
التعديل والتمديد!!
الدول���ة اللبناني���ة تعان���ي تناقضًا واضح���ًا في أداء كبار املس���ؤولني فيها. الرئيس ميش���ال 
ع���ون س���افر ال���ى الوالي���ات املتح���دة ي���وم األحد املاض���ي ليلق���ي كلمة لبن���ان في حف���ل افتتاح 
اجلمعي���ة العام���ة ل���أمم املتح���دة في نيويورك ي���وم اخلمي���س. والرئيس احلريري س���افر الى 
موس���كو وع���اد منها ليترأس جلس���ات مجلس الوزراء أيام الس���بت واألحد. أم���ا مجلس النواب 
فهو يشهد جلسات صباحية ومسائية، ويستعجل رئيسه إجراء االنتخابات النيابية من أيلول 
2018 ال���ى م���ا قب���ل نهاي���ة الع���ام 2017، مما يس���تدعي تعدياًل يق���ره املجلس النياب���ي، أو إلغاء 
نظ���ام البطاقة املمغنط���ة التي تكلف اخلزينة اللبنانية مائة وثالث���ني مليون دوالر، وفي رواية 
مائ���ة وثمان���ني مليونًا. يض���اف إلى ذلك تعديل في والي���ة املجلس النيابي م���ن أيار 2018 الى 
كان���ون األول 2017، م���اذا ل���و ل���م يتم اجن���از البطاقات املمغنط���ة، أو لم يت���ّم تعميمها على كل 
أبن���اء الش���عب اللبنان���ي، املقيمني ورمب���ا املغتربني كما يري���د وزير اخلارجية جبران باس���يل؟! 
ه���ل مي���ّدد املجل���س النياب���ي لنفس���ه والي���ة رابع���ة.. أم يكون ذل���ك مطعون���ًا فيه م���ن املجلس 
نفس���ه أو من املجلس الدس���توري!! نس���أل الله أن يلهم قياداتنا السياس���ية الس���داد والرش���اد.
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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 لأفراد /100 ألف ليرة للمؤسسات                خارج لبنان: 100 دوالر للدول العربية   /   125 دوالرًا أوروبا   /   150 دوالرًا بقية أنحاء العالم )بالبريد اجلوي(

شورتر: االنتخابات النيابية 
محطة مهمة

ق��ال الس��فير البريطان��ي  ل��دى لبن��ان 
هيوغو ش��ورتر  بع��د لقائه رئي��س احلكومة 
س��عد احلري��ري، إن »البح��ث ترك��ز خ��ال 
اللق��اء عل��ى كيفي��ة تعزي��ز الش��راكة ب��ن  
اململكة املتح��دة  و لبنان . كم��ا هنأته بعملية  

فجر اجل��رود التي حققها  اجلي��ش اللبناني، 
وقدمت تعازي احلارة باجلنود الذين قدموا 
أرواحه��م أثن��اء العملية، فضاً ع��ن اجلنود 

الذين اختطفوا عام 2014«.
وأش��ار ش��ورتر الى أنه ن��وه ب�»العمل 
األمني��ة   ب��ه  األجه��زة  قام��ت  ال��ذي  الرائ��ع 
اللبناني��ة للحف��اظ على أمن لبن��ان«. وقال: 
»نحن نبح��ث في األم��ور األمنية باس��تمرار 
م��ع نظرائنا اللبنانين وسنس��تمر في القيام 

بذلك«.
القائم��ة  ب�»التحضي��رات  رح��ب  وإذ 
لانتخاب��ات النيابي��ة املقبل��ة، وخصوص��اً 
تعي��ن هيئ��ة اإلش��راف عل��ى االنتخابات«، 
اعتبر أن »إجراء  االنتخابات النيابية  سيمثل 
محط��ة مهم��ة إلع��ادة تأكي��د نظ��ام لبن��ان 

الدميوقراطي«.

قاسم: ليس هناك ما يمنع 
تحقيق االنتخابات

ش��دد نائب األم��ن العام ل�» ح��زب الله 
« الش��ي����خ نعي����م قاس�����م  على أن »موقف 
ح��زب الله ه����و م��ع كل االجراءات املس��ّهلة 
أن  إل��ى  مش��يراً  النيابي��ة«،  لانتخاب��ات 
»الظروف احلالية ال تشوبها أي شائبة متنع 
م��ن حتقي��ق االنتخاب��ات الت��ي ه��ي مبثابة 

مفصل مهّم في تاريخ لبنان«.
واج��ه  الل��ه  »ح��زب  إن  قاس��م  وق��ال 
عدّوي��ن، إس��رائيل ف��ي 2006 والتكفيري��ن 
ف��ي 2011«، مش��يراً ال��ى أن »إس��رائيل هي 
م��ن أنت��ج التكفيري��ن وجعلته��م يده��ا في 
املنطقة وذلك للسير في مشروعها التوّسعي 

ولتدمير املنطقة«.
وأّكد قاس�م أنه »على رغم ذلك استطاع 
ح��زب الله حتقيق انتصارين اس��تراتيجين 
عل��ى العدوان��ن يؤسس��ان ملس��تقبل  لبنان  
وللمنطق��ة، ألن هذه االنتصارات هي ليس��ت 
انتصاراً ملعركة، بل مش��روع املقاومة انتصر 

في مقابل هزمية املشروع اإلسرائيلي«.

»أمن الدولة« ساهمت
في توقيف إرهابيين

كش��ف املدير الع��ام ألمن الدول��ة اللواء 
الدول��ة  أم��ن  »مديري��ة  أن  صليب��ا  طون��ي 
لعبت دوراً بتوقيف أربعة إرهابين كش��فت 
اعترافاته��م ش��بكة املطلوب املص��ري فادي 
إبراهي��م أحم��د عل��ي أحم��د امللق��ب ب�»أب��و 
خط��اب« املت��واري في مخيم ع��ن احللوة«، 
وال��ذي أعلنت مخابرات اجلي��ش أنه الرأس 
املدّب��ر خللي��ة إرهابي��ة تنتم��ي إل��ى تنظيم 

»داعش«.
ولف��ت في لق��اء إعامي إلى أنه »س��جل 
توقي��ف  حال��ة   65 املديري��ة  تولي��ه  من��ذ 
إرهابي��ن من جبهة النص��رة وتنظيم داعش 

وشبكات إرهابية أخرى«.
وعن املعلومات التي نشرتها السفارات 

عن األم��ن ف��ي لبنان، ق��ال: »نح��ن بتعاون 
دائم مع الس��فارات واملعلومات التي نشرتها 

موجودة لدينا«.
»املجموع��ات  أن  إل��ى  صليب��ا  وأش��ار 
اإلرهابي��ة ف��ي لبن��ان ال تزال حاض��رة بيننا 
وناش��طة«، محذراً من »اخلايا النائمة وهي 

ما تسمى اخللية الفردية املكتفية ذاتياً«.

جنبالط: ثغرات تشوب 
الدوزنة الجديدة مع الحريري

الدميوقراط��ي«  »اللق��اء  رئي��س  ق��ال 
النائب ولي��د جنباط في سلس��لة تغريدات 
عب��ر »تويتر« أم��س: »أعترف ب��أن الدوزنة 
ثغ��رات  تش��وبها  احلري��ري  م��ع  اجلدي��دة 
موضوعي��ة حول بعض امللف��ات تأخذ الحقاً 

بعداً ذاتياً نحن بغنى عنه«.
وأضاف: »لك��ن مع املفارقات في دوزنة 
امللفات احلساس��ة مثل الكهرباء والبطاقات 
املمغنط��ة بالتراضي، فإننا ل��ن نقبل بعودة 
العاق��ات اللبنانية- الس��ورية إلى س��ابق 
عهده��ا من الوصاي��ة، ولن نقب��ل إال بدوزنة 
دقيقة ومدروسة، مدركن الواقع بأن النظام 
حّس��ن مواقع��ه، وهذا ش��أنه. لك��ن ال بد من 
موقف موح��د من العهد والوزارة في إرس��اء 
دوزن��ة مدروس��ة م��ن الن��د إل��ى الن��د منع��اً 
لانبطاحي��ة املعه��ودة«. وتابع قائ��اً: »في 
هذا الظرف الدقيق، وباملناسبة، وبكل هدوء 
بعي��داً م��ن املزاي��دات، ه��ذا هو احل��د األدنى 

املطلوب احتراماً لشهداء مسيرة 14 آذار«.

جعجع: العتماد
 الهوية لالنتخابات

أكد رئي��س ح��زب »الق��وات اللبنانية« 
س��مير جعج��ع أن »الق��وات جاهزة خلوض 
االنتخاب��ات ف��ي أي وق��ت تس��تطيع وزارة 
الداخلية تنظيمها«، مش��يراً إل��ى أن »موقفنا 
البيومتري��ة  البطاق��ات  ملناقص��ة  الراف��ض 
بالتراض��ي ف��ي اجللس��ة األخي��رة ملجل��س 
ال��وزراء ين��درج ف��ي س��ياق متس��ك القوات 
بالش��فافية واإلجراءات القانوني��ة واآلليات 
املؤسس��اتية تبع��اً إلدارة املناقصات في كل 

مناقصة وتلزمي«.
ورأى في بي��ان أن »ش��ريحة كبرى من 
الناس لديها شكوك في إمكان إجناز البطاقات 
البيومتري��ة قبل االنتخابات ف��ي أيار، وإزاء 
ه��ذا الغم��وض وتل��ك الش��كوك م��ن األفضل 
حتضيره��ا النتخابات ع��ام 2022 واعتماد 
بطاقة الهوية احلالية في االنتخابات املقبلة 
عل��ى غ��رار االنتخابات الس��ابقة، وذلك لكي 
ال تبق��ى انتخاب��ات أي��ار 2018 حتت رحمة 
إنهاء أو عدم إنهاء البيومترية، ولكي ال يأخذ 
البعض من ع��دم التمكن م��ن إجنازها حجة 

جديدة لتمديد جديد للمجلس«.

االحتالل: إسقاط طائرة 
أطلقها »حزب الله«

االحت��ال  جي��ش  باس��م  ناط��ق  أعل��ن 
اإلس��رائيلي، أن قوات��ه اعترض��ت طائرة من 
دون طيار اخترقت املجال اجلوي اإلسرائيلي 
فوق اجلوالن الس��وري احملتل بصاروخ من 
ن��وع »باتريوت«. ونقل��ت »وكالة الصحافة 
اعترض��ت  إس��رائيل  »ان  عن��ه  الفرنس��ية« 
طائرة من دون طيار من انتاج إيراني أطلقها 
»حزب الله«، من مطار عسكري في دمشق«.

وأض��اف أن الطائ��رة »أقلع��ت قبل 50 
دقيق��ة من مطار عس��كري في دمش��ق بهدف 
االس��تطاع ل�»حزب الله« وخرق��ت املناطق 
هضب��ة  ف��ي  الس��اح  منزوع��ة  احلدودي��ة 
اجل��والن«. وتاب��ع: »مت اس��تدعاء مقاتات، 
لكن��ه تق��رر اعتراضه��ا بص��اروخ م��ن ن��وع 
»باتريوت«، وقد أصاب الطائرة وأسقطها«. 
وتابع: »بحسب تقديرنا، فقد سقطت الطائرة 
ف��ي منطق��ة احلميدية ف��ي القنيط��رة. وهذه 

ليست املرة األولى ملثل هذه احملاوالت«.

مجدالني: تسريع االنتخابات 
ال يؤّمن اإلصالحات

دع��ا عض��و كتل��ة »املس��تقبل« النائ��ب 
امله��ل  »انتظ��ار  ال��ى  مجدالن��ي  عاط��ف 
القانوني��ة«، الفت��اً ال��ى أن »تس��ريع إج��راء 
يؤّم��ن  أن  ك��ن  ميمُ ال  النيابي��ة  االنتخاب��ات 
االصاح��ات التي يت��م العمل عليه��ا«. وقال 
في حديث الى إذاع��ة »صوت لبنان 93،3«: 
»ف��ي البداية يجب معرفة م��دى تأقلم القوى 
السياس��ية مع القانون االنتخاب��ي اجلديد، 
كن أن  وه��ل االصاحات الت��ي يتضمنه��ا ميمُ
تمُطب��ق في غض��ون ثاثة أش��هر؟«. وأش��ار 
س��تدرس  املس��تقبل،  تي��ار  »كتل��ة  أن  ال��ى 
اقت��راح الرئي��س نبيه بري خ��ال اجتماعها 
األس��بوعي، على أن يصدر املوقف الرس��مي 

عنها«.

»هيئة لجان األهل«: لفتح 
الملف المالي للمدارس

أك��دت »هيئ��ة تنس��يق جل��ان األه��ل 
ف��ي امل��دارس اخلاص��ة وحمل��ة من��ع رفع 
األقس��اط في امل��دارس الكاثوليكية وجلان 
األهل البديلة« في بي��ان »أن الزيادات على 
األقس��اط ال عاقة لها بالسلس��لة والقانون 
46، إال جزئي��اً، وإال م��ا ارتفع��ت األقس��اط 
بن عام��ي 2007 و2016 ما نس��بته 200 
ف��ي املئة، بينما روات��ب املعلمن لم تتجاوز 
الزي��ادة عليه��ا 85 في املئة مع السلس��لة، 
واألهل ال يس��تطيعون حتّمل زي��ادات على 
األقس��اط، لكن حتميل املعلمن املس��ؤولية 
لتفادي فتح املل��ف املالي للمدارس أمر غير 

مقبول«.
 515 القان��ون  تطبي��ق  »ان  ورأت 
والتش��دد ف��ي مراقبة املوازنات س��يخفض 
األقس��اط بنس��بة 30 الى 50 ف��ي املئة في 
أغلب املدارس، وبعد تطبيق السلسلة بناء 
عل��ى دراس��ات س��بق أن قدمناه��ا للوزارة 
والت��ي تبن حج��م األرباح غير املش��روعة 
امل��دارس«.  م��ن  العدي��د  جتنيه��ا  الت��ي 
واعتب��رت »أن التهجم على قرار اجلمعيات 
العمومي��ة للمعلم��ن ه��و لتحوي��ل النزاع 
الذي تقوده املدارس مع األهل الى نزاع بن 

األهل واملعلمن«.

النائب الحوت: العفو العام ينبغي أن يبقى على الطاولة
أوض��ح النائ��ب الدكت��ور عم��اد احل��وت، عق��ب لقائه 
مفت��ي اجلمهوري��ة اللبناني��ة الش��يخ عبد اللطي��ف دريان 
ف��ي دار الفت��وى، أنه »ال ش��ك انها كانت فرصة لاس��تنارة 
بتوجيه��ات س��ماحته، ومناقش��ة مختل��ف القضاي��ا عل��ى 
الس��احة اللبناني��ة، وكانت مناس��بة لتأكيد الثقة والش��كر 
ملختلف األجهزة األمنية التي تس��اهم بفعالية بتأمن األمن 
واالس��تقرار للمواط��ن اللبناني، مع التأكي��د املتكرر والدائم 
ب��أن اإلج��راءات األمنية ينبغ��ي أن تبقى في إط��ار ما يؤمن 

العدالة ويؤمن حقوق املواطنن والناس املوقوفن«.
اض��اف: »كان��ت فرصة أيض��اً لتناول بع��ض امللفات، 
ال س��يما مل��ف »أح��داث عب��را« وض��رورة االقتصاص ممن 
اس��تهدف اجليش اللبناني، لكن ه��ذا األمر كذلك كان تأكيداً 
ألن هن��اك طرفاً ثالثاً أوقع ب��ن اجليش وبعض أهل صيدا، 
يفت��رض أن يكش��ف النق��اب ع��ن ه��ذا امللف، ويفت��رض ان 

اإلخب��ار ال��ذي ق��دم للمحكم��ة العس��كرية أن يؤخ��ذ بعن 
االعتبار في هذا االطار حتقيقاً للعدالة ومعرفة للحقيقة«.

ورداً على س��ؤال عن العفو العام عن السجناء، أوضح 
احل��وت أنه »خفت الكام قلياً ع��ن العفو العام، لكن املفتي 
دريان يؤكد ان هذا املوض��وع ينبغي ان يبقى على الطاولة 

وان نعيد حتريكه من جديد«.

لقطات لبنانية

وجهة نظر

كانت االنتخابات النيابية التي أجريت في ربيع عام 1972 آخر انتخابات 
حصل���ت قب���ل ان���دالع احل���رب األهلي���ة اللبناني���ة، م���ا أدى الى متدي���د دائم 
لذاك املجلس النيابي أطال في عمره حتى بلغ العش���رين من الس���نني. فال 
يس���تغربن أحد م���ن اللبنانيني عيش املجلس النياب���ي احلالي الذي انتخب 
في ربيع عام 2009 تسعًا من السنني يكتملن في ربيع العام القادم. وال مبرر 
للتململ الذي يبديه البعض أو االعتراض على احتمال تطيير االنتخابات 
النيابي���ة القادم���ة وتأجيلها بفعل إعصار من أعاصير السياس���ة امللتهبة في 

لبنان واملنطقة. 
وق���د ولد اخل���وف على مصير االنتخاب���ات النيابية القادم���ة إثر مترير 
طروح���ات من بع���ض القوى السياس���ية الكبرى في لبن���ان بإمكانية حصول 
تعدي���ل ما في القانون االنتخابي اجلديد، حيث يعلم اجلميع أن أي تعديل 
ميك���ن أن يخض���ع ل���ه القان���ون االنتخاب���ي الوليد ق���د يج���ر وراءه تعديالت 
متش���عبة، م���ا يفت���ح أبواب���ًا واس���عة لنف���اذ الوق���ت )كما ه���ي الع���ادة( احملدد 
للتحضي���ر لالنتخاب���ات النيابية القادمة. ومن ثم بدأ احلديث عن البطاقة 
ح���ت كفة بطاق���ة الهوية  املمغنط���ة وبطاق���ة الهوي���ة البيومتري���ة، حي���ث ُرجِّ
البيومترية على البطاقة االنتخابية املمغنطة، ما أثار نوعني من ردود الفعل 
على هذا الترجيح امليمون. أول نوع من ردود األفعال صدر عن جهات تقنية 
خبيرة تعتقد أن عملية اس���تبدال بطاقة بيومتري���ة ببطاقة الهوية احلالية 
عملية حتتاج الى أكثر من الوقت الباقي الذي يفصلنا عن املوعد املفترض 
لالنتخابات النيابية في أيار املقبل. أما النوع اآلخر من ردود الفعل فقد كان 
سياسيًا بامتياز حيث شرع رئيس املجلس النيابي نبيه بري من خالل »كتلة 
التنمية والتحرير« التي يرأس���ها في الدعوة إلى تقدمي االنتخابات النيابية 
الى ما قبل نهاية السنة احلالية، ضاربًا عرض احلائط بكل املهل القانونية 
املفترض���ة وبالوقت املطلوب إلعداد بطاقة الهوية البيومترية وتوزيعها على 
اجلماهير الناخبة. وجاءت خطوة الرئيس نبيه بري املش���ار إليها في س���ياق 
سياس���ي ظاهره الهدوء وباطنه االحتدام، خصوصًا بني الرئيس���ني ميش���ال 
ع���ون ونبي���ه بري، ما ولد ردود فع���ل مختلفة كان أكثره���ا وضوحًا من رئيس 
التي���ار الوطن���ي احل���ر وزير اخلارجي���ة جبران باس���يل، الذي تول���ى من بالد 
االغتراب الرد على اقتراح الرئيس بري بتقدمي موعد االنتخابات النيابية، 
واصفًا هذا االقتراح وكأنه رد مباش���ر على اجلوانب االصالحية املميزة التي 
احتواه���ا القان���ون االنتخابي اجلدي���د. أما تيار املس���تقبل ورئيس احلكومة 
س���عد الدين احلريري فلم ينجوا من لس���عات الرئيس نبيه بري السياس���ية 
وذل���ك عندم���ا اعتب���ر أن موافقته عل���ى التمديد للمجل���س النيابي احلالي 
حصل بعد أن قصده احلريري طالبًا منه التمديد بس���بب األوضاع األمنية 
املتفج���رة آن���ذاك في مدينة طرابلس... وكأن الرئيس بري يلقي مبس���ؤولية 

التمديد للمجلس النيابي احلالي على عاتق الرئيس احلريري.
اذًا، احتدم���ت ف���ي املي���دان السياس���ي وتطاي���ر الش���رر وتظه���رت مجددًا 
خط���وط التم���اس بني الرئاس���ات الث���الث وم���ا زال »حزب الل���ه« على صمته 
املعتاد في مثل هكذا مناسبات، وما زالت السفارات الكبرى في البلد احلبيب 
تتابع التطورات وتفعل وتتدخل فيها ساعة تشاء، وما زالت القوى السياسية 
اللبنانية وجلان القيد املفترضة واخلبراء االنتخابيون واملراقبون والساس���ة 
والقادة وعلية القوم يحاولون فهم بنود القانون االنتخابي الوليد األعجوبة 
وتفاصيله وال يجدون الى ذلك س���بيال... ومع كل يوم وس���اعة ودقيقة يكبر 
الس���ؤال اآلت���ي: هل جت���رى االنتخابات النيابية في موعده���ا املفترض أم أن 
هذا املوضوع سيكون عرضة للتالعب من جديد؟ اللهم احفظ دميقراطيتنا 

املميزة وأجرنا من قساطل التمديد وأنابيبه. آمني.<

خريف االنتخابات أم ربيعها؟
بقلم: أمين حجازي
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األمان

مختلق��ة على دولة قطر دون دليل وال مبرر، وأبرز ما يجري فرضه هو أن 
قطر متارس اإلرهاب وتدعم املنظمات اإلرهابية في املنطقة وفي العالم.

أم��ا الطيب رج��ب أردوغ��ان، رئيس جمهوري��ة تركيا، فق��د تضمنت 
كلمت��ه جولة واس��عة ح��ول العالم، حتّدث فيه��ا عن األزم��ة اخلليجية، 
وناش��د اململكة العربية الس��عودية ان تبادر الى التدخل اليجاد تس��وية 
لألزمة اخلليجية، وأن تركيا تس��توعب ما يزيد على ثاثة مليارات نازح 
س��وري، دون أن يقدم لها املجتمع الدولي س��وى أقل من مليار دوالر. في 
ح��ن أن االحت��اد األوروبي وعد مبس��اعدة تركيا بس��تة ملي��ارات يورو، 
وأن تركي��ا قدم��ت للنازحن م��ا يزيد عن س��تة ماي��ن دوالر. ولم يغفل 
أردوغان التوقف عند قضية القدس واحلفاظ على هوية احلرم القدس��ي 
داعياً إس��رائيل الى وقف املس��توطنات واملبادرة ال��ى ايجاد حل للقضية 
الفلسطينية. وفي ملف مسلمي الروهينغا )ميامنار( ذكر الرئيس التركي 
ان ما يقع في إقليم أراكان يشبه التطهير العرقي، وأن تركيا أرسلت وفوداً 

وقدمت مساعدات للنازحن الى بنغادش.
وفي الكلمة االفتتاحية التي قدمها األمن العام لألمم املتحدة انطونيو 
غوتيريس، أعطى انطباعاً متش��ائماً وس��وداوياً ع��ن أوضاع العالم هذه 
األي��ام، وق��ال إن هن��اك س��بعة تهدي��دات تواج��ه العال��م، وكان أكبرها 
»اإلرهاب«، وأن أبرز أس��باب الفقر واجلوع، متغافاً عن أن أبرز مسببات 
اإلره��اب ه��ي الظلم والقه��ر وليس اجل��وع والفق��ر. فقد ش��هدت مناطق 
واس��عة من العالم نقصاً في املواد الغذائية والعائ��دات املالية، لكن ذلك 
لم يوّلد إرهاباً. ولعل العالم ما زال يذكر أكبر منظمتن إرهابيتن نش��أتا 
في القارة األوروبية وليس ف��ي بنغاديش أو انغوال، األولى هي اجليش 
األحمر الذي نش��أ في أطراف االحتاد السوفياتي، في القوقاز والشيشان 
وع��دد م��ن املناطق التي كان��ت تعان��ي االضطهاد السياس��ي واحلرمان 
االقتص��ادي ف��ي االمبراطوري��ة الروس��ية. وقد تاش��ى ه��ذا الكيان بعد 
تفس��ح االحتاد الس��وفياتي في طرفيه اآلس��يوي واألوروبي. أما املنظمة 
اإلرهابية األخرى فهي »بادر ماينهوف« التي نش��أت على أنقاض أملانيا 
الش��رقية، ثم تاشت واندثرت بعد توحد أملانيا الشرقية مع الغربية في 

دولة واحدة.
أم��ا ف��ي عاملن��ا العرب��ي، فالعال��م كل��ه يع��رف أن مؤس��س تنظي��م 
»القاع��دة« هو أس��امة بن الدن، وهو من أس��رة مينّي��ة عريقة نزحت الى 
الس��عودية، وم��ا زالت من أب��رز العائ��ات الغنية التي تدير مؤسس��ات 
وش��ركات ضخمة في اململكة العربية الس��عودية وخارجه��ا. اختصاراً، 
أقول ان القهر واحلرمان أبرز أس��باب اإلرهاب. وليس عبثاً اتهام فصائل 
منظمة التحرير الفلسطينية، ومؤخراً حركة حماس، بأنها إرهابية.. أوالً 
ألنها حتمل قضية شعب مقهور ومظلوم، وثانياً ألن قضية هذا الشعب لم 

حتظ برعاية وال عناية العالم من حولها.{

باتت أيام العش��ر األواخر من ش��هر أيلول من كل عام موس��ماً عاملياً 
يلتق��ي فيه رؤس��اء دول العال��م مبق��ر األمم املتحدة في نيوي��ورك لطرح 
ش��ؤون دوله��م وش��عوبهم ودول العال��م. وكان طبيعي��اً أن تأت��ي كلمة 
الرئيس األميركي دونالد ترامب في طليعة كلمات الرؤس��اء، وأن تستمر 
أربع��ن دقيقة، وأن يتحدث فيها ع��ن املكانة العاملية العالية التي تتمتع 
به��ا دولة )الوالي��ات املتحدة األميركية(، س��واء في القوة العس��كرية أو 
االقتصادي��ة أو ف��ي أس��واق املال، وتعهد ب��أن يبقي على ش��عار »أميركا 
أوالً«، طاملا أنه رئيس للواليات املتحدة األميركية. ثم عّرج على اإلرهاب، 
ووجه أصابع االتهام الى محورين أساسّين على أنهما سبب كل املصائب 
التي حتّل بالعالم: كوريا الشمالية وإيران. وركز على األولى التي »تهدد 
العال��م كله، وهذا م��ا ال نقبله. لدينا صبر لكن لن نتردد في حال تعّرضنا 
للخطر بتدمير كوريا الش��مالية بالكامل ف��ي حال كان ذلك ضرورياً، وآن 
األوان لكوري��ا الش��مالية أن ت��درك أن إزال��ة س��احها الن��ووي هو احلل 
الوحيد املقبول«، واعتب��ر ترامب »أن العالم ال يواجه هذا اخلطر فقط من 
كوريا الشمالية، بل أيضاً من النظام اإليراني الذي وصفه بالديكتاتورية 
الفاس��دة التي تّدع��ي زوراً أنها دميقراطية، وقد حتول��ت الى دولة مارقة 
تس��تخدم العنف وس��فك الدماء والفوضى، وأكثر ضحايا حكومة إيران 
ش��عبها اإليراني، وتستغل مواردها املالية من أجل متويل تنظيمات مثل 
ح��زب الله وديكتاتورية بش��ار األس��د وف��ي اليمن. ثم ع��ّرج ترامب على 
امللف السوري، وحتدث عن اجرام النظام واستخدامه الساح الكيميائي 

الذي »هّز ضمير كل شريف..«.
ل��م يتوق��ف ترام��ب عند أق��دم وأكب��ر أزم��ة إرهابي��ة وه��ي القضية 
الفلس��طينية، التي ما زال ش��عبها يعاني التش��ريد واللجوء منذ أواسط 
الق��رن املاضي، وما زال يعاني إرهاب وظل��م القوى الصهيونية الباغية، 
الت��ي تنادت من كل أقطار العالم لتس��توطن أرض فلس��طن، وهي تبذل 
كل جه��د ممك��ن من أجل ازالة كل ما يربط الش��عب الفلس��طيني بأرضه، 
مبا ف��ي ذلك املس��اجد واملقابر والكنائس. لم يش��ر ترام��ب بكلمة واحدة 
ال��ى محنة الش��عب الفلس��طيني وال الى اإلره��اب الذي ميارس��ه الكيان 
الصهيون��ي بحق ه��ذا الش��عب، وبعد ذلك يتح��دث ترامب ع��ن احلرية 
والعدال��ة ومواجهة اإلرهاب. وكان الفتاً وقوف الرئيس اإلس��رائيلي ننت 
ياهو وهو يصفق للرئيس ترامب، رمبا ألنه لم يتوقع احلديث عن أزمات 

العالم وقضايا اإلرهاب دون التوقف عند القضية الفلسطينية.
حتدث أمير دولة قطر الش��يخ متيم آل ثاني في اجللسة االفتتاحية، 
لكن��ه رغم تعّرض بل��ده حلملة حصار بري وبحري وج��وي، توقف عند 
القضاي��ا العربي��ة واإلس��امية والعاملية، وطال��ب الدول الكب��رى ودول 
اجلوار بالعودة الى احلوار، وبوقف احلصار، واحترام حقوق الش��عوب 
ب��أن تتولى إدارة ش��ؤونها، وأن تتوقف الدول األربع ع��ن فرض مفاهيم 

اإلرهاب في العالم
سببه الجوع والفقر
أم الظلم والقمع؟!

ف��ي رده على س��ؤال: ماذا لو ل��م تتج��اوب احلكومة مع 
اقتراح��ه الختصار والية املجل��س النيابي، حيث أجاب: 
»ه��ذا األمر ال يعود لها بل ملجل��س النواب، وحل املجلس 

وقف على إرادته«.
اضاف��ة الى ما س��بق، تثير دع��وة الرئيس بري الى 
إج��راء انتخاب��ات نيابية مبكرة تس��اؤالت ع��ن امكانية 
اجرائها قبل نهاية الس��نة اجلارية م��ن الناحية التقنية، 
ألن ذل��ك يس��تلزم إج��راء تعديات في قان��ون االنتخاب 
س��واء لناحية تعدي��ل املهل وإلغ��اء البطاق��ة املمغنطة، 
فض��اً عن جاهزية وزارة الداخلية م��ن الناحية التقنية، 
وكل ذل��ك يؤك��د ان دع��وة الرئيس ب��ري سياس��ية أكثر 
منه��ا دس��تورية وقانوني��ة، وانه��ا تدخ��ل ف��ي الصراع 
القائم بن أركان الس��لطة بعد التس��وية السياسية التي 
أت��ت بالرئيس عون الى رئاس��ة اجلمهوري��ة وبالرئيس 
احلري��ري الى رئاس��ة احلكوم��ة والتي يعم��ل عليها في 
احلكومة بن الرئيسن عون واحلريري في أكثر من ملف 
سياس��ي وخدماتي، وخصوصاً في مل��ف الكهرباء الذي 
تف��وح منه روائح الصفقات بعد رف��ض إدارة املناقصات 
السير بهذا امللف بصيغته احلالية، وهو ما أكده الرئيس 
ب��ري في ما يتعل��ق بالبطاقة املمغنطة حي��ث قال: »ملاذا 
ال يحص��ل ذلك ول��و بإجراء مناقصة س��ريعة بدالً من ان 

تكون عقوداً رضائية تثير االشكاالت والشكوك؟«.
وبانتظار رد القوى السياس��ية عل��ى دعوة الرئيس 
ب��ري االنتخابية، وال س��يما من قبل التي��ار الوطني احلر 
وتيار املس��تقبل، س��تبقى الس��احة السياس��ية مفتوحة 
على احتماالت ش��تى في م��ا يتعلق مبوع��د االنتخابات 

النيابية القادمة.
فهل جت��ري االنتخابات النيابية في موعدها احملدد 

بشهر أيار 2018، أم جتري قبل ذلك؟
هل تمُلغ��ى البطاقة املمغنطة ويج��ري التوافق على 

موضوع التسجيل املسبق للناخبن؟
هل االنتخابات النيابي��ة مرتبطة بتطورات الوضع 

في سوريا؟
أس��ئلة كثيرة ينتظ��ر اإلجابة عنها في ق��ادم األيام، 
وخصوص��اً ف��ي ظ��ل الوض��ع السياس��ي والعس��كري 

املتسارع في سوريا.{
بسام غنوم

جغرافي��ة عل��ى بع��ض الدوائ��ر اجلدي��دة مث��ل الدائ��رة 
اجلديدة )جزين - صيدا(.

وتكشف هذه النقاشات ان الهدف من هذه التعديات 
هو حتس��ن الوضع االنتخابي ملرش��حي التيار الوطني 
احل��ر وتيار املس��تقبل في دوائر انتخابهم، وال س��يما في 
دائرة جزين - صيدا، وهو ما يرفضه الرئيس بري جملة 
وتفصياً، وكان قبل أس��بوع قد قال ف��ي معرض تعليقه 
عل��ى اخلاف داخل اللجنة الوزاري��ة املكلفة بحث كيفية 
تطبيق قانون االنتخاب حول موضوع التسجيل املسبق 
للناخبن الراغبن في التصويت في أماكن سكنهم وليس 
في مكان اقتراعهم: »ال أقبل اال بالتس��جيل املسبق، وهذا 
ليس مصلحة ألحد معّن، بل طريقة لتنظيم االنتخابات، 

ولن أقبل بإلغائه حتى لو طارت االنتخابات برمتها«.
وهذا يعني أن دعوة الرئيس بري إلجراء االنتخابات 
قبل نهاية العام اجلاري لها أسباب انتخابية متعلقة به 
أوالً، ومرتبط��ة بالتحال��ف السياس��ي القائم ب��ن التيار 
الوطن��ي احلر وتي��ار املس��تقبل ثانياً، وبتثبي��ت موقعه 
كرقم صعب في إدارة ش��ؤون الدولة ثالثاً، وهذا ما أكده 

السياسية؟
ب��ري  الرئي��س نبي��ه 
بعد اجتماع »كتلة التنمية 
تعم��د  ال��ذي  والتحري��ر« 
ش��خصياً  االع��ان  بع��ده 
االجتم��اع،  لنتائ��ج 
خصوص��اً لناحية الدعوة 
االنتخاب��ات  اج��راء  ال��ى 
النيابية قبل نهاية الس��نة 
اجلاري��ة، قال عن الس��بب 
الذي دعاه إلى ذلك انه »من 
اجلان��ب التقن��ي س��يكون 
هناك صعوب��ة كبيرة جداً 
في استصدار مليون بطاقة 

)ممغنطة( شهرياً قبل موعد اجراء االنتخابات في أيار«، 
وأض��اف: »أنا كل م��ا يهمني أال يضعوني أم��ام أمر واقع 
في نيسان مثاً في حال تعذر إصدار البطاقات، وإن ذلك 

سيكون أمراً سيئاً جداً للعهد واحلكومة«.
ويبدو م��ن كام الرئيس بري أن هناك خوفاً حقيقياً 
على اج��راء االنتخاب��ات النيابية في موعده��ا املقرر في 
ش��هر أيار 2018، وأن البطاقة املمغنطة س��تكون إحدى 
الذرائع له��ذا »التأجيل التقني«، ولذل��ك فإن دعوته امنا 
هي لوض��ع األمور ف��ي نصابها الصحيح حت��ى ال يكون 

ذلك »أمراً سيئاً جداً للعهد واحلكومة« كما قال.
لكن يتحدث البعض عن أسباب أخرى كشفت عنها 
النقاش��ات اجلارية ف��ي اللجنة الوزاري��ة املكلفة البحث 
في تطبيق قانون االنتخاب��ات، وهي رغبة بعض القوى 
السياسية في إدخال تعديات على قانون االنتخاب في 
ما يتعلق بح��ق املقترع بصوت��ن تفضيلين بدل صوت 
واح��د كما هو مقرر ف��ي قانون االنتخ��اب، وكذلك يجعل 
الص��وت التفضيلي عل��ى مس��توى الدائ��رة وليس على 
مس��توى القضاء، إضافة ال��ى توجه بإدخ��ال تغييرات 

إج��راء  ال��ى  ب��ري  نبي��ه  الرئي��س  دع��وة  خرق��ت 
انتخابات نيابية مبكرة قبل نهاية السنة اجلارية، وذلك 
عبر اقت��راح قان��ون بتقصير والي��ة مجلس الن��واب الى 
نهاية العام اجلاري، حالة الرتابة التي تصبغ الس��احة 
السياسية الغارقة في اخلافات حول مناقصة الكهرباء 
والبطاقة االنتخابية املمغنطة، وحول التسجيل املسبق 
للناخبن من أجل االقتراع في أماكن سكنهم، وهو ما ترك 
تس��اؤالت كثيرة عن إمكانّية إجراء االنتخابات النيابية 

في موعدها املقرر في شهر أيار من عام 2018.
صدم��ة  توجي��ه  أراد  ق��د  ب��ري  الرئي��س  كان  وإذا 
ايجابي��ة من أجل حتريك مل��ف االنتخابات النيابية عبر 
دعوته إلجراء انتخابات قبل نهاية الس��نة اجلارية، فإن 
باقي القوى السياس��ية، وال س��يما التي��ار الوطني احلر 
وتيار املستقبل، توجست من هذه الدعوة، خصوصاً انها 
أت��ت في خضم اجلدل الدائر ب��ن اللجنة الوزارية املكلفة 
البح��ث بالقان��ون االنتخاب��ي حول موضوع التس��جيل 

املسبق للناخبن.
فهل دعوة الرئيس بري إلجراء االنتخابات النيابية 
قب��ل نهاية الس��نة اجلارية ه��ي للتعجيل بحس��م ملف 
التسجيل املس��بق للناخبن، أم ان الرئيس بري أدرك أن 
هناك نّية لتأجيل االنتخابات، ومتديد والية املجلس مرة 
رابعة، فأرس��ل رس��الة متعددة األوجه ملختلف األطراف 

اقتراح الرئيس بري االنتخابي.. مناورة سياسية أم دعوة لتثبيت االنتخابات؟

كلمة األمان
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في ظل تنامي الشعور باالستهداف لدى الساحة اإلسالمية

كيف تتلمس طريقها للخالص؟
بقلم: وائل جنم
 املتاب��ع ألح��داث البل��د وتطوراته وما آل��ت إليه 
األم��ور واألوضاع ف��ي الداخل واخلارج، يكتش��ف من 
غي��ر جهد أو تكلّف أن الس��احة االس��امية، إن لم نقل 
األمة االس��امية )املس��لمون(، باتت في موقع تش��عر 
فيه بأنها مس��تهدفة من أكثر من ط��رف، وفي أكثر من 
م��كان، وقد أخذ ه��ذا الش��عور بالتنامي ف��ي النفوس 
بالنظ��ر إلى حجم املأس��اة والنكبة الت��ي تاحقهم في 
س��ورية والع��راق، وف��ي أكثر م��ن قطر، وم��ن قبل في 
فلس��طن، في وقت يق��ف العالم متفرجاً، بل مش��اركاً 
ف��ي أكثر م��ن منطقة. ولع��ّل االتفاق��ات الثنائية وغير 
الثنائية التي عقدت وتعقد، بشكل سّري أو غير سّري 
ب��ن األط��راف الفاعلة على الس��احة الدولي��ة أعادت 
إل��ى ذاكرة املس��لمن مش��هد العال��م، ومنطقتهم على 
وج��ه التحديد، عش��ية احلرب العاملي��ة األولى عندما 
ش��ف ع��ن االتفاقات الس��ّرية بن بريطانيا وفرنس��ا  كمُ
بخصوص تقاس��م منطقة النفوذ ف��ي املنطقة العربية 

بينهما، وهو ما نعانيه وندفع ثمنه إلى اليوم.
وحت��ى نعود إل��ى الدائرة الصغ��رى، بلدنا الذي 
نعي��ش في��ه، جن��د أن الش��عور باالس��تهداف ل��دى 
املس��لمن بل��غ مبلغ��اً متقدم��اً، لي��س عن��د الش��رائح 
الش��عبية العادي��ة منهم، ب��ل عند الص��ف األول الذي 
ميثلهم ف��ي مواقع الق��رار. وإذا كان بعض هذا الصف 
قد اس��تطاع أن يكتم هذا الش��عور حتى هذه اللحظة، 
فإن البعض اآلخر بلغ معه »السيل الزبى«، وعّبر عن 
ش��عوره بأكثر من طريق��ة. أما الش��رائح األخرى فقد 
حتّول عند بعضها هذا الش��عور إلى نوع من االحباط 
واليأس، وهذا الطبع شيء خطير وقد يكون مدّمراً في 

أي وقت من األوقات.
املس��لمون الي��وم ف��ي الوط��ن يش��عرون بأنه��م 
مستهدفون في دورهم وشراكتهم في إدارة الدولة. بدأ 
هذا املوضوع من حلظة خطف املجلس النيابي بالقوة 
والهيمنة و»البلطجة«، فمنع املجلس من القيام بدوره 
عل��ى مدى قراب��ة عامن ونص��ف من انتخ��اب رئيس 
للب��اد إال بعد تس��وية مّثلت ف��رض إرادة القوي على 
الش��ركاء. ثم بعد ذلك برز ه��ذا املوضوع أكثر من مّرة 
في عملية تشكيل احلكومة أو طريقة عملها ومصادرة 
دوره��ا ودور رئيس��ها على وج��ه التحديد. ث��م أيضاً 
ف��ي عملية التهّج��م والتهّك��م الدائم عل��ى مرجعياتها 
تهش��يم  إط��ار  ف��ي  والس��ابقة  احلالي��ة  السياس��ية 
املواقع القيادي��ة التي متثلها ه��ذه املراجع. ولم ينته 
األمر مبص��ادرة ومحاولة مص��ادرة املواقع الوظيفية 
املخصص��ة لهم في أكثر من موق��ع إداري، وصوالً إلى 
تفريغ املواقع اإلدارية التي يش��غلونها على مس��توى 

الدولة من أي مضمون أو محتوى أو تأثير وفعل.
وإذا انطلقن��ا إلى اهتمام آخ��ر، وجدنا أن القانون 
يطب��ق عليهم وال يطبق على غيرهم، أو يطبق بنس��ب 
متفاوتة. ففي الوقت الذي توّجه فيه تهمة »اإلرهاب« 
إل��ى أّي منه��م عل��ى ش��بهة ص��ورة ميك��ن أن تك��ون 
موج��ودة عل��ى هاتفه، ويقبع بس��ببها س��نوات دون 
محاكمة، جن��د أن غيرهم يتجاوز الس��يادة والقانون 
وكل احملرمات الوطنية، ويزهو بس��احه وصوالً إلى 
تهدي��د رئيس الب��اد وقائد اجليش أيض��اً من دون أن 
يتعرض له أحد بأي مساءلة! جند أن القضاء ياحق 

ش��بابهم على أتفه القضايا، فيما يدع اخلارجن على 
القان��ون، الضاربن ع��رض احلائط بكل م��ا ميت إلى 

الدولة والسيادة بصلة!
يتم كل يوم شيطنة هذه الساحة بطرق متعددة. 
يريدون له��ا أن تبقى في دائرة االته��ام. حتى أنهم لم 
يلتزم��وا مؤخراً املواد الدس��تورية التي تؤكد احلقوق 
الوطني��ة ل��كل مكون��ات البل��د، فأق��روا العم��ل ي��وم 
اجلمعة، وهو يوم مقّدس لدى املسلمن. لم يأبهوا لكل 
املناش��دات واالعتراضات واالحتجاجات التي جرت. 

وق��د تتحّمل بع��ض املراجع في الس��احة االس��امية 
املسؤولية عن ذلك، وهذا صحيح.  

كثي��رة هي امللف��ات التي جتعل املس��لمن في هذا 
البل��د يش��عرون باالس��تهداف، وكثي��رة ه��ي األم��ور 
الكفيلة بزيادة اإلحباط واليأس من إمكانية التخلّص 
من هذا الشعور، ولكن في النهاية ال ميكن هذه الساحة 
أن تس��تمر على هذه احلالة. ال بّد من أنها س��تعّبر عن 
ش��عورها، وعن إحباطها يوماً م��ن األيام. أما الطريقة 

التي ستختارها لذلك، فذاك شيء آخر.
املرجيع��ة  إل��ى  بالنس��بة 
املس��ؤولة في مكان م��ا عن هذه 
الس��احة، فإنه��ا باتت ت��درك أن 
الس��احة االسامية تش��هد نوعاً 
م��ن التملم��ل منها وم��ن مواقفها 
ومن تنازالتها التي س��لّمت البلد 
إلدارة كل هّمها حتقيق مصاحلها 
اخلاص��ة والضيق��ة والفئوي��ة. 
باتت هذه املرجعية تدرك أن ثقة 
الساحة االسامية بها باتت في 
مس��توى لم تبلغه طوال العقود 

املاضية. واإلش��كالية واخلوف أن هذه املرجعية بدل 
أن تذه��ب باجت��اه احتواء هذا الش��عور في الس��احة 
االس��امية م��ن أجل تبدي��ده مبواقف صلب��ة وحفاظ 
عل��ى البلد والتوازن��ات القائمة فيه، تذه��ب إلى مزيد 
م��ن التنازالت في امللفات األخ��رى التي يجري البحث 
فيه��ا واحلديث عنها، وه��ذا بالطبع يصيب الس��احة 
مبزيد من الشعور باالستهداف وتالياً االحباط وثالثاً 

االنقسام والضعف.
اس��تحقاقات  ف��ي  الس��احة  ه��ذه  عّب��رت  لق��د 
االنتخابات البلدية السابقة عن شعورها في صناديق 
االقت��راع عندما أس��قطت الطبقة السياس��ية احملتكرة 
لتمثي��ل الس��احة، وهذا الش��يء قد يك��ون منتظراً في 
أي اس��تحقاق انتخابي مقبل. ولكن اإلش��كالية أيضاً 
أن اجله��ات التي راهن��ت عليها هذه الس��احة لم تكن 
في مس��توى الطم��وح، بل جّل ما قّدمت��ه خطاب عالي 
الس��قف والنبرة، ولكنه دون مضم��ون حقيقي يحفظ 
البلد ضمن توازناته، ويحفظ دور املكّونات وحدودها 

في صيانة الوطن.
الس��احة االس��امية س��تعمل على تلّمس طريق 
اخل��اص من ه��ذا اإلحب��اط والش��عور، وه��ي قادرة 
علي��ه، ألنه��ا تنتمي إلى أم��ة حّية ال تع��رف لاحباط 
معن��ى وال للي��أس طريق��اً. ه��ي تكب��و لكنه��ا ال تنام. 
وعاجاً أو آجاً ستنهض من كبوتها، وتتلّمس طريقها 
من خال النهوض وسلوك طريق الوسطية واالعتدال 
الذي خطته لنفس��ها ثلّة من أبناء هذه الس��احة ومنذ 

وقت بعيد.{

بعد طرح تقديم موعد االنتخابات النيابية:

أين تكمن نقاط قوة الرئيس بري وحركة أمل؟
فاج��أ رئيس املجلس النياب��ي وحركة أمل نبيه بري 
القيادات السياسية اللبنانية واللبنانين جميعاً بطرحه 
الدعوة إلى تقدمي موعد إجراء االنتخابات النيابية وإلغاء 
العم��ل بالبطاقة البيومترية، رغم إقرار تلزمي البطاقة في 

آخر جلسة ملجلس الوزراء مبوافقة وزراء حركة أمل.
وهذه املفاجأة السياس��ية - النيابية ش��غلت الرأي 
الع��ام والق��وى السياس��ية واحلزبي��ة، وطرح��ت ع��دة 
تس��اؤالت عن األس��باب املمُضمرة التي دعت الرئيس بري 
إل��ى طرح تق��دمي موعد االنتخاب��ات، غير األس��باب التي 

ذكرها في مشروع التعديل.
وحتدث��ت بع��ض األوس��اط اإلعامي��ة ع��ن بع��ض 
األس��باب املقترح��ة القتراح��ه، ومنها: أن ه��دف الرئيس 
بري ايجاد شرخ بن التيار الوطني احلر وتيار املستقبل، 
أو انه يريد اس��تباق األمور قبل حصول تغيرات سياسية 
وش��عبية ق��د تنعك��س س��لباً عل��ى ق��وة حركة أم��ل في 
االنتخاب��ات، أو قطع الطريق أمام اس��تفادة بعض القوى 
من تل��زمي البطاقة البيومتري��ة بالتراض��ي، أو للرد على 
كل الذي��ن يتهمون الرئيس بري بالعمل للتمديد للمجلس 

النيابي احلالي بحجج مختلفة.
لكن بغض النظر عن األس��باب احلقيقية التي دفعت 
الرئي��س بري إلى تق��دمي اقتراحه، وبغ��ض النظر عّما إذا 
كانت القوى السياس��ية واحلزبية ستوافق على االقتراح 
ويق��دَّم موع��د االنتخابات الى ش��هر كان��ون األول املقبل 
أوالً، ف��إن هناك س��ؤاالً أساس��ياً يجب طرح��ه اليوم: أين 
تكمن قوة الرئيس بري وحركة أمل في الواقع السياس��ي 

واحلزب��ي رغ��م التق��دم الكبير ملنافس��ه ح��زب الله وفي 
ظ��ل كل االنتق��ادات الت��ي توجه إل��ى ب��ري واحلركة في 
ملفات عديدة؟ وأي دور للحركة مس��تقباً، وال سيما بعد 
الرئي��س بري، وهل حتافظ احلركة على قوتها الش��عبية 
��ر ب��ري لوراثته ف��ي املرحلة  والسياس��ية، وم��اذا يحضِّ

املقبلة؟
نقاط قوة بري وحركة أمل

بداي��ة أي��ن تكم��ن نقاط الق��وة ل��دى الرئي��س نبيه 
ب��ري وحركة أمل في ظل التنافس الش��ديد مع حزب الله 
على الصعيد الش��يعي، وفي ظل ما تتع��رض له احلركة 
والرئي��س ب��ري م��ن انتق��ادات م��ن أط��راف ش��يعية أو 

سياسية لبنانية حتت عناوين مختلفة؟
لإلجاب��ة ع��ن الس��ؤال حول نق��اط القوة ل��دى بري 
وحركة أمل، ال بّد من العودة الى االحتفال الس��نوي الذي 
تقيم��ه حركة أمل كل عام في الذكرى الس��نوية الختطاف 
األم��ام موس��ى الصدر ورفيقي��ه في ليبيا، فه��ذا االحتفال 
وال س��يما ف��ي الس��نوات الث��اث األخي��رة يش��كَّل عملية 
اس��تعراض قوي��ة لق��وة احلرك��ة الش��عبية والتنظيمية 
والسياس��ية، فق��د جنحت احلرك��ة في اس��تقطاب مئات 
األلوف من املناصري��ن من كل املناطق اللبنانية، ما يظهر 
ق��وة احلركة وانتش��ارها، كم��ا ان االج��راءات التنظيمية 
واألمني��ة الت��ي اتخذته��ا احلرك��ة قب��ل وأثن��اء االحتفال 

أشارت إلى متتع احلركة بجهاز تنظيمي وأمني كبير.
وم��ن يراق��ب املناط��ق الت��ي ينتش��ر فيه��ا مناصرو 
احلرك��ة وكوادرها، يلحظ بوض��وح ان الهيكل التنظيمي 
��َعَب وخاي��ا ومجموع��ات منظم��ة( قد  للحرك��ة )م��ن شمُ
انتشر في هذه املناطق وأصبح للحركة وجود فاعل حتى 

في املناطق التي تشهد حضوراً قوياً حلزب الله.
وتش��ير بعض املص��ادر املطلعة على أج��واء حركة 
أم��ل ان عناصر اجلذب ملناصري احلرك��ة تعود الى عدة 

اعتبارات، ومنها:
1- احلاجة لقوة سياسية شيعية غير ايديولوجية 
كما هو احلال بالنس��بة إلى حزب الله، ألن هناك عشرات 
األل��وف م��ن مناصري احلرك��ة ال يجدون له��م موقعاً في 
احل��زب اإلس��امي املرتب��ط بول��ي الفقي��ه أو القائم على 

أسس دينية حازمة.
2- ال��دور الكبي��ر للرئي��س ب��ري وحركة أم��ل على 
صعي��د مؤسس��ات الدول��ة وف��ي التوظي��ف داخ��ل هذه 
املؤسسات ووجود آالف املسؤولن واملوظفن من احلركة 

داخل مختلف املؤسسات.
3- حج��م اخلدم��ات الت��ي يقدمه��ا الرئي��س ب��ري 
واحلرك��ة للمناط��ق الت��ي فيه��ا مناص��رو احلرك��ة م��ن 
خال مؤسس��ات الدولة والبلديات وال��وزارات ومجلس 

اجلنوب.
4- التماي��ز السياس��ي ال��ذي اتبع��ه الرئي��س بري 

واحلرك��ة ع��ن حزب الله عل��ى صعيد املوق��ف من بعض 
القضاي��ا الداخلية واخلارجي��ة، رغم اس��تمرار التحالف 
االس��تراتيجي املس��تمر ب��ن احلركة واحلزب ف��ي األمور 

االستراتيجية.
5- اس��تمرار حضور مش��روع االمام الصدر الثقافي 
الفك��ري في الوس��ط الش��يعي، الذي يتمايز عن مش��روع 

حزب الله من بعض اجلوانب.
ويب��دو واضحاً ان وجود تنظيم حركة أمل والرئيس 
نبيه بري في الواقع السياس��ي أصب��ح ضرورة وحاجة 
حت��ى حلزب الله وإيران، ولذلك الحظنا االش��ادة الكبيرة 
م��ن قبل األمن العام حلزب الله الس��يد حس��ن نصر الله 
بالرئيس ب��ري ووضعه إياه في آخ��ر خطاب له )خطاب 
النص��ر ف��ي 31 آب(، »ب��األخ األكب��ر دولة الرئي��س نبيه 
ب��ري«، كم��ا يحظ��ى الرئيس ب��ري بدعم قوي م��ن إيران 
وقي��ادات ش��يعية في الع��راق ويرتب��ط بعاق��ات قوية 

عربية وإسامية، اضافة إلى عاقاته الدولية.
ما بعد الرئيس بري

لكن ما هو مصير ومس��تقبل حركة أمل والتيار الذي 
متثل��ه بع��د الرئيس نبيه ب��ري )أطال الله عم��ره(، وهل 
يمُعد الرئي��س بري لقي��ادة جديدة تس��تطيع إدارة األمور 

بغيابه؟
هذا املوضوع يشكل أحد أهم األسئلة التي تطرح في 
بعض األوساط السياس��ية والدبلوماسية واألمنية، لكن 
ال أح��د يتمل��ك اإلجابة الش��افية، حتى ان بع��ض قيادات 
ح��زب الله ترفض البحث في هذا املوضوع بش��كل نهائي 

عندما يطرح عليها وتعتبر ان السؤال سابق ألوانه.
أما في داخل حركة أمل، فاملوضوع غير قابل للبحث 
والنقاش، مع أن بعض مسؤولي احلركة يقولون انه بعد 
أو أثناء حرب مت��وز 2006 وخال مؤمتر داخلي للحركة 
أبل��غ الرئيس نبي��ه بري كوادر وعناص��ر احلركة، انه إذا 
تعرض��ت ألي مكروه اذهبوا الى عن��د األمن العام حلزب 

الله السيد حسن نصر الله وهو يتابع األمور من بعدي.
هذا وتنتشر في بعض األوساط الشعبية واإلعامية 
بع��ض املعطيات من ان جنلي الرئيس نبيه بري )احلاج 
عبد الله بري واالس��تاذ باس��ل بري( هم��ا األكثر حظاً في 

وراثة الرئيس بري.
لكن أوساط الرئيس بري تنفي هذه املعطيات وتؤكد 
»ان ل��دى احلرك��ة مؤسس��ات وهيكلية تنظيمي��ة تتولى 

إدارة أمور احلركة وحتديد من يتولى قيادتها«.
وبانتظار حسم األمور على الصعيد االنتخابي، وفي 
ظ��ل ح��رص الرئيس بري عل��ى تأكيد قوة وش��عبية دور 
احلرك��ة وعدم خوفه م��ن التحديات الت��ي تواجهها، فإن 
احلركة س��تبقى إحدى أب��رز القوة السياس��ية واحلزبية 

الفاعلة في املشهد اللبناني.{
قاسم قصير

اللواء عثمان التقى وفدًا
من »الجماعة اإلسالمية« في عكار

املدير  اس��تقبل 
الع��ام لق��وى األمن 
الداخلي اللواء عماد 
مكتبه  ف��ي  عثم��ان 
في ثكنة املقر العام، 
وفداً م��ن »اجلماعة 
ف��ي  اإلس��امية« 
برئاس��ة  ع��كار 
اجلماع��ة  مس��ؤول 
هوش��ر،  محم��د 
أش��ادوا  زي��ارة  في 

خاله��ا ب�»إجنازات ق��وى األمن الداخلي«، واثنوا عل��ى »تضحيات عناصرها«، كم��ا جرى البحث في 
شؤون منطقة عكار واحتياجاتها.
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اعتصام وسط بيروت
للمطالبة بالتعطيل الرسمي

يوم الُجمعة
نّف��ذت اللجن��ة املنبثق��ة م��ن »حملة نص��رة عطلة 
اجلمعة« قبل ظهر الثاثاء، اعتصاماً أمام مجلس النّواب 
في س��احة رياض الصلح، حتت ش��عار »التعطيل يوم 
اجلمع��ة حق يجب إق��راره«، وذلك للمطالب��ة بالتعطيل 
الكام��ل يوم اجلمع��ة، ورفضاً للقان��ون رقم 2017/46 
ف��ي املادة 23 املتعلقة بسلس��لة الرت��ب والرواتب، التي 
أقرت العطلة األسبوعية يومي السبت واألحد، متجاهلة 
احلض��ور اإلس��امي األوس��ع في لبن��ان املؤي��د ملطالبة 
مفتي اجلمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بجعل يوم 

اجلمعة يوم عطلة كاملة كما هو احلال في يوم األحد.
ش��ارك في االعتصام النائبان عم��اد احلوت وخالد 
الضاهر والعديد من الهيئات واجلمعيات والشخصيات 
السياسية واالجتماعية والدينية والتربوية، اضافة الى 
»هيئ��ة علماء املس��لمن« و»اجلماعة االس��امية« وعدد 
من رؤس��اء البلديات ورؤس��اء احتاد بلدي��ات ومخاتير 

وفاعليات مدنية وعلماء من مختلف املناطق اللبنانية.
وحت��ّدث ف��ي االعتص��ام كل م��ن: ممث��ل »اجلماعة 

االس��امية« النائ��ب الس��ابق زهي��ر العبي��دي، رئي��س 
»هيئة علماء املس��لمن« الش��يخ احمد العم��ري، رئيس 
دائرة اوقاف البقاع الش��يخ محمد عب��د الرحمن، رئيس 
بلدي��ة القرق��ف الش��يخ يحي��ى الرفاعي ممث��اً بلديات 
ومخاتي��ر وفاعلي��ات محافظة ع��كار، فيم��ا ألقى قاضي 
ش��حيم الش��رعي الش��يخ أحمد درويش الكردي البيان 

اخلتامي لاعتصام.
- وقال رئيس »هيئة علماء املسلمن« الشيخ احمد 
العم��ري في كلمت��ه: »إن يوم اجلمعة س��ورة من قرآننا 
وعبادتن��ا وه��و خي��ر أيامن��ا، اذا أردمت عيش��اً مش��تركاً 
يج��ب إقرار التعطيل يوم اجلمع��ة، وال نقبل بحل مجتزأ 
ب��ل نريده عطل��ة كاملة للقي��ام بواجباتن��ا الدينية على 
أكمل وجه«، مطالباً »جميع اللبنانين بالوقوف بجانب 
ه��ذا املطلب ألنه مطلب حق للمس��لمن الذي��ن يعتبرون 

الشريحة الكبرى في الوطن«.
- وأكد رئيس دائرة أوقاف البقاع الشيخ محمد عبد 
الرحم��ن، أن »مصلحتنا تكمن ف��ي احملافظة على وطننا 

وأجيالنا وأبنائنا الذين لن يدركوا معنى صاة وخطبة 
اجلمع��ة في حال بقي احلال كما ه��و«، الفتاً الى أن »من 
الضروري إقرار التعطيل يوم اجلمعة من أجل املناصفة 

والشراكة الوطنية«.
- من جهته، أكد رئيس بلدية القرقف الشيخ يحيى 
الرفاع��ي ان ه��ذه »الوقف��ة رمزي��ة رفضاً للقان��ون رقم 
46، وه��ي تعبير م��ن كل املناطق اللبناني��ة على ان هذا 
القانون ظالم ولم يعط املس��لمن احلق بالتعطيل، ألنه 
حق يجب إقراره ملراعاة اكبر شريحة في لبنان«، مؤكداً 
أننا »نقف خلف دار الفتوى واملجلس الشرعي اإلسامي 
األعلى في هذا املطلب، وعلى جميع اللبنانين دعمنا من 

مبدأ الشراكة الوطنية«.
- وف��ي اخلتام، ألقى منس��ق احلملة القاضي أحمد 
درويش الكردي بيان اللقاء وجاء فيه: »باس��م فاعليات 
مس��لمي لبن��ان نطل��ب من رئي��س مجلس الن��واب نبيه 
ب��ري وما ميثل، وم��ن كل الن��واب أفراداً وكتاً مس��لمن 
ومس��يحين، إق��رار يوم اجلمع��ة عطلة رس��مية وطنية 

كيوم األحد.. وكذلك االس��تجابة لقرار املجلس الشرعي 
اإلس��امي األعلى بوجوب عطلة ي��وم اجلمعة كاماً في 
كل اإلدارات احلكومية، حتقيقاً مليثاقية العيش املشترك 

واملساواة واملناصفة بن أبناء الوطن الواحد«.
وأك��د البي��ان أن »االعتص��ام ه��و بداي��ة التح��رك 
الس��لمي، وله م��ا يتبعه حتى حتقيق ه��ذا املطلب احلق 
الذي غفل عن��ه النواب خطأً، ونطل��ب منهم الرجوع عن 

ذلك ألن الرجوع عن اخلطأ فضيلة«.
وس��لم املعتصم��ون إل��ى النائ��ب عم��اد احل��وت، 
عريض��ة موّقعة من فاعليات مختلف املناطق اللبنانية، 
موجهة ال��ى رئيس مجل��س النواب اللبنان��ي والنواب، 
تطالبه��م بالرجوع ع��ن موقفهم واالس��تماع الى مطالب 

اجلماهير.
والحق��اً عقد النائ��ب خالد الضاهر مؤمت��راً صحفياً 
داخل مجلس الن��واب جدد فيه مطالبته »باعتبار يومي 
اجلمعة واألحد عطلة رسمية في لبنان من أجل احلفاظ 

على التنوع والتوازن«.{

ملف األسير والموقوفين اإلسالمّيين: المطلوب تشكيل لجنة حكماء برعاية دار الفتوى
لبنان يعيش اليوم مرحلة سياس��ية وأمنية صعبة 
وبالغة اخلطورة، وحل األزمات الداخلية وتعزيز السلم 
األهل��ي أصبحا ام��راً ملح��اً، ومعاجل��ة امللف��ات العالقة 
التي قد تؤثر سلباً على اس��تقرار لبنان ال ميكن جتاهلها 
أو اغفاله��ا بع��د الي��وم.. وال ميكن ان نتجاهل احلش��ود 
اإلس��رائيلية على احلدود والتهديدات اليومية الستقرار 
لبن��ان وتدمير منش��آته واعادت��ه إلى العص��ر احلجري 
كم��ا ذكر أح��د قادة الكي��ان الغاص��ب... اس��تقرار لبنان 
وتناغم مكوناته الوطنية يتطلبان وضع حدٍّ للتجاوزات 
وممارسات اخلروج على القانون، وهذا دون شك أصبح 
أمراً ضرورياً، إذ ال ميكن ومن غير املقبول ان تستمر على 
ه��ذ الش��اكلة... وجتاهل دور الس��اح املنفل��ت واملتفلت 

والعابر للحدود ذهاباً وإياباً أمر غير منطقي ابداً.
إضافًة الى حل هذه املشاكل، يبقى من ضمن امللفات 
امللحة واملطلوب حلها، قضية ملف الش��يخ أحمد األسير 
وسائر املوقوفن اإلسامين التي تتفاعل يوماً بعد يوم، 
والت��ي ال بّد من ايجاد ح��ٍل مقبوٍل لها يعي��د ثقة املواطن 
اللبناني، وخاص��ًة في مدينة صيدا مبؤسس��ته األمنية 
وقيادته السياس��ية، وعودة التفاعل والتناغم والتعاون 
بن قيادة اجليش وس��ائر املؤسسات األمنية مع املواطن 

اللبناني واملواطن الصيداوي بشكٍل خاص.
مهم��ا قي��ل ومهم��ا مت جتاه��ل املعطي��ات امليداني��ة 
وش��هادة الش��هود، ومهم��ا تبرأت بع��ض القي��ادات من 
مس��ؤولية امليليش��يات غير الش��رعية الت��ي تورطت في 
معرك��ة عب��را الس��يئة الذك��ر، إال ان املواط��ن الصيداوي 
ي��درك ويع��رف في ق��رارة نفس��ه ان ميليش��يات طائفية 
شاركت في تأجيج الصراع وفي وقوع املعركة وخالها، 
وس��واء اعترفت احملكمة العس��كرية بش��رائط التسجيل 
التلفزيون��ي أو ال، فإن مش��اعر املواط��ن الصيداوي وكل 
مواط��ن لبناني حر الضمير واالنتم��اء الوطني يعلم علم 
اليقن بأن امليليشيات الطائفية شاركت لتثبيت هيمنتها 
وس��يطرتها، ال هيمن��ة الدول��ة ومؤسس��اتها، وال حت��ى 
لبسط س��لطة القانون، فهي نفس��ها تخالف القانون في 
كل س��اعة وحلظة... وما جرى في الس��ابع م��ن آذار من 
ع��ام 2008، خي��ر دلي��ل على جتاه��ل هذه امليليش��يات 
للس��لطات األمنية وجتاوزها للقان��ون واألعراف وحتى 

للسلم األهلي ومنطق العيش املشترك.
في معركة عبرا خس��رت مدين��ة صيدا مجموعة من 
ش��بابها، سواء الذين س��قطوا أو الذين اعتقلوا أو غادروا 
لبن��ان أو الذين ما زالوا غائب��ن ال يعرف ما هو مصيرهم 
ومس��تقبلهم، وتركوا خلفهم عائ��ات مكلومة ومجروحة 
وأيتاماً وأبناء بحاجة لرعاية وحضانة، وأرامل  ينتظرن 
أو يأمل��ن ح��اً له��ّن ولعائاته��ن... كم��ا خس��ر اجليش 
اللبناني عدداً من عناصره الذين هم من جسمنا الوطني 

وم��ن أبنائنا على مختلف انتمائهم، وهذه اخلس��ارة هي 
خسارة لكل الوطن دون شك. 

ه��ل نبق��ي هذا اجل��رح ين��زف ويدم��ي القل��وب، أم 
نس��عى ملعاجلتة وإع��ادة اللحمة بن املواط��ن اللبناني 
والصي��داوي، حتى ال ننس��ى ع��دداً كبيراً م��ن املوقوفن 
اإلس��امين ما زالوا في الس��جن دون محاكمة؟ املصيبة 
وقع��ت ولك��ن يج��ب حله��ا. املطلوب ح��ل هذه املش��كلة 
املس��تعصية من��ذ س��نوات. إذ مهم��ا تعاقب��ت القيادات 
وتغي��رت الوج��وه والعه��ود، إال ان أزم��ة املواط��ن م��ع 
مؤسس��ته األمنية م��ا زالت كما هي. الثق��ة غير موجودة 
مع األسف... كما أن اطاق الوعود وعقد اللقاءات والقيام 
بالزيارات املتكررة هنا وهناك ليس��ت حاً، كما انها تزيد 
م��ن معاناة أصح��اب العاق��ة الذين هم يعيش��ون حاالً 

صعبة. 
لذل��ك يكمن احل��ل في ايج��اد صيغة حتف��ظ كرامة 
وهيبتهم��ا،  العس��كرية  واملؤسس��ة  اللبنان��ي  اجلي��ش 
وحتفظ حقوق أهالي العسكرين الذين خسروا أبناءهم 
في تل��ك املعرك��ة، متام��اً كما خس��رت بع��ض العائات 
الصيداوي��ة أبناءه��ا. وكل حلٍّ مفت��رض ال بّد ان حتصل 
ق��دَّم تضحي��ات م��ن قبل اجلمي��ع دون  في��ه تن��ازالت وتمُ
اس��تثناء، خاصًة أن هذا املل��ف يتضمن ام��وراً عالقة لم 
حتس��م، واتهامات لم تأخذه��ا احملكمة العس��كرية، كما 
يقتض��ي منطق العدالة.  كما دخ��ل اإلعام بقوة على هذا 
املل��ف ليترك اثراً س��لبياً أكث��ر منه ايجابياً، مع تس��ريب 

الشائعات واطاق االتهامات.
ومب��ا ان س��ماحة مفت��ي اجلمهوري��ة الش��يخ عب��د 
اللطيف دريان هو رأس هذه الطائفة وهو س��بق ان أشار 
الى ان أزمة املوقوفن اإلسامين يجب ان يوضع لها حد 
نهائي،  ومبا ان ملف الش��يخ أحمد األسير ومن معه جزء 

ال يتجزأ من هذا امللف، لذا فإن احلل األمثل يكمن في:
 تش��كيل جلنة حكماء مكونة م��ن قانونين ووجهاء 

يش��هد لهم بالوطنية واملناقبية، برعاية س��ماحة املفتي 
وموافقت��ه، لدراس��ة هذا األمر والتوص��ل الى صيغة حل 
قانوني مع قيادة اجليش بعد استش��ارة القضاء العدلي 
املخت��ص وليس القضاء العس��كري، ألن من غير املعقول 

ان يكون القضاء العسكري خصماً وحكماً في آٍن واحد!
وعن��د التوص��ل ال��ى صيغ��ة ح��ل حتف��ظ لبن��ان 
واستقراره ووحدته وسلمه االهلي، وتعيد الثقة املفقودة 
بن املواطن ومؤسسته العس��كرية يوَضع هذا احلل في 
عه��دة الرؤس��اء الثاث��ة للموافقة عليه حت��ى يكون حاً 

وطنياً جامعاً. 

إن مصلحة لبن��ان واللبنانين هي ف��وق كل اعتبار 
وكلن��ا خس��رنا دون ش��ك في س��ياق تاجي��ج صراعاتنا 
الداخلي��ة ول��م يس��تفد منها س��وى من يصطاد ف��ي املاء 
العك��ر، ومن يريد ان يقودنا للدخول ف��ي محاور إقليمية 
دموي��ة. ل��ذا، لنعم��ل عل��ى تس��وية ه��ذا املل��ف برعاية 
املرجعي��ات احلريص��ة على لبن��ان ومس��تقبله ونحفظ 

لبنان حتى ال يكون الوطن هو اخلاسر األكبر...{
مدير املركز اللبناني لألبحاث واالستشارات

بقلم: حسان القطب

انتخابات الشورى والمكتب اإلداري
في هيئة علماء المسلمين

عق��د مجل��س الش��ورى املنتخ��ب ف��ي هيئ��ة علماء 
املس��لمن بأغلبية أعضائ��ه اجتماعه األول ف��ي بيروت، 
ي��وم األح��د 26 ذي احلج��ة املواف��ق 17 أيل��ول 2017 
النتخ��اب الرئيس اجلديد واملكتب املس��اعد له وانتخاب 

املكتب اإلداري ملدة ثاث سنوات قادمة.
ترأس جلسة االنتخاب رئيس السن الشيخ احملامي 
ال��رواس، وج��اءت نتيج��ة انتخاب��ات مجل��س  موف��ق 

الشورى ومكتبه على الشكل اآلتي:
- الشيخ الدكتور أبوبكر الذهبي رئيساً

- الشيخ فؤاد زراد نائباً للرئيس
- الشيخ صاح الدين ميقاتي أميناً للسر

- الشيخ سعيد العويك عضواً
- الشيخ سامي اخلطيب عضواً

- الشيخ احملامي موفق الرواس عضواً
ثّم تس��لم رئيس مجلس الش��ورى املنتخب )الشيخ 
الدكت��ور أبوبكر الذهبي( الرئاس��ة من الش��يخ القاضي 
عب��د العزي��ز الش��افعي، وج��رت عملية انتخ��اب املكتب 

اإلداري اجلديد للهيئة وفاز كل من:

- الش��يخ الدكتور س��الم الرافعي، الش��يخ حس��ن 
قاطرجي، الش��يخ أحمد العم��ري، الش��يخ القاضي عبد 
العزيز الشافعي، الشيخ القاضي إسماعيل دلي، الشيخ 
رائد حليحل، الش��يخ خالد العارفي، الش��يخ منير رقّية، 
الش��يخ مصطف��ى علوش، الش��يخ طارق مزهر، الش��يخ 

محمد خليل، الشيخ محمد الشاتي.
ثم الت��أم املكت��ب اإلداري بعد ذلك لينتخب رئيس��ه 
اجلدي��د ونائبيه لس��تة أش��هر قادمة، فت��م التوافق على 

انتخاب:
- الشيخ أحمد العمري رئيساً

- الشيخ سالم الرافعي نائباً أول
- الشيخ حسن قاطرجي نائباً ثانياً

وبعد تس��لم الرئيس اجلديد الش��يخ أحمد العمري 
الرئاسة من الشيخ رائد حليحل، مت تعين بصفة أعضاء 

في املكتب اإلداري كل من:
- الش��يخ الدكت��ور عدن��ان أمامة، الش��يخ الدكتور 
محم��د ش��ندب، الش��يخ بس��ام كاي��د، الش��يخ يوس��ف 

القادري، الشيخ أحمد عمورة.{



األمـان - العــدد 1279 - 22 أيلول 2017م6 األمان اإلقليمي

حركتا »فتح« و»حماس« تلتزمان بالمصالحة.. وعودة حكومة الوفاق
بع��د أكث��ر م��ن عش��ر س��نوات عل��ى االنقس��ام 
الفلس��طيني بن حركتي »فتح« و»حماس«، وفش��ل 
تطبيق االتفاقات التي وّقعا عليها في املاضي، أعلنت 
»حم��اس« فج��ر األحد ح��ّل »اللجن��ة اإلداري��ة« التي 
تس��ّير ش��ؤون غزة، »اس��تجابة للجهود املصرية في 
حتقيق املصاحلة الفلسطينية وإنهاء االنقسام«، كما 
ج��اء في بيانها، داعية »حكومة الوفاق الوطني« إلى 

تسلّم الوزارات في غزة.
وفي آذار املاضي، ش��ّكلت »حماس« هذه اللجنة 
لتعوي��ض غياب »حكوم��ة الوفاق« ف��ي القطاع، فرّد 
رئي��س الس��لطة محم��ود عب��اس على ه��ذه اخلطوة 
باتخ��اذ إج��راءات عقابية ضد احلركة وس��كان غزة، 
موقف��اً التحوي��ات الطبي��ة إل��ى اخل��ارج، كم��ا ق��رر 
اخلصم من رواتب موظفي السلطة وإحالة جزء منهم 
عل��ى التقاع��د املبك��ر، ثم امتن��ع عن دفع مس��تحقات 
ش��ركة الكهرب��اء، مش��ترطاً ح��ّل »اللجن��ة اإلدارية« 

للتراجع عن إجراءاته.
ف��ي املقابل، متّس��كت »حم��اس« باللجنة، ورأت 
أن��ه ال يوجد ضمان��ة بأن »أبو مازن« س��يتراجع عن 
إجراءاته في حال حلّت اللجنة، كما أن بقاءها يش��كل 
ورق��ة ضغط ميكن التلويح بها ف��ي وجه عباس. فما 
الذي تغّير حتى قررت احلركة حلّها، ودعوة »حكومة 

الوفاق« إلى تسلّم اإلدارة في القطاع؟
تقول مصادر في احلركة إن »الوضع االجتماعي 
واالقتصادي لم يعد محموالً في غزة، والسكان أرهقوا 
من الضغط«، مضيفة: »نحن ال نريد احلكم، وال منانع 

تسلّم السلطة، بشرط احلفاظ على أمن املقاومة«.
تلك املصادر نّبهت إلى أن »تأكيد كتائب القس��ام 
اس��تطاعتها م��ع فصائ��ل املقاومة احلف��اظ على أمن 
القطاع س��ّرع في اتخاذ قرار حّل اللجنة«، مشيرة إلى 

أنه »جرى االتف��اق على عقد اجتماع��ات لوضع آلية 
لتنفي��ذ اتف��اق القاهرة اجلدي��د«، الفتة إل��ى أن مصر 

ستكون الضمانة لتلّقف عباس املبادرة.
ص��دد  ف��ي  القاه��رة  إن  قال��ت  أخ��رى  مص��ادر 
اس��تضافة الفصائل الفلس��طينية كخط��وة ثالثة في 
ح��ال زارت حكوم��ة »الوفاق« غزة ومكث��ت فيها ملدة 
ش��هر على األقل، فيما تكون الفصائل تبحث في سبل 
تش��كيل حكومة وح��دة وطنية. لك��ن الغائب في هذه 
املباحثات مس��ألة إعادة تفعيل املجلس التش��ريعي، 
وهو تنازل يبدو أن »حماس« قّدمته في صدد إجناح 

املساعي املصرية، وفق املصادر نفسها.
وكان الفتاً أّن »فتح« أصّرت على بدء االنتخابات 
الرئاس��ية قبل التش��ريعية وقبل »املجلس الوطني«، 

فيما رفضت »حماس« ذلك وأص��ّرت على التزامن في 
تنفيذها هذه االنتخابات. أيضاً، حاولت »فتح« وضع 
عراقيل أخرى بش��أن حل مشكلة الكهرباء باشتراطها 
تش��كيل مجلس إدارة جديد إلدارة توزيع الكهرباء في 

غزة.
وتفي��د أوس��اط فلس��طينية بأن مل��ف املصاحلة 
الفتحاوية الداخلية برز كنقطة عثرة بالنسبة إلى وفد 
»فتح« الذي طلب تأجيل البحث فيه بوصفه موضوعاً 
داخلي��اً، خاصة أن »حماس« وبقية الفصائل ترى في 
تي��ار محمد دحان ج��زءاً م��ن املكّونات الفلس��طينية 

الواجب التعامل معها.
على الصعيد الرس��مي والعلني، عّبر »أبو مازن« 
ع��ن »ارتياحه لاتفاق الذي مت التوصل إليه من خال 
اجلهود املصرية حلل اللجنة اإلدارية، ومتكن حكومة 
الوف��اق الوطن��ي من ممارس��ة صاحياته��ا في قطاع 

غزة، وإج��راء االنتخابات الرئاس��ية والتش��ريعية«. 
وأعلنت الوكالة الفلسطينية الرسمية »وفا« أن عباس 
س��يعقد اجتماعاً للقيادة الفلسطينية لدى عودته إلى 

أرض الوطن من نيويورك، ملتابعة هذا األمر.
في غضون ذلك، كش��ف عضو املكتب السياس��ي 
ل�»حماس«، موس��ى أبو مرزوق، أن »هناك تغييراً في 
السياس��ة األميركية بخص��وص املصاحلة، ما يعطي 
الرئي��س عباس فرصة للتقدم في هذا امللف دون تردد 
أو خوف من قطع املساعدات« املالية. وقال في مقابلة 
مع صحيف��ة محلية: »أخبرنا مس��ؤولون غربيون أن 
الواليات املتح��دة واالحتال االس��رائيلي رفعا الفيتو 
عن املصاحلة الفلس��طينية«. وأش��ار أب��و مرزوق إلى 
وع��ٍد ب�»فتح معبر رف��ح للمواطنن والتج��ارة احلرة 
بن غزة ومصر بش��كل دوري بعد االنته��اء من أعمال 
التوسيع داخل املعبر«. ومن املقرر أن يزور أبو مرزوق 
العاصمة الروس��ية موسكو، لبحث الورقة السياسية 

التي أعلنت في أيار املاضي.
بعد هذه التطورات املتسارعة التي مّددت زيارة 
وفد »حم��اس« بقيادة إس��ماعيل هنية إل��ى القاهرة، 
ق��ال عضو »اللجنة املركزية لفت��ح«، عزام األحمد، إن 
»اجتماع��اً ثنائياً س��يعقد بن فتح وحم��اس، يعقبه 
اجتم��اع للفصائ��ل الفلس��طينية كاف��ة املوّقع��ة على 
اتف��اق املصاحلة ال��ذي مت بتاريخ اخلام��س من أيار 
2011، للب��دء باخلط��وات العملي��ة لتنفي��ذه بكاف��ة 
بن��وده«. وأض��اف األحم��د: »األيام القادمة ستش��هد 
خط��وات عملي��ة ملموس��ة تب��دأ باس��تئناف حكومة 
الوفاق الوطن��ي عملها وفق القانون ف��ي غزة كما في 

الضفة«.
وف��ي بي��ان مش��ترك، طالب��ت »الق��وى الوطنية 
واإلس��امية« رام الله بتس��لّم مهماتها في غزة. ودعا 
عضو اللجنة املركزية في »اجلبهة الش��عبية لتحرير 
فلس��طن«، محم��د طوم��ان، مص��ر إل��ى »االس��تمرار 
واملتابع��ة احلثيثة ف��ي ملف املصاحل��ة، وصوالً إلى 
عقد اجتماع وطني ش��امل، وتنفيذ ما مت االتفاق عليه 
ب��ن فت��ح وحم��اس م��ن اتفاق��ات للمصاحل��ة عامي 

2005 و2011«.{

في اللحظات األخيرة قبل اتفاق 
»فتح« و»حماس« بالقاهرة؟

كشف مصدر مسؤول في حركة املقاومة اإلسامية 
»حماس«، عن مواجهة احلوارات التي متت في القاهرة 
خ��ال األي��ام املاضية م��ع حرك��ة »فت��ح«، صعوبات 
وحتدي��ات كبي��رة، كادت أن توق��ف تل��ك املفاوض��ات 

وتؤدي إلى فشلها.
وب��ّن املصدر ال��ذي حت��دث ل�»قدس ب��رس«، أن 
حرك��ة »فت��ح« وافق��ت على إرس��ال وف��د إل��ى القاهرة 
حلض��ور تل��ك االجتماع��ات، التي أس��فرت ع��ن توقيع 
اتفاق م��ع »حم��اس«، بعد ضغ��وط مصري��ة، واصفاً 
مش��اركة وفد »فتح« بأنها كان��ت »على مضض« على 

حد تعبيره.
وكان��ت حركة »حماس« قد أعلن��ت يوم األحد حل 
اللجنة اإلدارية )حكومة غزة(، ودعت حكومة التوافق 
الوطن��ي ف��ي رام الله، إل��ى القدوم إلى غزة وممارس��ة 
مهامه��ا، وذل��ك بع��د اتف��اق م��ع حرك��ة »فت��ح« رعته 

املخابرات املصرية.
وأش��ارت »حماس« في بيان لها، إلى أن خطوتها 
»ج��اءت تعبي��راً ع��ن احلرص املص��ري عل��ى حتقيق 
املصاحل��ة الفلس��طينية وإنه��اء االنقس��ام، وحرص��اً 
على حتقيق أمل ش��عبنا الفلسطيني، بتحقيق الوحدة 

الوطنية« بحسب ما جاء في البيان.
وأوض��ح املص��در ف��ي »حم��اس« أن وف��د حرك��ة 
»فت��ح« وضع ش��روطاً مس��بقة للجل��وس إل��ى مائدة 
احلوار، مش��يراً إل��ى أن »أجواء اللحظ��ات األخيرة قبل 

عقد االتفاق مع فتح، كانت سلبية وفي طريقها للفشل.. 
وسيطرت عليها الشائعات اإلعامية«.

وأعلن��ت »حم��اس« ف��ي بي��ان، فج��ر ي��وم األحد، 
موافقته��ا عل��ى ثاثة مطال��ب وضعتها حرك��ة »فتح،  
املوافق��ة تأت��ي »اس��تجابة للجه��ود  وقال��ت إن تل��ك 
املصرية بقيادة جه��از املخابرات العامة، والتي جاءت 
تعبي��راً عن احلرص املص��ري على حتقي��ق املصاحلة 
الفلس��طينية وحرصاً عل��ى حتقيق الوح��دة الوطنية، 
فإنن��ا نعل��ن ح��ّل اللجن��ة اإلداري��ة، وندع��و حكوم��ة 
الوفاق القدوم إلى قطاع غزة؛ ملمارس��ة مهامها والقيام 

بواجباتها فوراً«. 
وأبدت حم��اس، في البيان، موافقته��ا  على إجراء 
االنتخاب��ات العامة، وتلبي��ة الدعوة املصري��ة للحوار 
مع حركة فتح، حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 
وملحقاتها، وتش��كيل حكومة وحدة وطني��ة؛ في إطار 
حوار تش��ارك في��ه الفصائل الفلس��طينية املوقعة على 

اتفاق 2011م كافة.
وقبل البيان بساعات، أعلن عضو املكتب السياسي 
حلركة املقاومة اإلس��امية »حماس« والناطق باسمها 
حس��ام بدران »أن وف��د احلركة )حماس( أرجأ س��فره 
م��ن القاهرة إلعطاء مجال للمصرين إلقناع حركة فتح 

بالقدوم إلى القاهرة والبدء بحوار جاد وحقيقي«.
وأشار بدران إلى أن »املوقف من اللجنة احلكومية 
اإلداري��ة واض��ح ومعل��ن، وه��و أن احلركة مس��تعدة 
حللها ف��وراً، وأن املصرين 
يعرف��ون ذل��ك ويقدرون��ه، 
برد  مرتبط��ة  املس��ألة  لكن 
إيجاب��ي م��ن حرك��ة فتح« 
بحس��ب م��ا كش��ف. ونفى 
ل���  حت��دث  ال��ذي  املص��در 
»قدس ب��رس« عقد أي لقاء 
بن رئيس املكتب السياسي 
حلركة »حماس« إسماعيل 
املفصول  والقي��ادي  هني��ة 
م��ن حرك��ة »فت��ح« محمد 

دحان.{

هنّية: جاهزون الستقبال حكومة الوفاق
في غزة

حلرك��ة  السياس��ي  املكت��ب  رئي��س  أعل��ن 
املقاومة اإلس��امية )حماس( إسماعيل هنية أن 
حركت��ه قطعت خطوة مهمة ف��ي ملف املصاحلة 
الفلسطينية وإنهاء االنقسام، معلناً أن »حماس« 
جاهزة الس��تقبال حكوم��ة الوف��اق الوطني في 

غزة الستام مسؤولياتها.
وق��ال هنّية في مؤمتر صحف��ي عقده اليوم 
الثاث��اء في معبر رف��ح في خت��ام زيارته ملصر 
إن املباحث��ات مع املس��ؤولن املصرين تناولت 
خمس��ة ملفات، ه��ي: »امللف السياس��ي، وملف 
العاق��ات الثنائية، وامللف األمن��ي، وملف غزة، 

وملف األوضاع في مدينة القدس«.
وتابع: »جاهزون للعودة بعد عدة أيام إلى 
القاهرة الس��تئناف احلوار ب��ن فتح وحماس«، 
موضحاً أن هذا يؤكد أن حركة حماس هي اليوم 
»أكثر إصراراً ومتس��كاً بإجن��اح هذه اخلطوات، 
وعزمي��ة«.  بجدي��ة  للمصاحل��ة  ذاهب��ون  إنن��ا 
وزي��ارة هنّية للقاه��رة هي األولى من��ذ انتخابه 
رئيس��اً للمكت��ب السياس��ي للحرك��ة ف��ي 7 أيار 

.2017
وأعل��ن هنّية أن��ه اتصل بالرئي��س محمود 
عب��اس )أبو مازن( وأكد له ع��زم حماس املضي 
قدم��اً ف��ي حتقيق املصاحل��ة، مب��رزاً أن احلركة 
حلت اللجنة اإلدارية وتتوقع من أبو مازن وقف 

اإلجراءات التي مت اتخاذها ضد سكان القطاع.

وكان عب��اس ق��د اتخ��ذ إج��راءات، بينه��ا 
التوق��ف ع��ن دف��ع ثم��ن الوق��ود حملط��ة توليد 
الكهرب��اء الوحيدة ف��ي غزة، إضاف��ة إلى إحالة 

آالف املوظفن إلى التقاعد اإلجباري.
تل��ك  بإلغ��اء  تعه��د  أن  لعب��اس  وس��بق 
اللجن��ة  حم��اس  حت��ل  أن  مبج��رد  اإلج��راءات 
اإلدارية، في حن أكد هنية أن اللجنة اإلدارية لم 

تكن هي العائق الوحيد أمام املصاحلة.
من جهت��ه، أكد مجلس الوزراء الفلس��طيني 
ف��ي  مس��ؤولياتها  لتس��لم  احلكوم��ة  اس��تعداد 
قطاع غ��زة، موضحاً أن لديه��ا اخلطط اجلاهزة 
واخلطوات العملية لتس��لم كاف��ة مناحي احلياة 
ف��ي قطاع غزة، مبا ميكنها م��ن القيام بواجباتها 

جتاه أهالي القطاع والتخفيف من معاناتهم.
وأعرب املجلس خال جلس��ته األس��بوعية 
برئاس��ة رامي احلم��د الله ع��ن ش��كره وتقديره 
للجه��ود املصري��ة الهادفة إل��ى إنهاء االنقس��ام 
وحتقي��ق املصاحلة الوطني��ة، مطالباً إس��رائيل 
برف��ع حصاره��ا املف��روض على قطاع غ��زة منذ 

أكثر من عشر سنوات.
وش��دد املجلس على ضرورة إعادة الوحدة 
إل��ى الوطن ومؤسس��اته وترس��يخ بنائه��ا لتتم 
حماية املشروع الوطني في إنهاء االحتال وإقامة 
الدولة الفلسطينية املستقلة كاملة السيادة على 

حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.{



7األمان األمان اإلقليمياألمـان - العــدد 1279 - 22 أيلول 2017م

هل يثّبت »أستانة 6« تقسيم سوريا بعد جولة المفاوضات
انتهت محادثات أس��تانة في العاصم��ة الكازاخية 
بنس��ختها السادس��ة، بض��م منطق��ة إدل��ب إل��ى اتف��اق 
»تخفيف التوتر« في سوريا، وسط تساؤالت عن تثبيت 
االتفاق ملناطق تقس��يم في س��وريا، وخاصة إدلب، التي 

ستشهد انتشاراً لقوات مراقبة من ثاث دول.
وأق��رت احملادث��ات تثبي��ت »تخفي��ف التوت��ر« في 
إدلب، وإرسال 1500 عسكري من تركيا وروسيا وإيران 
إل��ى احملافظ��ة، لكنه��ا ترك��ت آلي��ات التنس��يق وتوزيع 

العسكرين إلى وقت الحق.
وانضم��ت احملافظ��ة بذلك إلى ثاث مناطق ش��ملها 
االتفاق، هي اجلنوب الس��وري، الغوطة الش��رقية، ريف 

حمص الشمالي.
قاطع��ت املعارض��ة محادثات أس��تانة بنس��ختها 
اخلامس��ة في متوز املاضي، ولم تتمك��ن الدول الضامنة 
الث��اث حينه��ا م��ن التواف��ق على رس��م ح��دود مناطق 

»تخفيف التوتر«.
وحم��ل وف��د املعارضة ورق��ة انتش��ار الفصائل في 
الش��مال الس��وري إلى طاولة احملادثات، وق��ال الدكتور 
يحي��ى العريضي، املس��ؤول اإلعامي للوف��د، في حديث 
صحفي، إن املعارضة سعت لتجنيب إدلب خطر الدمار، 
مؤك��داً حتديد النق��اط وفقاً خلرائط الت��وزع احلالية، ما 

يضمن عدم استهداف الفصائل.
مس��توى  عل��ى  اجتماع��ات  س��بقتها  احملادث��ات 
اخلبراء، بن ممثلي الدول الث��اث الراعية للمفاوضات، 
متمثل��ة بروس��يا وإي��ران وتركي��ا، إل��ى جان��ب لق��اءات 
هامش��ية ب��ن دول حضر ممثلوها كمراقبن مثل فرنس��ا 
وبريطاني��ا واألردن، كم��ا توقعت روس��يا إش��راك لبنان 
ومصر واإلم��ارات والصن، كدول مراقب��ة في احملادثات 

املقبلة.
املعارضة حلماية املدنين

العمي��د الرك��ن أحم��د بري، رئي��س وف��د املعارضة 
إل��ى أس��تانة، وصف نتائ��ج احملادث��ات األخي��رة بأنها 
»ناجح��ة«، وخاص��ة تثبي��ت منطقة إدلب ضم��ن اتفاق 
»تخفي��ف التوتر«، موضحاً أنه »كانت هناك نّية من قبل 
إيران والنظام والروس وحتى األمريكين حلرق املنطقة، 

بحجة استهداف جبهة النصرة« )هيئة حترير الشام(.
وق��ال العمي��د بري إن االتف��اق الذي ل��م توقع عليه 
املعارض��ة وال النظام، بل ال��دول الضامنة، ضِمن حماية 
املواطن��ن، مق��دراً أعداد األهال��ي في كل م��ن ريف حماة 
الشمالي وريف الاذقية »احملرر«، وريف حلب اجلنوبي 

وإدلب، بأكثر من ثاثة ماين شخص.
وم��ع احلديث عن مآالت الوضع في إدلب، وحتديداً 
التح��ركات التي قد تنتهجها »حترير الش��ام«، أكد بري: 
»هدفن��ا لي��س قت��ال النص��رة، بل حق��ن دماء ش��عبنا«، 

متمني��اً أال ينت��ج أي ص��دام، 
»لن نقف مكتوف��ي األيدي إذا 
أرادت النص��رة افتعال صدام 
وعليه��ا  املش��اكل،  واخت��اق 
حل نفسها بعيداً عن االرتباط 
أن  إل��ى  وأش��ار  بالقاع��دة«. 
الشعب الس��وري »ال يناسبه 
القاع��دة وال داع��ش«، مؤك��داً 
أن��ه »يؤمن باحلري��ة والعمل 

اجلماعي«.
وف��د  اته��ام  عل��ى  ورداً 
مل��ف  بإهم��ال  املعارض��ة 
املعتقل��ن، أك��د رئي��س أركان »اجليش احل��ر«، أن امللف 
»كان أساس��ياً ولكن إدلب لم تكن مثبتة ضمن االتفاق«، 
الفت��اً إلى أن النظام حاول عرقلة امللف وحتييده، ما أّجل 
البت فيه إلى اجلولة الس��ابعة املقرر عقدها في أستانة، 

نهاية تشرين األول املقبل.
ووفق بري ف��إن املعارضة اتفقت م��ع األمم املتحدة 
وروس��يا، عل��ى منحهما خريط��ة للس��جون، »ولكن بعد 
تش��كيل جلن��ة حقيقي��ة ك��ي ال يس��تغلها النظ��ام وينقل 
املعتقلن«، مؤكداً رفض تس��ليم قوائم بأسمائهم »خوفاً 

من تصفية النظام لهم«.
وحول املخاوف التي تناقلها مراقبون حول ترسيخ 
االتف��اق لتقس��يم س��وريا، ق��ال رئي��س وف��د املعارض��ة 
إن »س��وريا لن تتقس��م أب��داً، فأس��تانة محط��ة باجتاه 
جنيف، واالتفاق مس��تمر ملدة ستة أشهر ريثما يبدأ احلل 
السياس��ي«، مردفاً: »أكدنا في ختام احملادثات ضرورة 
احلف��اظ عل��ى وح��دة اجلمهوري��ة العربي��ة الس��ورية 

كاملة«.
ووف��ق رؤي��ة العريضي فإن��ه »ال إمارة في س��وريا 
األخي��رة ض��د  الش��ام، وإذا كان��ت  لألس��د وال لتحري��ر 

االستبداد والتسلط يجب أن تلتزم االتفاق«.
 »حترير الشام« ترفض االتفاق

بدورها، رفضت »هيئة حترير الشام«، التي تسيطر 
على معظ��م مفاص��ل محافظة إدل��ب، مخرج��ات البيان 
اخلتام��ي للمحادث��ات، وقال مدي��ر العاق��ات اإلعامية 
فيها، عماد الدين مجاهد،إن »حضور مؤمترات التفاوض 

ليس حقاً ملن حضر، وهم غير مفّوضن بذلك«.
ورأت »الهيئ��ة« أن احملادث��ات »ال حتق��ق أه��داف 
الث��ورة«، واعتبر مجاهد أنها »تهدف إل��ى جتميد القتال 
وتس��وية الوضع مع نظام بش��ار، عبر مراح��ل متعددة 
ب��دأت بإيقاف إط��اق النار وس��تنتهي بإع��ادة املناطق 

حلكمه من جديد«.

رفض »حترير الش��ام« لاتفاق رافقه »اس��تغراب« 
من مش��اركة الفصائل في احملادثات، كما تخوف مجاهد 
م��ن »أن يأت��ي الي��وم ال��ذي تصطف في��ه تل��ك الفصائل 
الثوري��ة إلى جانب الطيران الروس��ي وتقاتل من يرفض 

بقاء األسد ونظام حكمه«.
كازاخستان تمُبدي استعدادها

إل��ى ذل��ك، أب��دى الرئي��س الكازاخي، نور س��لطان 
نزاربايف، اس��تعداد باده إلرسال قوات إلى سوريا، إذا 
وافق مجلس األمن، مع ختام احملادثات. وقال نزاربايف 
إن إرس��ال القوات إلى مناطق س��اخنة في سوريا، ممكن 
فقط بقرار من البرملان وفقاً للدستور، موضحاً أن »ميثاق 
منظم��ة معاهدة األمن اجلماعي ال يفترض املش��اركة في 

مثل هذه املناطق«.
ورب��ط إمكانية إرس��ال العس��كرين بإرس��ال األمم 
املتح��دة قوات تابعة لها، باعتبار ب��اده عضواً في األمم 

املتحدة.
النظام السوري: »االتفاق مؤقت«

موقف النظام الس��وري من االتفاق كان مقتضباً، إذ 
أصر رئي��س وفده إلى أس��تانة، بش��ار اجلعفري، خال 
مؤمت��ر صحف��ي عق��ب البي��ان اخلتام��ي، أن��ه »ال يوجد 
مكان في س��وريا ألحد ليقيم قواعد عسكرية دون موافقة 

احلكومة«.
وقال إن »كل حكومة وقعت على هذا االتفاق معنية 
باحلفاظ على السيادة السورية«، مشيراً إلى أن »روسيا 
وإيران سيس��ائان تركيا عن مس��توى االلتزام وتطبيق 

البيان«.
ووس��ط زحم��ة اخلرائط املرس��ومة إلدل��ب من قبل 
ال��دول اإلقليمية التي تس��عى إل��ى التدخل ف��ي املنطقة، 
وإص��رار »حتري��ر الش��ام« على م��ا تصف��ه ب�»مواصلة 
طري��ق اجلهاد«، تبقى م��آالت الوضع في إدل��ب معقدة، 

تنتظر ما حتمله األيام املقبلة.
ملخص بيان »أستانة 6«

ن��ص البيان اخلتامي ملفاوضات »أس��تانة 6« على 
حتدي��د مناط��ق »تخفي��ف التوتر« ف��ي س��وريا كإجراء 

موقت يستمر على مدار ستة أشهر.
وأضيف��ت إدلب كمنطقة رابعة ضم��ن االتفاق، على 
أن تنش��ر الدول الضامن��ة 1500 عنصر كق��وات مراقبة 
من الدول الضامنة، متمثلة بتركيا وروس��يا وإيران، كما 
متت الدعوة إلى اإلفراج عن املعتقلن كإجراء ثقة من قبل 

األطراف.
مهمة قوات املراقبة تكمن ب�»منع حدوث اشتباكات 
بن قوات النظام واملعارضة أو أي انتهاك لاتفاق«، وفق 
البيان، الذي نص على أن املناطق تش��مل بشكل كامل أو 
جزئ��ي الغوطة الش��رقية ف��ي ريف دمش��ق ومحافظات 

إدلب وحمص والاذقية وحلب وحماة.
وش��ّدد عل��ى وح��دة األراض��ي الس��ورية ومكافحة 
»اإلره��اب«، حت��ت عب��ارة »االلت��زام الق��وي باس��تقال 

وسيادة ووحدة أراضي سوريا«.{

النظام السوري
ووهم النصر في المواجهة

بقلم: بشير البكر

باتت س��ورية أرض احلروب. هناك أكثر من حرٍب تدور رحاها، القاس��م املش��ترك بينها أنها لن 
تس��فر عن منتصر، على الرغم من أن الهزمية س��وف تلحق بأكثر من طرف. وفي الوقت الذي حتتدم 
في��ه احل��روب، وتنتقل من مكان إل��ى آخر، هناك معادلة أساس��ية تتحّكم بالوضع الس��وري العام، 

وميكن تعريفها على النحو التالي: النظام لم ينتصر، والشعب لم ينهزم.
طرفا املعادلة هما النظام والش��عب منذ بداية الث��ورة في آذار 2011. وعلى الرغم من أن جهات 
كثيرة دخلت على املعادلة، إال أنها لم تتمّكن من تغيير عامل التفاعل الرئيسي فيها. يدرك النظام، منذ 
اليوم األول للثورة، أن عدوه هو الش��عب. وعلى هذا األس��اس، تصّرف في إدارة املعركة، واس��تخدم 
كل ما ميتلك من وسائل لكسر إرادة الشعب، والقضاء على التصميم الذي خرج به إلى الشارع، وهو 

يهتف »الشعب يريد إسقاط النظام«.
لم يكن هتاف السورين إلسقاط النظام يشبه هتاف شعب آخر نزل إلى الشارع يطالب باحلرية 
والكرام��ة. كان ذلك مبثابة صرخة ال رجعة فيها على طري��ق من يعرف أن املوت ينتظره إذا عاد إلى 

الوراء، ولذا اختار أن يجعل ملوته معنًى، وهو يتقّدم إلسقاط النظام، مضّحياً بكل شيء.
خسر الشعب الثورة، وتهّجر أكثر من نصفه، وسقط منه أكثر من نصف مليون قتيل، باإلضافة 
إلى حوالى مليوني معاق، لكنه لم يس��قط من حسابه هدف إسقاط النظام، وفي اليوم الذي تتاح له 
الفرصة من جديد سوف يعود إلى حتقيق هذا الهدف. هذا التصميم هو خاصة كل الثورات: احلرية 

أو املوت.
أما النظام فهو يعود إلى الس��احة، وصار يتقّدم، في األسابيع األخيرة، باجتاه مناطق مثل دير 
ال��زور، البعي��دة عن احملمّيات الت��ي متركز فيها منذ عام 2011. ويس��تفيد النظام م��ن زخم الهجوم 
الروس��ي الذي بات املقّرر الرئيس��ي في سورية، وهناك قناعة لدى أوس��اط النظام مفادها أن روسيا 

سوف تعيد تأهيله، كي يستعيد السيطرة على سورية.
هن��اك من يري��د اختزال الوضع الس��وري من��ذ آذار 2011 بالتمكن الروس��ي احلاصل للنظام، 
وكان آخر هؤالء مبعوث األمم املتحدة إلى س��ورية، س��تيفان دي ميس��تورا، الذي دعا املعارضة إلى 
»االعت��راف بانتص��ار النظام«. وفي جميع األح��وال، ال تخرج هذه الدعوة عن باط��ل، على الرغم من 
أن��ه يمُراد بها باطل، ألنه حتى املعارضة املنقس��مة واملجزأة لم تنهزم إلى الي��وم أمام النظام الذي لم 
يحقق انتصاراً عس��كرياً واحداً، وحتى لو استجابت املعارضة املسلحة لدعوة دي ميستورا، وألقت 

الساح، فإن ذلك لن يقدم أو يؤخر في املعادلة.
ليس في وسع أحٍد من املعارضة، أو األطراف الدولية، أن يّدعي متثيل الشعب السوري املشّرد، 
وال يستطيع أحٌد أن يضمن أن هذا الشعب سوف ينسى األهداف التي خرج من أجلها، ومن هنا ميكن 
فهم احملاوالت املس��تميتة في لبنان واألردن من أجل إع��ادة الاجئن إلى بيت الطاعة اخلاص. يريد 
ه��ؤالء إجبار الاجئ��ن على العودة وتق��دمي الوالء للنظام، لك��ن الغالبية العظم��ى تفّضل املوت في 
مخيم��ات الصحارى بن العقارب واألفاعي على احلياة في حضن حكم األس��د. لم ينتصر النظام في 
ظل الوضع القائم، وهو ال يس��تطيع أن يحكم حتى في املناطق التي خرجت عن س��يطرة املعارضة، 

مثل شرقي حلب الذي تديره القوات الروسية منذ مطلع العام احلالي.
النظام يعيش وهم النصر، مع أنه يدرك أن املوقف لم يحس��م في س��ورية بشكل نهائي. وهناك 
أطراف لم تلق بثقلها احلقيقي في املعادلة، مثل الواليات املتحدة التي لم تشارك في عمليتي أستانة 

وجنيف حتى اآلن، كما أن العبن إقليمين ودولين عديدين لم يطرحوا بعد كل أوراقهم.{

غارات تحصد أرواح المزيد من المدنّيين في دير الزور
مكون��ة  عائل��ة  قتل��ت 
م��ن خمس��ة أف��راد -بينهم 
قص��ف  ج��راء  أطف��ال- 
لطائرات النظام على مدينة 
موحس��ن بريف دي��ر الزور 
وذل��ك  س��وريا(  )ش��رقي 
عب��ور  محاولته��م  خ��ال 
نه��ر الفرات بقص��د النزوح 
هرب��اً م��ن املع��ارك الدائرة 
في املنطقة، حس��بما أفادت 

مصادر مطلقعة.
األي��ام  خ��ال  وقت��ل 
الثاث��ة املاضي��ة أكث��ر من 

190 مدني��اً وج��رح العش��رات في ريف دير ال��زور جراء 
القصف املكثف من طائرات التحالف الدولي الذي تقوده 
أميركا، إلى جانب قصف آخر من طيران النظام السوري 

وحليفه الروسي.
وكان قتل عشرون مدنياً السبت في غارات مجهولة 
الهوية بريف دير الزور الشرقي تزامناً مع معارك يسعى 

خالها النظام للسيطرة على املدينة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن 16 مدنياً قتلوا وأصيب 
آخرون ج��راء غارات م��ن طائرات مجهول��ة الهوية على 
األحي��اء الس��كنية ف��ي بل��دة مح��كان بري��ف دي��ر الزور 

الشرقي.
وذك��رت املصادر أن قصفاً جوي��اً آخر طاول األحياء 
الس��كنية في مدينة امليادي��ن باحملافظة ذاتها، وأدى إلى 
مقتل أربعة مدنين وإصابة نحو 25 بجراح، كما شهدت 

مناط��ق القص��ف حرك��ة ن��زوح كبي��رة باجت��اه مناطق 
البادية احمليطة بها.

وحتاول ق��وات النظام التقدم إل��ى مدينة دير الزور 
الت��ي تعد من آخ��ر معاقل تنظي��م الدولة اإلس��امية في 
الب��اد، وذل��ك بعد ي��وم حاف��ل بالقصف واملع��ارك التي 
أسفرت عن سيطرة النظام على منطقة حويجة املريعية 

بدعم جوي روسي. 
وتش��كل محافظة دير الزور حالياً مسرحاً لعمليتن 
عس��كريتن، األول��ى يقودها جيش النظام بدعم روس��ي 
مبدين��ة دي��ر ال��زور وريفه��ا الغرب��ي، والثانية تش��نها 
قوات س��وريا الدميقراطية -التي تش��كل وحدات حماية 
الش��عب الكردي��ة عمودها الفق��ري- بدعم م��ن التحالف 
الدولي بقيادة واش��نطن عل��ى تنظيم الدول��ة في الريف 

الشرقي.{
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»اإلصالح اليمني« في ذكرى تأسيسه.. التحديات والمستقبل
يتموض��ع ح��زب التجم��ع اليمني لإلص��اح في 
قلب املعادل��ة السياس��ية اليمنية التعددي��ة كإحدى 
أه��م ركائزها على مدى 27 عاماً منذ تأسيس��ه في 13 
أيلول 1990، باعتباره إحدى ثمار إعان قيام الوحدة 
اليمني��ة ف��ي أي��ار 1990. تل��ك اللحظ��ة مثل��ت بداية 
مس��ار التعددية السياس��ية والثقافية في مين ما بعد 
الوح��دة، وحتى انق��اب 21 أيل��ول 2014 الذي أعاد 
املجتمع اليمني عق��وداً -إن لم يكن قروناً- إلى الوراء 
بإس��قاط جمهوريتهم الدميقراطي��ة التعددية. ويأتي 
حزب اإلصاح ف��ي مقدمة املجتم��ع اليمني الذي دفع 
ثمناً باهظاً جراء هذا االنقاب، باعتبار أن احلزب كان 
هدفاً مباش��راً ومعلناً، رغ��م أن الهدف الكبير لانقاب 

النظ��ام اجلمه��وري بدرج��ة  كان االنقض��اض عل��ى 
رئيسية. لكن إعان منفذي االنقاب أن حزب اإلصاح 
ع��دّو لهم لم يكن س��وى إح��دى التغطيات املكش��وفة 
لهدف االنقاب الواضح والصريح في إس��قاط الدولة 
واجلمهوري��ة، وإع��ادة حك��م اإلمام��ة الزيدّي��ة ب��كل 
أبعادها السياسية والثقافية، ومترتباتها االجتماعية 

واالقتصادية والنفسية.
وهن��ا وجد حزب اإلصاح نفس��ه في قلب معركة 
مكش��وف الظهر من��ذ حلظة االنقاب األول��ى، بوصفه 
هدف��اً لانق��اب وبع��ض األط��راف األقليمي��ة ف��ي آٍن 
واح��د، وباعتباره حاماً سياس��ياً رئيس��ياً لثورة 11 
شباط 2011، التي كان إنهاؤها هدفاً لانقاب ورمبا 

ألطراف إقليمية كان لديها س��وء تقدير ملآالت الصراع 
واحلرب في اليمن.

باك��راً،  ذل��ك  أدرك  »اإلص��اح«  أن  صحي��ح 
فاس��تطاع أن يتجنب ج��ّره إلى معركة خ��ارج حدود 
وظيفته احلزبية واملدنية، لكن س��قوط اليمن كله في 
أي��دي منفذي االنقاب لم يدع أم��ام اإلصاح خياراً إال 
العودة إلى تصّدر مش��هد املقاوم��ة اليمنية من جديد، 
بع��د أن أدرك أن املعرك��ة ترم��ي إل��ى إس��قاط الدولة 
والنظام اجلمه��وري معاً. ألن اإلصاح يرى أن الدفاع 
ع��ن املجتم��ع ومؤسس��اته احلزبي��ة والرس��مية هي 
مس��ؤولية الدولة ف��ي املقام األول، ومثل ه��ذه الرؤية 
تتأت��ى ف��ي مجتمع وص��ل مراحل متقدمة م��ن الوعي 
السياس��ي واملجتمعي إلدراك وظائ��ف كل فرد وكيان 
داخ��ل املجتمع، وليس ف��ي مجتمعات م��ا زالت متثل 

األّمية األبجدية نسبة كبيرة فيها.
معضلة عاصفة احلزم

مثل��ت حلظ��ة س��قوط الدول��ة وجمهوريته��ا في 
أي��دي مليش��يات طائفية من أس��وأ حلظ��ات اليمنين 
من��ذ إع��ان قي��ام اجلمهورية ف��ي 26 أيل��ول 1962، 
وكان سقوطها صبيحة 21 أيلول 2014 حلظة ذهول 
صادمة لليمنين جميعاً، وقد دفعت هذه اللحظة بكل 
القوى الوطني��ة الواعية بخطر اإلمام��ة وعودتها إلى 
البحث عن أي حليف ملس��اعدة اليمنين في التخلص 
من هذه الكارثة الس��وداء واجلائح��ة التي حلت على 

اليمنين، بس��بب تقصيرهم الكبير الذي أوصلهم إلى 
هذه اللحظة البالغة السوء.

اندفع اإلصاح وحيداً لتأييد قرار عاصفة احلزم 
من ب��ن كل القوى السياس��ية املش��اركة ف��ي حكومة 
الش��رعية والت��ي ظل��ت عل��ى عاق��ة حت��ى بس��لطة 
االنقاب نفس��ه بصنع��اء، فيما وجد اإلصاح نفس��ه 
وحيداً في تأييد قرار عاصفة احلزم دون أي ثمن يذكر 
في ما يتعلق مبكانت��ه في قلب هذه املعركة املصيرية 

للمنطقة كلها.
ومبعن��ى آخر؛ رم��ى اإلصاح بكل ثقل��ه في قلب 
معرك��ة مصيرية دون حتى مجرد نقاش لكيفية س��ير 
هذه املعركة التي حتّمل شباب اإلصاح في اجلبهات 
نصيبهم األكب��ر منها في مقاومة االنق��اب، في حدود 
أدنى من الدعم واإلسناد الذي ال يكاد يذكر، خصوصاً 
في موضوع العاقة ب��ن اإلصاح والتحالف العربي 
التي تكش��ف بوضوح أه��داف التحالف غي��ر املعلنة 
وغي��ر الواضح��ة، م��ن خ��ال عرقل��ة عمل الش��رعية 
ومنع عودتها إلى عدن حتى اآلن، وس��عي أطراف في 
التحالف إلع��ادة نظام علي عبد الل��ه صالح بإحيائه 
مج��دداً نكايًة في اإلص��اح كأحد مرتك��زات ثورة 11 

فبراير السلمية.
املأزق الدميقراطي احلزبي

ميتل��ك اإلص��اح أكب��ر قاع��دة حزبية ش��ابة في 
املشهد السياسي اليمني، تكاد تكون شبه مغلقة على 
الطبق��ة الوس��طى من املجتم��ع اليمني م��ن متخرجي 
الثانوي��ات واجلامع��ات، وق��د انضمت ه��ذه القاعدة 
إلى ه��ذا احلزب مؤملة في��ه إخراج اليم��ن من وهدته 
السياس��ية التي تعّثر فيها على مدى العقود املاضية 
وحت��ى حلظة انط��اق ثورة 11 فبراير. وكان ش��باب 
اإلص��اح العم��ود الفقري للث��ورة بجان��ب كل القوى 
الش��بابية احلزبية األخرى، بع��د أن كانت متضي في 
مسلس��ل املساومات السياس��ية مع نظام صالح على 

بقلم: نبيل البكيري

الغنوشي يرّجح
تأجيل االنتخابات البلدية التونسّية

ق��ال رئيس حزب النهضة التونس��ي راش��د 
الغنوش��ي ي��وم األح��د إن أول انتخاب��ات بلدية 
لفترة ما بعد الثورة التونس��ية س��تؤجل، بعدما 
كان��ت مقررة ف��ي كانون األول املقب��ل، ورجح أن 

جتري في آذار 2018.
وذكر الغنوش��ي في تصريح إلذاعة »شمس 
يؤي��د  يك��ن  ل��م  حزب��ه  أن  التونس��ية  أم«  أف 
تأجي��ل االنتخابات البلدية، لكن »هناك أس��باباً 
موضوعي��ة« تدفع للتأجيل، وأض��اف أن الهيئة 
العلي��ا املس��تقلة لانتخاب��ات س��تعلن االثن��ن 
تأجيل االنتخابات. ولم يصدر أي تأكيد رس��مي 

حتى اآلن لتأجيل االنتخابات البلدية.
وكان ح��زب النهضة، الذي يق��ول مراقبون 
إنه احل��زب الوحيد اجلاهز خلوض االنتخابات، 
 17 موع��د  عل��ى  باإلبق��اء  اآلن  حت��ى  متمس��كاً 
كان��ون األول 2017 تاريخاً إلجراء االس��تحقاق 

االنتخابي.
دعوة للتأجيل

وكانت ثمانية أح��زاب صغيرة، بعضها في 
التحالف احلكومي، قد دعت في وقت س��ابق من 
الش��هر اجلاري إل��ى تأجيل االنتخاب��ات البلدية 

بداعي احلاجة ملزيد من التحضير لها.
تون��س«  »آف��اق  ح��زب  رئي��س  وأوض��ح 
ياس��ن إبراهيم أن حزبه وس��بعة أحزاب أخرى 
لديها »ش��كوك في ق��درة الهيئة العليا املس��تقلة 
لانتخاب��ات عل��ى تنظي��م ه��ذه االنتخابات في 

أفض��ل الظ��روف«، واعتب��ر أن نهاي��ة آذار املقبل 
تاريخ مناسب لهذه االنتخابات.

وكانت الهيئة العليا املس��تقلة لانتخابات 
ش��هدت استقالة مدّوية في أيار املاضي لرئيسها 
ش��فيق صرصار، ال��ذي ملّح، واثنن م��ن أعضاء 
الهيئ��ة املس��تقلن قد إلى أن��ه لم يع��د بإمكانهم 

العمل بطريقة »شفافة ومحايدة«.
وبعد اعتماد دستور جديد للباد في كانون 
الثان��ي 2014، وجناح االنتخابات التش��ريعية 
والرئاس��ية في العام نفس��ه، كان��ت االنتخابات 
البلدي��ة مرتقب��ة ف��ي بتونس لترس��يخ املس��ار 
الدميقراط��ي عل��ى املس��توى احملل��ي بعد س��بع 
س��نوات من إطاحة نظام الرئيس زين العابدين 

بن علي.
ت��دار  التونس��ية  البلدي��ات  أن  إل��ى  يش��ار 
من��ذ منتصف عام 2011 بإش��راف من الس��لطة 
التنفيذية، التي تعّن محافظن لتس��يير ش��ؤون 

هذه البلديات.{

كردستان العراق يصّر على االستفتاء رغم الرفض الدولي
أعل��ن إقلي��م كردس��تان الع��راق أن االس��تفتاء على 
االنفصال سيمُجرى في موعده املقرر بعد أسبوع، معتبراً 
أن البدائ��ل املقدم��ة من املجتم��ع الدولي لم تك��ن مقنعة، 
بينما يتواص��ل التنديد الدول��ي واإلقليمي باالس��تفتاء، 

وسط حتذيرات من اندالع أعمال عنف.
وق��ال املجلس األعلى لاس��تفتاء باإلقلي��م في بيان 
إنه عقد اجتماعاً مس��اء األحد لدراسة املقترحات املقدمة 
م��ن ممثلي ال��دول الكب��رى، و»ألن املقترح��ات الدولية ال 
توجد فيها الضمانات املطلوبة التي تلبي مطالب ش��عب 
كردس��تان؛ فإن عملية االس��تفتاء ستس��تمر«، مؤكداً في 

الوقت نفسه استمرار احلوار مع كافة اجلهات الدولية.
وقرر املجلس متديد فترة تسجيل املرشحن ملنصب 
رئاسة اإلقليم في االنتخابات املقرر إجراؤها مطلع الشهر 
املقبل، على أن يجرى اس��تفتاء االنفصال عن العراق في 

25 من الشهر احلالي.
ونقل��ت وس��ائل إعام محلي��ة عن مص��در مطلع أن 
املجل��س األعل��ى لاس��تفتاء قرر إرس��ال وفد إل��ى بغداد 
إلج��راء مباحث��ات خال اليوم��ن املقبلن، وذل��ك بعدما 
أعل��ن الرئي��س العراق��ي ف��ؤاد معص��وم إط��اق مبادرة 

للحوار سعياً الحتواء األزمة.
وحذر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي القيادة 
الكردية من »اللعب بالنار« بإجراء االس��تفتاء، وقال إنه 

على اس��تعداد للتدخل عس��كرياً باإلقليم الكردي إذا أدى 
االستفتاء على انفصاله إلى أعمال عنف.

كما حذر موف��ق الربيعي -املنتمي إلى ائتاف دولة 
القانون بقيادة رئيس الوزراء السابق نوري املالكي- من 
حتّول اإلقليم إلى »بؤرة لألزمات األمنية واالقتصادية«، 
بينما حذر القيادي في احلش��د الش��عبي هادي العامري 

من اندالع حرب أهلية.
وعل��ى الصعي��د الدول��ي، ق��ال األم��ن الع��ام لألمم 
املتح��دة أنطوني��و غوتيري��ش إن االس��تفتاء س��يصرف 
االنتب��اه عن احلاج��ة لهزمي��ة تنظيم الدولة اإلس��امية 
وإع��ادة بناء املناطق املس��تعادة من التنظي��م، ودعا في 
بيان كل الزعماء ف��ي العراق إلى حل كل القضايا املعلقة 

ب��ن احلكومة االحتادي��ة وحكومة إقليم كردس��تان عبر 
احلوار وبضبط للنفس.

ومن ناحية ثانية، اعتبر املتحدث باس��م اخلارجية 
اإليرانية بهرام قاسمي أن انفصال إقليم كردستان العراق 
س��يكون أش��به بكارثة تتعرض لها املنطق��ة، مضيفاً أن 

ذلك يدفع باجتاه تقسيم دول في الشرق األوسط.

اإليران��ي عل��ي  القوم��ي  األم��ن  أم��ن مجل��س  أم��ا 
ش��مخاني فأعلن أن انفصال اإلقلي��م يعني إغاق جميع 
املم��رات واملعابر املش��تركة ب��ن إيران واإلقلي��م، وكذلك 

إلغاء االتفاقات األمنية والعسكرية.
واعتب��ر الرئي��س التركي رج��ب طي��ب أردوغان أن 
االس��تفتاء خط��وة باجت��اه تقس��يم الع��راق، وق��ال إنه 
س��يبحث هذا امللف مع العبادي ف��ي األيام املقبلة، مؤكدا 

أن أنقرة وبغداد متفقتان في الرأي بشأن االستفتاء.
وسبق أن أعلنت الواليات املتحدة ودول غربية أنها 
ال تدعم االستفتاء، وحثت كردستان العراق على إلغائه، 
معّب��رة ع��ن قلقها من أن تص��رف التوت��رات االنتباه عن 

احلرب ضد تنظيم الدولة.{

معارك عنيفة على الحدود السعودية اليمنّية
قال��ت وس��ائل إع��ام س��عودية إن مع��ارك عنيف��ة 
اندلع��ت بن ميليش��يا احلوثي وقوات الرئي��س املخلوع 
عل��ي عبد الل��ه صال��ح، وب��ن الق��وات الس��عودية على 

الشريط احلدودي بن اململكة واليمن.
وذك��رت أن املع��ارك اندلع��ت ي��وم الس��بت قبال��ة 
منطقت��ي »الربوع��ة« و»اخلوب��ة« عل��ى ح��دود منطقتي 

عسير وجازان السعوديتن إثر محاوالت تسلل حوثية.
من جانبهم، أعلن احلوثيون قصف مواقع عس��كرية 
س��عودية ش��مال اخلوب��ة و»قائ��م زبي��د« و»العبادية« 

و»الفريضة« في منطقة جازان.
وقد ش��ن التحالف العربي بقيادة السعودية غارات 
على مواق��ع للحوثين في محافظة صع��دة بينها منطقة 
متفرق��ة  مواق��ع  إل��ى  باإلضاف��ة  احلدودي��ة،  املاحي��ظ 

مبديرية »رازح« احلدودية.

أن  للحوثي��ن  التابع��ة  »املس��يرة«  قن��اة  وذك��رت 
التحال��ف ش��ن غ��ارة عل��ى منطق��ة املاحي��ظ، ف��ي حن 
لقص��ف  »رازح«  مبديري��ة  متفرق��ة  مناط��ق  تعرض��ت 

صاروخي ومدفعي.
وفي وقت س��ابق، أعلن اجليش اليمني مقتل 37 من 
مس��لحي جماعة احلوثي وحلفائها في غ��ارات للتحالف 
اليمني��ة م��ع  العرب��ي مبحافظ��ة حج��ة ق��رب احل��دود 

السعودية.
ب��ن  الش��ريط احل��دودي مع��ارك عنيف��ة  ويش��هد 
اجلانب��ن من��ذ أكث��ر م��ن عام��ن، باإلضاف��ة إل��ى قصف 
متب��ادل، حي��ث قتل أكث��ر من 71 عس��كرياً س��عودياً منذ 
العاش��ر م��ن أي��ار املاض��ي، وفق��اً إلحصائي��ات وكال��ة 
األناض��ول نقاً ع��ن مصادر س��عودية رس��مية، في حن 

يتكتم احلوثيون على قتاهم.{
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م��دى عقود. يدرك ش��باب اإلص��اح الي��وم -أكثر من 
أي وق��ت مضى- أن ما وصل إليه اليمن من انتكاس��ة 
تاريخي��ة إل��ى ال��وراء ه��و نت��اج طبيع��ي ملنظوم��ة 
سياس��ية عاج��زة، ومقّي��دة بحس��ابات ال عاق��ة لها 
بالسياسة كتدافع رؤى وتصورات أجيال في كل بنى 
العملية السياس��ية اليمنية مبختلف توجهاتها. وفي 
القل��ب من هذه البنى السياس��ية حزبه��م »اإلصاح« 
الذي لم يش��هد تغييراً قيادياً دميقراطياً فيه منذ فترة 
التأسيس باس��تثناء من يغيبهم املوت، وهذا التكلس 
بات الي��وم عاماً كبيراً من عوامل اإلعاقة السياس��ية 
حلزب اإلصاح الكبير واملنتش��ر على امتداد اخلريطة 

اجلغرافية واالجتماعية والثقافية اليمنية.
ثنائية الدعوي والسياسي

من اإلش��كاليات العميقة في بنية حزب اإلصاح 
وتكوينه دمج العمل الدعوي بالسياسي وعدم الفصل 
والتميي��ز بينهم��ا ف��ي أداء احلزب، الذي مت تأسيس��ه 
باعتب��اره امت��داداً للحرك��ة اإلصاحية »اإلس��امية« 
اليمني��ة. وبق��در أهمية ه��ذه اخللفية الثقافي��ة فإنها 
تعمل على إعاقة األداء السياسي للحزب الذي يعاني 
ع��دم القدرة عل��ى التعاطي مع التحوالت السياس��ية 
املتس��ارعة م��ن حول��ه مبنظ��ور سياس��ي براغماتي، 
وغلب��ة املنظور الدعوي على تفس��يره لهذه التحوالت 
بالقض��اء والقدر ولي��س باملنظور السياس��ي للتدافع 
والصراع. عدا عن هذا، أثرت اخللفية السلفية لبعض 
القيادات التنظيمية -وخاصة تلك التي تلقت تعليمها 
ف��ي الس��عودية فع��ادت بخلفية س��لفية ف��ي التفكير 
والتص��ور- على تراجع أداء لي��س فقط احلزب وإمنا 
التيار اإلسامي كله، نتيجة منطق القطيعة واملفاصلة 
الذي يتبناه الفكر الس��لفي مع محيطه املجتمعي. وقد 
أثر ذلك بش��كل كبير ف��ي أداء اإلصاح السياس��ي، ما 
س��هل على قوى وأحزاب سياسية هامشية وصغيرة 
أن تلع��ب سياس��ياً بش��كل أكبر من حجمه��ا ودورها، 
وبات من الضروري اليوم لإلصاحين حتمية التمييز 
ب��ن الديني والسياس��ي، بعد كل ه��ذه التجربة التي 
بددت جهوداً كبي��رة من العمل الع��ام خارج األهداف 
السياس��ية املتوخاة من عمل سياس��ي، وهذا التمييز 
هو املقدمة لعمل سياس��ي أكثر وضوحاً وأشد تركيزاً 
على حتقيق األهداف الكبرى لألمة اليمنية، بعيداً عن 

أي مسار آخر يمُشغل ويشتت اجلهود.
املدن��ي  االحت��ادي  اجلمه��وري  اليم��ن  والي��وم، 
الدميقراط��ي هو اله��دف ال��ذي ينبغي التركي��ز عليه 
ب��أدوات واضحة، هي أدوات الفعل السياس��ي املجرد 
م��ن أي ارتباطات أخرى وخاصة العمل الدعوي الذي 
ينبغ��ي االحتف��اظ ب��ه خارج إط��ار األداء السياس��ي، 
الذي ينبغي أن يظل عماً سياس��ياً خالصاً بعيداً عن 
أي أدجلة تضع العوائق أمام مس��ار العمل السياسي 
الوطني العام، في فضاء ملغوم بالطائفية السياسية 
والكيدي��ات األيديولوجية املتكلس��ة. يج��ب أن يبقى 
العمل السياس��ي عماً سياس��ياً بحت��اً، كما هو احلال 
في جتارب إس��امية أخرى ناجحة ينبغي اس��تلهام 
فكرته��ا كتجرب��ة ح��زب العدال��ة والتنمي��ة املغرب��ي 
وحزب النهضة التونس��ي، فضاً ع��ن التجربة األبرز 
اليوم في مسار النموذج األجنح إسامياً وهي جتربة 

حزب العدالة والتنمية التركي.
ل��م تعد هذه الفك��رة خيار ضرورة بق��در ما غدت 
اليوم قناعة لدى ش��ريحة كبيرة م��ن قواعد وقيادات 
التجم��ع اليمن��ي لإلصاح، الذين وجدوا أنفس��هم في 
مواجه��ة الكيدي��ات السياس��ية م��ن فرقاء السياس��ة 
قب��ل خصومها، الذي��ن يتحركون بدينامية سياس��ية 
أكبر م��ن اإلصاح املكب��ل بقيود كثيرة حت��ّد من أدائه 

وحضوره السياسي العام.
اإلصاحي��ون  -ومنه��م  الي��وم  اجلمي��ع  ي��درك 
قب��ل غيرهم- أن ال مس��تقبل له��م وال لليم��ن كله دون 
اس��تعادة الدولة والش��رعية وإس��قاط االنقاب، وأن 
ه��ذه املعرك��ة مصيري��ة، لي��س لليم��ن فحس��ب، ب��ل 
للمنطقة كلها، باعتبارها معركة وجودية حتتم وحدة 
الرؤي��ة والهدف، املتمثل في اس��تعادة الدولة اليمنية 
املختطف��ة ووقف مت��ددات املش��روع اإليراني الذي لن 
يت��م إال بوحدة الرؤية لدى ش��ركاء املعركة جميعهم. 
لق��د بات��ت ضروريًة الي��وم املكاش��فةمُ واملصارحة مع 
ش��ركاء املعرك��ة ب��أن اليمني��ن ش��ركاء ف��ي املعركة 
وليس��وا أتباعاً فيها، ومن ثم يتأتى الس��ؤال عن ماذا 
حتقق خال املرحلة الس��ابقة من احلرب التي تقترب 
من انتصاف س��نتها الثالثة على التوالي؟ وأين أخطأ 
اجلمي��ع وأين أصاب��وا؟ أما الس��ير ف��ي الطريق دون 
رؤية أو خطة واضحة فليس سوى متاهة، ولن يسلم 
اجلميع من مأساوية النهايات التي تنتظرهم في حال 
السير على نفس النسق الذي مضت فيه املعركة حتى 

اآلن.{

حماس تدعو الحكومة الستالم مهامها والحمد الله في غزة قريبًا
طالب��ت حرك��ة املقاوم��ة اإلس��امية )حم��اس( 
الرئي��س الفلس��طيني محم��ود عباس بالس��ماح فوراً 
حلكوم��ة الوفاق الفلس��طينية »بتحمل مس��ؤولياتها 
جت��اه قطاع غزة« عق��ب حل احلركة اللجن��ة اإلدارية 
في القطاع، في حن أعلن مسؤول فلسطيني أن رئيس 

الوزراء رامي احلمد الله ينوي زيارة غزة قريباً.
وقال��ت احلرك��ة ف��ي بي��ان ي��وم االثن��ن: »بع��د 
اس��تجابة حركة حماس للجهود املصري��ة واتخاذها 
ق��راراً مس��ؤوالً بح��ل اللجن��ة اإلدارية، ف��إن املطلوب 
من رئيس الس��لطة عباس وحركة فتح الس��ماح فوراً 
حلكومة رامي احلمد الله بتحمل مهامها ومسؤولياتها 

كافة في غزة دون تعطيل أو تسويف«.
وأضاف��ت احلرك��ة: »يجب على عب��اس أن يتخذ 
خط��وة عاجل��ة بإلغ��اء جمي��ع قرارات��ه وإجراءات��ه 

العقابية ضد أهلنا في القطاع«.
وقال املتحدث باسم احلركة فوزي برهوم لوكالة 
رويترز: »نحن نقول بشكل مباشر ال مبرر حلركة فتح 
إل��ى اآلن أال تطب��ق م��ا مت إعان��ه في القاه��رة برعاية 

مصرية«.
وأضاف أن ذلك تضمن »إعان حماس حل اللجنة 
اإلدارية وقدوم احلكومة إلى قطاع غزة واملوافقة على 
االنتخابات«. وتابع قائاً: »لكن ما بن هذه وتلك ال بّد 
أن يقدم أبو مازن خطوة إلى األمام تكش��ف عن حسن 
النوايا، وه��ي إلغاء كاف��ة اإلج��راءات االنتقامية ضد 

قطاع غزة«.
واتخذ الرئيس الفلسطيني سلسلة من اإلجراءات 

االقتصادية خال الفترة املاضية ش��ملت التوقف عن 
دف��ع ثمن الوق��ود حملطة توليد الكهرب��اء الوحيدة في 
القطاع، وتخفيض نس��بة مس��اهمة الس��لطة في ثمن 
الكهرب��اء التي تزود بها إس��رائيل القطاع، إضافة إلى 

إحالة آالف املوظفن إلى التقاعد اإلجباري.
وتعهد عباس أكثر من مرة بإلغاء هذه اإلجراءات 
فور إلغاء حماس اللجنة اإلدارية التي ش��كلتها إلدارة 
قطاع غزة ومتكن احلكومة من اس��تام مهامها بشكل 

كامل في القطاع.
من جهت��ه، ق��ال عضو اللجن��ة املركزي��ة حلركة 
فتح نبيل ش��عث يوم االثنن إن رئي��س الوزراء رامي 
احلمد الله ينوي زيارة قطاع غزة ولقاء مسؤولن من 

حماس. وتابع ش��عث: »ننتظر اخلطوات األولى على 
األرض، نرغب في أن نرى حماس تستقبل احلمد الله 

وكافة أبواب الوزارات مفتوحة«.

اجتماع بالقاهرة
من ناحي��ة أخرى، عقد املكتب السياس��ي حلركة 
حماس اجتماعاً ف��ي القاهرة بحضور قيادات احلركة 

في غزة والضفة واخلارج.
لزي��ارة  حم��اس  إل��ى  دع��وة  روس��يا  ووجه��ت 
أراضيه��ا بع��د لق��اء الدكتور موس��ى أبو م��رزوق مع 
السفير الروس��ي في القاهرة س��يرجي كيربيتشينكو 

قبل أيام.{

وفد حماس في موسكو
 يبحث التطورات الفلسطينّية

ميخائي��ل  التق��ى 
بوغدان��وف نائ��ب وزير 
الروس��ي  اخلارجي��ة 
املقاوم��ة  حرك��ة  وف��د 
)حم��اس(  اإلس��امية 
موس��كو  ي��زور  ال��ذي 
لبح��ث آخر املس��تجدات 
الساحة  على  السياسية 

الفلسطينية.
وأطلع وف��د حماس 
-ال��ذي ترأس��ه موس��ى 
أبو م��رزوق نائب رئيس 
السياس��ي  املكت��ب 

للحرك��ة- اجلانب الروس��ي عل��ى نتائج احل��وار في 
مص��ر وق��رار احلركة ح��ل اللجن��ة اإلدارية ف��ي قطاع 

غزة.
من جانبه��ا، رحب��ت وزارة اخلارجية الروس��ية 
ف��ي بيان بق��رار حم��اس، واعتبرته خط��وة صحيحة 
ف��ي إط��ار البرنامج السياس��ي اجلديد ال��ذي وصفته 

ب�»املعتدل« للحركة.
م��ن جهت��ه، ق��ال أب��و م��رزوق إن الفلس��طينين 
يحاول��ون النأي بالقضية الفلس��طينية عن اخلافات 
العربي��ة. وأض��اف أب��و م��رزوق ف��ي مؤمت��ر صحفي 
عقده ف��ي موس��كو أن األزمتن الس��ورية واخلليجية 
أثرتا بش��كل كبير على الشعب الفلسطيني في الداخل 

واخلارج.
وفي وقت س��ابق يوم الثاثاء، قال��ت حماس إن 

الوف��د -الذي يض��م أيضاً أعض��اء املكتب السياس��ي 
صال��ح العاروري وحس��ام ب��دران وس��امي خاطر- 
س��يجري عدة لقاءات مع مس��ؤولن روس في سياق 

تعزيز العاقات بن احلركة وروسيا.
وأوضح��ت حرك��ة حم��اس أنه س��تتم مناقش��ة 
تطورات القضية الفلس��طينية ومستجدات املصاحلة 
القضي��ة  ف��ي  املأم��ول  الروس��ي  وال��دور  الوطني��ة، 

الفلسطينية.
ولفت املراس��لون إل��ى أن حركة حم��اس من أكثر 
التنظيم��ات الفلس��طينية الت��ي حت��رص عل��ى زيارة 
موس��كو وجت��ري اتص��االت م��ع اجلان��ب الروس��ي، 
ونق��ل عن أبو م��رزوق قوله إن موس��كو متلك عاقات 
مع جميع الفصائل الفلس��طينية، وإنه��ا من املمكن أن 

متارس دوراً في توحيد الصف الفلسطيني.{

للمرة األولى.. السيسي ونتن ياهو يلتقيان علنًا
التق��ى الرئي��س املصري عب��د الفتاح السيس��ي، 
رئي��س ال��وزراء اإلس��رائيلي بنيامن ننت ياه��و، يوم 
الثاث��اء، ف��ي مقر إقامت��ه بنيوي��ورك، لبح��ث عملية 
السام بن الفلس��طينين واإلسرائيلين.. يأتي اللقاء 
على هامش مش��اركة السيس��ي وننت ياهو في أعمال 

الدورة ال�72 للجمعية العامة لألمم املتحدة.
وقالت الرئاس��ة املصرية، إن »السيسي استقبل 
الي��وم بنيويورك ننت ياهو، بحضور س��امح ش��كري 
وزي��ر اخلارجي��ة، وخال��د ف��وزي رئي��س املخاب��رات 

العامة، واللواء عباس كامل مدير مكتب الرئيس«.
وأوض��ح البي��ان أن »اللق��اء ش��هد بح��ث س��بل 
إحياء عملية الس��ام، وإنش��اء دولة فلس��طينية، مع 
توفير الضمانات الازمة مبا يس��هم في إجناح عملية 

التسوية بن اجلانبن«.
وخال اللقاء، أكد السيسي »األهمية التي توليها 
مص��ر ملس��اعي اس��تئناف املفاوضات ب��ن اجلانبن 
الفلس��طيني واإلس��رائيلي؛ بهدف التوصل حلل عادل 
وشامل للقضية الفلسطينية على أساس دولتن وفقاً 

للمرجعيات الدولية ذات الصلة«.
م��ن جانبه أع��رب رئي��س ال��وزراء اإلس��رائيلي 
ع��ن تقديره ل���»دور مصر الهام في الش��رق األوس��ط 
دعائ��م  وإرس��اء  اإلره��اب  مكافح��ة  ف��ي  وجهوده��ا 

االستقرار والسام في املنطقة«، بحسب ذات البيان.
ومس��اء االثنن، التقى السيس��ي رئيس السلطة 
الفلس��طينية محم��ود عب��اس ف��ي نيوي��ورك أيض��اً، 
إنه��اء  جه��ود  فلس��طينية  مص��ادر  حس��ب  وبحث��ا، 

االنقسام بن حركتي »فتح«، و»حماس«. 
ويع��ّد لقاء السيس��ي ون��نت ياه��و، العلني األول 
بينهما، من��ذ تولي السيس��ي حكم مصر ف��ي حزيران 

.2014
وفي حزيران املاض��ي، قالت صحيفة »هآرتس« 
قد العام املاضي بالقاهرة،  اإلسرائيلية، إن لقاًء سرياً عمُ

بن السيسي، وننت ياهو.
ولفت��ت الصحيف��ة آنذاك، إل��ى أن ه��ذا اللقاء هو 
قد س��راً أيضاً ف��ي مدينة  الثان��ي، بع��د اللقاء ال��ذي عمُ
العقب��ة األردنية في ش��هر ش��باط 2016، مبش��اركة 
العاهل األردني امللك عبد الله الثاني، ووزير اخلارجية 

األمريكي السابق جون كيري.
وكانت املفاوضات الفلس��طينية اإلس��رائيلية قد 
توقفت في ش��هر نيس��ان 2014 بعد رفض إس��رائيل 
وق��ف االس��تيطان واالف��راج ع��ن معتقل��ن قدامى في 

السجون اإلسرائيلية.{
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120 مدّرعة وآلية أميركية 
ألكراد سورية

أفادت مص��ادر متطابقة ف��ي املعارضة 
املتح��دة  الوالي��ات  بإرس��ال  الس��ورية 
األس��لحة  م��ن  جدي��دة  دفع��ات  األميركي��ة 
واإلم��دادات العس��كرية إلى »قوات س��ورية 
األميرك��ي  الدع��م  ويأت��ي  الدميوقراطي��ة«. 
لقوات »س��ورية الدميواقراطية« بينما تعزز 
أنق��رة حش��ودها عل��ى املناط��ق احلدودي��ة 
الس��ورية- التركي��ة وس��ط تقاري��ر عن نية 
عس��كرية  عملي��ات  ش��ن  الترك��ي  اجلي��ش 
الش��عب  حماي��ة  »وح��دات  ض��د  وش��يكة 
الكردي��ة« ف��ي مدين��ة عفري��ن عل��ى احلدود 
الش��مالية، وتوس��يع تلك العمليات لتش��مل 
أيض��اً محافظة إدلب في الش��مال الس��وري، 
التي تريد تركيا ط��رد »جبهة النصرة« منها 
لقطع الطريق أمام القوات النظامية السورية 
وإيران وروس��يا لشن هجوم واسع في إدلب 
ينه��ي وجود فصائل املعارض��ة فيها نهائياً، 

متهيداً إلعادتها لسيطرة القوات النظامية.
وأفادت مصادر املعارضة بأن شاحنات 
إل��ى »ق��وات  املرس��لة  األميركي��ة  األس��لحة 
س��ورية الدميوقراطية« حتوي 120 سيارة 
م��ن مدرع��ات وآلي��ات وجرافات عس��كرية، 
موضح��ن أنها دخلت م��ن إقليم كردس��تان 
الع��راق إل��ى ش��مال س��ورية، عب��ر »معب��ر 
ق��وات  أن  وأضاف��ت  احل��دودي.  س��يمالكا« 
»س��ورية الدميوقراطية« ستتسلم األسلحة 
س��يطرتها  مناط��ق  إل��ى  لنقله��ا  اجلدي��دة 
واملناط��ق الت��ي تخ��وض فيه��ا القت��ال على 

جبهات القتال في سورية.

ر من غوتيريش يحذِّ
د العالم  خطر نووي يهدِّ

حذر األمن العام لامم املتحدة انطونيو 
غوتيريش قادة العالم، من ان تهديداً بهجوم 
نووي هو في أعلى مستوى منذ نهاية احلرب 
الباردة. وفي خطاب��ه االول امام قادة العالم 
في افتت��اح اجلمعي��ة العامة ل��امم املتحدة 
ف��ي نيوي��ورك، دع��ا غوتيري��ش ال��ى »عالم 
خال من االس��لحة النووية«، مؤكداً ان احلّل 
مع بيونغيان��ع »يجب ان يكون سياس��ياً«. 
ورأى أن »اخلط��ر الن��ووي« يش��ّكل التهديد 
الرئي��س، وزاد: »علينا أال ننج��ح في طريقنا 

الى حرب«.

قاعدة أميركية - إسرائيلية 
في الدولة العبرية

افتتحت »إس��رائيل« والواليات املتحدة 
قاع��دة دفاع صاروخي مش��ترك ه��ي األولى 
ف��ي األراض��ي احملتلة، حس��بما أعلن ضابط 

رفيع في ساح اجلو اإلسرائيلي.
العس��كرية  املنش��أة  ع��ن  اإلع��ان  ومت 
اجلدي��دة، الت��ي لم يكش��ف موقعه��ا جنوب 
»إس��رائيل«، قبل اللق��اء بن رئي��س الوزراء 
االس��رائيلي بنيام��ن ن��نت ياه��و والرئي��س 
دونالد ترامب على هام��ش اجلمعية العامة 
لألمم املتح��دة. وقال قائد الدفاع الصاروخي 
اإلس��رائيلي اجلن��رال تزفي��كا حاييموفيت��ز: 
»افتتحنا مع ش��ركائنا في اجليش األميركي 
قاع��دة أميركي��ة هي األول��ى في إس��رائيل«، 
موضح��اً: »هن��اك علم أميرك��ي يرفرف فوق 
اح��دى  داخ��ل  أميركي��ة  عس��كرية  قاع��دة 
قواعدن��ا«. وأضاف ان اخلطوة ال تش��كل رداً 
مباش��راً على حادث مح��دد أو تهديد محتمل 
بل تش��كل مزيجاً من »الدروس املس��تفادة« 
م��ن احلرب على غزة ع��ام 2014 وحتليات 

االستخبارات للمخاطر املس��تقبلية. وتابع: 
»لدين��ا الكثي��ر م��ن االع��داء حولن��ا، قريبن 

وبعيدين«.

تعزيزات أميركية
 في أفغانستان

أعلن وزي��ر الدف��اع األميرك��ي جاميس 
آالف  الثاث��ة  اجلن��ود  غالبي��ة  أن  ماتي��س 
ف��ي  نش��رهم  س��يتم  الذي��ن  االضافي��ن 
أفغانس��تان تنفيذاً لاس��تراتيجية اجلديدة 
للرئي��س األميرك��ي دونال��د ترام��ب لتعزيز 

األمن، هم في طريقهم إلى هناك.
وكان ترام��ب أعلن ف��ي 21 آب املاضي، 
اس��تراتيجية جدي��دة للوالي��ات املتحدة في 
أفغانس��تان، تقضي على وج��ه اخلصوص 
بإرس��ال مزيد م��ن اجلنود للتص��دي حلركة 
»طالبان« التي تشن هجمات دامية وتسيطر 
على مناطق واس��عة من الباد وتقتل اآلالف 

من قوات األمن األفغانية.
وق��ال ماتيس ف��ي مؤمت��ر صحافي في 
البنتاغ��ون ان��ه ال يريد إعطاء أرق��ام محددة 
»حتدي��داً  سيرس��ل  ان��ه  ق��ال  لكن��ه  اآلن، 
ثاث��ة آالف« جندي ال��ى افغانس��تان حيث 
سيس��اندون م��ا يق��ارب 11 الفاً م��ن القوات 

األميركية املنتشرة هناك.
ويص��ف القادة األميركي��ون الوضع في 
أفغانس��تان منذ أش��هر ب��� »الورط��ة«، رغم 
الدعم للش��ركاء األفغان الذي كلف واشنطن 

نحو تريليون دوالر إجماالً.

زعيمة ميانمار 
خرجت عن صمتها

ن��ددت زعيم��ة ميامن��ار أون��غ س��ان - 
سوتش��ي ب��أي انته��اكات حلقوق اإلنس��ان 
ف��ي والي��ة راخ��ن املضطربة. وقال��ت إن أي 
شخص مس��ؤول عن االنتهاكات سيحاسب 
بالقانون وإنها تش��عر بح��زن عميق ملعاناة 
كل م��ن ش��ملهم الص��راع هن��اك. وج��اء ذلك 
ف��ي اخلط��اب األول ال��ذي وجهته ال��ى األمة 
من��ذ أن أثارت هجمات ملس��لحي الروهينغيا 
املس��لمن في 25 آب رداً عس��كرياً أجبر أكثر 
من 410 آالف من الروهينغيا على الفرار إلى 
بنغ��ادش. ورحب ديبلوماس��يون غربيون 
ومس��ؤولون في مجال اإلغاثة ممن استمعوا 
الى اخلطاب مبا قالته سان - سوتشي على 
رغ��م أن البعض ش��كك في ك��ون ما صرحت 
به كافيا لتهدئ��ة موجة االنتق��ادات العاملية 
الت��ي واجهتها ميامن��ار. لكن منظم��ة العفو 
الدولية قالت إن سان - سوتشي وحكومتها 
»يدفنان رؤوس��هما في الرمال« بتجاهل دور 

اجليش في العنف. 

األمم المتحدة: الروهينغا 
يتعّرضون لـ»أعمال وحشية«

مس��لمي  إن  املتح��دة،  األمم  أعلن��ت 
وحش��ية  ألعم��ال  »يتعرض��ون  الروهينغ��ا 
أراكان غرب��ي ميامن��ار«  إقلي��م  كبي��رة ف��ي 
على يد قوات اجليش وامليليش��يات البوذية 
املتطرف��ة، وذلك في وقت ب��دأ محققو املنظمة 
الدولية بجمع ش��هادات الفارين من العنف، 
حول انتهاكات اجليش وقوات األمن حلقوق 

اإلنسان هناك.
املتح��دة  األمم  بعث��ة  رئي��س  وطال��ب 
مرزوق��ي  ميامن��ار،  ف��ي  احلقائ��ق  لتقص��ي 
داروس��مان، في كلمة ل��ه أمام مجلس حقوق 
اإلنس��ان التاب��ع ل��ألمم املتحدة ف��ي جنيف، 
الس��لطات ف��ي ميامنار ب��أن »متن��ح البعثة 
األممية حق الوصول غير املشروط إلى إقليم 
أراكان«. وش��دد على أن »مسلمي الروهينغا 
تعرضوا ألعمال وحشية كبيرة في أراكان«. 
وتاب��ع أن »األلغ��ام األرضي��ة املزروعة على 
احل��دود ب��ن ميامن��ار وبنغادي��ش، تقت��ل 
وتشّوه مسلمي الروهينغا الفارين من العنف 

واالضطهاد نحو األراضي البنغالية«.

هنّية يؤكد إصرار »حماس« 
على إتمام المصالحة

أك��د رئي��س املكت��ب السياس��ي حلركة 
»حم��اس« اس��ماعيل هنّي��ة، متس��ك حركته 

بإمت��ام املصاحل��ة الفلس��طينية، وذل��ك فور 
وصوله الى قط��اع غزة في ختام زيارته الى 

القاهرة التي تشرف على هذا امللف.
وقال هنّية في مؤمتر صحافي في معبر 
رفح احل��دودي مع مص��ر »اللجن��ة اإلدارية 
ف��ي قطاع غزة ل��م تعد مت��ارس عملها، نحن 
مستعدون من اآلن الستقبال حكومة التوافق 

الوطني للدخول لقطاع غزة«.
وأض��اف: »جاهرون للع��ودة بعد عدة 
ايام الى القاهرة الس��تئناف احلوار بن فتح 
وحم��اس، ه��ذه دع��وة صريح��ة وواضحة 
ان حرك��ة حم��اس ه��ي الي��وم أكثر اص��راراً 
ومتسكاً باجناح هذه اخلطوات، اننا ذاهبون 
للمصاحل��ة بجدي��ة وعزمي��ة«، معتب��راً ان 
زيارته ملص��ر كانت »مهمة ووضعت أسس��اً 
اس��تراتيجية للعاق��ات الثنائي��ة بن مصر 

وحماس«.
كم��ا اش��ار ال��ى انها امل��رة االول��ى التي 
يجتم��ع فيه��ا كاف��ة قي��ادة »حم��اس« م��ن 
جميع مناطق تواجدهم، قائاً: »نش��كر مصر 
الس��تضافتها قيادة حماس )...( وبأكثر من 
10 من أعضاء املكتب السياس��ي وبأول لقاء 
يجم��ع قي��ادة احلركة م��ن مناطقه��ا الثاث 

يكون في القاهرة«.

البشير يدعو نازحي دارفور 
للعودة إلى منازلهم

دع��ا الرئيس الس��وداني عمر البش��ير، 
ضحاي��ا الن��زاع ف��ي دارف��ور الذين غ��ادروا 
اإلقليم للعودة الى منازلهم، مؤكداً أن دارفور 

يتعافى من احلرب التي خلفت آالف القتلى.
ومن��ذ 2003، تاري��خ بداي��ة النزاع في 
اإلقليم الذي يساوي مساحة فرنسا، يعيش 
اكثر من 2،5 مليوني ش��خص ف��ي مخيمات 

بعد أن شردوا من منازلهم.
وقال البش��ير في خطاب ألقاه في حشد 
ف��ي مدين��ة اجلنين��ة، عاصم��ة والي��ة غرب 
دارف��ور: »احل��رب أثرت س��لباً عل��ى الناس 
ولكنه��م اآلن يتصاحل��ون«، مضيف��اً: »نريد 
ان يع��ود النازحون الى منازله��م ومزارعهم 

وقراهم«.
وبدأ البش��ير زي��ارة الى دارف��ور. وقال 
ف��ي احلش��د ان »دارف��ور اآلن يتعافى، ولكن 
هذا التعافي س��يكتمل عندما جنمع الساح. 
نريد للس��اح ان يبقى فقط ف��ي أيدي قواتنا 

النظامية«.

قائد أميركي: إيران تواصل 
تزويد الحوثيين باألسلحة

اتهم قائد االس��طول البح��ري األميركي 
اخلامس املنتش��ر في الش��رق األوسط نائب 
ادمي��رال - الل��واء البحري كيف��ن دونيغان، 
اي��ران مبواصلة تهري��ب األس��لحة النوعية 
والتكنولوجيا العس��كرية غير املشروعة الى 
اليمن، ما يس��هم في تأجيج احل��رب األهلية 
هن��اك، ويتي��ح للمتمردي��ن احلوثين اطاق 
صواريخ بعيدة املدى واكثر دقة على اراضي 

اململكة العربية السعودية.
ف��ي  األميرك��ي  األدمي��رال  وأوض��ح 
تصريحات صحافية من مقر قيادة االسطول 
اخلام��س ف��ي البحري��ن ان »إي��ران تواصل 
تزويد احلوثين باألس��لحة، وان نوعية هذه 
االس��لحة تتط��ور نح��و األح��دث واألقوى«، 
مضيف��اً أن »إي��ران تعزز ترس��انة احلوثين 
على نحو متزايد بالصواريخ املضادة للسفن 
والصواري��خ البالس��تية واأللغ��ام البحرية 
القاتل��ة وحتى الق��وارب املتفج��رة مثل التي 
هاجمت السفن املتحالفة في البحر األحمر«.

لقطات سريعة

صورة أمريكية طريفة
تستحق التأمل..

بقلم: حازم عياد 
نقاش ساخن وجدلية تشغل الرأي العام األمريكي والصحافة، 
تفوق في أهميتها التهديدات النووية لكوريا الش���مالية والنهوض 
االقتصادي الصيني والصراع غرب آس���يا ووس���طها؛ جدل محتدم 
يدور في أروقة البيت األبيض؛ فوزير الدفاع ماتيس ورئيسة ترامب 
منش���غالن متام���ًا بالقضية احلساس���ة واخلطرة الت���ي باتت متثل 
تهديدًا كبيرًا لأمن القومي األمريكي يفوق في أهميته تهديدات 

كوريا الشمالية التي باتت قريبة من أسوار احلصن االمريكي.
القضية احلساسة واخلطرة تتعلق بخدمة املثلّيني اجلنسّيني 
)الش���واذ( في اجليش األمريكي فترمب يريد اقصاءهم والتخلص 
منهم، وماتيس متمسك بهم ومدافع شرس عن حقوقهم؛ معلنًا أنه 
لن ينفذ ولن يلتزم قرار اللجنة املشكلة لدراسة جدوى انضمامهم 

للجيش ومخاطره على األمن القومي كما يرى ترامب. 
فاملعرك���ة ف���ي ش���به اجلزيرة الكوري���ة وغيرها م���ن املواقع التي 
ته���دد ب���دك احلصون األمريكي���ة وتزحف باجتاهها، ليس���ت بتلك 
األهمي���ة واحلساس���ية الت���ي متثله���ا قضية الش���اذين ف���ي اجليش 
األمريك���ي، رغ���م ذعر احللف���اء في طوكيو وس���يؤول واس���تغاثاتهم 
املتكررة باحلليف االمريكي؛ فكوريا الش���مالية لم تش���غل الرجلني 
عن مناقش���ة الش���ذوذ وخ���وض حرب ض���روس في البي���ت االبيض 
ليتطاير ش���ررها في كل م���كان، مهددًا بانس���حاب ماتيس من إدراة 

ترامب او اقالته.
ه���ذا اجل���دل يذك���ر الع���رب والترك باجل���دل البيزنط���ي الذي 
دار في القس���طنطينية في وقت كان���ت جيوش محمد الفاحت تدك 
اسوارها؛ جدل متعلق بقضية فلسفّية عقيمة، لدرجة انها حتولت 
الى طرفة؛ مفادها ان النقاش كان محتدمًا حول كم قرد يستطيع 
ان مي���ّر عب���ر االب���رة أو أن يق���ف عليه���ا؛ ذات اجل���دل العقيم الذي 

عانت منه بغداد اثناء زحف املغول جدل اثاره اخوان الصفا.
أمري���كا بواقعه���ا احلالي تذكرن���ا باالمبراطوري���ات الكبرى في 
نهاي���ة عهدها؛ اذ أورثها الترف واالرتباك القيمي والفكري الكثير 
من عناصر الضعف والوهن؛ ما شّجع خصومها في كوريا الشمالية 
والصني وروس���يا وايران وغيرها التباع سياس���ة تصعيدية؛ لعلمهم 
ب���أن الوالي���ات املتح���دة األمريكية تخوض نقاش���ًا حساس���ًا يتعلق 
بحقوق الشواذ ومستقبلهم الباهر؛ الذي سيؤدي حسمه الى فتح 
كبير، حقوقي وفكري في الغرب، ميثل نقلة نوعية وحضارية تفوق 
ف���ي اهميته���ا غزو الفض���اء؛ يتبعها فتوحات اقتصادية وعس���كرية 
عظيمة للصني وورس���يا وكوريا الش���مالية وإي���ران وغيرهم، الذين 

باتوا على أسوار االمبراطورية األمريكية.
 انها صورة طريفة ولكنها تستحق التأمل؛ ملخصها.. الشواذ 

واجليش واألمريكي وكوريا الشمالية.{

متكن عش��رات املنش��قن عن تنظيم الدولة من العبور إلى األراضي 
التركي��ة، بينم��ا مئات آخ��رون ينتظ��رون في إدل��ب الس��ورية الفرصة 

املناسبة لعبور احلدود، وفقاً ملا ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.
وكش��فت الصحيفة أن املنش��قن ع��ن التنظيم يحاول��ون الفرار من 
النق��اط الس��اخنة، عل��ى خلفي��ة الهزائ��م الت��ي يتكبده��ا التنظيم على 
حس��اب جيش النظام السوري املدعوم روس��ّياً، فضاً عن قوات سوريا 

الدميقراطية الكردية املدعومة من التحالف الدولي.
ويوض��ح التقري��ر أن أجهزة االس��تخبارات ف��ي العال��م تعتبر ذلك 

خطراً كبيراً، وال تثق بإمكانية إعادة تأهيل هؤالء في مجتمعاتهم.
وب��ّن أن العناصر املنش��قة تس��عى إل��ى دخول األراض��ي التركية؛ 
للعودة الحقاً إلى بلدانهم في املنطقة وخارجها، مشيرة إلى أن أربعة من 
أصول سعودية تسللوا إلى جنوب الباد أوائل أيلول اجلاري، ودفع كل 

منهم ألفي دوالر إلى مهربي البشر؛ من أجل عبور الشريط احلدودي.
ونقل��ت الصحيف��ة عن أح��د هؤالء األربع��ة، املدعو أبو س��عد، قوله 
إن نح��و 300 عنصر س��ابق ف��ي تنظي��م الدولة، مبن فيهم س��عوديون 
ومصري��ون ومغارب��ة ومنحدرون م��ن أوروبا، وجدوا م��أوى مؤقتاً في 

ريف إدلب الشمالي، اخلاضع ل�»هيئة حترير الشام«.
ولفت إلى أن هؤالء املنشقن ال يؤمنون ب�»النصرة«، واحتشدوا معاً 
حتس��باً لوقوع أي هجم��ات عليهم، مضيفاً أن فرار املنش��قن من تنظيم 

الدولة إلى إدلب بدأ في عام 2015.{

الغارديان: عناصر منشقة
من تنظيم الدولة تتسلل إلى تركيا
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الكذب وعّم األفتراء.
وإنن���ا إذ نب���ارك للدكتور القرضاوي براءت���ه من هذه املَكذبة، 
ونس���أل الل���ه أن مي���ّد ف���ي عم���ره ويجزيه عن���ا خير اجل���زاء على 
جه���وده القولية والفعلية في خدمة اإلس���الم، ومس���اعيه اخلّيرة 
ف���ي دعم احل���ق ونصرة الدين ونش���ر الدعوة ف���ي العاملني، لنذكر 
ل���ه فضل���ه عل���ى أبناء هذه األمة مب���ا أثرى به املكتبة اإلس���المية 
م���ن مؤلف���ات بلغ���ت العش���رات، وق���د تتلمذن���ا عل���ى بعضها منذ 
ش���بابنا ف���ي الفق���ة والدعوة والفك���ر والتربية. وما زل���ت أذكر في 
ه���ذا الش���أن كتابه: »احلالل واحلرام في اإلس���الم« واآلخر: »كيف 
عالج اإلس���الم مش���كلة الفقر« والثال���ث: »فقه ال���زكاة« الذي كان 
موضوَع رس���الته للدكتوراه قدمها في جامعة األزهر سنة 1973م، 
إذ كنت من احلاضرين مناقشتها، حيث كان كبير املناقشني فيها 
الش���يخ الساس���ي رحمه الله. وكان الشيخ يوس���ف حينها مّلا يبلغ 
اخلمس���ني، وأزي���د هنا فأبارك ل���ه براءته بوصف���ي أحد األعضاء 

املنشئني ملؤسسة القدس العاملية التي يرأسها فضيلته.
وإني ألوجه بهذه املناسبة كلمة مناصحة لقادة األمة، لقوله 
صلى الله عليه وسلم: )الدين النصيحة، قلنا ملن يا رسول الله؟ 
قال: لله ولرس���وله ولكتابه وألئمة املسلمني وعامتهم(، فقد جاء 
ف���ي األث���ر: صنفان إذا صلح���ا صلحت األمة: العلم���اء واألمراء، 
وأن احلاك���م الصال���ح ل���ه احلظ���وة العظيم���ة عند الله غ���دًا يوم 
القيام���ة، فه���و أول الس���بعة الذين يظلهم س���بحانه في ظله يوم 
ال ظل إال ظله، إماٌم عادل. فليتقوا الله في ش���عوبهم وعلمائهم. 
وكلم���ة أخرى أوجهها لعلماء هذه األمة كذلك، أن يتقوا الله في 
دينه���م وف���ي العلم ال���ذي يحملون، ف���ال يكونون فيه م���ن الباعة 
يطوفون به على أبواب السالطني لقاء رغباٍت رخيصة، ولينظروا 
أنه���م يحملون علم رس���ول الله الذي وّرثه لهم، فزل���ُة العاِلم زلُة 
العاَلم، فلتكن الدنيا في أيديهم وليست في قلوبهم حتى يفوزوا 

برضوانه تعالى.{

جاءت األخباُر بأن اإلنتربول )الشرطة الدولية( قامت برفع 
اس���م الدكتور يوس���ف القرض���اوي رئيس االحت���اد العاملي لعلماء 
املس���لمني م���ن اإلرهاب - الش���ارة احلم���راء. ياِغي���رَة الله من هذا 
ير من ه���ذه الدرجة القص���وى منه. إن  االته���ام اخلطي���ر، ويا س���ِتّ
ش���ّر البلي���ة حقًا م���ا يضحك، له���ذا العداء الش���ديد من مرضى 
النف���وس وس���اقطي الهمم للعلم���اء األعالم والرج���ال املخلصني 
لدينهم ولبالده���م وأبناء أمتهم، ويا للَغباء املرّكب من مّتهميهم 

زورًا وبهتانًا، غباء الدراية والعلم باملآالت!!
ومم���ن يأتي هذا االتهام الذي اكُتِش���ف بطالُن���ه، والذي لوال 
الكيد الواصب ملا كتبت منه كلمة واحدة، ألنه من أساسه محض 
ٍ وافتراء . أجل، إن���ه يأتي من األقرباء وبني العمومة )وظلم  َم���نينْ
ذوي القربى أش���ّد مضاضًة على املرء من وقع احلس���ام املهّند( ال 
لش���يء، إال أن���ه يأتي في س���ياق املوجة العاملية املعادية لإلس���الم، 
نهج���ه ورجاله األطهار، وممن يتماش���ون مع ه���ذه املوجة الظاملة 
من أبناء جلدتنا الذين قد تكون أس���قطتهم أفعالهم اخلسيس���ة 
بي���د دوائ���ر االس���تخبارات األجنبي���ة، فأصبح���وا أبواق���ًا ناعق���ة 

باسمها!!
الش���يخ القرض���اوي، العال���م اجللي���ل، ب���ل العاّلم���ة الفّهامة 
الذي قطع من عمره املبارك ما ينيف على التسعني عامًا قضاها 
في طلب العلم وفي طاعة الله ورس���وله، والدعوة إليه على هدى 
وبصيرة، رمز من أش���هر رموز احلركة اإلس���المية الراشدة، وقائد 
للنخب���ة اخلّي���رة م���ن علماء املس���لمني، ورئيس مؤسس���ة القدس 
العاملي���ة، األدي���ب الكاتب الش���اعر اخلطي���ب املفّوه.. ه���ذا الرجل 
الرباني الكبير وال أزكيه على الله، ُيزج به في قائمة املجرمني!! 
الل���ه أكب���ر، م���ا ه���ذا الس���قوط وذاك اإلج���رام ال���ذي ترتكبه 
البش���رية بح���ق رجاالته���ا األفذاذ وش���يخوخها األتقياء!! ش���يء 
ق أو يقبله عقل س���ليم أو خلق ك���رمي، مما يجعلنا  ال ي���كاد يص���دَّ
نتس���اءل: ِل���َم كان كل ذلك، وم���ن تولى كبره؟! وأقول: إن املس���ألة 
ال حتت���اج إل���ى كبير عناء للتوص���ل إلى اجلهة الت���ي قّدمت هذه 
الشكوى اآلثمة للبوليس العاملي، إنها جهة عربية عرفت بعدائها 
الكبي���ر للدعاة إل���ى الله في أرض الكنانة وجزي���رة العرب، حقدًا 

موروثًا وحديثًا من الزعامات هنا وهناك!! 
إن وق���وف الدكتور القرض���اوي مؤيدًا وداعمًا بكل قوٍة حلركة 
الث���ورات العربية قبل س���ت س���نوات على قادة األم���ة الظلمة، في 

َي الربيع العربي، وتأصيل ذلك ش���رعيًا وتأكيده، وهو من  ما ُس���ِمّ
ه���و ف���ي وزنه علم���ًا وفقهًا وجترب���ًة وش���هرًة عاملي���ًة، وانتماءه من 
بع���ُد للحركة اإلس���المية التي تلق���ى هجمًة دولي���ًة ضارية وغير 
مس���بوقة، ومواقفه غير املمالئة للزعم���اء املنحرفني في احمليط 
العرب���ي.. كل ذلك جعله هدفًا لش���كوى احلاقدين على اإلس���الم 

ودعاتِه، فكان أن ألقي به في هذا الوسط الوبيل.
وحت���ت أّي تهمٍة يزج بالش���يخ هنا؟! يا ليته���ا تهمة اإلرهاب 
وحس���ُب، وه���ي موضة العص���ر، إذننْ لقلنا قد يج���د لها مقدموها 
تس���ويغًا ول���و س���خيفًا، فالش���يخ القرض���اوي يؤي���د االنتفاضات 
العربي���ة املطالب���ة بحرية الش���عوب مما ميقته وميق���ت أصحابه 
الطغاُة في عاملنا العربي. فقد قضى هذا الشيخ التسعيني عمره 
بالدراس���ة والكتابة والتأليف واإلرشاد والتوجية، ورئاسة املعاهد 

العلمية وحضور املؤمترات العاملية ورئاستها.
يالل���ه، أم���ٌة تصن���ع بعلمائه���ا ه���ذه الصنائع الدنيئ���ة كأنهم 
لص���وص أو قط���اع ط���رق أو أوالد ش���وارع، أمٌة جديرٌة بالس���قوط 
كم���ا ه���و واقعها املش���اهد الذي أصبحت فيه مث���ااًل الزدراء األمم 
به���ا والتندر عليها وعل���ى أوضاعها. ولكننْ مّل���ا كانت حبال الكذب 
قصي���رة كما يقولون، هّي���أ الله من يدافع عن العلماء الصادقني، 
ف���كان أن أثمرت جهود املنظمة العربية حلقوق اإلنس���ان ومقرها 
في لندن برئاسة السيد محمد جميل، بعد مراسالٍت ومحاوراٍت 
ي هذه االتهامات عن الصحة،  مع منظمة اإلنتربول عن تبنّي ُعرنْ
وأنها ملفقة وكيدّية، فكان أن ُش���ِطب اس���م الش���يخ ومن معه من 

هذه القائمة النحسة.
وإنن���ا إذ نحّي���ي املنظمة العربية هذه على جهودها املش���كورة 
ف���ي هذا الش���أن وغيره، ونطالبه���ا باملزيد لإلفراج ع���ن الكثيرين 
من املظلومني على هذه الشاكلة وغيرها، نحّيي في الوقت نفسة 
منظم���ة اإلنتربول على خطوته���ا اجلريئة هذه، وندعوها إلى أن 
تك���وَن أكث���ر دقًة وحذرًا في قبول األس���ماء به���ذه املواصفات على 
قوائمه���ا، خوفًا من الوقوع في اجلور وأاّل تقبل أي اس���م مطلوب 
إال بع���د اس���تيثاق وحتّق���ق، وأن تقلع ع���ن النظ���ام احلالي الذي 
تأخ���ذ ب���ه الن���اس بالظن���ة ومبج���رد تق���دمي أس���مائهم إليها من 
دوله���م، في هذا العصر الذي اختلط فيه احلابل بالنابل، وش���اع 

»اإلنتربول« يشطب اسم الشيخ القرضاوي
من قائمة المطلوبين

بقلم: د. علي العتوم 

تأييد حكم السجن المؤبد على الرئيس المصري السابق محمد مرسي
أي��دت محكم��ة النق��ض املصرية حكماً بالس��جن 
املؤب��د م��دة 25 س��نة ص��در ض��د الرئي��س املص��ري 
الس��ابق محمد مرس��ي بتهمة »التخابر م��ع قطر« في 

القضية املعروفة إعامياً بهذا االسم.
وش��ملت أح��كام محكم��ة النق��ض، أعلى س��لطة 
قضائية في الباد، ثاثة متهمن آخرين أيدت احملكمة 

في حقهم أحكاماً باإلعدام.
ويجع��ل تأيي��د احملكم��ة ه��ذه األح��كام الس��جن 
واإلعدام باتة وقاطعة ونهائية وال يجوز الطعن عليها 

في هذه القضية.
ويص��ل إجمال��ي ع��دد األح��كام النهائي��ة الباتة 
الص��ادرة ف��ي ح��ق الرئيس املص��ري الس��ابق محمد 
مرسي إلى حكمن ال ميكن الطعن عليهما في املستقبل 

عقب تأييد محكمة النقض لهما.
ويبلغ عدد س��نوات الس��جن املقررة في احلكمن 
45 سنة يقضيها الرئيس السابق خلف القضبان، وال 

ميكن إنهاء سجنه إال بعفو رئاسي.
الت��ي حقق��ت فيه��ا احملكم��ة،  الته��م  وتضمن��ت 
واملوجهة للمتهمن جميعاً، تسريب وثائق ومستندات 
صادرة ع��ن أجه��زة الدول��ة الس��يادية وموجهة إلى 
مؤسس��ة الرئاس��ة وتتعل��ق باألمن القوم��ي والقوات 

املسلحة املصرية وإفشائها لدولة قطر.
وال يحق للمتهمن الطعن مج��دداً ضّد هذا احلكم 
النهائ��ي، بينم��ا ميكن املتهم��ن الهاربن ف��ي القضية 
إع��ادة اإلج��راءات جميعه��ا حال تس��ليم أنفس��هم أو 

القبض عليهم لتبدأ محاكمة جديدة.
ورفضت احملكمة الطعن املقدم من النيابة العامة 

عل��ى ما تضمن��ه حكم اجلناي��ات في أح��د أركانه من 
تبرئة الرئيس مرسي و خمسة متهمن آخرين من أحد 
االتهامات ال��واردة بقرار االتهام، واملتعلقة باحلصول 
على س��ر من أس��رار الدفاع بقصد تس��ليمه وإفش��ائه 
إلى دولة أجنبية، وإعطاء مبالغ مالية كرش��وة بقصد 

ارتكاب عمل ضار مبصلحة قومية للباد.
وأي��دت محكم��ة النق��ص املصرية حكماً بس��جن 
الرئيس الس��ابق محمد مرس��ي 20 عام��اً في القضية 
املعروفة إعامية ب�»أح��داث قصر االحتادية« في 22 

تشرين األول 2016.
ورفض��ت احملكم��ة طعن��اً قدمه مرس��ي وتس��عة 
آخ��رون م��ن كب��ار معاوني��ه عل��ى األح��كام الصادرة 

بحقهم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها 
في 21 نيس��ان 2015 مبعاقبة محمد مرسي وآخرين 
بع��د إدانتهم باس��تعراض القوة والعن��ف واالحتجاز 
املقت��رن بالتعذي��ب البدن��ي ملتظاهري��ن خ��ارج قصر 
االحتادية الرئاسي إبان فترة حكم الرئيس مرسي.{

بدأ س��جناء سياس��يون بارزون في مصر، بينه��م قيادات بجماعة 
»اإلخوان املس��لمن«، إضراباً عن الطعام، مبحبس��هم بس��جن العقرب 

)جنوبي القاهرة(، احتجاجاً على »املعاملة السيئة«، التي يتلقونها.
وقال��ت رابطة »أس��ر معتقل��ي العقرب«، إن »تس��عة م��ن معتقلي 
سجن العقرب، دخلوا من جديد في إضراب مفتوح عن الطعام، اعتباراً 
من يوم األحد«، فيما لم يتسّن احلصول على تعقيب أمني بشأن األمر.

وأوضحت الرابطة أن اإلضراب »احتجاجاً على سوء األوضاع في 
سجن العقرب، السيئ السمعة، والتجاوزات التي يقودها ضباط بأمن 

الدولة واملباحث ومصلحة السجون املصرية«.
وبحس��ب الرابط��ة، ف��إن أبرز القي��ادات املش��اركة ف��ي اإلضراب: 
»محمد علي بش��ر )وزير التنمية احمللية األس��بق(، عب��د الرحمن البّر، 
ومحمد وهدان، وعصام العريان، ومحمد س��عد عليوة، وجهاد احلداد، 

وأحمد عارف، وعبد الله ش��حاتة )قيادات ب��ارزة باإلخوان(، وعصام 
سلطان )نائب رئيس حزب الوسط اإلسامي املعارض(«.

وس��بق أن أش��ارت الرابط��ة إل��ى أن أهال��ي س��جناء ب�»العقرب« 
اش��تكوا من »اس��تمرار التعنت في منحهم التصاري��ح لزيارة ذويهم«. 
وتتمث��ل أب��رز مطال��ب احملتجزي��ن ف��ي س��جن العق��رب وذويه��م في: 
»إدخال األطعمة واألدوية، ومس��تلزماتهم الش��خصية، وإزالة احلائل 
أثناء الزيارة، ونقل املرضى منهم إلى مستش��فى السجن لتلقي العاج 

الازم«.
وف��ي وق��ت س��ابق من الش��هر اجل��اري، اتهم��ت منظم��ة »هيومن 
رايتس ووتش«، احلقوقية الدولية، في تقرير من 44 صفحة، الشرطة 
املصري��ة ب�»تعذي��ب معتقلن سياس��ين وانتهاك حقوقه��م«، وهو ما 

اعتبرته اخلارجية املصرية »تسييساً وترويجاً للشائعات«.{

مصر.. سجناء سياسّيون بسجن »العقرب« يضربون عن الطعام
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تركيا وإيران.. لماذا ترفضان االستفتاء الكردي؟!
ل��م تك��ن عاق��ة تركي��ا وإيران س��يئة م��ع إقليم 
كردس��تان العراق طوال الس��نوات املاضي��ة، فتركيا 
تع��د الش��ريك التج��اري األول لإلقلي��م، وكان��ت أكثر 
الدول انفتاحاً عليه. وكانت عاقات إيران االقتصادية 
والتجارية مع اإلقليم جيدة، بل إنها تفتخر بأنها أول 
دولة سارعت إلى جندته، حتى قبل احلليف األميركي 
عندما اقت��رب تنظيم الدولة اإلس��امية )داعش( من 
حدود أربيل، بعد س��يطرته على املوصل قبل أكثر من 
عامن. لكن اليوم، مع إع��ان أنقرة وطهران رفضهما 
االس��تفتاء املقرر في اإلقليم في 25 من أيلول اجلاري 
على االس��تقال أو البقاء ضمن الدولة العراقية، تبدو 
ه��ذه العاق��ة عل��ى احملك واملصي��ر، ال س��يما في ظل 
رفض قي��ادة اإلقلي��م ن��داءات الدولتن بع��دم إجراء 

االستفتاء. 
ثمة سؤال جوهري هنا: ملاذا ترفض تركيا وإيران 
االستفتاء؟ في محاولة لإلجابة ال بّد من التوقف عند 

املعطيات التالية: 
أوالً: ف��ي كل م��ن تركي��ا وإي��ران مناط��ق كردية 
متصل��ة جغرافياً بإقليم كردس��تان الع��راق، وفيهما 
أع��داد كبيرة م��ن الكرد نس��بياً )في تركي��ا قرابة 16 
مليون نسمة وفي إيران نحو 8 ماين(. ولعل اخلوف 
الترك��ي واإليران��ي يتعل��ق باخلش��ية م��ن تداعيات 
االستفتاء على القضايا الكردية بداخلهما، على شكل 
رفع س��قف املطالب واحلق��وق القومي��ة، وفي العمق 
التفكير بدولٍة كرديٍة مستقلة في عموم املنطقة، طاملا 
أن ذلك ش��كل ويش��كل حلماً تاريخياً لق��وى وأحزاب 

وحركات كردستانية عديدة في املنطقة. 
ثاني��اً: ثمة مخاوف تركية وإيرانية من أن تؤدي 
والدة دولة كردية مستقلة إلى انبثاق واقع جديد في 
العاقات اإلقليمية والدولية في املنطقة، والسيما في 
ظل الغزل اإلسرائيلي إلقامة هذه الدولة، بل رمبا ترى 
الدولتان أن والدتها ستجعل إسرائيل على حدودهما 
سياسياً وأمنياً، وهو ما يشكل تهديداً ألمنهما القومي، 

ومشاريعهما اإلقليمية. 
ثالث��اً: ثم��ة خوف عمي��ق لدى تركي��ا وإيران من 
أن تك��ون والدة الدول��ة الكردي��ة في إقليم كردس��تان 

الع��راق بداية مخط��ط أميركي، وغربي بش��كل عام، 
نس��بياً،  الكبيرت��ن  اإلقليميت��ن  الدولت��ن  لتفتي��ت 

كونهم��ا متعددت��ن قومي��اً ودينياً 
وطائفياً وسياسياً.

تش��كل هذه احمل��ددات عوامل 
الرفض التركي اإليراني لاستفتاء 
الكردي، وهي تش��ير إل��ى الوضع 
اجلغراف��ي الصع��ب لإلقليم، إذ إن 
األخير محاط بهم��ا. ولعل ما يزيد 
م��ن منس��وب املخاوف ل��دى الكرد 
ه��و التلوي��ح الترك��ي - اإليران��ي 
املشترك )خال زيارة رئيس هيئة 

األركان العامة اإليرانية كرمي باقري إلى تركيا، وكانت 
األولى من نوعها من��ذ عام 1979( بالقيام بإجراءات 
مش��تركة في حال مضى اإلقليم في خيار االس��تقال. 
لك��ن من الواض��ح أن قي��ادة إقليم كردس��تان العراق 
غير مقتنعة بهذه التهديدات، خصوصاً أنها ترى في 
االس��تفتاء حقاً طبيعياً للكرد لتقري��ر مصيرهم. ومن 
ثم في ظل تأكيدها بأن دولة كردية مس��تقلة ميكن أن 
تك��ون حليفة ومتآخي��ة مع الدولت��ن، وباقي اجلوار 
اجلغرافي، وليست في عداء معهما، بل رمبا ترى أنها 
ستس��اهم في حل بعض املشكات احلدودية في ظل 

اخلاف مع حزب العمال الكردستاني. 
من دون ش��ك، سيوفر االس��تفتاء مرجعاً لإلقليم 
في املضي نحو االستقال، ولو في مرحلة أخرى بعد 
االس��تفتاء، لك��ن احلقيقة امل��ّرة س��تبقى قائمة، وهي 
صعوب��ة أن تكون الدول��ة الوليدة ناجح��ة، أو قابلة 
للحياة في ظل الرف��ض التركي واإليراني لها، إذ تظل 
اجلغرافيا تش��كل ش��ريان احلياة االقتصادي للدول، 

وال سيما احلديثة منها.{

بقلم: خورشيد دلي

أردوغان يعلن بحث استفتاء كردستان مع العبادي
أعل��ن الرئي��س التركي رجب طيب أردوغان يوم األحد أنه س��يبحث مع 
رئيس ال��وزراء العراقي حيدر العبادي ملف االس��تفتاء عل��ى انفصال إقليم 
كردس��تان الع��راق، مؤكداً أنهما متفق��ان على احلفاظ عل��ى وحدة األراضي 
العراقي��ة، كما تظاهر ناش��طون م��ن اليمن التركي املعارض في إس��طنبول 

ضد االستفتاء.
وق��ال أردوغ��ان للصحفين -قب��ل مغادرته 
اجلمعي��ة  اجتماع��ات  حلض��ور  نيوي��ورك  إل��ى 
العامة لألمم املتح��دة- إن أنقرة وبغداد متفقتان 
في الرأي بش��أن االس��تفتاء، مضيفاً: »س��نجتمع 
مع الس��يد العب��ادي في الوالي��ات املتحدة، ومما 

نراه فهدفنا واحد؛ هدفنا ليس تقسيم العراق«.
وأع��رب الرئي��س الترك��ي ع��ن انزعاجه من 
ح��دوداً  متتل��ك  تركي��ا  أن  س��يما  ال  االس��تفتاء، 
بطول 350 كيلومتراً مع كردس��تان العراق، وأن 
س��كان املنطقة من أكراد وتركمان وعرب ينتمون 

للحضارة نفسها دون اختاف.
واعتب��ر أن هن��اك توجه��اً لتقس��يم العراق، 
مؤك��داَ أن تركي��ا ال تقب��ل ه��ذا النه��ج، وق��ال إنه 

س��يلتقي عدداً م��ن زعماء العالم، مبن فيهم الرئيس األميركي الس��يد دونالد 
ترامب.

وكان أردوغان قد صرح في وقت سابق بأن قرار رئيس إقليم كردستان 
العراق مس��عود البرزان��ي بعدم تأجيل االس��تفتاء »خاطئ ج��داً«، كما قال 
رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرمي يوم الس��بت إن االس��تفتاء مسألة أمن 
قوم��ي، وإن تركي��ا س��تتخذ اخلط��وات الضرورية 

جتاهه.
وفي إس��طنبول، نظ��م حزب احلرك��ة القومية 
اليمين��ي املع��ارض احتجاج��اً ش��ارك في��ه نح��و 
ألف ش��خص لاحتج��اج على ضم مدين��ة كركوك 
العراقية في االستفتاء، وقال رئيس شباب احلزب 
كورش��اد ميرجان خال املظاه��رة إن كركوك التي 
تع��د موطن��اً للتركم��ان من��ذ آالف الس��نن محتلة 
اآلن م��ن قب��ل ق��وات البش��مركة وح��زب العم��ال 

الكردستاني.
كما اعتبر بعض املش��اركن ف��ي االحتجاج أن 
االستفتاء سيقس��م املنطقة ويلقي بها إلى »النار«، 

وأنها مؤامرة تستهدف تركيا في نهاية املطاف.{

التس��ليم والرضا مبا قّدره الله على اإلنسان، فهو إن أصابته مصيبة 
اس��تذكر على الف��ور أن كل ما يصيبه من الباي��ا واملصائب ما هي إال 

بقدر الله، ليمتحن بها عباده ويختبرهم.
 يقول الش��يخ الش��عراوي في خواطره التفس��يرية: »نعرف أن 
مجرد االبتاء ليس ش��راً، ولكن الش��ّر هو أن تس��قط في االبتاء، فكل 
ابت��اء هو اختبار وامتح��ان، ولم يقل أحد: إن االمتحانات ش��ر، إنها 
تصير ش��راً من وجه��ة نظر الذي لم يتحمل مش��اق العم��ل للوصول 
إل��ى النج��اح، أما الذي بذل اجله��د وفاز باملرك��ز األول، فاالمتحانات 
خير بالنس��بة إلي��ه، إذن فقول احلق )ولنبلوّنكم(، أي س��نصنع لكم 

امتحاناً يصفي البطولة للعقيدة اجلديدة«. 
 وفي احلدي��ث النبوي بيان حلال املؤمن حينما تصيبه الس��راء 
والض��راء، يق��ول عليه الصاة والس��ام: »عجباً ألم��ر املؤمن إن أمره 
كله له خير، وليس ذلك ألحد إال للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكانت 

خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكانت خيراً له«.
هك��ذا ح��ال املؤمن ف��ي ابتائ��ه، صب��ر واحتس��اب، وحم��د لله 
وشكر له، مهما طال الباء، واش��تد األلم، ألنه يعلم متاماً أنه بصبره 
واحتس��ابه، ترتف��ع درجات��ه عن��د رب��ه، وتكف��ر خطاي��اه وذنوب��ه، 
ويس��تحق بذلك ما قاله الل��ه في حق عباده الصابري��ن >إمنا يوفى 

الصابرون أجرهم بغير حساب<.{

مما جادت به قريحة الشاعر العراقي بدر شاكر السّياب، ما قاله 
في قصيدته الرائعة »س��فر أيوب«، بعد أن استبدت به آالم األمراض 
التي أصابته في آخر حياته، فقابل ذلك كله بالتسليم والرضا وحمد 
الل��ه على الرزايا التي حلت به ألنه رآها بعن التس��ليم عطاء من الله 

يستحق عليها احلمد والشكر.
 كيف حتولت الرزايا إلى عطاء عند السّياب؟ وما الذي جاش في 
داخله حتى قال في مطلع قصيدته: »لك احلمد مهما اس��تطال الباء، 
ومهما اس��تبد األلم.. لك احلمد إن الرزايا عطاء، وإن املصيبات بعض 
الكرم..«؟ وكيف يس��تطيع العب��د املبتلى حتويل الرزاي��ا إلى عطاء، 

واحملن إلى منح؟
 معاناة الش��اعر العراقي بعد أن اس��تبد به ألم املرض ووجعه، 
الت��ي عّبر عنها بقوله: »ش��هور ط��وال وهذي اجل��راح، متزق جنبي 
مث��ل امل��دى.. وال يهدأ ال��داء عند الصباح، وال ميس��ح اللي��ل أوجاعه 
بالردى«، حالة تغشى املؤمن حن يشتد به االبتاء، وتغالبه الرزايا 
واملصائ��ب، فبق��در ما في قلب��ه من حقائ��ق اإلميان ومعاني��ه، يكون 

صبره واحتسابه، وتسليمه مبا قّدره الله عليه وقضاه.
 حن يمُذكر ابتاء الل��ه لعباده باألمراض وأوجاعها، وغيرها من 
مصائب الدنيا، فإن الذهن س��رعان ما يس��تذكر قصة نبي الله أيوب 
عليه الس��ام، الت��ي قصها القرآن لتكون س��لوى للمؤمن��ن الذين قد 
ميّرون بذات احلالة، ويعانون ذات املعاناة، فيتوجهون إلى كاش��ف 
الضّر والبلوى لكشف الضّر عنهم، وليفيض عليهم من الصبر اجلميل 

ما يخفف عنهم عناء ما ابتاهم به. 
يق��ول اإلم��ام ال��رازي ف��ي تفس��يره: »اعل��م أن قصة أي��وب هي 
القص��ة الثالث��ة م��ن القصص املذك��ورة في ه��ذه الس��ورة، واعلم أن 
داود وس��ليمان كانا ممن أفاض الله عليهم��ا أصناف اآلالء والنعماء، 
وأيوب كان ممن خصه الله بأنوع الباء، واملقصود من هذه القصص 
االعتب��ار. فكأن الله تعالى يقول لنبّيه صلى الله عليه وس��لم: اصبر 

على س��فاهة قوم��ك، فإنه ما كان في الدنيا أكثر نعم��ة وماالً من داود 
وس��ليمان، وم��ا كان أكثر ب��اء ومحنة م��ن أيوب، فتأمل ف��ي أحوال 
هؤالء لتع��رف أن أحوال الدنيا ال تنتظم ألحد، وأن العاقل ال بّد له من 

الصبر على املكاره«. 
 حينما نزل بنبي الله أيوب ما نزل به من الضر، لم يتسخط على 
ما أصابه، بل صبر واحتسب، وتوجه إلى الله سبحانه طالباً منه أن 
يكشف عنه الضر والبلوى، يقول تعالى حاكياً حال أيوب في مرضه 
رُّ َوأَْنَت أَْرَحممُ الَرّاِحِمَن.  ِنَي الضُّ همُ أَِنّي َمَسّ وبائه: >َوأَّيوَب إِْذ َناَدى َرَبّ
ْم َرْحَمًة  ْم َمَعهمُ رٍّ َوآَتْيَناهمُ أَْهلَهمُ َوِمْثلَهمُ َفاْسَتَجْبَنا َلهمُ َفَكَشْفَنا َما ِبِه ِمْن ضمُ

ِمْن ِعْنِدَنا َوِذْكَرى ِللَْعاِبِديَن< األنبياء: 83 – 84.
ْر   وج��اء بيان ما أرش��ده الله إل��ى فعله في قوله تعال��ى: >َواْذكمُ
ْض  ْيَطانمُ ِبنمُْصٍب َوَعَذاٍب. اْركمُ ِنَي الَشّ همُ أَِنّي َمَسّ َعْبَدَنا أَيمُّوَب إِْذ َناَدى َرَبّ
ْغَتَس��ٌل َباِرٌد َوَشَراٌب<، فأرش��ده إلى أن يضرب األرض  ِبِرْجلَِك َهَذا ممُ
برجله، لتنبع منها عن يش��رب منها ويغتسل، فيكون شفاؤه ظاهراً 

وباطناً مما أصابه من األمراض التي أضّرته وأوجعته.  
 االبتاء حن ينزل باإلنسان فإنه ينّغص عليه حياته، وهي حالة 
تصي��ب الناس جميعاً، فقد يبتلى اإلنس��ان باألم��راض، وفقد األحبة 
واألصدق��اء، وتضيي��ق الدني��ا واملع��اش.. إلى غير ذلك م��ن أصناف 
االبتاء، لكن الناس يتفاوتون في التعامل مع ذلك االبتاء، فمنهم من 
يس��خط ويتذمر ويكثر الشكوى، ومنهم من يصبر ويحتسب، ويشكر 

مواله على كل حال من أحواله.
حينم��ا ذك��رت آي��ة البق��رة م��ا س��يختبر الل��ه ب��ه عب��اده، م��ن 
»اخلوف واجل��وع ونقص من األم��وال واألنفس والثم��رات« أتبعتها 
بالبش��ارة للصابرين »الذي��ن إذا أصابتهم مصيبة قال��وا إنا لله وإنا 
إليه راجع��ون«، هنا تظهر حقيقة اإلميان الت��ي حتمل صاحبها على 

لك الحمد إن الرزايا عطاء
بقلم: بسام ناصر

اردوغان وروحاني
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الروهينغا.. بين مظالم الداخل ومصالح القوى اإلقليمية
ف��ي ميامن��ار تس��ود رواية موح��دة مفاده��ا أنه ال 
وج��ود ألقلي��ة ميامناري��ة باس��م »الروهينغ��ا«، وأّن 
مس��لمي إقليم »أراكان« )أو »راخن« حس��ب التسمية 
الرس��مية( هم في احلقيقة دخاء على ميامنار، جاؤوا 
م��ن بنغاديش املج��اورة م��ع االس��تعمار البريطاني، 
وأّن الوقت حان ك��ي يتركوا الباد بعد أن ملؤوها عنفاً 

ودماًء.
وفي ظل س��يطرة اجليش على الب��اد؛ من املفهوم 
رغبته في إبقاء حال��ة التوتر قائمة ليبرر نفوذه الكبير 
وحاجته إلى املزيد م��ن الدعم والتمويل، وهو ما يعني 
مزي��داً م��ن الس��يطرة األمنية والعس��كرية عل��ى الباد 

بأسرها وليس في أراكان وحده.
العسكر ومظلمة الروهينغا

كان م��ن امله��م للعس��كر اللع��بمُ عل��ى التناقضات 
ونش��ر الكراهي��ة، وإيقاظ غري��زة اخلوف من انتش��ار 
اإلس��ام وانحس��ار البوذية، مّدع��ن أن الروهينغا هم 
طليعة املسلمن التي تريد حتويل هوّية الباد وأسلمة 
أهله��ا، رغ��م أّن نس��بة ه��ذه األقلي��ة -وفقاً مل��ا تزعمه 

احلكومة- ال تتعدى 4% من السكان.
ولع��ل أه��م م��ا يرّوج��ه ه��ذا اخلط��اب ه��و رغبة 
مس��لمي أراكان ف��ي إحداث تطهي��ر عرقي ف��ي اإلقليم، 
حت��ى يخلو له��م ويتمكنوا م��ن االنفصال ع��ن ميامنار 
لالتح��اق ببنغاديش أو تكوين دولة خاصة بهم، مع 
أّنهم -حس��ب رواية النظام- أقلّية غير أصلية وغريبة 
على الوالي��ة، وذلك رغم توافر أدل��ة على وجودهم في 
منطقته��م من��ذ القرن التاس��ع املي��ادي، وبذل��ك ينفي 

النظام أي حق لهم في تقرير املصير.
إن أه��م م��ا ميي��ز إقلي��م أراكان هو نق��ص التنمية 
وضع��ف اخلدمات، وهو جّو مواٍت جداً لنش��ر التطرف 
العرق��ي والدين��ي لص��رف االنتب��اه ع��ن ع��دم تطوير 
الس��لطات له��ذه املنطق��ة واالرتقاء بحياة س��كانها من 
عرقيت��ْي »الراخ��ن« -الذي��ن يدين��ون بالبوذية وهم 

األغلبية- والروهينغا املسلمن.
��رم  حمُ ممنهج��ة  رس��مّية  سياس��ة  خ��ال  وم��ن 
الروهينغا األوراق الرس��مية التي ميك��ن أن تثبت أّنهم 
مواطن��ون ف��ي ميامنار، فق��د أدت سياس��ة التحقق من 
أصلية الس��كان إلى حرمان الروهينغا عموماً حقوقهم 
الوطني��ة، وحتويلهم إلى كائنات فاق��دة للهوية أمامها 

ثاثة خيارات كلها مرة:
فإّم��ا البقاء ف��ي مخيم��ات االعتق��ال اجلماعي، أو 
التهجي��ر خارج وطنه��م، أو اللجوء إلى العمل املس��لح 
وهو م��ا س��يمثل ب��دوره س��انحة للجيش الس��تخدام 
ق��وة غير متناس��بة ضده��م، ومدعاة لف��رض مزيد من 
الس��يطرة، ليس على املنطقة وحده��ا، بل على ميامنار 

بأسرها.
دميقراطية هضم احلقوق

الدميقراطي��ة  انتش��ار  عل��ى  الغ��رب  ح��رص 
-املس��تلهمة م��ن النم��وذج الغرب��ي- في س��ائر أنحاء 
آس��يا، ومارس ضغوطاً استمرت س��نوات عديدة على 
النظ��ام العس��كري ال��ذي حكم ميامن��ار حكماً مباش��راً 
عق��د  إل��ى  النهاي��ة  ف��ي  وأدى   ،2011-1962 خ��ال 
انتخاب��ات عام 2015 فازت فيه��ا املعارضة ممثلة في 
حزب الرابطة الوطني��ة للدميقراطية الذي تقوده أونغ 
ّن هنت كايو كأول رئيس انتمُخب  س��ان س��و تش��ي، وعمُ

دميقراطياً.
ورغ��م ذلك فإن الغرب لم يكن معنّياً حينها بالقيم 
واحلق��وق املدنية للس��كان في ميامنار، ب��ل باملصالح 
التجاري��ة واالس��تثمارات الضخم��ة الت��ي تع��ده به��ا 
ميامن��ار إذا ص��ارت دول��ة أكث��ر انفتاح��اً، وه��و ما بدأ 
يتراجع تدريجّياً ليحل مكانه خطاب أخاقي مع دخول 

الصن على اخلط ومتددها بشكل كبير في الباد.
صحي��ح أن الدميقراطي��ة جاءت بس��و تش��ي إلى 
س��دة احلك��م رغ��م املوان��ع الدس��تورية، لك��ن الدولة 
العميق��ة -الت��ي بناه��ا النظ��ام العس��كري عل��ى مدى 
عق��ود طويلة حت��ت حكم احلزب الواح��د واالنتخابات 
الش��كلية- ما زالت ه��ي التي حتك��م فعلّي��اً، وما زالت 

تسيطر على الصحافة واإلعام ومنابر التوجيه.
ولعل مقابلتها مع الصحفية مش��عل حس��ن على 
قناة »بي بي س��ي« في تشرين األول 2013، وتعليقها 
العنص��ري ضد املس��لمن بمُعي��د انتهائه��ا بقولها: »لم 
يق��ل لي أحد إن مس��لمة س��تجري مقابلة مع��ي« )وقد 
تفّوهت ب��ه دون ماحظتها أن الكاميرا ما زالت تعمل(؛ 
تش��كك في حياديتها ورغبتها املعلن��ة العمَل على بناء 
دول��ة دميقراطي��ة متع��ددة األع��راق. إذ أص��رت س��و 
تش��ي -طوال املقابلة- على جتاه��ل وجود الروهينغا 

فضاً ع��ن التفكير في حل ملش��كلتهم، وه��و ما يتماهى 
مع املوقف الرس��مي التقلي��دي الذي تتبناه املؤسس��ة 
العس��كرية، وأصبح هو الرأي الس��ائد -ف��ي ما يبدو- 
داخل الباد، باس��تثناء أصوات قليلة كش��بكة ميامنار 

.)BHRN( حلقوق اإلنسان
فق��د كش��فت ه��ذه الش��بكة فص��والً مرعب��ة مم��ا 
يتعرض له مس��لمو ميامنار في تقريره��ا الصادر هذه 
الس��نة حتت عنوان »اضطهاد املس��لمن في ميامنار«، 
ومن ذلك حرمان الهوية الوطنية، ومنع فتح املس��اجد 
املغلقة وإعادة بناء املهدم منها، والتهجير القس��ري من 

القرى وحتويلها إلى قرى خالية من املسلمن.
م��ن  حال��ة  تعي��ش  وميامن��ار  االس��تقال  من��ذ 
ع��دم االس��تقرار الداخلي بس��بب اخلاف��ات العرقية، 
وفيه��ا مجموع��ة م��ن العرقي��ات الكبي��رة على رأس��ها 
»امليامنارن«، ومجموع��ات صغيرة من األعراق تهيمن 
عل��ى ما يتجاوز مائة عرقي��ة أخرى، ما أدخل الباد في 

حالة اضطراب مس��تمر قاد إلى احلكم العس��كري الذي 
زاد األمر سوءاً.

وق��د انفج��ر الوض��ع ع��ام 1988 بث��ورة الطاب 
الت��ي راح ضحيتها نحو ثاث��ة آالف قتيل، وفيها نالت 
سو تشي ش��هرتها بحكم أنها ابنة زعيم الباد السابق 
وكانت تتزعم املعارضة حينها، ففمُرضت عليها اإلقامة 
اجلبري��ة عقوداً حت��ى خضع اجليش أخي��راً لضغوط 
بإجراء انتخابات دميقراطية أتت بها بنتيجة كاس��حة 

إلى سدة احلكم.
الروهينغا واملصالح الصينية

إذا نظرن��ا إل��ى خريطة الصن وموقعها في آس��يا 
، ميكننا فه��م املوقف الصيني الذي دع��م تقليدّياً نظام 
ب��ول بوت في كمبوديا، ونظام كي��م جيم إيل في كوريا 
الش��مالية، والنظ��ام العس��كري في ميامن��ار التي تعّد 

الفن��اء اخللف��ي للصن وتبن��ت ذات ي��وم أيديولوجية 
يسارية.

فقب��ل أي��ام قليل��ة زار املبعوث اخل��اص للحكومة 
الصيني��ة ص��ن غوزيان��غ العاصم��ة البورمي��ة حيث 
التق��ى نائ��ب الرئيس، وعّب��ر عن تضامنه م��ع حكومة 
ميامن��ار ض��د »الهجم��ات اإلرهابي��ة« الت��ي ق��ام به��ا 
اجليش الروهينغي لتحرير أراكان واس��تهدفت جنوداً 
ميامناري��ن، متجاهاً مئات اآلالف من املس��لمن الذين 
جلؤوا إلى احلدود البنغاديش��ية وسط ظروف بالغة 
الس��وء، ومع��ِزّزاً تصريحاً أطلقه قبل ذلك في ش��هر آب 
املاضي الناطق باسم وزارة اخلارجية الصينية، بتفهم 
ح��ق احلكوم��ة البورمية ف��ي حفظ األمان واالس��تقرار 

بإقليم أراكان.
ل��م يأت املوق��ف الصيني العتب��ارات أيديولوجية 
وتاريخية فحس��ب، بل ألن الصن تراهن على استقرار 
ميامن��ار وخصوص��اً إقلي��م أراكان ال��ذي يع��ّد املدخل 
الرئيس��ي عل��ى خلي��ج البنغ��ال، وتبن��ي في��ه بك��ن 
اس��تثمارات مبليارات ال��دوالرات عبر مش��روع أطلقت 

عليه اسم »حزام واحد طريق واحد«.
ويخت��رق جزء من هذا املش��روع احلدود الصينية 
البورمي��ة ف��ي الش��مال الش��رقي لينتهي على ش��اطئ 
خليج البنغال، مختصراً طريق التجارة والطاقة الذي 
يس��لك عادة ممر مالقا بن ماليزيا وإندونيس��يا إلى أن 

يصل بحر الصن اجلنوبي.
وميك��ن الق��ول إن الرغبة الت��ي تبديه��ا حكومات 
إس��امية بتغيير وضع املس��لمن ف��ي ميامنار يصعب 
أن تتحقق مبج��رد الضغط على احلكوم��ة اجلديدة أو 
النخب��ة العس��كرية احلاكم��ة للب��اد، بل يج��ب العمل 
ع��ن قرب مع الصينين املتضرري��ن احلقيقين من عدم 
االس��تقرار في املنطقة، الذين يتوجس��ون من أي تغيير 
سياسي أو عس��كري ميكن أن تتضرر منه مشاريعهم، 
ويع��زون حدوثه دائماً لصراعهم م��ع الواليات املتحدة 

األميركية.
ويعزز ذلك أن الصينين كثيراً ما يبدون براغماتية 
عالي��ة عندما يتعل��ق األمر مبصاحله��م، وإقناعهم بأن 
املدخ��ل الصحي��ح حلالة االس��تقرار ف��ي املنطقة يكون 
باستيعاب املس��لمن كقوة إيجابية بّناءة في ميامنار، 
الب��اد  ومنحه��م حقوقه��م الوطني��ة ورف��ع مس��توى 
االقتصادي بنش��ر وترس��يخ التنمية، حتى يأمن أهلها 

على مستقبلها وتنحسر الفنت العرقية.{

بقلم: محمد مكرم بلعاوي

إعصار ايرما.. وأعاصير أمريكا في بالدنا

الذي نكب العراق وجعل عاليه سافله وأرداه قاعاً صفصفاً في مدنه وقراه. وما 
زلنا نرى تدميره وتشريد أهله حياً وعلى الهواء.

وها هو اعصار س��وريا ماثل أمامنا قد ش��رد نصف السكان داخاً وخارجاً 
ب��ن ن��ازح والجئ، وقت��ل مئ��ات اآلالف من البش��ر وخلف اجلوع��ى واملعذبن. 
وآه��ات املعذب��ن والثكال��ى وصرخاته��م وب��كاء أطفالهم تذهب ف��ي رياح هذه 
األعاصي��ر فا من س��امع وال من مجيب، وأهل س��وريا ال بواكي له��م، ومن دون 

الله ال ناصر لهم.
كل ه��ذه االعاصي��ر املجّيش��ة واملؤلل��ة ال تكف��ي، فحكم��اً تتبعه��ا أعاصير 
اجتماعي��ة واقتصادية وسياس��ية ونفس��ية تذر احلليم حيرانا، تس��حق براءة 
أطفالنا، وتدمر س��عادة رجالنا ونس��ائنا، وتودي بقيم شبابنا إال من رحم ربي، 
وتنك��ب أعمالنا وتفقرنا، وتع��ود بنا الى ما وراء التاريخ ال ق��ّدر الله في ظلمات 
بعضها فوق بعض، إذا أخرج الرجل يده ال يكاد يراها. ولن أطيل وأزيد في هذا، 

إذ ال نهاية لسرد ما نعانيه.
ورغ��م آالمن��ا وأوجاعنا، ال نقول اال ما يرضي الرب، نس��ال الل��ه تعالى ان 
يلط��ف باألبرياء منهم، وان منّد يد العون ما اس��تطعنا لذوي احلاجة للمعونة، 
وان نق��ف معهم فهم أخوة لنا في اإلنس��انية واآلدمية، فهذا ديننا وتلك ش��يمنا، 
حّرمت علينا الش��ماتة حتى باألعداء، ألن ما جرى هو من آيات الله يجري على 
أعدائن��ا كم��ا يجري على غيرهم على حّد س��واء. وندعو الله ألنفس��نا ان يقوينا 
ويعيننا على رد الضيم والظلم عنا لنأخذ حقنا بأيدينا ال بدعائنا وحس��ب، وان 
نعّد لذلك أحس��ن عدة، وان نفعل لذلك كل ما اس��تطعنا، وان ندعو الله كذلك ان 

يصرفهم عنا ليلتفتوا الى انفسهم، ويثوبوا الى رشدهم. وينصرفوا الى همهم.
وأرج��ع الى أعاصي��ر الطبيعة ألذك��ر بإعص��ار هولندا الواقع��ة على بحر 
الش��مال سنة 1953، الذي اجتاح شواطئها ودمرها. وقد نشرت مجلة الرسالة 
قصي��دة للش��اعر املص��ري املرهف املب��دع –واملغم��ور- محمود عم��اد في نفس 
الس��نة، تصف ال��ذي حل بدول��ة األراض��ي املنخفض��ة هولندا، وتذك��ر اعصار 
احت��ال هولن��دا إلندونيس��يا وبريطانيا ملصر وفرنس��ا ملراكش، متام��اً كما هو 

حاصل اليوم. 
وبعد، فهناك ش��به كبير ب��ن أعاصي��ر الطبيعة وأعاصير البش��ر؛ ذاك ان 
أعاصي��ر الطبيعة س��ريعة ومدّمرة وتع��ود كل آن، وأعاصير الظلم��ة مدمرة... 

ومتضي كلمحة في عمر الزمن، ثم إذا هي ذهبت فا تعود، ولكّل أجل كتاب.{

كلنا ش��اهد او عرف ما حل بشواطئ ومدن أمريكا من أعاصير متتالية هذه 
الفترة، ابتداء من اعصار هارفي الى اعصار ايرما وما كان قبلهما، ومن يعلم ماذا 
س��يكون من اسماء بعدها. وكلنا نذكر كذلك االعصار املسمى بكاترينا الذي حل 
بلويزيانا س��نة 2005 وغرقت مدينة نيو اورليانز ف��ي بحر الفيضان املتاطم، 
وذلك بس��بب انخف��اض أراضيها عن س��طح البحر، اذ يبلغ ارتف��اع الوالية عن 
س��طع البحر الى ناقص مترين ونصف في أكث��ر مناطق الوالية انخفاضاً، وهو 
ما س��بب هذا الغرق والدمار في املدينة. هذا االنخفاض عن سطح البحر يذكرنا 
بدولة هولندا األوروبية التي س��ميت بهذا االسم كناية عن انخفاض أرضها عن 
س��طح البحر الى س��بعة أمتار أو ثمانية، وقد أصابها أعصار مدّمر سنة 1953 

أخذ شواطئها وتركها خراباً يباباً.
ه��ذه األعاصير التي تضرب أمري��كا غرباً يقابلها أعاصي��ر تضربها أمريكا 
وأوروبا ش��رقاً في بادنا، وتعيث في أرضنا فس��اداً وإفس��اداً، وتصول وجتول 
دون أي رقي��ب أو عتي��د، وتغ��ض الطرف ع��ن البغي والظلم ال��ذي ميضي على 
رقاب الب��اد والعباد حتت س��معها وبصرها ف��ي الدول الت��ي احتلتها ودخلت 
حتت عباءتها، مخلفة أعداداً ال ميكن احتمالها من املش��ردين والاجئن والقتلى 
واألس��رى األبري��اء، الذين ال ح��ول لهم وال قوة م��ن الرجال والنس��اء واألطفال، 

نراهم بن ظهرانينا وفي حوارينا وأزقتنا. 
أعاصير أمريكا وأوروبا نحونا بدأت من االستعمار في القرن التاسع عشر 
ورمبا قبل ذلك، م��روراً بتدمير الدولة العثمانية، ثم احال اليهود في فلس��طن 
في نكبة 1948، واحتال باقي فلسطن واجزاء من األردن وسوريا ومصر سنة 

 .1967
ثم جاء إعصار الكويت س��نة 1990؛ فإعصار احتال العراق س��نة 2003 

بقلم: عدّي العزيزي 
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منتدى أميركا والعالم اإلسالمي في نيويورك
انطلق في نيويورك يوم األحد -بحضور أمير قطر 
الشيخ متيم بن حمد آل ثاني- منتدى أميركا والعالم 
اإلس��امي الثالث عش��ر، الذي تنظمه اللجن��ة الدائمة 
لتنظيم املؤمترات باخلارجية القطرية، وتش��ارك فيه 
نخبة متميزة من السياسين واملسؤولن واألكادميين 

من الواليات املتحدة وأنحاء العالم اإلسامي.
تبح��ث ال��دورة احلالية ملنت��دى أمي��ركا والعالم 
اإلس��امي ملف الاجئن في الشرق األوسط وأفريقيا 
وتأثيره على أوروبا، وظاه��رة احلركات اليمينية في 
أوروب��ا، فض��اً ع��ن التحدي��ات التي تواج��ه كبريات 

املدن العربية، وظاهرة اإلرهاب العاملي.
واتخ��ذ املنتدى منذ نش��أته قبل 15 عام��اً أهدافاً 
رئيس��ية أبرزه��ا تعزي��ز ف��رص التعاون ب��ن العالم 
اإلس��امي وأمي��ركا، وإبراز الوجه املش��رق لإلس��ام 

واملسلمن، وحتسن الصورة املشوهة في الغرب.
وأجمع املش��اركون بالدورات الس��ابقة للمنتدى 
على أن املش��كات التي تواجه العاقات بن الواليات 
املتحدة واملس��لمن ناجمة عن س��وء الفه��م الذي نتج 
ع��ن املفاهي��م اخلاطئة، التي ت��كاد تصب��ح ثابتة في 

السياسة واملواقف األميركية جتاه العرب واملسلمن.
اجللسة اخلتامية للمؤمتر

ش��هد الي��وم اخلتام��ي ملنت��دى أمي��ركا والعال��م 
اإلس��امي في نيوي��ورك عدة مناقش��ات تناولت عدداً 
من أبرز القضايا في العالم اإلس��امي ومنطقة الشرق 
األوس��ط، من بينها الدميقراطية والتعددية ومستقبل 

احلركات اإلسامية.
وقال مراسلون إن جلسات 
تش��خيص  حاول��ت  املنت��دى 
املسببات األساسية للعنف في 
العالم العربي، واقتراح حلول 
ملعاجل��ة الظ��روف التي تؤدي 

إلى انتشار ظاهرة اإلرهاب.
أن  املراس��ل  وأض��اف 
اخلتام��ي  الي��وم  جلس��ات 
بحثت أيضاً مس��ائل التعددية 
وناقش��ت  والدميقراطي��ة، 
األوضاع الراهنة في مصر بعد 
التح��والت الكبيرة التي حدثت 

منذ عام 2011.
جتارب احلركات اإلسامية

وناقش املجتمعون جتارب احلركات اإلس��امية 
أو  إقليمي��ة  كان��ت  س��واء  وطني��ة،  س��ياقات  ف��ي 
جيوسياسية، وأكدوا ضرورة تقييم آلية احلوار الدائر 
ف��ي ظ��ل االنقس��امات األيديولوجية ب��ن املجموعات 

السياسية املختلفة.
واستهدفت جلسة أخرى حتت عنوان »الاجئون 
واملدن« التوص��ل إلى عدد من التوصيات حول أفضل 
الت��ي تواج��ه حتدي��ات تتعل��ق  للم��دن  املمارس��ات 
بالهجرة، وأكد املش��اركون في اجللس��ة ضرورة فهم 
االختاف��ات ب��ن الاجئ��ن واملهاجرين، مب��ا في ذلك 
االحتياج��ات اخلاص��ة لاجئ��ن وحمايتهم مبوجب 

القانون الدولي.
إعادة اإلعمار

وبحثت آخر جلسة في املنتدى كيفية العمل على 
إع��ادة اإلعمار بع��د انتهاء الصراعات ف��ي الدول التي 
مزقتها احلروب في منطقة الش��رق األوس��ط وش��مال 

أفريقيا.
وحض��ر أمير دولة قطر الش��يخ متي��م بن حمد آل 
ثاني اجللس��ة االفتتاحية لهذا املنت��دى، الذي تنظمه 
اللجنة الدائمة لتنظيم املؤمترات في وزارة اخلارجية 
القطري��ة، ال��ذي ش��اركت في��ه نخبة من السياس��ين 
واملسؤولن واألكادميين من الواليات املتحدة وأنحاء 

العالم اإلسامي.
ودعا وزي��ر اخلارجية القطري الش��يخ محمد بن 
عب��د الرحم��ن آل ثاني ف��ي افتت��اح املنت��دى املجتمع 
الدول��ي إل��ى اتخ��اذ كاف��ة التدابي��ر حملارب��ة ظاهرة 
األس��باب  ف��ي معاجل��ة  الفش��ل  إن  اإلره��اب، وق��ال 
ف��ي  سيس��هم  للعن��ف  واالقتصادي��ة  االجتماعي��ة 

استمراره.{

أردوغان في األمم المتحدة: المجتمع الدولي 
ترك الشعب السوري وحيدًا

أم��ام  خطاب��ه  ف��ي  أردوغ��ان  ق��ال 
اجلمعي��ة العام��ة لألمم املتح��دة: ينبغي 
لنا تطوي��ر نظرة جديدة من أجل الس��ام 

العاملي.
- بذلنا وس��نواصل بذل كافة أشكال 
حل��ل  واإلنس��انية  السياس��ية  اجله��ود 

األزمة في سوريا.
ت��رك  الدول��ي  املجتم��ع  لألس��ف   -

الشعب السوري وحيداً.
- أدعو اإلقليم الكردي في العراق إلى 

التخلي عن استفتاء االنفصال.
- أدع��و أم��ام العال��م جمي��ع ال��دول 

واملؤسس��ات الدولي��ة التي ترك��ت جميع أعب��اء أكثر 
من ثاث��ة ماين الجئ على تركيا وحدها إلى االلتزام 

بوعودها.
- إن جتاه��ل موقف تركيا الصريح والواضح من 
استفتاء اإلقليم الكردي بالعراق قد يفتح الطريق أمام 
فترة تخس��ر فيه حكومة اإلقلي��م اإلمكانات التي تتاح 
له��ا. يجب علينا جميعاً العمل س��وياً من أجل حتقيق 
الس��ام واألمن واالستقرار بدل إشعال فتيل صراعات 

جديدة.
- ما يش��هده إقلي��م أراكان أش��به بتطهير عرقي. 
تّدع��ي محاربة »داعش« في املنطق��ة هي في الواقع ال 
متتلك مثل هذا الهدف، وهي تس��تخدمه مطّية لتمرير 

مخططاتها.
- املجتم��ع الدولي فش��ل في مواجه��ة التحديات 
اإلنسانية التي يواجهها مسلمو أراكان، كما فشل قبل 

ذلك بسوريا أيضاً.

- الع��راق بحاجة إلى حتقي��ق مصاحلات قائمة 
عل��ى أس��اس وحدة أراض��ي الب��اد، وأه��داف تتمثل 

بإنشاء مستقبل مشترك للجميع.
- ف��ي حال لم يت��م التص��دي ملأس��اة الروهنغيا 
ف��ي ميامن��ار فإن ذلك س��يبقى وصمة ع��ار في تاريخ 

البشرية.
- ال ب��ّد م��ن جتن��ب اخلط��وات الت��ي من ش��أنها 
أن ت��ؤدي إلى نش��وب أزم��ات جدي��دة وصراعات في 

املنطقة مثل مطالبات االستقال.
- ممارس��ات تنظي��م »ب ي د/ي ب ك« الرامي��ة 
إلى التغيي��ر الدميوغرافي ومصادرة أماك الش��عب، 
وقتل أو نفي من يعارضونه في املناطق التي يس��يطر 

عليها في سوريا هي جرمية ضد اإلنسانية.
- كل التطورات واملآسي اإلنسانية تؤكد أحقيتنا 
كتركيا ف��ي الدعوة إلعادة هيكل��ة مجلس األمن حتت 

شعار »العالم أكبر من خمسة« الذي جعلناه رمزاً.

.. ترامب ألمير قطر: األزمة الخليجية 
ستحل بوقت سريع للغاية

قال الرئيس األمريك��ي دونالد ترامب، خال 
لقائ��ه أمي��ر قطر الش��يخ متيم بن حم��د آل ثاني، 
عل��ى هامش اجتماع��ات اجلمعي��ة العامة لألمم 
املتحدة، مس��اء الثاث��اء، إن »لديه ش��عوراً بأن 

األزمة اخلليجية ستحل بوقت سريع للغاية«.
وذك��رت قن��اة اجلزي��رة أن أمي��ر قط��ر ق��ال 
لترام��ب خ��ال اللق��اء: إن »مس��اعيك للتوس��ط 
سوف تساعد كثيراً من حل األزمة مع جيراننا«. 
وتاب��ع: »لطامل��ا قلنا إننا منفتح��ون على احلوار 
)حل��ل األزم��ة( وس��وف نبق��ى كذل��ك«. وأكد أن 
عاق��ات ب��اده م��ع الوالي��ات املتح��دة »قوي��ة 

وتاريخية«.
وجدد أمير قطر، في كلمته أمام الدورة ال�72 
للجمعية العامة لألمم املتحدة بنيويورك، مساء 
الثاث��اء، دعوت��ه حل��وار »غي��ر مش��روط« حلل 
األزم��ة اخلليجي��ة قائم عل��ى االحت��رام املتبادل 
للس��يادة. ودع��ا إلى إب��رام ميثاق دولي بش��أن 

تسوية املنازعات بن الدول بالطرق السلمية.
ووص��ف آل ثان��ي اإلج��راءات، الت��ي قامت 
به��ا ال��دول الت��ي »حاص��رت« ب��اده، ب�»الغدر 

واإلرهاب«.

وق��ال في هذا الص��دد: »لقد تدخل��ت الدول، 
الت��ي فرض��ت احلص��ار اجلائ��ر عل��ى قط��ر ف��ي 
الش��ؤون الداخلي��ة للدول��ة عب��ر الضغ��ط على 
مدنييها بالغذاء والدواء وصات الرحم، لتغيير 
موقفه��م السياس��ي لزعزعة االس��تقرار في دولة 

ذات سيادة. أليس هذا أحد تعريفات اإلرهاب«.
وتعصف باخلليج أزمة بدأت في 5 حزيران 
املاض��ي، إثر قط��ع كل من الس��عودية واإلمارات 
والبحري��ن ومص��ر عاقاته��ا م��ع قط��ر بدع��وى 
الدوح��ة  تنفي��ه  م��ا  وه��و  لإلره��اب«،  »دعمه��ا 

بشدة.{

اتهام أممي للنظام السوري باستخدام أسلحة محّرمة
ج��ددت جلن��ة التحقي��ق التابعة ل��ألمم املتحدة 
ح��ول وض��ع حق��وق اإلنس��ان ف��ي س��وريا؛ اتهامها 
للنظام الس��وري باس��تخدام أس��لحة محرم��ة دولياً 
في عدة ح��االت ضّد املدنين، وذلك ف��ي املناطق التي 

تسيطر عليها املعارضة.
م��ن جهتها، طالب��ت كارال ديل بونتي املس��تقيلة 
من اللجنة بتش��كيل محكمة دولي��ة للنظر في اجلرائم 
املرتكب��ة في ه��ذا البلد الغ��ارق في احلرب منذ س��بع 
س��نوات وس��ط إفات تام م��ن العقاب، بحس��ب آخر 

كلمة لها أمام مجلس حقوق اإلنسان في جنيف.
وقال��ت القاضية الس��ابقة املعروف��ة بصراحتها 
وعفويته��ا: »س��بع س��نوات م��ن اجلرائم في س��وريا 
وس��ط إف��ات تام م��ن العق��اب.. ه��ذا ليس مقب��والً«، 
مضيف��ة: »كان ميكننا أن نحصل م��ن املجتمع الدولي 

ومجل��س األم��ن عل��ى تش��كيل محكمة تعن��ى بجميع 
اجلرائم املرتكبة في س��وريا«، وتساءلت: »لم ال ميكن 

احلصول على محكمة؟«.
وطلب��ت جلن��ة التحقي��ق ح��ول س��وريا التابعة 
ملجلس حقوق اإلنس��ان األممي ع��دة مرات من مجلس 
األم��ن الدول��ي إحال��ة املل��ف الس��وري إل��ى احملكم��ة 
اجلنائي��ة الدولي��ة، واصطدمت مبادرة به��ذا االجتاه 
ع��ام 2014 ف��ي مجل��س األم��ن مبعارض��ة الص��ن 

وروسيا الداعمة الرئيسية لدمشق.
وأس��فر الن��زاع الس��وري ع��ن مئ��ات اآلالف م��ن 

القتلى، وماين النازحن والاجئن.
وسبق أن أصدرت اللجنة التي يرأسها البرازيلي 
باول��و بينييرو 14 تقريراً، لكنها ل��م حتصل على إذن 

من دمشق للتوجه إلى سوريا.

وكانت ديل بونتي السويسرية )70 عاماً( عضواً 
في جلنة التحقيق األممية لس��وريا منذ أيلول 2012، 
لكنها أعلنت يوم 6 آب املاضي أنها ستس��تقيل بسبب 

إحجام مجلس األمن عن التحرك.
وقال��ت آن��ذاك: »صدقون��ي ل��م أر مث��ل اجلرائ��م 
الفظيعة التي ارتكبت في س��وريا، ال في رواندا وال في 

يوغسافيا السابقة«.
وتولت دي��ل بونتي منص��ب املّدعي��ة العامة في 
محكم��ة اجل��زاء الدولي��ة ليوغس��افيا الس��ابقة بن 
عام��ي 1999 و2007، وجنح��ت ف��ي إدان��ة الرئيس 
الصرب��ي الس��ابق س��لوبودان ميلوس��وفيتش أم��ام 
القضاء الدولي. كما عرفت مبطاردتها ملجرمي احلرب 

في رواندا.
قطر تطالب مبحاكمة 

»مجرمي سوريا«
ودع��ا علي املنصوري، املن��دوب الدائم لقطر لدى 
مكتب األمم املتح��دة بجنيف، خال احل��وار التفاعلي 
م��ع جلنة التحقيق الدولية املس��تقلة بش��أن س��وريا 
في مجلس حقوق اإلنس��ان، املجتمع الدولي وخاصة 

مجلس األم��ن، إلى »تقدمي املزيد م��ن الدعم إلى اآللية 
الدولية احملايدة واملس��تقلة للمس��اعدة ف��ي التحقيق 

حول اجلرائم بسوريا«.
وج��ددت قط��ر دعمه��ا جلمي��ع اجله��ود الرامي��ة 
للتوص��ل إلى ح��ل سياس��ي لألزم��ة الس��ورية، وفقاً 
لبيان »جنيف1« وقرارات مجلس األمن، حسب وكالة 

األنباء القطرية الرسمية.
وينص بيان »جنيف 1« عل��ى »إقامة هيئة حكم 
انتقالية باس��تطاعتها أن تمُهّي��ئ بيئة محايدة تتحرك 
في ظلها العملي��ة االنتقالية، وأن متارس هيئة احلكم 
االنتقالي��ة كامل الس��لطات التنفيذية« عل��ى أن تقوم 

بالتهيئة لدستور وملستقبل جديد في سوريا.{
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يوم الثاثاء 2017/9/12 في احملكمة العسكرية.
ومت التواف��ق خ��ال اللق��اء عل��ى سلس��لة م��ن 
السياس��ية  املرجعي��ات  بزي��ارة  تب��دأ  التح��ركات 
والديني��ة ف��ي صي��دا وخارجه��ا لتأكي��د املظلومية 
الواقع��ة نتيجة عدم األخذ باإلخبار، ما يش��كل خلاً 
ف��ي مفه��وم املس��اواة ومقتضي��ات العدال��ة، عندما 
يت��م تغييب طرف أساس��ي كان س��بباً وش��ارك في 
كل مجري��ات األح��داث األليمة التي ج��رت في عبرا، 
القض��اء  أم��ام  ومثول��ه  اس��تدعاؤه  مت  ل��و  وال��ذي 
لتغيرت مجريات احملاكمة وصوالً للحقيقة وحتقيق 

العدالة.

الوف��د للدكتور حم��ود تداعيات بن��اء اجلدار على 
كافة الصعد، وخاصة انه سيضم »مجمع منصور 
ع��زام« الذي توج��د فيه عدة مراف��ق حيوية هامة 

البناء املخيم.. 
وأكد الدكتور حم��ود موقف اجلماعة الرافض 
أساس��اً لبن��اء اجل��دار، ووعد مبتابع��ة املوضوع 
مع اجلهات املعنية من أمنية وسياس��ية ودينية، 
للحف��اظ على ما بقي من مقومات اجتماعية داخل 
املخي��م، تعاطفاً مع معاناة الش��عب الفلس��طيني 
ودعم��اً لصم��وده واس��تمرار مس��يرة كفاحه ضد 

العدّو الصهيوني حتى حتقيق حق العودة.

املعن��وي بع��د األح��داث األخيرة ف��ي جرود عرس��ال 
ورأس بعلبك، مع إصرار احملكمة العسكرية على عدم 
األخذ باإلخبار الذي قدم الى النيابة العامة وللمحكمة 
نفس��ها من قبل احملامن حول وج��ود طرف ثالث كان 
هو الس��بب بالبدء بهذه املعارك واإليقاع بن اجليش 
واألهال��ي، وبالتال��ي س��تكون سلس��لة م��ن اللقاءات 
سنقوم بها على املستوى الرسمي في محاولة لتأجيل 
صدور األحكام إليجاد بيئة مناس��بة للقضاة ليأخذوا 
أحكاماً عادلة من ناحية، ولتأكيد األخذ باإلخبار الذي 
ّدم لهم، في نهاية األمر هذا اإلخبار س��ينعكس حكماً  قمُ

على األحكام وبالتالي على عدالة هذه األحكام.
م��ن  س��تكون  العس��كرية  احملكم��ة  أن  نتوق��ع 
املوضوعية والعقانية حيث انها ستس��تجيب لطلب 
تأجي��ل النطق باألح��كام، وانها س��تأخذ بنهاية األمر 

القرار الصائب.

القرار الصادم لرئيس احملكمة العسكرية، وعدم 
األخذ باإلخبار املقدم من أكثر من طرف حول مشاركة 
س��رايا حزب الله في معارك عب��را حتت عنوان )من 
أطل��ق الرصاصة األولى(، والش��عور بتبخر الوعود 
الت��ي أطلقها أكثر من مس��ؤول ومرجعية سياس��ية 
وديني��ة ح��ول العف��و الع��ام، كل ذل��ك كان مح��ور 
اللق��اء ال��ذي جمع نائ��ب رئي��س املكتب السياس��ي 
للجماع��ة االس��امية في لبن��ان د. بس��ام حمود في 
مرك��ز اجلماع��ة في صي��دا بأهالي موقوف��ي أحداث 
عبرا للتباحث بتطورات قضية أبنائهم وما آلت إليه 
األم��ور، خاصة بعد اجللس��ة العاصف��ة التي جرت 

السياس��ي  املكت��ب  رئي��س  نائ��ب  اس��تقبل 
للجماعة اإلس��امية في لبنان د. بس��ام حمود في 
مكتب اجلماعة في صيدا وفداً من جلنتي »لوبية« 
برئاس��ة أبو وائل زعيتر و»حطن« برئاس��ة علي 
أص��ان بحض��ور مس��ؤول ملف املخيم��ات عضو 
اللجن��ة السياس��ية أحم��د احلب��ال. ج��رى خال 
اللقاء البحث في القضايا االجتماعية واملعيش��ية 
وباألوض��اع العام��ة ف��ي مخيم عن احلل��وة، وال 
س��يما موض��وع اجل��دار االس��منتي ال��ذي يبنيه 
وانعكاس��اته  املخي��م  ح��ول  اللبنان��ي  اجلي��ش 
االجتماعية واحلياتية على املخيم وأهله. وشرح 

التقى النائب الدكتور عماد احلوت أهالي موقوفي 
أح��داث عب��را ف��ي قاع��ة مرك��ز اجلماع��ة اإلس��امية 
في صي��دا، بحض��ور نائب رئي��س املكتب السياس��ي 

للجماعة اإلسامية في لبنان الدكتور بسام حمود.
وج��رى خ��ال اللق��اء البح��ث بتط��ورات قضية 
موقوف��ي أح��داث عب��را، حي��ث ق��دم األهال��ي ش��رحاً 
ملعاناتهم االجتماعية واملعيش��ية، والظروف املتعلقة 
بتوقي��ف أبنائهم والظلم الواق��ع عليهم نتيجة إصرار 
رئي��س احملكمة العس��كرية عل��ى إصدار األح��كام في 
28-9-2017، واللق��اءات التي أجري��ت مع مختلف 

القوى السياسية الفاعلة في املدينة.
وف��ي ختام اللقاء قال الدكتور احلوت: لقاء اليوم 
مع أهالي املوقوفن بأح��داث عبرا في ظل توجه لدى 
احملكمة العس��كرية إلصدار أحكام في ظرف ال يساعد 
القض��اة على إص��دار أح��كام عادلة، نتيج��ة الضغط 

الجماعة اإلسالمية في صيدا
تلتقي أهالي موقوفي أحداث عبرا

الجماعة اإلسالمية في صيدا
تستقبل وفدًا أهليًا من مخيم عين الحلوة

النائب عماد الحوت يلتقي أهالي موقوفي أحداث 
عبرا في مركز الجماعة اإلسالمية في صيدا

أنشطة

بمن نأنس بعدك يا سليم؟
الذي��ن  أوائ��ل  م��ن  األخ س��ليم عبي��د، كان 
اس��تجابوا لنداء الدعوة اإلس��امية، وهو الذي 
احتضنه��ا طالب��اً فمربي��اً ف��ي مدرس��ة اإلميان 

اإلسامية في السفيرة - الضنية العليا.
كان صاح��ب طرف��ة وجناب��ة، وكان صلباً 
وعني��داً في مواجهة خصوم الدعوة اإلس��امية 
مهما كان ش��أنهم، وق��د انفرد بتس��مية خاصة 
يطلقه��ا عل��ى ه��ؤالء املعاندي��ن للدع��وة، ب��أن 

سماهم »املأل«، كما ذكر في القرآن الكرمي.
تتلم��ذ على يد الرعيل األول من جيل الدعوة 

في الضنية، وكان جّم العطاء، فتبرع بس��طح منزله ليبني عليه مركزاً للجماعة 
اإلسامية، وما زال قائماً في عن التينة حتى اآلن.

انتق��ل إل��ى رحمة الل��ه تعالى ي��وم اخلمي��س 2017/9/7 في املستش��فى 
بطربل��س. نس��أل الل��ه تعال��ى أن يتغم��ده برحمت��ه، وأن يجزي��ه عن اإلس��ام 

واملسلمن خير اجلزاء.
أبو مازن

فعاليات المنظمة العربية في الدورة 36 
لمجلس حقوق اإلنسان بـ»جنيف«

عق��دت املنظم��ة العربي��ة حلقوق اإلنس��ان 
أول��ى فعالياته��ا عل��ى هام��ش  ظه��ر االثن��ن، 
مش��اركتها في أعمال ال��دورة 36 ملجلس حقوق 
اإلنس��ان باألمم املتح��دة التي تتواص��ل في مقر 

األمم املتحدة في جنيف.
تناولت الفعالية »حقوق اإلنسان وتداعيات 
اإلره��اب في املنطقة العربي��ة«، وحتدث خالها 
ع��اء ش��لبي األم��ن الع��ام للمنظم��ة العربي��ة 
حلق��وق اإلنس��ان، وحاف��ظ أب��و س��عدة رئيس 
املنظمة املصرية حلقوق اإلنسان وعضو اللجنة 
التنفيذي��ة للمنظم��ة العربية حلقوق اإلنس��ان، 
وعرف��ات الرفيد املدي��ر التنفيذي ملرك��ز التأهيل 
واملعلومات في مجال حقوق اإلنسان في اليمن، 
وأدار املناقش��ات محمد راض��ي، املدير التنفيذي 

للمنظمة العربية.
وأش��ار األمن الع��ام للمنظمة، إل��ى تنامي 
مخاط��ر وأمن��اط اإلرهاب ف��ي املنطق��ة العربية 
الدولي��ة  املس��لحة  النزاع��ات  بتنام��ي  اتص��االً 
والداخلية في س��بع ساحات عربية، وتأثيراتها 
املتزاي��دة عل��ى الوض��ع ف��ي بل��دان االس��تقرار 
النس��بي األخرى في املنطقة، وما تس��فر عنه من 
انته��اكات جس��يمة حلق��وق اإلنس��ان وخاصة 
احلق في احلياة والسامة الشخصية وتعقيدها 
لفرص التس��وية الس��لمية النزاعات، فضاً عن 
تأثيراته��ا الفادح��ة على مصادر دخل رئيس��ية 
لل��دول، وبالتال��ي عل��ى احلق��وق االقتصادي��ة 

واالجتماعية.
وأضاف أن املنطقة حتولت بس��بب احلرب 
الدولي��ة غي��ر املنضبط��ة عل��ى اإلره��اب عق��ب 

جرمية 11 س��بتمبر 2001 إلى س��احة مواجهة 
رئيس��ية عاملي��اً، وما لبث��ت أن تعمق��ت احلرب 
فيها عق��ب االحتال األمريكي للع��راق في العام 
2003، وم��ا س��ببه م��ن التح��ول ع��ن القضي��ة 
الفلسطينية إلى تفجير الصراع السني الشيعي 
في املنطقة، وانغماس تنظيمات اإلرهاب في هذا 

الصراع على الطرفن حتى اآلن.
وتط��رق األمن العام للمنظم��ة إلى ما رافق 
تص��دي احلكومات العربي��ة لإلرهاب من تغول 
على حساب حقوق اإلنسان واحلريات، مبا وفر 
دعماً غير مباش��ر لإلرهاب اس��تفادة من أخطاء 
مكافح��ة اإلرهاب، فضاً عن اس��تخدام مكافحة 
اإلره��اب في تضييق املجال الع��ام، وأبرزها في 
مجال حريات التعبير والتجمع من خال قوانن 
جرائم املعلومات والنشر واجلمعيات، وساعدها 
على ذلك الك��وارث التي رافقت احلمات الدولية 
ض��د اإلره��اب وض��د تنظي��م »داع��ش« بصف��ة 
خاصة، على نحو أكد اس��تخدام أطراف إقليمية 

ودولية لإلرهاب في صراعاتها السياسية.
وم��ن جانبه أوض��ح حافظ أبو س��عدة، أن 
محاوالت اإلرهابين التذرع مببررات سياسية، 
والتأثي��ر الكبير لإلرهاب عل��ى الناس، وخاصة 
سكان بعض مناطق شمالي سيناء، واستهداف 
املواطنن املس��يحين، وتدمير السياحة وجذب 
االس��تثمارات. وع��ن اإلره��اب ومكافحت��ه ف��ي 
اليمن، أوضح عرفات الرفيد، أن نش��أة الظاهرة 
اإلرهابي��ة ف��ي اليمن ب��دأت مع ع��ودة املقاتلن 
م��ن افغانس��تان، وتزاي��دت بعد تدمي��ر املدمرة 
األمريكي��ة »ك��ول« ف��ي مين��اء ع��دن، وتوظيف 
لإلرهاب  السابق  النظام 
الدولي��ة،  عاقات��ه  ف��ي 
الطائرات  غارات  وتفاقم 
ب��دون طي��ار األمريكي��ة 
اآلالف  أوقع��ت  الت��ي 
واجلرح��ى  القتل��ى  م��ن 
املدني��ن، وتطورت  م��ن 
ق��وات  بإن��زال  مؤخ��راً 
عس��كرية أمريكي��ة على 

األرض.{
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تسير محاكمة الشيخ أحمد األسير ورفاقه نحو احلسم، سواء اكتملت عناصر احملاكمة أم 
لم تكتمل، بعدما ضربت احملكمة العسكرية عرض احلائط بأصول احملاكمات القضائية.

رئيس احملكمة في اجللس���ة األخيرة لم يكتف برّد جميع طلبات وكالء الدفاع عن األس���ير 
ب���ل اتهمهم باملماطل���ة وعرقلة العدالة وطردهم من قاعة احملكمة، وقرر تعيني محام عس���كري 
)ضابط( لأس���ير، وأنهى االس���تجوابات على أن تبدأ املرافعة في اجللسة التالية. وختم رئيس 
احملكمة إجراءاته بالقول »علينا أاّل ننس���ى ش���هداء اجليش، ونحن مس���ؤولون عن إعطاء احلق 
له���ذه الدم���اء«، وه���ي عبارة العالق���ة لها بالقانون ورمب���ا هي أقرب الى الش���عر، وهي حتمل في 

طياتها حكمًا مسبقًا بإدانة املتهمني وتعاطفًا مع جهة االدعاء.
 ل���ن نق���ف عن���د هذا التفصي���ل، لكن ما يج���ب الوقوف عنده ه���و الطلبات الت���ي تقدم بها 
وكالء الدف���اع عن الش���يخ األس���ير، والتي اعتبرها رئي���س احملكمة مماطلة ورفض االس���تجابة 
لها. وكالء الدفاع طالبوا احملكمة باالس���تماع إلى عدد من املس���ؤولني السياسيني والعسكريني 
الذي���ن يفت���رض وكالءالدفاع أن لديهم معلومات س���تفيد احملاكمة. ومبا أنه يفترض باحملكمة 
أن التكون متأثرة بأي ضغوط سياسية، وأن تطبق القانون وحترص عليه، ومبا أنه يفترض أن 
جميع اللبنانيني حتت س���قف القانون في خدمة العدالة، فإن املوقف الطبيعي هو االس���تجابة 
لهذه الطلبات طاملا أنها - حس���ب الدفاع - ستس���اهم في جالء احلقيقة. لكن احملكمة رفضت 
الطل���ب وعزل���ت احملامني وعّينت للمتهمني مح���ام اختارته هي رغم أنوفه���م. رمبا يكون وكالء 
الدفاع مخطئون في تقديرهم، ورمبا يتّينب أن شهادات الشهود أكدت إدانة األسير ورفاقه، لكن 
طل���ب االس���تدعاء حق لي���س للمحكمة رفضه دون مبرر، وهو اليبيح حكم���ًا اتهام وكالء الدفاع 

بعرقلة سير العدالة ومنعهم من دخول قاعة احملكمة.
ليس���ت هي املرة األولى التي ترفض احملكمة طلبات جهة الدفاع، فقد س���بق لها أن رفضت 
التحقي���ق ف���ي إخبار قدمه احملامون يطال���ب بالتحقيق في هوية من أطل���ق الرصاصة األولى 
وأشعل فتيل املعارك. يستند هذا اإلخبار إلى صور ومقاطع مصّورة وتسجيالت صوتّية انتشرت 
ف���ي وس���ائل اإلعالم ووس���ائل التواصل االجتماعي، إضافة لش���هادات العديد م���ن أبناء منطقة 
عبرا الذين ش���اهدوا بأعينهم مش���اركة عناصر حزبية مس���لحة في املعارك. رمبا يتبنّي أن هذه 
العناص���ر ه���ي من بدأت إطالق الن���ار، فاختلط احلابل بالنابل واش���تعلت املعارك بعدها، وهذا 
يعني أن املواجهة لم تكن متعمدة من طرف األس���ير ورفاقه، ورمبا يتبني أن مش���اركة العناصر 
احلزبي���ة اقتص���رت على مس���اندة اجلي���ش اللبناني ف���ي معركته، وأنه���ا كانت بالتنس���يق معه، 
وهدفت للتس���ريع بحس���م املعركة واحلّد من اخلس���ائر. في كال احلالني على احملكمة التحقيق 
ف���ي ه���ذا اإلخبار لعالقته الوثيق���ة مبضمون القضية. أما أن تطم���س احملكمة كما كل الطبقة 
السياس���ية رأس���ها في الرمال، وحتاول نفي ما هو مؤكد ومعروف لدى أبناء صيدا من مش���اركة 
طرف ثالث في املعركة، فهذا ُيفقد احملكمة العس���كرية مصداقيتها والثقة في أحكامها ويدفع 

للتشكيك بها.
الرفض املتكرر وغير املبّرر لطلبات وكالء الدفاع دفعهم لالس���تنكاف عن الس���ير باحملاكمة، 
األمر الذي اعتبرته احملكمة العسكرية مماطلة، علمًا أن االستنكاف هو حق من حقوق الدفاع 
وليس ألحد سلبه. وهو بكل األحوال ليس بدعة ابتدعها وكالء الدفاع عن األسير، فاللبنانيون 
يذك���رون اس���تنكاف احملامي أدمون نعيم )وكيل الدفاع عن س���مير جعجع( بس���بب عدم تطبيق 

الطرق القانونية لناحية توقيفه في سجن وزارة الدفاع.
من املعروف في القضاء، أنه إذا تبنّي وجود عالقة أو مصلحة أو صلة تربط القاضي أو أحد 
أقربائ���ه باملدع���ي أو املدعى عليه، فإن عليه التنحي ويتم تعيني قاض آخر ليحل مكانه. فكيف 
هو احلال بالنسبة حملكمة اسمها »عسكرية«، مشّكلة من عدد من الضباط وقام بتعيينهم قائد 
اجلي���ش، وه���م ينظ���رون في ملف مقتل عدد م���ن عناصر اجليش في أحداث عب���را. ألن يكونوا 
متعاطفني حكمًا مع جهة االدعاء )اجليش اللبناني( في مواجهة املّدعى عليهم أيًا كانوا؟! أم 

أن قضاة احملكمة العسكرية مالئكة ليسوا من البشر؟!

بقلم: أواب إبراهيم

المحكمة العسكرية والمالئكة

كلمة طيبة

يفت��رض السياس��يون اللبناني��ون أنن��ا 
نحن معش��ر مواطنيهم مجموعة حمقى، وهم 
أحيان��اً يصيب��ون بافتراضه��م ه��ذا وأحيان��اً 
يخطئ��ون، ذاك أن واحدن��ا لي��س على س��وّية 
ذكاء متواصلة. نخطئ مرة فيجروننا وراءهم، 

ثم يعود نفر منا ليحاول تصويب شططه.
ومناسبة حفلة جلد النفس هذه، السجال 
اللبنان��ي ح��ول م��ا حص��ل ف��ي عرس��ال عام 
2014، ح��ن أق��دم كل م��ن »داع��ش« وجبهة 
النصرة على غزو البلدة وأسر حوالى عشرين 

عسكرياً لبنانياً فيها.
يري��د »العوني��ون« فت��ح حتقي��ق به��ذه 
الواقع��ة بعد انقض��اء أكثر من ثاث س��نوات 
عليها، ويلمحون إلى أن املسؤول عن قرار عدم 
إقدام اجلي��ش اللبنان��ي على حتري��ر اجلنود 
األس��رى ه��و رئي��س احلكوم��ة الس��ابق متام 

سام وقائد اجليش السابق جان قهوجي.
مل��اذا ل��م يدخ��ل اجلي��ش إل��ى عرس��ال؟ 
الهدف من هذا الس��ؤال سياس��ي وثأري، لكنه 
مبوازاة ذل��ك، ينط��وي على درج��ة عالية من 
اس��تغباء اللبناني��ن! اجلميع يع��رف ملاذا لم 
يدخل اجليش إلى عرس��ال، فالبل��دة حينذاك 
كانت تضم حوالى مئة وخمس��ن ألف مواطن 
لبنان��ي والجئ س��وري، وقرار الدخ��ول إليها 
مضمون��ة  غي��ر  مواجه��ة  س��يعني  عس��كرياً 
النتائ��ج، واجلي��ش كما احلكوم��ة ال يتحمان 
تبع��ات احتماالته��ا، وال س��يما أن احل��دود لم 
تكن واضح��ة بن مناطق انتش��ار املس��لحن 
الغ��زاة، واملدنين من أهل عرس��ال والاجئن 
الس��ورين. هذا اجلواب البديه��ي يفتح الباب 
أمام سؤال ثان حملت اإلجابات اللبنانية عنه 
اس��تغباًء موازياً لعق��ول اللبنانين. هل كانت 
عرس��ال مبواطنيه��ا ونازحيها بيئ��ة حاضنة 
للمس��لحن الغ��زاة آن��ذاك بحي��ث متكن��وا من 
التحص��ن ب��ن املدني��ن؟ هن��اك جواب��ان عن 
هذا الس��ؤال، األول يق��ول إن املقاتل��ن الغزاة 
غرب��اء ع��ن البلدة، وه��م اس��تهدفوا أهلها كما 
اس��تهدفوا اجليش اللبناني، والثاني يقول إن 
عرس��ال بيئة حاضنة ل�»داع��ش« والنصرة، 
وإن لعناص��ر اجلماعتن عائات في مخيمات 
الاجئ��ن فيه��ا، وإن مواطن��ن م��ن عرس��ال 
س��هلوا عملية الغ��زو هذه. اجلواب��ان يغفان 
احلقيق��ة، عل��ى نح��و ما تغف��ل السياس��ة في 

لبنان كل احلقائق.

سجاالت لبنانية
بعد حرب أهلية في سوريا

ملس��لحي اجل��رد املنحدري��ن عائ��ات في 
مخيمات الاجئن، ال ب��ل إن لبعضهم عائات 
م��ن أهل عرس��ال. وآلخرين منه��م عائات في 
طرابل��س، لكن كل هذا ال يمُغف��ل حقيقة لبنانية 
تتمث��ل في أن م��ا يحصل في س��وريا هو أيضاً 
ح��رب أهلية لبنانية. ثم��ة مقاتلون »أهليون« 
لبنانيون يقاتلون مع فصائل حتارب النظام، 

وآخرون يقاتلون مع النظام.
أهل عرسال والنازحون إليها ضد النظام 
في س��وريا، وهذه احلقيقة انبن��ى عليها واقع 
ثم��ة  أن  عليه��ا  انبن��ى  ودميوغراف��ي.  أهل��ي 
عائات اس��تمُقبلت في البلدة بصفتها ضحّية، 
وهي ضحية فع��اً، وعاقات م��ع مقاتلن في 
اجلرود حتولوا الحق��ًا إلى »داعش« والنصرة 
واس��تمرت العاقة معهم. »حزب الله« تعامل 
مع ه��ذا الواقع ميدانياً، على الرغم من خطابه 
اللبنانية )املس��يحية  التحريض��ي. األص��داء 
حتديداً( خلطاب احل��زب التحريضي حاولت 
توظي��ف ه��ذا الواق��ع ف��ي مس��اعيها الثأرية، 
مغفل��ة حقيقة أن أي تس��وية ب��ن اجلماعتن 
األهليتن )الش��يعية والس��ّنية( س��تكون هي 
ضحّيت��ه. صفق��ة الباص��ات منوذج ع��ن هذا 
االحتم��ال، ففي ظلها مت إغف��ال احلق اللبناني 

في محاسبة قتلة عناصر اجليش اللبناني.
الدعوة إلى محاس��بة من يق��ف وراء قرار 
عدم زج اجليش في مواجه��ة أهلية، وظيفتها 
ال تتع��دى جتدي��د التحري��ض الداخلي. ولكي 
مبحاس��بة  معني��ون  مطلقيه��ا  أن  نص��ّدق 
املتس��اهلن بحي��اة جنودنا، يج��ب عليهم أن 
يرفق��وا دعوته��م إل��ى التحقي��ق بدع��وة إل��ى 
التحقيق في أس��باب وموجبات السماح لقتلة 
اجلن��ود مبغ��ادرة اجل��رود بالباص��ات. وهذا 
ب��اب لاقتصاص م��ن القتل��ة، مثلم��ا الدعوة 
إلى التحقيق باب لاقتصاص من املتس��اهلن 

بحياة جنودنا.
في اجلزء األول م��ن التحقيق، يقول متام 
س��ام إنه مع نشر محاضر اجتماعات مجلس 
ال��وزراء لكش��ف حقيقة م��ا حصل، أم��ا اجلزء 
الثان��ي م��ن التحقي��ق، أي موجبات الس��ماح 
لقتلة اجلن��ود مبغادرة اجلرود س��املن، فهي 
ل��دى »ح��زب الل��ه«، وهذا م��ا لم يس��أله عنه 

أحد.{
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بقلم: حازم األمني 


