ويس��تهدف   .2019 آذار 
يحمل تس��مية »قانون اخل��روج من االحتاد 
األوروب��ي« إبطال قان��ون ع��ام 1972 الذي 
ال��ى االحت��اد  انضم��ت بريطاني��ا مبوجب��ه 
األوروبي، وبالتالي حتويل 12 ألف تش��ريع 
التش��ريعات  ال��ى  حالي��اً  مطب��ق  أوروب��ي 

البريطانية كما هي، او بعد تعديلها.

البرلمان العراقي يرفض 
استفتاء كردستان

رف��ض  العراق��ي  البرمل��ان  ق��رار  عم��ق 
اس��تفتاء انفصال إقليم كردستان، املُزمع في 
25 أيلول احلالي، من األزمة السياس��ية بني 
بغداد وأربيل، وزاد من االنقس��ام السياس��ي 
بش��كل ق��د ُيعرق��ل التوص��ل الى حل وس��ط 
لألزمة الت��ي قد تقود العراق ال��ى أتون نزاع 
عرق��ي. وص��ّوت البرملان العراق��ي على قرار 
نيابي يرفض إجراء استفتاء إقليم كردستان 

بناء على طلب مقدم من 80 نائباً.

تركيا توقع صفقة تاريخية 
لشراء منظومات صواريخ 

طي��ب  رج��ب  الترك��ي  الرئي��س  أعل��ن 
اردوغ��ان توقي��ع عق��د م��ع روس��يا لش��راء 
منظوم��ات صواري��خ »إس - 400« املضادة 
للطي��ران، هو األكبر بني البلدين، بحس��ب ما 

نقلت عنه وسائل االعالم التركية.
وقال اردوغان ف��ي تصريحات أوردتها 
صحف ع��دة م��ن بينه��ا »حريي��ت« انه »مت 
التوقي��ع لش��راء منظوم��ات إس-400 م��ن 
روسيا«، مضيفاً انه »مت تسديد دفعة أولى«. 
واض��اف على م��ن الطائرة الت��ي أعادته من 
زيارة لكازاخس��تان، انه والرئيس الروس��ي 

فالدميير بوتني »مصممان حول املسألة«.

لقطات سريعة

بعد الهيدروجينية: هل غّير 
»كيم« معتقدات سيؤول وطوكيو

بقلم: حازم عياد 
لم جتد تهديدات ترامب لكوريا الش��مالية بغضب ينزل من السماء؛ اذ رّدت 
بيونغ يانغ وزعيمها »كيم جونغ اون« بتجربة من حتت األرض هزت س��طحها 
بق��وة 6 ريختر؛ معلنة والدة قنبلتها الهيدروجينية األولى؛ ليقدم بعدها ترامب 

رداً عنيفاً عند سؤال الصحفيني عن احلدث اجللل بالقول: »سنرى«.
وبعد أيام استقرت الرؤية بوعود بفتح مخازن األسلحة األمريكية املتطورة 
لليابان وكوريا اجلنوبية املتفوقة أساس��ًا من ناحي��ة تقنية؛ مردفاً ذلك بوعود 
تس��مح لليابان وكوريا اجلنوبية بتطوير ترسانتها العسكرية واطالق العنان 

ملشاريعها للتسلح، فاحتاً شهّية شركات السالح األمريكية من جديد.
ف��ي مقاب��ل هذ الع��روض الس��خية توجهت كل م��ن س��يؤول وطوكيو الى 
موس��كو بحثاً عن حل واقعي وعملي أكثر؛ فرئيس كوريا اجلنوبية »مون جيه« 
غير معتقداته ورؤيته ووجهته؛ اذ توجه الى موس��كو ليقول لنظيرة الروس��ي: 
»أعتق��د أنه إذا تعاونت كوريا اجلنوبية وروس��يا بش��كل جي��د، ميكن أن يكون 
ذلك قاعدة أس��اس لتحقيق الس��الم في املنطق��ة«؛ أي ان الرجل غّي��ر معتقداته 
عن حقبة الس��الم األمريكي؛ وأبدى استعداده للتعامل مع السالم الروسي دون 
االش��ارة الى الصني؛ في محاولة للهروب من الس��الم الصين��ي الذي لن تتوقف 
فصوله عند حدود القنبلة النووية، بل سيمتد الى االقتصاد واملؤسسات املالية 
والتجمع��ات االقتصادية؛ أمر يحتاج الى مزيد م��ن املفاوضات والتفاهمات مع 
بكني؛ فهامش املناورة ما زال يس��مح مبزيد من املن��اورات من خالل اللجوء الى 

موسكو؛ فتقبل كوريا اجلنوبية للصني ما زال عملية يصعب هضمها.
 لم تتغير معتقدات الرئيس الكوري اجلنوبي فقط، بل ومعتقدات ومدركات 
ورؤية »ش��ينزو ابي« رئيس وزراء اليابان ال��ذي قال في نفس اليوم: »يجب أن 
جنعل كوريا الشمالية تدرك أنه لن يكون لديها مستقبل مشرق إذا استمرت في 
مس��ارها احلالي، ولم تغّير سياس��تها احلالية. وس��تعمل اليابان وروسيا معاً 
ضمن املجتمع الدولي من أجل ذلك«؛ فاليابان ايضاً غيرت معتقداتها عن حقبة 
السالم األمريكي، اال انها ما زالت تعاني من عسر هضم عند التعامل مع الصني؛ 
غي��ر ان ال��روس عل��ى األرجح لن يتج��اوزوا حليفتهم السياس��ية والعس��كرية 

واالقتصادية في بناء حقبة ما بعد السالم األمريكي. 
املعتق��دات واإلدراك في جنوب ش��رق آس��يا والباس��فيك تتغي��ر يوماً بعد 
يوم جتاه مفهوم الس��الم في املنطقة؛ فالس��الم ال ميكن ان يتحقق بدون روسيا 
والص��ني؛ أما الوالي��ات املتحدة األمريكية ف��ال متلك حلوالً عملية س��وى عرض 
املزي��د من عقود الس��الح عل��ى الياب��ان وكوريا اجلنوبي��ة؛ فما انفقت��ه اليابان 
وكوريا اجلنوبية خالل الس��نوات أو األش��هر املاضية لم يقنع أمريكا بلعب دور 
فاعل ليزيد من القناعة في سيؤول وطوكيو بأن مفتاح احلل في يد موسكو، وان 

هدر املوارد االقتصادية لن يوقف التقدم االقتصادي للصني.
موس��كو ليس��ت مجرد جار لكوريا الش��مالية، بل مفتاح كبي��ر للتعامل مع 
الصني التي تخش��اها كل من س��يؤول وطوكيو؛ فهل تتمكن روس��يا من تلطيف 
األج��واء بني العاصمتني اآلس��يويتني وبك��ني ولعب دور الوس��يط؛ وهل تنضم 
هذه الدول مكرهة أو طوعاً في املس��تقبل إلى مجموعة بريكس وشنغهاي؛ وهل 
يصبح بنك التنمية اآلس��يوي بديالً للبنك الدولي وصن��دوق النقد لدولي؛ وهل 

تصبح العملة الصينية بديالً للدوالر؟
 كوريا الش��مالية وقنبلتها الهيدروجينية كفيلة بفعل املعجزات، اذ اظهرت 
عجز واش��نطن العسكري والسياسي كمقدمة إلطاحتها اقتصادياً وسياسياً في 
املس��تقبل القريب؛ فتهاوي القالع واحلصون األمريكية السياسية واالقتصادية 
مس��ألة باتت ممكن��ة ومعقولة في ظل تغي��ر معتقدات العمالق��ني االقتصاديني 
طوكي��و وس��يؤول؛ ولكنه��ا حتتاج ال��ى وقت ومفاوض��ات ج��ادة وعميقة أكثر 
تشارك فيها بكني وموسكو مع اليابان وسيؤول، فالسالم ال يتعلق فقط باألمن، 
بل باالقتصاد ومس��تقبل املؤسس��ات واملنظم��ات الدولية، م��ا يعني ان جتارب 
بيونغ يانغ لن تتوقف، بل ستشهد تصعيداً ومزيداً من االهتزازات جنوب آسيا 

والباسفيك على مقياس ريختر.{

تش��هد بريطانيا ازدياداً في عدد س��كانها الذين ال يؤمن��ون بأي ديانة، والذين 
ارتفعت نسبتهم إلى 53 في املئة من البريطانيني.

وهذه أعلى نس��بة من غير املؤمنني تس��جل في بريطاني��ا، حيث كانت 48 في 
املئ��ة ع��ام 2015 و31 ف��ي املئة ع��ام 1983 عندما أطل��ق املركز الوطن��ي للبحوث 

االجتماعية دراسة حول أمناط السلوك االجتماعية البريطانية.
وتطاول هذه النزعة الفئات العمرية كلها، لكنها تش��تد خصوصاً في أوس��اط 
الش��باب الذين تراوح أعمارهم بني 18 و24 س��نة، وقد بلغت نسبتهم 71 في املئة 
عام 2016 في مقابل 62 في املئة في العام الذي س��بقه، كما كش��فت الدراس��ة. وما 
زال��ت غالبي��ة الكبار في الس��ن تتحلى ببع��ض اإلميان، و4 فقط من كل عش��رة من 
هؤالء الذين تراوح أعمارهم بني 65 و74 س��نة قال��وا إنه ال ديانة لهم، وبلغت هذه 
النس��بة 27 في املئة عند الذين تخطوا 75 س��نة. وأكد روجر هاردينغ رئيس قس��م 
أمن��اط الس��لوك العامة في مركز البح��ث أن »الفروق بني الفئ��ات العمرية املختلفة 
صارخ��ة ويصعب علينا تخّيل أن هذا التغّير س��يزول قريباً، نظراً إلى العدد الكبير 
جداً من الشباب الذين باتوا من غير املؤمنني«، مشيراً إلى أنه »ينبغي أن تدفع هذه 
األرق��ام الزعم��اء الدينيني إلى التفكير في املس��ألة«. وانخفض عدد أتباع الكنيس��ة 
األنغليكاني��ة انخفاضاً ش��ديداً في الس��نوات األخيرة، ولم يعد س��وى 15 في املئة 
من البريطانيني يعّرفون عن أنفس��هم على أنهم من رعايا هذه الكنيس��ة، في مقابل 

ضعفي هذه النسبة عام 2000.{

نصف البريطانّيين خارج األديان
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11 أيلول.. هجمات غّيرت وجه العالم

االنتخابات البلدية التونسّية
انقسامات مبكرة ومنافسة منتظرة بين النهضة و»النداء«

إعداد: الشؤون الدولية
أحي��ت الوالي��ات املتح��دة االمريكية ي��وم االثنني 
الذكرى السادس��ة عش��رة ألحداث 11 أيل��ول 2001م 
عندم��ا ارتطم��ت طائرتان ف��ي برجي التج��ارة العاملي 
بوالي��ة نيويورك، باالضافة ملقر وزارة الدفاع األمريكي 
)البنتاغ��ون( في أكبر حدث أمني هجومي تعرضت له 

الواليات املتحدة.
حدث غّير مجرى العالم على الصعيدين السياسي 
واالقتصادي، وللتعرف على املزيد من املعلومات حول 
أح��داث 11 أيلول ، وأحداث 11 من أيلول هي مجموعة 
من الهجمات شهدتها الواليات املتحدة في يوم الثالثاء 
املواف��ق 11 أيل��ول 2001، حي��ث مت حتوي��ل اجت��اه 
أربع طائ��رات نقل مدني جتاري��ة وتوجيهها لتصطدم 
بأهداف محددة، جنحت ف��ي ذلك ثالث منها.. األهداف 
متثلت في برجي مركز التجارة الدولية مبنهاتن، ومقر 
وزارة الدف��اع األمريكي��ة )البنتاغ��ون(، س��قط نتيجة 
له��ذه األح��داث اإلرهابية 2973 ضحّي��ة 24 ومفقوداً، 
إضاف��ة آلالف اجلرح��ى واملصاب��ني بأم��راض ج��راء 
استنش��اق دخان احلرائق واألبخرة السامة، فيما يلي 

تفاصيل األحداث.
طائرت��ان أمريكيت��ان تتح��ركان باجت��اه برج��ي 
التج��ارة العامل��ي، تخت��رق الطائ��رة البرج الش��مالي، 
والثاني��ة في البرج اجلنوبي، ليتحول رمز التجارة في 

شرعت األحزاب التونسية في اإلعداد لالنتخابات 
البلدي��ة نهاية هذا العام، بعدما س��لّمت القوى الداعية 
إل��ى تأجيلها بالواق��ع على ما يبدو، فيم��ا بدأت مالمح 
مشهد جديد ترتس��م على ضوء هذا احلدث الهام الذي 
ينتظره التونس��يون من��ذ قيام الث��ورة لتغيير واقعهم 
اليومي الذي ترّدى كثيراً بس��بب غياب س��لطة محلية 

ترعى شؤون املواطنني في محيطهم القريب.
وتباينت االس��تعدادات قبل ثالثة أشهر من املوعد 
االنتخاب��ي )17 كان��ون األول 2017(، إذ ق��رر كل م��ن 
حزب نداء تون��س وحركة النهضة خوض االنتخابات 
بشكل مستقل، بعد أن راجت أخبار عن احتمال تشكيل 
حتال��ف بينهما. في موازاة ذلك، تس��عى بقية األحزاب 
إل��ى جتميع قواه��ا وتش��كيل جبهات ظرفي��ة ملواجهة 
احلزب��ني في نف��س الوق��ت، خصوص��اً أن كل عمليات 
س��بر اآلراء تظهرهم��ا في مقدم��ة األح��زاب الفائزة في 
البلدي��ات. وعل��ى الرغم م��ن أن أحداً لم يش��ر إلى ذلك 
حالي��اً، فإن من املنتظر أن تش��هد احلم��الت االنتخابية 
منافس��ة حادة بني احلزبني الكبيرين، وس��ط مخاوف 
م��ن احتدام خطاب االس��تقطاب الذي مّي��ز االنتخابات 
التش��ريعية األخيرة، ورمبا تأث��ر التحالف بينهما، مع 
ما ق��د يعنيه ذلك م��ن انعكاس على املش��هد احلكومي 

أيضاً.
التحال��ف  رف��ض  ق��د  كان  تون��س،  ن��داء  ح��زب 
االنتخابي مع حركة النهضة، وقرر خوض االنتخابات 
بقوائم��ه اخلاص��ة. وعلى الرغم من مش��اكله الداخلية 

العال��م إلى رماد في دقائق. حوالى ثالثة آالف قتيل في 
يوم واحد، أمهات ثكلى وأس��ر ترمل��ت وحزن دائم منذ 
س��تة عش��ر عاماً، ولكن ما حدث بعد 11 سبتمبر أكثر 
ترويعاً، فهجوم حوالي 16 ش��اباً حّول الغضب داخل 
املواطن األمريكي إلى تعصب عنيف ضد املسلمني عامة 
والعرب خاصة، ولم يشفع موت 31 مسلماً وعربياً في 
أمريكا في الهجم��ات حلماية البقية، ومن ضمن العرب 
الذي��ن خططوا ونفذوا، أو الضحاي��ا الذين قتلوا إما في 
التفجي��رات أو بعدها، يظهر أس��مان مثي��ران لعبا أهم 

األدوار في التخطيط للهجمات واآلخر في تنفيذها.
األول ه��و أمي��ن الظواه��ري، الذي يع��د واحداً من 
خبراء التخطيط لهجمات احلادي عش��ر من س��بتمبر، 
ُولد في حي املعادي بالقاهرة عام 1951، نبتت أفكاره 
املتطرفة في مصر حني ساهم في تكوين تنظيم اجلهاد، 
وألقي القبض عليه بتهمة اغتيال الرئيس السادات، إال 
أنه لم تثبت إدانته، فس��جن ثالث��ة أعوام بتهمة حيازة 
أسلحة، ليخرج بعدها بادئاً رحلته مع تنظيم القاعدة، 
وبع��د حت��ول التنظي��م ملهاجم��ة املدني��ني م��ن أع��داء 
اإلس��الم –حس��ب وصفهم– حني أعلن أسامة بن الدن، 
زعي��م التنظيم وقته��ا، الهجوم على املدني��ني بزعم أن 
أمريكا تس��اعد ف��ي قتل املدنيني في فلس��طني، وحصار 
أمري��كا للعراق ف��ي التس��عينات خلف قتل��ى مدنيني، 
ف��كان لنائبه، أمين الظواه��ري، دور  هام في التخطيط 

الهيكلية، فإنه يس��تعد بنس��ق مرتفع لهذا االستحقاق 
خصوص��اً أن االس��تطالعات تقدم��ه دائم��اً عل��ى رأس 
الفائزي��ن. وأك��د القيادي ف��ي »النداء«، خالد ش��وكات 
أن حزب��ه تقدم بحوالي 80 في املائة ف��ي إعداد قوائمه 
االنتخابي��ة. وأض��اف ش��وكات ف��ي تصري��ح لوكال��ة 
تونس أفريقي��ا لألنباء )وات(، أن »الن��داء« يطمح ألن 
تش��مل قوائمه االنتخابية كامل الدوائ��ر االنتخابية ال� 

350، وهو منكب على هذا املوضوع.
وفي ما بدا أنه استعراض للعضالت، قامت حركة 
النهض��ة خ��الل نهاي��ة األس��بوع املاض��ي بانتخابات 
داخلية أولية لتحدي��د قوائمها لالنتخابات البلدية في 
16 محافظة، وعقدت يوم الس��بت 56 جلسة انتخابية 
م��ن أج��ل انتخ��اب 1095 مرش��حاً. وتواصل��ت األحد 
الدفع��ة الثاني��ة من اجللس��ات االنتخابي��ة لتصل إلى 

حوالى 300 جلسة من أجل اختيار 7184 مرشحاً.
ف��ي  احلرك��ة،  وقال��ت 
بي��ان له��ا، إن ه��ذه اجللس��ات 
إط��ار  ف��ي  تأت��ي  االنتخابي��ة 
إلجناح  احلرك��ة  »اس��تعدادات 
العرس االنتخابي بتوفير أفضل 
الكفاءات احمللية للمس��اهمة في 
تأس��يس احلكم احمللي وتنزيل 
الباب السابع من الدستور، وفي 
إيجاد احللول ملشاكل املواطنني 

وحتسني مستوى عيشهم«.

لعمليات التفجير املختلفة للس��فارات األمريكية، حتى 
أن��ه قب��ل 11 س��بتمبر، وض��ع خط��ة تفجير الس��فارة 
األمريكية في تشاد،وعقب هجمات 11 سبتمبر، أصبح 
الظواه��ري واحداً من 22 ش��خصية م��ن أهم املطلوبني 
في الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة على قوائ��م اإلرهاب 
م��ا بع��د 2001، وخصصت 25 ملي��ون دوالر ملن ُيدلي 
مبعلوم��ات عن��ه، إال أن اإلدارة األمريكي��ة لم تنجح في 
الوصول إليه حت��ى بعد اغتيال زعيم التنظيم أس��امة 
بن الدن، ليصبح الظواهري أميراً لتنظيم القاعدة حتى 

اآلن.
أم��ا املص��ري الثاني فه��و محمد عط��ا األمير، وهو 
طال��ب الهندس��ة املعمارية، ال��ذي تعلم فن��ون البناء 
والعم��ار في مصر وأملانيا، اس��تغل علمه لينفذ أش��هر 
عملي��ة إرهابي��ة في 11 أيل��ول. ولد محم��د عطا األمير 
ف��ي األول من أيلول عام 1968 مبحافظة كفر الش��يخ، 
وانتقل إلى القاهرة ليحصل على ش��هادة البكالريوس 
من كلي��ة الهندس��ة -جامع��ة القاهرة- قس��م عمارة. 
تعلم األملانية في معهد غوتة بالقاهرة، وانتقل بعدها 
ألملانيا الس��تكمال دراس��ته في جامع��ة هامبورغ عام 
1993، حي��ث حص��ل عل��ى املاجس��تير ع��ام 1999. 

وأف��ادت حرك��ة النهض��ة بأّنه��ا حت��رص على أن 
تفضي هذه اجللس��ات االنتخابية إلى تعزيز دور املرأة 
والش��باب وفت��ح املج��ال للمس��تقلني بالتناص��ف مع 
املنخرطني للترش��ح على قوائم احلركة في االنتخابات 

البلدية.
االنتخابي��ة  القوائ��م  تش��كيل  النهض��ة  وق��ررت 
باملناصفة بني شخصيات من احلزب وأخرى مستقلة، 
وغربلة املترش��حني قبل ذلك، في م��ا بدا أنه تأكيد على 
الش��عبية الواس��عة للحركة في اجلهات، وإش��ارة الى 
أنه��ا تخت��ار وتنتقي من ميثله��ا، بينما تش��قى أحزاب 

أخرى لتشكيل قوائمها في بعض اجلهات.
وف��ي املش��هد املقاب��ل، ل��م يتغّي��ر احل��ال كثي��راً 
بخصوص اخلالفات املعروفة بني األحزاب املعارضة، 

وخالل فت��رة تواجده في أملانيا، حت��ول عطا تدريجياً 
من مس��لم ملتزم بدينه إلى حمل أفكار متطرفة، وظهر 
ذلك بوضوح عقب تأديته للحج عام 1995، وفي عام 
1998 انتقل للسكن في شقة مع زمالئه في هامبورغ، 
منه��م رم��زي ب��ن الش��يبة، مدي��ر عملي��ات 11 أيلول 
وحلقة الوصل بني عطا وبقية املنفذين، ليقرروا بعدها 
االنتق��ال ألفغانس��تان للتدري��ب ولقاء زعي��م القاعدة 
أس��امة ب��ن الدن. وعق��ب حصول��ه على املاجس��تير، 
وف��ي مطلع القرن اجلديد، انتقل عطا للواليات املتحدة 
األمريكية للحصول على دورة تدريبية في الطيران في 
فلوريدا في متوز عام 2000 ليتمكن من احلصول على 
الرخصة بعد خمس��ة أشهر، لتبدأ رحلة تنفيذ هجمات 

11 أيلول.
في صب��اح 11 أيلول، توجه محمد عطا األمير مع 
رفيقه عبد العزيز العمري إل��ى مطار بورتالند الدولي 
ليس��تقلوا الطائرة املتجهة إلى بوسطن، والتي حلقت 
ف��ي الثامن��ة صباح��اً والتي حتم��ل 81 راكب��اً، ليأتي 
بعده��ا بنصف س��اعة صوت عط��ا األمير ف��ي اإلذاعة 
الداخلي��ة يعل��ن حدوث خل��ل بالطائ��رة واضطرارهم 
للع��ودة لبورتالند، إال أن��ه بعد 19 دقيق��ة، وفي متام 
الساعة 8:47 ارتطمت أول طائرة بأحد أبراج التجارة 
العاملي��ة. وعلى الرغم م��ن تأكيد التحقيق��ات لضلوع 
عط��ا ف��ي الهجم��ات، ووجود تس��جيل صوت��ي له في 
اإلذاع��ة الداخلية للطائرة، إال أن والده رفض االعتراف 
بوفاة ابنه، معتبراً إياه مختفياً لفترة وجيزة، أو ُصفي 

من قبل املخابرات األمريكية.{

إذ يحاول أغلبها التجمع ف��ي تكتالت انتخابية في جّو 
ال يخلو من االحترازات واخلالفات.

وبينم��ا كان ينتظر أن يتش��كل ائتالف بني اجلبهة 
الش��عبية والتي��ار الدميقراط��ي، ب��رز خ��الف بينهم��ا 
بس��بب إش��ارة التيار ال��ى إمكانية التحال��ف مع حزب 
حراك تون��س في بع��ض الدوائر، م��ا اعتبرته اجلبهة 

غير مقبول ويلغي االتفاق احلاصل بينهما.
وأك��دت قيادات م��ن اجلبهة أن االتفاق يش��ير الى 
أنه في ح��ال خ��وض االنتخابات بقوائم مش��تركة في 
بع��ض الدوائ��ر االنتخابية ال ميكن أي ح��زب التحالف 
م��ع األح��زاب املش��كلة للحكوم��ة، مب��ا في ذل��ك حزب 
تابع��ني  باعتبارهم��ا  اجلمه��وري  واحل��زب  املس��ار 
لالئت��الف احلاك��م أو حزب ح��راك تون��س أو األحزاب 
املشكلة جلبهة اإلنقاذ، املشروع واالحتاد الوطني احلر 

وغيرهم...
للح��زب  الع��ام  األم��ني  أك��د  أخ��رى،  جه��ة  م��ن 
اجلمه��وري، عص��ام الش��ابي، أن��ه س��يتم اإلعالن عن 
مي��الد ائت��الف انتخابي مدن��ي وسياس��ي جديد يضم 
عدداً م��ن األح��زاب الوس��طية االجتماعي��ة والكفاءات 

والشخصيات الدميقراطية املستقلة القريبة منها.
وفي م��ا يتعلق مبوع��د االنتخاب��ات البلدية جدد 
الشعبي تأكيده أن املناخ العام اليوم غير مالئم إلجراء 
هذه االنتخابات في كانون األول، في ظل غياب شروط 
سياس��ية من أهمه��ا املصادق��ة على مجل��ة اجلماعات 
احمللية )القانون الذي ينظم س��لطات البلديات( وس��ّد 
الشغور على رأس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات.

ودعا الشابي رئيس احلكومة إلى االجتماع بكافة 
الق��وى السياس��ية ذات الصل��ة بالعملي��ة االنتخابية 
وهيئ��ة االنتخاب��ات لط��رح مس��ألة م��دى اجلاهزي��ة 
لتنظي��م االس��تحقاق البل��دي، موصي��اً بتغيي��ر موعد 
االنتخابات إذا اتفق اجلميع على ذلك، ومذّكراً باقتراح 

حزبه تأجيل االنتخابات إلى شهر آذار املقبل.{

بقلم: وليد التليلي

ترامب يحيي ذكرى ضحايا هجمات 11 أيلول
الرئي��س األمريك��ي دونال��د ترام��ب  ش��ارك 
وزوجت��ه ميالنيا، ي��وم االثن��ني، بالوقوف حلظة 
صمت في مراسم أقيمت في البيت األبيض إلحياء 

ذكرى هجمات 11 أيلول 2001.
وق��ال الرئي��س دونال��د ترام��ب، ال��ذي يقود 
احتفال��ه األول بالذك��رى الرس��مية ألح��داث 11 
أيل��ول، إن »روح أمري��كا حزين��ة ج��داً على فراق 
حوال��ي ثالثة آالف ش��خص فقدوا ف��ي ذلك اليوم 

قبل 16 عاماً«.
وف��ي كلمت��ه أم��ام جمه��ور ف��ي البنتاغون، 
وه��و أحد املواق��ع الثالثة الت��ي تعرضت لهجوم 
لتحذي��ر  املناس��بة  ترام��ب  اس��تغل  أيل��ول،   11
ميك��ن  ال  »أمري��كا  أن  م��ن  بش��دة  »اإلرهابي��ني« 

تخويفها«.
وأوضح أنه »ال يوجد مكان على هذا الكوكب 
ميك��ن أن يش��كل م��الذاً آمن��اً لإلره��اب وال ميكننا 

الوصول إليه«.
وأضاف ترامب موجهاً رسالته ألسر ضحايا 
الهجم��ات والناج��ني منه��ا: »ال ميكنن��ا أن منحو 
أحزانك��م أو نعي��د أحباءكم، إال أننا نس��تطيع أن 
نكّرمه��م ونك��ّرم تضحياته��م ب��أن نحاف��ظ على 

شعبنا ساملاً وآمناً«.
رس��الة  األمريك��ي  الرئي��س  وج��ه  كم��ا 
للمتضرري��ن م��ن إعص��اري »إرم��ا« و»هارفي«، 
قائالً »أوّد أن أرس��ل صلوات أمت��ي لكل من عانى 

من إعصاري إرما وهارفي«.
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ترتيبات ما بعد داعش.. هل تأتي كردستان؟
فيما تقت��رب »دولة اخلالف��ة« الت��ي أعلنها تنظيم 
الدول��ة اإلس��المية م��ن نهايتها ف��ي س��ورية والعراق، 
تشتد املنافس��ة على ورثة أراضي التنظيم في البلدين، 
متهيداً لترتيبات ما بعد احل��رب، حيث بات محتمالً أن 

تتغير اخلرائط، فيما ترتسم احلدود اجلديدة بالدم.
إضع��اف  عملي��ة  تس��تمر  وفيم��ا  س��ورية،  ف��ي 
املعارض��ة وحتييدها، يكاد التنافس ينحصر اليوم بني 
النظ��ام الس��وري ومن ورائه روس��يا وإي��ران من جهة، 
والق��وى الكردي��ة وحليفه��ا األميركي من جه��ة أخرى. 
ويش��تد التناف��س حالي��اً ح��ول دي��ر ال��زور، احملافظة 
الس��ورية األغن��ى بالنف��ط والغ��از، واملعب��ر الطبيعي 
ب��ني س��ورية والعراق. هن��ا، حيث يرس��م نه��ر الفرات 
ح��داً طبيعياً فاصالً بني الطرفني، حت��اول قوات النظام 

الس��وري الس��يطرة على املناط��ق الواقعة غ��رب النهر 
وجنوب��ه، فيما تغذ الواليات املتحدة اخلطى للس��يطرة 
عل��ى املناطق الواقعة ش��رق النهر وش��ماله، ملنع قوات 
النظ��ام م��ن العب��ور إليه��ا حال هزمي��ة تنظي��م الدولة 
اإلس��المية. لذلك سارعت، وحتى قبل أن تنتهي معركة 
الرق��ة، بتوجي��ه وح��دات احلماي��ة الكردي��ة إل��ى دي��ر 
ال��زور، بعد التق��دم الكبير ال��ذي حققه النظ��ام باجتاه 
املدين��ة. املنطقة األخرى التي يج��ري تنافس عليها هي 
إدل��ب، حيث املعرك��ة املنتظ��رة النتزاعها م��ن يد هيئة 
حتري��ر الش��ام )التحال��ف الذي يض��م جبه��ة النصرة 
س��ابقاً(. هنا س��تحاول الواليات املتحدة زّج الوحدات 
الكردي��ة في معرك��ة إدل��ب، انطالقاً من منطق��ة عفرين 
املتاخم��ة. لكن األرجح أن يتمّكن األتراك بالتنس��يق مع 

اإليرانيني والروس من إحباط املس��عى األميركي، علماً 
أن هذا سيكون البند الرئيس في مباحثات أستانة التي 
جت��ري في اليومني املقبلني، ووصفه��ا الرئيس التركي، 

أردوغان، بأنها نهائية وحاسمة.
الس��ورية  اجلزي��رة  س��تبقى  األح��وال،  كل  ف��ي 
كلها، التي تش��مل كام��ل محافظة احلس��كة وأجزاء من 
محافظتي دير الزور والّرقة )متثل ثلث مساحة سورية 
تقريباً( ف��ي يد وحدات حماية الش��عب الكردية. وعلى 
الرغم من أنه من املس��تبعد أن يعلن أكراد سورية دولة 
حالي��اً في هذه املناطق، إال أنه بات مؤكداً أن البنتاغون 
)وزارة الدف��اع األميركي��ة( الذي أطل��ق الرئيس دونالد 
ترامب ي��ده، لترتيب األوضاع في س��ورية والعراق في 
مرحل��ة ما بع��د تنظيم الدولة اإلس��المية، س��وف يكّرر 
في منطقة اجلزيرة الس��ورية س��يناريو احلظر اجلوي 
الذي مت تطبيقه في مناطق كردستان العراق بعد حرب 

حترير الكويت وانتفاضة 1991.
وكان قص��ف الطيران األميركي تق��ّدم قوات النظام 
الس��وري باجتاه مدينة الطبقة التي انتزعها األكراد من 
ي��د تنظي��م الدولة اإلس��المية في متوز املاض��ي مبثابة 
إعالن نوايا أميركية بأنه لن يسمح للنظام السوري، أو 
أي نظام آخر يخلفه، العودة إلى منطقة اجلزيرة. ويبدو 

قال وزير اخلارجية التركي مولود جاويش أوغلو 
إن بعض البلدان اإلسالمية تصرف مليارات الدوالرات 
على أعمال عدائية ضد دول إسالمية أخرى. في إشارة 

إلى األزمة بني بعض الدول اإلسالمية وقطر.
وأك��د أوغل��و -ف��ي مؤمتر صحف��ي مش��ترك مع 
نظيره الباكستاني في أنقرة- أنه لو خصصت نسبة 
ضئيلة من هذه املبالغ الطائلة ملساعدة احملتاجني في 

األمة اإلسالمية لكانت كافية للتخفيف من آالمهم.
وجاء ذلك في إطار حديثه عن التطورات األخيرة 
ف��ي ميامن��ار، حي��ث يرتك��ب اجلي��ش وامليليش��يات 
البوذي��ة إب��ادة جماعية ض��د مس��لمي الروهينغا في 

والية أراكان منذ 25 آب املاضي.
وق��ال الوزي��ر التركي »ال ميكننا الق��ول إن العالم 
اإلس��المي أب��دى االهتم��ام املطل��وب جت��اه مس��لمي 
جت��ري  ب��الده  أن  أوغل��و  وأض��اف  الروهينغ��ا«. 
االتصاالت الالزمة مع املجتم��ع الدولي وتبذل جهوداً 
حثيث��ة إليج��اد ح��ل دائ��م ملش��كلة أراكان، بالتزامن 
م��ع اجله��ود املبذولة إليصال املس��اعدات اإلنس��انية 
للمس��لمني الروهينغا الذين يعيش��ون في ميامنار أو 

الذين اضطروا للجوء إلى بنغالديش.
وال تتوف��ر إحصائية واضحة بش��أن ضحايا تلك 

واضحاً أن واش��نطن، من خالل القواعد العسكرية التي 
تبنيها ف��ي املناطق املتاخم��ة للحدود م��ع تركيا، متيل 
إل��ى انش��اء بديل ع��ن قاع��دة إجنرلي��ك اجلوي��ة التي 
تس��تخدمها تركيا ورقة ضغط عل��ى الواليات املتحدة، 

لتغيير موقفها من األكراد.
وبغ��ض النظر عن ش��روط التس��وية السياس��ية 
التي يسعى الروس إلى تسويقها في سورية، بتنا أمام 
معادلة نفوذ ثالثية، أطرافها روسيا والواليات املتحدة 
وإي��ران، فيما حتص��ل تركيا عل��ى منطقة نف��وذ ضيقة 
شمال حلب )مثلث جرابلس –الباب – إعزاز(، تنحصر 
مهمتها األساس��ية في منع التواصل بني مناطق اإلدارة 
الكردي��ة الث��الث ف��ي اجلزيرة وع��ني الع��رب وعفرين. 
تس��لك األم��ور، في العراق، مس��لكاً مش��ابهاً، وإن بعدد 
العب��ني أقل، إذ يتجه األكراد إلى اس��تفتاء تقرير املصير 
ي��وم 25 أيل��ول اجل��اري، فيم��ا يحت��دم الص��راع حول 
كركوك واملناطق املتنازع عليها بني بغداد التي يختلط 
داخلها النفوذان، األميركي واإليراني، وأربيل املدعومة 
أميركياً. هنا، وفي غياب كامل للنفوذ الروسي، وحضور 
ضعيف للتركي، ستش��كل االنتخابات البرملانية املقبلة 
محط��ة مهم��ة لتحديد النفوذي��ن، األميرك��ي واإليراني، 
حي��ث تأم��ل واش��نطن، العائدة إل��ى العراق م��ن بوابة 
يتمّك��ن  أن  اإلس��المية،  الدول��ة  تنظي��م  عل��ى  احل��رب 
رئيس ال��وزراء، حي��در العبادي، من ترجم��ة انتصاره 
على التنظيم إلى مكاس��ب سياس��ية تعّزز موقع كتلته 
ف��ي املش��هد العراقي ف��ي مواجهة رجاالت إي��ران، وفي 
مقدمتهم نوري املالكي. في هذه األثناء، سوف ينسحب 
تنظيم الدولة اإلسالمية، ويتربص في الصحراء، مراقباً 
الص��راع الذي يجري على ورثته، بانتظار فرصة مقبلة 

للوثوب مجّدداً، وهو ما لن يعدم أسبابه.{

اإلب��ادة، لكن ناش��طاً حقوقياً بأراكان ق��ال لألناضول 
إنه��م رص��دوا س��بعة آالف و354 قتيالً، وس��تة آالف 
و541 جريحاً من الروهينغا من��ذ بداية حملة اإلبادة 

األخيرة وحتى السادس من أيلول اجلاري.
م��ن ناحيتها، قالت »دنيا إس��الم خان« املفوضة 
الس��امية لش��ؤون الالجئني في األمم املتحدة، إّن عدد 
الروهينغا الذين فروا إل��ى بنغالديش منذ بدء موجة 

اإلبادة األخيرة بلغ 370 ألفاً.

بقلم: مروان قبان

لماذا يستكثرون الديمقراطية
على الشعوب العربية؟

بقلم: بسام ناصر

من عجائب العلمانيني العرب أنهم ال يس��ارعون إلى وصف الش��عوب العربية بأنها غير مؤهلة 
للدميقراطي��ة، وبعضهم يرى أنها غير مس��تحقة لها أص��الً، إال حينما يحقق اإلس��الميون فوزاً كبيراً 

والفتاً، وكأنهم يريدونها دميقراطية خاصة بهم وحدهم، ومفصلة على مقاييسهم ورؤاهم!
حينما تتلمس الش��عوب العربية طريقها نح��و الدميقراطية، فإنها ترنو إليه��ا بعد عقود مثقلة 

بحكم االستبداد وحرمان أبسط حقوقها الطبيعية.
ولئن كانت جتربة املمارس��ة اإلس��المية السياس��ية التاريخية ابتعدت في غالب محطاتها عن 
مرتكزات النظام السياس��ي اإلسالمي في إسناد السلطة ابتداء وممارستها تالياً، ومت شرعنة واليات 
التغلب والعهد، وتوريث احلكم، فإنها بقيت تدين باملرجعية املطلقة للشريعة، وتعظم أحكام الدين 
وتعاليمه، ولم يحدث إقصاء الش��ريعة عن إدارة ش��ؤون احلكم والسياس��ة كمرجعية حاكمة إال في 

القرن األخير من تاريخها.
وقد ابتليت أغلب الش��عوب العربية بأنظمة حكم اس��تبدادية قمعي��ة ديكتاتورية، خاصة بعد 
مرحلة االستقالل عن االستعمار األجنبي، ورحيله الظاهر عن اجلغرافيا العربية الشاسعة، ومجيء 
الدولة القطرية التي حرمت تلك الش��عوب حقوقها السياسية األساسية، وأدارت شؤون البالد كأنها 

ممتلكات خاصة بها وبعائالتها.
عاش��ت الش��عوب العربية في ظل الدولة القطرية، حتت ظل االس��تبداد وكبت احلريات والقهر 
والقم��ع األمني الش��رس، وباتت تتطلع إلى استنش��اق رياح احلرية النقية، وترن��و إلى عيش حياة 
هانئة كرمية في أوطانها، والتنعم بخيرات بالدها التي سطت عليها عصابات األنظمة االستبدادية، 

ولسان حالها يتساءل: ما الذي ينقصنا كغيرنا من أمم األرض حتى نحلم بذلك ونتشّوق إليه؟
حينما هبت رياح الدميقراطية على العالم العربي، وإن كانت بصورتها الش��كالنية الديكورية، 
وكان م��ن نتائجها ومخرجاتها دفع اإلس��الميني إلى صدارة املش��هد السياس��ي ف��ي غالب األحيان، 
استش��اط العلماني��ون الع��رب غضباً، ألنها خذلته��م ولم متكنهم م��ن الفوز وتصّدر املش��هد، فباتوا 
يشيعون فكرة عدم أهلية الشعوب العربية للدميقراطية، بسبب أمّيتها السياسية وجهلها وتخلفها، 

وما إلى ذلك من توصيفات حتتقر هذه الشعوب وحتط من قدرها.
ول��و أن الدميقراطية في عاملنا العرب��ي خدمت العلمانينّي والليبراليني كما يش��تهون، فقدمتهم 
وحملتهم إلى املجالس البرملانية وغيرها من املؤسسات األخرى، لكان لهم معها شأن آخر، وألكثروا 
حينه��ا من مدح الش��عوب العربية واإلش��ادة بها، ولباتت عندهم راش��دة عاقلة تس��تحق املزيد من 

احلريات واحلقوق.
مل��اذا تس��تكثرون أيها العلماني��ون الدميقراطية على الش��عوب العربية، وتصفونه��ا بأنها غير 
مؤهل��ة له��ا، وبعضكم يحمله غلّوه وش��ططه إلى وصفها بأنها ال تس��تحقها أصالً؟ ه��ل يليق بدعاة 

الدميقراطية أن ينقلبوا على بضاعتهم ألنهم عجزوا من خاللها عن حتقيق ما يريدون ويشتهون؟
وملاذا يتعامى العلمانيون عن حقيقة راس��خة، يعرفها البعيد قبل القريب، أال وهي أن الشعوب 
العربية ش��عوب متدينة بفطرتها، وطبيعة نشأتها، وهي تنحاز إلى حملة املشروع اإلسالمي دائماً، 
ألنها تراهم األقرب إليها، واألصدق انتماء إلى دينها الذي تدين به، واألنظف يداً، واألشّد إخالصاً في 

حمل هموم األمة والعمل على حتريرها من كل مظاهر التبعية للخارج.
أيه��ا العلمانيون العرب.. إذا كنتم تؤمنون بالدميقراطية وأدواتها وآلياتها حقاً وصدقاً، وترون 
أنه��ا أفضل نظام سياس��ي، لكنكم ترون في الوقت نفس��ه أن الش��عوب العربية غي��ر مؤهلة لها، فما 
عليكم إال التش��مير عن س��واعد العمل والبناء، واجلد واالجتهاد لتأهيل هذه الشعوب صاحبة احلق 
ف��ي اختيار من تراه األصلح واألفضل ملمارس��ة الدميقراطية، فلعلها تنحاز لك��م وتختاركم في قادم 

األيام.{

جاويش أوغلو: دول إسالمية
تنفق المليارات لمعاداة بعضها

.. اإلمارات تنفق خمسة ماليين دوالر 
لمؤتمر ضد قطر

كشف مركز لندن للشؤون العامة أن اإلمارات 
خصص��ت أربع��ة مالي��ني جني��ه إس��ترليني 5.3 
مالي��ني دوالر( لتمويل مؤمتر مناه��ض لقطر مقرر 

تنظيمه في وقت الحق من هذا األسبوع.
وذك��ر املركز في بي��ان أذاعه ي��وم الثالثاء أن 
الس��فارة اإلماراتية في بريطانيا دفع��ت جزءاً من 
املستحقات واملصاريف اخلاصة باملؤمتر، بينما مت 
دفع اجلزء اآلخر من س��فارة اإلمارات في واشنطن 

ومن شركات حكومية في دبي وأبو ظبي.
وأش��ار إلى أن مزاعم املدعو خالد الهيل بشأن 
متويل��ه للمؤمت��ر غير صحيح��ة، وأك��د أن املؤمتر 
»محاول��ة يائس��ة م��ن دب��ي لصناع��ة معارض��ة 
قطري��ة وحزب يديره الش��اب الصغير م��ن مواليد 

العام 1988 خالد الهيل«.
واعتبر املركز أن املؤمتر »فش��ل قب��ل أن يبدأ، 

حيث ل��م يج��ذب ويلفت ال��رأي الع��ام البريطاني 
واألوروب��ي«. وأك��د مركز لن��دن للش��ؤون العامة 
أن خال��د الهيل ال يوج��د له أي نش��اط جتاري في 
بريطانيا، وال توجد له أي ش��ركة مس��جلة في دار 

الشركات البريطانية.
وأوضح أن الهيل أس��س شركتني في مجاالت 
االتص��االت ثم حلّهم��ا بني عام��ي 2014 و2017، 
وأض��اف: »يدل ه��ذا على نش��اط غي��ر مفهوم من 
ش��خص يصّور نفس��ه على أنه رج��ل أعمال ميّول 
نش��اطاً كبيراً ملا يتم تصويره عل��ى أنها معارضة 

قطرية.
وكان املركز قد أكد في وقت سابق أن اإلمارات 
إلس��رائيل  موالي��ة  دعاي��ة  بش��ركات  اس��تعانت 
واللوبي الصهيوني ف��ي أميركا لعقد املؤمتر املقرر 

يوم 14 أيلول احلالي.{
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في بعض أوطاننا
نحن »روهنغيا« أيضًا!!

مصر المحجوبة.. واإلعالم المقموع!

مع بل��وغ عمليات التطهير الدين��ي واإلثني بحق 
األقلية املس��لمة م��ن الروهنغيا ف��ي إقلي��م أراكان في 
ميامن��ار ح��دوداً غي��ر مس��بوقة، ف��إن أس��ئلة كثيرة 
مش��روعة تثار بش��أن غياب دعم عربي وإسالمي ذي 
معن��ى إلخواٍن لنا في الدين واإلنس��انية. هذا ال يعني 
أن��ه ال توج��د بعض جه��ود مش��كورة، كما م��ن تركيا 
الت��ي عرضت التكفل مبصاري��ف الالجئني الروهينغا 
إن فتح��ت بنغالدي��ش حدوده��ا أمامه��م. وال ينبغي 
أن ُينس��ى هن��ا أن األخي��رة، وه��ي بل��د فقي��ر مع��دم، 
تس��تضيف عش��رات آالف من الروهنغيا، ممن ُشِرّدوا 
إليها عل��ى مدى عقود، وم��ا زالت أعداده��م تتصاعد، 
وإْن كان��ت معاملته��ا له��ؤالء الالجئ��ني مح��ل انتقاد 
كبي��ر. وثّمة جه��ود ال بأس به��ا من كل من باكس��تان 
وإندونيس��يا، ولك��ن الدع��م املق��دم إس��الميا ملنكوبي 
الروهنغيا أقل بكثير م��ن املتوقع واملفترض، وال يبدو 
أن دول��ة فقيرة هامش��ية كميامنار تقيم وزن��اً أو قدراً 

ألمٍة يفوق تعدادها املليار ونصف مليار إنسان. 
النقطة األخيرة ينبغي أن تقرع أجراس اإلنذار في 
��ٍة، مث��ل ميامنار، أن تتجرأ  صفوفنا، فكيف لدولٍة َهَشّ

ل��م تعد املواقع اإلخبارية في مصر هي احملجوبة 
فقط، بل ميكن القول إن مصر كلها محجوبة إذا جاز لنا 
التعبير.. فما الشيء الذي لم يتم منعه أو جترميه في 
مصر، بداية م��ن التفّوه بالكلمات، مروراً بأي محاولة 
للتعبير عبر أي وسيلة مبا فيها فيسبوك، وصوالً إلى 

الوقفات واملظاهرات واالعتصامات؟
ف��كل ش��يء ف��ي بل��دي مج��ّرم، وص��ارت حي��اة 
املصري��ني محجوبة عن احلري��ة واحلي��اة الطبيعية 
لكل شعوب العالم. فلم تعد هناك مساحة ألي طريقة 
للتعبي��ر، وص��ارت العصا الغليظة ه��ي املرفوعة في 

وجه الشعب املقهور.
 3 يوليو واحلجب احلقيقي

وإذا حتدثن��ا ع��ن احلج��ب ف��ي مص��ر؛ فل��م يبدأ 
م��ع حجب املواقع املش��ار إليها مؤخ��راً، ولكن بدأ منذ 
ليل��ة الثالث من متوز 2013 عق��ب اخلطاب االنقالبي 
الش��هير، عندم��ا مت غل��ق جمي��ع القن��وات الرافض��ة 
لالنق��الب واملعارض��ة له، ومت اقتحام االس��تديوهات 
على اله��واء مباش��رة، واالعت��داء عل��ى اجلميع، مبن 
فيه��م الضيوف، وعل��ى الهواء مباش��رة. ولعل واقعة 
»اجلزي��رة مباش��ر« وضيوفها، ومن بينهم د. حس��ن 

نافعة، خير شاهد على ذلك.
املنع هو األصل

ول��م يق��ف األمر عند القن��وات والصح��ف املؤيدة 
للش��رعية، بل امتد األمر ليشمل كل املؤسسات، سواء 
اجلامعات أو النقابات أو األحزاب السياس��ية التي مت 
جتميدها، وصار النظام االنقالبي يرفع ش��عاراً مفاده 
أن احلج��ب واملن��ع والتقيي��د والتجمي��د ه��و األصل، 

على فعل ما تفعله بحق مس��لميها دون أن تخشى رد 
فعل إسالمياً؟ ولكن، وكما يقول املثل، إن ُعِرَف السبب 
َبُطَل العجب. فاألمة اإلسالمية بلغت حداً من الغثائية 
ل��م يع��د في��ه من املتص��ور أن جت��د أح��داً ق��ادراً على 
احترامه��ا. وال أظ��ن أن حكومة ميامنار، برئاس��ة أون 
سان س��و تش��ي، احلاصلة على جائزة نوبل للسالم 
س��نة 1991 لدعمه��ا النض��ال الالعنف��ي، أو املجلس 
العس��كري احلاكم فعلي��ا، يعيش��ون هواجس تقدمي 
دعم إسالمي حقيقي ملسلمي الروهنغيا، إن لم تتوقف 
جرائ��م األغلبية البوذي��ة بحقهم. حت��ى الغرب الذي 
يكتف��ي ببيان��ات اإلدانة النته��اكات حقوق اإلنس��ان 
هناك، ال يجد نفس��ه مضطراً إلى فعل أكثر من ذلك، وال 
ُيْسَتْبَعُد أن يتحول تركيزه غداً إلى مكافحة »اإلرهاب 
اإلس��المي« في إقليم أراكان، خصوصاً بعد العمليات 
العس��كرية أخيراً مل��ا يعرف بجيش حتري��ر روهنغيا 
أراكان، الت��ي جت��يء رد فعل على إج��رام العصابات 

البوذية ومن ورائها اجليش وقوى األمن امليامنارية.

وص��ارت األم��ور هك��ذا وص��والً إلى حج��ب األصوات 
ف��ي الش��وارع وحناجر الش��باب الصادح��ة بالرفض 
واجلاهرة بالتمرد، فتم إصدار قانون التظاهر الشهير، 
الذي مت مبوجبه سجن عدد كبير من الشباب الرافض 
لهذا القانون، وال يزالون في السجون ميضون أحكاماً 
ص��درت ضدهم لرف��ض القانون، فضالً ع��ن اآلخرين 
الذي��ن أمضوا مدة حكمهم، ومنهم أحمد ماهر؛ منس��ق 

حركة 6 أبريل.
جتفيف املنابع

ث��م ج��اءت املوج��ة األخي��رة املتعلق��ة باملواق��ع 
اإلخباري��ة، كمحاولة لتنفيذ سياس��ة جتفيف املنابع 
وكتم األصوات، حيث شمل احلجب أكثر من أربعمائة 
موق��ع؛ ش��ملت موقع��اً ل��وزارة اخلارجي��ة وموقع��اً 
منظم��ة  مث��ل  دولي��ة،  ملنظم��ات  ومواق��ع  رياضي��اً، 
»مراس��لون بال ح��دود«، وغيرها م��ن املواقع األخرى، 
في موجة لم تش��هدها مصر من قب��ل، ورمبا تكون من 
ال��دول القالئل في العال��م، إن لم تك��ن الوحيدة، التي 

متارس هذا احلجب.
إسكات صوت الشعوب

وبع��د سلس��لة احلج��ب املنهجي��ة واملخطط لها 
بداية من��ذ 3 متوز، ميكن أن نقول باطمئنان، إن مصر 
صارت محجوبة على كافة املستويات، وليس صحفياً 
أو إعالمي��اً فقط، بل حجب ش��امل لم يس��بق له مثيل، 
ومع ذلك يظل الصوت الرافض مستمراً، والدليل على 
ذلك اس��تمرار حب��س الصحفيني واإلعالمي��ني، ومنع 
طباع��ة الصح��ف، ووق��ف قن��وات 
وبرامج، واعتقال نش��طاء. وهذا إن 
دل على ش��يء؛ فإمنا ي��دل على أنه 
رغ��م كل ه��ذه اإلج��راءات م��ا زالت 
هن��اك كلم��ة »ال« التي تق��ال لنظام 
السيس��ي، وه��ذا ما يؤمل��ه ويجعله 
مي��ارس كل أنواع البطش إلس��كات 
هذا الصوت، ولن يفلح في ذلك أبداً؛ 
ألن صوت الش��عوب من املستحيل 

إسكاته.{

ق��د  آخ��ر،  مبعن��ى 
يتناسى هذا العالم املصاب 
بالع��وار قريباً، املَُس��ِبّباِت، 
العوارض  ف��ي  ويس��تغرق 
أن  هن��ا  الح��ظ  اجلانبي��ة. 
يتعام��ل  ي��زال  ال  الغ��رب 
مع الرئيس��ة تش��ي وكأنها 
عل��ى  حقوقي��ة،  مناضل��ة 
الرغ��م م��ن أنه قد انكش��ف 
وجهه��ا  حقيق��ة  الي��وم 
الطائفي البغيض، فحس��ب 

منطقها، ف��إن القيم الدميقراطية في بالدها مس��تحّقة 
للبوذي��ني، ممنوعة على املس��لمني. أّي مفهوٍم نضالي 
ه��ذا، وأي مفه��وم ذاك للمواطن��ة ال��ذي يح��رم مئات 

اآلالف من السكان حقهم فيها على أساس دينهم!؟
وعودة إلى احلال��ة العربية اإلس��المية الكئيبة. 
انع��دام ال��وزن والقيمة والق��در واالحت��رام ليس فقط 
م��ا نعاني��ه، ب��ل أكث��ر م��ن ذل��ك وأفظ��ع، فصراعاتنا 
الطائفية، )سّنة- شيعة( وعرقية )عرباً- كرداً( مثالً 
ال حصراً، أس��قطت من الضحايا ف��ي صفوفنا أكثر من 
الذي��ن قتلوا في اعت��داءات أجنبية أو عل��ى أيدي غير 
مسلمني. بأسنا بيننا شديد، ونحن على بعضنا قساة 
غ��الظ، وم��ع خصومنا جتدن��ا ناكصني عل��ى أعقابنا 
أو ُمْهِطِع��نَي ُمْقِنِعي رؤوس��نا. أموالنا، تلك التي ينجو 
منه��ا من الس��رقة والفس��اد املباش��رين، تص��رف في 
تدميرنا وس��فك دمائنا. إننا »روهنغي��ا« في أوطاننا، 
ُنداس ونباد من أنظمٍة محسوبٍة علينا ال تقل وحشيًة 
ولؤماً عن بوذّيي ميامنار. قد يقول بعضهم إن في هذا 

مبالغة، هل هذا صحيح؟ 
ألم يقل بشار األسد قبل بعضة أسابيع: »خسرنا 
خيرة ش��بابنا والبنية التحتية، لكننا ربحنا مجتمعاً  
أكثر صحة وجتانس��اً«. هل ثّمة من يش��ك في ما عناه 
حول مجتمع »أكثر صحة وجتانس��اً«؟ إنها الطائفية 
البغيض��ة، خصوص��اً ف��ي ظ��ل العب��ث باملع��ادالت 
الدميغرافية في س��ورية، ومحاول��ة تقليص األغلبية 

العربية الس��ّنية بس��حقها وتهجيرها. هذا جانب، أما 
اجلانب اآلخ��ر، فهو قتل كل من تص��ل إليه يد إجرامه 
مم��ن يعارضون س��طوته وبطش��ه. ولذل��ك ال تعجب 
إن قت��ل نظامه، بدعم من حلفائ��ه اإليرانيني والروس، 
وامليليش��يات الطائفية، قرابة نصف مليون س��وري، 
وهّج��روا مالي��ني آخري��ن، فهذه ه��ي أََوِلَيّ��اُت حتقيق 
مجتمع »أكثر صحًة وجتانس��اً«! ينطبق األمر نفس��ه 
على مصر. ألم تصدح حناجر االنقالبيني عام 2013، 
بأغنية »إنتو ش��عب واحنا ش��عب«، فكان أن س��فكت 
دم��اء اآلالف م��ن معارض��ي االنق��الب م��ن املصريني! 
وق��س على ذلك ما يجري في اليم��ن وليبيا على أيدي 
اإليرانيني والسعوديني واإلماراتيني، وامتداداتهم في 
كل بل��د. بل وما يجري في الس��عودية وإي��ران أيضاً. 
ففي الس��عودية أخلت قوات األمن قرية العوامية ذات 
األغلبية الش��يعية ش��رق اململكة، فيم��ا ال تتردد إيران 

في استهداف سّنتها وعربها. 
باختصار، مأساة إخواننا من األقلية املسلمة من 
الروهنغي��ا تعبي��ر آخر ع��ن حال الب��ؤس والذل الذي 
نحياه نحن كأمة. ال يقتصر األمر على غياب مش��روع 
وبوصل��ة، بل إننا ال منلك كرام��ة، واألدهى أننا حمقى 
ُنَحرُِّض بعضنا على بعض، ويحاصر بعضنا بعضاً، 
ونس��فك دماءنا بأيدينا، َوَنْخِف��ُض ظهورنا ليمتطينا 
كل غ��اٍز معتد، وبعد ذلك نتس��اءل: كيف انحدرنا إلى 

هذا القاع السحيق؟{

بقلم: أسامة أبو ارشيد

بقلم: احمد عبد العزيز

ماذا تبقى من »الحلم األميركي«
بشرق أوسط جديد؟!

بقلم: خليل العناني

بإلغائه برنامج »احلاملني« الذي كان يوفر فرصة ملا يقرب من مليون شاب التيني للبقاء والعيش في 
أميركا، وجتنيسهم الحقاً، يكون الرئيس األميركي دونالد ترامب قد ألقى بأحد مكامن القوة الناعمة لبالده 

على قارعة الطريق، غير عابئ بتداعيات ذلك على صورة أميركا داخلياً وخارجياً. 
كان املش��روع ال��ذي ُيع��رف باس��م »داكا« )اختص��اراً الس��مه احلقيقي، وه��و الفعل املؤج��ل ألطفال 
املهاجري��ن غير الش��رعيني( قد مت إقراره أواخر حقبة الرئيس الس��ابق،باراك أوبام��ا، بعد جدل طويل مع 
الكونغ��رس األميركي، واس��تفاد منه حوالي ثمامنائة ألف ش��اب من أصول التينية، ج��اءوا مع آبائهم من 
املهاجرين غير الشرعيني قبل عقدين، وقضوا طفولتهم في أميركا، ومنحوا حق العمل والدراسة في أميركا 
مؤقتاً، وذلك حتى يتم تقنني أوضاعهم وأوضاع أهاليهم القانونية، بحيث يصبحون مهاجرين ش��رعيني، 

قبل أن يتم جتنيسهم الحقاً، وينالوا اجلنسية األميركية. 
ق��رار ترام��ب، وإن كان ميث��ل وف��اء بأحد وع��وده االنتخابية ف��ي ما يتعل��ق مبس��ألة املهاجرين غير 
الش��رعيني، إال أن��ه أيضاً يعد امتداداً لسياس��ة »خالف...ُتع��رف« التي يتبعها في م��ا يخص رفض كل ما 
أقّره وأصدره س��لفه أوباما من سياس��اٍت وقرارات، ومحاولة نقضها، والتخل��ص منها حتى لو كان الثمن 
ضياع مستقبل مئات اآلالف من الشباب الذين لم يعرفوا بلداً آخر غير الواليات املتحدة. وقد أعطى ترامب 
الكونغرس مهلة تصل إلى حوالي س��تة أش��هر، من أجل التوصل إلى قانون جديد بش��أن كيفية التعاطي 
مع هذه املس��ألة، ما يعني أنه بحلول السادس من آذار املقبل، لن يكون في مقدور هؤالء الشباب اإلقامة أو 
العمل أو الدراس��ة في الواليات املتحدة، وس��يكونون هدفاً للترحيل في أي وقت. ومن املفارقات أنه، خالل 
العقدين املاضيني، فشل الكونغرس، بحزبيه الدميقراطي واجلمهوري، في التوصل إلى حل هذه املشكلة، 
وه��و ما جعلها تترحل من إدارة إلى أخرى. والواضح أن املش��كلة س��وف تس��تمر، نتيجة حالة االنقس��ام 

واالستقطاب غير املسبوقة بني احلزبني الكبيرين. 
لم تكن املشكلة في وصول شخص، مثل دونالد ترامب، إلى السلطة، وهو القادم من خارج املؤسسات 
التقليدي��ة )وله��ذا أصالً مت اختي��اره(، فهذه ه��ي قواعد اللعب��ة الدميقراطية التي تض��ع الناخب فوق كل 
اعتب��ار، وحتت��رم إرادة الناخب��ني، وإمنا املش��كلة األهم ف��ي أنه جاء ببرنام��ج انتخابي يطع��ن في الفكرة 
األصلي��ة الت��ي قامت عليه��ا أميركا، أي املهاجرين. وهي فكرة ليس��ت فقط فلس��فية ذات ج��ذور تاريخية، 
ب��ل أحد مكام��ن القوة الناعم��ة األميركي��ة التي جنحت الوالي��ات املتحدة م��ن خاللها في اجت��ذاب ماليني 
املهاجري��ن األكفاء واملوهوبني الذين بنوا اقتصادها وس��معتها العاملية. وهو أيضاً يضرب مس��ألة األمان 
الوظيفي والنفس��ي التي كان يتمتع بها املهاجرون من خ��الل تعريضهم للترحيل في أي حلظة، خصوصاً 
أن جمي��ع بياناتهم الش��خصية مس��ّجلة لدى وزارة الداخلي��ة األميركية، وهو ما يتنافى أيضاً مع مس��ألة 
اخلصوصية الفردية التي متثل واحدة من أهم قيم الدميقراطية األميركية. لذا، انتفضت الشركات العاملية 
مثل »فيس��بوك« و»مايكروس��وفت« و»آبل« و»غوغل« ضد ق��رار ترامب، ورفضت��ه، واعتبرته إهانة للقيم 
األميركي��ة، خصوص��اً أن هناك بعض املنخرطني حت��ت قرار »احلاملني« يعملون في هذه الش��ركات، وهي 

تدافع عن حقوقهم وأسرهم.
بطريق��ة أو بأخرى، جاءت سياس��ات 
الهجرة الت��ي يحاول ترامب تطبيقها، حتى 
اآلن، بآث��ار ونتائج س��لبية عل��ى الواليات 
املتحدة وصورتها، ومن املتوقع أن تس��تمر 
ه��ذه الص��ورة ف��ي التده��ور ف��ي املرحل��ة 
املقبلة، وذل��ك حتى تنتهي معها أس��طورة 
»احللم األميركي« التي صمدت نحو قرنني 

ونصف قرن.{
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هل الصالحون بال ذنوب؟!
يتساءل العالمة ابن القيم رحمه الله قائالً: »أتظن 
أن الصاحلني بال ذن��وب«، ثم يجيب موضحاً ومبيناً: 
»إنه��م فقط، اس��تتروا ولم ُيجاهروا، واس��تغفروا ولم 
ُيص��ّروا، واعترف��وا ول��م يب��ّرروا، وأحس��نوا بع��د أن 

أساؤوا«.
 يفتح س��ؤال ابن القيم النظ��ر لفهم أعمق لطبيعة 
تدين اإلنس��ان، مبا يتنازعه من دواف��ع اإلميان، ومبا 
يغالبه م��ن مح��ركات الغواية واملعصي��ة من النفس 
والشيطان، فاإلنسان املس��لم الصالح ليس معصوماً 
ع��ن الوق��وع ف��ي املعاص��ي، وليس مب��رأً م��ن اإلملام 

بالذنوب، فهذه طبيعته وهكذا خلقه الله تعالى.
حني يق��ع املؤمن الصالح ف��ي املعصية، ويقارف 
الذن��وب، ف��إن إميان��ه الكام��ن ف��ي قلب��ه س��رعان ما 
يوقظ��ه ، أن ت��ب واس��تغفر، وارج��ع وأنب إل��ى ربك، 
هكذا ه��و املؤمن التقي كم��ا وصفه الق��رآن <إن اَلِّذيَن 
��ُروا َفإَِذا ُهْم  ��ْيَطاِن َتَذَكّ ��ُهْم َطاِئٌف ِمَن الَشّ َقْوا إَِذا َمَسّ اَتّ
ُمْبِصُروَن>، فاآلية تذكر أن املؤمن معرض لوسوس��ة 
الش��يطان وغوايت��ه، لكنه إن وقع له ذل��ك فإنه يتذكر 

سريعاً ليعود يقظاً مبصراً. 
ف��ي س��ياق ح��ِثّ آي��ات س��ورة آل عم��ران عل��ى 
املس��ارعة إل��ى املغف��رة والعم��ل املوصل إل��ى اجلنة، 
ذكرت صفة من صفات املتقني أال وهي الواردة في قوله 
تعالى: <َواَلِّذيَن إَِذا َفَعلُوا َفاِحَش��ًة أَْو َظلَُموا أَْنُفَس��ُهْم 
َذَك��ُروا اللَّ��َه َفاْس��َتْغَفُروا ِلُذُنوِبِهْم َوَمْن َيْغِف��ُر الُذُّنوَب 
إاَِلّ اللَّ��ُه َوَلْم ُيِص��ُرّوا َعلَى َما َفَعلُوا َوُه��ْم َيْعلَُموَن> آل 

عمران: 135.
فاملتقون إذا فعلوا األفعال الفاحشة الشنيعة، أو 
ظلموا أنفسهم مبقارفة الذنوب مطلقاً، فإنهم يتذكرون 

عل��ى الفور أمر الله ونهيه، ويس��تحضرون على الفور 
عظم��ة الله وم��ا ال يليق به من معصي��ة أمره وحكمه، 
فيس��ارعون إلى االستغفار، ألنهم يعلمون متاما أنه ال 

يغفر الذنوب إال الله.
وه��م مع ذل��ك كله ال يص��رون على م��ا فعلوا، بل 
يس��ارعون إلى التوبة واإلنابة إلى الله، مستشعرين 
س��وء صنيعه��م، وش��نيع فعله��م، وه��و م��ا يورثهم 
االنكس��ار ب��ني يدي��ه س��بحانه، والتض��رع إلي��ه بأن 
يحف��ظ عليهم دينه��م وإميانه��م، ويوفقهم إل��ى دوام 

طاعته، ومالزمة االستقامة على طريقه.
والذن��وب،  املعاص��ي  ف��ي  العب��د  يق��ع  عندم��ا 
فيستش��عر بعدها عظي��م ذنبه، ويتنبه لس��وء فعله، 
فإنه بتوبته واس��تغفاره وإنابت��ه، تتجلى له معاني 
أس��ماء الل��ه، الت��واب والغف��ار، فلو ل��م يوج��د  عباد 
يعصون، فمن الذي س��يتوب إليه ليظهر اسمه التواب 
س��بحانه؟ ول��و ل��م يوجد عب��اد يذنب��ون فم��ن الذي 

سيستغفر من ذنوبه ليظهر اسمه الغفار؟
فالله التواب يف��رح بتوبة عباده املذنبني، ويقبل 
توب��ة العاص��ني منه��م،  يق��ول تعال��ى: »َوُه��َو اَلِّذي 
��ِيَّئاِت َوَيْعلَُم  َيْقَب��ُل الَتّْوَبَة َعْن ِعَب��اِدِه َوَيْعُفو َعِن الَسّ
َما َتْفَعلُوَن«. يقول الس��عدي في تفس��يره: »هذا بيان 
لكم��ال ك��رم الل��ه تعالى وس��عة جوده ومت��ام لطفه، 
بقب��ول التوب��ة الص��ادرة م��ن عب��اده ح��ني يقلع��ون 
ع��ن ذنوبه��م ويندم��ون عليه��ا، ويعزمون عل��ى أن ال 
يعاودوه��ا، إذا قص��دوا بذل��ك وج��ه ربه��م، ف��إن الله 
يقبلها بعد ما انعقدت سبباً للهالك، ووقوع العقوبات 

الدنيوية والدينية«. 
من صفات الصاحلني الذي��ن يواقعون املعاصي 
في ح��ال ضعفه��م؛ أنهم ال يجاه��رون بفعله��ا، ألنهم 
يدرك��ون خطورة ذلك، وما يجلب��ه عليهم، يقول عليه 
الصالة والسالم: »كل أمتي معافى إال املجاهرين، وإن 
م��ن املجاهرة أن يعمل الرجل باللي��ل عمالً، ثم يصبح 
وقد س��تره الله عليه، فيقول: يا ف��الن عملت البارحة 
كذا كذا، وقد بات يس��تره ربه، ويصبح يكش��ف س��تر 

الله عليه«.
 فيا عبد الله الصالح! إن وقعت في معصية، وإن 
كانت من كبائر الذنوب وفواحشها، فاستر على نفسك 
كما ستر الله عليك، وسارع إلى التوبة والندم على ما 

فعلت وعاهد ربك أن ال تعود ملثل ذلك أبدا.  
ومما يتصف به الصاحلون كذلك أنهم ال يبررون 
معاصيهم، بل يعترفون بها متام االعتراف، ويبوحون 
بعظيم ذنبهم بني ي��دي ربهم، طالبني مغفرته وعفوه 
ورضوان��ه، وهذا م��ا يلهج به لس��ان الصاحلني حني 
يرددون في أذكارهم الصباحية واملسائية، ما جاء في 
حديث سّيد االستغفار، »وأعوذ بك من شر ما صنعت، 
وأبوء لك بنعمتك علّي، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه ال 

يغفر الذنوب إال أنت«. 
ال يس��ع الصاحل��ن تبري��ر ذنوبه��م ومعاصيهم، 

ألنه��م يعلم��ون أن الس��ميع البصير س��بحانه يراهم 
ومطل��ع عليهم، ويس��مع همس��هم وجنواه��م، ويعلم 
ما اس��تكن في ضمائرهم، وما انطوت عليه نفوس��هم، 
فلئ��ن متكنوا م��ن إخفاء ذلك كله عن اخلل��ق، ودافعوا 
بشراس��ة ع��ن س��وء أفعاله��م، وتكلف��وا احلج��ج في 
تبريرها، فإنهم يستش��عرون عجزه��م التام عن فعل 
ذلك أمام موالهم، بل ويخجلون من إتيان ذلك وفعله.
تأم��ل ف��ي ح��ال أه��ل اإلمي��ان والص��الح، ف��إّن 
الصادق��ني منه��م، ال يدافع��ون ع��ن أخطائه��م البينة، 
وال يتكلف��ون تبريره��ا، ب��ل يدفعه��م ص��دق إميانهم 
إل��ى االعت��راف املباش��ر بها، حت��ى ف��ي معاملتهم مع 
الناس جميعاً، إن أس��اءوا إلى أح��د، فإنهم يعترفون 
بخطئهم، ويسارعون إلى االعتذار إليهم، تلك أخالقهم 

وصفاتهم.  
ويبقى مضمار الس��باق مفتوحاً أمام الصاحلني، 
حتى بع��د أن يقعوا في املعاص��ي، ويقارفوا الذنوب، 
فبع��د اإلس��اءة يك��ون اإلحس��ان، ف��إن العب��د بعد أن 
ينكسر قلبه نتيجة املعصية التي واقعها، تنبعث فيه 
عزمات اإلميان، فتدفعه إلى اجلد واالجتهاد، وحتمله 
على اإلحسان، واالستزادة من فعل اخليرات، حاديهم 
في ذلك توجيهاته سبحانه احلاثة لهم على املسارعة 

واملسابقة في ميادين اخلير والبر والطاعة.{

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

ساء ِمن َمظاِلم النِّ
خل���َف ُج���دران البيوت خزائ���ن ُحبلى باخلفايا، ووراَء األس���واِر أس���راٌر وخبايا، تس���تخفي 
فيها أحداٌث ومآٍس، وتتوارى مآثم وَمظالم )ُمفردها ُظامة(، وتختنق صيحاٌت وِعَبر، وحتت 
أس���ُقِفها تدور ِحكاياُت الُعدوان الذي مُيارس���ه الُبعول على إماء الله، وجتري فصول ُمصادرة 
احلق���وق، وُمج���اوزة احل���دود، واخلروج عن الش���هود من ش���ريعة املولى املعبود ع���ّز وجل، حتت 
عنوان: ِقوامة الرجال على النس���اء التي بّينها رّب العزة واجلال في قوله: }الرجاُل قّوامون 
ح  ل الله بعضهم على بعض ومبا أنفقوا ِمن أموالهم{ النس���اء-34، يتسَلّ على النس���اء مبا فَضّ
أه���ل اجلهل بِحب���ال الَوْهم، ويس���تِغّلون ُرجولتهم ليقترفوا املخالف���ات، ويبتدعوا ال�ُمحَدثات 

نات! التي تعارض اآليات البيِّ
ة الرج���ل )مملوكته(، وال  يِّ ين في ش���يء أن تكون الزوج���ة الكرمية ُس���رِّ إن���ه لي���س م���ن الدِّ
ت���ه، وال وس���يلَة َلْه���ِوه، ومت���اَع دنياه، بل هي ش���ريكة حياِته وس���َكُن نفِس���ه، واحلائزة على  حِظَيّ

ته ورحمته. موَدّ
تها الش���ريعة قبل أن  د املرأة من حقوقها الطبيعية التي أقرَّ لي���َس معنى الِقوام���ة أن جُترَّ

تْبُلغ َمسَمع اإلنسانية بقرون وُعصور.
ال يِح���لُّ للق���ّوام على الّزوجة أن يْس���ُلَب زوجته حقوقها املدنية وأن يف���رض عليها قانونًا 

َلت خواطره وأفكاره. ر كّلما تبَدّ ُمبتَدعًا يتغَيّ
يات احلقوق اإلنس���انية من دون اختاف أو متايز، وهما  إن الرجل واملرأة ش���ريكان في ُكلِّ

ُمتساويان في ِعمارة احلياة، وفي بناء دار املعاش، واالستعداد لدار ال�َمعاد.
ة الله واحدة ُيجير عليهم أْدناهم« رواه  ة واحدة كما ورد في احلديث الشريف: »ِذَمّ َمّ إن الِذّ

أحمد، فِلُكلٍّ من الرُجل واملرأة ِذّمة ُمحَترمة، ولُكلٍّ حقُّ اإلجارة والكفالة والِوالية لآلخرين.
ك، وقد َش���َرع الله له���ا املْهر حتقيقًا  ك���ر ف���ي كْونها ُفِط���َرت على ُح���بِّ التملُّ واأُلنث���ى كالذَّ
لرغبته���ا الِفطري���ة، فق���ال الله عّز وجل: }وآت���وا النس���اء َصُدقاِتهَنّ ِنحلة{ النس���اء-4، ونهى 
األولي���اء واألقرب���اء ع���ن اقتن���اص أِيّ ق���ْدٍر م���ن َصداِقه���ا لنفس���ه الله���م إاّل إن كان عن ِطيب 
نف���ٍس منه���ا كم���ا قال الله عز وجل: }فإن ِطنَب لكم عن ش���يٍء منُه َنْفس���ًا فُكلوه هنيئًا مريئًا{ 

النساء-4.
لت لبعض الرجال أنفس���هم بأن يس���َتحِوُذوا على ما ُيصيب نساءهم من أجٍر أو  ولقد س���وَّ
ِرزٍق أو غي���ر ذل���ك، ظّن���ًا منه���م أن ما مينحها الله م���ن املال هم أحقُّ به وأول���ى بإنفاقه بفضِل 

شيد وُسلطانهم الفريد! َعْقِلهم الَرّ
وقد تعمل املرأُة وَتش���قى وال يناُلها من ثمرات عملها إاّل ما يجود عليها زوُجها املنحوس 
ّنة النبوّية من ُحرمة أْخِذ ماٍل بغير  من مالها احملبوس! وقد فات هذا املعتدي ما جاء في السُّ
ح���ٍقّ إاّل برض���ا صاحبه، فالنبي الكرمي صلى الله عليه وس���لم يق���ول: »ال يِحلُّ ماُل امِرىٍء إال 
يلمي. ويحلو لرجاٍل آخرين من األزواج الظاملني أن ميَنعوا أزواجهم من  بِطيب نفسه« رواه الَدّ
البيع والشراء، واإلهداء والِكراء، واإلنفاق على الُفقراء واألقرباء، ومينعونهّن من االستمتاع 
زق واملتاع، فا يش���رع له���ّن أن ُينِفْقن ِدرهم���ًا إاّل بأمٍر منهم وال  ب���ات من الَرّ م���ن ماله���ّن بالطِيّ

دينارًا إاّل برضاهم! وهذا عمل طائش وُظلٌم فاحش.
لقد فاَت هؤالء أن املرأة كانت َتش���َتري وَتبيع في كل عهود اإلس���ام با حرج وبدون ُجناح، 
رع والَغْرس،  وكان���ت مُت���اِرس ما حتتاُج إلي���ه من َمهارات العم���ل وكانت تْس���َتْصِلح األرَض بال���َزّ
���نة أن زينب امرأة عبد  ناع���ات اليَدوّية ال�ُمتاحة له���ا؛ ورد في السُّ وتش���ترك ف���ي كثي���ر من الِصّ
الله بن مس���عود قالت: يا رس���ول الله إّني امرأٌة ذاُت َصْنعٍة أبيُع منها وليس لي وال لزوجي وال 

لولدي شيء، وسألته عن النفقة عليهم فقال: لِك في ذلك أجُر ما أنفقت! رواه ابن ماجه.
ذ وذلك في  َبيع بن���ِت ُمّعَوّ ه الرُّ وكان عب���د الل���ه بن مس���عود يبعث بِعطٍر من اليمن إل���ى أِمّ

ِخافة عمر، وكانت تبيعه إلى أجٍل إلى املشترين، فتقبض األثمان.
يتها في التصرف بأموالها الش���خصية من  فللمرأة اس���تقالها ف���ي حقوقها املدنية، وحرِّ

رة من أسباب احَلْجر والوصاية. دون وصاية من أحد، ما دامت عاقلًة وراشدًة ومتحرِّ
وِب���ذا تتمك���ن رّبات احِلجال من ُحس���ن تربية أجي���اٍل يفتخُر بهم أهل اإلمي���ان، وتَقرُّ بهم 

أعنُي الّزمان!<

بقلم: بسام ناصر 

المعارضة السورية: أمريكا تضغط النسحابنا 
من جنوب شرق سوريا

م��ن  مقاتل��ون  ق��ال 
الس��ورية  املعارض��ة 
إن  دبلوماس��ية،  ومص��ادر 
املعارض��ة  م��ن  جماعت��ني 
غربي��ة  دول  تدعمهم��ا 
القت��ال ض��د اجلي��ش  ف��ي 
والفصائ��ل  الس��وري 
املدعومة من إيران بجنوب 
ش��رق س��وريا، تلقت��ا طلباً 
الغربّي��ني  الداعم��ني  م��ن 

والعرب لهما بترك املنطقة والتقهقر إلى األردن.
وقال��ت جماع��ة أس��ود الش��رقية وجتّمع الش��هيد 
أحم��د عبدو، وهم��ا جزء من اجليش الس��وري احلر، إن 
وكال��ة املخاب��رات املركزي��ة األمريكي��ة ودول مج��اورة 
تدعمهما ومنها األردن والس��عودية، طلبت منهما إنهاء 

القتال في املنطقة.
وق��ال ب��در الدي��ن الس��المة املس��ؤول ف��ي أس��ود 
الش��رقية، وهي واحدة من كب��رى اجلماعات املعارضة 
باملنطقة، وتس��تقبل مس��اعدات عس��كرية من التحالف 
ال��ذي تق��وده الوالي��ات املتح��دة: »هناك طلب رس��مي 

لالنسحاب من البادية«.
ومن��ذ وق��ت مبك��ر م��ن الع��ام اجل��اري، متكن��ت 
املعارضة الس��ورية من طرد تنظيم الدولة من مساحة 
كبي��رة من األراضي قليلة الس��كان، متتد نحو خمس��ني 
كيلومتراً إلى اجلنوب الش��رقي من دمشق على احلدود 

مع األردن وحتى احلدود العراقية.
وقال��ت مص��ادر دبلوماس��ية غربي��ة، إن الطل��ب 
مرتبط بقرار إدارة الرئي��س األمريكي دونالد ترامب في 
متوز بوقف برنامج وكال��ة املخابرات بتجهيز وتدريب 
املعارضة السورية، التي تقاتل الرئيس السوري بشار 

األسد.
كان برنام��ج وكالة املخاب��رات املركزية األمريكية 
ب��دأ عام 2013 في إط��ار جهود اإلدارة الس��ابقة، حتت 
قي��ادة ب��اراك أوبام��ا إلطاحة الرئي��س الس��وري. لكن 
اإلدارة احلالية بقيادة ترامب تقول إن استراتيجيها في 

سوريا تركز اآلن على هزمية تنظيم الدولة.
وجاء في رس��الة منس��وبة إل��ى ق��ادة اجلماعتني 
واطلعت عليها رويترز، أنه رغم قتالهما بش��جاعة لصد 

اجليش الس��وري، ف��إن وجودهما في اجلي��ب الصغير 
اآلن يشكل خطراً عليهما.

ف��ي  املقاتل��ني  مئ��ات  ب��ني  س��خطاً  الق��رار  وأث��ار 
اجلماعتني اللتني تعتبران االنسحاب إلى األردن تفكيكاً 

فعلياً لقواتهما.
ويقول مقاتلو املعارضة، إن اجلماعتني اللتني لهما 
املئ��ات من املقاتل��ني س��تضطران إلى تس��ليم املدفعية 
الثقيل��ة وعش��رات م��ن صواري��خ مض��ادة للدباب��ات 
أمريكية الصنع، أدت دوراً في جناحهم في املعارك ضد 

تنظيم الدولة والفصائل املدعومة من إيران.
وف��ي اجتماع ي��وم الس��بت، أبلغ ق��ادة املعارضة 
مركز عمليات مش��تركاً باألردن، إنه��م يفضلون »البقاء 

واملوت« في الصحراء بدالً من ترك ساحة القتال.
وقال الس��المة: »رفضنا الطلب، وإذا دخلنا األردن 

نعتبرها نهاية. لم جتف بعد دماء شهدائنا«.
وقال مقاتلو املعارضة إن مركز العمليات لم يطلب 
منه��م خي��ار االنتق��ال إلى حامي��ة أمريكية إلى الش��رق 
قرب احلدود مع العراق في منطقة التنف. وتس��تضيف 
احلامي��ة الت��ي تدار ف��ي إط��ار برنامج منفص��ل لوزارة 
الدف��اع األمريكية، جماعة معارضة من القبائل العربية 

تعرف باسم مغاوير الثورة.
لك��ن مس��ؤوالً آخر بجماع��ات املعارضة ق��ال إنهم 
ال يعارضون االنس��حاب، لكنهم يري��دون تطمينات من 
األردن أن بإمكانه��م ممارس��ة ضغ��وط لتمدي��د نط��اق 
وقف إطالق النار الذي توس��طت فيه واشنطن وموسكو 

ليشمل البادية.
وكان وق��ف إط��الق الن��ار أوقف القت��ال في جنوب 

غرب سوريا.{
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العميد ش��حادة مبس��ؤولية عالية وبحكم��ة ال تخلو من 
احل��زم واملرونة مب��ا يحفظ للدولة هيبته��ا وللمواطنني 
حقوقه��م وللواق��ع السياس��ي هامش��ه، دون املس��اس 
مبقتضيات األم��ن واالس��تقرار والس��المة العامة. وأكد 
حم��ود أس��بقية األم��ن االجتماع��ي ألنه الضام��ن لألمن 
السياسي والركيزة األساس��ية لالستقرار، وهذا يتطلب 
اهتماماً جدياً من الدولة ومؤسس��اتها بهموم املواطنني 
احلياتية واملعيش��ية في ظل الركود االقتصادي وس��وء 

اخلدمات..{

ف��ي صي��دا واجلن��وب، واالش��ادة بح��ال االس��تقرار 
الذي تش��هده صي��دا ومحيطها، كما تط��رق اللقاء الى 
األوض��اع في مخيم عني احللوة وض��رورة تضافر كل 

اجلهود من أجل عدم تكرار ما حصل.

مختار بيصور، سعد الله غسطني وحنا منور، حيث 
قدم الوف��د التهاني لقيادة اجلماع��ة بعيد األضحى 

املبارك.
ومت خ��الل اللقاء تأكيد عمق العالقة التي تربط 
صيدا بشرقها وصوالً الى قرى قضاء جزين، وسبل 
تعزيز هذه العالق��ات على كافة الصعد االجتماعية 
والبيئية والتنموية والسياس��ية مبا يخدم مصلحة 
ابن��اء املنطقة ويعزز مفهوم التعايش ويكرس األمن 

واالستقرار.

وكان اخلت��ام برحل��ة بحري��ة، أمتع��ت االخ��وات 
وأعادت إليهن الهمة والنشاط، بعد عناء يوم طويل.

الص��دق وعدم الغش، وقصيدة عن معاناة املس��جد 
األقص��ى. وكان لص��ف »جي��ل واعد« فق��رة جتارب 
كيميائي��ة. واختت��م احلف��ل بتوزي��ع اجلوائ��ز على 

الطالب واملتفوقني.

التق��ى نائ��ب رئي��س املكت��ب السياس��ي للجماعة 
االس��المية في لبنان الدكتور بس��ام حم��ود قائد منطقة 
اجلنوب اإلقليمية في قوى األمن الداخلي العميد س��مير 
ش��حادة ف��ي مكتبه في س��راي صي��دا، بحض��ور عضو 
اللجنة السياس��ية محمد الزعتري، حيث جرى التداول 
باألوضاع السياسية واألمنية في صيدا واجلنوب وسبل 
حتص��ني األمن واالس��تقرار في ظل الظروف السياس��ية 

واالقتصادية واملعيشية التي متر بها املنطقه.
وأثن��ى حم��ود على ال��دور احملوري ال��ذي يقوم به 

نائ��ب  اس��تقبل 
السياسي  املكتب  رئيس 
للجماعة االس��المية في 
بس��ام  الدكت��ور  لبن��ان 
حمود، في مركز اجلماعة 
ف��ي صيدا رئي��س مكتب 
ف��ي  املعلوم��ات  ف��رع 
زاه��ر  العقي��د  اجلن��وب 
عاص��ي، يرافق��ه رئيس 
الرائ��د  صي��دا  مكت��ب 
ف��ؤاد رمض��ان، والرائ��د 

عب��د النب��ي زبيب.. في زي��ارة معايدة مبناس��بة عيد 
األضح��ى املب��ارك، بحضور عضو اللجنة السياس��ية 

محمد الزعتري.
وكان اللقاء مناس��بة للت��داول باألوضاع األمنية 

استقبل نائب رئيس املكتب السياسي للجماعة 
االس��المية ف��ي لبنان الدكتور بس��ام حم��ود مبركز 
اجلماع��ة في صيدا املرش��ح عن املقع��د الكاثوليكي 
في قض��اء جزين عج��اج ح��داد، يرافقه وف��ٌد بلدي 
واختياري ضم فادي رومانوس نائب رئيس احتاد 
بلديات جزي��ن، جوزيف عازار رئيس بلدية عازور، 
ن��ادر مخول رئي��س بلدية عني املير، يوس��ف عازار 
نائ��ب رئيس بلدية عازور، س��امر عون نائب رئيس 
بلدية جزين، طوني راش��د مختار عازور، نقوال عيد 

النجاة  جمعي��ة  نظم��ت 
االجتماعي��ة ف��ي البقاع، يوم 
االثن��ني احلادي والعش��رين 
م��ن ش��هر آب رحل��ة هادف��ة 
إلى مدينة طرابلس الفيحاء. 
شارك في الرحلة ما يزيد على 
خمسني من اخوات اجلمعية 
مس��جد  زرن  وصديقاته��ن، 
اململوك��ي،   االث��ري  طين��ال 
مبواكب��ة مس��ؤول جلنة آثار 
طرابلس السيد بكر الصديق، 

حي��ث ق��ام بالتعريف باملس��جد وتاريخ��ه ومميزاته... 
كانت بعد ذلك زيارة للسوق القدمي في املدينة.

نظم��ت دورة »ت��اج م��ن ن��ور« القرآني��ة، فرعي 
حمد وعرمون، حف��ل اختتام ال��دورة الصيفية لعام 
2017، تخل��ل احلف��ل رقصات تعبيري��ة ملجموعتي 
طيور اجلنة وفتيات مؤمنات،  ومسرحية عن أهمية 

نظمت جمعية النجاة االجتماعية - ببنني/ عكار، 
ف��ي قاعة مس��جد احلبي��ب املصطف��ى، محاضرًة حتت 
عنوان »النظافة الش��خصية وس��ن الفط��رة« للداعية 

وفيقة احلموي. 
اس��تهلت احملاض��رة بتالوة من الق��رآن الكرمي، ثم 
حتدثت األس��تاذة وفيقة احلموي ع��ن ماهية النظافة: 
»النظافة الش��خصية هي م��ن تعاليم دينن��ا احلنيف، 
وأول م��ا أمرن��ا ب��ه الله ع��ز وج��ل الطه��ارة، وال تكتمل 
طه��ارة البدن إال بطه��ارة الروح والنفس«. ثم س��لطت 
الضوء على »حديث سن الفطرة، مبّينة أهمية كل سّنة 

من السن واإلعجاز العلمي لها«.
وتابع��ت مفصل��ة كيفي��ة النظافة وطه��ارة البدن 
وأهميتها للمسلمني، فبغيرها ال تصح العبادات. وأكدت 
ضرورة النظافة الشاملة للمالبس والبيوت لتشمل كل 
احلياة. وختمت: »النظافة وقاية من األمراض واألوبئة 

العديدة التي نعاني منها في احلياة«.

حمود: للعميد شحادة دور محوري مشهود 
واألمن االجتماعي أساس االستقرار

الجماعة اإلسالمية تستقبل العقيد زاهر عاصي 
والرائدين فؤاد رمضان وعبد النبي زبيب

الجماعة في صيدا تستقبل فعاليات جزينية

رحلة جمعية النجاة في البقاع إلى طرابلس 

حفل ختام دورة »تاج من نور«: عرمون وحمد

محاضرة في عكار »النظافة وسنن الفطرة«

أنشطة

كتاب
الظلم المستدام
في ديار اإلسالم

للدكتور
نبيل الطويل

 صدر في بيروت كتاب جديد للدكتور نبيل الطويل 
)مستش��ار رئيس س��ابق في منظمة الصح��ة العاملية( 
حتت عنوان: الظلم املستدام مع ديار االسالم. ويتحدث 
الكت��اب ع��ن املش��اكل واألزمات الت��ي يواجهه��ا العالم 
اإلس��المي الي��وم على صعي��د الصحة والفق��ر واجلوع 

والفساد وغياب التنمية وانتشار القمع والظلم.
ويس��تعرض املؤل��ف ف��ي الكت��اب املرج��ع )450 
صفحة( أوضاع املسلمني والعالم اإلسالمي، باالستناد 
م��ن  املوثق��ة  واملعلوم��ات  واألبح��اث  الدراس��ات  ال��ى 
مصادر دولي��ة وأممّية، ويركز عل��ى اجلوانب الصحّية 
بإط��الق  الكت��اب  ويخت��م  والتنموي��ة..  واالجتماعي��ة 
صرخ��ة جلميع املس��ؤولني ملعاجل��ة ه��ذه األزمات من 

خالل اعتماد السياسات الصحيحة.{
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تصدرها
شركة »بـالغ«

لإلعالم والصحافة والنشر

رئيس التحرير
إبراهيم املصري

املدير املسؤول
أمين إبراهيم

اإلدارة
بسام غنوم

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

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

Creative Advertising :صف األحرف والفرز
هاتف: 01/815678

التوزيع: الناشرون لتوزيع الصحف واملطبوعات
هاتف: 01/277007

أوق���ف األم���ن العام قبل أيام في مطار بيروت مخرجًا س���ينمائيًا لبناني���ًا، بتهمة زيارة دولة 
عدّوة »إس���رائيل«، خال تصوير أحد أفامه قبل ثاث س���نوات، أمضى في تل أبيب أحد عش���ر 
ش���هرًا. اقتي���د املخرج إلى احملكمة العس���كرية حيث عقدت له جلس���ة حتقيق عاجلة اس���تمرت 
س���اعة ونصف���ًا أخلي س���بيله بعدها مل���رور الزمن على اجلرم ال���ذي ارتكبه )علم���ًا أنه قبل مرور 
الزم���ن دخل وخرج من لبنان عش���رات امل���رات دون أن يتعرض له أحد!!(. بعد انتهاء املخرج من 
التحقي���ق خرج ملقابلة وس���ائل اإلعام، مزهوًا مب���ا فعل رافضًا االعتذار، ونّظر إلى أن رس���الته 

الفنّية تصاحلّية وتدعو إلى السام بعيدًا عن اخلافات السياسية.
مابس���ات م���ا حصل م���ع املخرج انتهت، لكنها أع���ادت إلى الواجهة جداًل ح���ول العداء مع 
»إس���رائيل«، خاص���ة أن القضي���ة  حظيت بحملة تضامن كبيرة ش���ملت وزراء ونوابًا وسياس���يني 
اس���تاؤوا من إزعاج »مبدع عاملي«، رغم مخالفت���ه الصريحة للقانون واألخاق، وأقام على أرض 
دولة يفترض أنها »عدّوة«. بل إن البعض طرح سؤااًل يعتبره الكثيرون بديهيًا، لكن من الواضح 

أنه لم يعد كذلك: هل »إسرائيل« هي »العدّو« فعًا؟!
من يطرحون هذا الس���ؤال، الينتظرون جوابًا مباش���رًا، إمنا يطالبون مبعيار يش���كل إطارًا 
يفض���ي لتحدي���د كيفي���ة حتدي���د الع���دّو، ف���إذا كان الع���دّو ه���و الذي مي���ارس البط���ش والظلم 
واإلره���اب، فهذا يعني أن »إس���رائيل« ع���دّو، لكن يجب إضافة أعداء آخري���ن من أنظمة مجاورة 
أخ���رى تنطب���ق عليها نفس املعايي���ر. وإذا كان املعيار ه���و عدد الضحايا م���ن القتلى واجلرحى 
واملعتقلني واملشردين الذين تسببت بهم دولة أو نظام ما، فإن هذا يعني أن أطرافًا آخرين يجب 
أن يكونوا إلى جانب »إسرائيل« بعدما تفوقت هذه األطراف على االحتال اإلسرائيلي بارتكاب 
جرائم القتل والتدمير واإلبادة والتش���ريد. وإذا كان املعيار هو حداثة اجلرم الذي ُيرتكب، فإن 
اجلرائم التي ُترتكب من أطراف وأنظمة وأحزاب وحشود بحق شعوبها أكثر حداثة مما ارتكبه 

ويرتكبه االحتال اإلسرائيلي.
لي���س خافي���ًا عل���ى أح���د االنقس���ام العم���ودي واألفق���ي ال���ذي تعاني من���ه ال���دول العربية 
واإلس���امية، لكنه���ا –أقل���ه رس���ميًا- متفق���ة على أن »إس���رائيل« دولة ع���دّوة ومحتل���ة. االتفاق 

الرسمي ميتد إلى توافق ضمني على أن »إسرائيل« لم تعد عدّوًا.
فعل���ى ضف���ة مايطلق���ون عليه وصف »محور االعتدال« لم يعد س���رًا أن »إس���رائيل« لم تعد 
بالنس���بة لها على الئحة األعداء، وهي تزحف ش���يئًا فش���يئًا، فرمبا جتد مكانًا لها قريبًا على 
الئح���ة األصدق���اء، وبات أمرًا مس���لمًا ل���دى هؤالء أن ما يصفونه )حركات اإلس���ام السياس���ي 
وإي���ران( هم���ا اللذان يحتان صدارة الئحة األع���داء. بل إن رئيس وزراء االحتال لم يعد يجد 
ضي���رًا م���ن املجاه���رة واملفاخرة ب���أن عاقة باده مع ال���دول العربية أفضل م���ن أي وقت مضى، 
ولي���س أدّل عل���ى ذلك من االتهام الذي وجهه وزير اخلارجية الس���عودي قب���ل فترة لقطر بأنها 
تدع���م حرك���ة حماس)!!(، هذا عدا عن املناورات العس���كرية املش���تركة التي تش���ارك فيها بعض 

الدول العربية إلى جانب إسرائيل بقيادة أميركية.
على الضفة األخرى الوضع ليس أفضل حااًل، والتس���اؤل حول العداء إلس���رائيل بالنس���بة 
حملور املقاومة لم يعد بديهيًا كذلك، رغم الكثير من الش���عارات واخلطب الرنانة التي تزأر بها 
حناجر قادة هذا احملور. فشعار حربًا حربًا حتى النصر.. زحفًا زحفًا نحو القدس، مت استبداله 
من الناحية العملية بزحف زحف نحو دير الزور وإدلب واملوصل وتلعفر، ورمبا صنعاء والرياض. 
وف���ي ح���ني أن هذا احملور يفاخر بأنه يعيش مرحلة االنتصار بعد فش���ل مش���روع احملور اآلخر، 
فإنه رغم ذلك لم يبذل أي جهد جتاه »إسرائيل«، ومحاولة استئصالها، وهي التي طاملا وصفها 
أنه���ا »غّدة س���رطانية«. محور املقاومة الذي يش���عر هذه األيام بفائض ثق���ة وقوة، والذي صّدع 
رؤوس���نا مبقول���ة »وّلى زمن الهزائم وجاء زمن االنتصارات« ال يعتب���ر أن الوقت موات لانتصار 
عل���ى االحتال اإلس���رائيلي وإحلاق الهزمية باالس���تكبار العاملي الذي تق���وده الواليات املتحدة 

»الشيطان األكبر«.<

بقلم: أواب إبراهيم

هل ما زالت »إسرائيل« هي العدّو؟!

كلمة طيبة

حفاظ��اً على وح��دة الص��ف ولعدم 
إث��ارة الضغائ��ن واألحقاد ب��ني املنتمني 
الى هذا السياس��ي أو ذاك، ولكي يش��عر 
املواط��ن بأنه غي��ر مغبون فإنن��ا ندعو 
الساس��ة األفاضل الى عدم إثارة ش��رخ 
ب��ني أبن��اء الطائف��ة الواح��دة واعتم��اد 
واملس��ابقات  املباري��ات  ف��ي  احلي��اد 
الت��ي جت��ري ف��ي املؤسس��ات الديني��ة 
وترك أم��ر النتائج بغ��ض النظر عن أي 
وإال تفش��ت  أو غي��ره  انتم��اء سياس��ي 
املتباري��ن  ب��ني  والبغض��اء  الش��حناء 
اّلذين س��يفقدون الثقة بهذه املؤسسات 
وبالق��ادة السياس��يني املف��روض فيه��م 
أن يس��توعبوا كل املتباري��ن ويحرصوا 

عليهم.
وماذا يجني هذا السياسي أو ذاك إذا 
ربح عدداً من املتبارين فخسر العشرات 
مّم��ن س��ينقمون علي��ه وعلى سياس��ته 
ويرّوج��ون ألنانيته وانحرافه عن جادة 
احلق لصالح عدد من املتبارين قد يكون 
منهم فاش��لون وال يصلحون لهذا املركز 

الذي يتبارون ألجله.
أس��وق هذا الكالم مبناس��بة صدور 
نتائج مباريات تعيني مدّرس��ي الفتوى 
وه��و لي��س املأخ��ذ الوحيد عل��ى بعض 
السياس��يني الذي��ن عمل��وا عل��ى إجناح 
بع��ض أنصاره��م دون وجه ح��ق وهذا 

مثال صارخ على ما نقول ونحّذر منه.
لق��د تق��ّدم ال��ى مب��اراة اختي��ار 42 
ش��خصاً   120 حوال��ي  فت��وى  م��دّرس 
وطال انتظار النتائج مما أكد على وجود 
مداخ��الت لتمري��ر األنص��ار واحملازبني 
مم��ا فاج��أ ال��رأي الع��ام اإلس��المي وال 
نتجّن��ى عل��ى أحد وهذا أم��ر معروف إذا 
نظرنا ألس��ماء بعض الذين جنحوا مما 
ال يس��تحقون ه��ذا املنص��ب اله��ام ولنا 
في الش��يخ م. أ. مثال ص��ارخ على هذه 
السياس��ة امللتوية التي اعتمدتها جلنة 
االمتحانات الت��ي لم تصدر النتائج بعد 
أي��ام، وإمنا بع��د ش��هر ونّيف مم��ا أثار 

أبعدوا المحاصصة السياسّية
عن مؤسساتنا الدينّية

الشكوك حول مصير هذه املباراة. ويقول 
الشيخ م. أ. الذي خاض املباراة معتمداً 
على كفاءت��ه وثقافته وحض��وره الدائم 
في املساجد تدريساً وخطابة وهو الذي 
فور تخّرجه من اجلامعة االس��المية في 
رة عمل في االمارات خطيباً  املدينة املن��وّ
مميزاً طوال عشر سنوات لينتقل بعدها 
الى ملبورن في أستراليا مدرساً وخطيباً 
ف��ي جامع عمر بن اخلطاب طوال س��بع 
س��نوات ليع��ود لطرابل��س ليق��وم فعالً 
مبهمة مدّرس فتوى عندما تسلّم مصلّى 

فاطمة الزهراء في الزاهرية.
ه��ذا الش��يخ ل��م تظه��ر نتيجته في 
امتحان مدّرسي الفتوى بل جنح بعض 
تالمذته اّلذين ال يجارونه علماً وإخالصاً 
وتقوى وإمنا النتمائهم الى السياسيني.

إنن��ا نفه��م أن يتدخل السياس��يون 
ف��ي امتحانات املجلس الش��رعي االعلى 
املؤسس��ات  فه��ذه  االوق��اف،  ودوائ��ر 
ال تعتم��د املب��اراة وإمن��ا عب��ر الهيئ��ات 
الناخبة وتشكيل الئحة من بعض أنصار 
السياسيني وهذا ال يزال سارياً، وإن كان 
مدعاة ألن ينتقد الغاصبون السياسيني 
على انحيازهم لهذا املرشح أو ذاك وعلى 
أهل السياس��ة اّلذين يسمحون ألنفسهم 
التدخل في املؤسسات الدينية أن يكفوا 
عن امتالك احلق ف��ي التدخل مبباريات 
الفتوى والقضاة الشرعيني واملساعدين 

القضائيني واحملررين والكتاب.
أمان��ة  الديني��ة  مؤسس��اتنا  إن 
ف��ي أعناقن��ا وال يج��ب أن يتاج��ر به��ا 
زعي��م،  أو  سياس��ي  أي  يس��تغلّها  أو 
ب��ل أن يحرص��وا عل��ى جتنيبه��ا التهم 
واالش��اعات، ويحرصوا على حصانتها 
لتكون منوذجاً لوحدة الصّف االسالمي 
عات��ق  عل��ى  تق��ع  املس��ؤولية  وإن 
السياس��يني واملراجع الدينية العليا وال 
خي��ر فينا إن لم نقلها وال خير فيهم إن لم 

يسمعوها. 
عبد القادر األسمر
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