
كردستان.. والمصالح العربية
يق���ول املث���ل: رّب ضارة نافعة. ورمبا جاءت قضية اس���تفتاء كردس���تان العراق على هذه 
اخللفّية. فقد كانت منطقة الش���رق األوس���ط تعّج وتضج باخلالفات والصراعات.. من أزمة 
حص���ار قطر في اخلليج، إلى الصراع اإليراني التركي حول س���وريا، الى اخلالف الس���عودي 
م���ع إيران.. لتدخل قضية االس���تفتاء على اس���تقالل كردس���تان على خ���ط األزمات، فتقف 
إي���ران ال���ى جانب تركي���ا، والعراق ال���ى جانب الس���عودية، وأن يتهم اجلميع كردس���تان بأنها 
مش���روع صهيوني يراد به إضعاف الس���احة العربية بزرع إقليم هجني في داخلها. واملعروف 
أن اتفاقي���ة س���ايس بيك���و توقفت منذ عام 1916 بعد احلرب العاملية األولى وتقس���يم الدولة 
العثمانية عند قيام دولة لألكراد، ألن العرب شكلوا نّيفًا وعشرين دولة، واألكراد توزعوا بني 
الع���راق وتركي���ا وإيران وس���وريا، فلماذا ال تكون لهم دولة؟! ه���ذا ال يعني الوقوف الى جانب 
قي���ام دول���ة كردي���ة، وال الى مزي���د من تقس���يم العالم العربي، وأن تكون كردس���تان مش���روعًا 
إسرائيليًا.. ولكن باعتماد احلوار مع اإلخوة األكراد، فهم واقع ال بّد من التسليم به، وليس 
التعريض به وإدانته لنقذف به الى احلضن اإلسرائيلي بدعم أمريكي بات واضحًا، فالكيان 

الصهيوني ينتظر ذلك، ويتهم العرب بالعنصرية واالنتهازية وانتهاك حقوق اإلنسان.
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ثمن النسخة
االشــتــراكـــات

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

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

بري: ما يحصل اعتداء على 
صالحيات المجلس ورئاسته

أكد  رئيس املجلس النيابي   نبيه بري  أن 
»سلس��لة الرتب والرواتب  حق وواجب، ولو 
أن الدولة كانت تدفع غالء معيشة ملا وصلنا 
إلى ما نحن عليه«، مش��يراً إلى أن »اخلزينة 
تدفع س��نوياً 888 بليون لي��رة لبنانية بدل 
غالء معيش��ة ضمن إيرادات له��ا«. وقال في 
دردش��ة م��ع اإلعالميني ف��ي املصيلح: »كنت 
وال أزال متحمس��اً للسلس��لة، ومن الطبيعي 
مع إق��رار السلس��لة أن يك��ون هن��اك قانون 
لتأم��ني متويله��ا وتغطية تكاليفه��ا، حتقيقاً 

للتوازن بني اإليرادات والنفقات«.
وأس��ف ألن »يق��ال إن املجل��س ليس له 
احل��ق بفرض ضرائب إال من خ��الل املوازنة، 
مع العلم أن قانون السلس��لة مر، وإذا كان ال 
يحق للمجلس إقرار قوانني تتضمن الضرائب 
ف��إن املجلس أقر في جلس��ته األخيرة قانون 
ف��ي  ذل��ك؟  فكي��ف  النف��ط  عل��ى  الضريب��ة 
احلقيق��ة، ما يحصل هو جت��اوز وجترؤ على 
املجل��س النياب��ي واعتداء عل��ى صالحيات 
رئيس��ه أو خ��رق التف��اق الطائف، ب��ل بداية 
قتل��ه، ومن ال يدرك هذه احلقيقة يضع لبنان 
أمام مش��كلة أكبر. إن تفس��ير الدستور يعود 

فقط للمجلس النيابي«.

دريان: الحلول لألزمات 
بالتنسيق معنا

شدد مفتي اجلمهورية اللبنانية الشيخ 
عبد اللطيف دريان من صيدا على »أننا أساس 
في هذا الوطن، واحللول ألزماته تأتي عبرنا 
وتأتي ايضاً بالتنسيق معنا«. وقال: »علينا 
ان نحاف��ظ على طائفتنا متماس��كة متحابة، 
ألن ه��ذه الطائفة جزء أساس��ي من النس��يج 
اللبنان��ي. نح��ن اه��ل االعت��دال والوس��طية 
والتسامح واحملبة والرحمة. فليعلم اجلميع 
اننا ال نريد عداء مع احد، لكننا نريد ان تكون 
احلقوق والواجبات متساوية في هذا الوطن 

بني جميع املواطنني«.
وأك��د أنه »ال يوجد ف��ي لبنان مواطنون 
م��ن الدرجة األول��ى ومواطنون م��ن الدرجة 
الثاني��ة، كلن��ا لبنانيون ومتمس��كون بدولة 
القان��ون، الدول��ة الوطنية الق��ادرة العادلة 
التي تعطي احلقوق للجميع واجلميع يؤدي 
الواجب��ات لها. هذا هو لبن��ان، لبنان ال يبقى 
وال يس��تمر اال بتكات��ف جمي��ع أبنائه من كل 

الطوائف ومن كل التيارات السياسية«.

»المستقبل«: اللقاءات المنفردة 
مخالفة للبيان الوزاري

النيابي��ة  »املس��تقبل«  كتل��ة  نبه��ت 
م��ن »خط��ورة احمل��اوالت لف��رض توجهات 
سياس��ية على لبنان تتعارض مع مصاحله 
من خ��الل التواصل مع النظام الس��وري من 
خ��ارج التفاه��م السياس��ي الوطن��ي« )لقاء 

جبران باسيل- وليد املعلم في نيويورك(.
واعتب��رت أن »ه��ذا التص��رف محاول��ة 
الس��تدراج لبن��ان لضم��ه إل��ى مح��ور ايران 
وحج��ج  ذرائ��ع  حت��ت  الس��وري  والنظ��ام 
مختلف��ة«، الفت��ة إلى »أن ممارس��ات النظام 
واس��تمرار ارتكاب��ه جرائم��ه الرهيب��ة بحق 
الالجئ��ني  ع��ودة  متن��ع  الس��وري  الش��عب 

الس��وريني، فضالً ع��ن أن ورق��ة العمل التي 
تقدم��ت به��ا احلكوم��ة إل��ى مؤمت��ر ال��دول 
املانح��ة ف��ي بروكس��يل نّص��ت عل��ى التزام 
احلكومة اللبناني��ة القوانني الدولية الراعية 
عودة النازحني السوريني إلى بلدهم باعتبار 
أن املناطق اآلمنة في سورية هي التي يكفلها 
املجتمع الدولي لع��ودة النازحني اآلمنة إلى 

ديارهم«.

ماكرون: حماية مسيحيي الشرق 
ال تعني الدفاع عن بشار

قال الرئيس الفرنس��ي مانويل ماكرون 
خالل عش��اء الدولة الذي أقامه، على ش��رف 
الرئي��س ع��ون والوف��د ف��ي قص��ر اإلليزيه: 
»لبن��ان بلد الرم��ز والرس��الة والتعايش في 
منطق��ة تواجه اضطرابات. لبن��ان عانى من 
حرب أهلية س��اهمت فيها تدخ��الت إقليمية 
ودولية قبل أن يعود إلى حقيقته. واحلاضر 
يجمعن��ا ويجعل من��ا اليوم بلداً يس��اهم في 

حتقيق السالم. 
وكان ماكرون قد قال في افتتاح معرض 
»مسيحيي الشرق 2000 سنة من التاريخ« 
الى جانب عون: »إن حماية مسيحيي الشرق 
ال تعني الدفاع عن بش��ار االسد لكن أن نكون 
على قدر الضرورة التاريخية الواجبة وعدم 
الس��ماح ألي مش��روع سياس��ي أياً كان بأن 

ميحو جذور التاريخ وحماية املؤمنني«. 

»أمن الدولة«: مستمّرون في 
التصدي لإلرهاب والفساد

دع��ت املديري��ة العام��ة ألم��ن الدول��ة 
عناصره��ا إل��ى »املزي��د م��ن الكف��اح وعدم 
الظ��روف  م��ن  أي  مواجه��ة  ف��ي  التراخ��ي 
الصعبة التي يعاني منها الوطن، خصوصاً 
تلك املتعلقة بالوض��ع اإلقتصادي واملالي، 
إذ إننا نضع كامل الثقة بالقيادة السياسية 
اجلمهوري��ة  برئي��س  املتمثل��ة  احلكيم��ة 
)العم��اد ميش��ال ع��ون(، ورئي��س مجلس 
الن��واب )نبي��ه ب��ري(، ورئي��س احلكوم��ة 
)س��عد احلريري(، الذين عزموا على إيجاد 
احلل��ول املناس��بة، وه��ي ف��ي طريقه��ا إلى 

التنفيذ«.
وأش��ارت في نش��رة توجيهية وّزعتها 
أمس، ملناس��بة العيد ال� 33 إلنش��ائها، إلى 
»انطواء ثالثة وثالثني عاماً من عمر املديرية 
العامة ألمن الدولة، مّرت خاللها في ظروف 
وأوضاع لم تخل م��ن الصعوبات واملطبات 
واملعوقات، إال أنها استمرت بالتقدم والنمو، 
محققة النجاحات على كل مستويات العمل 
األمن��ي احملترف برغم اإلمكان��ات الضئيلة، 

واملناخات املالية واإلدارية املتقلبة«.

»حزب الكتائب« يحّذر
من المّس بالسلسلة

رأى ح��زب »الكتائ��ب اللبناني��ة«، ف��ي 
املقابالت اإلعالمية التي حصلت على هامش 
اجلمعي��ة العام��ة ل��أمم املتح��دة، واجتماع 
وزي��ر اخلارجي��ة جب��ران باس��يل بنظي��ره 
الس��وري وليد املعل��م، »انزالق��اً خطيراً نحو 
ضرب الس��يادة ومبدأ احلي��اد، وتطبيعاً مع 
النظ��ام الس��وري، ونس��فاً للبيان ال��وزاري، 
الصعي��د  عل��ى  لبن��ان  لص��ورة  وتش��ويهاً 
االقليمي والدولي، وتأكيداً للسيطرة الكاملة 
ملنطق السالح غير الشرعي«، معتبراً أن ذلك 
كله يؤكد مجدداً صوابية مواقفه »املمتدة من 

مرحلة االنتخابات الرئاسية وحتى اليوم«.
وإذ أك��د ان��ه »يخوض معركة سلس��لة 
الرتب والرواتب الى جانب مستحقيها حتى 
حصوله��م عليه��ا كامل��ة«، ح��ّذر »الس��لطة 
السياس��ية من امل��ّس بها، بعدم��ا باتت حقاً 
مشروعاً ومكتسباً للمستفيدين منها«، جازماً 
بأن »املش��كلة ليست في متويل السلسلة بل 
ف��ي أرقام العجز ف��ي املالية العام��ة، نتيجة 
تنامي الهدر والفساد، لسلطة لم جتد أمامها 

اال التهوي��ل عل��ى املوظف��ني، واله��روب م��ن 
مسؤولياتها«.

قاطيشا: االستقالة
من الحكومة غير واردة

أك��د مستش��ار رئي��س ح��زب »الق��ّوات 
اللبنانية« العميد املتقاعد وهبي قاطيشا أن 
»االستقالة من احلكومة غير واردة بتاتاً على 
رغم ش��د احلبال بني مكّوناتها حول مس��ألة 
التواص��ل م��ع النظ��ام الس��وري«، جازماً ب� 
»أننا رأس حربة في هذا املوضوع، واحلكيم 
سبق اجلميع في التصعيد من خالل خطابه 

في قداس الشهداء«.
ولف��ت في حدي��ث إل��ى وكال��ة »األنباء 
املركزي��ة«، إل��ى أن »الدكتور س��مير جعجع 
أوف��د وزي��ر اإلع��الم ملح��م الرياش��ي للق��اء 
الرئي��س س��عد احلري��ري ونقل اليه رس��الة 
تضامنية بتأييد مواقف��ه الرافضة للتواصل 
م��ع النظ��ام الس��وري والتمّس��ك بسياس��ة 
النأي بالنفس«، نافي��اً »املعلومات املتداولة 
عن أمر خارجي بف��رط عقد احلكومة وإعادة 
رّص صفوف قوى 14 آذار«. وش��دد على أن 
»عالقتنا كقوات برئيس اجلمهورية جّيدة«.

فضل الله: أين المشكلة
إذا التقى وزير بوزير؟

دع��ا عض��و كتل��ة »الوف��اء للمقاوم��ة« 
النائب حس��ن فض��ل الله، الفري��ق اآلخر إلى 
»اغتن��ام الفرصة وعدم املكاب��رة في العالقة 
الت��ي يج��ب أن تك��ون عالق��ة  م��ع س��وريا 
طبيعية«، معتبراً أن »هذا الصخب السياسي 
واإلعالم��ي الذي يحدث كلم��ا التقى وزير مع 
وزير هو خارج الس��ياقات الوطنية، وخارج 

املصلحة الوطنية واإلطار القانوني«.
ولف��ت خ��الل مجل��س عاش��ورائي ف��ي 
النبطية أول من أمس، إلى أن »هناك عالقات 
ديبلوماسية بني لبنان وسوريا«، مشيراً إلى 
»تعيني احلكومة اللبنانية برئاس��ة رئيسها 
ووجود أعضائها، س��فيراً للبنان في دمش��ق 
منذ أقل من شهرين«. وذّكر الفريق اآلخر بأن 
»مطلبه الدائم كان في السابق إقامة عالقات 
ديبلوماس��ية وفتح سفارات«، س��ائالً: »أين 
املش��كلة إذا ما التقى وزير خارجية مع وزير 

خارجية؟«.

الجماعة اإلسالمية تزور الرئيس تمام سالم
زار وف��د م��ن اجلماع��ة اإلس��المية 
برئاس��ة النائب الس��ابق الدكتور زهير 
املكت��ب  عض��و  وعضوي��ة  العبي��دي، 
السياس��ي وائ��ل جنم، وعض��و اللجنة 
السياس��ية في بي��روت احلاج ش��فيق 
الكوس��ا، رئيس احلكومة السابق متام 
س��الم ف��ي منزل��ه باملصيطب��ة، وبحث 
معه األوض��اع اللبنانية العامة، وأثنى 
الوف��د عل��ى موق��ف الرئيس س��الم في 

مقاربة ملف العس��كريني األسرى والش��هداء أثناء األحداث 
الت��ي عصف��ت ببلدة عرس��ال في ع��ام 2014، وأك��د أن أي 
حتقي��ق ف��ي تل��ك األحداث يج��ب أن يكون ش��امالً وش��فافاً 
ويحق��ق العدال��ة ويكش��ف احلقيق��ة أم��ام كل اللبناني��ني. 
كم��ا بحث الوف��د مع دولت��ه ض��رورة اعتماد ي��وم اجلمعة 

ي��وم عطلة رس��مية انطالقاً من مبدأ املس��اواة ف��ي احلقوق 
والواجب��ات بني اللبنانيني، اس��تجابة للموق��ف التاريخي 
لدار الفتوى واملجلس االسالمي الشرعي األعلى، وأكد الوفد 
ضرورة إعطاء أصحاب احلقوق حقوقهم في سلسلة الرتب 

والرواتب بعيداً عن فرض ضرائب جديدة على اللبنانيني.

لقطات لبنانية

وجهة نظر

اعتل���ى وزي���ر الداخلي���ة والبلدي���ات نه���اد املش���نوق املنب���ر واته���م وزير 
اخلارجية جبران باسيل وفريقه السياسي باالعتداء على رئاسة احلكومة 
وم���ا متث���ل، من جراء لقاء باس���يل مع وزير خارجية النظام الس���وري وليد 
املعل���م ف���ي نيوي���ورك... أم���ا رئيس املجل���س النياب���ي نبيه ب���ري، فقد اتهم 
املجل���س الدس���توري باالعت���داء عل���ى صالحي���ات املجل���س النياب���ي الذي 
ميتل���ك حق التش���ريع في املوض���وع الضريبي وف���ي غيره م���ن املوضوعات، 
وق���د قي���د الرئيس بري هذا االتهام ضد مجه���ول. في هذه األثناء تضامن 
وزي���ر اإلع���الم ملحم الرياش���ي ممثاًل ح���زب الق���وات اللبنانية م���ع الوزير 
نهاد املش���نوق وتيار املس���تقبل في االعتراض على إجراء اتصاالت سياسية 
م���ع احلكوم���ة الس���ورية، وذلك في م���وازاة تضام���ن النائب نواف املوس���وي 
ممث���اًل »ح���زب الله« مع الرئيس بري دفاعًا ع���ن املجلس النيابي وحقه في 

التشريع.
إذًا انكش���ف املي���دان السياس���ي اللبناني ع���ن اعت���داءات باجلملة ضد 
الرئاس���تني الثانية والثالثة من قبل جهات سياسية ينبغي حتديد هويتها 
في القريب العاجل من غير حتديد الجتاهات هذين االعتداءين، هل هما 
متقاب���الن أم متوازي���ان؟ أو باألحرى هل هذان االعتداءان قد ولد أحدهما 
اآلخر؟ وإذا أردنا أن نتوقف عند الترجمة السياسية للعدوان الذي حتدث 
عنه الوزير املشنوق، فإننا أمام حالة تهدد التفاهم الذي قام منذ أكثر من 
س���نة بني تيار املس���تقبل والتيار الوطني احلر حول إنهاء الشغور الرئاسي 
وح���ول تأجي���ل الكثي���ر من نق���اط اخل���الف السياس���ي أو جتميده���ا، وفي 
مقدمة هذه النقاط العالقة مع سوريا موطن اخلالف احلالي الذي أثاره 
لقاء املعلم -  باسيل في األمم املتحدة. فهل بتنا في حلظة سياسية أصبح 

فيها التفاهم بني تيار املستقبل والتيار الوطني احلر مهددًا؟
بالطبع ال، ولكن تسجيل املواقف احلاصل بني املشنوق وباسيل يهدف 
الى حماية املمتلكات وارس���ال اش���ارات سلبية الى ش���ركاء التفاهم بضرورة 
احلفاظ على قواعده. وهذا ما يتأكد من خالل رصد حركة الرئيس س���عد 
احلري���ري الت���ي لم تتأثر بلقاء املعلم - باس���يل، والت���ي بقيت حركة فاعلة 
وناش���طة في معاجل���ة القضايا احلكومية وفي مقدمه���ا معاجلة تداعيات 
ق���رار املجلس الدس���توري القاضي بإبطال الضرائ���ب التي فرضها املجلس 

النيابي على شرف سلسلة الرتب والرواتب.
وفي االنتقال الى االعتداء اآلخر الذي أثاره الرئيس نبيه بري وسجله 
ض���د مجه���ول يق���ف خل���ف املجلس الدس���توري، فإن���ه في عمقه اس���تمرار 
للكيمي���اء املفق���ودة ب���ني الرئيس���ني نبيه بري وميش���ال ع���ون، أو للمصالح 
املتضارب���ة بني الرجلني، رغ���م وصف الرئيس بري لعالقت���ه بالرئيس عون 
باملمت���ازة. وف���ي رواية أخ���رى يبالغ البعض فيقول ان اقت���راح الرئيس بري 
بتق���دمي موع���د االنتخاب���ات النيابية ال���ى اخلريف احلال���ي، وحديثه عن 
االعت���داء عل���ى املجلس النياب���ي هو هجوم مقنع عل���ى حتالف ضمني في 
االنتخاب���ات النيابي���ة القادمة لم ُيعَلن بني تيار املس���تقبل والتيار الوطني 

احلر وآخرين.
واس���تنادًا ال���ى م���ا تق���دم، إن أي توتر سياس���ي حال���ي ميثل اس���تمرارًا 
للخالف���ات والتباين���ات والتوجس���ات السياس���ية الت���ي ول���دت من���ذ ما قبل 
االنتخابات الرئاس���ية الت���ي قادت العماد عون الى قص���ر بعبدا، وال مجال  
للتح���رر م���ن وطأته���ا في املرحل���ة املقبل���ة، ال ب���ل ان االنتخاب���ات النيابية 

املفترض اجراؤها في الربيع املقبل ينبغي أن تزيدها كّمًا ونوعًا.<

العدوان يطاول
الرئاستين الثانية والثالثة

بقلم: أمين حجازي
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السفر. وقد بادر الرئيس نبيه بري الى اإلعالن عن مشروع معجل مكرر يقضي 
بتقصي��ر والية املجل��س النيابي الى نهاية الع��ام احلالي، وبالتال��ي إلغاء ما 

جرت اضافته على قانون االنتخابات.
أم��ا رئي��س اجلمهورية ووزي��ر خارجيته جبران باس��يل فهم��ا يتحركان 
بني الواليات املتح��دة األميركية واجلمعية العامة ل��أمم املتحدة، الى باريس 

ليفتتح فيها شوارع ويسترجع فيها مراتع صباه حني جلأ إليها عام1990.
لك��ن، حني لم يج��د العهد اجلدي��د قضية يعم��ل على الترويج لها، س��واء 
ف��ي الداخ��ل أو اخل��ارج، جل��أ الى اقتن��اص كلم��ات قاله��ا الرئي��س األميركي 
دونال��د ترام��ب في خطابه أم��ام اجلمعية العام��ة لأمم املتح��دة، حتدث فيها 
ع��ن احلرب الدائرة في س��وريا وع��ن قضية النازحني الس��وريني ال��ى األقطار 
املج��اورة وكل أنحاء العالم. اقت��رح ترامب »اعادة توط��ني املهاجرين الفارين 
من األزمات ف��ي أنحاء العالم.. في أقرب ما يكون من أوطانهم.. ألن اس��تخدام 
تكلف��ة اع��ادة توطني الجئ واح��د في الواليات املتحدة تكفي ملس��اعدة عش��رة 
الجئني في أراضيهم«، فتحولت القضية الى مشروع أمريكي لتوطني الالجئني 
الفلس��طينيني والس��وريني ف��ي األراضي اللبناني��ة.. وأن لبنان الذي اس��تقبل 
مئ��ات آالف الالجئ��ني الفلس��طينيني )500 ألف( ث��م مليوناً وع��دة مئات آالف 
الس��وريني، لن يس��تطيع حتمل هذا العبء. وهذا صحيح، لكن من الذي اقترح 
توطني النازحني الس��وريني في لبنان، وهل هناك فلس��طيني واحد يطالب بأن 
يجري توطينه في مخيم فلسطيني ال تتوفر له فيه أي من أسباب احلياة احلرة 
الكرمية.. بينما وطنه األصلي في فلسطني ال يبعد عنه سوى عدة كيلومترات.

ليس��ت هذه هي الس��قطة األولى للعهد اجلديد، فوزي��ر اخلارجية جبران 
باس��يل يصول ويجول، ويخطب ويتحدث باس��م العهد وس��ّيد العهد، دون أن 
يس��تأذن رئيس وزرائه، سواء في قانون االنتخابات ومشاركة املغتربني فيها، 
أو بالنس��بة للموقف من النظام السوري الذي فقد ش��رعيته بعد سقوط مئات 
األلوف من الش��هداء، ونزوح ما يزيد على عش��رة ماليني س��وري، سواء داخل 
األراضي الس��ورية أو خارجها، في تركيا ولبنان واألردن وبقية أقطار العالم.. 
مم��ا حم��ل الرئيس األمريك��ي عل��ى املطالبة بتوط��ني النازحني الس��وريني في 

املناطق اآلمنة من سوريا، أو في األقطار املجاورة للقطر السوري املنكوب.
يضاف الى كل ذلك اس��تئثار القص��ر اجلمهوري بالقرار، مع أن الدس��تور 
اللبنان��ي، ال س��يما بع��د االصالح��ات الت��ي أضافته��ا إلي��ه الطائ��ف، أن��اط 
املسؤوليات مبجلس الوزراء مجتمعاً، وليس بأي وزير أو برئيس اجلمهورية. 
لك��ن م��ا يجري هو عك��س ذلك، فقد ب��ات القص��ر اجلمهوري هو املقر الرس��مي 
الجتماعات مجلس الوزراء، بينما الدس��تور اللبناني ينص على أن اجتماعات 
مجلس الوزراء تنعقد في القصر احلكومي برئاسة رئيس احلكومة، وإذا حضر 
رئيس اجلمهورية فهو يتولى رئاس��ة اجللس��ة. أما اليوم فقد باتت اجتماعات 
احلكومة في مقر رئاس��تها مجرد اجتماعات ل�»اللج��ان الوزارية« ريثما يعود 
رئيس اجلمهورية من سفره، لينعقد مجلس الوزراء برئاسته، وفي قصر بعبدا 

دون سواه.{

يكاد العام األول من حكم الرئيس ميش��ال عون ينتهي، وكأن هذا العهد ما 
زال ف��ي بداياته، وفي أيامه األولى، فعلى الرغم من أن رئيس احلكومة )س��عد 
احلريري( كان صاحب املب��ادرة التي أتاحت لرئيس اجلمهورية الوصول إلى 
قص��ر بعبدا، وأنه بادر الى املوافقة على انتخاب س��ليمان فرجنية ثم ميش��ال 
عون، على الرغم من أنهما كانا يش��كالن خصمني سياس��يني للحريري وتياره 
السياس��ي )14 آذار(، ف��إن الرئي��س ع��ون، الذي ب��ات يفاخر بأن��ه »الرئيس 
الق��وي« كان وما زال يحرص على أنه يتمت��ع بأغلبية نيابية واضحة، وكذلك 
أغلبي��ة في مجل��س الوزراء، رغ��م أن األغلبية النيابية بعد املش��اورات امللزمة 
ه��ي التي أتت باحلريري رئيس��اً ملجلس الوزراء، ف��كان أن احتفظ عون بكتلة 
وزارية متثل حزبه )التغيير واالصالح(، وكتلة اضافية محس��وبة على رئيس 
اجلمهورية، فضالً عن مجموعة كبيرة من األقرباء واألنسباء يغّص بهم القصر 

اجلمهوري كمستشارين لرئيس اجلمهورية.
والي��وم، بعد مرور ع��ام كامل على بداي��ة العهد وانتخ��اب الرئيس، كيف 
ه��و العهد اجلديد، وكيف هي حكومة العهد األولى، بعد الفراغ الرئاس��ي الذي 

استمر قرابة ثالثني شهراً؟!
كان العن��وان الكبي��ر ال��ذي يح��رص اللبناني��ون عل��ى االتف��اق عليه هو 
»االستراتيجية الدفاعية« التي عقد الرئيس السابق )ميشال سليمان( سلسلة 
من اجللس��ات في القصر اجلمهوري العتماد صيغته��ا النهائية، فلبنان ما زال 
ف��ي حالة حرب مع الكي��ان الصهيوني، ال��ذي يحتل مناطق لبنانية واس��عة، 
وقد س��بق له أن مارس عدوانات كبيرة عل��ى لبنان، أبرزها عدوان 1982، مما 
دف��ع بعدد م��ن القوى اللبنانية الى تش��كيل مجموعات قتالي��ة ملواجهة العدّو 
اإلس��رائيلي، بعد أن كان ذلك حكراً على الفصائل الفلس��طينية. ونتيجة وقوع 
لبنان حتت الوصاية الس��ورية، ودعم جمهورية إيران ملقاومة حزب الله، فقد 
ش��كلت »املقاومة اإلس��المية« الت��ي أعلنها احل��زب، أبرز املجموع��ات القتالية 
ف��ي اجلن��وب أوالً، ث��م في بقي��ة املناط��ق اللبناني��ة. لذلك بات م��ن الضروري 
الوص��ول إل��ى اتفاق ح��ول »االس��تراتيجية الدفاعي��ة« لتنظيم ه��ذه املقاومة 
وضبط حتركها على الس��احة اللبنانية، وهذا ما ج��رى االتفاق عليه في قصر 
بعب��دا في 22 كانون األول 2008، لكن املعنيني بهذه االس��تراتيجية س��رعان 
ما تراجعوا عنها، وعادت األمور الى الفلتان األمني والعس��كري، بل إلى ما هو 
أبعد عند مش��اركة قوات حزب الل��ه بالقتال الدائر في األراضي الس��ورية. وال 
يكاد أحد يقارب احلديث عن االستراتيجية الدفاعية أو تشكيل أحزاب لبنانية،  
مجموعات عس��كرية، س��واء داخل األراض��ي اللبنانية أو خارجها في س��وريا 

والعراق ورمبا اليمن.
االجناز الكبي��ر الذي يفاخر به العهد هو الوص��ول إلى تفاهم حول قانون 
جدي��د لالنتخاب��ات النيابية، يعتمد النس��بية والصوت التفضيل��ي وغير ذلك 
م��ن التفاصيل. لكن أي��ن هي االنتخاب��ات، وأين نحن منها، وأي��ن هي البطاقة 
املمغنطة أو البيومترية؟! هناك من يقول انها مس��تحيلة االجناز خالل الشهور 
القليل��ة القادم��ة، ومن يطالب بالع��ودة عنها الى البطاقة الش��خصية أو جواز 

لبنان والعهد الجديد
نجاحات أم سقطات
ماذا عن القادمات؟

يكش��ف موقف العم��اد عون خالل زيارت��ه لباريس 
ولقائ��ه الرئي��س الفرنس��ي مانوي��ل ماك��رون ان موقفه 
ليس بعيداً عن موقف الوزير باس��يل، فقد قال بعد كلمة 
الرئيس الفرنس��ي ماكرون الذي دعا ال��ى »احلفاظ على 
سياس��ة النأي بالنف��س إزاء النزاعات« وق��ال: »اننا في 
حاجة الى حل سياس��ي )في سوريا( لكي نتمكن من حل 

مسألة النازحني«.
ق��ال الرئيس عون ان »مؤش��رات احلل الس��لمي في 
س��وريا ب��دأت تلوح ف��ي األف��ق« وطالب بتنظي��م عودة 
النازح��ني الس��وريني الى بالده��م »ح��االً، خصوصاً ان 

معظم املناطق في بالدهم أصبحت آمنة«.
وهذا املوق��ف للرئيس ع��ون املتبني موق��ف الوزير 
باس��يل يزي��د األم��ور تعقيداً عل��ى املس��توى احلكومي، 
ويض��ع الرئي��س س��عد احلري��ري ف��ي موق��ف ح��رج، 
وخصوص��اً ف��ي م��ا يتعل��ق بالتس��وية السياس��ية مع 
العم��اد عون، وأيضاً ف��ي الوضع احلكوم��ي، إذ يبدو أن 
الغالبي��ة احلكومي��ة باس��تثناء تيار املس��تقبل والقوات 
اللبناني��ة هي مع تطبيع العالقات مع النظام الس��وري، 
وهذا التطبيع يبدو انه يتخذ مس��ارات وعناوين مختلفة 
مث��ل الوض��ع االقتص��ادي الذي ت��واله الوزي��ران غازي 
زعيتر وحس��ني احلاج حس��ن، ومسار ش��عبوي طائفي 
يتعل��ق بحماية الوجود املس��يحي في لبن��ان من »خطر 
النازح��ني الس��وريني«، وه��ذا يحمل��ه التي��ار الوطن��ي 
احلر برئاس��ة الوزير جبران باس��يل، وذل��ك كله مرتبط 
باالنتخابات النيابية القادم��ة التي يبدو ان الهدف منها 
هو إحداث انقالب سياسي على صعيد الوضع العام في 
لبنان، مبا يجعل لبنان جزءاً من »محور املمانعة« الذي 
يضم سوريا وإيران، وإال فما معنى اإليغال في محاوالت 
التهمي��ش السياس��ي للرئي��س س��عد احلري��ري وملوقع 

رئاسة احلكومة؟
باختص��ار، البلد م��أزوم بفعل التجاذب السياس��ي 
ال��ذي يربك احلكومة أوالً، وبس��بب سياس��ة فرض األمر 
الواق��ع الت��ي ميارس��ها »ح��زب الل��ه« والتي��ار الوطني 
احل��ر ثاني��اً. فهل يق��ف الرئيس احلريري ف��ي وجه هذه 
التحدي��ات، أم يرضخ لأمر الواقع حتت ش��عار »حماية 

األمن واالستقرار« في البلد؟{
بسام غنوم

بالده��م، وقال رداً على االعتراض��ات على لقائه مع وزير 
خارجي��ة النظام الس��وري ان »أي لقاء فردي أو ثنائي أو 
جماعي نقوم ب��ه يكون ملصلحة لبن��ان، وإن من يعتدي 
عل��ى مصلح��ة لبنان ه��و من يرف��ض إخ��راج النازحني 

منه«.
ويكش��ف ه��ذا املوق��ف للوزير باس��يل انه مس��تعد 
للتص��رف خ��ارج الس��ياق احلكوم��ي، وخ��ارج التوافق 
السياس��ي في س��بيل تأمني مصلحة سياسية وطائفية، 
ولو أدى ذلك ال��ى اهتزاز الوضع احلكومي، وإلى انفراط 
عقد التس��وية السياسية على اعتبار ان مواقفه ولقاءاته 

امنا هي ل�»مصلحة لبنان«.
ه��ذا املوق��ف للوزي��ر باس��يل كان مح��ل اعت��راض 
م��ن وزي��ر الداخلي��ة نهاد املش��نوق ال��ذي أش��ار الى أن 
»التس��وية السياس��ية الت��ي أقدمن��ا عليه��ا كان هدفه��ا 
حفظ البلد واس��تقراره األمني والسياسي واالقتصادي« 
وأض��اف مؤكداً: »إننا لم نوقع تن��ازالً على أي من ثوابت 
الدس��تور والطائف«، مش��دداً على »أن هذا األمر لن نقبل 
به في أي ظرف من الظروف ولن مير بس��هولة وهذا خط 

أحمر ال ميكن جتاوزه«.
لكن هل كانت خطوة لقاء باسيل - املعلم بعيدة عن 

الرئيس ميشال عون؟

واالس��تقرار القائم في لبنان 
إذا اس��تمرت حالة التشرذم 
والص��راع بني الرؤس��اء في 
التفاع��ل على خلفية امللفات 
واالقتصادي��ة،  السياس��ية 
وخصوصاً في ظل التجاذب 
القائ��م حول تطبي��ق قانون 

االنتخابات النيابية.
والس��ؤال ال��ذي يطرح 
م��ن  ملصلح��ة  ه��و:  نفس��ه 
السياسية  اخلالفات  تفجير 

داخ��ل احلكومة، وهل ذلك مرتبط باالنتخابات النيابية، 
وبالوضع احلالي في سوريا؟

البداية من اللقاء املفاجأة بني الوزير جبران باسيل 
ووزير خارجية النظام الس��وري وليد املعلم على هامش 
اجتماع��ات اجلمعية العامة ل��أمم املتحدة في نيويورك 

والذي جاء بطلب من وزير اخلارجية جبران باسيل.
فقد شكل هذا اللقاء صدمة على املستوى السياسي 
وأحدث اهت��زازاً للوضع احلكومي في وق��ت يحتاج فيه 
لبنان الى مزيد من االس��تقرار، وخصوصاً على الصعيد 
احلكوم��ي في ظل اخل��الف القائ��م حول تطبي��ق قانون 

االنتخابات النيابية.
فق��د ج��اء لقاء باس��يل م��ع وزي��ر خارجي��ة النظام 
للتس��وية  السياس��ي  الس��ياق  خ��ارج  م��ن  الس��وري 
السياسية القائمة في البلد، وفي مخالفة واضحة للبيان 
ال��وزاري ال��ذي ينص على الن��أي بلبنان ع��ن األزمة في 

سوريا.
وقد كشفت نتائج لقاء املعلم - باسيل أن لها أهدافاً 
داخلية وخارجي��ة، فعلى الصعيد الداخل��ي أراد الوزير 
باس��يل توجيه رسالة ش��عبوية الى الساحة املسيحية 
بأن��ه يحم��ل ه��م حماي��ة الوج��ود املس��يحي ف��ي لبنان 
واملنطق��ة عبر دعوته الى عودة النازحني الس��وريني الى 

»ما في ش��ي بالبلد ماش��ي« هذا باختصار ما ميكن 
قول��ه في الوضع الع��ام اللبناني. ففيم��ا كانت تداعيات 
لق��اء الوزي��ر جبران باس��يل مع وزي��ر خارجي��ة النظام 
السياس��ي  املس��توى  عل��ى  بالتفاع��ل  آخ��ذة  الس��وري 
والشعبي، ألنها جاءت خارج سياق التسوية السياسية 
الت��ي اتف��ق عليه��ا بني الرئيس��ني ميش��ال عون وس��عد 
احلري��ري، ومخالف��ة للبي��ان ال��وزاري ال��ذي نص على 
النأي بالنفس عن الش��أن الس��وري، جاء ق��رار املجلس 
الدس��توري بإبطال قانون الضرائب ال��ذي أقره املجلس 
النياب��ي لتموي��ل سلس��لة الرت��ب والروات��ب، وه��و كان 
مبثاب��ة الصاعقة التي ضربت رأس احلكومة التي كانت 
تع��ّول على ق��رار للمجل��س الدس��توري ال يبط��ل قانون 
الضرائ��ب، بل يطلب تعديالت جزئية على القانون، وهو 
ما ال مينع احلكومة من الس��ير في تطبيق سلسلة الرتب 
والروات��ب بعي��داً عن االعتراض��ات النيابية والش��عبية 

على قراراتها احلكومية.
املعل��م   - باس��يل  لق��اء  األم��ران،  ه��ذان  أدى  وق��د 
وإبطال قان��ون الضرائب، الى اهت��زاز الوضع احلكومي 
أوالً، والتس��وية السياس��ية القائمة بني الرئيس��ني عون 
واحلري��ري ثانياً، وعودة الس��جاالت ح��ول العالقة مع 
النظ��ام الس��وري ثالث��اً، وقب��ل ذلك كل��ه انكش��اف البلد 
على خالفات سياس��ية واجتماعية ميك��ن ان تهدد األمن 

تفجير الخالفات السياسّية.. هل هو مرتبط باالنتخابات النيابّية؟

كلمة األمان

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت

www.al-aman.com

باسيل مع وليد املعلم
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فشل تمويل السلسلة يحشر العهد والحكومة ويكشف حجم الفساد
بقلم: وائل جنم
 األس��بوع اجل��اري افتت��ح عل��ى سلس��لة إضرابات 
تواصلت على مدى األيام املاضية وش��اركت فيها »هيئة 
التنس��يق النقابي��ة«، واالحت��اد العمالي الع��ام، ونقابة 
املعلمني، ورابطة االساتذة في التعليم الثانوي، وغيرهم 
الكثي��ر في القط��اع العام للمطالبة بص��رف الرواتب وفقاً 
للقان��ون اجلديد املعروف بقانون السلس��لة، والذي أقّره 
املجل��س النيابي مع قانون آخر ُس��ّمي قان��ون الضرائب، 
وه��و الذي أقّر لتمويل سلس��لة الرت��ب والرواتب، وطعن 
به عش��رة نواب أمام املجلس الدس��توري، وقبل املجلس 

الطعن، وقرر إبطال القانون بشكل كامل.
إبطال املجلس الدس��توري لقان��ون الضرائب وضع 
احلكوم��ة أم��ام أزمة لم تك��ن تتوقعه��ا. فتموي��ل صرف 
الروات��ب للموظف��ني كان م��ن املفت��رض أن يأت��ي وفق��اً 
لرؤية احلكومة من خالل قان��ون الضرائب، أّما وقد أبطل 
املجل��س الدس��توري القان��ون، فمعنى ذل��ك أن احلكومة 
لم تعد تس��تطيع متويل السلس��لة منه، وه��و ما وضعها 
أمام حتدي تأمني التموي��ل لصرف الرواتب وفق القانون 

اجلديد.
ه��ذا الواقع الذي نش��أ بعد إبطال قان��ون الضرائب، 
وعج��ز احلكوم��ة ع��ن تأم��ني األم��وال الالزم��ة لصرفه��ا 
للموظفني، جعل الهيئات النقابي��ة واملوظفني في القطاع 
العام يخش��ون تعلي��ق العمل بقانون السلس��لة، أو رمبا 
إلغ��اء القان��ون بعد تع��ّذر تأم��ني التمويل، وهن��ا بادرت 
هذه الهيئ��ات والنقابات إلى التح��رك الفوري واالضراب 
واالعتص��ام للضغط عل��ى احلكومة من أج��ل دفعها إلى 
صرف الرواتب وفق قانون السلس��لة، وملنعها من تعليق 
العم��ل بالقان��ون أو للتراج��ع عن��ه، وبالتال��ي حرم��ان 

املوظفني حقوقهم.
وزي��ر املالي��ة عل��ي حس��ن خلي��ل أك��د ف��ي معظ��م 
تصريحات��ه التي أدلى بها أن السلس��لة ح��ق، ولكنه في 
املقابل كان يقول إنه ال يس��تطيع أن يصرف هذا احلق من 
األموال املوجودة في احلكومة إال إذا وافق مجلس الوزراء 

على ذلك.
ورئيس احلكومة سعد احلريري أيضاً قال في معظم 
تصريحاته أن السلس��لة ح��ق، ولكن ال ميك��ن صرف أي  
حقوق ما لم يتوافر التمويل الالزم لها، ألن من ش��أن ذلك 
التأثي��ر في املالي��ة العامة للدولة. وف��ي كال احلالني ذلك 

يعني أن هذا احلق قد يكون معلقاً في أحسن األحوال.
واحلقيق��ة أن هذا الواقع حش��ر العهد واحلكومة في 
زاوي��ة ضيقة، وكش��ف أن مقارب��ة هذا املوضوع ليس��ت 
الت��ي تض��ع احلل��ول  الكاف��ي، وال باملس��ؤولية  بالق��در 
الفعلية. لقد كش��ف هذا الواقع اجلدي��د بعد إبطال قانون 
الضرائ��ب أن العهد واحلكومة لم يقاربا هذا امللف مبنطق 
علمي ومس��ؤول، أو من موقع رجال الدولة، بل من موقع 

احملس��وبيات والسمس��رات والصفقات التي س��رعان ما 
انهارت عند أول محطة.

واحلقيق��ة أن املس��ألة تع��ود ف��ي ج��زء منه��ا إل��ى 
اخلروج عن مبدأ الصالحيات التي أنيطت بكل مؤسس��ة 
من مؤسس��ات الدولة. وقد الحظ اجلميع كيف أن بعض 

املؤسس��ات أرادت أن حتل محل مؤسس��ات أخرى، أو أن 
تهيمن عليها من خالل فرض رؤى ونظريات خاصة، وهو 

ما أوصل إلى هذا املعطى اليوم.
لقد فش��لت احلكومة ف��ي اجتماعني، ف��ي ايجاد حل 
له��ذا الواق��ع اجلدي��د، وانتظ��رت عق��د جلس��ة ف��ي قصر 
وحس��ناً  املخ��ارج،  إليج��اد  بعب��دا 
فعلت بانتظار تلك اجللس��ة حتى لو 
كان البل��د يعيش حالة الش��لل، فكما 
كان اجلمي��ع ش��ركاء ف��ي الوص��ول 
إل��ى امل��أزق من خ��الل تبّن��ي بعض 
واالقتصادي��ة،  املالي��ة  السياس��ات 
فيج��ب أن يك��ون ش��ريكاً ف��ي أيجاد 
احل��ل. واحلل ف��ي االصل يك��ون في 
ترك املؤسس��ات تعمل عمله��ا، دون 

جتاوز صالحياتها.

لقد كش��فت ه��ذه االزم��ة حجم الفس��اد املستش��ري 
ف��ي الدول��ة. فأح��د القضاة ف��ي املجلس الدس��توري يرد 
عل��ى أحد الصحفي��ني عندما س��ئل عن متويل السلس��لة 
بعد إبطال قان��ون الضرائب قائ��الً: »الدولة معا مصاري 
كتيييي��ر«. أين تل��ك املصاري عن��د الدولة وعن��د الطبقة 
السياس��ية؟ أين وض��ع حد لله��در املالي على الس��فرات 
اخلارجي��ة التي يش��ارك فيه��ا القريب والصدي��ق والذي 
له ل��زوم والذي ليس له لزوم. أين وضع حد للفس��اد في 
مؤسسات الدولة واملرفأ واملطار والكثير من املرافق تعمل 
وفق مزاجية واستنس��ابية الذين يش��رفون عليها؟! أين 
وض��ع حد للتهرب اجلمركي من خالل اس��تيراد البضائع 
عب��ر س��ورية ومن ث��م توريده��ا إلى لبن��ان عب��ر املعابر 
غي��ر الش��رعية ودون ضرائ��ب أو رس��وم جمركي��ة؟! كّم 
هائ��ل من االس��ئلة التي تطرح عن الفس��اد واحملس��وبية 
واالستنسابية والرشوة والهدر وغيرها من األمور، وبعد 

ل السلسلة؟ كل ذلك يسألونك من أين مُتوَّ
حكومة وعهد اس��تعادة الثقة بالدول��ة ال يبدو أنهما 
يعمالن الس��تعادة ثقة املواطن بدولته، بل يجري العمل 
من منطل��ق املصالح اخلاص��ة، واالستنس��ابية، والفعل 

ورّد الفعل، وهذا ال يبنى بلداً وال يستعيد ثقة.{

لوراثة »قوى 14 آذار«:
»سعيد« و»السّيد« يطلقان حركة المبادرة الوطنّية

في اطار سلس��لة املبادرات السياس��ية والش��عبية 
الت��ي يرعاه��ا النائ��ب الس��ابق الدكت��ور فارس س��عيد 
)كبدي��ل واقعي من األمانة العام��ة لقوى 14 آذار(، أعلن 
األس��بوع املاضي في بيروت اطالق مبادرة جديدة باسم 
»حركة املب��ادرة الوطني��ة، وذلك »للدفاع عن الدس��تور 
وحماي��ة اجلمهوري��ة اللبناني��ة ومواجهة تش��كل لبنان 
م��ن قبل فري��ق واحد، وملنع تكريس وض��ع يد حزب الله 
على لبنان«، حس��بما أوردت جريدة النهار في تقرير عن 

احلركة، وحسب بيان صادر عن مكتب سعيد.
وأف��ادت مص��ادر إعالمية في بيروت ب��أّن »من أبرز 
الشخصيات املشاركة في إطالق احلركة اجلديدة: النائب 
الس��ابق الدكتور فارس س��عيد، املفك��ر الدكتور رضوان 
السيد، األس��تاذ حسن فحص، الشيخ عباس اجلوهري، 
عضو املجلس الدستوري الدكتور انطوان مسرَّة، رئيس 
حترير جريدة اللواء صالح سالم، الدكتور نسيم ضاهر، 
وش��خصيات إعالمي��ة وثقافي��ة وسياس��ية متع��ددة«. 
وق��د عقدت في املقر الس��ابق لأمانة العام��ة لقوى »14 
آذار« عدة اجتماعات من أج��ل التحضير إلطالق احلركة 
ووض��ع وثيق��ة سياس��ية جدي��دة له��ا، وج��رى اإلعالن 
ع��ن املب��ادرة من خالل بي��ان صحافي ص��ادر عن مكتب 
الدكتور فارس س��عيد، كما نشرت بعض وسائل اإلعالم 

اللبنانية تقارير ومعلومات مفصلة حول أهداف احلركة 
ودورها، وذلك متهيداً لإلعالن الكامل لتأسيسها وإطالق 

وثيقتها السياسية.
فه��ل ت��رث »حرك��ة املب��ادرة الوطنية« ق��وى »14 

آذار«؟ وأي دور ستلعبه في املرحلة املقبلة؟
وهل تنج��ح في مهماتها حلماي��ة اجلمهورية ومنع 
»تك��رس وضع ي��د حزب الله عل��ى لبن��ان« والدفاع عن 

الدستور؟
وراثة »قوى 14 آذار«

بداية هل تستطيع »حركة املبادرة الوطنية« وراثة 
قوى 14 آذار؟ وأي دور ستلعبه في املرحلة املقبلة؟

لإلجابة عن هذين السؤالني، ال بّد من اإلشارة بداية 
الى أن »قوى 14 آذار« كانت تضم قوى سياسية وحزبية 
فاعلة )تيار املس��تقبل، القوات اللبنانية، حزب الكتائب، 
التيار الوطني احلر، احلزب التقدمي االش��تراكي، حركة 
التج��دد الدميقراطي، حركة اليس��ار الدميقراطي، الكتلة 

الوطنية(، إضافة إلى شخصيات مستقبل، متنوعة.
وفي وقت الحق انشق التيار الوطني احلر واحلزب 
التقدم��ي االش��تراكي عن ق��وى 14 آذار، وحلقهم��ا أيضاً 
ح��زب الكتائب وقوى وش��خصيات متنوع��ة. وقد جرت 
وإقام��ة  آذار«   14 »ق��وى  إلنع��اش  عدي��دة  مح��اوالت 
مؤسس��ات موس��عة لتفعيل دورها )كاملجل��س الوطني 
املوسع(، لكن كل احملاوالت باءت بالفشل، الى ان أُعلنت 
نهاي��ة ه��ذه التجربة ووق��ف اجتماعات األمان��ة العامة 
لق��وى 14 آذار، بع��د ترش��يح الرئي��س س��عد احلريري 
للنائ��ب س��ليمان فرجني��ة لرئاس��ة اجلمهوري��ة وتبني 
الدكتور سمير جعجع دعم العماد ميشال عون للرئاسة، 
وم��ن ثم انتخ��اب عون رئيس��اً وع��ودة س��عد احلريري 

لتولي رئاسة احلكومة وتشكيل احلكومة اجلديدة.
وقد عمد النائب السابق فارس سعيد إلى االستمر ار 
بالنشاط السياس��ي وفق مبادرات متنوعة، ومنها »لقاء 
س��يدة اجلبل«، لكن ه��ذا اللق��اء كان له طابع مس��يحي 
ويضم ش��خصيات أساس��ية من مناطق جبل لبنان، الى 
أن أُعلن تأس��يس »حركة املبادرة الوطنية«، وهي تضم 
ش��خصيات مس��تقلة ليس لها انتماء حزب��ي محدد، مع 
االش��ارة الى انه للمرة األولى يتص��دى الدكتور رضوان 
الس��يد )وهو مستشار سابق للرئيس��ني رفيق احلريري 
وس��عد احلريري، ومن أق��رب املقربني م��ن الرئيس فؤاد 
الس��نيورة، وه��و عض��و املجل��س الش��رعي اإلس��المي، 
وينش��ط على صعيد العالقات اإلس��المية - اإلس��المية 

واإلسالمية املسيحية في أكثر من بلد عربي(.
وال ميكن احلكم املس��بق على الدور الذي ستقوم به 
»حركة املب��ادرة الوطنية« ومدى قدرتها على وراثة دور 
»قوى 14 آذار« ومنافستها لقوى سياسية وحزبية فاعلة 
)تيار املستقبل، القوات اللبنانية، حزب الكتائب...(، لكن 
إذا بقيت هذه املبادرة في إطار الش��خصيات السياس��ية 
والفكري��ة املس��تقلة، فق��د يقتص��ر دوره��ا عل��ى اص��دار 
املواقف والبيانات وإقامة بعض النش��اطات النخبوية، 
إال إذا تص��دت للعم��ل السياس��ي والنياب��ي وعمدت إلى 
ترش��يح بعض أعضائها لالنتخابات النيابية املقبلة، أو 

حتالفات مع قوى سياسية وحزبية فاعلة.

ف��ارس س��عيد  الدكت��ور  الس��ابق  النائ��ب  ويؤك��د 
والدكت��ور رض��وان الس��يد ف��ي حدي��ث خ��اص )ملوق��ع 
الكلمة أون الين( ان هذه احلركة سياس��ية، وهي ستمأ 
الفراغ السياس��ي القائم اليوم بس��بب استس��الم القوى 
السياس��ية لش��روط فريق محدد )ح��زب الل��ه أو التيار 
الوطن��ي احل��ر(، وه��ي س��تمنع إحل��اق لبن��ان باحملور 
اإليران��ي. وس��يكون للحركة أطر تنظيمي��ة تفصيلية في 

كل املناطق اللبنانية.
النجاح في املهمات احملددة

لكن هل تنجح »حركة املبادرة الوطنية« في حتقيق 
األهداف التي وضعتها؟ وما هي عناصر القوة والضعف 

في عملها في املرحلة املقبلة؟
املواقف التي أطلقها النائب الس��ابق فارس س��عيد 
والدكت��ور رض��وان الس��يد ح��ول دور »حرك��ة املب��ادرة 
الوطني��ة« واأله��داف الت��ي تس��عى إليها، يب��دو ان هذه 
احلرك��ة س��تكون أمام مهمة صعب��ة في املرحل��ة املقبلة 
في ظ��ل املتغي��رات احلاصلة إقليمي��اً ودولي��اً وداخلياً، 
وألن رهان احلركة س��يعتمد بش��كل أو بآخر على القوى 
املناهضة للمحور الس��وري - اإليراني - الروس��ي، مثل 
الس��عودية وأميركا ودول أخرى عربية أو دولية، كما أن 
الق��وى اللبنانية احمللية التي كانت تنش��ط ضمن »قوى 
14 آذار«، وال سيما »تيار املستقبل« و»القوات اللبنانية« 
و»احلزب التقدمي االش��تراكي« ه��ي منخرطة اليوم في 
إط��ار حكومة الرئيس س��عد احلريري ال��ى جانب حزب 
الل��ه والتي��ار الوطن��ي احلر واحل��زب القومي الس��وري 

االجتماعي وتيار املردة.
يضاف إلى ذلك وجود العماد ميش��ال عون )حليف 
حزب الله واملواقع عن دوره املقاوم( على رأس الس��لطة 

اللبنانية.
وستحاول هذه احلركة االستفادة من بعض التباين 
احلاصل في حكومة الرئيس سعد احلريري حول العالقة 
مع النظام الس��وري، إضافة إلى بع��ض االنتقادات التي 

توجه إلى رئيس اجلمهورية واحلكومة.
وهن��اك بعض الق��وى واألطراف التي ق��د تلتقي مع 
حركة املبادرة الوطنية، »كلقاء اجلمهورية« الذي يرعاه 
الرئيس السابق ميشال سليمان وحزب الكتائب وحركة 
التجدد الدميقراطي وحركة اليسار الدميقراطي والوزير 
السابق أشرف ريفي وشخصيات سياسية متنوعة، لكن 
مش��كلة هذه األطراف انها ليس��ت فاعلة على الصعيدين 
احلكوم��ي والنياب��ي، إال إذا حملت االنتخاب��ات النيابية 
املقبل��ة نتائ��ج جدي��دة تصّب ف��ي مصلحة أعض��اء هذه 

املبادرة.
وفي اخلالصة س��نكون في األيام املقبلة أمام حراك 
سياس��ي - شعبي جديد، وس��يحمل هذا احلراك وجوهاً 
جدي��دة ل��م تك��ن تنش��ط س��ابقاً ف��ي العمل السياس��ي 

التفصيلي، بل كانت تهتم بالعمل الفكري أو النخبوي.
وال ميك��ن احلكم على ه��ذه التجربة قب��ل انطالقتها 

الكاملة ومعرفة مدى جتاوب اللبنانيني معها.
واجل��واب عل��ى دوره��ا وموقعه��ا س��تحمله األيام 

املقبلة.{
قاسم قصير

الجماعة اإلسالمية ترحب بقرار المجلس الدستوري 
وترفض التطبيع مع النظام السوري
والحملة العنصرية على الالجئين

أصدر املكتب السياسي للجماعة اإلسالمية في لبنان بياناً جاء فيه:
ش��هدت بعض امللف��ات الداخلية تطوراً ب��ارزاً خالل األي��ام املاضية، متّثل أبرزه��ا في إبطال 
املجل��س الدس��توري قان��ون الضرائ��ب، وإص��رار بعض ال��وزراء على ف��رض وجه��ة نظرهم في 
التعاطي السياس��ي مع النظام الس��وري بعيداً عن التوافق احلكومي، وإزاء ذلك يهّمنا في املكتب 

السياسي للجماعة االسالمية في لبنان أن نؤّكد اآلتي: 
- نرّح��ب بق��رار املجلس الدس��توري إبط��ال قان��ون الضرائب، ونعتب��ر ذلك انتص��اراً لعمل 
املؤسسات الذي طاملا شّددنا عليه، وهو ما يعزز ثقة املواطن بالدولة، كما نّؤكد ضرورة أن تأخذ 
املؤسس��ات دورها في ممارسة صالحياتها الدستورية، وجنّدد رفضنا فرض أية ضرائب جديدة 
أو إضافي��ة تطاول ذوي الدخ��ل احملدود، مع تأكيدنا إعطاء املوظفني حقهم من خالل تفعيل العمل 

بقانون السلسلة. 
- نرف��ض رفض��اً بات��اً محاولة بع��ض ال��وزراء التفّرد ف��ي التعاطي السياس��ي م��ع النظام 
الس��وري، ونعتب��ر ذلك خروجاً عن سياس��ة الن��أي بالنفس، الت��ي أقّرها خطاب القس��م والبيان 
احلكومي، وطعناً باحلكومة ومنطق الشراكة التي قام عليها البلد، ويستدعي مساءلة ومحاسبة 

هؤالء الوزراء. 
- إّن املس��ؤول ع��ن تهجي��ر الالجئني الس��وريني إل��ى لبنان هو النظام الس��وري وش��ركاؤه، 
وبالتال��ي فإّننا بقدر ما نرفض توطني أي الج��ئ أو نازح في لبنان، نرفض أن يتعرض الالجئون 
السوريون أو الفلسطينيون حلملة عنصرية على خلفية طائفية، كما نرفض إجبارهم على العودة 
إل��ى مناطق غير آمنة تت��م تصفيتهم فيها، مؤكدين في الوقت ذاته مس��ؤولية املجتمع الدولي في 
إيجاد حّل سياس��ي يضمن سالمة عودة الالجئني إلى قراهم ومدنهم، ويلبي طموحات وتطلعات 

الشعب السوري. 
املكتب السياسي
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»عباس« والمصالحة المحتملة.. استحقاقات ثقيلة!

»حماس« تجتمع بفصائل غزة
وترحب بحكومة الوفاق

هنّية يبحث مع منسق أممي
تطورات القضية الفلسطينية وملف المصالحة

أخيراً قبلت حماس بتفكيك اللجنة اإلدارية لقطاع 
غ��زة، الت��ي كان��ت حتاول س��ّد ثغ��رة أحدثه��ا تخلّف 
حكوم��ة رام الل��ه عن القي��ام بواجباتها جت��اه القطاع 

احملاصر.
م��ن الواض��ح أن حماس لم تع��د راغبة في حتمل 
مس��ؤوليات إدارة قطاع غ��زة الثقيلة، في ظل احلصار 
املطب��ق الذي ح��رم الغزّي��ني الكهرب��اء وأغل��ق أبواب 
حتقي��ق مصاحله��م وس��ِدّ احتياجاته��م احمللي��ة م��ن 
طب ودواء ومواد أساس��ية اس��تهالكية، وغيرها مما ال 

تستقيم احلياة إال بها.
ول��م َتب��ُد الس��لطة الفلس��طينية جادة في تس��لم 
القطاع لالس��تمرار في لوم حماس بتعطيل املصاحلة، 
ومحاصرته��ا حتى تقب��ل بالبرنامج السياس��ي الذي 

تتبعه السلطة في العالقة مع العدّو اإلسرائيلي.
أم��ام  يضعه��ا  الي��وم  لغ��زة  الس��لطة  وتس��لُّم 
اس��تحقاقات إدارة ش��عب ترتف��ع فيه نس��بة البطالة 
لتتجاوز 50%، مع املجازفة بتضييق »إس��رائيل« على 
محمود عباس وس��عيها ألن تس��تبدل به غرميه عضو 

اللجنة املركزية املُقال من حركة فتح محمد دحالن.
استحقاق االنتخابات

أث��ار موضوع االنتخابات -ال��ذي ورد في مطالب 
حماس بعد حل اللجنة اإلدارية بغزة- جدالً كبيراً في 
الس��احة الفلس��طينية، من ناحية موعده��ا ونزاهتها 
وطريق��ة إجرائها. وكثي��راً ما دعا عباس إل��ى إجرائها 
معتقداً أنها س��ُتخرج حماس من املعادلة الفلسطينية 
في ضوء ضعفها واس��تمرار اعتق��ال كوادرها بالضفة 

الغربية.
ولك��ن ه��ذا التعوي��ل قد تك��ون له نتائج عكس��ية 
على الس��لطة إذا ف��ازت حماس في الضفة، كما تش��ير 
إليه اس��تطالعات ال��رأي ونتائج االنتخاب��ات البلدية 

والنقابية.
وال يب��دو عباس بأحس��ن أحواله ف��ي ضوء عدم 
متكنه من حتقيق أي نتيجة بعملية التس��وية، بسبب 
تعن��ت حكوم��ة اليم��ني اإلس��رائيلي ووج��ود توج��ه 

عق��دت حرك��ة املقاومة اإلس��المية )حم��اس( لقاء 
موس��عاً مع قادة الفصائل الفلس��طينية ونواب املجلس 
التش��ريعي في غ��زة إلطالعهم على التفاهم��ات التي مت 
التوص��ل إليها مؤخ��راً في القاه��رة مع حرك��ة التحرير 
الوطني الفلس��طيني )فت��ح( وقرار حماس ح��ّل اللجنة 
اإلدارية، ورحبت حماس بإع��الن حكومة الوفاق زيارة 

غزة.
وحض��ر اللق��اء املغل��ق رئي��س املكت��ب السياس��ي 
حلركة حماس إسماعيل هنية ورئيس احلركة في قطاع 

غزة يحيى السنوار.
وق��ال القيادي ف��ي احلركة ف��وزي بره��وم لوكالة 
األناض��ول إنه مت إط��الع احلضور على كاف��ة التفاصيل 
التي ج��رت في القاهرة بش��أن املصاحلة الفلس��طينية. 
وأضاف: »مت عرض مواقف حماس اإليجابية واملسؤولة 

جتاه التقدم بقضية املصاحلة إلى أفضل مستوى«.
وأردف: »هذا دليل عل��ى أن حركة حماس حريصة 
عل��ى الوحدة الوطنية والش��راكة واملصاحل��ة مبا يلبي 

طموحات شعبنا الفلسطيني«.
وعلى صعيد متصل، رحبت حركة حماس بإعالن 
حكومة الوفاق الفلسطينية عن عقد اجتماعها األسبوعي 
املقبل في قطاع غزة. وقال املتحدث باس��م احلركة عبد 
اللطيف قان��وع لأناضول: »نتمنى أن يتم التراجع عن 

واإلم��ارات  ومص��ر  )الس��عودية  العربي��ة  للرباعي��ة 
واألردن( إلخراج��ه م��ن املعادلة السياس��ية ملصلحة 
دح��الن. وله��ذا، فهناك ش��ك ف��ي أن ه��ذه االنتخابات 
س��تعزز مكانته، فيما تتربص به حماس وتتش��دد في 
ش��روط االنتخاب��ات وطريق��ة إجرائها مب��ا يحقق لها 
االس��تفادة الكبرى. وكثيراً ما دع��ا عباس لالنتخابات 
في وق��ت يواصل فيه اعتقال ك��وادر حماس وقياداتها 
وينس��ق م��ع االحت��الل العتقاله��م، األمر ال��ذي يجعل 
إجراءه��ا ف��ي ه��ذه الظروف عملي��ة صعب��ة ومغامرة 
سياسية بالنس��بة إلى حماس. يشير هذا إلى احتمال 
إعادة عباس النظر في االنتخابات، خصوصاً أن مصر 
والق��وى الدولية وقوى عربية أخرى تفرض فيتو على 
دور فاعل لهذه احلركة في حكم فلسطينيي الداخل، ما 
دامت ترفض االعتراف بإسرائيل وباالتفاقات املوقعة 
معه��ا، األمر الذي س��ُيدخل الس��احة الفلس��طينية في 
دوامة جديدة، ويجعلها عرضة للتدخالت اخلارجية.

وتب��دو انتخابات املجلس الوطن��ي أكثر صعوبة 
وتعقي��داً من غيرها، فمصر ال ت��زال تفرض الفيتو على 
متثيل وازن حلماس واجلهاد ف��ي املجلس، وهي التي 
حتكمت في القرار الفلسطيني منذ قيام منظمة التحرير 
الفلسطينية، فضالً عن أنه مرفوض دولياً، وهذا يجعل 
إجناز هذه االنتخابات صعباً أو شبه مستحيل. مع أن 

كافة اإلج��راءات العقابية الت��ي مت اتخاذها بحق قطاع 
غزة بالتزامن مع وصول احلكومة للقطاع«.

وأعل��ن املتحدث الرس��مي باس��م حكوم��ة الوفاق 
الفلس��طينية يوس��ف احملم��ود ي��وم االثن��ني أن رئيس 
احلكومة رامي احلمد الله والوزراء سيصلون إلى القطاع 

االثنني املقبل للبدء بتسلم مسؤوليات احلكومة.
وم��ن جهت��ه، كتب احلم��د الله عل��ى صفحته على 
موقع فيسبوك: »س��أتوجه إلى قطاع غزة احلبيب يوم 
االثنني القادم على رأس احلكومة وبرفقة كافة الهيئات 

والسلطات واألجهزة األمنية«.
وطل��ب م��ن »جميع األط��راف وال��كل الفلس��طيني 
التركي��ز عل��ى املصلح��ة الوطنية لتمك��ني احلكومة من 
االس��تمرار بالقي��ام بوظائفه��ا على النحو ال��ذي يخدم 

املواطن الفلسطيني أوالً«.
وأعلن��ت حرك��ة حم��اس ي��وم 17 أيل��ول اجلاري 
حل اللجنة اإلدارية التي ش��ّكلتها ف��ي قطاع غزة إلدارة 
للجه��ود  »اس��تجابة  وذل��ك  احلكومي��ة،  املؤسس��ات 
وإنه��اء  الفلس��طينية  املصاحل��ة  لتحقي��ق  املصري��ة 

االنقسام«.
ودعت حماس في بيان له��ا آنذاك، حكومة الوفاق 
للقدوم إلى القطاع »ملمارسة مهامها والقيام بواجباتها 

فوراً«.{

االنتخابات إن أدت إلى متثيل ضعيف وشكلي حلركة 
حم��اس ف��ي املجل��س فس��تكون أم��راً ال بأس ب��ه لدى 
الس��لطة والق��وى الدولي��ة، ولكنها س��تكون مرفوضة 
إذا كان متثي��ل احلرك��ة فاع��الً أو وازناً، وهذا س��يضع 

املصاحلة رهناً بنتائج االنتخابات!
وق��د تتع��رض احلرك��ة حمل��اوالت ش��ق وحدتها 
الداخلي��ة وإث��ارة اخلالفات ف��ي صفوفها ب��ني الضفة 
وغزة، مبحاولة حتريك املصال��ح للتنظيم بني الضفة 
وغزة، ووجود مستويات مختلفة من الشدة واللني في 

مواقف احلركة جتاه السلطة.
قيادة فلسطينية بديلة

وف��ي أثناء ذل��ك؛ سيس��تمر االحتالل في تش��ديد 
قبضت��ه األمني��ة ض��د كوادر ونش��طاء حماس بش��كل 
يؤدي إلضعافها وتس��هيل مترير مخططات التس��وية 

في املنطقة.
وس��تجري مح��اوالت لعزل احلركة ع��ن محيطها 
اإلقليم��ي الداع��م وض��رب عالقاته��ا م��ع كل م��ن قطر 
وتركي��ا، وذل��ك إم��ا بالضغ��ط عل��ى هات��ني الدولتني 
وإش��غالهما بقضاي��ا إقليمية، أو بجع��ل احلركة تلجأ 
إل��ى أط��راف أخ��رى بالترغي��ب والترهي��ب لتحقي��ق 
مصاحلها. وال ش��ك في أن ما 
يجري في املنطقة يؤش��ر إلى 
رغبة في تطويع قطر وتركيا 
وحتجي��م أدوارهم��ا، لتمهيد 
الت��ي  للتس��وية  الطري��ق 
تشمل تطبيعاً مع العدّو قبل 
البدء في إجراءات التس��وية 
عل��ى األرض؛ حس��ب تصور 
احلاكم!  اإلس��رائيلي  اليم��ني 
وتزامن��اً مع افتت��اح برنامج 
املصاحلة س��تزداد محاوالت 
نقل قيادة السلطة من عباس 

إلى شخص آخر مثل محمد دحالن، الذي يبدو مطواعاً 
أكثر للشروط اإلسرائيلية للتس��وية، وأكثر قدرة على 
مواجهة حماس والتص��دي لنفوذها في غزة والضفة، 
وذلك إلجناح مخطط تصفية القضية وإضعاف قواها 

األساسية املقاِومة لالحتالل.
ولهذا فإن املصاحلة املطلوبة ال تهدف أساساً إلى 
حتقيق الوحدة الفلس��طينية، وإمنا جّر القوى الفاعلة 
-حتت مب��رر احلفاظ على وحدة الس��احة- لالندماج 
في التسوية السياسية التي تريدها إسرائيل وتدعمها 

أميركا.
وت��درك حم��اس جي��داً ه��ذا املخطط، وس��تضطر 
للس��ير على خ��ط رفيع من التوازن��ات يتضمن القبول 
باملصاحل��ة وف��ق ضواب��ط مح��ددة، ويرف��ض عملية 
التسوية السياس��ية مبا يحفظ القضية وال يؤدي إلى 
جن��اح مخط��ط تصفيتها. وستس��تعني حم��اس -في 
هذه االستراتيجية- بشعبيتها في الداخل وحتالفاتها 

اإلقليمية، متسلحة بتماسك تنظيمها الداخلي وقوته.
من ناحي��ة ثانية، تس��تطيع حم��اس أن حتّد من 
نفوذ دحالن وإن كانت قد س��محت له باستعادة دوره 
في غزة لفك احلصار الذي تفرضه عليها سلطة عباس، 
كذلك متتلك احلركة نفوذاً ش��عبياً ال يستهان به. ومن 
ش��أن أي مصاحل��ة أن تلغ��ي احلصار ال��ذي يفرضه 
الرئيس الفلس��طيني على غزة، وأن تضع عباس على 
مح��ّك إدارة قط��اع غ��زة املثق��ل باملش��كالت، وجتعله 
مس��ؤوالً عن إجن��اح تفاهمات املصاحل��ة، وتضع حداً 

الستمرار اتهاماته حلماس بتعطيلها.
إن مستقبل املصاحلة يظل مرهوناً برغبة الطرفني 
وجديتهما واستبعاد املؤثرات اخلارجية، مبا في ذلك 
عزل تأثير إس��رائيل وتدخالتها ف��ي الوضع الداخلي. 
وقد راوغ عباس كثيراً في تطبيق بنود املصاحلة رغم 
كث��رة االتفاق��ات التي وقع��ت من أجله��ا وليس آخرها 
اتفاق 2011، إال أنه اليوم يقف أمام استحقاق حقيقي 

بعد أن نزعت حماس منه ذريعة االنقسام.
غي��ر أن ملف��ات املصاحل��ة -وعل��ى األخص ملف 
عقب��ة  ُتش��ّكل  واخل��ارج-  الداخ��ل  ف��ي  االنتخاب��ات 
مهمة أمام اس��تكمال هذا املس��ار، ألنه يش��كل التحدي 
احلقيقي لنفوذ الطرفني وش��عبيتهما )فتح وحماس(. 
أم��ا التح��دي األمني املتمث��ل في دور الش��رطة وإدراج 
حماس فيها، وس��الح املقاومة؛ فس��يظل م��ن العوائق 

الكبرى أمام إمتام املصاحلة.{

بقلم: ماجد أبو دياك

بح��ث رئي��س املكتب السياس��ي حلرك��ة »حماس« 
إس��ماعيل هنية ي��وم االثنني، مع املنس��ق األممي لعملية 
ميالدين��وف،  نيك��والي  األوس��ط  الش��رق  ف��ي  الس��الم 
تطورات القضية الفلسطينية ومجريات ملف املصاحلة. 
ج��اء ذلك خالل لق��اء جمع ميالدين��وف وهنية في مكتب 
األخي��ر مبدين��ة غ��زة، بحس��ب بيان ص��ادر ع��ن مكتب 
قائد »حماس«. واس��تعرض الطرف��ان مجريات حوارات 
املصاحل��ة الت��ي متت مؤخ��راً ف��ي القاهرة ب��ني حركتي 
»حم��اس« و«فت��ح«، وتط��ورات القضي��ة الفلس��طينية 
عل��ى الصعيد السياس��ي، إضاف��ة للعالق��ة الثنائية بني 

»حماس« ومصر، والواقع اإلنساني في غزة.
وش��دد هنّية، خالل اللق��اء، على جدي��ة حركته في 
خطواتها نحو حتقيق املصاحلة، وسعيها لتحويلها إلى 

واقع ملم��وس باعتبارها مصلحة وطني��ة عليا، ومقدمة 
للبحث في القضايا السياس��ية الكبرى، وسبيل لتحقيق 

أهداف الشعب الفلسطيني.
من جانبه، أش��اد ميالدينوف، بحس��ب بيان مكتب 
هنّي��ة، بخطوة حرك��ة »حم��اس« بحل اللجن��ة اإلدارية 
ف��ي قطاع غزة، مؤك��داً حرصه على جن��اح هذه اخلطوة 
وض��رورة بذل كل جهد ممكن للتق��دم إلى األمام في ملف 

املصاحلة.
وأش��ار إلى أن مختلف األطراف الدولية التي قابلها 
ف��ي نيوي��ورك رحبت مبوق��ف وبيان حرك��ة »حماس«، 
حول ح��ل اللجن��ة اإلداري��ة، ودعوته��ا حكوم��ة الوفاق 
الفلس��طينية الس��تالم مهامه��ا بالقط��اع، واس��تعدادها 

إلجراء االنتخابات.{

فتح تدعو حكومة »الحمد الله«
للذهاب إلى غزة

دع��ت اللجن��ة املركزي��ة حلرك��ة 
التحرير الفلس��طيني )فت��ح( حكومة 
الوف��اق الفلس��طينية برئاس��ة رام��ي 
احلم��د الل��ه للذه��اب إلى قط��اع غزة 
كل  ف��ي  صالحياته��ا  وممارس��ة 
املج��االت. وقال��ت اللجنة -ف��ي بيان 
ص��در عقب اجتماعها في رام الله يوم 
السبت برئاس��ة محمود عباس- إنها 
مستعدة ل�»مزيد من احلوارات بهدف 

التوصل لرؤية تفصيلية لتنفيذ اتفاق املصاحلة واستعادة الوحدة«.
وناقش��ت اللجنة املركزية ف��ي اجتماعها تطورات الوضع السياس��ي واملصاحل��ة، وكلمة عباس 

األخيرة في اجلمعية العامة لأمم املتحدة.
وأعل��ن الرئيس الفلس��طيني خ��الل كلمة له أمام اجلمعي��ة العامة لأمم املتحدة ي��وم األربعاء أن 

حكومة الوفاق ببالده ستتوجه إلى غزة ملمارسة أعمالها.

هنبة مع عباس
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الشهيد نمر الجمل أطلق عشر رصاصات وقتل ثالثة جنود إسرائيلّيين
أوردت القن��اة الثاني��ة العبري��ة تفاصيل جديدة 
حول عملية »هار أدار« التي نفذها الش��هيد منر اجلمل 
قرب مدينة القدس احملتلة وأدت إلى مقتل ثالثة جنود 
إس��رائيليني وإصاب��ة رابع. وذكرت القناة أن الش��هيد 
اجلم��ل أطل��ق عش��ر طلق��ات م��ن مسدس��ه، وأصابت 

غالبيتها أجساد اجلنود.
وقال��ت القن��اة إنه عل��ى الرغم م��ن أن إطالق هذا 
الع��دد من الرصاص يتطلب تركي��زاً وبرهة من الزمن، 

إال أن رّد اجلنود جاء متأخراً.
وأضاف��ت أن الش��هيد اجلم��ل أطل��ق رصاصات��ه 
بدقة، بحيث أصابت غالبيتها صدور ورؤوس اجلنود 

فقتل ثالثة وأصيب رابع بجراح خطيرة.
فيم��ا بّينت تقاري��ر أمنية إس��رائيلية أن الش��هيد 
»تدّرب جي��داً على إطالق النار قبي��ل العملية، وحضر 
إلى املكان وهو يعرف هدفه جيداً، وبالتالي فقد انتقى 

أهداف رصاصاته بدقة عالية«.
وفي السياق وصل قائد أركان اجليش اإلسرائيلي 
غادي آيزنكوت إلى مكان العملية مس��اء، واستمع إلى 
تقارير من ضباط اجليش والش��رطة حول تفاصيلها. 
فيم��ا يج��ري النظ��ر في تغيي��ر طريق��ة الفحص خالل 
إدخال العمال إلى مس��توطنات الضفة الغربية ضمن 

إجراءات حتول دون تكرار العملية مرة أخرى.
وكان ضب��اط أمن املس��توطنات اإلس��رائيلية في 
الضفة الغربية أعربوا عن خشيتهم من محاولة عمال 

فلسطينيني تكرار عملية مستوطنة »هار أدار«.
ونقلت صحيفة »معاريف« العبرية على موقعها 
االلكترون��ي، ع��ن ضب��اط أمن ف��ي عدة مس��توطنات 
قوله��م إن عملي��ة الي��وم تهدد بقل��ب النظري��ة األمنية 
في املس��توطنات. وذك��ر الضب��اط أن العملية »خلقت 
أج��واء من اخل��وف من قي��ام عمال آخرين باس��تغالل 

تنفي��ذ  لغاي��ات  تصاريحه��م 
عمليات مماثلة«.

وج��ود  أن  وأضاف��وا 
العمال في مواق��ع البناء داخل 
يحمل��ون  وه��م  املس��توطنات 
األدوات احلادة مثل الشواكيش 
والبلط��ات يدفع عل��ى اخلوف 
مبح��اكاة  أحده��م  تفكي��ر  م��ن 
عملي��ة الي��وم، وأن يق��رر فجأة 
إح��دى  داخ��ل  عملي��ة  تنفي��ذ 

املستوطنات.

 القاعدة األمريكية تعزز التطرف الصهيوني 
وتعّمق أزمة اإلقليم

بقلم: حازم عياد 

إعالن افتتاح قاعدة امريكية في النقب احملتل على لسان ننت ياهو وقائد قوة الدفاع الصاروخي 
اجلنرال تزفيكا هميوفيتز، ترافق مع انعقاد جلس��ات اجلمعي��ة العمومية لأمم املتحدة التي يراهن 
عليه��ا اجلميع إلحقاق الس��الم وإخضاع الدول املارقة لقرارات األمم املتحدة؛ وعلى رأس��ها القرارات 
اخلاصة بعودة الالجئني الفلس��طينيني وانس��حاب قوات االحتالل من األراضي الفلسطينية احملتلة 

عام 1967، ووقف النشاطات االستيطانية في الضفة الغربية وعدم مشروعيتها. 
االع��الن ميثل خيبة أم��ل كبيرة وضرب��ة جديدة توجهها اإلدارة األمريكية للس��الم واالس��تقرار 
بش��كل يخل بالتوازن اإلقليمي ومبعادلة الردع التي تشكلت إثر ثالث حروب خاضها الفلسطينيون 
للدفاع عن أنفسهم من بطش الكيان الصهيوني في قطاع غزة، والتي زادها سوءاً تصريحات السفير 
األمريكي لدى الكيان السفير ديفيد فريدمان الذي لم يتوقف عن التهكم على قرار االمم املتحدة املتعلق 

بإدانة االستيطان والدعوة الى تفكيكه من األراضي الفلسطينية التي احتلت عام 67.
غرائ��ب الواليات املتحدة ال تع��رف التوقف، ففي الوقت الذي كان رئيس��ها ترام��ب يلقي خطاباً 
نارياً يهدد فيه كوريا الش��مالية بالس��حق واحمل��ق، أعلنت البحرية األمريكي��ة والبنتاغون في وقت 
س��ابق عن سحب أسطولها السابع من احمليط الهادي وجنوب ش��رق آسيا وجتميد نشاطه بالقرب 
من ش��به اجلزيرة الكورية؛ بل انها لم تعلن انشاء اي قاعدة عس��كرية جديدة لردع كوريا الشمالية 
الت��ي امتلكت قدرات صاروخية ونووية جبارة أرعبت فيها جيرانه��ا، فيما أعطيت األولولية لتدعيم 
أمن الكيان اإلس��رائيلي وميينه املتطرف مفقداً الفلس��طينيني ش��عورهم باألمن ف��ي مواجهة التطرف 

الصهيوني املتنامي.
البحث عن الس��الم ال يكون بإجبار الضعفاء على اخلضوع لأقوياء، بل بإنصافهم والدفاع عن 
حقوقهم عكس ما يراه كل من يراقب الس��لوك األمريكي؛ فاالس��تقواء اليكون اال على الضعفاء بش��كل 
يقود لسيادة شريعة الغاب والتطرف؛ انها رسالة سلبية لن توقف مسار التطرف والراديكالية التي 
تتجل��ى صورها بتنامي ق��وة اليمني الصهيوني ال��ذي أصبح أكبر تهديد لأمن ف��ي املنطقة العربية 

وإقليم غرب آسيا.
كان األجدى بالواليات املتحدة االمريكية ومؤسساتها األمنية ان تدعم السالم في شبه اجلزيرة 
الكورية، وان تدعم قوة الردع األمريكي هناك؛ ال ان تقوض الس��الم في املنطقة العربية وغرب آس��يا 
بإنش��اء مزيد م��ن القواعد التي تقدم رس��ائل خاطئ��ة لليمني الصهيون��ي املتطرف ال��ذي ازداد غلواً 
وتوحشاً في السنوات االخيرة، منذراً بجرعة كبيرة من التطرف وبصراعات دموية التعرف النهاية؛ 
مفضي��اً ذلك الى مزيد من التآكل للنف��وذ األمريكي وقوته الناعمة في املنطق��ة؛ فامريكا ال زالت تراكم 
اخطاء اس��تراتيجية يتولد عنها تطرف وعنف وراديكالية تصع��ب تعريتها ومواجهتها باخلطابات 

والندوات والشعارات الرنانة.{

مقتل جندّيين إسرائيلّيين
بانقالب دبابة في الجوالن

بج��راح مختلفة ج��راء انقالب دباب��ة باجلوالن 
السوري احملتل الليلة املاضية.

العس��كري  املتح��دث  وذك��ر 
باس��م اجليش أن احلادثة وقعت 
خالل مناورات عسكرية باملنطقة، 
إذ انقلب��ت إح��دى الدباب��ات على 
حواشي الطريق، ما أدى إلى مقتل 

جنديني وإصابة أربعة بجراح.
أن  إل��ى  املتح��دث  وأش��ار 
لتقص��ي  جلن��ة  ش��ّكل  اجلي��ش 

احلقائق باحلادث.{

أعلن اجليش اإلس��رائيلي صب��اح األربعاء 
مقت��ل ضاب��ط وجن��دي وإصابة أربع��ة آخرين 

تحذيرات إسرائيلّية
من مخاطر التعاون التركي اإليراني

ح��ذرت دراس��ة إس��رائيلية م��ن مخاط��ر التق��ارب 
الكبي��ر ب��ني تركي��ا وإي��ران وتعاظ��م مظاه��ر التع��اون 
بينهما، معتب��رة أن هذا التطور يحمل ف��ي طياته تهديداً 
للمصالح االس��تراتيجية إلس��رائيل. وش��ددت الدراسة، 
الت��ي صدرت يوم األحد املاضي ع��ن »مركز أبحاث األمن 
القومي« اإلس��رائيلي، على أن ما يفاق��م خطورة التقارب 
التركي اإليراني حقيقة أنه يأتي في ظل تطورات س��لبية 
تعك��س توجه أنق��رة لإلض��رار باملصالح اإلس��رائيلية، 
ال س��يما إصرار األت��راك عل��ى تطوير العالق��ة مع حركة 
حماس، وال��دور الكبير الذي تقوم به القيادة التركية في 
التحري��ض على إس��رائيل، خصوصاً ف��ي أعقاب أحداث 

األقصى األخيرة.
وأشارت الدراس��ة، التي أعدتها كل من رئيسة قسم 
األبحاث الس��ابقة في جهاز املوساد، اخلبيرة في الشأن 
اإليراني سيما ش��اين، والباحثة في الشأن التركي ليندا 
ش��تراوس، إلى أن م��ا يفاقم األمور خطورة ف��ي التقارب 
بني طهران وأنقرة بالنسبة للمصالح اإلسرائيلية حقيقة 
أنه يتجسد أيضاً في ظل وقوف كل من تركيا وإيران ضد 
احملور العربي القريب من إسرائيل، مشيرة بشكل خاص 
إلى تده��ور العالقات التركي��ة املصرية، ووق��وف تركيا 
وإي��ران بدون تردد إل��ى جانب قطر ف��ي مواجهة »الدول 

العربية املعتدلة«، على حد توصيف الدراسة. 
وشددت الدراسة على أن القرار التركي في اإلسراع 
بتدش��ني القاعدة العس��كرية في قطر، ي��دل على اجلدية 
الت��ي تبديه��ا أنقرة ف��ي الوق��وف إل��ى جان��ب الدوحة، 
وتعك��س عزمه��ا عل��ى إفش��ال أه��داف احلمل��ة عليه��ا. 
وحذرت الدراس��ة من أن التع��اون التركي اإليراني ميثل 
إلس��رائيل،  واإلقليمي��ة  االس��تراتيجية  للبيئ��ة  تهدي��داً 
مش��يرة إل��ى أن ه��ذا التع��اون يتعاظ��م في ظ��ل تدهور 
األوض��اع في مصر التي تعيش أزم��ة اقتصادية خانقة.  
وأوضحت الدراس��ة أن التقارب التركي اإليراني جتس��د 
ف��ي توثي��ق التعاون العس��كري واألمني ب��ني اجلانبني، 
مشددة على أن »الزيارة التاريخية« التي قام بها رئيس 
هيئة األركان في القوات املس��لحة اإليرانية محمد باقري 
ألنقرة في آب املاضي، حتمل دالالت كبيرة. وأش��ارت إلى 
أن مظاهر التنسيق السياس��ي واالستراتيجي بني أنقرة 
وطه��ران تتعاظم باس��تمرار، متوقفة عند زي��ادة وتيرة 
اللق��اءات ب��ني الرئيس��ني رجب طي��ب أردوغان وحس��ن 
روحاني، إلى جانب تعاون كل من تركيا وإيران وروسيا 
في التوصل التفاق خفض التوتر في سورية. وأوضحت 

أن كالً من إيران وروسيا وافقتا في اتفاق أستانة املتعلق 
بإدلب السورية، على منح تركيا دوراً ميّكنها من حتقيق 
مصالح تتجاوز مخاوفها من التطلعات القومية لأكراد. 
وأش��ارت الدراسة إلى أن التعاون التركي اإليراني ميّس 
بخارطة املصالح االس��تراتيجية في سورية، محذرة من 

أنه يعزز قدرة إيران على تكريس نفوذها هناك.
 ولفتت الدراس��ة إلى أن توثي��ق التعاون بني تركيا 
وإي��ران امت��د للجان��ب االقتصادي، مش��يرة إل��ى أن كالً 
م��ن طه��ران وأنقرة وموس��كو توصلت إل��ى اتفاق ثالثي 
يقض��ي بقي��ام ش��ركات تركي��ة وروس��ية بالتنقيب عن 
النفط والغاز في إيران. وحذرت الدراس��ة من أن تعاظم 
التعاون العسكري بني تركيا وروسيا يزيد األمور تعقيداً 
بالنس��بة إلس��رائيل، خصوصاً في أعقاب قرار موس��كو 
تزويد أنقرة مبنظومة الدف��اع اجلوي األحدث في العالم 

»أس – 400«.
وعزت الدراسة التقارب التركي اإليراني إلى حاجة 
كل م��ن طه��ران وأنق��رة لتوحيد اجله��ود ملواجهة توجه 
األك��راد في ش��مال العراق لإلع��الن عن اس��تقاللهم، إلى 
جانب خيبة أمل تركيا من الواليات املتحدة بسبب مسها 
باألمن القومي التركي م��ن خالل اإلصرار على دعم أكراد 
سورية. واعتبرت الدراسة أن جناح الروس واإليرانيني 
في إنقاذ نظام بش��ار األس��د من الس��قوط دف��ع الرئيس 
الترك��ي للتعامل مع الواق��ع اجلديد ومحاولة اس��تنفاد 
الطاق��ة الكامنة في التعاون مع طهران وموس��كو حفاظاً 
على املصالح التركية. وأش��ارت إلى أن األتراك معنيون 
بالتقارب مع إيران من أجل إيجاد بيئة سياس��ية تسمح 
لقواته��م بالعمل ش��مال س��ورية ملنع األك��راد من فرض 
حقائق سياس��ية على األرض. وحس��ب الورقة، فإن كالً 
من اإليرانيني والروس أدركوا أن تركيا أدت دوراً مهماً في 
تصعيب مهمة احلس��م لصالح بش��ار األس��د في سورية 
م��ن خ��الل دعمها لق��وى الث��ورة الس��ورية، األم��ر الذي 
فاقم حاجة طهران وموس��كو لتحييد أنق��رة عبر تكثيف 
التع��اون معه��ا. وأوضح��ت الدراس��ة أن انط��الق تركيا 
من قناعة مفادها بأن الدول الغربية س��اهمت في حتفيز 
محاول��ة االنق��الب التي جرت ف��ي متوز الع��ام املاضي، 
ورفض واش��نطن تس��ليم فتح الل��ه غولن، ال��ذي تتهمه 
الس��لطات في أنقرة بالوقوف خل��ف احملاولة االنقالبية، 

عززا من توجه األتراك للتعاون مع طهران وموسكو.{

بقلم: د. صالح النعامي

استشهاد فلسطيني
ومقتل ثالثة جنود إسرائيليين بالقدس 
قت��ل ثالث��ة جن��ود إس��رائيليني وأصي��ب راب��ع بج��راح وصفت 
باخلطي��رة ف��ي عملي��ة إطالق ن��ار صب��اح ي��وم الثالثاء، ق��رب بلدة 

»قطنة« شمال غرب مدينة القدس احملتلة.
وذكرت مصادر عبرية أنه مت اس��تهداف منف��ذ العملية، في حني 

ذكرت بعض األنباء أنه استشهد.
وهرعت قوات كبيرة من جيش االحتالل إلى مكان العملية.{
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النظام يرتكب مجزرة بنازحي حماة.. وغارات مستمرة بإدلب

»أستانة روسيا«.. وتقاسم النفوذ في سورية

أفادت مصادر سورية وناشطون أن قوات النظام 
ارتكبت مجزرة باستهداف قافلة عائالت كانت حتاول 
النزوح من ريف حماة الشرقي باجتاه مناطق سيطرة 
املعارضة في ريفي حماة وإدلب، ما أس��فر عن سقوط 
أكث��ر من س��بعني قتي��الً وعش��رات اجلرح��ى. وبينما 
واص��ل الطيران احلربي اس��تهداف ريفي إدلب وحلب 
حتدثت مصادر محلية عن إعدام قوات النظام مدنيني 

بريف دير الزور شرق البالد.
وأوضح��ت املص��ادر أن املج��زرة ارتكب��ت عندما 
قصف��ت مدفعي��ة النظ��ام بالصواري��خ والرشاش��ات 
الثقيل��ة فج��ر قافل��ة لعش��رات املدني��ني الفاري��ن من 
مناطق س��يطرة تنظيم الدولة مبنطق��ة وادي العذيب 

بناحية عقيربات بريف حماة الشرقي.
ونقلت شبكة ش��ام عن ناشطني وشهود عيان أن 
القصف اس��تهدف املدنيني خ��الل محاولته��م العبور 
جت��اه إدل��ب عبر طري��ق إثريا، م��ا أوقع نح��و ثمانني 
قتيالً غالبيتهم من النس��اء واألطفال. في حني أشارت 
وكال��ة مس��ار برس إل��ى مقت��ل 77 ش��خصاً وإصابة 
أربع��ني آخري��ن من النازح��ني، ونفوق العش��رات من 
رؤوس املاش��ية كانت برفقة النازحني بقصف جوي، 
وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا النعدام وسائل 

اإلسعاف واألدوية.
واس��تطاعت  بحياته��ا  جن��ت  عائ��الت  وت��روي 
الوصول ملناطق س��يطرة املعارضة بإدلب -لش��بكة 
ش��ام- قصص��اً وعذاب��ات مري��رة م��رت به��ا خ��الل 
نزوحه��ا، وم��ا تعرض��ت ل��ه من قص��ف وقت��ل يومي 

وجوع وعطش.
عقيرب��ات  منطق��ة  يحاص��ر  النظ��ام  أن  ُيذك��ر 
اخلاضع��ة لس��يطرة تنظي��م الدول��ة في ري��ف حماة 
الش��رقي، ومين��ع املدنيني -الذي��ن يعيش��ون ظروفاً 
صعب��ة نتيجة القصف اجلوي املس��تمر ونقص املواد 

الغذائية واألدوية- من اخلروج من املنطقة.
غارات وقصف 

في غضون ذلك، واصل الطيران احلربي الروسي 
والتاب��ع للنظام حمل��ة القصف املكثف واملس��تمر منذ 
أي��ام على أرياف إدلب وحلب وحماة، في خرق التفاق 
خف��ض التصعي��د ال��ذي مت التوصل إلي��ه بالعاصمة 

الكزاخية أستانا.
ورغ��م نف��ي وزارة الدفاع الروس��ية م��ا تردد عن 
أن طائراته��ا قتلت مدنيني مبحافظ��ة إدلب، وتأكيدها 
أن القصف على مدى األيام املاضية يس��تهدف مواقع 
جبهة النصرة )هيئة حترير الشام حالياً( فإن شهوداً 
وناشطني أكدوا استهداف مناطق مدنية ومراكز طبية 

تصاعدت ردود الفعل السورية بشأن نتائج اجلولة 
السادس��ة من مباحثات أستانة الس��ورية، وعم الصمت 
دولي��اً ع��ن التفاهم��ات التي عق��دت بعيداً ع��ن األضواء 
بني األطراف الثالثة )روس��يا وتركي��ا وإيران(، إذ عقدت 
اجلول��ة بعد اجتماعات بني كل طرفني، العامل املش��ترك 
فيهما تركيا، ما يعني أن ما آلت إليه األمور في »أس��تانة 
6« هو نتائج جاهزة لتلك الزيارات واللقاءات املش��تركة 
ب��ني الق��ادة العس��كريني والسياس��يني، حي��ث ل��م يكن 
للس��وريني، على طرف��ي املعادلة )نظام��اً أو معارضة(، 
أي دور يذك��ر، حتى لو كان تش��اورياً، في إعالٍن صريح 
من الدول املذكورة عن انتفاء س��يادة أي طرف )ال س��يما 
النظام( على املناطق التي عقدت التفاهمات واالتفاقيات 

ومستشفيات وأخرى للدفاع املدني.
وف��ي أح��دث الغ��ارات، نف��ذ الطي��ران احلرب��ي 
الروسي غارات على كل من محيط مدينة إدلب وجسر 
الش��غور وبلدات في ري��ف إدلب، أس��فرت مقتل طفلة 
وإصابة عدة مدنيني وأحلق��ت دماراً كبيرا باملمتلكات 

وفق »مسار برس«.

حولها. 
م��ن  احملادث��ات  ف��ي  احلاض��رون  صم��ت  وبينم��ا 
الفصائل الس��ورية، وجلسوا مجّرد ش��هود على اتفاقيٍة 
ال يعرف��ون مدى تأثيراتها عل��ى واقع وجودهم بوصفهم 
معارض��ة، ت��رّددت هن��ا وهن��اك بيان��ات رف��ض له��ذه 
املخرج��ات، عل��ى الرغ��م م��ن أن النتائ��ج تع��د حصيلة 
طبيعية ملقّدمات س��ابقة، سواء من اجلوالت التفاوضية 
اخلمس ألس��تانة، أو من اتفاقيات خفض التصعيد التي 
عقدت ب��ني اجلانب��ني الروس��ي واألميركي، أو الروس��ي 
وفصائ��ل الغوطة )جيش اإلس��الم وفيل��ق الرحمن( كل 
عل��ى حدة، ما يجعل تلك الصرخات غير ذات فاعلية، وال 
ميكن أن تؤدي إلى تعطيل مضمون ما اتفق عليه، س��واء 
املعل��ن من��ه أو املضمر بني 
س��طور بن��ود االتفاقي��ات، 
وفي االجتماع��ات الثنائية 

والثالثية. 
النظ��ام  نف��ى  وق��د 
تك��ون  أن  عل��ى  موافقت��ه 
تركيا دولة ضامنة خلفض 
التصعيد في إدلب، معتبراً 
»الوجود العسكري التركي 
متجاه��الً  ش��رعي«،  غي��ر 
أن كل م��ا مت م��ن اتفاقيات 
»خف��ض  مناط��ق  عل��ى 

وق��ال مراس��لون إن الطيران الروس��ي اس��تهدف 
فج��ر يوم بصواريخ ذات قدرة تدميرية عالية مش��فى 

شام املركزي على أطراف مدينة كفرنبل بإدلب.
كم��ا قت��ل خمس��ة أش��خاص بينهم ثالث��ة أطفال 
بقصف ج��وي على ريف حم��اة يوم الثالث��اء. وقالت 
إن  األملاني��ة  األنب��اء  لوكال��ة  باملعارض��ة  مص��ادر 

التصعي��د« هو لش��رعنة وج��ود تلك الدول في س��ورية، 
وفي مقدمتها إيران، وأن هذه االتفاقيات جرت بعيداً عن 
مشاركتها الفعلية فيها، أسوة بالطرف اآلخر )املعارضة 

بتنوعاتها(. 
وفي وقٍت تس��تعد في��ه كل دولة إلطباق س��يطرتها 
عل��ى حصتها في مناطق نفوذها، تتابع قوات »س��ورية 
الدميقراطية« مسارها العس��كري، لتحرير املناطق التي 
أوكلت إليها من اإلدارة األميركية، وسط اعتراض النظام 
وتقاطع موقفه مع اعتراض��ات إيران وتركيا حول الدور 
الك��ردي وح��دوده، ول��كل منهم أس��بابه اخلاص��ة التي 

تتلخص في: 
أوالً- س��عي النظ��ام إلى إح��كام س��يطرته على كل 
ما يس��تطيعه من مس��احة س��ورية لتكبي��ر حصته على 
طاولة املفاوضات في جنيف، وصياغة تسويٍة تتناسب 
وإرادته في البقاء حاكماً مطلقاً لس��ورية، ضمن تنازالٍت 
م��ن نوع إجراء تعديالت في احلكومة التنفيذية، وإعطاء 
أدوار لش��خصياٍت معارضٍة فيه��ا، وتغييرات في بعض 
نصوص دس��تور 2012، حيث تس��مح ه��ذه التغييرات 
مبش��اركة املعارضة، وفق أس��ٍس ال تتج��اوز ما هو قائم 
اليوم من ش��راكٍة ب��ني النظام وأحزاب اجلبه��ة الوطنية 
التقدمية، فاالعتبار لدى النظام ليس للس��يادة الوطنية 
الت��ي جتعله ق��ادراً عل��ى صناعة الق��رار عل��ى أراضيه، 
س��واء الذي يتعل��ق بعالقاته مع دول اجل��وار أو غيرها، 
أو التي تسمح للدول بالوجود على أراضيه، وإمنا لبقاء 

»طائرات حربية روس��ية شنت أكثر من 22 غارة على 
قرى تابعة لناحية السعن في ريف حماة الشرقي«.

وأش��ارت ش��بكة ش��ام إلى مقتل خمس��ة مدنيني 
وج��رح آخري��ن بقص��ف جوي اس��تهدف بل��دة حوير 
العيس بريف حلب، وسط قصف جوي عنيف وُمركز 

على بلدات ريف حلب من ِقبل الطيران الروسي.
إعدامات وحتركات

على صعيد متص��ل، قالت مصادر محلية في دير 
ال��زور إن عناصر من النظام الس��وري أعدموا ميدانياً 
س��يدة وحفيدها، وش��اباً آخر في ريف دير الزور، بعد 
أن س��يطرت ق��وات النظ��ام على ع��دد من الق��رى بعد 

معارك مع تنظيم الدولة.
وق��ال ناش��طون إن أح��د عناص��ر النظ��ام يدعى 
في  الشخصي  حسابه  على  نش��ر  جركس«  »مياس 
أربعة  بحق  ميدانياً  إعداماً  لتنفيذه  صوراً  فيس��بوك 
قال-  ما  -وف��ق  انتقاماً  الزور،  دير  ريف  من  مدنيني 
لبلدته القرداح��ة. وتأت��ي هذه احلادثة بع��د أيام من 
تصري��ح العمي��د في ق��وات النظام عص��ام زهر الدين 
الذي توع��د فيه اخلارجني من س��وريا بأن��ه هو ومن 

معه »لن ينسوا ولن يسامحوا«.
وتزامنت هذه التطورات م��ع إعالن وزارة الدفاع 
الروسية أن قواتها أقامت جسراً عائماً على نهر الفرات 
في دير الزور ش��رق س��وريا، لعبور القوات الروس��ية 
إلى الضفة الش��رقية.  وأضافت أن طول اجلس��ر 210 
أمت��ار، وميكن أن ينق��ل ثمانية آالف آلي��ة يومياً، وأنه 
يتحم��ل أوزان العربات املدرعة الثقيلة وأنظمة إطالق 

الصواريخ.{

النظام ش��ريكا مس��تثمرا لس��ورية داخلياً مع أي قوة أو 
دولة حتميه. 

ثانياً- تس��عى إيران إل��ى عرقلة حرك��ة األكراد في 
دير الزور الت��ي تتوخى منعها من الوص��ول إلى مناطق 
احلدود مع العراق، حيث ميكن للقوى الكردية أن تعرقل 
إليران مش��روع رب��ط العواصم األربع )طه��ران، بغداد، 
دمش��ق، بي��روت( ال��ذي ال زالت حتل��م به، عب��ر وصول 
قواته��ا، أو ق��وات النظ��ام، إل��ى دي��ر ال��زور والبوكمال، 
وخصوص��اً بع��د أن خس��رت معب��ر التنف ف��ي البادية، 
إضافة إل��ى أن أي متّدد كردي من ش��أنه أن يفتح أبواب 
حراك كردي إيراني، تسعى طهران إلى ابقاء ملفه مغلقاً، 

وهو ما تتشارك بهواجسه مع اجلانب التركي. 
ثالث��اً- تركي��ا هي صاحب��ة احلراك األساس��ي ضد 
الق��وة الكردي��ة الت��ي تعتبرها ج��زءاً من ح��زب  العمال 
الكردس��تاني اإلرهاب��ي، وتعتبر وجوده��ا على احلدود 
تهدي��داً ألمنه��ا القوم��ي، ورمبا امت��داداً لنش��اط املنظمة 
اإلرهابية. ولهذا تس��تمر في القول إنها لن تسمح باقامة 

كيان كردي في جوارها.
وتأت��ي عملية توحي��د الفصائل املس��لحة في إدلب، 
ضمن ما ميكن تسميته ترويض املعارضة داخل مناطق 
نفوذ داعميها، حيث تتجمع فصائل محسوبة على تركيا 
في مواجهة ما يسمى هيئة حترير الشام )جبهة النصرة 
س��ابقاً(، علم��اً أن معظ��م الذي��ن انض��ووا حت��ت جناح 
الهيئة قد س��اهموا اليوم بتفكيكها من الداخل، في عملية 
نوعية لتدوي��ر الوظائف واألهداف، م��ا يعني أن مرحلة 
االعتراض��ات الت��ي ج��اءت متأخ��رة، س��ت ج��والت في 
أستانة، لن تفيد إال بتسجيل مواقف إعالمية، ال تغير من 
خرائط املناطق منخفضة التوتر أي شيء، وال تعيد رسم 
األلوان عل��ى خريطة تفاهمات 9 أيلول ف��ي أنقرة، بعيداً 

عن ريشة السوريني.{

تفاهمات روسية تركية.
وقال أفراد الدفاع املدني وس��كان إن عش��رات الغارات قصفت بلدات خان شيخون 
وجسر الشغور وسراقب وعشرات القرى، وتعطل ما ال يقل عن خمسة مستشفيات وعدة 

مراكز للدفاع املدني منذ بداية الهجوم.
وكان أح��د عش��ر مدنياً لقوا مصرعهم ف��ي قصف جوي ومدفعي فجر الس��بت على 

مناطق متفرقة من محافظتي إدلب وحمص.
وق��ال مس��ؤول فرق الدف��اع املدن��ي )اخل��وذ البيضاء( ف��ي إدل��ب )مصطفى حاج 
يوس��ف( إن طيران��اً حربي��اً نفذ ثالث��ني غارة جوي��ة -على األق��ل- عل��ى مدينتي خان 
شيخون وس��راقب، وخمس بلدات في إدلب، وبلغت حصيلة قتلى القصف املستمر على 

إدلب نحو 42 مدنياً.
يذك��ر أن محافظة إدلب واملناطق املتصلة بها من محافظتي حلب وحماة مش��مولة 

باتفاق مناطق خفض التصعيد املعلنة في اجلولة السادسة من مفاوضات أستانا.
ونقل��ت قناة »روس��يا اليوم« عن بي��ان لوزارة الدف��اع أن اجلنرال أس��ابوف الذي 
ترأس مجموعة املستشارين العسكريني الروس في سوريا، تعرض إلصابة قاتلة جراء 
انفج��ار قذيفة أطلقها مس��لحو »تنظي��م الدولة« عند مركز قيادة تابع للجيش الس��وري 
ف��ي دير ال��زور. وأضافت أن الضابط الروس��ي كان يؤدي مهمته ملس��اعدة العس��كريني 

السوريني في إدارة عملية حترير مدينة دير الزور من مقاتلي تنظيم الدولة.{

ش��نت الطائرات احلربية الروس��ية غارات مكثفة على مدن وبلدات محافظتي إدلب 
وحلب )ش��مالي س��وريا(، واس��تهدفت الغارات مواقع عس��كرية للمعارضة الس��ورية 

املسلحة وهيئة حترير الشام.
وتعرض مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب للقصف، كما قصفت الطائرات مقّر 
الفوج 46 بريف حلب، مما أسفر عن قتيلني من هيئة حترير الشام، إضافة إلى دمار كبير 

في املواقع املستهدفة.
وقال مراس��لون إن مدنياً قتل جراء قصف للطيران الروس��ي على املزارع في محيط 
بل��دة كفر حلب بريف حلب، مضيفاً أن القصف أس��فر أيضاً عن إصابة عدد من املزارعني 
وأضرار حلقت باملمتلكات. كما شنت الطائرات الروسية غارات على األحياء السكنية في 

بلدة كفر زيتا بريف حماة الشمالي، دون ورود أنباء عن الضحايا.
وأنه��ت حملة القصف على مناطق كثيفة الس��كان هدوءاً نس��بياً اس��تمر على مدار 
األشهر املاضية، وأعطت اتفاقات وقف إطالق النار عشرات األلوف من السكان في شمال 

غرب سوريا الذي تسيطر عليه املعارضة فترة مؤقتة اللتقاط األنفاس.

مخيمات الالجئني
لك��ن وكالة رويت��رز نقل��ت أن آالف املدنيني الذين ع��ادوا إلى دياره��م توجهوا مرة 
أخرى إلى مخيمات الالجئني اآلمنة نس��بياً مبحاذاة احل��دود مع تركيا احملمّية مبوجب 

غارات روسّية مكثفة على مواقع للمعارضة شمال سوريا

وزراء خارجية تركيا وروسيا وايران
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حل لجنة حماس اإلدارية في غزة 
األسباب والنتائج

بص��ورة مفاجئ��ة، اس��تيقظ الفلس��طينيون فجر 
األحد 17 أيلول اجلاري على إعالن حركة حماس حل 
اللجنة اإلدارية التي ش��كلتها قبل س��تة أش��هر إلدارة 
قط��اع غزة، وأتى ق��رار حلها بعد مطالب��ات متالحقة، 
لك��ن احلركة ارت��أت االس��تجابة ملصر زمان��اً ومكاناً، 
باعتباره��ا م��ن ترعى مباحث��ات املصاحل��ة اجلارية 
في القاه��رة. لكن هل يعني أن املصاحل��ة باتت أقرب 
م��ن أي وقت مضى، أم أن الش��يطان م��ا زال يكمن في 
التفاصيل، واتفاق القاهرة س��يكون كاتفاقات سابقة 

في صنعاء والدوحة ومكة املكرمة وغيرها؟
تشكيل اللجنة وحلها

في الوقت الذي تنازلت فيه حماس عن احلكومة 
-الت��ي كان��ت تديرها في غزة- خالل اتفاق الش��اطئ 
التواف��ق  أواس��ط 2014، متهي��داً الس��تالم حكوم��ة 
الوطني مهامها اإلدارية والس��لطوية في القطاع؛ فإن 
الس��لطة تنصلت م��ن ذلك حتت ذرائع ش��تى، وبقيت 
تتعامل مع الفلس��طينيني فيه على أنهم مواطنون من 
الدرجة العاشرة، بل إنها واصلت تهميش هذه البقعة 
اجلغرافية املس��ماة غ��زة، وهي التي تعان��ي حصاراً 
إس��رائيلياً طاول األخضر واليابس منذ أكثر من عش��ر 

سنوات.

نش��أ في غزة ف��راغ إداري دفع الطاق��م احلكومي 
في الوزارات القائمة بغزة إلى مواصلة إدارة لش��ؤون 
القطاع من خ��الل وكالء ال��وزارات واملديرين العامني 
فيها، واس��تمر الوض��ع حت��ى آذار 2017 حني أعلنت 
حماس تش��كيل اللجنة اإلدارية لتس��يير أمور القطاع 
الذي يعاني إهماالً وتهميشاً من السلطة الفلسطينية.

من باب اإلنصاف؛ لم تكن حماس بحاجة ماّس��ة 
إل��ى هذه اللجنة، فهي املس��يطرة واملس��ّيرة لش��ؤون 
القطاع قب��ل اللجنة وبعدها، والس��لطة الفلس��طينية 
ذاته��ا ت��درك ه��ذا جي��داً وكذل��ك إس��رائيل واملجتم��ع 
الدول��ي، بدليل أن ش��ؤون غزة كانت ت��دار وفق خطة 
حكومي��ة منفصلة عن رام الله الت��ي لم تعامل القطاع 

أسوة بالضفة الغربية.
محم��ود  ورئيس��ها  الفلس��طينية  الس��لطة  لك��ن 
عباس اعتبرا أن تش��كيل اللجنة هدي��ة وقعت عليهم 
من الس��ماء، فاعتبروها »مس��مار جحا« الذي يس��بب 
وي��الت غ��زة، وتقدم عب��اس خط��وة أمامي��ة خطيرة 
بإعالنه فرض سلة عقوبات على غزة بزعم أن حماس 

شكلت حكومة موازية في غزة.
أن  عب��اس  وأعل��ن 
الس��لطة ليست مستعدة 
اللجن��ة  ه��ذه  لتموي��ل 
فقلّ��ص روات��ب املوظفني 
وأوق��ف  له��ا،  التابع��ني 
حتوي��ل األم��وال لش��راء 
الوق��ود لتش��غيل محطة 
إل��ى  وص��والً  الكهرب��اء، 
من��ع إص��دار التحويالت 
إل��ى  غ��زة  م��ن  الطبي��ة 

اخل��ارج، م��ا جع��ل القط��اع أق��رب ألن يك��ون منطقة 
كوارث إنسانية.

وقد أدى إعالن عباس صباح مساء أن السبب في 
كل ما تعانيه غزة هو تشكيل حماس للجنة إلى جعل 
كل األنظار تتوجه للحركة بضرورة نزع هذه الذريعة 
م��ن الرجل، كي يتوق��ف عن ذبح غزة م��ن الوريد إلى 

الوريد.
اعتبرت حماس أن قرار تشكيل اللجنة بات ورقة 
في يدها، وليس من احلكمة السياس��ية التفريط فيها 
لعب��اس بحله��ا أو جتميدها دون احلص��ول على ثمن 
سياس��ي، وق��د وجدت��ه في القاه��رة التي دع��ت إليها 
حركتْي فت��ح وحماس أوائل أيلول اجل��اري للتوصل 
إل��ى اتفاق مصاحلة جديد هو احلادي عش��ر منذ عام 

.2006
عباس في الزاوية

رمب��ا ل��م يرغب عب��اس -بنظرت��ه الس��ابقة إلى 
غ��زة- ف��ي أن تتن��ازل حماس ع��ن جلنته��ا اإلدارية، 

ورمبا متن��ى أن ُتبدي احلركة تعنتاً ف��ي موقفها هذا، 
فيصط��اد ع��دة عصافير بحج��ر واحد: يبق��ي حماس 
في صدارة مش��هد رفض التن��ازل للمصلحة الوطنية 
العلي��ا، ويواص��ل إعفاء نفس��ه وس��لطته م��ن حتمل 
أعب��اء قطاع غزة، ويضيف توتيراً للعالقة القائمة بني 

حماس ومصر.
لك��ن حماس فاجأته هذه امل��رة بحل اللجنة بقدر 
م��ا فاجأت��ه بتش��كيلها، ولعل س��بب مفاج��أة عباس 
املضاعفة هو أن قرار حم��اس بحل اللجنة لم يأت من 
غ��زة، بل من مصر التي تش��هد عالقاته معه��ا فتوراً ال 
يخف��ى على أحد، بس��بب االحتضان املص��ري لعدّوه 
اللدود محمد دحالن، وإعالن مصر عالنية -مع بعض 
عواص��م اإلقلي��م- أن األخير هو خيارها في الس��احة 

الفلسطينية، رضي عباس أو أبى.
ج��اء إع��الن حماس حل��ّل اللجن��ة اإلداري��ة بعد 
وس��اطات وضغ��وط مصري��ة ل��م تع��د س��ّرية، ف��ي 
وقت س��افر في��ه عباس إل��ى نيويورك للمش��اركة في 

بقلم: عدنان أبو عامر

وعد قّدمته الس��لطة إلى 
األميركي  الرئي��س  إدارة 
الس��ابق، ب��اراك أوباما، 
النق��اب  عن��ه  وُكش��ف 
الحق��اً بعدم تق��دمي تلك 
الت��زام  وه��و  الطلب��ات، 
للرئيس  امل��رة  ُجّدد هذه 
بحجة  ترامب،  األميركي 
منح��ه الفرص��ة الكافية 
لتقدمي مبادرته املرتقبة. 
أمور م��ا زالت  ثّم��ة 
بحاج��ة إل��ى مزي��د م��ن 
التفاصيل، إذ تطرق إليها 
عاب��ر،  بش��كل  الرئي��س 
احلكوم��ة  توج��ه  مث��ل 

الفلسطينية األسبوع املقبل إلى غزة، ومسيرة املصاحلة وحجم العقوبات 
التي س��ُترفع، وآليات ترتي��ب العبور عبر رفح، واملرّج��ح أّنها ُبحثت بني 
الرئي��س السيس��ي وننت ياه��و، حيث ينبغ��ي أن تتضمن تل��ك الترتيبات 
وج��ود مراقب��ني أوروبي��ني ورب��ط معبر رف��ح بنظ��ام فيدي��و كونفرنس، 
يتيح لغرفة عمليات أمنية إس��رائيلية صالحية رفض س��فر املغادرين أو 
القادم��ني أو قبولهم، ولعّل هذا أحد أس��باب عدم فتح الس��لطات املصرية 
املعبر بصورة دائمة، من دون موافقة وترتيب إسرائيليني، وهو ما يقتضي 

وجود أمن السلطة )احلرس الرئاسي( في املعبر. 
س��تكون توجه��ات الرئي��س عب��اس مرتبط��ة أيض��اً بطريق��ة وآلية 
دعوته املجلس الوطني الذي قال، في خطابه، إّنه س��ُيحّدد االستراتيجية 
الفلس��طينية اجلديدة للمرحلة املقبلة، وهنا ينبغي التس��اؤل عن طبيعة 
ه��ذا املجلس، وكيف سيتش��ّكل وضمن أية آليات. وق��د داعب اخلطاب في 
اجلمعي��ة العامة ل��أمم املتحدة اجلمهور الفلس��طيني والعربي بش��كواه 
من ممارس��ات االحتالل، وتنّكره للحلول الس��لمية، وش��ارك هذا اجلمهور 
مش��اعره جتاه الس��لطة الفلس��طينية التي تفتقد أبس��ط مظاهر السيادة، 
ويأسه من سراب حّل الدولتني، وهو خطاب بصوت مرتفع، لكّنه باملطالب 

ذاتها التي ينخفض سقفها يوماً بعد يوم.
 باختص��ار، ل��م يحمل الص��وت املرتفع ف��ي خطاب الرئي��س محمود 

عباس خارج املربع الذي يقف فيه منذ اتفاق أوسلو ورمبا قبلها.{

ه��ي أيام حافل��ة باحلوادث الفلس��طينية؛ ف��ي القاهرة وغ��زة أُعلنت 
مبادرة حركة املقاومة اإلس��المية )حماس( للمصاحل��ة برعاية مصرية، 
قبل اخلطاب الس��نوي للرئيس محمود عباس أمام اجلمعية العامة لأمم 
املتحدة في نيويورك بأيام، لتخطف بعضاً من وهجه، وتش��غل اجلمهور 
الفلس��طيني مبصير املصاحل��ة التي تنتظر ع��ودة الرئيس إل��ى رام الله. 
وف��ي نيويورك، التق��ى الرئيس املص��ري عبد الفتاح السيس��ي مع رئيس 
وزراء الع��دو الصهيون��ي بنيام��ني ننت ياه��و، وقال بيان رس��مي مصري 
إّنهما بحثا تطورات عملية الس��الم الفلسطينية اإلسرائيلية، وهي العملية 
التي جتاهلها ننت ياهو ف��ي خطابه أمام األمم املتحدة الذي أثنى فيه على 

شجاعة الرئيس السيسي! 
ثّمة سؤال ُيلّح حول اجلديد في خطاب الرئيس عباس، وهل فقد األمل 
فعالً من حّل الدولتني الذي طاملا بّش��ر به، والذي بني اتفاق إعالن املبادئ 
ب��ني منظمة التحرير وإس��رائيل )أوس��لو( على أساس��ه، كما ب��دا واضحاً 
من فق��رات اخلطاب، أّن عب��اس متيّقن م��ن أّن الرئيس األميرك��ي، دونالد 
ترامب دّل��ل على جديته بالقيام بصفقة القرن خ��الل أيام، كما قال قبل أن 
يستدرك قائالً: »خالل هذا العام« في تصريحه به بعد لقائهما على هامش 
اجتماعات اجلمعية العامة؟ على الرغم من إغفال ترامب الكلي ذلك، حيث 
لم حتظ القضية الفلس��طينية، على اختالف مس��مياتها، بكلمة واحدة في 

خطاب ترامب الطويل. 
ف��ي خطاب الرئي��س عباس، ما ه��و جديد وما ه��و مك��ّرر. ثّمة لهجة 
ارتفع��ت وتيرتها، وهن��اك اعتراف بأّن االس��تيطان لم يت��رك مكاناً إلقامة 
دولة فلس��طينية، وأّن الس��لطة الوطنية من دون سلطة، مشيراً إلى أّنه قد 
اقترب من مطالبة إس��رائيل بتحّمل مسؤولياتها دولة محتلة، وأّن تسعى 
إل��ى حل الدولة الواح��دة بنظام��ني )أبارتايد(، مهدداً بأّنه سيس��عى إلى 
إقامة دولة يتس��اوى فيها املواطنون باحلقوق والواجبات. ومبعنى آخر، 
فإّنه يحاول إخافة اليهود من أّن فش��ل حّل الدولتني س��يقودهم إلى نظام 
فصل عنصري س��يحاربه العالم )وكأنها ليست كذلك اآلن( أو إلى ضياع 
الهوية اليهودي��ة للدولة العبرية، وهو تهديد دأبت قيادات الس��لطة على 

التلوي��ح به في الفت��رة املاضية، لكّنه ينُمّ عن جه��ٍل باملخطط الصهيوني 
القائم على إلغاء الفلسطينيني وتهجيرهم، وليس استيعابهم فيها. 

ثّمة مس��ألة خِطرة تطّرق إليها الرئيس عب��اس في خطابه، ففي وقٍت 
يهّدد فيه بس��حب اعترافه بإس��رائيل، نتيجة تنّكرها حلّل الدولتني، فإّنه 
يدعو دول العالم إلى اإلعالن أّن اعترافها بإس��رائيل مّت على أساس حدود 
1967، وه��ي س��ابقة خِطرة، تتناف��ي حتى مع ق��رارات األمم املتحدة عام 
1949 اخلاصة بتقسيم فلسطني، وأظّن أن هذه الدعوة متّثل تنازالً جديداً 
وتراجعاً عن التمس��ك بقرارات دولية كثيرة، وهو أمر ال يفعله أي مفاوض 

حصيف. 
ارتفعت أيضاً في اخلطاب وتي��رة مطالبة املجتمع الدولي بالتصدي 
لالس��تيطان، واملطالب��ة بإيق��اع عقوب��ات عل��ى الش��ركات العامل��ة ف��ي 
املس��توطنات، ومقاطعة بضائعها، وهو أمٌر محم��ود، لكن ينبغي االنتباه 
إل��ى أّن��ه يتص��ّدى لنتيجة م��ن نتائ��ج االحت��الل، وليس لالحت��الل ذاته، 
وباعتبار أّن االس��تيطان عقبة في وجه ح��ّل الدولتني، بعد أن جتاوز عدد 

املستوطنني في الضفة الغربية 750 ألف مستوطن. 
تضمن اخلط��اب احلدي��ث املعتاد واملك��ّرر عن احلقوق الفلس��طينية 
املشروعة، والتزام عملية السالم، ونبذ »اإلرهاب«، واجلهد املبذول لتثقيف 
الش��عب الفلسطيني بثقافة السالم، واالس��تعداد للعودة إلى املفاوضات، 
وتع��ّدى ذل��ك إلى املطالب��ة بعودة اإلش��راف األميرك��ي عليه��ا، وبذلك لم 
يغ��ادر الدائرة التي ما زال يدور بها الرئيس، منذ أعاد إنتاج اتفاق أوس��لو 
مبواصفاٍت أكثر سوءاً. بل إّنه لم يلتزم، هذه املرة، وعداً قطعه في األعوام 
الس��ابقة بتق��دمي طل��ب عضوية فلس��طني الكاملة ف��ي األمم املتح��دة إلى 
اجلمعية العامة مباشرة، بدالً من تقدميه إلى مجلس األمن حيث يصطدم 
بالفيتو األميرك��ي. وبذلك، يجّدد الرئيس محمود عباس التزامه الس��ابق 
بعدم التقّدم بطلب العضوية أيضاً إلى عشرات املنظمات الدولية التي وّقع 
قب��ل أعوام على طل��ب االنضمام إليها، قبل أن حُتبس ف��ي األدراج، نتيجة 

خطاب عباس.. صوت مرتفع ومطالب منخفضة
بقلم: معني الطاهر

قائد »حماس« في غزة: اتخذنا خطوات 
لضمان نجاح زيارة حكومة التوافق للقطاع

أعلن رئيس املكتب السياس��ي حلركة »حماس« في قطاع غزة، يحيى السنوار، يوم االثنني، أن 
حركته ستقدم كافة التسهيالت إلجناح زيارة أعضاء حكومة التوافق الفلسطينية للقطاع األسبوع 

املقبل.
جاء ذلك خالل لقاء املنس��ق األممي لعملية السالم في الشرق األوسط نيكوالي ميالدينوف، مع 
عدد من قيادات حركة »حماس« في مدينة غزة، بينهم الس��نوار، ورئيس املكتب السياس��ي للحركة 

إسماعيل هنّية، بحسب بيان صادر عن مكتب األخير.
وقال الس��نوار، إن »حركة حماس اتخذت خطوات فعلية ف��ي اجتاهات متعددة لضمان جناح 

زيارة حكومة التوافق وتوفير األمن الالزم للوزراء«، دون مزيد من التفاصيل.
وأك��د على قرار حركته بإجن��اح اجلهود املصرية لتحقيق املصاحلة الفلس��طينية وإنهاء حالة 

االنقسام وبذل كل ما يتطلبه ذلك.
لتها في قطاع  وأعلنت حركة »حماس« في 17 أيلول اجلاري، عن حّل اللجنة اإلدارية التي ش��كّ
غزة إلدارة املؤسسات احلكومية؛ وذلك »استجابًة للجهود املصرية لتحقيق املصاحلة الفلسطينية 

وإنهاء االنقسام«.
ودع��ت احلركة، في بيان له��ا آنذاك، حكومة الوف��اق للقدوم إلى قطاع غزة؛ »ملمارس��ة مهامها 

والقيام بواجباتها فوراً«. 
وج��اء حل اللجن��ة، في إط��ار جهود بذلته��ا مصر خ��الل الفت��رة املاضية، لتحقي��ق املصاحلة 
الفلس��طينية وإنه��اء االنقس��ام املتواص��ل منذ منتص��ف 2007، في ظ��ل تواجد وفدين م��ن قيادات 

»حماس« و»فتح« بالعاصمة القاهرة، آنذاك. 
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اجتماع��ات اجلمعية العام��ة لأمم املتح��دة، وإلقائه 
خطاب��اً سياس��ياً أمام العالم حول مس��تقبل مس��يرة 
التسوية مع إسرائيل، ما سُيرجئ تنفيذ اتفاق القاهرة 
إل��ى ما بع��د عودت��ه، ولكن إلى ذل��ك الوق��ت بإمكانه 
إصدار إشارات ميدانية تؤكد رغبته في املصاحلة مع 
حم��اس، عبر وقف أو جتميد العقوبات الس��ارية على 

القطاع منذ عدة أشهر.
إن اس��تجابة حم��اس للوس��اطة  الق��ول  ميك��ن 
املصري��ة بح��ل اللجن��ة اإلداري��ة خطوة ف��ي االجتاه 
الصحيح، لكن التحديات ما زالت ماثلة والتس��اؤالت 
عالقة ب��دون إجابة، رغم أن خط��وة حماس قد تعتبر 
عربون محبة للمصريني فقد كان بإمكانها حل اللجنة 
قبل س��فرها إل��ى القاه��رة، لكنها الرغب��ة احلثيثة في 
توثي��ق العالقة مع أنبوب األوكس��جني املصري الذي 

يتنفس منه الفلسطينيون وخاصة في غزة.
في املقاب��ل، فإن انزعاج عباس م��ن تقارب مصر 
وحم��اس -ولو مؤقتاً وألس��باب أمنية تتعلق بضبط 
الوض��ع األمن��ي ف��ي س��يناء- زاد جرع��ة انزعاج��ه 
باس��تجابة األخي��رة للقاهرة بح��ل اللجنة، م��ا ينقل 
الكرة مباش��رة إليه اللتزام تعهدات��ه بوقف العقوبات 

ضد غزة.
الالفت أن الفلس��طينيني -الذي��ن رحبوا بصدور 
بي��ان حم��اس بح��ل اللجن��ة اإلداري��ة- رمب��ا كان��وا 
يتمنون قراءة بيان مصري، أو إعالن مشترك حلماس 
وفتح حول مباحث��ات القاهرة، وليس بيان��اً انفرادياً 
من حم��اس، ألن بياناً عليه توقي��ع الراعي والضامن 
له��ذه املباحث��ات يعني الكثي��ر في العمل السياس��ي 
رغم ص��دور بيان مصري مقتضب، علم��اً بأن القاهرة 
لم تس��تطع جمع وفدْي فتح وحماس معاً حتت سقف 
واح��د، وهما الل��ذان ال يبعد أحدهما عن اآلخر س��وى 

عدة أمتار!
اخلب��رة الس��ابقة حلم��اس م��ع عب��اس -طوال 
جتع��ل   -2006 من��ذ  الس��ابقة  املصاحل��ة  اتفاق��ات 
الفلس��طينيني متوجس��ني قلقاً من البند الرابع الوارد 
في بيان حماس اخل��اص بحل اللجنة اإلدارية، حيث 
ذكر نصاً »أن حماس ستبحث مع فتح »آليات« تنفيذ 
االتف��اق«، وهن��ا اخلطر الش��ديد م��ن الع��ودة للمربع 
األول.. ألن اآللي��ات تعن��ي التفاصي��ل، وتل��ك تعن��ي 

ظهور شياطني اإلنس ومردة اجلان.
م��ا ميك��ن قول��ه أن االستبش��ار بخط��وة حماس 
اإليجابية ال يعني أن الفلس��طينيني باتوا قاب قوسني 
أو أدن��ى م��ن مصاحلة ج��ادة، لكن ق��رار حماس على 
األق��ل ينزع الذرائ��ع الواهية التي حتج��ج عباس بها 

خلنق غزة.
دور الفاعل اإلقليمي

يب��دو صعباً فصل ح��وارات القاه��رة للمصاحلة 
الفلس��طينية، وإص��رار مص��ر عل��ى إبقاء وف��دْي فتح 
وحماس أكثر م��ن الفترة الزمنية املخصصة لهما؛ عن 
التط��ورات املتالحقة الت��ي تش��هدها املنطقة احمليطة 
بفلس��طني، س��واء تعلق��ت باألح��داث املتس��ارعة في 
األميرك��ي  بالتوت��ر  أو  واللبنان��ي،  الس��وري  امللف��ني 
اإليران��ي، أو بتفاع��الت األزم��ة اخلليجي��ة، أو بظهور 
أزمة اس��تفتاء كردستان والتبعات اإلقليمية املتوقعة 

له.
حماس م��ن جهتها تب��دو مطالب��ة -وال أظن ذلك 
غائب��اً عنها- ب��أن تب��دي حذراً أكث��ر من رف��ع الفيتو 
األميركي اإلس��رائيلي عن مصاحلتها مع فتح، خاصة 
إذا ما أخذنا بعني االعتبار جتارب س��ابقة أخذت فيها 
احلرك��ة على ح��ني غ��رة بتلقيه��ا ضربات عس��كرية 
قاس��ية م��ن إس��رائيل، ف��ي وق��ت يب��دو لها في��ه أنها 
حصل��ت على غط��اء عربي ول��و مؤقتاً، لك��ن املؤمن ال 

يلدغ من جحر مرتني وثالثاً!
الالفت ف��ي س��طور التحلي��ل ه��ذه أن املصاحلة 
تزامن��ت مع معلوم��ات لقادة في حم��اس حتدثت عن 
أن أمي��ركا رفع��ت الفيت��و ع��ن املصاحلة، وه��ذا كالم 
يس��تحق التوقف ويطرح أس��ئلة: ملاذا تس��عى مصر 
اآلن إلب��رام ه��ذه املصاحل��ة؟ وه��ل هن��اك طبخة في 
املنطق��ة ي��راد منها تس��كني املل��ف الفلس��طيني؟ وهل 
أقنع املصري��ون حماس وفتح بض��رورة أن يخفضوا 
رؤوسهم ملرور العاصفة املفترضة أو يكونوا جزءاً من 

الصفقة املتوقعة؟
هذه أسئلة برسم اإلجابة، لكن الشواهد تؤكد أن 
امللف الفلسطيني لم يعد في صدارة دوائر صنع القرار 
اإلقليمي والدولي في ظل تزاحم امللفات األكثر سخونة، 
مما يظهر مصر كما لو كان��ت مكلفة من عواصم وازنة 
بالقي��ام بهذا ال��دور إلحداث تقارب م��ع حماس، وهي 
التي تعلم حجم العداء الذي ساد بينهما، لكنها غضت 
الطرف مؤقت��اً -كما يبدو- لتحقي��ق أهداف وأغراض 
محلي��ة وإقليمية ودولية، تالقت مصاحلها جميعاً في 

آن واحد، أو هكذا يبدو للرائي عن قرب.{

مواقف دولّية تدعم وحدة العراق وترفض استفتاء كردستان
عب��رت كل م��ن الص��ني وإي��ران وتركي��ا وروس��يا 
وبريطاني��ا عن دعمها لوحدة العراق ورفضها الس��تفتاء 
انفصال إقليم كردس��تان الذي جرى يوم االثنني، وس��ط 
تلويح أنقرة لالس��تعداد بالقيام بكل اخليارات ملواجهة 

أي تهديداته ألمنها القومي.
وق��ال املتحدث باس��م اخلارجية الصيني��ة لو كانغ 
عن��د س��ؤاله عن االس��تفتاء ف��ي إف��ادة صحفي��ة يومية 
إن »احلكوم��ة الصيني��ة تدعم س��يادة الع��راق ووحدته 

وسالمة أراضيه«.
وأضاف: »نتمنى أن تتمكن األطراف املعنية من حل 
خالفاتها بواس��طة احلوار، وأن تتوصل إلى حل ش��امل 
يأخذ بعني االعتب��ار التاريخ والواقع، من أجل أن حتمي 

معاً االستقرار في العراق واملنطقة«.

وحدة األراضي
من جهت��ه، أكد املتحدث باس��م اخلارجية اإليرانية 

بهرام قاس��مي أن ب��الده ملتزمة احت��رام وحدة األراضي 
العراقية وس��يادة هذا البلد على كامل أراضيه، معلناً أن 
طهران أقدمت على إغالق أجوائها أمام الرحالت اجلوية 

مع إقليم كردستان.
وأك��د أن »إيران مص��ّرة على وح��دة أراضي العراق 
وس��يادته عل��ى كام��ل أراضي��ه، وكذل��ك عل��ى املس��ار 
الدميقراطي ف��ي هذا البلد«، وأض��اف: »كل إجراء مغاير 
لهذه األس��س هو تصّرف في غير محله، وميكن أن يؤدي 

إلى تطورات ال تصب في صالح أحد«.
وف��ي س��ياق متصل، ذكر موق��ع الرئاس��ة اإليرانية 
أن الرئيس حس��ن روحاني أجرى اتصاالً هاتفياً بنظيره 

الروسي فالدميير بوتني.
وأشار إلى أن الرئيس��ني أكدا ضرورة احترام وحدة 
العراق وسيادته وشددا على أهمية األمن واالستقرار في 

املنطقة.
كم��ا أك��د روحان��ي أن دعم وح��دة العراق يكتس��ي 

األملان��ي  البرمل��ان  انتخاب��ات  نتائ��ج  كش��فت 
)البوندس��تاغ( يوم األحد عن فوز 14 مرشحاً من أصل 
ترك��ي بعضوية البرملان اجلديد، بزي��ادة ثالثة أعضاء 

مقارنة بالبرملان السابق.
وكان ثمان��ون أملاني��اً من أصل تركي قد ترش��حوا 
بانتخابات البوندس��تاغ التاسع عشر من أصل 4828 
مرشحاً ش��اركوا في هذه االنتخابات، وينتمي ستة من 
النواب اجلدد ذوي األصول التركية للحزب االش��تراكي 
الدميقراطي، ومن أبرزه��م عيدان أوزغوز وزيرة الدولة 
لالندم��اج بحكومة املستش��ارة أجنيال مي��ركل املنتهية 

الوالية.
وينتمي خمسة نواب أملان من أصل تركي إلى حزب 
اخلض��ر، ومن أبرزهم رئيس احل��زب جيم أوزدمير، في 
حني ينتمي الثالثة الباقون حلزب اليسار، ومن أبرزهم 
س��يفيم داجدال��ني، ويجمع ب��ني هؤالء الن��واب األربعة 
عش��ر اجل��دد بالبرمل��ان األملان��ي معارضته��م للرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان بدرجات متفاوتة.
ال نواب باحلزب املسيحي

ولم ينجح ب�االنتخابات األملانية أي من املرشحني 
ذوي األص��ول التركي��ة الذي��ن ترش��حوا ع��ن احل��زب 

املسيحي الدميقراطي الذي تترأسه ميركل.
بالبرمل��ان  النائب��ة  يوس��ف«  »جميل��ة  وخس��رت 
السابق مقعدها في سباق االنتخابات األخيرة، وكانت 
جميلة )وهي مسلمة محافظة( أول سياسية أملانية من 
أصل تركي تفوز بعضوية البرملان عن احلزب املسيحي 

الدميقراطي.
في هذا الس��ياق فش��ل ح��زب الدميقراطيني األملان 
بتحقيق نس��بة 5% املطلوبة لدخ��ول البرملان، وحصل 
هذا احلزب الصغير -الذي ترش��ح بوالية شمال الراين 
التي تضم الكثير م��ن األتراك- على 75 ألفاً من أصوات 

أهمية كبرى إليران، وأن التنس��يق ب��ني دول املنطقة في 
هذا املجال سيكون له أثر مهم في ذلك.

اتصاالت ومباحثات
كم��ا أجرى الرئي��س الترك��ي رجب طي��ب أردوغان 
اتص��االً هاتفي��اً مع بوتني، تط��رق خالله إلى االس��تفتاء 

حول االنفصال.
وأف��ادت مصادر ب��أن الزعيمني أك��دا أهمية احلفاظ 
على س��يادة أراضي كل من سوريا والعراق، وأنهما اتفقا 
على مناقش��ة ه��ذه املواضي��ع وجهاً لوجه خ��الل زيارة 

الرئيس بوتني للعاصمة التركية أنقرة.
وف��ي تصريحات أخ��رى، ق��ال الرئي��س التركي إن 
ب��الده ميكنها أن تقطع اإلمدادات ع��ن خط أنابيب النفط 
ال��ذي ينقل اخل��ام من ش��مال الع��راق للعال��م مبا ميثل 

ضغطاً إضافياً على إقليم كردستان شبه املستقل.
وق��ال أردوغان، ال��ذي تقاتل بالده مس��لحني أكراداً 
في اجلنوب الشرقي احملاذي لش��مال العراق منذ عقود، 
إن االس��تفتاء »االنفصال��ي« لي��س مقبوالً وإنه س��يتخذ 

إجراءات مضادة اقتصادية وجتارية وأمنية.
وقالت وسائل إعالم عراقية إن أنقرة قررت منع بث 
قن��وات تابعة لكردس��تان الع��راق على القم��ر الصناعي 

تركسات.
إجراءات عقابية

م��ن جهته، ق��ال رئيس احلكوم��ة التركي��ة بن علي 
يلدرم إن أنقرة س��تقرر اإلج��راءات العقابية ضد حكومة 
إقليم كردس��تان بعد محادثات مع احلكومة املركزية في 

بغداد.
وأفاد مراس��لون على احلدود التركية العراقية بأن 
الس��لطات التركية أبقت معبر خابور احلدودي مع إقليم 

كردستان مفتوحاً.
وق��ال وزير اجلم��ارك التركي بوالن��ت توفنكجي إن 
الس��لطات ل��م تغلق املعب��ر، ولكنه��ا ش��ددت اإلجراءات 
األمنية. من جهة أخرى تستمر املناورات العسكرية التي 
جتريها تركيا على احلدود مع العراق، التي كان مقرراً أن 

تستمر يومني فقط.
وضمن املواقف الرافضة لالس��تفتاء، أعلن متحدث 
بريطاني أن اململكة املتحدة ال تؤيد االستفتاء الذي جرى 
ف��ي املنطق��ة الكردية ف��ي الع��راق، مؤكداً اس��تمرار دعم 

بريطانيا لسيادة العراق ووحدة أراضيه.{

الناخب��ني، وكان ح��زب الدميقراطي��ني األملان قد خاض 
احلمل��ة االنتخابي��ة األخي��رة بالفت��ات دعاي��ة مؤي��دة 

للرئيس التركي.
وبع��د اخلس��ارة الفادح��ة الت��ي مني به��ا احلزب 
البرملاني��ة  باالنتخاب��ات  الدميقراط��ي  االش��تراكي 
بحصول��ه عل��ى 20.5% م��ن األص��وات، ما ميثل أس��وأ 
نتيج��ة يحققها في تاريخه، أعلن رئيس احلزب مارتني 
ش��ولتس أنه فض��ل التحول إلى مقاع��د املعارضة على 
املش��اركة بحكومة ائت��الف كبير مع احلزب املس��يحي 

الدميقراطي.
وفي ظل هذا الواقع، لم يعد أمام احلزب املس��يحي 
الفائ��ز األكب��ر باالنتخابات إال تش��كيل ائت��الف حكومي 
ثالثي بالتحالف مع حزبي اخلضر والدميقراطي احلر، 
ويطرح ه��ذا االئتالف -ال��ذي يطلق عليه اس��م حتالف 
جاماي��كا بس��بب أل��وان أحزاب��ه املماثل��ة ألل��وان عل��م 
جامايكا- اسم رئيس حزب اخلضر جيم أوزدمير وزيراً 

باحلكومة اجلديدة.
أوزدمير واخلارجية

ومن شأن اختيار أوزدمير -الذي حصل حزبه على 
نس��بة 8.9% من األص��وات بانتخابات البوندس��تاغ- 
وزيراً خلارجية أملانيا أن يؤشر على مزيد من االحتقان 
بني أنقرة وبرلني، ويعرف رئيس حزب اخلضر املخضرم 
بفقدانه الش��عبية بني أتراك أملانيا املقّدر عددهم بثالثة 
ماليني نس��مة، وتضامنه مع حزب العمال الكردستاني 

الذي تصنفه تركيا منظمة إرهابية.
كما يع��رف أوزدمير بخالفه الش��ديد م��ع الرئيس 
الترك��ي، ويتفق معظ��م املراقب��ني السياس��يني على أن 
تركي��ا س��ترى ف��ي تعي��ني أوزدمي��ر وزي��راً خلارجي��ة 
أملانيا مؤش��راً على رغبة احلكوم��ة اجلديدة ببرلني في 

التصعيد معها.{

14 نائبًا من أصل تركي
في برلمان ألمانيا الجديد

أردوغان يصّعد ضد استفتاء أربيل
ويلّوح بالخيار العسكري

ق��ال الرئي��س الترك��ي رجب طي��ب أردوغ��ان إن بالده 
ال تعت��رف بنتائ��ج االس��تفتاء ش��مال العراق وال ت��رى أنها 
مش��روعة، وأنها مس��تعدة للقي��ام بكل اخلي��ارات للوقوف 

أمام التهديدات التي تهدد أمنها القومي.
وأض��اف أردوغان ف��ي كلم��ة ألقاها في إس��طنبول أن 
بالده ق��ررت إغالق احلدود مع ش��مال الع��راق خالل األيام 
القادم��ة، وأن تركيا تدرس كافة اخلي��ارات مبا فيها اخليار 

العسكري جتاه التهديدات املوجودة على حدودها.
وتاب��ع أردوغ��ان قائ��الً إن خطوة االس��تفتاء »رس��ول 
للسنوات الطويلة املقبلة التي ستنزف الدماء فيها باملنطقة، 
ال ميكن ألحد أن ينتظر منا قبول تش��كل منطقة أزمة جديدة 
على حدودنا، إننا نرى االس��تفتاء بحك��م العدم دون النظر 

إلى نتيجته، ونرى أنه استفتاء غير مشروع«.
وق��ال الرئيس التركي: »لقد قامت القوات املس��لحة في س��لوبي باخلطوات الالزم��ة، وكذلك فعلت 
إي��ران، وكذلك قواتنا اجلوية. وفي هذه اللحظة جرى إغالق احلدود من جانب واحد، وس��يجري إغالق 

احلدود بالكامل خالل أسبوع«.
وأوض��ح أردوغ��ان أن��ه س��يجري إع��الن 
التدابي��ر واخلط��وات األخ��رى، وتس��اءل: »لنَر 
إلى من س��يبيع إقليم كردستان النفط بعد هذه 
اللحظ��ة، صم��ام أنابي��ب النفط بيدن��ا، وحني 

نغلقه يكون األمر قد انتهى«.
وأك��د أردوغ��ان أن بناء األك��راد دولة على 
حدود ب��الده »مجرد أحالم بالنس��بة إليهم، إن 
هذا األمر مس��ألة بق��اء لدولتنا، ميك��ن أن نأتي 
على حني غفلة بال موعد في ليلة، كل اخليارات 
التي لن نتوانى عن استخدامها موجودة أمامنا 

على الطاولة«.
وذكر مراس��لون أن رئيس ال��وزراء التركي 
بن علي يلدرم  كش��ف عن تش��كيل جلنة تابعة 
ملؤسس��ته إلج��راء دراس��ة خاصة ح��ول قطع 
خط��وط النفط واالتص��االت وإغ��الق البوابات 

احلدودية واملجال اجلوي والتعامل التجاري.
وأوضح املراس��لون أن التدابير التركية لن 
تظه��ر إال في األي��ام املقبلة وحس��ب التطورات، 
مش��يراً إل��ى أن تل��ك التدابي��ر إذا دخل��ت حّي��ز 
التنفي��ذ ستش��كل ضرب��ة اقتصادي��ة وتلح��ق 

أضراراً كبيرة باإلقليم.
وفي س��ياق متصل، كش��ف بن علي يلدرم 
ف��ي وق��ت س��ابق ع��ن أن الرئيس رج��ب طيب 
أردوغان وقائد اجليش التركي سيتوجهان إلى 

طهران قريباً.
وكان أردوغ��ان ق��د بح��ث ي��وم األح��د مع 
العالق��ات  روحان��ي  حس��ن  اإليران��ي  نظي��ره 
الثنائي��ة وآخ��ر املس��تجدات اإلقليمي��ة، وعلى 
رأس��ها اس��تفتاء انفص��ال اإلقليم الك��ردي عن 
الع��راق. وأوضحت املصادر أن الرئيس��ني أكدا 
أن��ه في ح��ال إجراء اس��تفتاء انفص��ال اإلقليم، 

فإن ذلك سيجلب الفوضى إلى املنطقة.
يذكر أن إقليم كردس��تان نظ��م يوم االثنني 
اس��تفتاء ح��ول االنفص��ال ع��ن الع��راق، ول��م 
يتراجع عنه رغم املعارضة الواسعة له إقليمياً 

ودولياً.{
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األمم المتحدة تتهم »إسرائيل« 
بمواصلة بناء المستوطنات

اتهم مبعوث األمم املتحدة الى الشرق 
األوس��ط نيكوالي مالدينوف »إس��رائيل« 
»بوتي��رة  املس��توطنات  بن��اء  مبواصل��ة 
مرتفع��ة« في حت��دٍّ ملطالب مجل��س األمن 
والب��ؤر  املس��توطنات  توس��يع  بوق��ف 
االس��تيطانية في الضفة الغربية والقدس 

الشرقية احملتلتني.
ال��ى  تقري��ر  ف��ي  مالدين��وف  واته��م 
ال��وزراء  رئي��س  حكوم��ة  األم��ن  مجل��س 
االس��رائيلي بنيامني نتانياهو باس��تخدام 
خطاب حتريضي لدعم حملة املستوطنات 

اجلديدة.
وقال ان بن��اء املس��توطنات تركز من 
حزي��ران ال��ى أيلول ف��ي القدس الش��رقية 
بش��كل أساس��ي، مع مخططات مل��ا يقارب 
2،300 وح��دة جديدة، بزي��ادة قدرها 30 

في املئة عن العام املاضي.
وأض��اف ان »النش��اط االس��تيطاني 
االس��رائيلي غير الش��رعي تواصل بوتيرة 

مرتفعة، في منط ثابت على مدار العام«.

الكويت تأمل انعقاد القمة 
الخليجية في موعدها

أعرب��ت الكوي��ت مج��دداً عن س��عيها 
حل��ل اخلالف��ات العربية مع قط��ر، وقالت 
إن دوره��ا كوس��يط ف��ي األزمة »ل��م ينتِه، 
وأنه��ا لن تتخل��ى ع��ن دوره��ا إزاء األزمة 
اخلليجي��ة وتطلعه��ا إلى موق��ف خليجي 
موح��د«، معتب��رة أن اخلالف��ات ب��ني دول 
»خالف��ات  قط��ر  م��ع  وعربي��ة  خليجي��ة 
مؤس��فة أن حتدث بني أشقاء«. وقال نائب 
وزي��ر اخلارجية الكويتي خال��د اجلارالله 
في تصريحات على هام��ش حفلة أقامتها 
السفارة السعودية ملناسبة اليوم الوطني 
الس��عودي، إن ب��الده »ستس��تمر إل��ى أن 
ت��رى هذا اخل��الف ق��د طوي��ت صفحته«، 
معرباً عن أمله بانعقاد القمة اخلليجية في 
موعدها، وأكد أن ثقة بالده »كبيرة جداً في 
أشقائنا في دول مجلس التعاون اخلليجي 
وأشقائنا في مصر أيضاً بأن يتجاوزوا هذا 
اخلالف، وأن يب��دأوا بفتح صفحة جديدة 
للعالق��ات م��ا ميكنهم من التف��رغ ملواجهة 
ه��ذه  ف��ي  ومتصاع��دة  عدي��دة  حتدي��ات 

املرحلة«.
وتاب��ع: »نحن ل��م نفقد األم��ل ودائماً 
متفائلون في الوص��ول إلى ما يعزز حلمة 
ووحدة وصالبة املوقف اخلليجي«، ودعا 
اجلارالل��ه إل��ى »التهدئة اإلعالمية بش��أن 
األزمة اخلليجية«، معرب��ًا عن التطلع إلى 
»أن نرى إعالماً متزناً وواقعياً وذا صدقية، 
ولدين��ا كل الثق��ة بإعالمن��ا للوص��ول إلى 
ه��ذه املرحل��ة وأن يحقق لنا ه��ذا الطموح 

واألمل«.

»رايتس« تتهم ميانمار 
بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية

قالت منظمة »هيومن رايتس ووتش« 
ميامن��ار  إن  اإلنس��ان،  بحق��وق  املعني��ة 
ترتك��ب جرائم ضد اإلنس��انية في حملتها 
ض��د الروهينغا ف��ي والية راخ��ني، ودعت 
مجل��س األمن إل��ى فرض عقوب��ات وحظر 

على األسلحة.
القانوني��ة  الش��ؤون  مدي��ر  وق��ال 
والسياس��ية في »هيومن رايتس ووتش« 
جيم��س روس: »اجليش في ميامنار يطرد 

بوحش��ية الروهينغ��ا م��ن والي��ة راخ��ني 
الشمالية«.

يتع��رض  الت��ي  »املذاب��ح  وأض��اف: 
له��ا املزارع��ون واحلرائ��ق املتعم��دة التي 
تط��رد الن��اس م��ن منازله��م كله��ا جرائ��م 
إن  املنظم��ة  وقال��ت  اإلنس��انية«.  ض��د 
تقريرها املدع��وم بتحليل ص��ور التقطتها 
أقم��ار اصطناعي��ة أوضح جرائ��م ترحيل 
ونق��ل قس��ري للس��كان وقتل وش��روع في 
قت��ل واغتص��اب وغيره��ا من االعت��داءات 

اجلنسية.
وتابعت أنه يج��ب أن يفرض مجلس 
األمن والدول املعنية بشكل عاجل عقوبات 

وحظر سالح على جيش ميامنار.
ورف��ض الناط��ق باس��م احلكومة زاو 
هت��اي الته��م، قائ��الً إن حكوم��ة ميامن��ار 

ملتزمة دائماً الدفاع عن احلقوق.

روسيا تبذل جهودًا لـ»خفض 
التصعيد« في كوريا

م��ع احت��دام التوتر وتصاع��د احلرب 
الكالمي��ة ب��ني الوالي��ات املتح��دة وكوريا 
الش��مالية، تتولى روس��يا وراء الكواليس 
عل��ى ما يب��دو العم��ل لن��زع فتي��ل التوتر 
لتجنيب ش��به اجلزيرة الكوري��ة »كارثة« 
تنج��م ع��ن ن��زاع متدح��رج قد يص��ل إلى 

استخدام السالح النووي.
ونقل��ت وكالة اإلع��الم الروس��ية عن 
الس��فارة الكورية الش��مالية في روسيا أن 
وزارة اخلارجي��ة الروس��ية تعت��زم إجراء 
محادث��ات م��ع ممث��ل ل��وزارة اخلارجي��ة 

الكورية الشمالية.
وس��بق ه��ذا االع��الن حتذي��ر اطلق��ه 
رئي��س إدارة من��ع االنتش��ار واحل��د م��ن 
التس��لح ف��ي وزارة اخلارجي��ة الروس��ية 
ميخائيل أوليانوف، من أن نش��وب صراع 
عل��ى ش��به اجلزي��رة الكورية س��تكون له 
»عواق��ب كارثي��ة« وإن وزارة اخلارجي��ة 
الروس��ية تعم��ل »وراء الكوالي��س« عل��ى 
إيجاد حل سياسي ألزمة كوريا الشمالية.

والح��ظ أن األس��لوب األميرك��ي ف��ي 
التعام��ل م��ع كوريا الش��مالية ي��ؤدي إلى 
طريق مس��دود وان فرض العقوبات عليها 

استنفد أغراضه.

وزيرة الهجرة الدانماركية 
تعيد نشر رسم مثير للجدل

الدامناركية  الهج��رة  نش��رت وزي��رة 
إجنر س��تويبرغ عل��ى »فايس��بوك« لقطة 
لشاشة جهاز الكومبيوتر اللوحي اخلاص 
بها، تظهر رس��ماً للنبي محمد كان من بني 
الرس��وم الس��اخرة التي فج��رت حالة من 
الغضب بني املس��لمني في كل أنحاء العالم 
من��ذ أكثر م��ن عق��د. وتأت��ي التدوينة على 
»فايس��بوك« ك��رد فع��ل على ق��رار متحف 
س��كوفغارد ف��ي فيب��ورغ ف��ي الدامن��ارك 
عدم عرض الرس��م في مع��رض جديد عن 
التجدي��ف من��ذ حقب��ة اإلص��الح. وكتبت 
وزيرة الهج��رة والتكامل في الدامنارك في 
تدوينتها: »ه��ذا اختي��ار املتحف اخلاص 
ولديهم كامل احلق في ذلك، لكن أعتقد أنه 

أمر مشني«. 
التدوين��ة  ف��ي  س��تويبرغ  وقال��ت 
لشاش��ة  ص��ورة  الرس��م  تس��تخدم  إنه��ا 
الكومبيوت��ر اللوح��ي ألنه��ا تذكره��ا ب��أن 
الدامنارك بلد يتمتع بحرية التعبير ومنها 

حرية انتقاد األديان.

الملك سلمان يأمر بإصدار 
رخص قيادة للنساء

أم��ر خ��ادم احلرم��ني الش��ريفني امللك 
س��لمان بن عب��د العزيز، بإص��دار رخص 
قي��ادة الس��يارات للم��رأة في الس��عودية، 
وه��و ما الق��ى ترحيباً واس��عاً ف��ي اململكة 
ودولياً، وال سيما في الواليات املتحدة التي 
اعتبرته »خط��وة إيجابية ج��داً«. وصرح 
الس��فير الس��عودي لدى الواليات املتحدة 
األمير خالد بن س��لمان بن عبد العزيز بأن 
القي��ادة في بالده تعتق��د أن هذا هو الوقت 

املناس��ب له��ذا التغيي��ر ألن فيه��ا مجتمعاً 
ش��اباً وحيوياً ومنفتحاً، معتبراً ذلك جزءاً 

من االصالح االقتصادي في اململكة.
وف��ي ه��ذا اخلصوص صدر أمر س��اٍم 
باعتماد تطبيق أحكام نظام املرور والئحته 
التنفيذية مبا فيه��ا إصدار رخص القيادة، 
عل��ى الذكور واإلن��اث على حد س��واء، مع 
العل��م بأن تنفيذه س��يكون ابتداء مما بعد 

رمضان من السنة املقبلة.
ورحبت الواليات املتحدة بقرار سماح 
اململكة للنس��اء بقيادة السيارات، معتبرة 

اياه »خطوة ايجابية جداً«.
وزارة  باس��م  املتحدث��ة  وقال��ت 
نوي��رت  هي��ذر  األميركي��ة  اخلارجي��ة 
للصحافيني في واش��نطن: »نحن س��عداء 

للغاية«.
اخلارجي��ة  وزارة  رحب��ت  كذل��ك 
األميركية بتل��ك اخلط��وة ووصفتها بأنها 

»خطوة عظيمة في االجتاه الصحيح«.

الحمدالله ُيعلن بدء تسلم 
حكومته مسؤولياتها في غزة

الفلس��طيني  ال��وزراء  رئي��س  أعل��ن 
رام��ي احلمدالل��ه، ب��دء تس��لم حكومت��ه 
كاف��ة مس��ؤولياتها في قطاع غ��زة »دون 

اجتزاء«.
وق��ال احلمدالله ف��ي كلمة ل��ه خالل 
االجتماع األسبوعي للحكومة الفلسطينية 
في مدين��ة رام الل��ه، إن حكومت��ه »بدأت 
تتسلم مسؤولياتها في قطاع غزة، وتولي 
مسؤولياتها بشكل فعلي وشامل من دون 
اجتزاء أو انتقاص ملهامها وصالحياتها«.
تش��كيل  »ق��ررت  احلكوم��ة  أن  وأوض��ح 
عدد م��ن اللج��ان الوزارية الت��ي تختص 
بتسليم املعابر واألمن والدوائر احلكومية 
ومتابع��ة ومعاجلة آثار االنقس��ام وكافة 
القضاي��ا املدني��ة واإلداري��ة والقانوني��ة 
الناجمة عن االنقس��ام وما ترتب عليه من 
حتدي��ات وعراقيل«.ودع��ا »كل األطراف 
ومؤسس��ات املجتم��ع املدن��ي، إل��ى دعم 
جه��ود املصاحل��ة ومتك��ني احلكوم��ة من 
القي��ام مبهامه��ا خلدم��ة أبن��اء ش��عبنا، 
وإنهاء االنقس��ام«، مشيراً إلى أنه سيزور 
قطاع غ��زة االثن��ني املقبل، لعق��د اجتماع 

حلكومته هناك.

األمم المتحدة: 480 ألفًا من 
الروهينغا لجأوا إلى بنغالدش

اعلن��ت االمم املتح��دة ان 480 الفاً من 
اقلية الروهينغا جل��أوا الى بنغالدش منذ 
25 آب املاض��ي، هرباً من أعمال العنف في 

غرب بورما، بحسب حصيلة جديدة.
قف��زة  اجلدي��دة  احلصيل��ة  وتظه��ر 
ملحوظة ف��ي األرقام مقارنة مع التقديرات 
الس��ابقة التي كانت تش��ير ال��ى 436 ألف 

الجئ.
وأوضح��ت االمم املتح��دة ان الف��ارق 
»مرده، ال��ى حد كبير، الى تع��داد 35 الف 
واف��د جدي��د ال��ى مخيم��ني للالجئ��ني« لم 
يردوا في التعداد الس��ابق م��ع انهم كانوا 

على أراضي بنغالدش.
مدير الش��ؤون القانونية والسياسية 
في املنظم��ة جيمس روس أكد أن »اجليش 
ف��ي ميامن��ار يط��رد الروهينغا م��ن والية 
وأض��اف  بوحش��ية«.  الش��مالية  راخ��ني 
أن »املذاب��ح التي يتعرض له��ا املزارعون 
واحلرائ��ق املتعمدة التي تط��رد الناس من 

منازلهم، كلها جرائم ضد اإلنسانية«.

لقطات سريعة

بلومبيرغ: إيران تتوسط بين األسد 
وحركة حماس إلعادة بناء تحالفهما  
تعمل إيران على اس��تعادة حلقة مفقودة في ش��بكة حتالفاتها في الش��رق 
األوس��ط، فه��ي حتاول ضَمّ حركة حم��اس مرة أخرى إلى احلل��ف الذي تقوده، 
بعد اخلصام الذي نش��ب بني احلركة الفلس��طينية املسلحة ونظام بشار األسد 

حليف إيران، بسبب احلرب الدائرة في سوريا.
وحتاول إيران وحليفها اللبناني حزب الله بهدوء، التوس��ط في املصاحلة 
بني س��وريا وحم��اس، حس��ب تقرير لوكال��ة »بلومبي��رغ« األميركية، نش��رته 
السبت 23 أيلول 2017، وإذا جنحا فإَنّ ذلك سيعزز إحدى النقاط الضعيفة في 
احللف، في الوقت الذي عَزّزت فيه إيران عالقاتها مع سوريا والعراق، وأنشأت 

جبهة دعم في املنطقة ملواجهة إسرائيل وحلفاء الواليات املتحدة من العرب.
وكانت حماس تتخذ من س��وريا مقراً لها منذ زم��ٍن طويل، وتلقت دعماً من 
دمشق في حملة احلركة املسلحة ضد إس��رائيل. وظلت القيادة القوية حلماس 

باملنفى في سوريا، حتى بعد توِلّي احلركة سلطة قطاع غزة في عام 2007.
لكن عندما نش��بت احلرب األهلية في سوريا، انفصلت حماس عن الرئيس 
الس��وري بشار األس��د، ووقفت بجانب املعارضة التي تقاتل لإلطاحة به، إذ إن 

أغلب أفراد املعارضة هم من املسلمني السّنة، مثل حماس.
وف��ي الوقت نفس��ه، كان��ت إيران م��ن أقوى مؤيدي األس��د منذ ب��دء األزمة 
ت ملي��ارات الدوالرات في االقتصاد، وأرس��لت  في س��وريا ع��ام 2011، إذ ضَخّ
مستش��ارين ومقاتل��ني مدعوم��ني ملس��اعدته على البقاء في الس��لطة. وأرس��ل 
»حزب الله« كذلك اآلالف من املقاتلني، وس��اعد في حتويل احلرب لصالح األسد 

ضد املعارضة، ويساعد اآلن في احلرب ضد تنظيم الدولة.
عندم��ا بدأ الصراع في س��وريا، ظلَّت قيادة حماس ف��ي املنفى صامتًة إلى 
ح��ٍدّ كبير. لك��ن زادت التوترات مع الزيادة في إراقة الدم��اء، وفي كانون الثاني 
2012، غ��ادر رئي��س املكتب السياس��ي حلركة حماس في املنفى خالد مش��عل 

سوريا، ورحل إلى قطر، إحدى خصوم األسد الرئيسيني.
وف��ي أيلول التالي، ألقى خطاباً في تركيا قال فيه: »نرحب بثورة الش��عب 
السوري الذي يسعى إلى احلرية واالستقالل«، وأَنّ »الدماء النقية لهذا الشعب 

العظيم ُتسَفك« ألَنّهم يسعون إلى الدميقراطية.
وفي غضون ساعات، أغلقت الس��لطات السورية جميع مكاتب حماس في 
البالد، وأبعدت أعضاءها إلى اخلارج. ولم ُيسَمح لهم بالعودة منذ ذلك احلني.

تأت��ي محاولة املصاحلة هذه بع��د أن انتخبت حماس قي��ادًة جديدة، إلى 
��ني للمعارضة  جانب س��عي داعميها الرئيس��يني، قطر وتركي��ا، املؤيدين القويَّ

السورية، إلى حتسني العالقات مع إيران.
ل��م تقطع حم��اس وإي��ران حتالفهما متام��اً بعد اخلص��ام مع األس��د، لكن 
َفَتَرْت العالقات بينهما. واس��تمر دعم طهران حلركة حماس، وخاصًة بالنسبة 
جلناحه��ا املس��لح، ولك��ن عل��ى مس��توى منخفض أكثر م��ن ذي قب��ل، في حني 
تضاءلت الروابط السياسية. ومنذ تولي يحيى السنوار قيادة حماس في قطاع 
غزة، في ش��باط 2017، أع��ادت احلماس بناء تلك العالق��ات. وفي آب 2017 ، 
زار وفٌد من حركة حماس طهران، وكان هذا هو الوفد األرفع منذ سنواٍت عديدة، 

وشارك في تنصيب الرئيس حسن روحاني.
وخ��الل الزي��ارة، التق��ى الوفد برئي��س البرملان، وكبار مس��اعدي املرش��د 
األعلى اإليراني علي خامنئي. وقال مس��ؤوٌل فلسطيني في بيروت إَنّ مسؤولني 
في حماس عقدوا ثالثة اجتماعات مع زعيم حزب الله الس��يد حس��ن نصر الله 

هذا العام 2017، وعادت العالقات إلى طبيعتها.
ورَدّت إي��ران بزي��ادة التمويل حلماس. وقال الس��نوار للصحفيني الش��هر 
املاض��ي، إَنّ إي��ران أصبح��ت »أكبر الداعمني م��ن الناحية املالية والعس��كرية« 

للجناح املسلح حلماس.
وأضاف أَنّه مبس��اعدة إي��ران، تقوم حماس »بتجميع« قواتها العس��كرية 

استعداداً ملعركة تهدف إلى »حترير فلسطني«.{

أمهلت بغداد يوم الثالثاء، إدارة إقليم ش��مال العراق، 72 س��اعة لتس��ليم 
املط��ارات واملناف��ذ احلدودي��ة للحكومة املركزي��ة، على خلفية إجراء اس��تفتاء 

االنفصال، مؤكدة أن سلطتها ستفرض على اإلقليم وفق الدستور. 
وق��ال رئيس احلكوم��ة العراقية حيدر العبادي، خ��الل مؤمتر صحفي في 
بغ��داد، إن »مجل��س ال��وزراء قرر إخض��اع املناف��ذ البرية واجلوية ف��ي اإلقليم 
إلش��راف ورقاب��ة هيئة املناف��ذ احلدودية )مؤسس��ة احتادية(، وس��يتم حظر 
الرح��الت اجلوي��ة الدولي��ة من و إل��ى اإلقليم في ح��ال عدم إخض��اع املطارات 

لسلطة احلكومة«. 
وأضاف العبادي أن »احلكومة االحتادية س��تفرض س��لطتها على اإلقليم 
وفق الدس��تور«، مؤكداً أن »ث��روات اإلقليم تدار بعيداً ع��ن الرقابة وتذهب إلى 
حس��ابات ش��خصية خارج الب��الد، لذا ف��إن املوازنة االحتادية يج��ب أن تعود 

للحكومة العراقية وفق الدستور«. 
وتاب��ع العب��ادي: »ل��ن نتن��ازل عن وح��دة الع��راق وس��يادته واحلكومة 
س��تفرض سيادتها االحتادية، ولن نتفاوض على نتائج االستفتاء الذي أُجري 

ولم يحترم رأي الشركاء وال اإلرادة الدولية«. 
وق��ال مجلس الوزراء ال��وزراء العراقي، ف��ي بيان ل��ه، إن »حظر الرحالت 
اجلوية من إقليم ش��مالي البالد وإليه س��يطبق، إن لم تس��لم املطارات واملنافذ 

احلدودية خالل ثالثة أيام«.{

بغداد تمهل إقليم شمال العراق 72 ساعة 
لتسليم المطارات والمنافذ الحدودية
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شرعّية.. ينتظرها السيسي من صديقه اإلسرائيلي
كل خطي��ب كان يّدع��ي وص��الً بش��عبه، فيتكل��م 
باس��مه ويتحدث عن بالده، ويتطّرق للتحديات التي 
تواجه��ه، إال ه��و، فق��د كان حديثه كله إلى »الش��عب 
اإلس��رائيلي«، متقرباً إليه بالنوافل، ومعلناً أن مهمته 

توفير »األمان« له!
هو الوحيد الذي فعلها، فلم يعد الشعب املصري 
ه��و »نور عيني��ه«، كما قال ف��ي بداية انقالب��ه، وإمنا 
صارت عيناه متجهة إلى »الشعب اإلسرائيلي«، على 
مظن��ة أن رض��اه يكفي ملنح��ه الش��رعية، فيتم تأمني 
االنتخاب��ات القادم��ة ل��ه، وال يت��م اس��تبداله بغيره، 
والدف��ع مبرش��ح آخر. وه��و يعل��م قبل غي��ره، أن أي 
انتخاب��ات جّدية، قد تدفع ب��ه إلى خارج مصر، أو في 
الس��جن إن أصر على البقاء فيها، فضحاياه كثر، وفي 

كل بيت توجد أم ثكلى، وزوجة مترملة.
في البدء، كنا نتلمس مواقفه املنحازة إلس��رائيل، 
اجلان��ب  وكان  هن��اك،  مق��ال  أو  هن��ا  تصري��ح  ف��ي 
االس��رائيلي حريص��اً عل��ى ع��دم كش��فه، واآلن صار 
اللعب على املكش��وف، فلم يعد لديه ما يخس��ره، ولم 

يعد حريصاً على نفاق تيار متهافت، أعلن أنه »جمال 
عب��د الناص��ر« وقد جاء عل��ى قدر، وكن��ا نتحداهم أن 
يذك��ر ماذا ميثل له »عبد الناصر«، إال أنه لم يفعل ولم 

يطلبوا!
في بداي��ة االنقالب، كت��ب محلل إس��رائيلي مقاالً 
حتت عن��وان »ال تعرقلوا السيس��ي«، كان يدور حول 
عدم إحراج السيسي بطلب القادة اإلسرائيليني انحيازاً 
علنياً، فالرجل لم يقّصر، وهو أفضل لهم من »حس��ني 
مب��ارك« ال��ذي وصف��وه من قب��ل بأنه »كنز إس��رائيل 
االستراتيجي«. اآلن السيسي هو الذي يلخص مهمته 
في احلكم بتحقيق األمان لإلسرائيليني، ولم تكن هذه 
امل��رة األولى، فق��د قالها من قب��ل، فاعتقدن��ا أنها »زلة 

لسان«!
وه��ا هو يعيد الك��ّرة من جديد، فلم يعد مش��غوالً 
بالشعب املصري، فهو ليس مانح الشرعية، ولكن من 
مينحها له هو »نتنياهو«، وانبعث أش��قاها ليقول إنه 
استحضر في هذه اللحظة روح الرئيس السادات وهو 
يخطب في الكنيس��ت، فأهان الس��ادات بهذه املقارنة، 
ف��إذا كن��ا نعارض زي��ارة الس��ادات 
للق��دس، إال أن الس��ادات كان ي��رى 
في م��ا فعله أن��ه خدمة ملص��ر، وأنه 
عم��ل على ع��ودة أراضيه��ا، التي لم 
تعد بحرب كانت استراتيجيتها أنها 

حرب حتريك ال حترير!
اجته��د فأخط��أ، لكن  الس��ادات 
مص��ر كانت حاضرة ف��ي كل خطوة، 
أما السيس��ي فقد كان��ت مصر غائبة 
متاماً، وعندم��ا تذكرها، ل��م يكن لها 
من ق��در أو مجد، إال م��ن حيث كونها 
وقعت معاهدة س��الم مع إس��رائيل، 
ي��رى السيس��ي أنه��ا قابل��ة للتكرار 

والتقليد والتوسيع، على مستوى الصراع الفلسطيني 
وهو  أخرى،  عربية  أطراف  وبإدخال  – اإلسرائيلي، 
ف��ي خطابه لم يك��ن مش��غوالً إال بنفس��ه، وباحثاً عن 

شرعيته ولو في صندوق القمامة!
كان  اإلس��رائيليني،  خاط��ب  عندم��ا  والس��ادات 
خطاب��ه به��دف حتريض الش��عب عل��ى قياداته، وقد 
خرج االسرائيليون إلى الشوارع يحتفون به، متأثرين 
بخطاب��ه، أما السيس��ي فقد قّدم نفس��ه باعتبار أن له 
»خاطراً« لدى اإلس��رائيليني مبوجب��ه، طلب منهم أن 
يقفوا وراء قياداتهم، كأنه يتحدث إلى ش��عب محكوم 
بانق��الب عس��كري، وأن صديقه »نتنياه��و« جاء إلى 

موقعه بقوة السالح!
ال يعل��م عبد الفت��اح السيس��ي أن اإلس��رائيليني 
يخت��ارون حكوماته��م، وأن هذه الدولة العس��كرية ال 
حتك��م بفوهة املدف��ع، فننت ياهو جنح ف��ي انتخابات 
نزيهة، وس��وف يغادر موقع��ه باالنتخابات، والعالم 

ال��ذي يأت��ي حكامه بإرادة الش��عوب ال يع��رف ثقافة 
العس��كر البلهاء، اخلاصة بالوقوف »خلف القيادة«، 
فالش��عب هو القائد وليس العسكري، ال سّيما إذا كان 
من النوع الذي لم يقاتل عدواً طول خدمته، فقد حصل 
على رتبة املشير في معركته مع الشعب وحرق جثث 

املوتى!
والس��ادات، كان خطيباً مفّوهاً، أما السيسي فهو 
ال يجيد نطق جملة واحدة صحيحة، وكان خطابه في 
األمم املتحدة، مس��خرة عندما ارجتل، فهو مهمته أمن 
الش��عب اإلس��رائيلي، كما أن مهمته هي أمن الش��عب 

اإلسرائيلي، وهو تكرار أكد طبيعة املهمة!
فالسيس��ي بطبيع��ة املهمة التي حددها لنفس��ه، 
مع��نّي من قبل الق��وى اإلقليمية والدولي��ة لرعاية أمن 
إس��رائيل، ولم يعد له في مصر من ش��عبية متكنه من 
االستمرار رئيساً الس��تكمال هذه الدورة، أو للحصول 

على دورة ثانية.
ه��و يعل��م ه��ذا جي��داً، وله��ذا ق��رر اللع��ب عل��ى 
املكش��وف، وكان ميكن أن ميارس وظيفته في الس��ر، 
وس��يجد تفهماً لظروفه لدى اجلانب اإلسرائيلي، لكن 

يخسره! ما  لديه  يعد  – لم  قلنا  – وكما 
فات عبد الفتاح السيس��ي أن الس��ادات قتل، بعد 
أن وق��ع معاه��دة الس��الم م��ع إس��رائيل، وأن مب��ارك 

سقط، وإسرائيل تعتبره كنزها اإلسرائيلي!
فإسرائيل ال تدفع موتاً، وال حتمي شريكاً!{

بقلم: سليم عزوز

اإلعالم القائم
وال بديل عن الكذب!

بقلم: أبو مهاب علي حسن 

ينتابك ش���عور من الغصة واملرارة، ممزوج مبش���اعر الس���خرية والدهشة، تصل إلى مرحلة 
الق���رف.. كلم���ا اقتربت من تعاطي اإلع���الم املصري مع أي حدث داخلي، لتجد نفس���ك تركب 
بس���اط الري���ح وتذه���ب إلى مدين���ة العجائب »وال���ت ديزني«، أو أنك تش���اهد واح���دًا من أفالم 

الفانتازيا الهابطة أو واحدًا من أهم أفالم الكوميديا السوداء فى العصر احلديث.
ه���ذا ه���و اإلعالم الذي جعل من الرئيس إلهًا ونبيًا ويس���وعًا.. وجعل من الفأر أس���دًا ومن 

الذئب حماًل وديعًا.
وإذا ع���دت مع���ي قلي���اًل بذاك���رة األس���ماك والت���ي يتمي���ز به���ا املصري���ون عن باق���ي األمم، 
واس���تعرضت تناول اإلعالم مع مش���روع تفريعة قناة الس���ويس وحتويله إلى مش���روع مارش���ال، 
حتى أن الكثيرين من املصريني ظنوا أنه املشروع املعجزة، الذي سيقفز باملصريني إلى مصافي 

األمم الغنية.. والنتيجة: فشل املشروع وتراجعت معه دخول قناة السويس.
وإذا استرجعت تصّدي اإلعالم للمؤمتر االقتصادي، الذي أقيم في مصر العام قبل املاضي، 
وحتويل املؤمتر إلى مزايدة علنية من قبل الكثير من اإلعالميني؛ قفزت بنا إلى ما يقرب من 

120 مليار دوالر من االستثمارات.. النتيجة: ال شيء سوى الديون واملزيد من الديون.
هذا هو اإلعالم الذي أخرج لنا االنتخابات الرئاس���ية املسماة بانتخابات اللجان اخلاوية، 
واألي���ام الثالثة، على أنها أنزه انتخابات عرفتها البش���رية، وأن أصوات الناخبني فيها جتاوزت 

27 مليون صوت، بال حياء أو رادع من ضمير.
ه���ذا ه���و اإلعالم ال���ذي صور لنا قرار حترير العملة وتعومي اجلني���ه ورفع الدعم؛ على أنه 
ب���الء ال ب���ّد منه جللب احلظ وع���ودة الغائب ورد املطّلقة، في عملية نص���ب أقرب ما تكون إلى 
الدجل والسحر؛ جعلت األسعار تقفز أضعافًا مضاعفة، وأربكت األسواق، وازدادت معها معاناة 

املصريني أكثر وأكثر.
ه���ذا هو اإلعالم الذي حّول املش���روعات الوهمية الفاش���لة إلى مح���اوالت محمودة، وحّول 
الق���رارات الفاس���دة إلى حس���ن نواي���ا، وحول القوانني االس���تبدادية القمعية إل���ى حفاظ على 
أمن الوطن، وحّول اإلجراءات غير املش���روعة إلى إجراءات احترازية، وحّول الكذب والتدليس 
والتضلي���ل إل���ى حقائق مبررة، وجعل من احلاكم الظالم املس���تبد حاكم الض���رورة، وجعل من 
اإلميان بالش���يطان وأتباعه واخلضوع واخلنوع ألوامره هي الوسيلة الوحيدة التي تقربك إلى 

الله.
ه���ذا هو اإلعالم الذي وصم ش���رفاء الوطن باخلونة املتآمري���ن، ووصف البلطجية وأرباب 

السوابق باملواطنني الشرفاء.
هذا هو اإلعالم الذي ال بديل أمامه سوى الكذب والتضليل والتدليس ولّي احلقائق وتزييف 
الوع���ي.. ألن���ه يدرك متامًا أنه إذا وقعت الواقع���ة وانهار النظام فلن يفلت من يد العدالة، ولن 
يفلت من يد من ضللهم واس���تخف بعقولهم ولعب بآالمهم وآمالهم. فاإلعالميون حريصون 
كل احلرص على جتميل القبح، والذي يضمن له بقاء النظام واستمراره ألطول فترة ممكنة.. 
فب���ات مصي���ر كثير من هؤالء اإلعالميني مرتبطًا ببقاء النظام واس���تمراره. ودولة االس���تبداد 
والديكتاتوري���ة  الص���ارخ 
ع���ن  تس���تغني  ال  الفاضح���ة 
فمث���ل  ومدل���س.  كاذب  إع���الم 
هؤالء اإلعالميني أشد إجرامًا 
وقسوة من القتلة والسفاحني. 
يطفئ���ون  ه���ؤالء  ومث���ل 
العقول، وينس���جون  مصابي���ح 
خي���وط العنكب���وت في مالبس 

اإلحرام.{

التيارات الجهادّية
هل من مراجعة لمساراتها؟

اجلهادي��ة  الس��لفية  تي��ارات  رؤي��ة  تترك��ز 
على العم��ل القتال��ي باعتباره الوس��يلة الناجعة 
ف��ي إح��داث التغيير املطل��وب، وحتقي��ق األهداف 
والغايات التي تس��عى تلك التيارات إلى إجنازها، 
ل��ذا فإنها تس��ارع إلى االنخراط في العمل املس��لح 

هنا أو هناك كلما وجدت إلى ذلك سبيالً. 
تل��ك  أتب��اع  ملش��اركة  عدي��دة  جت��ارب  ثم��ة 
التي��ارات، ف��كان له��م حضوره��م وتأثيره��م ف��ي 
تلك الس��احات التي ش��اركوا فيها، كأفغانس��تان، 
والعراق وس��وريا واليمن وغيرها من املواقع، لكن 
الس��تار األخير غالباً ما يس��دل على تلك التجارب، 
معلن��اً ذهاب قوته��ا، وأفول جنمها، بع��د أن كانت 
تتزعم الساحة، وتبس��ط نفوذها وقوتها على تلك 

املناطق الواسعة والشاسعة. 
من أوضح انحس��ار وج��ود تلك التي��ارات، ما 
حدث »لتنظيم الدولة اإلس��المية« في العراق، بعد 
إخراجهم من معاقلهم كمحافظة األنبار، واملوصل، 
وتلعفر، وكذلك احلال في س��ورية التي خسر فيها 
التنظي��م مواقع عديدة، التي يج��ري فيها احلديث 
ع��ن معرك��ة الرق��ة إلخ��راج التنظي��م م��ن معقل��ه 

الرئيسي هناك. 
غالب��اً م��ا يق��ال إن التي��ارات اجلهادية متتلك 
روح��اً قتالية عالي��ة، وقدرة على إثب��ات وجودها 
وحضوره��ا ف��ي املج��ال العس��كري القتال��ي. لكن 
ثمة ما يس��تدعي مراجعة تلك التيارات ملس��اراتها 
وخياراتها ف��ي ظل جتاربها املري��رة، وما آلت إليه 
في أغل��ب األحيان من أفول جنمه��ا وذهاب قوتها، 
فهي كما يرى كثير من الباحثني املعنيني بالظاهرة، 
تبلي بالء حسناً في امليدان القتالي، لكنها ال متتلك 

املؤهالت واخلبرات الالزمة للتنمية والتعمير. 
وقد كش��فت أحداث ووقائع مشاركة التيارات 
اجلهادي��ة في العراق من قبل، وفي س��وريا حالياً، 
عن أن الشقاق والنزاع واالختالف سرعان ما يدب 
في صفوفها، وهو ما يفض��ي إلى تكاثر التنظيمات 
التابع��ة له��ا، والتي ال جتد س��بيالً حلل مش��اكلها 

املس��تعصية إال بالقت��ال والتصفي��ات اجلس��دية، 
والشواهد على ذلك كثيرة ومتوافرة. 

الس��لفية  تي��ارات  ممارس��ات  يتاب��ع  وم��ن 
اجلهادي��ة في مواقعه��ا املختلفة، ي��رى كيف تدير 
خالفاته��ا مبنطق القوة والغلبة، م��ا أعطى صورة 
ش��ائهة ع��ن تل��ك اجلماع��ات والتنظيم��ات، بأنها 
عاجزة ع��ن إدارة خالفاته��ا، وح��ل أزماتها بطرق 
احلوار املنتج، واللجوء الدائم إلى استخدام السالح 
في ح��ل املش��اكل واألزمات. وقد اس��تقرت جتارب 
تل��ك اجلماع��ات والتنظيمات عل��ى أن املتحكم في 
نتائجها ومآالته��ا هم األعداء، الذي��ن ميتلكون من 
األدوات واآللي��ات ما ميكنهم من توجيه املس��ارات 
مبا يخ��دم أجنداته��م وأهدافهم النهائي��ة، واألمور 
ال تفض��ي لصال��ح التي��ارات اجلهادية ف��ي نهاية 

املطاف، وغالباً ما يحرمون قطف ثمار قتالهم.
ألي��س من املش��روع التس��اؤل: مل��اذا ال تراجع 
تي��ارات الس��لفية اجلهادي��ة مس��يرتها ومواقفه��ا 
وتوجهاتها وهي ترى بأم أعينها أن نتائج »العمل 
املس��لح« ومآالت��ه غالباً م��ا تكون رهين��ة ملوازين 
الق��وى املختلة ملصلح��ة اآلخرين!! ه��ل ميكن تلك 
احلركات أن جتهد نفس��ها في اإلجابة عن الس��ؤال 
اآلتي: ما جدوى إشعال املعارك، وتأجيج احلروب 
ث��م تك��ون النتائ��ج وامل��آالت ملصلحة األع��داء في 
غال��ب األحيان، الذين ينجحون في كس��ب املعارك 
أجنداته��م  ملصلح��ة  »اجلهادي��ني«  باس��تخدام 
املعروف��ة؟ ث��م يأتي الس��ؤال األكثر جدالً، واألش��د 
تعقي��داً: ه��ل م��ا زال خي��ار »القت��ال املس��لح« ذا 
ج��دوى وفاعلية ف��ي ظل حتكم الفاعل��ني الدوليني 
واإلقليميني في املش��هد؟ أال تس��تحق تلك األس��ئلة 
التج��ارب،  تل��ك  لدراس��ة  العق��ل  إعم��ال  القلق��ة 
واالستفادة من األخطاء القاتلة، وحتديد اخليارات 
االس��تراتيجية في ظل اخليبات املتكررة، وخسارة 

احملاضن الشعبية الداعمة؟{

بقلم:  بسام ناصر 
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خيارات تركيا بشأن استفتاء كردستان العراق

 صواريخ إيرانية قرب كردستان-وتركيا تطرح »كل الخيارات«

 يوم��اً بعد ي��وم، تتضاءل فرص تأجيل مس��عود 
البارزان��ي الس��تفتاء إقليم ش��مال الع��راق وتتصاعد 
ف��ي املقاب��ل مواقف األط��راف الرافض��ة إلجرائه، وفي 

مقدمتها حكومة بغداد وإيران وتركيا.
دوافع البارزاني

ال يختل��ف اثن��ان ف��ي املنطق��ة عل��ى املظلومي��ة 
التاريخية لأكراد، وحرمانهم الكثيَر من احلقوق على 
مدى عشرات الس��نني في الدول األربع التي يعيشون 

فيها باملنطقة، أي سوريا والعراق وتركيا وإيران.
لطاملا راود حلُم الدولِة األكراَد في هذه الدول، وقد 
حاولوا ذلك مراراً عبر التاريخ، فكانت جتربتهم األبرز 
في جمهورية مهاب��اد بإيران التي حتولت إلى كارثة، 
بي��د أن أك��راد العراق كان��وا أوف��ر حظاً م��ن نظرائهم 
في ال��دول األخ��رى، فاس��تفادوا م��ن حرب��ْي اخلليج 
وغ��زو العراق ليؤسس��وا األرضية املناس��بة لدولتهم 
املنش��ودة، وإن كان دس��تور الع��راق 2005 ق��د نص 

إقلي��م  اس��تفتاء  انتق��اد  وتركي��ا  إي��ران  واصل��ت 
كردس��تان الع��راق، حيث أرس��لت طهران ي��وم الثالثاء 
منظوم��ات صاروخي��ة متطّورة إلى احل��دود مع اإلقليم، 
في وقت ش��دد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 
أن جمي��ع اخلي��ارات مطروحة أم��ام ب��الده للتعامل مع 

تداعيات استفتاء االنفصال عن العراق.
وأفاد مراسلون في طهران بأن إرسال إيران منظومة 
الصواري��خ املتط��ورة ج��اء بع��د تتال��ي التصريح��ات 
اإليرانية الرافضة إلقامة دولة كردية مس��تقلة في شمال 
العراق. وبهذا اخلصوص قال مستش��ار املرشد اإليراني 

على نظام فدرالي.
بي��د أن ثمة عوامل أخرى كثي��رة تدفع البارزاني 
الي��وم لإلصرار على إجراء االس��تفتاء في موعده رغم 
كل الضغ��وط التي يتعرض لها، بعد أن أجله في عدة 

مناسبات سابقة.
في املقام األول، متثل التطورات األخيرة باملنطقة 
-ال س��يما العراق وس��وريا- فرصة تاريخية لأكراد 
جعلت منهم العباً مهم��اً يحظى بدعم أميركي-دولي، 
ومهدت الطري��ق لس��يناريوهات التقس��يم والفدرلة. 
ويريد البارزاني إجراء االس��تفتاء قبل انتهاء مكافحة 
تنظي��م الدول��ة اإلس��المية )داع��ش(، ال��ذي ميكن أن 

تتراجع بعده أهمية األكراد وأوراق قوتهم.
أكث��ر من ذلك، ضمن��ت قوات البش��مركة الكردية 
انتش��اراً أوسع ونفوذاً أكبر في املناطق املتنازع عليها 
وف��ي مقدمته��ا كرك��وك، بعد س��يطرة »داع��ش« على 
املوص��ل ع��ام 2014 وم��ا تالها م��ن تط��ورات انتهت 
بط��رد التنظي��م منه��ا وم��ن باق��ي املناط��ق العراقية 
مؤخراً. ول��ذا يراهن األكراد 
عل��ى إج��راء االس��تفتاء في 
ه��ذه املناط��ق وضمه��ا إلى 
أو تقوي��ة موقفهم  اإلقلي��م، 
التف��اوض حوله��ا بعد  في 

االستفتاء على أقل تقدير.
يعاني إقليم كردستان 
العراق من أزمات سياسية 
واقتصادية متراكمة، حيث 
انتخ��ب البارزان��ي رئيس��اً 
لإلقليم ف��ي 2005 ثم ُجّدد 
زال  وم��ا   ،2009 ف��ي  ل��ه 

للش��ؤون الدولية علي أكبر واليتي إن نتائج االس��تفتاء 
على انفصال اإلقلي��م ال ميكن الوثوق بها، ووصفها بغير 

الدقيقة واملرفوضة.
وأضاف أن االستفتاء غير قانوني وال أهمية له، ولن 
يجّر إال مزيداً من االضطرابات السياس��ية. ورأى أن أمام 
رئيس اإلقليم مس��عود البارزاني طريق��ني هما: التراجع 

عن االستفتاء أو مواجهة الشعب العراقي بأجمعه.
واتهم علي أكبر واليتي الواليات املتحدة وإس��رائيل 
بالوقوف وراء استفتاء »كردس��تان العراق بعد فشلهما 

الذريع في املنطقة«.

اإلقليم ينتظر االس��تحقاق االنتخابي-السياس��ي في 
ظل العالقات املتوترة بينه وبني بغداد، التي انعكست 
على تأخر مستحقاته من امليزانية منذ بدايات 2014، 
ويبدو أن البارزاني ق��رر الهروب من هذه األزمات إلى 

األمام عبر االستفتاء.
يبقى أخيراً عامل ال ميكن إغفاله، إذ يريد مسعود 
البارزان��ي بع��د كل ه��ذه الس��نوات أن يت��ّوج حياته 
و»يخلّ��د اس��مه«، باعتب��اره الزعي��م الك��ردي ال��ذي 
أجرى االس��تفتاء وق��ام باخلطوة األول��ى على طريق 

االستقالل.
أوراق الضغط التركية

يتف��ق إج��راء االس��تفتاء م��ع مب��ادئ عام��ة مثل 
حق الش��عوب ف��ي تقرير مصيرها، لكن��ه يصطدم من 
جهة أخرى مع الدس��تور العراقي وآليات االس��تقالل 
املتع��ارف عليه��ا، مبا في ذل��ك التوافق م��ع احلكومة 
املركزي��ة. وهو به��ذا املعنى لي��س إلزامي��اً وال يترتب 
علي��ه قانونياً وسياس��ياً أي��ة نتائج مباش��رة، إال أنه 

يقوي موقف اإلقليم في التفاوض مع بغداد.
ورغ��م ذل��ك، ثم��ة معارضة واس��عة لالس��تفتاء 
محلي��اً وإقليمي��اً ودولي��اً، وال ي��كاد يق��ف إل��ى جانب 
البارزان��ي علناً غير دولة االحتالل اإلس��رائيلي، بينما 
تتحفظ واشنطن على التوقيت وإن وافقت على املبدأ.

وبالنسبة إلى أنقرة، فإن مبدأ تقسيم العراق أمر 
مرف��وض ملا ميكن أن يس��ببه من فوض��ى قد تنعكس 
عليه��ا، فض��الً ع��ن االنعكاس��ات الس��لبية املباش��رة 
عل��ى امللف الك��ردي الداخلي، وهو م��ا يجعلها تعتبر 

تهديد تركي
وح��ّذر الرئيس التركي رجب طي��ب أردوغان من أن 
اس��تفتاء كردستان يعني إش��عال فتيل صراع جديد في 

املنطقة، مؤكداً أن جميع اخليارات مطروحة أمام بالده.
وشدد أردوغان على أن تركيا لن تصمت عن مخاطر 
كتل��ك التي تتعرض له��ا حدودها اآلن، معتب��راً ما جرى 
تهدي��داً لأمن القومي لب��الده. وقال: »نحن مس��تعدون 
للتضحي��ة بدمائن��ا بش��كل مش��ترك م��ع كل إخواننا في 

املنطقة«.
وش��دد على أن جميع اخليارات مطروحة للتعاطي 
م��ع الوض��ع »ب��دءاً بالعقوب��ات االقتصادي��ة ووص��والً 
إل��ى اخلي��ارات العس��كرية، وإغ��الق املج��االت اجلوية 

والبرية«.
ولك��ن الرئي��س التركي أع��رب عن أمله ب��أال تضطر 
بالده الس��تخدام هذه اإلجراءات، وق��ال: »نأمل أن تعود 
إدارة إقليم كردس��تان العراق إلى رش��دها، وتتراجع عن 

هذه املغامرة وعن هذه اخلطوة التي نهايتها مظلمة«.
وقال أردوغان إن اإلدارة في شمال العراق ال تعترف 

االستفتاء »مسألة أمن قومي«.
ولذلك تتصاع��د التصريح��ات واملواقف التركية 
مع م��رور الوقت وتض��اؤل فرص اإللغ��اء أو التأجيل 
لالس��تفتاء، حيث ب��دأت بتحذير وزي��ر اخلارجية من 
»حرب أهلي��ة عراقية«، مروراً بتهدي��د رئيس الوزراء 
ب�»ال��ردود التركي��ة« وتقريب موعد اجتم��اع مجلس 
األم��ن القومي إل��ى تاريخ 22 أيلول اجل��اري، وصوالً 
إلى إجراء القوات املسلحة التركية تدريبات عسكرية 

قرب معبر اخلابور احلدودي مع العراق.
رغ��م حرص أنق��رة عل��ى العالقات اجلي��دة التي 
تربطها بالبارزاني، فإنها تلّمح وتصرح بأنها لن تقف 
مكتوفة األيدي أمام مش��روع »إعالن دولة مصطنعة« 
على حدودها، حيث متلك عدة أوراق ضغط فاعلة في 

مواجهة اإلقليم، أهمها:
أوالً، املل��ف االقتصادي حيث تعتب��ر تركيا الرئة 
الت��ي يتنف��س منه��ا اإلقلي��م -ف��ي ظ��ل خالفات��ه مع 
احلكوم��ة املركزي��ة- عب��ر التج��ارة البري��ة البينية، 
ومرور خط��وط النفط عب��ر أراضي تركيا إل��ى العالم 
اخلارجي. ومع تهديد طهران بغلق احلدود البرية مع 
اإلقلي��م، وفي ظل حديث أنقرة عن »ردود فورية« على 
االس��تفتاء إن مت؛ ميك��ن تص��ّور أن املل��ف االقتصادي 

سيكون ذا أولوية.
ترب��ط  حي��ث  السياس��ية،  العالق��ات  ثاني��اً، 
أنق��رة بأربي��ل منذ س��نوات عالقات طيب��ة تقترب من 
التحالف، عل��ى خلفية التوافق ف��ي مواجهة »العمال 
الكردس��تاني« واخلالفات املشتركة مع بغداد، وميثل 
احتمال خفض هذه العالقات أو اهتزازها ورقة ضغط 

بيد أنقرة.
ثالثاً، القوة العس��كرية، وهي ورق��ة لم تلّوح بها 
أنق��رة إال مؤخ��راً، إال أنه��ا كانت ماثلة دائم��اً من خالل 
الوجود العس��كري في معس��كر بعش��يقة والعمليات 
اجلوي��ة املتكررة ض��د معاقل الكردس��تاني في جبال 

قنديل.
إال أن رف��ض البارزاني للمقت��رح الدولي املقدم له 

بتن��وع األطي��اف لديه��ا كالع��رب والتركم��ان واألعراق 
األخرى. وتساءل: »من س��يقبل باستقالل شمال العراق 

سوى إسرائيل؟«.
وق��د عب��رت س��وريا في وق��ت س��ابق ع��ن رفضها 
الس��تقالل كردس��تان العراق. وتنبع مواق��ف هذه الدول 
م��ن كونه��ا تض��م أقلي��ات كردي��ة، ومن ش��أن اس��تفتاء 
أكراد العراق أن يكس��بها املزيد من اجل��رأة على املطالبة 

باالنفصال.
رفض دولي

ف��ي ه��ذه األثن��اء، ج��ّدد املتح��دث باس��م الكرملني 
دميتري بس��كوف موقف ب��الده الداعم لوح��دة العراق، 

وقال إنها  مهمة لدعم االستقرار واألمن في املنطقة.
وأعرب��ت وزارة اخلارجية األميركية عن خيبة أملها 
العميق��ة جراء قرار حكومة إقليم كردس��تان املضي قدماً 
في إج��راء االس��تفتاء عل��ى االنفصال األح��ادي اجلانب 

حتى  في مناطق تقع خارج اإلقليم.
وأعربت املتحدثة باسم اخلارجية هيثر نويرت عن 
اعتقاد الواليات املتحدة بأن االس��تفتاء س��وف يزيد من 

زعزعة االستقرار ومعاناة الشعب الكردي.
وأعرب��ت جامع��ة ال��دول العربية ع��ن أس��فها إزاء 
االس��تفتاء، وقالت إنه ال يزال من املمكن احتواء تداعيات 
ه��ذا اإلج��راء »إذا م��ا اتس��مت خط��وات جمي��ع األطراف 
املعنية بالقدر الالزم من احلكمة واملس��ؤولية والتصرف 

في إطار مقومات الدولة العراقية«.{

بقلم: د. سعيد احلاج

مسعود البارزاني يدعو الحكومة
 العراقية للحوار

دعا رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني 
احلكومة العراقية إلى احلوار، معرباً عن استعداده حلل 

جميع املشاكل العالقة مع بغداد.
وق��ال البارزان��ي -بع��د ي��وم م��ن االس��تفتاء على 
انفصال كردس��تان الع��راق- إن »احلكوم��ة العراقية لم 
حتت��رم حقوق ش��عبنا وخالف��ت الوع��ود«. وأضاف أن 
»بغداد لم تلتزم مبا ورد في الدستور؛ ولذا كان من حقنا 

التوجه إلى صناديق االقتراع لتقرير مصيرنا«.
وتاب��ع البارزان��ي أنه »بدالً م��ن التهدي��دات فإنني 
أدعو احلكوم��ة إلى احلوار وبناء عالق��ات جوار طيبة«، 
ال��وزراء العراق��ي حي��در العب��ادي وكل  داعي��اً رئي��س 
القي��ادات العراقية لعدم إغالق باب احلوار ألنه الس��بيل 

الوحيد للحل.
وأكد البارزاني اس��تعداده حلل جميع املشكالت مع 

بغداد، مشدداً على أن خيار إقليم كردستان هو السالم.
وفيما شدد البارزاني على أن إقليم كردستان العراق 
ال يريد مش��اكل مع الدول اإلقليمية، فإنه دعا دول اجلوار 
ألن تس��تمع لصوت س��كان اإلقليم، وأبدى استغرابه من 

معاقبة شعب كردستان بسبب اختياره قراره.
وجاء خطاب البارزاني بعد أن تعهد رئيس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي في وقت س��ابق يوم الثالثاء بأن 
تصّعد حكومته إجراءاتها ضد كل من قام باالستفتاء في 

إقليم كردس��تان، وأنها س��تحّمله املس��ؤولية القانونية، 
ووصف االستفتاء بغير القانوني وغير الدستوري.

ف��ي غضون ذل��ك، يس��ود اله��دوء إقليم كردس��تان 
الع��راق بع��د أيام من االس��تفتاء عل��ى االنفص��ال، ترقباً 

إلعالن نتائجه رسمياً.
وح��ددت املفوضي��ة العلي��ا املس��تقلة لالنتخابات 
واالس��تفتاء إعالن النتائج بعد نحو 72 س��اعة بدءاً من 
انته��اء عملي��ة التصويت، وأش��ارت إلى مش��اركة %72 
من س��كان إقليم كردس��تان واملناطق املتن��ازع عليها في 

االستفتاء.{

األركان 
التركية: 
مناورات 

عسكرية 
مشتركة مع 

القوات العراقية 
على حدود 

البلدين

قالت رئاس��ة األركان العامة التركية، إن املرحلة الثالثة 
م��ن املناورات اجلاري��ة قرب احلدود العراقية س��تنطلق يوم 

الثالثاء، باملشاركة مع قوات عراقية.
جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة األركان التركية، يوم 
االثنني، حول املناورات التي أطلقتها على احلدود مع العراق، 

يوم 18 أيلول احلالي.
وأضاف البيان: »ستنطلق املرحلة الثالثة من املناورات 
الت��ي أطلقتها الق��وات املس��لحة التركية بتاري��خ 18 أيلول، 

مبنطقة سيلوبي- خابور، بتاريخ 26 منه«.
وأردف: »وستجري هذه املرحلة من املناورات باملشاركة 
مع وح��دات تابعة للقوات املس��لحة العراقي��ة، التي وصلت 

املنطقة مساء االثنني«.
وفي 18 أيل��ول، أعلن��ت األركان التركية، ب��دء مناورات 
أن  إل��ى  مش��يرة  ش��رق(،  )جن��وب  ش��رناق  ف��ي  عس��كرية 
»املن��اورات تأت��ي بالتزام��ن م��ع اس��تمرار عملي��ات مكافحة 

اإلرهاب في املنطقة احلدودية«.{
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قب��ل أيام، واقت��راب موعد االس��تفتاء املعل��ن، أخرجا 
ورق��ة الضغ��ط الضمني��ة إلى العل��ن عبر املن��اورات 
العس��كرية التي بدأه��ا اجليش التركي ق��رب احلدود 
العراقي��ة في 18 أيلول احلالي، وهي رس��الة أكثر من 

واضحة في دالالتها الزمنية واجلغرافية.
سيناريوهات املستقبل

تلقفت أربيل رس��ائل التحفظ والضغط التركية، 
حي��ث أعل��ن الناط��ق باس��م حكومته��ا س��فني دزيي 
حرصه��ا عل��ى العالق��ات اجليدة م��ع أنق��رة، عارضاً 
احل��وار معه��ا لش��رح ض��رورة االس��تفتاء وتطم��ني 

هواجسها إزاءه.
ال يعن��ي م��ا س��بق أن تركي��ا س��تفّعل كل أوراق 
ضغطها بالضرورة قبل االس��تفتاء أو بعده مباش��رة، 
أوالً ألنه��ا تراه��ن عل��ى خي��ار التأجي��ل رغ��م تضاؤل 
فرصه بش��كل كبير مع مرور الوقت، وثانياً ألنها تنظر 

إلى امللف من زوايا عدة.
أولوي��ة تركي��ا الي��وم ه��ي املس��اهمة ف��ي جهود 
الضغط وتقدمي البدائل للبارزاني لتأجيل االس��تفتاء، 
وه��و م��ا يعن��ي أن تصريح��ات املس��ؤولني األت��راك 
وإجراءات احلكومة تخدم هذا املعنى أكثر من س��ياق 
التدخ��ل املباش��ر واإلج��راءات الصارم��ة بالضرورة، 

خصوصاً أن نتيجة االستفتاء ليست ملزمة.
وعلي��ه، ف��إن املوق��ف التركي س��يعتمد -بش��كل 
مباش��ر- عل��ى املس��ار ال��ذي س��يختطه اإلقلي��م بعد 
النتيجة؛ فما يقلق أنقرة هو »اس��تقالل« اإلقليم وليس 
إج��راء »االس��تفتاء« بحد ذات��ه، ولذا فما ب��ني املضّي 
في خط��وات االس��تقالل وتدوي��ل امللف وب��ني اختيار 
التفاوض م��ع بغداد م��ن وضعية أقوى، ف��ارق هائل 

ومهم بالنسبة إلى تركيا.
وعلي��ه، س��يكون من املنتَظ��ر أن تعّب��ر أنقرة عن 
حزمها وجّديتها في رفض مسار االستقالل عبر بعض 
العقوب��ات االقتصادي��ة املباش��رة، مثل إغ��الق معبر 
اخلاب��ور ووقف رح��الت اخلط��وط اجلوي��ة التركية 
وجتميد عمل بعض الشركات التركية في اإلقليم، لكن 

ما بعد ذلك قد يتحدد الحقاً وحسب التطورات فقط.
الثاني��َة ف��ي مقارب��ة  تعتب��ر كرك��وُك األولوي��َة 
تركي��ا للعالق��ات م��ع الع��راق بع��د مكافح��ة العمال 
الكردستاني، ولذا فهي متثل محِدّداً رئيسياً في بلورة 
موقفها م��ن األزمة احلالية، ملا متت��از به احملافظة من 
أهمية تاريخية ورمزية واقتصادية، وبس��بب العامل 
الدميغراف��ي املتعلق باملكّون التركمان��ي الذي تعتبر 

أنقرة نفسها حامية وراعية له.
ولذا فإن إجراء االس��تفتاء في كرك��وك -كمنطقة 
متن��ازع عليه��ا وخ��ارج ح��دود اإلقلي��م- م��ن عدمه، 
سيكون نصب عينْي صانع القرار التركي وهو يصوغ 
موقفه، ال سيما مع ردة الفعل احلازمة من بغداد وقرار 
احملكمة الدس��تورية العراقية، وع��زل محافظ املدينة 

واستجالب قوات البشمركة إليها.
التخ��وف األكبر لدى أنقرة ه��و أن يؤدي اخلالف 
بش��أن كرك��وك إل��ى احت��كاك عس��كري محل��ي ب��ني 
البش��مركة واحلش��د الش��عبي عل��ى أس��س عرقي��ة، 
ق��د يتحول س��ريعاً إلى ن��زاع إقليمي يرتب��ط بأهمية 
احملافظ��ة االقتصادي��ة وخريطته��ا العرقي��ة على حد 

سواء.
عل��ى امل��دى البعي��د، س��تكون السياس��ات التي 
ينتهجه��ا إقلي��م أكردس��تان متغي��راً مهم��اً بالنس��بة 
إلى أنق��رة. صحيح أن البارزاني أثب��ت حتى اآلن أنه 
صدي��ق لتركيا وأقرب التي��ارات الكردية ف��ي املنطقة 
إليه��ا، إال أن املس��تقبل قد يحمل الكثير م��ن املتغيرات 
-على مس��توى الش��خص والتيار- بخصوص قيادة 
اإلقلي��م الذي ال يبدو أن��ه على قلب رج��ل واحد، ال في 
مس��ألة االس��تفتاء وال على صعيد توجهات املستقبل 

وبوصلة السياسة. 
قد يكون خط��أ أكراد العراق أنهم ما زالوا يفكرون 
في ع��ام 2017 مبنطق حقبة ما بع��د احلرب العاملية 
األول��ى وانتش��ار امل��ّد القوم��ي، فيصّرون على مس��ار 
االس��تقالل وإنشاء الدولة القومية، فيما تسعى معظم 
ش��عوب األرض الي��وم إلى فك��رة املواطن��ة واحلقوق 

املتساوية بني جميع األعراق واألديان.
أثبت��ت  ق��د  احلديث��ة«  القومي��ة  »الدول��ة  وكأن 
جناحه��ا ف��ي العال��م العربي مث��الً، أو كأن اس��تقالل 
جن��وب الس��ودان ل��م ي��ؤّد إل��ى اس��تدامة املواجهات 

والنزاعات.
وعليه، رمبا على البارزاني اليوم أن يعيد التفكير 
ملي��اً في س��يناريوهات اليوم التالي لالس��تفتاء -في 
احل��د األدنى- إذا أصر عل��ى إجرائه ف��ي موعده، لئال 
تتحول فك��رة الدولة التي تهدف لالس��تقرار والتنمية 
إل��ى عام��ل زعزعة وتهدي��د تذهب مبا هو قائ��م حالياً 
منهم��ا، ولع��ل في جترب��ة مهاباد وغيره��ا من مالمح 
اخل��ذالن اخلارج��ي وخط��ورة اخلط��وات األحادي��ة 

دروساً ينبغي التعلم منها.{

وقائع جنازة األستاذ مهدي عاكف.. إلى المقبرة

ألح��د باالقت��راب منه، حت��ى حمل��ه ومصاحبته 
الى املقبرة هم من قاموا بذلك، ولم يسمحوا ألحد 
مبصاحبته من املستش��فى حت��ى لوكان زوجته 

أو ابنته.. 
وأثن��اء انتظارنا وصول اجلثمان إلى املقابر 
حتول��ت املقب��رة إل��ى منطق��ة محاص��رة بقوات 
األم��ن املرك��زي واملدّرع��ات، فض��الً ع��ن وج��ود 
رج��ال األم��ن.  وعن��د اقت��راب وص��ول اجلثمان 
الطاهر ال��ى املقبرة قامت ق��وات األمن بإخراجي 
وعدم الس��ماح باالقتراب م��ن املقبرة، ومت فرض 
كردون أمن مرك��زي على مدخل املقبرة، وأدخلوا 
السيارة التى حتمل اجلثمان  من مكان آخر حتى 

ال نحضر الدفن وال نراه.
وتنبهن��ا لذل��ك، فقمن��ا مبحادث��ة القي��ادات 
األمنية املوجودة، فلم تس��مح إال لزوجته وابنته 

واألستاذ عبد املنعم عبد املقصود احملامي. 
مت االنتهاء من الدفن الس��اعة الثانية عشرة ليل يوم اجلمعة، وتركنا 

قوات األمن حتاصر املكان. 
أثناء الدفن ومواراة اجلثمان الطاهر قام األستاذ خالد بدوي بالدعاء 
ونحن نؤمن خلفه، فوجئت بعسكري أمن مركزي يسقط بجواري مغشياً 
علي��ه، فقامت إح��دى النس��اء باعطائي زجاجة مي��اه إلس��عافه، اال أنهم 

تركوه )قيادات األمن( حتى جاء زمالؤه وحملوه الى السيارة.
عدنا وتركنا عريس��اً يزف الى السماء بعدما ضاق به أهل األرض من 
الظاملني، ولسان حاله يقول: تركتكم وما نال مني الظاملون كلمة أو موقفاً 

يدلسون به التاريخ.. تركتكم وما بّدلت وما حدت عن الطريق:
وأما ممات يغيظ العدا فإما حياة تسّر الصديق   

رحم الله استاذنا وفقيدنا وشهيدنا.. محمد مهدي عاكف.{

فاض��ت روحه الطاه��رة  في الغال��ب بعد ظهر ي��وم اجلمعة 2محرم 
1439 هجري��ة املواف��ق 2017/9/22م، وتوف��ي األس��اتذة محمد حامد 

أبو النصر واألس��تاذ مصطفى مشهور واألستاذ 
حسن الهضيبي، املرش��دون السابقون في يوم 

جمعة.
 حتّول العنبر املسجى فية اجلثمان الطاهر 
باملستشفى إلى ثكنة عس��كرية، ال يتم التحرك 
في��ه أو ف��ي املستش��فى اال بأمر األم��ن، حتى أن 
زميلنا احملامي محمد سالم كان مقيد احلركة إال 
بإذن األمن، وكان يقوم بإنهاء تصاريح الدفن.

ذهب��ُت لفت��ح املقبرة بالتنس��يق م��ع ابنة 
األس��تاذ عاك��ف )كان أوص��ى أن يدف��ن بجوار 
األس��تاذ املرش��د عم��ر التلمس��اني ومصطف��ى 
مش��هور( واحلمدلل��ه نف��ذت وصيت��ه، لكنن��ي 
فوجئت بان املقبرة محاصرة وباتت عبارة عن 
ثكنه أمنية، حتى أن قيادات األمن اصطحبتني  

داخل املقبرة مع التنبيه علي بعدم التصوير.
كان اجل��و معتماً، اال اني اش��هد الل��ه أن املقبره كان��ت مضاءة، وكأن 
مص��در النور من الس��ماء، وأحسس��ت أن هناك احتفاالً في الس��ماء )هذه  

رؤيتي ومشاهدتي(، وقلت لرجال األمن ذلك فسكتوا.
ق��ام بتغس��يل اجلثم��ان الطاهر زوج ابن��ة اخت فقيدن��ا الغالي، ولم 

يسمح األمن  اإل  له بحضور الغسل. 
ق��ام بالص��الة )داخل مصلى املستش��فى( على فقيدنا خمس��ة رجال 
)زوج بنت أخته واحملامي وثالثة رجال من الداخلية( واربع س��يدات هّن 

زوجته وابنته وامرأتان.
زوجة ش��هيدنا األس��تاذة وفاء عزت )ش��قيقة الدكتور محمود عزت(  
خاطب��ت زوجها بعد الصالة: عليه مت يا حبيبي كما كانت وفاة أس��تاذك 

البنا، وتشّيع كما شّيع معلمك البنا.. رحمة الله عليك. 
ق��وات األمن  مس��يطرة عل��ى اجلثم��ان الطاهر وحتتجزه وال تس��مح 

بقلم: فيصل محمد احملامي

الجئو الروهينغا في خطر.. وأردوغان يطالب بمعاقبة ميانمار
دع��ا الرئي��س التركي رج��ب طيب أردوغ��ان إلى 
ف��رض عقوب��ات على ميامن��ار بس��بب املج��ازر التي 
يرتكبها جيش��ها بحق مس��لمي الروهينغ��ا، في وقت 
تصاع��دت فيه التحذيرات الدولية م��ن تردي أوضاع 
الالجئ��ني منه��م إل��ى بنغالدي��ش التي طالب��ت بربع 

مليار دوالر ملساعدتهم. 
وخالل حديثه أمام ندوة في مدينة إسطنبول يوم 
االثنني، اتهم الرئيس التركي ميامنار ب�»االنغماس في 

إرهاب بوذي ضد الروهينغا«.
وأضاف: »هناك إره��اب بوذي ُيرتكب حالياً، في 
بورما )ميامنار( بش��كل واضح، ال ميكن السكوت عن 

ذلك عبر ممارسة اليوغا أو أمور ال أعرفها«.
 وانتق��د الرئي��س التركي »س��رعة الغربيني« في 
إدانة »اإلرهاب اإلسالمي وجتاهلهم اإلرهاب اليهودي 

أو املسيحي أو البوذي«.
حتذيرات ومطالب

ف��ي غض��ون ذل��ك، ق��ال مف��وض األمم املتح��دة 
السامي لشؤون الالجئني فيليبو غراندي إن الالجئني 
املس��لمني الذي��ن يبحثون ع��ن مأوى ف��ي بنغالديش 
م��ن »فظائع ال ميكن تخيلها تعرض��وا لها في ميامنار 
يواجه��ون صعوب��ات كبيرة وخطر تدهور ش��ديد في 

أوضاعهم إذا لم تتم زيادة املساعدات لهم«.
وعق��ب لقائ��ه بع��دد م��ن الالجئ��ني ف��ي زي��ارة 
ملخيماتهم جنوب شرقي بنغالديش، قال غراندي »إن 
حل��ول هذه األزمة بي��د ميامنار، وحت��ى الوصول إلى 
حل على العالم أن يس��اعد الالجئني الذين يعيش��ون 

صدمة شديدة ويواجهون صعوبات بالغة«. 
وأض��اف غران��دي: »لق��د ش��هدوا ق��رى حتت��رق 
وعائ��الت تع��دم بالرص��اص أو تضرب حت��ى املوت، 

ونساء وفتيات يتعرضن ملعاملة وحشية«.  
من جانبه��ا، حذرت منظمة الصح��ة العاملية من 
انتش��ار الكوليرا في مخيمات الالجئني الروهينغا في 
بنغ��الدش التي جلأ إليها أكثر من 435 ألف ش��خص 

هرباً من العنف في ميامنار املجاورة. 
وسبق أن وجهت منظمة أطباء بال حدود األسبوع 
املاض��ي حتذي��راً م��ن كارث��ة صحي��ة ف��ي مخيم��ات 

الالجئني الروهينغا في بنغالديش.
م��ن جهت��ه، ق��ال وزي��ر الصح��ة البنغال��ي زاهد 
مالك إن »احلكومة في بنغالديش أرس��لت خطاباً إلى 
البن��ك الدول��ي تطلب في��ه متويالً بقيم��ة 250 مليون 
دوالر للخدمات الصحية الالزم��ة إلغاثة الجئي أقلية 

الروهينغا املسلمة في بنغالديش«.    
إغاثة قطرية 

عملي��اً قّدم��ت جمعية قط��ر اخليرية مس��اعدات 
غذائية و صحّية ومساعدات إيواء ملسلمي الروهينغا 
الفاري��ن إل��ى بنغالدي��ش، هرب��اً م��ن مج��ازر جيش 

ميامنار.
وقال��ت اجلمعية في بيان له��ا إنها وزعت 1500 
خيم��ة، وجهزت مرك��زاً صحي��اً ومطعم��اً. كما وزعت 
الس��الل الغذائية على آالف املتضررين من الروهينغا 
بنغالدي��ش  م��ع  احلدودي��ة  املنطق��ة  إل��ى  الفاري��ن 

املجاورة.
ووف��ق البي��ان، فإن وف��داً من اجلمعي��ة اخليرية 
يضم ش��خصيات إعالمي��ة ورياضية قطري��ة، توجه 
إل��ى مدينة »كوكس بازار« البنغالية، وجهة مس��لمي 

الروهينغا الفارين من إقليم أراكان غربي ميامنار.
وقدم الوفد »ألف س��لة غذائية أللف أس��رة فقيرة 
ومتضررة في مخيم »فالوك«، تغطي كل س��لة حاجة 
األس��رة من الس��كر واألرز والطحني والزيت ملدة ش��هر 

كامل«.
كم��ا مت جتهي��ز مطب��خ ميداني خ��اص لالجئني، 
يجري من خالله توزيع الوجبات الساخنة على مدار 

اليوم.
و»يس��تفيد من املطبخ يومياً خمس��ة آالف الجئ، 
ويساهم في التخفيف من معاناتهم اليومية للحصول 
على الغذاء، خصوصاً مع ع��دم توفر املعدات الالزمة 

للطبخ.
كما دش��ن الوف��د تركي��ب 1500 خيم��ة صاحلة 
لالس��تخدام ف��ي ظل املن��اخ املتقلّب باملنطق��ة، لفائدة 
نح��و 7500 ش��خص لم يتمكن��وا من احلص��ول على 

مأوى داخل املخيم املكتظ بالالجئني.
وأنش��أ الوفد أيضاً مركزاً صحي��اً مبحاذاة مخيم 
فالوك، لتقدمي خدمات صحية متكاملة يومياً حلوالي 

500 شخص.{
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قيادات اإلخوان المسلمين من عدة دول تشارك في عزاء لـ»عاكف« في إسطنبول

 األمان الدعوي

وفاة محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لإلخوان المسلمين سجينًا 
واألمن يتولى تشييعه

أعلن��ت أس��رة املرش��د الس��ابق جلماع��ة اإلخ��وان 
املس��لمني محمد مهدي عاكف وفاته في محبس��ه مبصر، 
بعد تدهور حالته الصحية عن 89 عاماً، وسط أنباء عن 

منع السلطات املصرية تشييع جنازته.
وق��ال عبد املنعم عبد املقص��ود، رئيس هيئة الدفاع 
عن عاكف لوكالة األناضول إن »عاكف كان محجوزاً في 
مستش��فى القصر العيني )وس��ط القاه��رة(، إثر تدهور 
حالته الصحية مبحبس��ه خالل األشهر املاضية«، حيث 

لم يحصل على إفراج صحي رغم املطالبات بذلك.
وقال شهود باملستش��فى إن سلطات األمن املصرية 
تتعنت ف��ي إنهاء إج��راءات جنازة عاك��ف. وقال مصدر 
مق��رب من عائل��ة عاك��ف إن محاميه تلق��ى تعليمات من 

األجهزة األمنية بإمتام مراسم الدفن مساء اجلمعة.

منع تشييع اجلنازة
واس��تنكر املتح��دث اإلعالمي باس��م اإلخ��وان أحمد 
س��يف الدين »من��ع أجهزة أمن االنقالب أس��رة الش��هيد 
بإذن الله األس��تاذ محمد مه��دي عاكف، من تنظيم صالة 
اجلن��ازة، وإجبار أس��رته عل��ى دفنه ليالً ب��دون جنازة، 
وه��و ما تعتب��ره اجلماعة إمعان��اً في التنكيل بالش��هيد 

املجاهد«.
وحّمل��ت اجلماع��ة الس��لطات املصرية املس��ؤولية 
الكامل��ة ع��ن وف��اة مرش��دها الس��ابق، إلصراره��ا على 
»حبس��ه والتنكيل به رغم مرضه وتق��دم عمره فتعمدت 

قتله«.
واعتب��ر املتحدث باس��م جماعة اإلخوان املس��لمني 
طلع��ت فهم��ي أن »وفاة عاكف هي قت��ل ممنهج وجرمية 
مكتمل��ة األركان«، مؤك��داً أن جماعت��ه ل��ن تلج��أ للعنف 
انتقام��اً له. ودع��ت اجلماع��ة »أبناء احلركة اإلس��المية 
وجمي��ع األح��رار داخل مص��ر وخارجها لص��الة الغائب 

على مرشدها السابق«.
وودع عاكف احلي��اة وهو محبوس على ذمة قضية 
واح��دة، وهي املعروفة باس��م »أحداث مكتب اإلرش��اد«، 
وحصل عل��ى حكم باملؤب��د )25 عام��اً(، وألغته محكمة 
النق��ض في كان��ون الثاني املاضي، لتع��اد محاكمته من 

جديد.
وكانت األجه��زة األمني��ة مبصر ألق��ت القبض على 
عاك��ف ف��ي مت��وز 2013، عقب إطاح��ة الرئي��س محمد 

مرسي.
وخ��الل الس��نوات األرب��ع التالية تده��ورت حالته 
الصحي��ة، وس��ط تقاري��ر حقوقي��ة وصحفي��ة تتح��دث 
عن إصابته بانس��داد ف��ي القنوات املرارية والس��رطان، 
ولم تس��تجب هيئة احملكمة لعش��رات الطلبات من هيئة 

الدفاع باإلفراج الصحي عنه.

حركة حماس تنعى عاكف
نع��ت حركة املقاومة اإلس��المية )حم��اس( عاكف، 
وقالت احلركة في بيان إنها »تنعى ببالغ احلزن واألسى 
فقيد األمة وأحد أعالمها وقامة من قاماتها األستاذ محمد 
مه��دي عاك��ف املرش��د العام الس��ابق جلماع��ة اإلخوان 

املسلمني«.
وأضافت أن »عاكف أحد الذين كان لهم الدور الكبير 
ف��ي الدفاع ع��ن قضايا األم��ة وعزتها وقضية فلس��طني، 
وكان داعم��اً ملقاومته��ا ونص��رة أهله��ا ومؤازرتهم، ومن 

األوائل الذين خاضوا معركة الدفاع عن فلسطني«.

.. واجلماعة اإلسالمية تنعي..
>م��ن املؤمنني رجال صدق��وا ما عاه��دوا الله عليه 
فمنه��م م��ن قض��ى نحب��ه ومنهم م��ن ينتظ��ر وم��ا بّدلوا 

تبديال< األحزاب 23.
مبزيد م��ن الرض��ى والتس��ليم بقضاء الل��ه، تنعى 
اجلماع��ة اإلس��المية ف��ي لبن��ان املرش��د العام الس��ابق 
جلماعة اإلخوان املس��لمني، األستاذ محمد مهدي عاكف، 
بعد مس��يرة اس��تمرت تس��عة من العقود، كان��ت حافلة 
بس��جالت اجلهاد والدعوة في س��بيل الله، ما انحنت له 
فيه��ا هام��ة وال النت له قن��اة، إلى أن قضى نحبه س��ّيداً 
م��ن س��ادات الش��هداء، صادح��اً بق��ول احل��ق ف��ي وجه 
الظامل��ني االنقالبيني. واجلماعة اإلس��المية ف��ي لبنان إذ 
تتقدم من عائلة الش��هيد املرشد ومن إخوانه في مختلف 
أرج��اء العالم بخال��ص العزاء، تدعو أبناءه��ا في لبنان 
إل��ى إقامة صالة الغائ��ب على روحه الطاهرة في س��ائر 
مس��اجد لبن��ان رداً عل��ى التضيي��ق الذي مُي��ارس على 
أهله وإخوانه من قبل س��لطات اإلنق��الب في مصر لعدم 

تشييعه مبا يستحق ويليق بأمثاله.

ش��ارك العش��رات من قي��ادات جماعة اإلخوان املس��لمني من ع��دة دول في 
عزاء للمرشد العام السابق جلماعة اإلخوان املسلمني، محمد مهدي عاكف، أُقيم 
مبدينة إسطنبول.  كما شارك في مراسم العزاء املئات من أعضاء اجلماعة داخل 

وخارج تركيا. 
وتضمنت الوفود التي حضرت إلى بيت العزاء، الذي استمر خمس ساعات؛ 
نائب املرش��د العام لإلخوان إبراهيم منير، األمني العام لإلخوان محمود حسني، 
املراقب العام جلمعية اإلخوان املس��لمني باألردن، عبد احلميد ذنيبات، واملراقب 

العام لإلخوان بسوريا محمد حكمت وليد. 
وش��ارك في العزاء صالح عبد املقصود، وزير اإلعالم املصري األس��بق )في 
عهد محمد مرس��ي أول رئي��س مدني منتخب دميقراطياً مبص��ر(، عضو مجلس 
الش��ورى العام جلماعة اإلخوان عبد اخلالق الشريف، ومسؤول املكتب اإلداري 

لإلخوان في تركيا، همام يوسف. 
كم��ا ش��اركت حرك��ة املقاوم��ة اإلس��المية »حم��اس« ف��ي مراس��م العزاء، 
باإلضاف��ة إلى وفد اجلماعة اإلس��المية ف��ي لبنان، إلى جانب وف��ود من إخوان 

اجلزائر والعراق والكويت. 
وقال األس��تاذ إبراهيم منير، نائب املرشد العام جلماعة اإلخوان املسلمني، 
ف��ي كلمة خ��الل الع��زاء، إن »عاكف ميثل تاري��خ اجلماعة والعمل لإلس��الم في 
العال��م كله، متثيالً ش��ريفاً، ورزقه الله الش��هادة لكي تبقى هذه الش��هادة أمانة 

في رقابنا«. 
وأضاف أن »األمة في محنة، وحتتاج إلى من يسير على منهج محمد مهدي 
عاك��ف، ولقد ش��اء الل��ه أن مين علي ب��أن أتعرف عل��ى عاكف منذ س��تني عاماً، 

وعرفت كيف كان هذا الرجل العمالق عزيز النفس قوّي الهّمة«. 
من جهته، أشار همام يوسف، مسؤول املكتب اإلداري لإلخوان املسلمني في 
تركي��ا، إلى أن«عاكف قضى حياته مجاهداً في س��بيل الله، وظل صامداً ضارباً 

املثل في الدعوة، وترك لنا تراثاً كبيراً من القيم واألخالق، والعمل لدين الله«. 
بدوره، قال ماهر أبو اجلواد، في كلمة له عن حركة حماس، إن »عاكف كان 
يحب املجاهدين، وحق لفلسطني أن تبكيك، ولقد رفع الله ذكرك في الدنيا«، وإن 
عاك��ف »كان يرف��ض أن يقدم أي قضي��ة أخرى على القضية الفلس��طينية؛ فهي 
القضي��ة الت��ي يجتمع عليها جميع الش��رفاء ف��ي العالم، عرفناه ف��ي كل حياته 
ش��اباً، وحتس دائماً في قلبه وعقله بروح الش��باب، وهو قريب جداً ممن يقترب 

منه«.
وقال الدكتور محمود حس��ني، األمني العام لإلخوان املسلمني، إن »مصر لم 

تشهد ظلمات في تاريخها كالتي تشهدها في هذا العصر«.
م��ن جانبه، اعتبر عب��د احلميد الذنيب��ات، املراقب الع��ام جلماعة اإلخوان 
املس��لمني ب��األردن، أن »عاكف كان علماً من أعالم الدعوة اإلس��المية؛ حيث بذل 
حيات��ه لها، يدافع عنها، ولم يع��ط الدنية فيها، حيث عاش صاب��راً مجاهداً في 

الشباب والكهولة«.
ورأى الدكتور محمد وليد، املراقب العام لإلخوان املس��لمني في س��وريا، أن 

»األمة فقدت قامة كبيرة من قامات العالم اإلسالمي«.
كما ألقى ياسني أقطاي، املتحدث باسم حزب »العدالة والتنمية« )احلاكم( 
ف��ي تركيا، كلمة لتأبني عاكف، ونقل للحاضرين س��الم رئيس اجلمهورية رجب 

طيب أردوغان، ورئيس الوزراء بن علي يلدرمي. 

وفي نهاي��ة حفل التأبني الذي مت تنظيمه بتركيا، أقيمت صالة الغائب على 
روح »عاكف«.

.. في الدوحة
إل��ى ذلك، ق��ال رئيس االحت��اد العاملي لعلماء املس��لمني، الش��يخ يوس��ف 
القرضاوي، إن »النظام املصري منع اجلنازة الش��عبية ملرشد اإلخوان املسلمني 

السابق محمد مهدي عاكف، فصلى عليه ماليني املسلمني حول العالم«.
ج��اء ذلك ف��ي كلمة للقرض��اوي، عقب ص��الة الغائب على »عاك��ف«، التي 
أقيم��ت بالدوحة مس��اء الس��بت، بحضور الرئيس الس��ابق للمكتب السياس��ي 

حلركة حماس خالد مشعل، وقيادات من املعارضة املصرية وعدد من العلماء.
ووج��ه »القرضاوي« الش��كر إلى أمير قطر الش��يخ متيم بن حم��د آل ثاني، 
الذي أكد أنه سمح بإقامة صالة الغائب في أي مسجد يتم اختياره، إال أن الناس 

تقاطروا على بيت الشيخ للعزاء.
وأك��د »مش��عل« أن »عاك��ف« متّي��ز بعالق��ات قوية م��ع مختل��ف الفصائل 
الفلس��طينية، وكان بيته م��زاراً لقيادات فتح وحماس، خصوصاً الراحل ياس��ر 
عرف��ات، الفت��اً إلى أن »عرف��ات« لم يكن ين��زل القاه��رة، إال ويتوج��ه إلى منزل 

عاكف، »ملواقفه املخلصة، وتاريخه اجلهادي الطويل منذ االحتالل«.

.. وفي لندن
وأقيم حفل تأبني آخر ل�»عاكف« بالعاصمة البريطانية لندن بحضور عدد 
كبير من الش��خصيات املصرية والعربية واإلس��المية، من بينهم: محمد سودان 
)أمني جلن��ة العالق��ات اخلارجية بح��زب احلري��ة والعدالة(، وع��زام التميمي 
)أكادميي وإعالمي(، وعمر احلمدون )رئيس الرابطة اإلس��المية في بريطانيا(، 
وزهير س��الم )مدير مركز الش��رق العربي(، وأس��امة التكريتي )مدير مؤسس��ة 
قرطب��ة حلوار الثقاف��ات(، وداوود عبد الل��ه )نائب رئيس املجلس اإلس��المي(، 
وأحمد الش��يبة )كاتب وإعالمي إماراتي(، ومعني شبيب )مدير مؤسسة العون 
التعليم��ي الفلس��طيني ف��ي بريطاني��ا(، وخالد عم��ر )ممثل اجلالي��ة اإلريترية 

ببريطانيا(.
جدي��ر بالذك��ر أن عدداً من الدول ش��هدت أداء صالة الغائ��ب على »عاكف« 

رحمه الله.{

)وال حتس��ّن الله غاف��اًل عّما يعم��ل الظاملون.. إمنا 
يؤخرهم ليوم تش��خص فيه األبص��ار.. مهطعني مقنعي 
رؤوس��هم ال يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم ه��واء( إبراهيم 

42-43، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
وف��ي لبنان، دعت اجلماعة اإلس��المية إلى مجالس 
ع��زاء في مختلف املدن والق��رى، جرى خاللها أداء صالة 
النائب عل��ى الفقيد الذي لم تتح ألهل��ه وإخوانه الصالة 

عل��ى جثمان��ه الطاه��ر، ال س��يما ف��ي العاصم��ة بيروت 
وصيدا، وطرابلس.

املسيرة الدعوية حملمد مهدي عاكف
عاك��ف ه��و املرش��د الس��ابع ف��ي تاري��خ اجلماعة. 
ول��د ف��ي محافظ��ة الدقهلي��ة املصرية ف��ي العام نفس��ه 
الذي نش��أت فيه جماعة اإلخوان املس��لمني عام 1928، 

والتحق بها وهو في الثانية عش��رة من عمره، وكان أحد 
مجاهديها في وجه االستعمار البريطاني في مصر.

واعتقل ف��ي 1954 وحكم عليه باإلع��دام، ثم خفف 
إلى األش��غال الش��اقة املؤبدة، وأفرج عنه بعد عش��رين 
عاماً قضاها في الس��جن، فعمل مدرساً للرياضة البدنية 

في مصر، ومديراً عاماً للشباب في وزارة التعمير.
تنقل بني السعودية التي عمل فيها مستشاراً للندوة 
العاملي��ة للش��باب اإلس��المي، وأملانيا حيث عم��ل مديراً 
عاماً للمركز اإلس��المي مبيونخ، قب��ل أن يعود إلى مصر 
لينتخ��ب ع��ام 1987 عضواً في مكتب اإلرش��اد اخلاص 

بجماعة اإلخوان، وعضواً في مجلس الشعب املصري.
وف��ي عه��د الرئي��س املخلوع حس��ني مب��ارك تردد 
عاكف على الس��جون منذ ع��ام 1996، وحكم عليه بتهم 

عديدة.
وانتخ��ب ف��ي ع��ام 2004 مرش��داً عام��اً جلماع��ة 
اإلخ��وان املس��لمني بع��د وفاة س��لَفه مأم��ون الهضيبي، 
وانته��ت رئاس��ته ملكت��ب اإلرش��اد ع��ام 2010، فرفض 

طلبات التمديد له لينتخب محمد بديع خلفاً له.
واعتق��ل م��ع اآلالف م��ن معارض��ي االنق��الب ع��ام 
2013، ث��م نقل بداية العام اجل��اري إلى العناية املركزة 
في مستشفى القصر العيني احلكومي بعد تردي وضعه 

الصحي.{
عاكف.. امام احملكمة
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الهجرة النبوية الش��ريفة، وجرى التداول بالش��ؤون 
السياسية العامة.

أكد الطرفان متانة العالق��ة التي تربط اجلماعة 
اإلس��المية بحزب احلوار الوطني ورئيس��ه األس��تاذ 
فؤاد مخزومي، واحلرص على استمرارها وتطويرها 

من خالل التواصل الدائم واحلوار املتبادل.
واتفق املجتمعون على ضرورة تفعيل التواصل 

والتنسيق في املجاالت املختلفة.

للظلم الواقع على أبناء املسلمني عموماً، واملؤامرة التي 
حصل��ت في عبرا خصوصاً، ووعدوا مبتابعة املوضوع 
والوق��وف إلى جان��ب األهالي والتح��رك معهم من أجل 
الضغط بالس��بل املتاحة والقانونية لرفع الظلم الواقع 

على هذا امللف.
وأكد الش��يخ العمري ف��ي كلمته: نس��عى ملتابعة 
رفع الظلم مع كل املرجعيات في البلد وأنتم أبناء مدينة 
عزيزة كرمية مدينة صيدا احلبيبة املجاهدة التي قدمت 

الشهداء واملقاومني ضد االحتالل الصهيوني.

اجلماع��ة وفكرها وال��دور الذي تتمتع به في الس��احة 
اللبناني��ة م��ن خ��الل دورها السياس��ي ومؤسس��اتها 
املتنوع��ة في كل الصعد واملجاالت، مش��دداً على فكرها 
اإلس��المي الوس��طي ورفضه��ا ل��كل أش��كال التط��ّرف 

والُغلو.
وش��كر الس��يد راس��ل اجلماعة عل��ى اس��تقبالها، 
مؤكداً حرص احلكومة األسترالية على استقرار لبنان، 

ومشدداً على التمييز بني اإلسالم والتطرف.

اس��تقبل النائب الدكتور عم��اد احلوت، بحضور 
املس��ؤول السياس��ي للجماع��ة ف��ي بي��روت احملامي 
باس��م احل��وت وأعض��اء اللجنة السياس��ية ش��فيق 
الكوس��ا وعمر العم��ري، وفد ح��زب احل��وار الوطني 
الذي ض��م كالً م��ن الدكت��ور دري��د عويدات والس��يد 
س��امر الصفح والعميد املتقاعد عب��د احلميد درويش 
والعمي��د املتقاع��د رس��الن حل��وي والس��يد حس��ان 
القيس��ي، مبركز اجلماعة في بيروت، للتهنئة بذكرى 

التقى وفد من هيئة العلماء املسلمني نهار األربعاء 
2017/9/20 مبرك��ز اجلماع��ة اإلس��المية ف��ي صيدا 
بأهال��ي معتقلي أحداث عب��را، بحضور رئي��س الهيئة 
الش��يخ احم��د العم��ري ونائ��ب رئي��س الهيئة الش��يخ 
خال��د العارف��ي و نائ��ب رئي��س املكت��ب السياس��ي في 
اجلماعة اإلس��المية الدكتور بسام حمود، حيث استمع 
العلماء ال��ى معاناة االهالي والظلم الواقع على ابنائهم 

املعتقلني.
وقد أب��دى العلم��اء تفاعله��م مع األهالي وملس��هم 

للجماع��ة  السياس��ي  املكت��ب  رئي��س  اس��تقبل 
اإلس��المية ف��ي لبنان النائب الس��ابق أس��عد هرموش 
س��كرتير السفارة األس��ترالية في لبنان الس��يد ادوارد 
راس��ل، بحضور رئيس رابطة الطالب املسلمني األستاذ 
النقاب��ي  اإلص��الح  جتم��ع  مس��ؤول  مغرب��ي،  جه��اد 
املهندس واصف مجذوب، وعضوي اللجنة السياسية 

في الشمال احمد البّقار وصهيب جوهر.
رحب األس��تاذ هرموش بالضيف، ش��ارحاً له عن 

الجماعة اإلسالمية في بيروت وحزب الحوار الوطني: 
ضرورة التواصل والتنسيق لما فيه المصلحة العامة

لقاء رئيس هيئة العلماء المسلمين الشيخ أحمد العمري 
بأهالي موقوفي عبرا في مركز الجماعة - صيدا

الجماعة اإلسالمية تستقبل ممثل السفارة األسترالية

أنشطة

أبو ياسين لـ»إذاعة الفجر«: نحّذر من أزمة جديدة 
في حال عدم دفع الرواتب وفق القانون الجديد

أكد عضو املكتب السياس��ي ف��ي اجلماعة اإلس��المية علي 
أبو ياسني أن جميع األطراف السياسية واالقتصادية والنقابية 

متفقة على أن سلسلة الرتب والرواتب حق ملستحقيها.
وحذر أبو ياس��ني في حديث ل�»إذاعة الفجر« احلكومة من 
املماطلة والتس��ويف وتعليق قانون سلس��لة الرتب والرواتب، 

مبدياً تخوفه من تعطيل البلد. 
وحذر أبو ياس��ني من التس��بب بأزمة جديدة في حال عدم 
دفع الرواتب وفق القانون اجلديد ألكثر من ثالثمئة ألف موظف، 
في وقت ترتفع فيه األس��عار واألقس��اط املدرس��ية. وطالب أبو 
ياس��ني احلكومة بعدم إدخال البلد في أزمة جديدة واملضّي في 

إصالح القانون الذي أبطله املجلس الدستوري.
وأكد أبو ياس��ني وجود وفر في خزينة الدولة وأن األموال مؤمنة، معتبراً أن املماطلة غير مبررة، وأنه 
ال خطر على الليرة اللبنانية في حال دفع الرواتب على أس��اس اجلداول اجلديدة قبل تأمني املوارد لتمويل 
سلس��لة الرتب والرواتب. واعتبر أن ما يحكى عن تس��بب دفع سلس��لة الرتب والرواتب بخطر على الليرة 

اللبنانية، تهويل على القوى النقابية كي ال تطالب بحقها.
ورّد أبو ياس��ني على م��ن يتحدث عن عدم وجود متويل لدفع الرواتب على أس��اس اجلداول اجلديدة، 
بالتساؤل عن مصادر التمويل التي تؤمن لتغطية تسويات وصفقات مبئات ماليني الدوالرات، من البواخر 

الكهربائية إلى الهويات البيومترية. 
وحّمل أبو ياس��ني القوى السياس��ية والكتل السياس��ية املمثلة في احلكومة منذ عام 2005 مسؤولية 

التعطيل احلاصل من عدم إقرار املوازنة وقطع احلساب.

حربي��ة تقليدية فق��ط، وأن مداه��ا ال يتج��اوز 2000 كلم كحد 
أقصى، رغ��م أن قادة في اجليش يؤك��دون توافر التكنولوجيا 

الالزمة لتجاوز ذلك.
ولكن واش��نطن الت��ي تصّر على أن طه��ران تنتهك »روح« 
االتف��اق، ألن ل��دى صواريخه��ا البالس��تية الق��درة على حمل 
رؤوس نووي��ة، فرض��ت عقوب��ات جدي��دة عل��ى اجلمهوري��ة 
وإج��راء  الصواري��خ  إط��الق  مواصلته��ا  بس��بب  اإلس��المية 

االختبارات.
روحاني: إيران ستعزز قدراتها العسكرية

وأعلن الرئيس اإليراني حس��ن روحاني ف��ي خطاب ألقاه 
خ��الل الع��رض أن ب��الده تعت��زم تعزي��ز قدراتها العس��كرية 
والبالس��تية رغ��م انتقادات الوالي��ات املتحدة وكذلك فرنس��ا، 
وق��ال روحاني ف��ي خطاب نقله التلفزيون الرس��مي: »ش��ئتم 
أو أبيتم، س��نعزز قدراتنا العس��كرية الضروري��ة على صعيد 
الردع«، مؤكداً بقوله: »لن نطور صواريخنا فحس��ب، بل كذلك 

قواتنا اجلوية والبرية والبحرية«.
وأض��اف: »ل��ن نطل��ب إذناً م��ن أحد م��ن أجل الدف��اع عن 
وطننا«. ورفض روحاني أي تغيير في موقف بالده السياسي 

في املنطقة.
وقال: »ش��ئتم أو أبيتم، سندافع عن الشعوب املستضعفة 
في اليمن وفلسطني وس��وريا«، حيث تدعم إيران على التوالي 
نظام الرئيس بش��ار األسد والتنظيمات اإلسالمية الفلسطينية 

واملتمردين احلوثيني.{

العميد أمير علي حاجي زاده قوله إن »لدى صاروخ خرمشهر 
مدى يبلغ 2000 كلم وبإمكانه حمل رؤوس حربية عدة«.

ومتل��ك اي��ران ايض��اً صاروخ��ي »ق��در-ف« و»س��جيل« 
ومداهم��ا الفا كل��م، وهما بالتالي ق��ادران على بلوغ اس��رائيل 

والقواعد االميركية في املنطقة.
وتعتبر طهران أن الصواريخ مشروعة بشكل كامل مبوجب 

بنود االتفاق، إذ إنها غير مصممة حلمل رؤوس نووية.
كما تصّر على أن جميع صواريخها مصممة حلمل رؤوس 

أج��رت اي��ران جترب��ة »ناجحة« لص��اروخ »خرمش��هر« 
اجلدي��د ال��ذي يبل��غ مداه الف��ي كلم وميك��ن تزوي��ده برؤوس 

متعددة، بحسب ما أورد التلفزيون الرسمي يوم السبت.
ويأت��ي اإلع��الن عل��ى خلفي��ة توت��ر ش��ديد ب��ني طه��ران 
وواشنطن، حيث ندد الرئيس األميركي دونالد ترامب باالتفاق 
النووي الذي وقع عام 2015 بني طهران والقوى العظمى، مبا 

فيها الواليات املتحدة.
وأظهرت الصور التي عرضها التلفزيون اطالق الصاروخ، 

ثم تس��جيالً مصوراً التقط من الصاروخ نفسه 
لكن دون توضيح تاريخ التجربة.

وكان��ت اي��ران ق��د اس��تعرضت ص��اروخ 
»خرمش��هر« خ��الل ع��رض عس��كري أقيم يوم 
اجلمعة ف��ي العاصمة في ذكرى اندالع احلرب 
والتس��مية   ،1980 ع��ام  اإليراني��ة  العراقي��ة 
تع��ود الى مدينة في جنوب غرب البالد احتلها 
اجلي��ش العراقي في مطلع احل��رب التي دامت 

ثماني سنوات وأوقعت مليون قتيل.
ونقل��ت وكال��ة »ارنا« الرس��مية ع��ن قائد 
الق��وات اجلوية ف��ي احلرس الث��وري االيراني 

إيران تعلن اجراء تجربة »ناجحة« لصاروخ »خرمشهر«
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هل تس���اءلنا يومًا ملاذا رفض املس���تعمر البريطاني والفرنس���ي منح األكراد وطنًا مس���تقاًل 
لهم، رغم حرصه على تفتيت املنطقة وتقس���يمها؟ في املقابل، هل تس���اءلنا ملاذا أصّر املستعمر 
على اجتراح دولة أطلق عليها اس���م »دولة لبنان الكبير« تفتقد أدنى مقومات الدولة من حيث 
املس���احة اجلغرافية والزراعة والثروات والتجانس الس���كاني. ألم يك���ن منطقيًا وطبيعيًا لو مت 
من���ح األك���راد دولة خاص���ة بهم على أجزاء م���ن تركيا وس���وريا والعراق وإيران، ولو أن املس���احة 
التي يشغلها لبنان كانت جزءًا من سوريا؟. ما دفع املستعمر البريطاني والفرنسي في اتفاقية 
سايكس بيكو عام 1916 على احلؤول دون امتالك األكراد دولة مستقلة بهم، وما دفعهم الختراع 
»دول���ة لبنان« تكون في خاصرة س���وريا ه���و حرصه على إبقاء عوامل اخل���الف والتفجير داخل 
املنطقة، فيكون له ساعة يشاء إيقاظ الفنت النائمة وإشعال اخلالفات في النسيج االجتماعي 

غير املتجانس لتنفيذ ما يريد، وعرقلة ما يريد. 
كل العال���م يع���ارض االس���تفتاء الذي ش���هده إقلي���م كردس���تان العراق عل���ى االنفصال عن 
العراق باستثناء »إسرائيل«، وهو أمر اعتبره البعض سببًا كافيًا للداللة على خطورة االستفتاء 
ووجوب مواجهته وضرورة التمسك باحلدود اجلغرافية للدول، وتغافل هذا البعض عن أن هذه 
احلدود التي يتمس���ك بها ويس���تعد لشن حروب حفاظًا عليها إمنا رسمتها أنامل الدبلوماسي 
الفرنسي فرانسوا جورج بيكو والبريطاني مارك سايكس لتقاسم النفوذ في املنطقة بعد انهيار 
السلطنة العثمانية. من حق كل دولة أن حترص على حدودها وأن تسعى لتقوية نفوذها، لكن 
هذا احلق ال ينفي حق اآلخرين بالسعي إلى االستقالل. فاحلدود القائمة ليست أمرًا مقدسًا، 
وليس ما مينع إعادة النظر في هذه احلدود، ومحاولة رفع الضيم عن املظلومني والسعي لبناء 

دول قوية متجانسة، ولو أدى ذلك لالنتقاص من دول أخرى.
ما املش���كلة إذا كان لألكراد دولتهم املس���تقلة، ليس في كردس���تان العراق فقط، بل أن تكون 
لهم دولة متتد من إيران إلى العراق فتركيا فس���وريا. ملاذا اإلصرار على إبقاء األكراد في موقع 
املضطهد املظلوم، الذي يضطر للتحالف مع »إس���رائيل« ضمن حلف األقليات، ويعادي العرب 
ف���ي س���بيل رف���ع الظلم عن نفس���ه. م���ن الطبيعي أن يؤدي اس���تقالل كردس���تان إل���ى مزيد من 
التفتي���ت والتقس���يم في املنطقة، لك���ن بديل ذلك هو مزيد من اخلالف���ات والتهتك والضعف، 
وف���ي النهاية ال بّد من االس���تجابة مل���ا يريده ماليني األكراد الذي���ن يطالبون بحقهم الطبيعي 
ب���أن تكون لهم دولة مس���تقلة. ولنا بتجربة الس���ودان وجنوبه عبرة، فعل���ى مدى عقود تفاقمت 
مش���كلة مطالبة اجلنوب باالنفصال، وش���كل االنفصال ذريعة للتدخالت الدولية في الس���ودان 
واالعتداء على س���يادته، وحاولت الدولة في املقابل تقدمي رشى هي عبارة عن تنازالت للحؤول 
دون انفص���ال اجلن���وب، لكن في النهاية، حصل االنفصال، وها هو جنوب الس���ودان يأكل بعضه 

نتيجة اخلالفات في ما بني أبنائه.
الوحدة واالحتاد خطوة إيجابية تساهم ببناء كيانات قوية وصلبة، لكنها خطوة تكون بناء 
على طلب الش���عوب، وال تكون مفروضة عليهم. فاالحتاد األوروبي نش���أ بعدما ش���عرت ش���عوب 
أوروبا بأنها لن تس���تطيع مواجهة س���طوة الواليات املتحدة إال بوحدتها، فكان تشكيل االحتاد. 
وحني ش���عر البريطانيون بأن مصلحتهم باخلروج من االحتاد أجروا اس���تفتاء وكان لهم ذلك. 
صحيح أن هذا اخلروج أضعف االحتاد، لكن البديل هو اإلبقاء على كيانات سياس���ية هش���ة، ال 
تضامن وال تعاون في ما بني أبنائها. األمر نفس���ه نش���هده اليوم في إسبانيا، حيث يسعى إقليم 
كتالوني���ا لالنفص���ال عن الدولة األم. س���يؤدي ذلك حتمًا إلضعاف إس���بانيا، لكن األس���اس هو 
ما تريده الش���عوب وليس بالضرورة أن يكون في ذلك مصلحة الدولة. فإذا كانت هذه الش���عوب 
واعية، فإنها س���تدرك أن مصلحتها بالوحدة، وس���يكون لها ذلك. لكن إرغام الشعوب على ما ال 

تريد سيجعلها تصّر على مطالبها، مما يعقد املشكلة، وهو ما حصل مع األكراد.
فليج���ّرب األكراد دولتهم املس���تقلة، ولينعموا بثقافتهم وتاريخه���م ولغتهم وتراثهم، فهذا 
ح���ق لهم وليس ألحد س���لبهم إي���اه. ولو نال األكراد هذه احلقوق في ظل الدول التي يعيش���ون 

فيها ملا ترسخت في عقولهم فكرة االنفصال واالستقالل.< 

بقلم: أواب إبراهيم

لماذا رفض استقالل األكراد؟

قالت أس��رة ابنة الداعية 
يوس��ف  الش��يخ  اإلس��المي 
ف��ي  ومحاميه��ا  القرض��اوي 
ن��داء عاجل إلى األمم املتحدة 
إنها وزوجها اعتقال في مصر 
منذ ثالثة أش��هر دون توجيه 

اتهامات لهما.
واحملامي  األسرة  وقالت 
 55( القرض��اوي  ع��ال  إن 
حس��ام  وزوجه��ا  عام��اً( 
خل��ف )58 عام��اً( وكالهم��ا 
املتح��دة،  بالوالي��ات  مقي��م 
س��جنني  ف��ي  محتج��زان 

مختلف��ني ف��ي القاه��رة في حب��س انفرادي 
بع��د اعتقال ق��وات األمن الوطن��ي لهما من 

منزلهما الصيفي يوم 30 حزيران املاضي.
الوطن��ي  األم��ن  م��ن  مص��ادر  وتق��ول 
املصري إن الزوجني املصريني - القطريني، 
متهمان باالنتماء جلماعة اإلخوان املسلمني 
وبتموي��ل أعضاء ف��ي اجلماع��ة احملظورة 
لنش��ر معلومات تهدف إلى تش��ويه صورة 

مصر. وتنفي األسرة ذلك.
احتياطي��اً  الزوج��ني  حب��س  وجت��دد 
األس��بوع املاض��ي مل��دة 15 يوم��اً، لك��ن لم 

توجه لهما اتهامات بشكل رسمي بعد.
وع��ال القرضاوي مواطنة قطرية، وهي 
ابن��ة الداعي��ة الدكتور يوس��ف القرضاوي 

الذي جّمدت مصر أصوله لديها.
وحضر أقارب لهما إلى جنيف األسبوع 
املتح��دة  األمم  محقق��ي  حل��ث  املاض��ي 
املختص��ني بالتعذي��ب واحلق ف��ي الرعاية 
الصحية على التدخل لدى السلطات. وأكد 
مسؤولون من األمم املتحدة تلقي الطلب من 
احملامي جاريد جنسير املقيم في واشنطن.

»ع��ال  أن  احملام��ي  خط��اب  وتضم��ن 
وحس��ام محتجزان دون احلق في االتصال 
احلب��س  ف��ي  أس��رتيهما  أو  مبحاميهم��ا 
االنف��رادي عل��ى م��دار األرب��ع والعش��رين 
ساعة، في زنازين مظلمة ضيقة دون أسّرة 

أو دورات مياه«.
وأضاف اخلطاب: »أكدت عال وحس��ام 
مراراً أنهما ليس��ا ولم يكونا قط أعضاء في 

جماعة اإلخوان املسلمني«.
وق��ال محم��د القرض��اوي ش��قيق ع��ال 

أسرة القرضاوي تلجأ لألمم المتحدة 
لإلفراج عن ابنتهم وزوجها

لرويت��رز ف��ي جني��ف: »ليس هن��اك وثائق 
م��ن أي ن��وع، ال أوام��ر اعتق��ال وال أدل��ة. ال 
يتواص��الن م��ع أحد س��وى لث��الث دقائق 
كل 15 يوم��اً عن��د موع��د جتدي��د احلب��س 

االحتياطي«.
وأضاف: »تقول الس��لطات إنها قضية 
للزوج��ني«، وق��ال  بالنس��بة  أم��ن وطن��ي 
مص��دران م��ن األم��ن الوطن��ي إن الزوجني 
األم��ن  نياب��ة  م��ن  ق��رار  مبوج��ب  اعتق��ال 

الوطني.
وقال شرطي من األمن الوطني مسؤول 
ع��ن مل��ف اإلخ��وان املس��لمني »التحقيقات 
أنهم��ا  تؤك��د  وصلتن��ا  الت��ي  واملعلوم��ات 
ميّوالن أعضاء في جماعة اإلخوان املسلمني 
لتش��ويه صورة مصر، وأنهما ح��ّوال أمواالً 
إلى حس��ابات ثالث��ة من أعض��اء اجلماعة 

خارج مصر«.
وأض��اف: »اعتقلتهما نيابة أمن الدولة 
استناداً إلى األدلة والتحقيقات، وسيستمر 

اعتقالهما حتى يحاال إلى احملكمة«.
وجاء اعتقالهما بعد ثالثة أس��ابيع من 
اندالع أزمة بني قطر وأربع دول عربية، منها 
مصر، تته��م الدوحة بدعم إيران وجماعات 

إسالمية، وينفي زعماء قطر ذلك.
مص��ري  وه��و  خل��ف،  حس��ام  وكان 
اجلنس��ية، عض��واً ب��ارزاً س��ابقاً في حزب 
إس��المي  سياس��ي  ح��زب  وه��و  الوس��ط، 
معتدل، لكن��ه توقف عن أي عمل سياس��ي 
حس��بما قال��ت أس��رته. واعتق��ل ف��ي مصر 
دون محاكم��ة ف��ي الفت��رة م��ن 2014 إل��ى 
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