
اإلرهاب.. في الس فيغاس
خالل الش���هر املاضي كانت الس���احة العربي���ة مفتوحة ألعمال اإلرهاب واالس���تفتاء على 
االنفص���ال. ومن���ذ بداية هذا الش���هر قرر إقليم كاتالونيا إجراء اس���تفتاء عل���ى االنفصال عن 
اس���بانيا، فقامت الدنيا ولم تقعد، وبات االس���تفتاء انفصال )كردس���تان العراق( قضية عابرة. 
أم���ا على مس���توى القتل اجلماعي فإن ما جرى في الس فيغ���اس بالواليات املتحدة األميركية 
ي���كاد يك���ون جرمي���ة غير مس���بوقة، فقد بدأ األمريكي الس���تيني س���تيفن كري���غ بإطالق زخات 
م���ن الرص���اص على مواطنني من كل اجلنس���يات كانوا يتابعون حفاًل موس���يقيًا في قاعة أحد 
الفن���ادق، ف���أردى حوالى س���تني قتي���اًل و528 جريحًا، ث���م أطلق الرصاص على نفس���ه وانتحر. 
تب���نينّ لرج���ال األمن أنه ميل���ك في غرفته بالفندق 23 بندقية، وصنادي���ق فيها آالف الطلقات، 
وأن���ه ميل���ك في منزله 19 قطعة س���الح، وأنه كان مجرد العب قمار في أح���د النوادي الليلية.. 
عة، بل ملاذا كان ميتلك كل هذا الس���الح، مع أنه ليس صاحب  فلم���اذا ارتك���ب هذه املذبح���ة املرونّ
د »مري���ض ومجنون«، على الرغ���م من البيان  قضي���ة، والرئي���س األمريك���ي يصرنّ عل���ى أنه مجرنّ
عى فيه أن���ه هو من نظم العملية. هنا ه���ان اخلطب عندنا،  ال���ذي أص���دره »تنظي���م الدولة« وادنّ
د في مش���ارق األرض أو مغاربها. وبات البعض يلتمس���ون العذر لكل من هو مضطهد أو مش���رنّ
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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(

»حزب الله«: نحمي لبنان 
في أعماق البادية السورية

أتهم عضو املجل��س املركزي في »حزب 
الله« الش��يخ نبيل ق��اووق الواليات املتحدة 
بأنها »وباألدل��ة امليدانية تعم��ل على إطالة 
عمر داع��ش حتى ال ينهزم عل��ى أيدي أبطال 
املقاومة واجليش العربي الس��وري وحلفاء 
س��ورية«، معتب��راً انه��ا »تقدم التس��هيالت 
شرق نهر الفرات وتبرم االتفاقات مع داعش 
إلعاق��ة تق��دم اجلي��ش الس��وري وحلفائه«. 
وقال: »داعش كان يلفظ أنفاسه األخيرة، إلى 
أن أتت أميركا ومدته بالنفس واألوكس��جني، 
ألنها ال تريد لس��ورية وحلفائها أن ينتصروا 
عل��ى داع��ش، وه��ذا س��بب توت��ر إس��رائيل 
وتهديداته��ا لس��ورية ولبنان، فه��م يريدون 
لسورية أن تتغير هويتها ودورها وموقعها، 
وللمقاومة أن تستنزف وحتاصر، ال أن تزداد 

قوة عسكرية وسياسية وشعبية«.
واعتب��ر الش��يخ ق��اووق »أن املقاوم��ة 
بتضحياتها وثباتها واس��تمرار املواجهة في 
أعم��اق البادي��ة حتمي لبن��ان ب��كل املناطق 
اجلي��ش  إجن��ازات  وتص��ون  واملذاه��ب، 
والش��عب واملقاومة، ال س��يما أن��ه ال أمان وال 
اس��تقرار وال مستقبل للبنان طاملا بقيت مقار 

لداعش والنصرة في سورية«.

»التغيير واإلصالح« مع 
االنتخاب حيث السكن

أك��د »تكّت��ل التغيي��ر واإلص��الح« أن��ه 
قان��ون  مش��روع  ف��ي  بن��د  هن��اك  »أصب��ح 
املوازنة املرس��ل إلى املجلس النيابي يعطي 
مهل��ة لتصحيح اخلل��ل في حس��ابات مالية 
الدولة«، مش��يراً إل��ى أن »هناك مهلة محددة 
عل��ى وزارة امل��ال أن تق��وم خالله��ا بوض��ع 
احلس��ابات كامل��ة وتقدمه��ا إل��ى البرملان«. 
ودع��ا »احلكوم��ة إل��ى وض��ع اس��تراتيجية 
ش��املة كاملة للوض��ع االقتص��ادي ووضع 

خطة خماسية عشرية«.
وق��ال الوزير الس��ابق غاب��ي ليون بعد 
اجتماع التكتل برئاسة الوزير جبران باسيل 
إن »النزوح السوري أمر ضاغط وبات يشكل 

خطراً وجودياً على لبنان«.
»نتمس��ك  ق��ال:  االنتخاب��ات،  وع��ن 
القان��ون  ف��ي  ُطرح��ت  الت��ي  باإلصالح��ات 
اجلديد الت��ي متّثل حرية للناخب ومن بينها 
مكان االقتراع. واحلرية املكانية تقضي بعدم 
حصول أي ضغط من نوع التسجيل املسبق 
وما شابه إلعطاء الناخب خيارين: في قريته 
وف��ي مكان آخ��ر مخصص حي��ث التجمعات 

 .»mega center املناطقية املعروفة

النائب وهبي: مصلحة البلد 
في إنجاز الممكن

لفت عضو كتلة »املستقبل« النائب أمني 
وهب��ي ال��ى أن »احلكوم��ة التي حتك��م البلد 
حالياً، وتضم كل تالوين النس��يج اللبناني، 
بالتواف��ق،  إال  قراراته��ا  تأخ��ذ  أن  ميك��ن  ال 
والق��رارات الت��ي حتظ��ى بالتواف��ق ُتنج��ز، 
أما تل��ك املختل��ف حوله��ا، فيس��تمر البحث 
عن مخرج بش��أنها، ُيرض��ي اجلميع، وهذه 
الصيغ من احلكومات التوافقية ال تنتج بقدر 

ما يحتاج البلد«.

وق��ال ف��ي حدي��ث ال��ى وكال��ة »أخبار 
اليوم«: »إن التس��وية التي حصلت منذ نحو 
عام، لم تنِف وجود اخلالفات والتباينات، بل 
ُوضع التوافق فوق اخلالفات. والتباينات ما 
زالت حتت السيطرة، والهدف إجناز ما ميكن 
إجنازه«، واس��تبعد »أن يك��ون االجتاه نحو 
التصعي��د، بل على العكس هناك اجتاه نحو 
املمكن، الذي يحمل أكثر من تفس��ير«، مشيراً 
ال��ى أن »مصلح��ة البل��د ليس��ت بالتش��رذم 
واخلالف، بل في إجناز ما ميكن، واالستمرار 
باحل��وار ح��ول األم��ور اخلالفي��ة، ولكن هذا 
ال يعن��ي أن نس��لّم مبا ال َيصّب ف��ي مصلحة 
ميك��ن  ال  ملف��ات  هن��اك  كان��ت  وإذا  البل��د، 
إجنازه��ا اليوم، فال ميكن ش��ّل البلد بانتظار 

التسويات الكبرى«.

علي خليل: من المعيب 
التفكير بالتمديد

ش��دد وزير املال علي حس��ن خليل على 
»أهمي��ة احلف��اظ عل��ى اس��تقرارنا والت��زام 
امليثاق والدس��تور«، مش��يراً إلى »أننا مررنا 
بأزمات ف��ي األس��ابيع املقبل��ة وجتاوزناها 

حتت قاعدة الدستور«.
مس��يرة  خ��الل  ل��ه  كلم��ة  ف��ي  وق��ال 
ف��ي  »أم��ل«  حرك��ة  نظمته��ا  عاش��ورائية 
النبطية: »نحن ملتزمون أاّل تتحول احلكومة 
إلى حكومة تصريف أعمال حتى االنتخابات 
النيابية، والرئيس نبيه بري حمى االستقرار 
الداخل��ي وأنقذ لبنان، ونح��ن نريد أن ننظم 
عالقاتنا مع كل القوى السياسية، وال مشكلة 
م��ع أحد عل��ى االط��الق«. أض��اف: »نحن لم 
يكن لن��ا في كل تاريخنا أعداء في البلد، رمّبا 
خضنا خصومات سياس��ية، لكننا لم نسمح 

بأن يتحول األمر الى انقسام وشرخ«.
ودعا إلى »إجراء االنتخابات )النيابية( 
مهم��ا كلّ��ف األمر، س��واء كانت هن��اك بطاقة 
ممغنطة أو ال، أو عبر الهوية أو جواز الس��فر، 
ألّن م��ن املعي��ب أن يكون هناك مج��رد تفكير 

بتمديد للمجلس النيابي«.

»الهيئات االقتصادية« تستكمل 
جولتها على المسؤولين

فيم��ا أرس��لت احلكومة ثالثة مش��اريع 
قوان��ني إلى مجل��س النواب حول السلس��لة 
اإلج��ازة  أحده��ا  واملوازن��ة،  والضرائ��ب 
للحكومة بتأخير تنفي��ذ القانون 46 املتعلق 
برف��ع احل��د احلد األدن��ى للروات��ب واألجور 
وإعطاء زيادة غالء املعيش��ة ملوظفي القطاع 
الع��ام، يس��تكمل وف��د الهيئ��ات االقتصادية 
اللبناني��ة  الغ��رف  احت��اد  رئي��س  برئاس��ة 
رئي��س غرف��ة بي��روت وجب��ل لبن��ان محمد 
ش��قير، جولته على املسؤولني هذا األسبوع، 
بعدما التقى رئيس احلكومة سعد احلريري، 
إلطالعهم على ورق��ة املالحظات التي أعّدتها 
ح��ول الضرائ��ب املقترح��ة لتمويل سلس��لة 

الرتب والرواتب للقطاع العام.
عن أج��واء اللقاء مع الرئيس احلريري، 
قال شقير: »كانت لدينا اقتراحات وتعديالت 
عل��ى البن��ود الضريبية الت��ي بعضها ممكن 
وبعضه��ا اآلخر ال يجدي نفع��اً، إذ إن الدولة 
ل��م ُتعّد يوم��اً منذ 40 س��نة دراس��ة صائبة 

باألرقام حول أي مشروع تنوي القيام به«.

»المستقبل«: السالح غير 
الشرعي وهيمنة »حزب الله«

اس��تنكرت »كتلة املس��تقبل« اس��تنكاراً 
ش��ديداً األحداث األمنية التي شهدتها بعض 
احياء مدين��ة صيدا وأدت الى س��قوط قتلى 
وجرح��ى وما تالها من أعمال ش��غب وحرق 
املمتل��كات  ف��ي  مادي��ة  وأض��رار  وتكس��ير 
واعتب��رت بعد اجتماعه��ا برئاس��ة الرئيس 
ف��ؤاد الس��نيورة ف��ي بي��ت الوس��ط »ان م��ا 
ش��هدته مدينة صيدا هو في جزء منه نتيجة 
تفشي ظاهرة السالح اخلارج عن الشرعية، 
واستس��هال اس��تعماله واستس��هال اللجوء 
إل��ى العن��ف وارت��كاب أعم��ال الش��غب م��ن 
بع��ض األط��راف املس��تقوية بأط��راف تلوذ 
وحتتم��ي بامليليش��يات املس��لحة والس��الح 

غير الشرعي«. 
إحال��ة  أهمي��ة  عل��ى  الكتل��ة  وش��ددت 
مش��روع قان��ون املوازن��ة العام��ة ع��ن عام 
2017 عل��ى مجلس الن��واب إلق��راره، وذلك 
بتأخي��ر عش��رة أش��هر ع��ن املوع��د احمل��دد 
دس��توريا إلق��رار املوازنة، وامل��ت أن يؤدي 
إق��رار قانون هذه املوازنة إلى إعادة االنتظام 

املالي للدولة اللبنانية«.
وتوقفت الكتلة »امام االحكام القاس��ية 
واملشددة التي صدرت عن احملكمة العسكرية 
بحق الش��يخ احمد األس��ير وجماعته والتي 
وصلت ال��ى حّد إصدار أحكام باإلعدام«. واذ 
اكدت أهمية تطبيق العدالة على اجلميع من 
دون اس��تثناء، اب��دت »اس��تغرابها في كون 
ه��ذه األح��كام قد ص��درت ف��ي الوق��ت الذي 
يس��تمر فيه غياب اية إج��راءات او احكام او 
حتى اتهامات بحق األطراف األخرى التابعة 

ملا يسمى ب�»سرايا املقاومة«.

طعمة: المشاورات السعودية 
تصّب في استقرار لبنان

رأى عضو »اللقاء الدميوقراطي« النائب 
نعم��ة طعم��ة، أن املش��اورات الت��ي جتريها 
اململك��ة مع قيادات لبناني��ة، »إمنا تصّب في 
كّل م��ا يؤدي الى اس��تقرار لبن��ان وازدهاره 
واحلف��اظ عل��ى س��لمه األهل��ي، ف��ي س��ياق 
العالقات التاريخية التي تربطها به، وليس 
لف��رض اإلم��الءات أو التدخ��ل في الش��ؤون 

الداخلية للبنان كما يدعي البعض«.
واعتب��ر في تصري��ح »أن زي��ارة خادم 
احلرم��ني الش��ريفني املل��ك س��لمان ب��ن عبد 
العزيز ملوسكو، تاريخية ومفصلية وسيكون 
لها ش��أنها على صعيد عالقة اململكة اآلخذة 
في التطور والتنامي مع روس��يا، إضافًة الى 
أن لقاءاته مع املس��ؤولني الروس الكبار وفي 
طليعته��م الرئي��س فالدميي��ر بوت��ني، تأتي 
في حلظ��ة إقليمية بالغة الدق��ة وفي مرحلة 
استثنائية، عبر حرٍص س��عودي على وقف 
اإلره��اب  املنطق��ة ومكافح��ة  ف��ي  احل��روب 

واستئصاله«.

الجماعة اإلسالمية تستقبل مدير مخابرات الجنوب
في الجيش اللبناني العميد فوزي حمادة والعميد ممدوح صعب

املكت��ب  رئي��س  نائ��ب  اس��تقبل 
السياسي للجماعة اإلسالمية في لبنان 
الدكت��ور بس��ام حمود مبرك��ز اجلماعة 
في صيدا مدير مكتب مخابرات اجليش 
اللبنان��ي ف��ي اجلن��وب العمي��د فوزي 
حم��ادة، يرافق��ه مدير مكت��ب مخابرات 

صيدا العميد ممدوح صعب.
مت خ��الل اللق��اء ع��رض األوضاع 
السياسية واألمنية في صيدا واجلنوب، 

وجرى التأكيد على مرجعية الدولة وأجهزتها األمنية في تنفيذ 
القان��ون والتعاطي م��ع اجلميع على قدم املس��اواة ضمن مبدأ 
احلقوق والواجبات، وضرورة احملافظة على األمن واالستقرار 

في املنطقة.
وتط��رق اللق��اء إل��ى األوض��اع ف��ي مخي��م ع��ني احلل��وة 

والعالقة مع القوى الفلس��طينية واحلرص املش��ترك اللبناني 
مراعاة  وضرورة  واجل��وار،  املخيم  أمن  على  – الفلس��طيني 
األوض��اع االنس��انية واالجتماعي��ة ألبن��اء املخي��م وتخفي��ف 
اإلج��راءات األمني��ة املش��ددة على مداخله، ال س��يما م��ع بداية 

العام الدراسي.

لقطات لبنانية

وجهة نظر

حت���ت ركام التجاذب���ات السياس���ية اللبناني���ة املمت���دة من »سلس���لة الرتب 
والروات���ب« ال���ى لق���اء وزي���ر اخلارجي���ة جبران باس���يل بوزي���ر خارجي���ة النظام 
الس���وري ولي���د املعلم وما بينهم���ا، تتح���رك التحضيرات االنتخابي���ة املتنوعة 
داخل كل قوة من القوى السياسية وداخل إطار التحالفات السابقة أو ما بقي 
منه���ا ف���ي هذا العهد. وم���ع حرص معظم القوى على ابق���اء هذه التحضيرات 
األولي���ة بعيدة عن وس���ائل اإلعالم، فإن ما يطفو على الس���طح بات يوحي بأن 

العجلة االنتخابية بدأت بالدوران.
وق���د ج���اءت زي���ارة رئي���س اللق���اء الدميوقراط���ي ولي���د جنب���الط لرئيس 
احلكوم���ة س���عد احلري���ري مطل���ع األس���بوع املاض���ي لتفت���ح الب���اب أم���ام كالم 
انتخاب���ي ل���م يقله وليد جنبالط وال س���عد احلريري اث���ر لقائهما، ولكن ترك 
املوض���وع للنائ���ب وائل أبو فاع���ور كي يؤكد أن تيار املس���تقبل واحلزب التقدمي 

االشتراكي في صدد جتديد حتالفهما االنتخابي السابق. 
وجت���در االش���ارة هن���ا ال���ى أن دائ���رة الش���وف - عالي���ه، على س���بيل املثال، 
تتطل���ب االنتخابات فيها نس���ج حتالفات إضافية ال ينبغ���ي أن تتضارب مع ما 
أعل���ن م���ن حتالف بني تيار املس���تقبل واحل���زب التقدمي االش���تراكي. إذ يوجد 
ف���ي ه���ذه الدائرة عدد كبير من الق���وى يأتي في مقدمها الى جانب املس���تقبل 
واالش���تراكي: التي���ار الوطني احل���ر، القوات اللبنانية، حزب���ا الكتائب واألحرار 
واجلماع���ة اإلس���المية واحلزب الدميوقراط���ي اللبناني بزعام���ة األمير طالل 
ارس���الن. وتنحص���ر العالق���ة االنتخابي���ة املتوخاة ب���ني تيار املس���تقبل واحلزب 
التقدم���ي االش���تراكي ف���ي دوائ���ر بي���روت الثانية والبق���اع الغرب���ي وحاصبيا - 

مرجعيون باإلضافة إلى دائرة الشوف. 
وكان التروي���ج اإلعالم���ي االنتخاب���ي ف���ي املرحلة الس���ابقة يق���ول بتبادل 
املقاعد بني املس���تقبل واالش���تراكي، إذ ميكن األخير من فوز مرش���ح املس���تقبل 
عن أحد املقعدين السنيني في الشوف، في مقابل متكني تيار املستقبل للحزب 
االشتراكي من فوز مرشحه عن املقعد الدرزي الوحيد في بيروت. أما في البقاع 
الغربي، فإن التحالف بني اجلانبني جدي جدًا حيث الواقع االنتخابي في تلك 
الدائ���رة يفرض التمس���ك بأهداب هذا التحالف ب���كل قوة ومتانة حتى يتمكن 
مرش���حا املستقبل واالشتراكي من الفوز، خصوصًا في ظل القانون االنتخابي 
اجلديد والنس���بية والصوت التفضيلي، ما يفرض تعقيدات مستجدة. أما في 
ي في تلك الدائرة كانا  دائرة حاصبيا - مرجعيون فإن املقعدين الدرزي والس���ننّ
من���ذ انتخاب���ات 1992 في قبضة األغلبية الش���يعية الناخبة، ما يثير التس���اؤل 
عن إمكانية حتقيق اختراق ما من قبل املس���تقبل واالشتراكي في هذه الدائرة 
ل  ق هذا االختراق، ُتس����جَّ ف���ي ظل القان���ون االنتخابي اجلديد. وفي حال حتقُّ
نقطة إيجابية متثيلية في خانة القانون االنتخابي الوليد الذي قد يفسح في 
املجال أمام متثيل األقليات السياس���ية والطائفية في الدوائر االنتخابية التي 

تزخر بأغلبية انتخابية من لون طائفي أو سياسي واحد. 
إذًا افتت���ح وليد جنبالط وس���عد احلريري س���باق التحالف���ات االنتخابية 
التي كانت باكورتها الصامتة والهامس���ة مطلع األسبوع املاضي كي نسبر أغوار 
العمل السياس���ي الذي يش���غل بال معظم الساس���ة في بالدي بعيدًا عن اللهو 
واللغ���و احلاصل في القضايا األخرى التي ميكن تس���ويتها كي تبقى احلكومة 
احلالي���ة عل���ى قي���د احلي���اة في انتظ���ار املوس���م االنتخاب���ي الق���ادم... ومن ثم 
صفح���ة جدي���دة وميزان ق���وى جديد وواقع إقليمي متأرجح ب���ني النار واللهب 

والتسويات التي ال تكتمل.<

االشتراكي - المستقبل:
 تحالف انتخابي متجدد

بقلم: أمين حجازي
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األمان

الس��لطات املصرية )األمنية والسياسية(، واس��تقبال رئيس الوزراء الفلسطيني 
املعنّي ومعه أعضاء حكومته في غزة.. ميكن ادراج الوقائع كما يلي:

- حرك��ة فت��ح متلك حض��وراً ش��عبياً وفصائلياً ف��ي قطاع غ��زة، لكنه تابع 
لدحالن، اخلصم اللدود حملمود عباس. أما احلضور النيابي في القطاع فهو موزع 
بني »حماس« ودحالن، الذي ميثله خمسة عشر نائباً في القطاع، وهذا احلضور 

النيابي لن يكون الى جانب عباس، وامنا بالضرورة الى جانب »حماس«.
- دفعت حركة حماس باآلالف من أبنائها للنزول الى املعابر، ثم الى شوارع 
غزة الس��تقبال الوفد القادم من رام الله، وكانت احلش��ود تهتف حلماس أوالً، ثم 
حلكومة احلمدالله وعباس، وبعضهم رفع صور عبد الفتاح السيس��ي، ألن وفداً 
مصرياً شارك في املفاوضات.. وهذه صناعة يفهمها املراقبون، كما فهمها أعضاء 

الوفدين، املصري والفلسطيني.
- عقد وزير املخابرات املصرية اللواء خالد فوزي اجتماعاً مع احلمدالله في 
غزة، بحض��ور رئيس جهاز املخابرات الفلس��طينية ماجد فرج، ث��م انضم إليهما 
وزراء احلكوم��ة. وكان الل��واء فوزي قد زار محمود عباس في رام الله واتفق معه 

على نتائج املفاوضات.
- بعده��ا أدلى عباس بتصريح قال فيه: »كل ش��يء في غزة يجب أن يكون 
بيد السلطة«، بينما خاطب الرئس السيسي املجتمعني برسالة متلفزة قال فيها: 
»لق��د قمت بإيف��اد رئيس جهاز املخاب��رات العامة تأكيداً عل��ى حرص مصر على 

اجناز املهمة.. وستجدون مصر الى جانبكم على الدوام«.
بعده��ا تناول الوف��دان، املص��ري والفلس��طيني، طع��ام الغ��داء بدعوة من 
اس��ماعيل هنّية، وخاضوا حواراً غير معلن ح��ول آلية احلوار وامكانية الوصول 
ال��ى مصاحل��ة وطنية تنه��ي فترة االنقس��ام الفلس��طيني التي اس��تمرت عش��ر 

سنوات.
أم��ا القضايا الكب��رى وذات األهمي��ة فقد ج��رى ترحيلها وتأجيله��ا الى يوم 
الثالث��اء املقبل، حيث يعق��د الطرفان جولة مفاوضات )أو ج��والت( في القاهرة، 
بعد أن يكون املس��ؤولون في كال الطرفني قد تدارسوا جولة املفاوضات، وأهم ما 
فيها اجراء االنتخابات، وتسليم السلطات الى وزراء احلكومة القائمة، وانتخاب 

رئيس جديد للسلطة الفلسطينية، وكذلك تشكيل حكومة جديدة.
ف��ي هذا الوقت، وخ��الل األيام التي تفصلنا عن موع��د املفاوضات بالقاهرة، 
س��وف تكون قيادة حركة حماس مس��تنفرة لدراس��ة ما جرى في غ��زة ورام الله 
ثم القاهرة، كما س��يكون محمود عباس وأركان سلطته بانتظار ما سوف تصدره 

املرجعيات السياسية في عدد من العواصم التي يدين لها بالوالء والتأييد.
حركة حماس لم ولن تخسر شيئاً بإذن الله بعد جوالت احلوار واملفاوضات 
التي خاضتها في غزة أو في القاهرة، خاصة أنها تدرك حجم املسؤولية املنوطة 
به��ا كممثل للش��عب الفلس��طيني، الذي يعلق عل��ى متثيلها وأدائها آم��االً كبيرة، 
س��واء باحلف��اظ عل��ى حضورها املس��لح في وجه االحت��الل، أو ف��ي اإلبقاء على 
القضي��ة الفلس��طينية حاضرة عل��ى األرض، في فلس��طني أو في الش��تات أو في 

عقول العرب واملسلمني.

لع��ّل كثيراً من املراقب��ني فوجئوا باملب��ادرات الكبيرة الت��ي أطلقتها وأقدمت 
عليه��ا حركة املقاومة اإلس��المية )حماس( من��ذ إعالن رئيس املكتب السياس��ي 
الس��ابق للحركة )خالد مشعل( عن وثيقة جديدة للحركة منذ أشهر، ثم انتخاب 
األستاذ اسماعيل هنّية رئيساً جديداً للمكتب السياسي حلماس بعد انتهاء والية 
سلفه »مش��عل«، مما ال تعرفه الساحة العربية، ال س��يما الفلسطينية منها، بدءاً 
من ياس��ر عرفات وصوالً الى كل مسؤولي الفصائل الفلس��طينية.. إلى الزيارات 
املتك��ررة لوفود حركة حماس ال��ى القاهرة، وهي التي حتاكم رم��وزاً من جماعة 

اإلخوان املسلمني مع الرئيس محمد مرسي بتهمة »التخابر مع حركة حماس«.
بع��ض املراقبني اعتبروا زيارة وفود حماس للقاهرة تنازالً، لكنهم لم يدركوا 
أن »حم��اس« حرك��ة حتري��ر، وأنها اس��تطاعت حتري��ر قطاع غزة م��ن االحتالل 
اإلس��رائيلي، حتى ب��ات املنطقة الفلس��طينية الوحي��دة احملررة، وق��د كلفها ذلك 
استش��هاد معظم رموز الصف األول من قيادات احلركة، من الش��يخ أحمد ياسني 
الى الدكتور عبد العزيز الرنتيس��ي الى صالح شحادة وغيرهم. لذلك فإن حركة 
حماس ليس��ت حزباً سياس��ياً أو جمعية خيرية، أو تي��اراً فكرياً مينح والءه لهذا 
الفري��ق العرب��ي أو ذاك. من أجل ذلك اس��تطاعت »حم��اس« أن حتتفظ بالقطاع 
محرراً رغ��م احلروب الدموية التي تعّرضت لها، واحلصار غير اإلنس��اني، بحراً 

وبراً وجواً، من شمال القطاع ومن جنوبه.
لكن ماذا عن اجل��والت األخيرة من املصاحلات، مع النظام احلاكم في مصر، 
وم��ع الفصيل املنش��ق عن حركة فت��ح بقيادة محم��د دحالن، وأخي��راً مع رئيس 
السلطة الفلسطينية )املنتهية واليته( محمود عباس، ومع حكومة الوفاق الوطني 
برئاسة رامي احلمدالله؟! اجلواب األول أن حركة حماس ليس لديها ما تخسره، 
وليس بإمكان أي فصيل آخر أن ينازعها الس��يطرة على القطاع، ألنها حكمته مدة 
عشر س��نوات، وأشرفت على جميع مؤسساته التربوية واالجتماعية، وقد سبق 
له أن منحها الوالء في أول انتخابات تشريعية عام 2006 على مستوى الساحة 
الفلس��طينية في الضف��ة الغربية وغزة، ويومها لم تك��ن حركة حماس ترغب في 
أن حتك��م، وامن��ا أن تتابع طريقها من أجل حترير فلس��طني، كل فلس��طني.. وكل 
ما كانت تؤمل ب��ه احلركة من خالل خوض االنتخابات هو أن حتوز كتلة نيابية 
معارضة تتيح لها أن يكون لها صوت في املجلس التش��ريعي الفلس��طيني وفي 
الس��احة الش��عبية، لكن »حماس« فوجئت، كما فوج��ئ اجلميع، بأن حتوز على 
57٪ م��ن املقاعد، وأن حتوز حركة فتح 32،5٪، بينم��ا توزعت بقية املقاعد على 
بقية الفصائل واألحزاب. وقد ش��كل اس��ماعيل هنّية حكومة كل فلس��طني، وبقي 

محمود عباس رئيساً للسلطة، وما يزال في هذا املوقع حتى اليوم.
ف��ي ع��ام 2007 حاولت »الس��لطة الفلس��طينية« بالتعاون والتنس��يق مع 
الكيان الصهيوني بس��ط س��يطرتها على قطاع غزة أمنياً وعسكرياً، لكنها فشلت 
في ذل��ك، وكانت حركة حماس ه��ي البديل، وما تزال حتى الي��وم، رغم احلصار 

)اإلسرائيلي واملصري( الذي متارسه دول اجلوار على قطاع غزة.
وبالوص��ول الى جولة املفاوض��ات التي خاضتها حرك��ة حماس مع حركة 
فتح )جناح دحالن( الش��هر املاضي بالقاهرة، واحل��وار الذي أجرته احلركة مع 

المصالحات الفلسطينّية
بين فتح وحماس
هل تحقق أهدافها؟

للكهرباء.
واألهم من كل ذلك ذاك العنوان املقّدس الذي يحتمي 
ب��ه، ويس��تظّل بفيئ��ه أولئ��ك القتل��ة غي��ر آبه��ني لنتائج 
أفعاله��م، ألنه م��ن أمن العقاب أس��اء األدب. ذاك العنوان 
املق��ّدس يتحّمل أصحابه، أو باألح��رى الذين يصادرونه 
والفوض��ى  الس��الح  باس��مه  ويوّزع��ون  ويحتكرون��ه 
والفلت��ان، وينتهك��ون باس��مه أم��ن الن��اس وأم��ن البلد 
دومن��ا اعتبار للقوى واألجهزة املوجل��ة حفظ أمن الناس 
وحياته��م وأمن املجتمع واس��تقراره. هؤالء ف��ي مكان ما 
شركاء في هذه املس��ؤولية حتى وإن حدثتنا األخبار عن 
تدخل مباش��ر للجم تلك االجواء التي سادت مدينة صيدا 

تلك الليلة السوداء.
لقد طفح الكيل، وبات من مسؤولية الدولة واالجهزة 
األمني��ة وضع حد لتلك الفوضى العابثة بكل ش��يء، كما 
بات م��ن مس��ؤوليتها العم��ل مبقتض��ى اس��تعادة الثقة 
بالدول��ة وأجهزتها القضائي��ة واألمنية والعس��كرية من 
خالل س��يادة منط��ق ومبدأ القان��ون والقض��اء والعدالة 
حتى ال يكون هناك صيف ش��تاء حتت س��قف واحد، وإال 
ف��إن الناس قد يصل��ون إلى حلظة يكف��رون فيها بالدولة 
وبكل ش��يء، وتخرج عن صمتها ال خوفها، وعن قناعتها 
بالدول��ة ال عجزه��ا عن أخ��ذ حقه��ا بيده��ا، والت حينها 

حلظة ندم.{

حلس��اب أصحاب النفوذ، ال ملصلحة املواطن البسيط في 
ه��ذا البلد. احلكوم��ة تتحّمل جزءاً م��ن دم الضحايا الذين 
س��قطوا في إش��كال صيدا ألنها السبب في وجود أصحاب 

املولدات ومشاكلهم.
أم��ا احلقيق��ة األه��م واألبرز، فه��ي فوضى الس��الح 
و»القبضاي��ات« الذي��ن يس��تعني بهم أصح��اب املولدات 
وغيره��م م��ن أصح��اب املصال��ح الت��ي بات��ت محتك��رة 
ويس��تعملونهم للبط��ش بكل من يح��اول أن يتلفظ ببنت 
ش��فة ضد مصاحلهم، أو مبن يح��اول أن يدخل على خط 
املنافس��ة خدم��ة للزبائن، مس��تقوين بالس��الح اخلارج 
ع��ن إطار املس��ؤولية والدول��ة، والعابث بأم��ن املجتمع، 
واملس��تخدم خ��ارج إط��ار العنوان ال��ذي يغّطي��ه. هؤالء 
يج��دون م��ن يدافع عنه��م، وينقذه��م ويخرجه��م من كل 
ورط��ة يقعون فيها، ومن كل مش��كلة يفتعلونها، ومن كل 
اعتداء يقومون به على أي إنسان آخر. هؤالء ما كان أحد 
منهم من أي ط��رف ليجرؤ على القيام بالقتل أو احلرق أو 
االعت��داء على أي منش��أة خاص��ة أو عامة ل��وال أنه يعلم 
ويدرك أن هناك من س��يقف معه وخلفه، وس��يخرجه من 
»ورطته« كما ُتخرج الش��عرة م��ن العجينة. لكل ذلك قام 
هؤالء وأمثالهم مبا قاموا به من حرق وقتل بدم بارد ومن 
دون أن ت��رف ألحدهم ش��عرة جفن، وكأن نفس االنس��ان 
املقت��ول أرخ��ص ب��دل تزوي��د من��زل باش��تراك ش��هري 

ورمبا املكّدسة فوق بعضها وإلى جانب بعضها.
مل��اذا تس��تباح صيدا به��ذا الش��كل وه��ذه الطريقة؟ 
أال يكفيه��ا أن��ه حكم على بع��ض أبنائها قبل أي��ام أحكاماً 
قاس��ية من دون إقام��ة أي اعتبار ألبس��ط معايير العدالة 
وفق��اً ملا رواه وكالء الدفاع عن أولئ��ك االبناء احملكومني؟! 
أال يكفيها احلرم��ان الذي يصيبها وتعاني��ه؟! حتى تأتي 
ه��ذه املجامي��ع م��ن املس��لّحني املدججني بالس��الح، ومن 
دون إقام��ة أي اعتب��ار للدولة وأجهزتها، وم��ن ثم العبث 
بأم��ن املدينة وحي��اة أهلها ملج��رد اخلالف عل��ى مولدات 
توزي��ع الكهرباء؟ ومل��اذا تصل األمور إلى ه��ذا احلد وإلى 
ه��ذه احلالة من الفوضى، هذا إذا س��لّمنا ج��دالً، كما قالت 
ش��خصيات املدينة، أن ال خلفية سياسية لهذه االشكاالت 

التي أودت بحياة أشخاص فضالً عن ترويع اجلميع.
احلقيق��ة الت��ي ال ينبغ��ي أن نقف��ز فوقه��ا تكم��ن في 
مس��ؤولية الدول��ة واحلكومة ع��ن هذا الوضع الش��اذ في 
تأم��ني الكهرباء للمواطنني وإنقاذهم من س��طوة أصحاب 
املول��دات الكهربائي��ة الذي��ن يتحّكم��ون بأس��عار توزيع 
الكهرب��اء م��ن دون حس��يب أو رقي��ب. أين الدول��ة ونحن 
نس��مع من��ذ س��نوات طويل��ة ع��ن خط��ط خمس��ية وغير 
خمس��ية لتأمني الكهرباء 24/24 ساعة وقد ُصرف ألجل 
ه��ذه الغاية في مجلس ال��وزراء مئات مالي��ني الدوالرت، 
ولكن دون أن تتحّس��ن التغذي��ة، ودون أن تنتهي األزمة، 
حت��ى راح البع��ض يرم��ي به��ذه األزم��ة الفضيح��ة على 
ش��ّماعة وجود الالجئني الس��وريني في لبن��ان. واحلقيقة 
هي في الفضائح التي نسمع عنها يومياً، وآخرها فضيحة 
بواخر إنتاج الكهرب��اء التي أراد البعض أن ميّررها خالفاً 
للقوان��ني املرعي��ة اإلج��راء وذلك حت��ى تك��ون »الصفقة« 

بقلم: وائل جنم
 عاش��ت مدينة صيدا ليلة االثن��ني الثالثاء املاضيني 
ليلة حقيقية من الرعب واخلوف والقلق، بعد ان اس��تباح 
ش��وارعها  األس��لحة  بأصن��اف  مدجج��ون  مس��لّحون 
وأحياءه��ا فقتلوا وأحرقوا وأرعبوا ودّم��روا وعاثوا خراباً 
باملدين��ة وأمنها ووداع��ة أهلها، وكأنه ال دول��ة وال قانون 
وال مس��اءلة وال محاس��بة وال قيمة للحي��اة وال للناس وال 
للكرام��ات وال ألي اعتب��ار. كان��ت الهمجي��ة والوحش��ية 
واخلروج عن كل ما ميّت إلى االنس��انية بصلة سمة الذين 
حتركوا ف��ي ش��وارع املدينة وراح��وا يطلق��ون النار على 
املارة ويكّسرون سياراتهم من دون أن يكون ألي من هؤالء 
مج��رد علم بالس��بب. إنها ببس��اطة ثقافة القت��ل والقتال 
من أج��ل الس��يطرة والنف��وذ عل��ى االحياء الت��ي حتّولت 
إلى س��احة لتوزي��ع اش��تراكات الكهرباء باالس��عار التي 
ان  يريدها ويرتئيها هؤالء احملتكرون، وحتّول معها الس��كّ
في تلك األحياء إلى مجرد أس��رى ألصح��اب تلك املولدات 
التي تنفث الس��موم والدخان بني تلك البيوت املتواضعة، 

استباحة مدينة صيدا
السالح الذي يستظّل فيء العناوين المقّدسة!

كلمة األمان

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت

www.al-aman.com
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الحكومة اللبنانّية.. هل تستطيع مواجهة التحّديات اإلقليمّية والدولية القادمة؟
تعيش الساحة السياسية حالة من القلق واخلوف 
عل��ى الوضع ف��ي لبنان، في ض��وء التط��ورات اإلقليمية 
والدولي��ة املتس��ارعة في املنطقة، وال س��يما في س��وريا 
التي تشهد صراعاً أميركياً - روسياً وإيرانياً على النفوذ 
فيها وف��ي املنطقة املمتدة م��ن اليمن الى الع��راق، مروراً 

بسوريا ووصوالً إلى لبنان.
ه��ذه املخاوف عل��ى الوضع في لبن��ان في ضوء ما 
يج��ري ف��ي املنطقة كان��ت مح��ور خطاَبي األم��ني العام 
حلزب الله السيد حسن نصر الله ليلة العاشر من محرم 
وفي املس��يرة العاشورائية في العاش��ر من محرم حيث 
ركز على نقطت��ني: األولى تتعلق باحملافظة على الوضع 
الداخل��ي لناحي��ة االس��تمرار في االس��تقرار السياس��ي 
»ألن مصلح��ة لبن��ان احلقيقي��ة هي جتن��ب الدخول في 
أي مواجهة، فال مصلحة للبنان وش��عبه على املس��توى 
الوطني وس��ط ه��ذا الوض��ع احملي��ط والفوض��ى وبذل 
التحالفات وحصول االنهيارات«، والثانية على الصعيد 
اخلارج��ي حيث ارتأى الس��يد نصر الل��ه توجيه حتذير 
مباشر للعدّو الصهيوني من أن »أحداً ال ميكنه ان يتكهن 
مبس��احة احلرب املقبلة مع إس��رائيل أو عدد املش��اركني 
فيه��ا« ودعا اليه��ود »الذين جاؤوا الى فلس��طني احملتلة 
ال��ى مغادرته��ا والع��ودة الى البل��دان التي ج��اؤوا منها 

حتى ال يكونوا وقوداً حلرب تأخذهم«.
والس��ؤال ال��ذي يطرح نفس��ه ه��و: ما ه��ي املخاطر 
اإلقليمي��ة والدولية التي ته��دد الوضع ف��ي لبنان، وهل 

تستطيع احلكومة مواجهة هذه التحديات؟
نبدأ أوالً من املخاطر اإلقليمية والدولية التي حتيط 
بلبنان. أول هذه املخاطر هو الصراع األميركي - اإليراني 

في املنطقة ومحاولة كل طرف وضع يده على املنطقة.
وفي هذا اإلطار ميكن رس��م الص��ورة اآلتية: اإلدارة 
األميركي��ة برئاس��ة الرئي��س دونالد ترام��ب مصرة على 
اتباع استراتيجية جديدة في املنطقة قائمة على التشدد 
ازاء إيران في املنطقة عموماً وفي لبنان خصوصاً، سواء 
في ما يتعل��ق بامللف النووي اإليراني أو عبر اس��تهداف 

»حزب الله« في لبنان.
وأول مظاهر هذا االس��تهداف في ما يتعلق ب�»حزب 
الله« ق��رار جلنة الش��ؤون اخلارجي��ة األميركية بفرض 
العقوب��ات على »ح��زب الله«، حيث يتوق��ع من اآلن الى 
ما يقارب الش��هر إق��رار عقوبات اقتصادي��ة على »حزب 
الله« من قبل اإلدارة األميركية، ويتوقع أن تترك تأثيرها 
مبجمل الوضع االقتصادي ف��ي لبنان، كما قالت مصادر 
دبلوماس��ية فرنس��ية. ولذلك حذر الس��يد نصر الله من 
»دف��ع لبن��ان إل��ى مواجهة جدي��دة، ألن مصلح��ة لبنان 
احلقيقي��ة هي جتنب الدخول ف��ي أي مواجهة«، وأكد ان 
»ال ح��زب الله وال حلف��اؤه لديهم نية تعطي��ل احلكومة، 

والتعاون ايجابي في كل امللفات«.
وه��ذا املوق��ف ل�»ح��زب الل��ه« قد يب��دو مس��تغرباً 
ويكش��ف اخلوف الكبير م��ن حجم العقوب��ات األميركية 
القادم��ة، ألن املواقف قبل ذلك كانت مختلفة، وخصوصاً 
في م��ا يتعلق بالضغط على الرئي��س احلريري من أجل 
تطبيع العالقات مع النظام السوري، والتي بلغت ذروتها 
م��ع لقاء باس��يل - املعلم في نيويورك والتي اس��تتبعت 
بسلس��لة مواقف وحت��ركات حتذيرية مثل اس��تعراض 
احلزب السوري القومي في شارع احلمرا، واملواقف التي 

يطلقها الوزير جبران باسيل وفريق 8 آذار.
وقد زادت مخاوف حزب الله على الصعيد الداخلي 

بعد اللق��اءات التي جرت في الس��عودية بني ولي العهد 
الس��عودي محم��د ب��ن س��لمان ورئي��س ح��زب الكتائب 
س��امي اجلمّيل، ورئيس ح��زب القوات اللبنانية س��مير 
جعجع، التي ستشمل أيضاً كما هو متوقع رئيس احلزب 
التقدمي االش��تراكي وليد جنبالط، واللواء أشرف ريفي، 
والرئيس فؤاد السنيورة، فضالً عن رئيس احلكومة سعد 
احلري��ري، إذ يب��دو أن هذه التحركات الس��عودية جتاه 
الساحة اللبنانية ليست بعيدة عن التوجهات األميركية 
اجلدي��دة جتاه إي��ران و»ح��زب الل��ه«، ولذلك يب��دو ان 
»حزب الل��ه« يريد اس��تباق ه��ذه التح��ركات األميركية 
والس��عودية عل��ى الصعيد الداخلي اللبنان��ي عبر إثارة 
املخاوف من عدوان إس��رائيلي على لبن��ان، ولذلك وجه 
حتذي��راً مباش��راً الى »إس��رائيل« من أن »أح��داً ال ميكنه 

ان يتكهن مبس��احة احل��رب املقبلة مع إس��رائيل أو عدد 
املش��اركني فيها »ودع��ا« اليهود غي��ر الصهاينة« الى ان 
»يعزلوا حسابهم عن حس��اب الصهاينة«، ودعا »الذين 
جاؤوا الى فلس��طني احملتلة ال��ى مغادرتها والعودة الى 
البل��دان الت��ي جاؤوا منها حت��ى ال يكونوا وق��وداً حلرب 

تأخذهم«.
لكن في ضوء هذه املخاطر والتحديات، هل تستطيع 

احلكومة اللبنانية مواجهة هذه التحديات؟
ف��ي هذا اإلطار ميكن التوقف عن��د ما نقلته صحيفة 
»احلياة« عن مصدر فرنس��ي مطلع على امللف اللبناني، 
وقال فيه: »إن هناك توافقاً بني باريس واإلدارة األميركية 
ح��ول حتليلهما للوض��ع في لبنان، فرئي��س اجلمهورية 
ميش��ال عون ارتبط بعالقة قوية مع النظامني الس��وري 
ورئي��س  واإليران��ي 
س��عد  احلكوم��ة 
ضعي��ف،  احلري��ري 
ولكن باريس وواشنطن 
االستس��الم  تري��دان  ال 
الى  لبن��ان  كي يتحول 
إيراني��ة،  مس��توطنة 
أن يحصل  ولذا ينبغي 

لبنان على املساعدة وأال يترك للهيمنة اإليرانية«.
وبحسب هذه املعطيات، فإن الوضع في لبنان مقبل 
على حتديات خطيرة، س��واء على الصعيدين السياسي 
واالقتص��ادي، وحت��ى عل��ى الصعي��د األمن��ي، وفي ظل 
تركيبة احلكم احلالية القائمة على التس��وية السياسية 
ب��ني الرئيس��ني ع��ون واحلري��ري وم��ن ورائهم��ا »حزب 
الل��ه«، والت��ي يجري فيها اس��تنزاف الرئي��س احلريري 
سياس��ياً م��ن قب��ل »حزب الل��ه« والتي��ار الوطن��ي احلر 
في ما يتعلق ب��كل امللفات الداخلية، س��واء تلك املتعلقة 
بقان��ون االنتخاب��ات النيابي��ة أو بدور »ح��زب الله« في 
القتال في س��وريا، أو في التعيينات اإلدارية، وكذلك في 
محاول��ة فرض التطبي��ع مع النظام الس��وري بقوة األمر 
الواق��ع، وفي ظل حالة االستس��الم والضعف التي يرزح 
حتتها الرئيس احلريري جتاه مطالب حزب الله والتيار 
الوطن��ي احل��ر، إزاء كل ذل��ك تب��دو احلكوم��ة اللبناني��ة 

عاجزة عن مواجهة التحديات القادمة الى لبنان.
باختص��ار، لبن��ان مقب��ل عل��ى حتديات سياس��ية 
خطي��رة ف��ي الفت��رة املقبل��ة بس��بب الص��راع اإلقليم��ي 
والدولي القائم في املنطقة، وفي ظل التسوية السياسية 

القائمة لن يستطيع مواجهة هذه التحديات.{
بسام غنوم

األولويات الدبلوماسية في لبنان:

دعم الجيش اللبناني.. وماذا بعد الحرب في سوريا؟
تواك��ب البعث��ات الدبلوماس��ية الدولي��ة والعربية 
األوض��اع والتط��ورات ف��ي لبنان بش��كل مكث��ف في ظل 
التطورات املتس��ارعة منذ معركة جرود عرس��ال والقاع 
وص��والً للمخ��اوف الناجتة م��ن احتمال حص��ول حرب 
جديدة بني اجليش اإلس��رائيلي وحزب الله، ومتابعة ملا 
يجري في س��وريا من تطورات وانعكاساتها املستقبلية 
على األوضاع اللبنانية عامة وعلى دور ومستقبل حزب 
الل��ه وكذل��ك مصي��ر املجموعات اإلس��المية املتش��ددة، 

وخصوصاً تنظيم داعش.
وتبدي هذه البعثات »اهتماماً خاصاً بدعم اجليش 
اللبنان��ي واألجه��زة األمني��ة وتعزيز دوره ف��ي املناطق 
احلدودي��ة وكيفية تق��دمي املزيد من املس��اعدات لتعزيز 

الرقابة على هذه احلدود.
فكيف تقرأ املصادر الدبلوماس��ية الدولية والعربية 
التط��ورات اجلارية في لبنان؟ وما هي أب��رز اهتماماتها 
الل��ه  وح��زب  لبن��ان  مس��تقبل  ع��ن  وم��اذا  املباش��رة؟ 

واملجموعات املتطرفة حسب هذه املصادر؟
دعم اجليش واألجهزة األمنية

بداي��ًة، ملاذا ترك��ز البعث��ات الدبلوماس��ية الدولية 
والعربية على دع��م اجليش اللبنان��ي واألجهزة األمنية 

اللبنانية؟ وكيف جتري ترجمة هذا الدعم؟
ف��ي لق��اءات مع ع��دد م��ن الدبلوماس��يني الدوليني 
والع��رب ف��ي بيروت، يلحظ املش��ارك في ه��ذه اللقاءات 
»االهتم��ام الكبي��ر ال��ذي تبدي��ه البعثات الدبلوماس��ية 

بدور  والعربي��ة  الدولي��ة 
اجليش اللبناني واألجهزة 
األمنية اللبنانية، وال سيما 
بعد معركة جرود عرسال 
والقاع وفي ظل التطورات 
س��وريا  ف��ي  املتس��ارعة 
احتم��ال  م��ن  واملخ��اوف 
ان��دالع مواجه��ة جدي��دة 
اإلس��رائيلي  اجلي��ش  بني 

وحزب الله«.
ه��ؤالء  ويعبِّ��ر 
ع��ن  الدبلوماس��يون 
اجليش  ب��أداء  »اعجابهم 
واألجه��زة  اللبنان��ي 

اللبناني��ة في مواجه��ة املجموع��ات اإلرهابي��ة وحماية 
احل��دود ف��ي اجلن��وب اللبنان��ي، وع��ن احلاجة املاس��ة 
لتعزي��ز دور اجلي��ش ف��ي املرحل��ة املقبل��ة ف��ي البق��اع 
واجلن��وب، ألن هذا ه��و اخليار األفض��ل حلماية الوضع 

اللبناني من أية مخاطر مستقبلية.
وفي إطار دع��م اجليش اللبنان��ي واألجهزة األمنية 
اللبنانية أعلنت الس��فارة البريطاني��ة في بيروت توقيع 
مذكرة تفاه��م بريطانية - املانية لدعم مش��روع احلدود 

البرية الذي يتواله اجليش اللبناني.
وأُعلن هذا التفاهم خالل زيارة قام بها كل من سفير 
بريطاني��ا في بي��روت هيوغو ش��ورتر والس��فير األملاني 

مارتن هوث ملنطقة احلدود في البقاع.
وتنص ه��ذه املذكرة »على تقدمي املاني��ا دعماً مالياً 
لدع��م مش��روع احل��دود البرية ال��ذي تدعم��ه بريطانيا، 
والذي يتضمن إقامة أبراج مراقبة في املناطق احلدودية 
البقاعية وتش��كيل فوج احلدود البري��ة الرابع، وتدريب 
ضباط وعناص��ر اجلي��ش اللبناني وتوفير ثالث س��فن 
املاني��ة للقوات البحرية اللبناني��ة وتركيب خط رادارات 
س��احلية م��ن قب��ل املاني��ا للجي��ش اللبناني عل��ى طول 
الس��احل اللبنان��ي للس��يطرة عل��ى الش��واطئ واملي��اه 

اإلقليمية«.
وكشفت مصادر دبلوماس��ية دولية من بيروت »أّن 
املرحلة املقبلة ستش��هد تعزيز دور اجليش اللبناني في 
املناط��ق احلدودية وذلك ف��ي إطار متابع��ة تنفيذ القرار 

1701 بالتعاون مع القوات الدولية )اليونيفيل(«.

االهتمامات املستقبلية
لك��ن م��اذا ع��ن االهتمام��ات املس��تقبلية للبعث��ات 

الدبلوماسية العربية والدولية في بيروت؟
خالل اللقاءات مع دبلوماسيني دوليني وعرب تطرح 
أس��ئلة عديدة عن مس��تقبل الوضع اللبناني في املرحلة 

املقبلة، وإن كان التركيز على عدة محاور، ومنها:

أوالً: م��ا مس��تقبل حزب الل��ه ودوره ف��ي لبنان بعد 
العودة من س��وريا؟ ومتى س��يعود احلزب من سوريا؟ 
وهل س��يبقى هناك مقاتلون للحزب بعد انتهاء احلرب؟ 
وأي دور سياسي وعسكري للحزب في لبنان بعد نهاية 

األزمة السورية؟
ثاني��اً: م��اذا ع��ن الوضع ب��ني حزب الل��ه واجليش 
اإلس��رائيلي؟ وهل تندلع ح��رب أو مواجه��ة جديدة بني 
الطرف��ني ف��ي املرحل��ة املقبلة؟ وم��ا حدود ه��ذا الصراع، 
وه��ل تنحصر املعركة ضم��ن الوضع اللبنان��ي، أم متتد 
ال��ى س��وريا ودول أخ��رى؟ وكيف انعكس��ت احلرب في 
س��وريا على قدرات حزب الله العس��كرية واللوجيستية 

وامليدانية؟
ثالثاً: ما مستقبل املجموعات اإلسالمية املتشددة في 
لبن��ان بعد معركة اجلرود؟ وهل تع��ود هذه املجموعات 
لتنفي��ذ عملي��ات إرهابي��ة ف��ي املناط��ق اللبناني��ة؟ وما 
مس��تقبل املقاتلني اللبنانيني الذين يقاتلون ضمن تنظيم 
داعش وجبه��ة النصر؟ وه��ل ميكن ان يع��ود هؤالء إلى 
لبن��ان مس��تقبالً؟ وكي��ف س��يكون التعاط��ي معه��م من 
قب��ل مؤسس��ات الدول��ة اللبناني��ة والق��وى السياس��ية 

اللبنانية؟
وباإلجم��ال ميكن التأكيد من خالل اللقاءات مع عدد 
من الدبلوماس��يني الدوليني والع��رب أو بعض الباحثني 
املختصني باحلركات اإلس��المية، وخصوصاً حزب الله، 
أن لبن��ان له األولوية ف��ي اهتمامات ه��ؤالء، وأن حماية 
االس��تقرار السياس��ي واألمن��ي ال تزال له��ا األولوية لدى 
هؤالء، لكن املخاوف من التطورات املستقبلية تزداد، مع 
أن اجله��ود الدولية واإلقليمية س��تظل مس��تمرة حلماية 
هذا االس��تقرار، ومنع تدهور األوضاع نحو مواجهات أو 
معارك جديدة، سواء بني حزب الله واجليش اإلسرائيلي 

أو من قبل املجموعات اإلسالمية املتطرفة.{
قاسم قصير

الجماعة اإلسالمية في صيدا
تدين الفلتان األمني وتسأل..!

هل بات شعار )املقاومة( غطاًء لكل اخلارجني والعابثني؟!
ام��ام جرمي��ة القتل الت��ي حصلت في صيدا وما تبعها من فلتان أمني وانتش��ار للش��لل املس��لحة 
واس��تباحة لش��وارع املدينة، وترويع للناس اآلمنني، واعتداءات وحتطي��م للممتلكات.. يطرح العديد 
من التس��اؤالت عن املس��تفيد من حالة االنفالت األمني والتهاون في انتش��ار هذا الس��الح ومن يغطيه 
ومن ميّوله ومن يحميه!!! حتى بات اصحاب السوابق واخلارجني عن القانون و»املافيات« يصولون 

ويجولون ويعتدون وميارسون عمليات البلطجة كأنهم فوق القانون واحملاسبة واملساءلة!
وتس��اءلت اجلماعة ملصلحة من تنطلق تلك املجموعات )املعروفة الوجه والتوجه( لتعبث بأمن 

وارواح ودماء الناس فساداً، وهل بات شعار )املقاومة( غطاًء لكل اخلارجني والعابثني؟! 
ودعت اجلماعة القوى االمنية والعسكرية واالجهزة القضائية لتقوم بدورها في حماية املواطنني 
وفرض األمن وتوقيف كل املتورطني، وإنهاء ظاهرة )فلتان السالح( والتساهل مع حامليه قبل وصول 

الناس الى مرحلة اليأس واالنفجار.
كما تهيب اجلماعة بكل فعاليات املدينة السياس��ية والديني��ة واألهلية للمبادرة الى حترك عملي 
يض��ع حداً ل��كل تلك التجاوزات التي تدفع صيدا بس��ببها من أمنها واس��تقرارها وس��معتها وس��المة 

ابنائها ثمناً باهظاً.
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وصول وفد الحكومة الفلسطينّية برئاسة الحمدالله إلى غزة

ب في غزة لنتائج زيارة حكومة الحمدالله بعد تفاهمات القاهرة ترقُّ

وص��ل رئي��س حكومة الوف��اق الفلس��طينية رامي 
احلمدالل��ه والوف��د املراف��ق له، ي��وم االثنني إل��ى قطاع 
غ��زة عن طري��ق معبر »بيت حان��ون«، وذل��ك في إطار 
تطبيق تفاهم��ات املصاحلة الوطني��ة لتمكني احلكومة 

في القطاع.
وقال مراس��ل »ق��دس برس« في غ��زة، إن عدداً من 
ال��وزراء وق��ادة الفصائ��ل الفلس��طينية والوف��د األمني 
املصري واملنسق اخلاص لألمم املتحدة لعملية السالم 
في الشرق األوسط »نيكوالي مالدينوف« وشخصيات 
وطني��ة فلس��طينية، إلى جان��ب املئات م��ن املواطنني، 

كانوا في استقبال وفد احلكومة.
وأعلن��ت حرك��ة »حماس«،  ف��ي 17 أيلول املاضي 
حّل اللجنة اإلدارية، ومتك��ني حكومة الوفاق من العمل 
في غزة »استجابًة للجهود املصرية لتحقيق املصاحلة 

الفلسطينية وإنهاء االنقسام«.
وف��ي التاس��ع م��ن أيلول املاض��ي، وص��ل وفد من 
حركة »حماس«، برئاسة إسماعيل هنية، رئيس املكتب 
السياس��ي للحرك��ة إلى مصر في زيارة رس��مية إلجراء 

حوارات مع القيادة املصرية.
وف��ي 15 م��ن الش��هر ذاته، وص��ل وفد م��ن حركة 
»فتح« برئاس��ة ع��زام األحم��د، عضو اللجن��ة املركزية 
للحركة ورئيس كتلتها البرملاني��ة، بالتزامن مع وجود 
وفد »حم��اس« هناك؛ حيث جرت ح��وارات ومباحثات 

مكثفة.
استقبال حافل حلكومة الوفاق 

خرج اآلآلف من سكان قطاع غزة الستقبال حكومة 
الوف��اق الفلس��طينية الت��ي وصل��ت إل��ى القط��اع، يوم 
االثن��ني 2 تش��رين األول، بع��د نحو ثالث س��نوات على 
آخر زيارة قامت بها للقطاع، واس��تقل الوزراء س��يارات 
خاصة قدمت من الضفة الغربية يرافقهم العشرات من 

رجال األمن.
ممثل��ني  إن  الفلس��طينية  »مع��اً«  وكال��ة  وقال��ت 
ع��ن الفصائل الفلس��طينية خرج��وا الس��تقبال حكومة 
الوف��اق، باإلضاف��ة إلى وف��د م��ن املخاب��رات املصرية 
وآالف املواطنني الذين احتشدوا خارج املعبر للترحيب 

باحلكومة.

يترق��ب الفلس��طينيون م��ا ستس��فر عن��ه زي��ارة 
احلكوم��ة الفلس��طينية لقط��اع غ��زة، ف��ي ظ��ل تفاقم 
العدي��د من األزم��ات اخلانقة التي تعص��ف بالقطاع، 
حيث أك��د متحدثون أهمي��ة الدور املص��ري في إمتام 
املصاحلة الفلسطينية، محذرين من النتائج الكارثية 

لفشل حتقيق املصاحلة.
قرار استراتيجي

الوف��اق  حكوم��ة  الي��وم  تص��ل  أن  املق��رر  وم��ن 
الفلسطينية برئاس��ة رامي احلمدالله لغزة احملاصرة 
للعام احلادي عش��ر على التوالي، تلبية لدعوة حركة 
املقاومة اإلس��المية »حماس«، التي أعلنت مؤخراً من 
القاه��رة عن حل اللجنة اإلدارية التي تدير قطاع غزة، 
متهيداً إلمتام املصاحلة الفلسطينية وإنهاء االنقسام.
وتب��ذل  حماس جه��وداً كبيرة إلمت��ام املصاحلة 
الفلس��طينية، حي��ث ش��دد رئي��س مكتبها السياس��ي 
في غ��زة، األس��ير احمل��رر يحي��ى الس��نوار، ف��ي أكثر 
من مناس��بة عل��ى أن التوج��ه نحو املصاحل��ة »قرار 

استراتيجي ال رجعة عنه«.
ووصل يوم األحد الى غزة، وفد أمني ودبلوماسي 
مصري عبر حاجز بيت حانون »إيرز« شمال القطاع، 
يضم الس��فير املصري لدى »إس��رائيل« حازم خيرت، 
الل��واء س��امح كام��ل والعمي��د هم��ام أبو زي��د، وهما 
م��ن جه��از املخاب��رات املصري��ة، وذل��ك ملتابعة ملف 
املصاحلة واستالم احلكومة ملسؤولياتها في القطاع، 
وس��بقهم اخلميس املاضي وفد أمني فلسطيني وآخر 
إعالمي، وذلك للتحضي��ر الجتماع احلكومة في قطاع 

غزة يوم الثالثاء.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية هاني البسوس؛ 
أن من »املتوقع أن تس��تلم احلكومة الفلسطينية مهام 
عملها في القطاع بالش��كل الطبيع��ي لتقدمي اخلدمات 
املختلف��ة للمواطن��ني«. ورأى أن القطاع الذي »يعاني 

وصرح رامي احلمدالله، رئيس الوزراء، بأن عودة 
احلكوم��ة إلى غ��زة جاءت م��ن أجل حتقي��ق املصاحلة 

تداعي��ات  وإنه��اء 
املؤمل��ة  االنقس��ام 
نحو  اجلميع  ولينطل��ق 

الوحدة.
احلمدالله  وأع��رب 
للجه��ود  تقدي��ره  ع��ن 
احلثيث��ة الت��ي بذلته��ا 
في  املصرية  الس��لطات 
امتام املصاحلة، موجهاً 
التحية للفصائل والقوى 
أبن��اء  وكل  الوطني��ة 
الفلس��طيني  الش��عب 

إلنهاء االنقسام.

أزم��ات عديدة، قد ال تس��تطيع احلكومة الفلس��طينية 
واللوجس��تي  املال��ي  الدع��م  دون  معه��ا  التعام��ل 

واالستشاري من املؤسسات الدولية املتخصصة«.
البدائل كارثية

ون��ّوه البس��وس، إل��ى أن »التعام��ل م��ع أزمات 
القط��اع ال يت��م دفعة واح��دة، وعليه يج��ب إعطاء كل 

وق��ال احلمدالل��ه إن حكوم��ة الوف��اق س��تبدأ ف��ي 
اس��تالم مهامه��ا، مؤكداً: »ش��كلنا جلاناً تتول��ى املعابر 

ملف حق��ه والتعامل مع األمور امللح��ة أوالً؛ مثل ملف 
أزمة الكهرباء واملاء ثم البنية التحتية واإلعمار«.

م��ن جانب��ه، لف��ت الباح��ث املختص في الش��أن 
الفلس��طيني، جه��اد ملكة، أن »اخلط��وة األولى تتمثل 

واحل��دود واألم��ن وكل مناحي احلياة حيث مت تش��كيل 
جلان حلل جميع املشاكل«.

وأش��اد احلمدالل��ه بق��رار »حم��اس« ح��ل اللجنة 
اإلداري��ة، واصفاً إي��اه باخلطوة الهامة التي س��يبنون 
عليها الكثير من العمل مع الفصائل ومؤسس��ات العمل 
األهل��ي، مؤك��داً أن جناح احلكومة مره��ون بقدرتها في 

السيطرة على األرض.
الصف��وف  رص  إل��ى  اجلمي��ع  احلمدالل��ه  ودع��ا 
وااللتفاف حول القيادة ليكون الوفاق في أعلى صوره، 
وج��رت ف��ي اجلان��ب الفلس��طيني م��ن املعبر ف��ي هذه 
االثناء مراس��م اس��تقبال حاش��دة للوفد، تض��م أعضاء 
الوف��د املص��ري ف��ي قطاع غزة وش��خصيات سياس��ية 
ودبلوماس��يني وجموعاً من املواطنني، وس��ط إجراءات 

أمنية مشددة.
جتمه��ر الفلس��طينيون عل��ى حدود معب��ر إيرز في 
بي��ت حانون ل��دى وصول رئي��س الوزراء الفلس��طيني 
رام��ي احلمدالله وعدد من املس��ؤولني من حركة »فتح« 
إل��ى مدين��ة غ��زة، وب��دأ احلمدالل��ه بإلق��اء كلم��ة أمام 
احلش��ود أكد فيها أن الدولة الفلسطينية لن تقوم بدون 

وحدة جغرافية بني الضفة الغربية وقطاع غزة.

ببس��ط حكوم��ة الوف��اق لس��يادتها عل��ى ال��وزارات 
واملؤسسات املدنية واألمنية كافة في القطاع«. وشدد 
عل��ى وجوب أن تقوم »الس��لطة الفلس��طينية وحركة 
حم��اس، باتخ��اذ إج��راءات عملية من أجل اس��تعادة 
الثق��ة الداخلية، عب��ر إلغاء اإلج��راءات التي فرضتها 
الس��لطة عل��ى قط��اع غ��زة وبش��كل فوري«.وأوضح 
ملك��ة، أن »املطلوب من حكومة الوف��اق، حلول عملية 
إلنقاذ غزة م��ن اخلطر القادم؛ ألن احلل��ول الترقيعية 
ال ميك��ن له��ا أن تنقذ غ��زة مم��ا تعانيه«، مش��يراً إلى 
أن »القط��اع يحتاج لبنية حتتية ومش��اريع إس��كان 

وكهرباء ومدارس ومستشفيات وخدمات عامة«.
جناح زيارة

أما الناشط الفلس��طيني كمال موسى، فقد أكد أن 
»أحد عش��ر عاماً من احلص��ار أثرت عل��ى كل مناحي 
احلي��اة في القط��اع، مما فاقم مع��دالت الفقر والبطالة 
واإلحب��اط وفق��دان األم��ل ل��دى ش��رائح متع��ددة من 
ش��عبنا، وخاصة الش��باب، كم��ا أن فش��ل العديد من 

جوالت املصاحلة فاقمت حالة االنقسام«.
وأوض��ح أن »العقوب��ات األخيرة الت��ي فرضتها 
الس��لطة عل��ى القط��اع؛ م��ن قط��ع للكهرب��اء وخصم 
الروات��ب، وتقليص التحويالت العالجية، وعدم توفر 
الكثي��ر م��ن األدوية مبستش��فيات القط��اع، كانت هي 

كالقشة التي فاقمت األوضاع اإلنسانية في القطاع«.
وأش��ار موس��ى إلى أنه »بعد التفاهمات األخيرة 
ف��ي القاه��رة، واقتراب مص��ر أكثر من حم��اس وتوفر 
الثقة بجدية الدور املصري وعدم االنحياز لطرف دون 
ط��رف، أدرك اجلمي��ع أن فش��ل هذه اجلولة س��تكون 
له��ا آث��ار كارثي��ة عل��ى مس��تقبل القضي��ة والش��عب 
الفلسطيني«، معتبراً أن ما س��بق ذكره »يعطى األمل 

بنجاح زيارة احلكومة ولو جزئياً«.
وأض��اف: »ال ش��ك ف��ي أن عقب��ات وإش��كاليات 
وخالفات قد تنش��أ هنا أو هناك، لك��ن اإلرادة والرغبة 
احلقيقي��ة من اجلميع كفيل��ة بتذليل كل العقبات على 
طري��ق النه��وض مبش��روعنا وقضيتن��ا الوطني��ة«، 
معتب��راً أن »اإلرادة القوي��ة لقي��ادة حماس، س��تكون 

دافعاً قوياً إلجناح مهمة احلكومة الفلسطينية«.{

بقلم: أحمد صقر 

الحمدالله من غزة: الحكومة ستتسلم مسؤولياتها
وستبني على حل اللجنة اإلدارية

لكن ش��عبنا قادر على النه��وض من جديد«، مؤكداً: »س��يتم معاجلة القضايا 
اإلداري��ة العالق��ة، وعلى رأس��ها قضي��ة املوظفني، ضم��ن اتف��اق القاهرة عام 

.»2011
واس��تطرد: »نح��ن على يق��ني بأن الطري��ق الوحي��د للوص��ول لألهداف 
الوطني��ة اجلامع��ة ه��ي الوحدة وطي ه��ذه الصفح��ة )االنقس��ام(، ومن اآلن 
فصاع��داً ال��كل منخرط ومس��ؤول ف��ي جه��ود إعمار القط��اع وتعزي��ز صمود 

املواطنني وصون احلريات«.
وثم��ن احلمدالل��ه اجله��ود املصرية منذ تش��كيل حكوم��ة التوافق وحتى 
اللحظ��ة، لضمان إمتام املصاحل��ة الوطنية، مش��يداً بالفصائ��ل والقوى وكل 

أبناء الشعب الفلسطيني الذين وقفوا خلف حتقيق املصاحلة والوحدة.
واعتبر قرار حركة »حماس«؛ حل اللجنة اإلدارية ومتكني حكومة التوافق، 
»خطوة هامة س��نقوم بالبناء عليها الكثير من العمل، ونحن واثقون أن أجواء 
التفاهم وااليجابية ستسود ونتطلع للعمل بإيجابية مع كل الفصائل والقوى 

واملؤسسات لنجدة أهلنا في غزة ومعاجلة آثار االنقسام«.{

قال رئي��س حكومة التواف��ق الوطني الفلس��طينية، رام��ي احلمدالله، إن 
حكومته ستبدأ تسلم مسؤولياتها في إدارة شؤون قطاع غزة، مشيراً إلى أنها 

شكلت عدداً من اللجان ملمارسة عملها.
وص��ّرح احلمدالل��ه في مؤمت��ر صحفي عقده ي��وم االثنني ل��دى وصوله 
لغزة: »س��تبدأ احلكومة تس��لم مهماتها، وس��تعالج امللف��ات العالقة مبا فيها 

ملف املوظفني في إطار اتفاق القاهرة املوقع عام 2011 واإلمكانات املتاحة«.
وش��دد على أن »جناح عمل احلكومة س��يكون مرهوناً بقدرتها التنفيذية 
على األرض وامليدان، وإحداث تأثير واس��ع على املواطن الفلسطيني في قطاع 

غزة«.
وأض��اف: »أولويتنا اليوم ه��ي التخفيف من معان��اة املواطنني في غزة، 
وذلك ضمن سلس��لة خطوات وبرامج عمل لهذا الشأن، وبذلك يصبح املجتمع 
الدولي مطالباً بالوقوف عند مس��ؤولياته واملس��اهمة في دع��م وإعادة إعمار 

غزة«.
وأشار رئيس احلكومة الفلسطينية إلى أن »الطريق ال يزال طويالً وشاقاً، 

»حماس«: إسرائيل المستفيد األول
من حالة االنقسام الفلسطينية

اعتبرت حركة املقاومة اإلس��المية »حماس« يوم الثالثاء، أن إسرائيل هي املستفيد األول 
من حالة االنقسام الفلسطينية.

وق��ال املتحدث باس��م احلركة حازم قاس��م، رداً على ش��روط رئيس الوزراء اإلس��رائيلي 
بنيامني نتنياهو لقبول املصاحلة الفلس��طينية، إن »إس��رائيل هي من تغذي عوامل االنقس��ام 

ألنها هي أول من تستفيد منه«.
وأضاف قاس��م في تصري��ح لألناضول، أن »الرد األنس��ب على ه��ذه التصريحات هو أن 
يس��تمر الشعب الفلس��طيني في مشوار املصاحلة، والعمل على اس��تكمال اخلطوات املطلوبة 

الستمرار احلوار«.
ولفت إلى أن »الش��عب الفلس��طيني بحاجة لصياغة برنامج سياس��ي ملواجهة االحتالل 

اإلسرائيلي«.
وشدد على أن »سالح املقاومة هو سالح شرعي ونظيف، وأن حماس ستستمر في امتالك 

كل وسائل القوة ملواجهة إسرائيل«.
وفي تصريح س��ابق، حدد ننت ياهو ثالثة شروط لقبول املصاحلة الفلسطينية، وذلك في 
أول تعقيب رسمي إسرائيلي عليها. وهي االعتراف بإسرائيل، وحل اجلناح العسكري حلركة 

»حماس«، وقطع العالقات مع إيران.
وعقدت احلكومة الفلس��طينية أول اجتماع لها في غزة منذ أربع س��نوات، مع بدء تس��لم 

احلكومة صالحياتها في القطاع، مبوجب تفاهمات املصاحلة التي رعتها مصر مؤخراً.{
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حكومة التوافق ُتؤجل رفع العقوبات عن غزة.. لما بعد لقاء القاهرة بين حماس وفتح
ق��ال املتح��دث باس��م حكوم��ة التواف��ق الوطني، 
يوسف احملمود، إن رفع اإلجراءات العقابية ضد قطاع 
غزة س��يتم اتخاذ قرار بش��أنها بعد اجتم��اع الفصائل 

الفلسطينية في القاهرة األسبوع املقبل.
وج��اء في تصريحاته ي��وم الثالثاء م��ن غزة: »ال 
يوج��د ش��يء اس��مه إج��راءات عقابية، ه��ذا مصطلح 
مرفوض، ه��ذه اإلجراءات اتخذت في إطار االنقس��ام، 

ونحن اآلن نريد معاجلتها وبصدد إنهاء االنقسام«.
وش��دد احملمود على أن »احلكوم��ة ال متتلك عصا 
س��حرية في ه��ذه اللحظة، وه��ذه األمور س��يتم البت 
به��ا بعد اجتم��اع القاهرة«، متابع��اً: »نعيش حلظات 
تاريخي��ة كب��رى إلنه��اء االنقس��ام، ونصب��و لتوحيد 

املؤسسات خلدمة قضايا شعبنا«.

الفلس��طينية  الوطن��ي  الوف��اق  حكوم��ة  أنه��ت 
ي��وم الثالثاء أول اجتم��اع لها في غ��زة دون التوصل 
لنتائج ملموسة، وقال رئيسها رامي احلمد الله إن كل 
القضاي��ا العالقة س��تحل وفقاً التفاق القاهرة، وس��ط 
انتق��ادات م��ن فصائل بغزة لع��دم اتخاذ ق��رار عاجل 

برفع العقوبات.
وخ��الل االجتم��اع األول للحكوم��ة في غ��زة، دعا 
احلمد الله املجتمع الدولي إلى الضغط على إس��رائيل 
لرف��ع حصاره��ا املف��روض عل��ى غ��زة وفت��ح جميع 
املعابر، كما طالب الدول املانح��ة بالوفاء بالتزاماتها 
في ما يخ��ص ملف إعادة إعمار القط��اع، الفتاً إلى أنه 

مت إصالح 65٪ من املنازل املدمرة.
وأكد رئيس حكومة الوفاق أن كل القضايا العالقة 
ستحل بالتوافق والش��راكة حسب اتفاق القاهرة، في 
إش��ارة إلى األهمية التي سيكتس��يها اجتماع حركتي 
واملقاوم��ة  )فت��ح(  الفلس��طيني  الوطن��ي  التحري��ر 

اإلسالمية )حماس( في القاهرة الثالثاء املقبل.
م��ن جهته��ا، قال��ت حرك��ة حم��اس إن��ه كان من 
املفترض أن تتخ��ذ احلكومة خ��الل اجتماعها قرارات 
مس��ؤولة وفورية تالمس معاناة الشعب الفلسطيني 
ف��ي غزة وقضاي��اه اإلنس��انية، وقال املتحدث باس��م 
احلرك��ة ف��وزي بره��وم إن��ه ال يوج��د مب��رر لتعطيل 

وتأجيل إجراءات التخفيف عن الشعب في غزة.
وأعرب��ت فصائ��ل فلس��طينية ع��دة ع��ن حتفظها 
إزاء ق��رار احلكومة تأجيل رف��ع العقوبات عن القطاع 

أعلن إسماعيل هنية رئيس املكتب السياسي حلركة 
»حماس« ي��وم الثالثاء، موافقة حركته على تلبية دعوة 
من جهاز املخاب��رات العامة املصرية لزيارة القاهرة يوم 

الثالثاء املقبل، للبدء باحلوار الثنائي مع حركة »فتح«.
وق��ال هنّي��ة خ��الل مأدبة غ��داء نظمته��ا »حماس« 
لرئي��س وأعضاء احلكوم��ة الفلس��طينية، والوفد األمني 
املص��ري الذي وصل القطاع األحد املاضي: »أبلغنا خالد 
فوزي رئيس جهاز املخاب��رات املصرية مبوافقتنا لتلبية 
دع��وة القاه��رة الثالثاء الق��ادم، لنبدأ احل��وار ثنائياً مع 
حركة فتح حول امللفات املتعلقة بعمل احلكومة بغزة«.

وب��نّي هنّي��ة أن جلس��ات احل��وار املقبل��ة ستش��هد 
»معاجلة امللفات، إلتاحة املجال للحكومة للعمل بأجواء 

توافقية بعيداً عن حالة التجاذب«.
كما أعل��ن هنّية خالل اللقاء، موافقة حركته للذهاب 
نحو »مرحلة احلوار الفلسطيني الشامل الذي ستشارك 
في��ه كل الفصائ��ل الفلس��طينية للحوار ح��ول آلية تنفيذ 

اتفاقية القاهرة«.
وقال هنّية إن »صفحة االنقس��ام طوي��ت إلى األبد، 

وأنه أصبح خلف ظهر الفلسطينيني«.
وأض��اف: »نح��ن ماض��ون ف��ي خط��وة املصاحلة، 
وفتحن��ا الباب واس��عاً، وهناك جهد مش��ترك بني جميع 

الفصائل، ومكونات الشعب الفلسطيني، إلجناحها«.
كم��ا ش��دد عل��ى اس��تعداد حركت��ه لدف��ع »أي ثمن 
إلجناح املصاحل��ة الوطنية، لترتيب البيت الفلس��طيني 

الوفاق  حكوم��ة  وكانت 
نيس��ان  ش��هر  ف��ي  أقدم��ت 
املاض��ي عل��ى خص��م أكث��ر 
م��ن 30 في املائ��ة من رواتب 
موظفي السلطة الفلسطينية 
ف��ي قطاع غ��زة، مب��ررة ذلك 
بأن��ه ج��اء بس��بب احلصار 
املف��روض عليه��ا، وأن��ه ل��ن 
يطال الراتب األساسي، ومن 
ثم قامت بإحالة قرابة سبعة 
آالف موظف مدني، و18 ألف 

موظف عسكري للتقاعد.
من��ذ  الوف��اق  وترف��ض 

إل��ى ما بعد اجتم��اع القاهرة، إذ اعتب��ره عضو املكتب 
السياس��ي للجبه��ة الش��عبية لتحرير فلس��طني كايد 
الغول أم��راً يتناقض مع تصريحات س��ابقة للرئيس 
محم��ود عب��اس ب��أن العقوب��ات س��ُترفع مبجرد حل 

اللجنة اإلدارية التي شكلتها حماس.
ونقلت مواق��ع إخبارية عن عب��اس قوله: »بيننا 
خالف��ات أيديولوجية مع حماس، لكنن��ا جميعاً جزء 
من الش��عب الفلس��طيني، لك��ن عندم��ا يكونون حتت 
مظل��ة منظمة التحرير الفلس��طينية يج��ب أن يكونوا 
ضمن دولة واحدة بقانون واحد وسالح واحد يحكمه 

نظام واحد«.
مبعوث مصري

وف��ي وق��ت س��ابق ي��وم الثالث��اء، ب��دأ مبع��وث 
الرئي��س املص��ري ورئي��س املخاب��رات العام��ة خالد 
ف��وزي زيارت��ه ألراض��ي الس��لطة الفلس��طينية بلقاء 
عب��اس في رام الله، ثم توّجه إل��ى غزة والتقى رئيس 
املكتب السياسي حلماس إس��ماعيل هنية، كما حضر 

اجتماع رئاسة احلكومة.
ووصل احلمد الل��ه إلى القطاع ي��وم االثنني لبدء 
تسلم حكومته مسؤولياتها، وسبق أن أعلنت حماس 
ي��وم 17 أيل��ول املاضي عن حل اللجن��ة اإلدارية التي 
ش��ّكلتها هن��اك، ودعوته��ا احلكوم��ة للق��دوم لغ��زة 
الس��تالم مهامه��ا، وذلك ف��ي إط��ار اجله��ود املصرية 

للمصاحلة.{

في إطار السلطة«.
وق��ال: »الس��لطة تعن��ي حكوم��ة واح��دة وقي��ادة 
ومرجعية واحدة، وانتخابات رئاسية وتشريعية، وفي 

إطار منظمة التحرير الفلسطينية«.
ودعا هنّية الفصائل الفلس��طينية إلى العمل بش��كل 
مش��ترك من أجل »اله��دف الوطني املتمث��ل بإقامة دولة 
فلس��طينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ذات س��يادة 
إل��ى  »نتطل��ع  وأض��اف:  الق��دس«.  وعاصمته��ا  ح��رة، 
املصاحلة والوحدة الوطنية كي نكون ش��ركاء في القرار 
السياسي، وفي قرار املقاومة، وفي قرار احلرب«. ورحب 
هنّية باجلهود املصرية، والعربية التي سبقتها، لتحقيق 

املصاحلة وتوحيد الفلسطينيني.
ال��وزراء  الل��ه رئي��س  ق��ال رام��ي احلم��د  ب��دوره، 
الفلسطيني في كلمة له سبقت مأدبة الغداء: »نحن نريد 
مصاحلة حقيقية تفس��ح املجال حلكومة التوافق تس��لم 
مهمتها كاملة في غزة، لنباشر النهوض في قطاع غزة«. 
»ش��ريكاً  حم��اس  حرك��ة  الل��ه«  »احلم��د  واعتب��ر 
استراتيجياً في القضية الفلس��طينية«، داعياً إلى العمل 
على »ترس��يخ املصاحلة بغزة كما في الضفة«. وعقدت 
حكومة التواف��ق الفلس��طينية اليوم الثالث��اء اجتماعها 
األسبوعي في قطاع غزة، ألول مرة منذ تشكيلها منتصف 
عام 2014 . وترأس اجللس��ة رئيس الوزراء رامي احلمد 
الل��ه الذي وص��ل إلى غ��زة يوم االثن��ني، برفق��ة أعضاء 

حكومته.{

ذلك الوقت إرس��ال حصة قطاع غزة م��ن األدوية التي 
تص��ل إل��ى مخازنها م��ن قبل ال��دول املانحة، ال س��يما 
أدوي��ة مرضى الس��رطان وبعض األم��راض اخلطيرة 
ومرتفع��ة الثم��ن، وكذل��ك املوافقة عل��ى أي حتويالت 
طبية للعالج في مش��افي الضف��ة الغربية أو األراضي 
الفلس��طينية احملتل��ة ع��ام 1948، مما تس��بب بوفاة 

قرابة ثالثني مريضاً.
غ��زة  مغ��ادرة  موع��د  عل��ى  رّده  مع��رض  وف��ي 
والعودة إلى الضفة الغربية، أردف: »ال يوجد مغادرة 
بعد اليوم، اليوم نح��ن موجودون على جزء غالي من 

وطننا وبني شعبنا ونحن شعب موحد«.
وأفاد بأن رئيس احلكوم��ة رامي احلمد الله طلب 
من أعضاء احلكومة خالل جلسة مجلس الوزراء التي 
عق��دت اليوم الثالث��اء بغزة إعداد تقاري��ر كاملة لكافة 
االحتياج��ات األولي��ة للمواطن��ني في القط��اع من أجل 

البدء في تنفيذها
وأوض��ح احملم��ود أن اجتم��اع احلكوم��ة في غزة 

ناق��ش ملف��ات: الكهرباء، املي��اه واإلعم��ار، وأن احلمد 
الل��ه طل��ب م��ن ال��وزراء تقريراً مفص��الً ع��ن كل ملف.

وأكد أن االجتماع »ش��دد على أن استعادة املؤسسات 
أج��ل  م��ن  كبي��رة؛  جه��ود  إل��ى  يحت��اج  وتوحيده��ا 
االنط��الق م��ن قاع��دة صحيحة وإمت��ام كاف��ة امللفات 
بش��كل صحيح«. وثّم��ن مجلس الوزراء »ال��دور الهام 
والتاريخ��ي« ملص��ر عل��ى رعايتها االتف��اق واهتمامها 

مبلف إنهاء االنقسام.
ون��ّوه احملم��ود إل��ى أن مجل��س ال��وزراء »طالب 
املجتمع الدولي ببذل جهوده لرفع احلصار عن غزة«، 
مش��يراً إلى أن الوضع فيها »مأس��اوي«، مؤكداً: »هذه 
اللحظ��ات التاريخي��ة تؤه��ل للتح��رك عل��ى املجتمع 
الدول��ي لتحقيق ه��ذه الغاية وإنهاء احلص��ار«. وبنّي 
احملمود أن مجل��س الوزراء ثمن خالل اجتماعه موقف 
حرك��ة املقاوم��ة اإلس��المية - حم��اس؛ املوافق��ة على 
مب��ادرة رئيس الس��لطة الفلس��طينية محم��ود عباس 

إلنهاء االنقسام.
وح��ول املعاب��ر، أفاد ب��أن احلكومة ش��كلت ثالث 
جلان؛ إحداها جلنة املعابر، وس��تبدأ مناقش��اتها فوراً 
بع��د اجتم��اع حركت��ي »حم��اس« و»فتح« األس��بوع 

القادم في القاهرة.
ويش��ار إلى أن هذه ه��ي املرة الثاني��ة الذي تعقد 
حكوم��ة الوف��اق اجتماعها ف��ي غزة منذ تش��كليها في 
صي��ف ع��ام 2014، حيث عق��دت اجللس��ة األولى لها 
في تش��رين الثان��ي من العام ذاته بع��د انتهاء احلرب 

األخيرة على غزة.
وأعلن��ت حركة »حم��اس« في 17 أيل��ول املاضي 
ع��ن حّل اللجن��ة اإلدارية، ومتكني حكوم��ة الوفاق من 
العم��ل في غزة »اس��تجابًة للجه��ود املصرية لتحقيق 

املصاحلة الفلسطينية وإنهاء االنقسام«.{

أول اجتماع للحكومة في غزة دون نتائج 
والفصائل تنتقد!

هنّية: نتطلع إلى الوحدة الوطنية والمصالحة
لنكون شركاء في القرار السياسي لزيارة القاهرة

نفذت قوات االحتالل اإلسرائيلي يوم االثنني حملة اعتقاالت بالضفة الغربية شملت مراسلنَي بقناة 
األقص��ى الفضائية، كما اعتقلت أجهزة الس��لطة الفلس��طينية على مدى يومني العدي��د من كوادر حركة 

املقاومة اإلسالمية )حماس( بينهم طلبة وأسرى محررون.
وأفاد مراس��لون أن قوات االحتالل اعتقلت مراس��لي قناة األقصى ع��الء الطيطي من مدينة اخلليل، 

وأمير أبو عرام من رام الله، من منزليهما.
م��ن ناحي��ة أخرى، قالت حركة حم��اس في بيان إن أجهزة أمن الس��لطة الفلس��طينية نفذت حملة 

اعتقاالت يومي السبت واألحد لطلبة وعناصر من احلركة.
ووفقاً للحركة، اعتقل الطالب بجامعة النجاح موس��ى دويكات بعد أس��ابيع من املالحقة والتهديد 

بالتصفية، كما اعتقل طالب بكلية العندليب للتمريض.
وفي اخلليل اعتقلت املخابرات األسير احملرر بهاء عرعر من بلدة صوريف، في حني تواصل احتجاز 

األسير احملرر أحمد أبو سندس من بلدة دورا لليوم العشرين.
في السياق نفسه، تواصل املخابرات في اخلليل احتجاز األسير احملرر عاهد أبو فارة لليوم السابع، 

واألسير احملرر شادي النمورة منذ أكثر من أربعة أشهر، رغم قرارات إفراج عديدة حصل عليها.{

السلطة الفلسطينية واالحتالل
يعتقالن كوادر من حماس
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الدول العربية تتساقط في حبال نتن ياهو.. واحدة بعد أخرى

انقــالب على أسـتـانــة
أم ابتزاز لتركيا؟

تتس��اقط  اخلري��ف،  فص��ل  ف��ي  الش��جر  كأوراق 
أنظم��ة عربي��ة واح��دة تل��و األخ��رى، أم��ام اإلغ��راءات 
والوع��ود الكاذب��ة والكالم املعس��ول الذي تس��معه من 
أركان الكي��ان الصهيون��ي بقي��ادة بنيامني ن��نت ياهو، 
اليمين��ي العنص��ري اإلرهابي املتط��رف، وأقطاب إدارة 
الرئيس األمريكي، ومعظمهم م��ن اللوبي الصهيوني أو 
املتعاطف��ني معه، حول توفير احلماية لهذه األنظمة من 

اخلطر اإليراني عليها.
وتك��ّر حب��ات املس��بحة كاش��فة طبيع��ة املؤام��رة 
التي حاكتها هذه األنظمة على مّر الس��نني ضد القضية 
الفلس��طينية، وتوفير احلماية لنفس��ها على حس��ابها، 
ورفع��ت اآلن برق��ع احلياء ع��ن وجوهها وكش��رت عن 

أنيابها.
وكان منب��ر اجلمعي��ة العام��ة لألمم املتح��دة، في 
دورته��ا ال� 72، امل��كان املناس��ب لهذه األنظم��ة إلماطة 
اللثام عن وجوهه��ا لتظهر على حقيقتها، التي بالتأكيد 
ل��م تك��ن ولي��دة اللحظة، بل تأت��ي في س��ياق مؤامرات 

خفية متارس لسنوات عديدة سابقة.
وش��هدت هذه الدورة تغييراً ملحوظاً في اخلطاب 

لبع��ض  السياس��ي 
ممثل��ي ه��ذه األنظم��ة 
دول��ة  إزاء  العربي��ة 
والتعام��ل  االحت��الل، 
انس��حبت  معها كأنها 
األراض��ي  م��ن 
وأنه��ت  الفلس��طينية 
لفلس��طني،  احتالله��ا 
الدولتني،  وقبلت بحل 
عل��ى  تن��ص  كم��ا 
ذل��ك مب��ادرة الس��الم 
العربي��ة، الت��ي كتبوا 
وأقنع��وا  نصه��ا 

اتف��ق املجتمعون في »أس��تانة 6« عل��ى املضّي في 
اتفاق��ات خف��ض التصعي��د؛ التي ش��ملت ف��ي خريطتها 
األخي��رة مدينة إدلب رغم وجود فصائل إس��المية. وقال 
املجتمعون أنفس��هم إّن »أس��تانة 6« يعّد أجنح اجتماع 
ب��ني النظ��ام واملعارضة من جه��ة، وبني ال��دول الراعية 
)روس��يا، إي��ران، تركيا( له م��ن جهة ثاني��ة، منذ اندالع 
الث��ورة الس��ورية. واعتقَد اجلمي��ُع أّن احل��رب وضعت 
أوزاره��ا أو كادت، وال س��يما في املناط��ق الواقعة خارج 
س��يطرة داعش. فاجلميع خرج من املؤمتر راضياً عّما مّت 
التوصل إليه واعتبره نقطة انطالق حقيقية للبدء باحلل 

السياسي املنشود من اتفاقات خفض التصعيد.
وبعد »أس��تانة 6« بدأت تتواتر األخبار عن حشود 
عس��كرية تركية تتهّيأ لدخول إدل��ب، بالتفاهم مع إيران 
وروسيا لتنفيذ االتفاق، سواء رضيت الفصائل املتشددة 
أو رفضت، وبدأ احلديث عن وس��اطات كي تس��حب هذه 
الفصائ��ل )فتح الش��ام واملتحالف��ون معه��ا( عناصرها 
منع��اً لالقتت��ال الداخل��ي؛ باعتب��ار أّن الق��وات التركية 

ستدخل مصحوبة بالثوار، على غرار درع الفرات.
وفج��أة، وقبل أن يجف حبر االتف��اق، ُيِغيُر الطيراُن 
الروس��ي على مواقع مدنية وعس��كرية ف��ي إدلب وريف 

قم��ة بي��روت العربية ع��ام 2002 بتبنيها. ف��راح وزير 
اخلارجي��ة الس��عودي ع��ادل اجلبير يغازل إس��رائيل، 
تيمن��اً بالرئي��س املصري عب��د الفتاح السيس��ي، الذي 
ش��دد على أهمية أمن املواطن اإلسرائيلي، وخال خطابه 
من كلمة االحتالل أو الدعوة الصريحة النس��حاب قوات 
االحت��الل من األراضي الفلس��طينية، وبدالً من ذلك اتهم 
الفلس��طينيني بع��دم القب��ول مبب��دأ التعاي��ش. وس��ار 
اجلبي��ر أيضاً على خطى حمد بن عيس��ى ملك البحرين 
على خط مغازلة إس��رائيل، بالدعوة للتطبيع مع دولة 

االحتالل وإدانة من يطالب بعدم التعامل معها.
وفي س��ياق هذه التغي��رات وصل وزي��ر خارجية 
الس��عودية إلى قناعة بضرورة إنه��اء الصراع العربي 
اإلس��رائيلي في ظل التوافق الدول��ي على حل الدولتني. 
وب��دالً من التش��ديد عل��ى الدع��وة لالنس��حاب الكامل، 
ووض��ع ح��د الحت��الل األراض��ي الفلس��طينية، تفض��ل 
بالق��ول في كلمت��ه إن »النزاع العربي اإلس��رائيلي أكبر 
نزاع تش��هده املنطقة ف��ي وقتنا احلاض��ر، وإننا ال نرى 
مب��رراً الس��تمراره، خصوصاً ف��ي ظل التواف��ق الدولي 
ح��ول احل��ل القائم على ح��ل الدولت��ني، واملس��تند إلى 

حم��اة وريف حل��ب الغرب��ي، وب��دا واضح��اً أّن القصَف 
ممنه��ج وم��دروس ومش��ابه للقصف عل��ى مدينة حلب، 
حيث يس��تهدف الروس في قصفهم مقومات احلياة، من 
ش��بكات مياه وكهرباء ومش��اف ومس��توصفات، ما دفع 
مديري��ات التربي��ة احلرة لوق��ف الدوام خش��ية حدوث 
مجازر بحق الطالب، فيم��ا تزامن القصف مع حديث عن 

نّية النظام اقتحام ريف حلب الغربي وريف إدلب.
وب��دا القصف الروس��ي غريب��اً وغير مبرر، ال س��يما 
أّن��ه ج��اء عقب أس��تانة مباش��رة وقب��ل زي��ارة الرئيس 
الروس��ي بوتني لتركيا، حيث قطع البلدان ش��وطاً بعيداً 
ف��ي التفاهم��ات السياس��ية الت��ي حقق��ت لهما مكاس��ب 
اقتصادي��ة؛ وتط��ورت لتع��اون عس��كري متث��ل بصفقة 
صواريخ إس 400 الروس��ية لتركيا، وهي الصفقة التي 

أغضبت الغرب احلانق على تركيا كثيراً.
فلم��اذا ينقل��ب الروس عل��ى اتفاق رع��وه ووقعوه، 

وعّدوه نصراً سياسياً؟!
ال ميك��ن فص��ل م��ا يج��ري في اس��تفتاء كردس��تان 
حتديداً والقضية الكردية عموماً، فامللفات متداخلة فيما 
بينها. والقضية الكردية مسألة 
أم��ن قوم��ي لألتراك أي��اً كانت 
األتراك  ويتحس��س  احلكومة، 
كثيرا جتاه هذه القضية، وهذا 
ما يفس��ر تصريح��ات الرئيس 
الناري��ة،  أردوغ��ان  الترك��ي 
واستعدادات تركيا العسكرية 
على احلدود احملاذية للعراق. 
فهل يريد الروس االنقالب على 
أستانة مستغلني حاجة تركيا 
لهم ف��ي مل��ف كردس��تان؟ أم 
ابتزاز تركيا وحتقيق  يريدون 

ق��رارات الش��رعية الدولية ومب��ادرة الس��الم العربية، 
وصوالً إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 
وعاصمته��ا القدس الش��رقية«. وفي ه��ذا القول خروج 
ع��ن بنود املب��ادرة العربية، التي تن��ص أوالً على إنهاء 
االحتالل واالنس��حاب اإلسرائيلي الكامل، أي إلى حدود 
الرابع من حزيران 1967 وتس��وية مش��كلة الالجئني، 
قبل إنهاء الصراع والتطبيع مع دولة االحتالل. وأضاف 
اجلبير: »إنن��ا نرى أن توافق اإلرادة الدولية من ش��أنه 
ترجم��ة مبادئ احلل إلى واقع ملم��وس«. واحلقيقة  أن 
إس��رائيل الدولة القائمة باالحتالل ترفض إلزام نفس��ها 
باالنس��حاب م��ن األراض��ي الفلس��طينية، ناهي��ك ع��ن 
االنس��حاب الكامل مبا فيها القدس احملتلة، التي تشهد 

حملة مسعورة لتهويدها وتغيير معاملها.
بعد أيام يقول رئيس حكومه االحتالل بنيامني ننت 
ياهو، إن اس��رائيل لن تخلي أي مستوطنة في املستقبل 
مهما حدث. وأضاف في كلمة له في التجمع االستيطاني 
غوش عتصيون جنوب بيت حلم في االحتفال بالذكرى 
أن��ه وج��د ليبق��ى  ب��دء االس��تيطان،  اخلمس��ني عل��ى 
ويستمر، وأن إس��رائيل لن تزيل أي مستوطنة مستقبالً 
مهم��ا حدث. إلى جان��ب أن إدارة الرئيس دونالد ترامب 
ف��ي البيت األبيض لم حتدد حت��ى اآلن موقفاً، ولم تعط 
التزام��اً بح��ل الدولت��ني، رغ��م املطالبات الفلس��طينية 

الواضحة واملستمرة. 
ما قاله اجلبير في األمم املتحدة كالم ملغوم وسهم 
جدي��د موجه ض��د القضية الفلس��طينية، وهذا الس��هم 
يج��ب أن يواجه بحس��م وحزم م��ن قبل الفلس��طينيني 
بجميع توجهاتهم السياسية والعقائدية، ومن الشرفاء 
واملخلصني الع��رب للقضية الفلس��طينية، وأعتقد أنهم 
كث��ر. فهذا هو وقت التحرك قب��ل أن يفوت األوان. أوراق 

املزيد من املكاسب؟
يالحظ املتابع أّن روس��يا حتاول مس��ك العصا من 
املنتص��ف، فيرى بوتني أّن وحدة األراض��ي العراقية أمر 
مهم الستقرار املنطقة، وموقف بالده ثابت من ذلك، لكّنه 
في الوق��ت عينه يبدي تفهمه لطموح��ات الكرد القومية. 
ويدرك األت��راك جيداً أن ثمة أيدي خفّية ش��جعت رئيس 
اإلقليم مسعود البرزاني على إجراء االستفتاء، فمستبعد 
أن يقوم بهذه اخلطوة دون دعم من دول إقليمية ودولية 
تضمر الشر لتركيا، متاماً كاالنقالب التركي الذي دعمته 
دول كثي��رة حت��ت الطاولة، وإن أعربت ع��ن رفضه فوق 
الطاولة. فتركيا دولة مس��تهدفة، والساسة الشعبويون 
ف��ي أوروب��ا يتغ��ّذون م��ن مع��اداة تركي��ا، كما ق��ال أحد 
ال��وزراء األت��راك. وغير خ��اٍف اخلالف األملان��ي التركي، 
واخل��الف الترك��ي األمريكي، س��واء في م��ا يتعلق بدعم 
االنفصاليني الكرد في سوريا، أو ما يتعلق بدعم ورعاية 
االنقالبي��ني من جماع��ة فتح الله غول��ن. ويعمل الروس 
على اس��تثمار ه��ذه الظروف جل��ذب األت��راك إلى صفهم 

وتزعم قطب يقودونه.
وال ميلك األت��راك كثيراً م��ن األوراق ملواجهة اللعبة 
الروس��ية والضغوط والدسائس الغربية، ولكّنها متتلك 
رؤي��ة واضحة في ما يتعلق بالقضي��ة الكردية، وتفضل 
هنا املوقف الروس��ي على املوق��ف األمريكي، فأمريكا هي 
م��ن أعط��ت للبرزاني ه��ذه الق��وة، وتبذل جه��وداً عملّية 
النفص��ال الك��رد في س��وريا، بينما يس��عى ال��روس إلى 
حتقي��ق حلم األكراد القومي من خ��الل اإلدارة الذاتية )أو 
الفيدرالية(، في حال مش��ابه إلقليم كردس��تان العراقي 
قبل االس��تفتاء. وأبدت احلكومة السورية موافقتها على 
ذل��ك، من خالل تصري��ح وزير اخلارجية الس��وري وليد 
املعل��م الذي أب��دى اس��تعداد حكومته للح��وار مع الكرد 

حول قضية اإلدارة الذاتية ضمن الدولة السورية.
فالروس ال يرغبون في االنقالب على أستانة؛ ألنهم 
حقق��وا من خالله مكاس��ب ل��م حتققه��ا طائراته��م، إمّنا 
يرغب��ون بخل��ط األوراق بش��كل يبعد تركيا ع��ن الغرب 
عموماً، والوالي��ات املتحدة حتديداً، ويلحقها باملعس��كر 
الروس��ي؛ مستغلة الورقة الكردية. لكن غاب عن الروس 
أّن القضية الكردية ال تتعل��ق باألتراك وحدهم، فالعراق 
وس��وريا وإي��ران ترفض إقام��ة دولة كردي��ة، واإلجماع 
والدع��م اإلقليم��ي، فضالً ع��ن إجماع الغالبية الس��احقة 
للقوى السياس��ية التركية واملؤسس��ة العسكرية، ورقة 
تركي��ا الرابحة في مواجه��ة أي ضغ��ط أو ابتزاز يخّص 
الورق��ة الكردي��ة، فض��الً ع��ن حاج��ة روس��يا لتركيا في 

ملفات كثيرة.{

كثي��رة ال تزال ف��ي أي��دي الفلس��طينيني، رغ��م الوضع 
العربي املهلهل، الذي ساهمت هذه األنظمة في إيجاده، 
وكأنه��ا كان��ت من��ذ زم��ن على اخلط نفس��ه م��ع العدو 

الصهيوني، في انتظار اللحظة املناسبة.
وأوج��ه هذه الدعوة إلى جامعة الدول العربية، أن 
جتد في هذه الهجمة االنهزامية، فرصتها كي متسح ولو 
جزءاً بسيطاً من تاريخها األسود وحتّسن صورتها، وأن 
تنحاز إلى فلس��طني وشعب فلس��طني وقضية فلسطني 

التي ستظل رغم أنف املتآمرين القضية األولى. 
فرص��ة نتمنى عل��ى اجلامعة العربي��ة أال تفّوتها. 
وكذل��ك نتمن��ى على أمينه��ا العام أحمد اب��و الغيط، أن 
ينته��ز ه��ذه الفرصة كي ميس��ح صورت��ه احملفورة في 
عق��ول العرب عندم��ا كان وزير خارجية نظام حس��ني 
مب��ارك، وهو يقف إلى جانب وزي��رة خارجية االحتالل 
تس��يبي ليفن��ي وه��ي تعل��ن احل��رب عل��ى قط��اع غزة 
ع��ام 2008، أن الص��راع مع الع��دو الصهيوني يتوقف 
عندما يعود احلق ألصحاب��ه، وعندما ينجلي االحتالل 
عن األراضي الفلس��طينية، وعندما يقيم الفلس��طينيون 
دولته��م بعاصمته��ا القدس الش��رقية، وعندم��ا يتحرر 
األسرى من سجون االحتالل.. عندئذ فقط ميكن التفكير 

بوقف الصراع.
وإل��ى أن يتحق��ق ذل��ك، ف��إن الص��راع ل��ن ينتهي 
ول��ن يتوقف النضال، والش��عب الفلس��طيني بكل قواه 
وأطيافه السياس��ية والفصائلية والوطنية والعقائدية 
عل��ى  األم��ني  احل��ارس  وه��و  الوحي��د،  الضام��ن  ه��و 

مصاحله..{

بقلم: علي الصالح 

بقلم: جالل زين الدين 

هل لدينا خطة إلعادة 
النازحين السوريين؟!

إشارات االردن إلى موضوع الالجئني 
الس��وريني باتت واضح��ة، فامللك عبد الله 
يصفهم باالجانب، ويعلن انهم يستهلكون 
رب��ع املوازن��ة، وعم��اد الفاخ��وري وزي��ر 
إن  يق��ول:  الدول��ي  والتع��اون  التخطي��ط 
نس��بة متويل خط��ة االس��تجابة اإلقليمية 

لألزمة السورية لم تتجاوز ٪39.
ان  الق��ول  ميك��ن  املعطي��ات،  به��ذه 
الشكوى والتباكي ليس��تا باالستراتيجية 
املناس��بة ملواجهة هذه املصيب��ة اليومية، 
وأيض��اً ال ميك��ن التعويل م��رة اخرى على 
املجتم��ع الدول��ي، فترامب ف��ي خطابه من 
عل��ى منصة االمم املتحدة دع��ا الى توطني 
الالجئ��ني، وتل��ك رس��الة مزعج��ة علين��ا 

مواجهتها بقوة وسرعة.
من جهة أخرى، هناك تراجع كبير في 
منس��وب العنف والعمليات العسكرية في 
س��وريا، فهناك مناطق آمنة على حدودنا، 
وهناك توافقات بوقف اطالق النار تساهم 

بعودة النظام لإلمساك بزمام األمور.
هذه الشروط والظروف، تستدعي ان 
يفكر مطبخ الق��رار بصياغة خطة واضحة 
ومح��ددة لتأمني عودة أكب��ر عدد ممكن من 

الالجئني السوريني الى مناطقهم.
ال خي��ار أمامن��ا إال ه��ذا احل��ل، علين��ا 
االداري��ة  آليات��ه  وصياغ��ة  ب��ه،  التفكي��ر 
واالجتماعية والنفس��ية، فكل ي��وم تأخير 

ستكون كلفته كبيرة على مستقبل البلد.
ان ثمة حتديات س��تواجه هكذا خطة، 
فامل��زاج النفس��ي لالج��ئ الس��وري ما زال 
خائفاً من املس��اءالت األمنية ح��ال عودته 
إل��ى بلده، كما أن األس��د وبع��ض رجاالته 
ما زالوا باردين في تشجيع الالجئني على 
الع��ودة، أضف إلى ذل��ك التوقعات بتأخر 
إع��ادة اإلعمار بفع��ل التجاذب��ات الدولية 

واإلقليمية.
لكن رغم ذلك، علينا التخطيط والعمل 
إلع��ادة الالجئني إلى بالدهم، توافقاتنا مع 
روسيا وواشنطن وغرفتنا املشتركة يجب 

استثمارها خلدمة هدف كهذا.
مرة اخرى يج��ب ان ال نتردد في ذلك، 
فم��ن ح��ق الالجئ��ني ان نس��اعدهم عل��ى 
العودة، ومن حق البل��د علينا جميعاً عدم 

تركها للتآكل من كل األطراف.{

بقلم: عمر عياصرة - عمان
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لحماية المناطق اآلمنة
هل تتدخل تركيا عسكريًا في إدلب؟

 تتزاي��د املؤش��رات على احتمال قي��ام تركيا 
بتدخ��ل عس��كري في محافظ��ة إدلب الس��ورية، 
خاص��ة بعد تصريح��ات الرئي��س التركي رجب 
طي��ب أردوغان -ف��ي نيويورك- ع��ن عزم بالده 
على إرس��ال ق��وات إليها، في إط��ار تطبيق اتفاق 
»خف��ض التصعي��د« الذي ج��رى التواف��ق عليه 
بني الرعاة الثالثة )روس��يا وتركي��ا وإيران( في 
اجتماع أس��تانا األخي��ر، وإقرار البرمل��ان التركي 
متديد تفويض احلكومة للجيش التركي بالقيام 

بعمليات خارج احلدود في العراق وسوريا.
هذا األمر س��بق أن قال أردوغان إنه س��يطّور 
»األوض��اع الراهن��ة في مس��ار مختل��ف متاماً«، 
إضافة إل��ى تزايد حش��ود اجلي��ش التركي على 
احلدود السورية املقابلة حملافظة إدلب، ودخول 
بعض الوحدات واآلليات العسكرية إليها، فضالً 
عن تصريح��ات عدد من ق��ادة فصائل املعارضة 
السورية املس��لحة املنضوية ضمن عملية »درع 
واس��تعدادهم  تأهبه��م  تؤك��د  الت��ي  الف��رات«، 

للمشاركة في معركة إدلب.
لقاءات وتفاهمات

وال شك في أن الرئيس التركي ناقش -خالل 
ف��ي  ترام��ب  دونال��د  األميرك��ي  الرئي��س  لقائ��ه 
نيويورك- التفاهم الروس��ي/التركي/اإليراني، 
القاض��ي بإدخ��ال إدل��ب ضم��ن مناط��ق خفض 
التصعي��د، وما يتطلبه ذلك م��ن إمكانية الدخول 

في مواجهة عس��كرية إلرغام قادة »هيئة حترير 
الش��ام« على حّل حتالفهم العس��كري، واالبتعاد 

عن »جبهة فتح الشام«.
واجلبه��ة األخي��رة طالبته��ا جه��ات كثي��رة 
س��ورية وغير سورية بحّل نفس��ها والدخول في 
اجليش الس��وري الوطني، الذي دعا إليه كل من 
املجل��س اإلس��المي الس��وري ورئي��س احلكومة 
السورية املؤقتة، أو على األقل االبتعاد عن مدينة 
إدلب واملراك��ز احلضرية التابعة لهذه احملافظة، 
وتس��ليم إدارتها إلى مجالس مدنية منتخبة من 

السكان.
غي��ر أن األه��م هو ما س��يتمخض ع��ن اللقاء 
الذي جرى بني الرئيس التركي ونظيره الروسي 
فالدميي��ر بوت��ني ف��ي أنق��رة، وق��د نوقش��ت فيه 
تفاصي��ل املعرك��ة املنتظ��رة، وخاص��ة اإلس��ناد 
العسكري اجلوي الروسي، وحدود املناطق التي 
سيتم الدخول إليها. ذلك أن اتفاق أستانا تضمن 
انتش��ار قوات روسية وإيرانية في مناطق وجود 
قوات النظام واملليشيات الطائفية اإليرانية، فيما 
تنتش��ر قوات تركية في مناطق وج��ود الفصائل 

السورية املعارضة.
وهو م��ا رفضته »هيئة حترير الش��ام« التي 
استبقت تنفيذ االتفاق بالقيام بعمليات عسكرية 

ف��ي الري��ف الش��مالي حملافظ��ة حم��اة املج��اور 
جلن��وب محافظ��ة إدل��ب، وقوبل ذل��ك بهجمات 
جوي��ة وصاروخي��ة روس��ية مكثف��ة اس��تهدفت 
املراف��ق احليوية باحملافظة، وركزت على ما بقي 
من حواضن ملختلف فصائل املعارضة السورية 
املس��لحة، وطاول القصف اجلوي الروسي كافة 

املرافق املدنية في إدلب ومناطقها.
ورغ��م معارض��ة نظام بش��ار األس��د دخول 
ق��وات تركية إل��ى محافظ��ة إدلب، واعتب��اره أن 
اتفاق أس��تانا ال يعطي الش��رعية لوجود القوات 
التركي��ة ف��ي إدلب؛ ف��إن معارضت��ه ال متتلك أي 
مصداقي��ة أو أهمية تذكر، لكون الطرف الروس��ي 
ه��و من يقرر، والنظام ليس لديه س��وى تنفيذ ما 

يقرره الروس واإليرانيون.
ف��ي املقاب��ل؛ كان الفت��اً دع��م املنس��ق العام 
للهيئ��ة العليا للتف��اوض )ري��اض حجاب( ألي 

عمل عسكري مشترك بني تركيا وفصائل اجليش 
الس��وري احلّر ضد هيئة حترير الشام، ويعكس 
ذلك مواقف غالبية السوريني في محافظة إدلب، 
الذين سبق أن خرجوا في مظاهرات عديدة مبدن 
وبل��دات محافظ��ة إدل��ب، وطالب��وا جبه��ة فتح 
الشام باالبتعاد عن املراكز احلضرية والكف عن 

التدخل في إدارة شؤونهم وحياتهم.
تفاهمات الضرورة

ويب��دو أن تركي��ا وجدت نفس��ها -في اآلونة 
األخيرة- مضطرة إلى الدخول في سيناريوهات 
عس��كرية، وعقد حتالفات وتفاهمات سياسية ما 
كان��ت تفضلها من قب��ل، خاصة بع��د أن أدار لها 
الظهر حلفاؤها في حلف شمال األطلسي )الناتو( 

وفي مقدمتهم الواليات املتحدة األميركية.
فق��د حجم��ت إدارة الرئي��س الس��ابق باراك 
أوبام��ا ال��دور التركي في س��وريا عندم��ا منعت 

بقلم: عمر كوش

الصهيون���ي على األرض الفلس���طينية. وف���ي ذات الوقت، يعرض أمن 
إيران القومي للخطر بخاصة في الوقت الذي تس���تمر فيه إس���رائيل 
في البحث عن س���بل وأس���اليب للنيل من إيران وقدراتها العس���كرية 

والعلمية والتقنية.
الكي���ان الصهيون���ي يعم���ل جاهدًا عل���ى إيجاد مناف���ذ لطائرات 
حربي���ة قريب���ة م���ن إي���ران. الكي���ان الصهيون���ي يعم���ل جاه���دًا على 
توظي���ف مطارات عربية خليجية ملصلحة قواته اجلوية، ويعمل على 
بن���اء مطارات عس���كرية في كردس���تان لكي يتمكن م���ن خوض غارات 
جوية خاطفة وناجحة ضد املنشآت اإليرانية، أي أن األكراد يعملون 
عل���ى وض���ع املنطقة كلها في خطر حروب مدمرة لن توفر على الكرد 

املعاناة واألحزان.
واألك���راد يهددون األمن القومي العرب���ي واإليراني بتعاونهم مع 
الواليات املتحدة. أمريكا تسن أسلحتها ضد إيران، وهي تطمع دائمًا 
بزي���ادة قواعدها العس���كرية في املنطقة لتس���هيل أي عمل حربي قد 
تقوم به ضد إيران. وإذا كانت كردستان ستحتضن الكيان الصهيوني، 
فإنها بالتأكيد ستحتضن أمريكا أيضًا. ونحن نرى اآلن تعاون الكرد 
م���ع أمري���كا ف���ي س���وريا، وكيف قام���ت قواع���د عس���كرية أمريكية في 
املناطق الكردية في الش���مال الس���وري. ونحن على دراية بأن الوجود 
األمريكي في الش���مال السوري يهدد األمن السوري والعراقي بخطر 
ش���ديد. وس���بق لألمريكيني أن قصفوا اجليش الس���وري مرات وقتلوا 

عددًا كبيرًا من اجلنود السوريني.
إن اس���تمرار تعاون األكراد مع األمريكيني في سوريا يضعهم في 
زاوي���ة الع���داء التي لن تك���ون نتائجها طيب���ة ال للع���رب وال لألكراد. 
وفي النهاية ال بدنّ من تذكير األكراد بأن أمريكا وحلفاءها هم الذين 
صنع���وا املش���كلة الكردي���ة، وذل���ك لإلبق���اء على مش���كلة تش���غل دول 
املنطقة وتستنزف طاقاتها. لقد استعمل االستعماريون األكراد عند 

تقسيم املنطقة ليبقوا شوكة في حلوق اجلميع. 
واخلاس���ر األكب���ر في النهاية هم األكراد. الكي���ان الصهيوني كان 
املستفيد األكبر من التقسيم االستعماري للمنطقة، والصهاينة هم 
الذين دعموا ذلك التقس���يم الذي لم يعط األكراد نصيبًا، وذلك من 
أجل الفوز بفلس���طني. واآلن يتناس���ى األكراد تآمر الصهاينة عليهم 

ليستمروا في تلويثهم لكل املنطقة.
األكراد ال يريدون التعايش مع اآلخرين أو احلياة معهم، وعليهم 
أن يتحملوا املس���ؤولية. فهل لدى حكومة العراق ما يبرر عملها ضد 
كردس���تان العراق؟ نعم لديها مبررها جتنبًا للفنت واحلروب وس���فك 
الدماء. وإليران حق واضح في الدفاع عن أمنها القومي ومنع تسلل 
الصهاين���ة إل���ى الش���مال الغربي من أراضيها. ولس���وريا كل احلق في 
احملافظة على وحدة أراضيها وس���يادتها واحلفاظ على أمن ش���عبها. 
وم���ن يقي���م عالقات مع الصهاينة س���واء كان عربي���ًا أو كرديًا أو تركيًا 
ال يس���تحق التعاطف واملس���اندة  وعليه أن يتحمل التبعات التي قد 

تكون قاصمة مهلكة.{

أن���ا أح���د الكت���اب السياس���يني العرب الذي���ن دافعوا ع���ن حقوق 
األكراد على مدى س���نوات طويلة على الرغم من أني كنت على دراية 

ومعرفة بعالقة مصطفى البرزاني مع الكيان الصهيوني.
اس���تمر الكي���ان الصهيون���ي بالنظ���ر إل���ى املش���كلة الكردي���ة من 
زاويت���ني وهم���ا: زاوي���ة إش���غال دول املنطق���ة بصراع���ات مس���لحة مع 
األكراد وباألخص العراق، وزاوية إقامة إس���رائيل الرديفة في ش���مال 

العراق لتكون عونًا لها على الدول العربية إن لزم األمر. 
وله���ذا ق���دم الصهاين���ة العون العس���كري املطل���وب للك���رد أثناء 
ثورته���م الت���ي ب���دأت ع���ام 1958 ف���ي الع���راق، وقدم���ت له���م اخلبرات 
القتالي���ة واملس���اعدات املالي���ة. ول���م يتأخ���ر ق���ادة الك���رد ع���ن تلق���ي 
ب الكرد  املس���اعدات وطلب املزي���د، وإقامة برنامج ثقافي ترب���وي يقرنّ

من الصهاينة ويدفعهم إلى التطبيع معهم. 
لم نكن يومًا غائبني عن املسرح العراقي، وال عن عبث السياسيني 
الك���رد بالس���احة العراقية. نحن لس���نا ف���ي غياب ع���ن التاريخ، ولكن 
اعتدن���ا الظ���ن أن األكراد أصبحوا أكثر وعيًا م���ع الزمن وهم يدركون 
اآلن تعقي���دات املنطقة العربية اإلس���المية، وس���يفكرون مئات املرات 
قبل االستجابة لعمليات التحريض الصهيونية واالستنجاد بالكيان 

الصهيوني.
رون يوم���ًا العيش ف���ي املنطقة كجزء  كن���ا ن���رى أن األكراد س���يقرنّ
ه���ا مع الع���رب واإليرانيني  طبيع���ي منه���ا، ويحيون حل���و احلياة ومرنّ
واألت���راك. لكن ال يبدو أن ظنوننا كان���ت صائبة. واضح أن األكراد ال 
ينظرون إلى أنفس���هم كجزء من املنطقة وهم على اس���تعداد للتعاون 

مع أعداء املنطقة من أجل مصاحلهم اآلنية واملؤقتة.
ه���م م���ا زال���وا يتعاون���ون مع الكي���ان الصهيون���ي، وم���ع الواليات 
املتحدة األمريكية بخاصة في س���وريا. إنهم ال ينظرون إلى أنفس���هم 
بعي���ون املنطق���ة، بل بعي���ون أعداء املنطق���ة، وعلى رأس���هم الصهاينة 

واألمريكان.
نقلت وسائل اإلعالم صورًا حية لتظاهرات كردية في أربيل ومدن 
كردي���ة عراقية أخرى وعلم الصهاينة يرفعه متظاهرون كرد وهم في 
غاية البهجة والس���رور. وكان رفعه الفتًا في اس���تعراضه أمام وس���ائل 
اإلعالم، وبات مفهومًا أن الذين رفعوا العلم كانوا يقصدون استفزاز 
هم إلى مواجهات مستقبلية. العلم  يهم وجرنّ العرب واإليرانيني وحتدنّ
الصهيوني يتحدى العراق وإيران وبعض الشعب الفلسطيني الذين 
ين من العدوان الصهيون���ي املتمثل باغتصاب  م���ا زالوا يعان���ون األمرنّ
الوطن وتش���ريد الش���عب، ومن رفعوه يدعون كل العرب الغيارى على 
الوط���ن الفلس���طيني املقدس وعلى الوطن العرب���ي إلى النقمة على 

األكراد واتخاذ كل اإلجراءات القاسية ضدهم.
عي أن رف���ع العل���م الصهيون���ي كان مبثاب���ة مبادرات  أم���ا م���ن يدنّ
ش���خصية وب���دون أي تكلي���ف حزبي أو رس���مي إمنا يس���تغبي الناس. 
عم���ل م���ن ه���ذا القبيل لم يك���ن ليتم ل���وال موافقة مس���بقة من قبل 
جهات رسمية وأخرى حزبية، ألنه ينطوي على تداعيات كثيرة تلحق 

األضرار باألكراد أكثر مما تلحق أضرارًا باآلخرين.
صحي���ح أن عالقات كردية صهيونية س���تكون 
مؤذي���ة للمنطق���ة، لك���ن الثم���ن ال���ذي س���يدفعه 
األك���راد أكب���ر بكثي���ر م���ن الثم���ن الذي س���يدفعه 
ض علي���ه إمن���ا  الع���راق. فم���ن فع���ل ذل���ك أو ح���رنّ
يتس���م بالغب���اء والضغينة واحلق���د على مختلف 
قومي���ات املنطقة. أمن األك���راد هو من أمن العرب 

واإليرانيني واألتراك، وليس من أمن الصهاينة.
ض أمن  عالقة األكراد بالكيان الصهيوني تعرنّ
الع���راق للخطر، ألن في ذل���ك ما يتيح للصهاينة 
إقام���ة قواعد عس���كرية ومطارات حربي���ة لعرقلة 
أعم���ال اجلي���ش العراقي عندم���ا تتطلب املصالح 
القومي���ة مس���اعدة ه���ذا اجلي���ش ال���ذي يش���كل 
مصدر افتخار واعتزاز للعرب. س���تكون هناك في 
كردس���تان »إس���رائيل الصغرى« الت���ي تتبع الكيان 

عندما يرفع الكرد علم الصهاينة!!
بقلم: عبد الستار قاسم 
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القوات األميركية وفصائل اجليش السوري احلر 
املنخرط��ة ف��ي عملي��ة »درع الفرات« م��ن التقدم 
باجت��اه منب��ج، وذهب��ت إدارة الرئي��س احلالي 
ترامب في نفس املنح��ى فأبعدت تركيا ومنعتها 
من أي دور في معركة الس��يطرة على الرقة ودير 

الزور.
مهم��ة  أس��ندت  األميركي��ة  اإلدارة  إن  ب��ل 
إل��ى مليش��يات »ق��وات س��وريا  املعرك��ة  ه��ذه 
الدميقرطي��ة« )YBG(، التي تش��كل مليش��يات 
»وح��دات حماية الش��عب« )اجلناح العس��كري 
حل��زب االحتاد الدميقراط��ي الك��ردي(، وهو أمر 
القى معارضة ش��ديدة من املسؤولني األتراك ألن 
أنق��رة تعتبر هذا احلزب منظم��ة إرهابية، لكونه 
ميثل الذراع السورية حلزب العمال الكردستاني 

.)PKK(
وقد ش��عر الساس��ة األتراك بخذالن حليفهم 
كبي��راً  عس��كرياً  دعم��اً  ق��دم  ال��ذي  األميرك��ي 
ملليش��يات حزب االحت��اد الدميقراط��ي الكردي، 
ول��م يبِد الساس��ة األميركي��ون أي تفهم ملخاوف 
تركيا حيال مس��اعي هذا احلزب للس��يطرة على 
مناطق واسعة بش��مالي سوريا، ومخططاته في 
تش��كيل كيان مع��اد لتركيا، وما يش��كله ذلك من 
تهديد ألمنها القومي. وبالنس��بة إلى تركيا فإنها 
تعن��ي من��ع قيام كي��ان معاد لها حل��زب االحتاد 
الدميقراطي الكردي في شمالي سوريا، ميتد من 
القامشلي في أقصى الش��مال الشرقي إلى البحر 

املتوسط في الشمال الغربي منها.
وفي املقابل؛ هناك تس��اؤالت عديدة عن ثمن 
التفاهم��ات التركي��ة الروس��ية اإليراني��ة، وعما 
إن كان��ت تقابله��ا االنعطاف��ة التركية ف��ي امللف 
الس��وري منذ س��يطرة قوات النظام واملليشيات 
الطائفية اإليرانية على حلب الشرقية، وتضمنت 
مقايضة تتطلب من القادة األتراك تخفيف لهجتهم 
الرافضة لبقاء نظام األسد، مقابل تفاهمات بدأت 
ب���»درع الفرات« ووصلت إلى نش��ر قوات تركية 

في إدلب.
األهمية والثمن

تنب��ع أهمي��ة محافظ��ة إدل��ب م��ن موقعه��ا 
حي��ث  التركي��ة،  للح��دود  احمل��اذي  اجلغراف��ي 
حت��اذي م��ن الش��مال والي��ة أنطاكي��ة )هاتاي( 
اخلاضع��ة  الس��ورية  عفري��ن  وبل��دة  التركي��ة 
لس��يطرة ح��زب االحت��اد الدميقراط��ي الك��ردي، 
وحتّدها من الش��رق محافظ��ة حلب، ومن الغرب 
محافظ��ة الالذقي��ة اخلاضع��ة لس��يطرة النظام 
الس��وري، وتض��م مناط��ق حضري��ة هام��ة مثل 
مع��ّرة النعم��ان وس��لقني وحارم وبنش وجس��ر 

الشغور وأريحا وسواها.
وتتحدث أوس��اط إعالمية تركية عن اقتراب 
موع��د العملي��ة العس��كرية في إدل��ب، باالعتماد 
عل��ى عناص��ر فصائ��ل اجلي��ش احل��ر املنضوية 
حتت »درع الفرات«، واإلس��ناد اجلوي الروسي، 
والهدف منها هو للس��يطرة على اجلزء الشمالي 
م��ن احملافظة على ط��ول 120 كيلومت��راً وبعمق 

30-40 كيلومتراً داخل األراضي السورية.
وإن حتقق ذلك فإنه س��يفضي إلى التخلص 
من عناصر هيئة حترير الش��ام أو إبعادهم عنها 
على األق��ل، واألهم ه��و قطع كافة اإلم��دادات عن 
مليش��يات وح��دات حماي��ة الش��عب املوج��ودة 
ف��ي عفرين، وبالتال��ي قطع االتص��ال اجلغرافي 
بني كانتونات م��ا تس��مى »اإلدارة الذاتية« التي 
فرضها حزب االحتاد الدميقراطي الكردي بالقوة 

على سكان تلك املناطق.
ه��ذا إضاف��ة إلى من��ع احتمال قيام مليش��يا 
الوح��دات الكردي��ة بعملي��ة عس��كرية ف��ي إدلب 
بإس��ناد جوي من التحالف الدول��ي الذي تقوده 
الوالي��ات املتح��دة األميركي��ة، وه��و أم��ر يتلهف 
إليه ق��ادة حزب االحت��اد الدميقراط��ي وجناحه 
العس��كري، وحتدث��وا ع��ن إمكاني��ة قيامه��م به 

مبكراً.
وُيخشى -في حال تنفيذ أي عملية عسكرية 
بإدلب- أن حتدث كارثة إنسانية كبرى، تضاف 
إلى الكوارث التي أملّت بالش��عب السوري منذ أن 
خ��رج مطالباً باس��ترجاع كرامته وني��ل حريته، 
إذ ليس أمام غالبية س��كان إدلب املدنيني س��وى 
الهروب من ُحّمى املعارك إن اش��تعلت، واللجوء 
إل��ى تركيا التي حتتض��ن أكثر م��ن ثالثة ماليني 
الج��ئ س��وري، وس��ُيثقل كاهلَه��ا جل��وُء أع��داد 
إضافي��ة منهم إل��ى أراضيها؛ فه��ل تتحمل تركيا 

كلفة كل ذلك؟{

اليمن بعد ثالث سنوات من الحرب
انسداد لألفق السياسي.. وحرب بال نهاية!

العاصم��ة  ف��ي  وأنصاره��م  احلوثي��ون  احتف��ل 
اليمني��ة صنع��اء ي��وم اخلمي��س 21 أيلول مبناس��بة 
م��رور ثالث��ة أع��وام عل��ى س��يطرتهم عل��ى العاصمة 
صنع��اء في 21 أيلول 2014م ، لق��د مرت ثالثة أعوام 
من��ذ غي��اب الدولة اليمنية وقيام س��لطة األم��ر الواقع 
املش��كلة من احلوثيني وحزب املؤمتر في 11 محافظة 
ف��ي ش��مال اليم��ن وأجزاء من س��ت محافظ��ات أخرى 
وبهذه املناسبة سنلقي الضوء على أبرز مالمح املشهد 

اليمني بعد ثالث سنوات من احلرب.
 تقدم محدود للش��رعية، واس��تنزاف للجميع منذ 
اندالع احل��رب األهلية في اليمن وما تبعها من التدخل 
الش��رعية«  لدع��م  العرب��ي  ل�»التحال��ف  العس��كري 
س��يطرت  2015م،  آذار   26 ف��ي  الس��عودية  بقي��ادة 
قوات اجلي��ش الوطني مس��نودة باملقاومة الش��عبية 
ومدعومة بإس��ناد قوات التحالف العربي على الكثير 
م��ن املناطق ف��ي احملافظ��ات اجلنوبية أبرزه��ا مدينة 
ع��دن ومدن زجنب��ار وعتق واحلوط��ة ومناطق أخرى 
في اجلنوب، كما خسروا مدينة املخاء ومحيطها، وهي 
منطقة حيوية في س��واحل محافظة تعز، كما خس��روا 
مناط��ق كثيرة في مأرب واجل��وف وغيرها، ولكنهم ما 
يزال��ون يس��يطرون على مواق��ع هامة ف��ي محافظات 
جنوبية مثل حلج وشبوة، وفي محافظات شرق اليمن 
مثل اجلوف ومأرب، وفي تعز التي يبدو أن هناك قراراً 
من التحالف بعدم احلس��م العسكري فيها واستنزاف 
مختل��ف األطراف وف��ي مقدمتهم ح��زب اإلصالح، كما 
ال ت��زال احل��رب مش��تعلة في جبه��ات عدي��دة وأهمها 
جبه��ات تعز وجبه��ة احلدود اليمنية الس��عودية، في 
ظل توجه من التحالف لتحويلها حلرب اس��تنزاف بال 

أفق. 
 تدهور األوضاع اإلنسانية واالقتصادية

بعد ثالث سنوات من احلرب تدهورت األوضاع 
اإلنس��انية والصحية واالقتصادية في اليمن بشكل 
مخي��ف، ودف��ع املدني��ون الثم��ن الغال��ي للح��رب، 
والكارثة الكبرى هي انقط��اع رواتب أكثر من مليون 
موظ��ف ميني مل��دة تزي��د على ع��ام، وهو م��ا يعني 
ان��زالق أكث��ر من س��بعة ماليني نس��مة من الس��كان 
إل��ى حافة الفق��ر املدقع، وال تزال حتوي��الت أكثر من 
مليوني مغترب ميني تعيل ماليني األس��ر في اليمن، 

وحتول دون حدوث مجاعة شاملة باليمن.
تفي��د التقارير الصادرة عن احلكومة واملنظمات 
املدني��ة ب��أن أكث��ر م��ن ثالثة مالي��ني مين��ي نزحوا 
ملناطق داخل اليمن أغلبه��م من محافظة تعز، وأكثر 
م��ن ملي��ون ونص��ف نزح��وا إلى خ��ارج اليم��ن كما 
توفي أكثر من ألفي ش��خص بوباء الكوليرا، وبلغت 
احلاالت املش��تبه بإصابتها بالوب��اء أكثر من نصف 
ملي��ون حالة، كم��ا قتل أكثر من 14 ألف��اً وجرح أكثر 
من 30 ألفاً من املدنيني بسبب احلرب، وهذه األرقام 
مجرد عّينة من األرقام املفزعة واإلحصائيات املخيفة 
التي جتّمل املشهد االقتصادي واإلنساني والصحي 

املتدهور في اليمن.
 ورغم أن املنظمات الدولية واإلنس��انية تواصل 
جهودها احملدودة وتواصل رفع التقارير عن األوضاع 
اإلنسانية وتوصلها لألمم املتحدة واملجتمع الدولي 
وتنش��رها في مختل��ف وس��ائل اإلع��الم، إال أن هذه 
املنظمات وهذه التقارير عن األوضاع اإلنس��انية في 
اليمن لم تستطع تشكيل رأي عام عاملي يضغط بقوة 
إليقاف احلرب في اليمن، كما لم تنجح دعوات الدول 
واملنظمات اإلنسانية في فتح مطار صنعاء لتخفيف 
معان��اة املدنيني رغم وف��اة اآلالف من املرضى الذين 
كانوا يحتاجون للعالج في اخلارج وبقاء اآلالف من 

العالقني اليمنيني في اخلارج بانتظار فتح املطار. 
 انسداد لألفق السياسي

تعث��رت املفاوض��ات ب��ني األطراف السياس��ية 
اليمني��ة التي جرت جوالتها خالل الثالث الس��نوات 
املاضي��ة في جنيف بسويس��را وفي دول��ة الكويت، 
وذلك لتمسك كل طرف بش��روطه وانعدام الثقة بني 
مختل��ف االطراف وع��دم تقدمي أي ط��رف ألي تنازل 
حقيقي، فالشرعية تطالب حتالف احلوثي واملؤمتر 
بتسليم السالح الثقيل واالنسحاب من املناطق التي 
يس��يطرون عليها واالنصياع للحوار السياسي وفق 
املرجعيات الثالث )املب��ادرة اخلليجية - مخرجات 
مؤمت��ر احل��وار - ق��رارات مجل��س األم��ن( وه��و ما 

يعتبره حتالف احلوثي وصالح استسالماً وتسليم 
لرقابهم للطرف اآلخر.. ويبدون استعدادهم للحوار 
السياس��ي ب��ال ش��روط، ويقدم��ون مب��ادرات تراها 
الش��رعية التفافاً على املرجعي��ات الثالث واحلقيقة 
أن احلوثي��ني ال يري��دون التفري��ط باملكاس��ب الت��ي 
حققوها بقوة السالح خالل السنوات املاضية حيث 
يري��دون احلفاظ عليها إضافة إل��ى ضمانات دولية 
بنيله��م للتمثي��ل املطلوب في الس��لطة ف��ي املرحلة 

القادمة. 
املش��كلة احلقيقية أنه ال يوج��د أي أفق أو نهاية 
سياس��ية له��ذه احلرب، حي��ث تؤكد كل املؤش��رات 
عل��ى أرض الواق��ع أن احلرب في اليمن س��تتواصل 
فترة أطول مما توق��ع اجلميع، رغم تدهور األوضاع 
اإلنسانية واالقتصادية في مختلف املجاالت وبشكل 

مخيف.
وبخص��وص الوض��ع السياس��ي ف��ي اجلنوب 
فإن املجلس االنتقالي اجلنوبي بقيادة محافظ عدن 
الس��ابق عيدروس الزبيدي وفصائل جنوبية أخرى 
مث��ل احل��راك اجلنوبي بقي��اد العميد ناص��ر النوبة 
واحل��راك اجلنوبي بقيادة حس��ن باع��وم وغيرهم، 
كان��ت وما زالت تس��عى لف��ك االرتباط بني الش��مال 
واجلن��وب، إال أن صوتها خفت مؤخ��راً بينما تطرح 
احلكومة الش��رعية اليمن االحتادي كحل وسط بني 

الوحدة االندماجية واالنفصال الكامل. 
 إضعاف الشرعية 

هن��اك مفارق��ات ف��ي املش��هد اليمن��ي، فاملناط��ق 
الت��ي يس��يطر عليه��ا حتالف احلوث��ي واملؤمت��ر أكثر 
أمناً واس��تقراراً من بعض املناطق التي تس��يطر عليها 
الش��رعية وخصوص��اً العاصم��ة املؤقت��ة ع��دن رغم 
حتسن الوضع األمني فيها، وعند دراسة هذه الظاهرة 
ف��إن عوامل عديدة - بحس��ب املراقب��ني - حالت دون 
متكن الشرعية من تطبيع األوضاع في املناطق احملررة 
وإع��ادة هيبة الدول��ة فيها وتوفي��ر اخلدمات وصرف 
الرواتب بشكل منتظم للموظفني، وأبرزها عرقلة دولة 
اإلم��ارات للحكوم��ة الش��رعية بعدن خصوص��اً وفي 
اجلنوب عموماً، ما ادى إلى إضعاف الشرعية وتعقيد 

املشهد السياسي. 
من الواضح أن الس��عودية رغم قيادتها للتحالف 
فق��دت فعاليتها عل��ى األرض ملصلحة اإلم��ارات، التي 
أظه��رت مس��تجدات الواق��ع أن له��ا أجن��دة وأهدافاً ال 
تتواف��ق مع أه��داف الش��رعية، ب��ل وتع��ارض معها، 
حي��ث وص��ل األمر إلى قص��ف طيران اإلم��ارات لقوات 
احلماية الرئاس��ية املوالية للش��رعية بع��دن، وهو ما 
ين��ذر بتداعيات خطي��رة وتعقيدات إضافية للمش��هد 
والسياس��ي  العس��كري 

باليمن.
التحال��ف لدولة   إخراج 
دع��م  »حتال��ف  م��ن  قط��ر 
الشرعية« باليمن واخلالفات 
اخلليجية، كشفت بدورها عن 
ملف��ات وأجندة خفّي��ة لدولة 
وه��و  اليم��ن،  ف��ي  اإلم��ارات 
م��ا تناولت��ه اآلل��ة اإلعالمي��ة 
الضخم��ة املوالي��ة لقطر مثل 
اجلزيرة وغيرها من وس��ائل 

اإلعالم.{

بقلم: محمد مصطفى العمراني 

ق��ال الرئي��س اإليران��ي حس��ن روحان��ي، ي��وم 
االثنني، إن تطوير التعاون بني تركيا وإيران سيس��هم 

بشكل هام في حل املشاكل اإلقليمية.
جاء ذلك في كلمة له خالل استقباله رئيس هيئة 
األركان التركي��ة خلوص��ي أكار، في القصر الرئاس��ي 
بالعاصم��ة طه��ران، الت��ي يزوره��ا األخي��ر إلج��راء 
مباحثات رس��مية، حس��ب املوقع اإلخباري للرئاسة 
اإليرانية. وأض��اف روحان��ي، أن »البلدين وصال إلى 
نقطة متقدمة ف��ي العالقات السياس��ية واالقتصادية 

والدولية«.
وأش��ار إل��ى أن »تركي��ا وإي��ران ُتع��دان بلدي��ن 
مس��لمني متأصلني ف��ي املنطقة، ما يس��توجب عليهما 

زيادة التعاون في إطار املصالح املشتركة«.
وأك��د »ع��زم البلدي��ن عل��ى زي��ادة التع��اون بني 
القوات املسلحة للبلدين، وتقاسم اخلبرة في مجاالت 

مختلفة تفيد في إزالة التهديدات اإلقليمية«.
اإلره��اب  »محارب��ة  اإليران��ي:  الرئي��س  وتاب��ع 
وتوفي��ر أم��ن احل��دود، هي من ب��ني األه��داف الهامة، 
وتق��دمي تركي��ا وإي��ران املس��تقرتني والهامت��ني ف��ي 
املنطق��ة، الدعم لبعضهما البعض س��يلعب دوراً هاماً 

في حل املشاكل اإلقليمية«.
وش��دد عل��ى أن »تخري��ب احل��دود اجلغرافي��ة 

سيضر بأمن واستقرار املنطقة«.
م��ن جانبه، قال رئي��س األركان الترك��ي أكار، إن 
»تعزي��ز التعاون في املجال العس��كري ب��ني البلدين، 

سيكون له إسهامات كبيرة في استقرار املنطقة«.
)ل��م  اإلرهابي��ة  »العناص��ر  أن  أكار،  وأض��اف 

يسّمها( أثرت سلباً على استقرار املنطقة«.
ولف��ت إل��ى أن »تركيا أظه��رت احترامه��ا لوحدة 

أراضي كافة البلدان في املنطقة، وعلى رأس��ها سوريا 
والعراق«.

ودع��ا إلى »ضرورة زي��ادة التعاون ب��ني القوات 
املس��لحة التركية واإليرانية، من أجل مكافحة تهريب 

البشر واملخدرات، وضمان األمن اإلقليمي«.
وم��ن املنتظ��ر أن يلتق��ي رئي��س األركان التركي، 
ف��ي إطار زيارت��ه طهران، وزي��ر الدف��اع اإليراني أمير 

خامتي.
وفي وقت سابق، التقى أكار نظيره اإليراني محمد 
باق��ري، واألمني العام للمجل��س األعلى لألمن القومي 

علي شمخاني، في إطار زيارته الرسمية لطهران.
الرئي��س  ق��ال  املاض��ي،  أيل��ول  وف��ي منتص��ف 
الترك��ي رج��ب طيب أردوغ��ان، خالل مقابل��ة أجرتها 
مع��ه قن��اة تلفزيونية، إن »من املتوق��ع أن يزور إيران 
في الرابع من تش��رين األول )احلالي(، للمشاركة في 
اجتم��اع املجلس االس��تراتيجي الرفيع املس��توى بني 

البلدين«.{

روحاني: تطوير التعاون مع تركيا
سيسهم في حل المشاكل اإلقليمية
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معصوم يرحب بدعوة 
السيستاني إلى الحوار

 أش��اد رئي��س اجلمهوري��ة العراقي��ة 
ف��ؤاد معصوم بدعوة املرج��ع الديني علي 
السيس��تاني إل��ى »الت��زام الدس��تور نصاً 
وروح��اً واالحت��كام إلي��ه حل��ل اخلالفات 
الداخلي��ة«، وج��دد تأكيده وح��دة العراق 

وسيادته.
وقال معصوم في بيان ملناسبة اليوم 
الوطني العراقي: »أمتنى النصر التام على 
اإلرهاب وحترير كل شبر من أرض الوطن 
من براثن عصابات��ه املجرمة والنجاح في 
إعادة النازحني إل��ى ديارهم وإعادة إعمار 
الب��الد. وثّمن »بتقدير بال��غ دعوة آية الله 
العظمى اإلمام السيد علي السيستاني إلى 
التزام الدس��تور نص��اً وروح��اً واالحتكام 
إلي��ه حلل اخلالف��ات الداخلية، كما نش��يد 
بالترحي��ب الصادق والفوري الذي أعلنته 
حكوم��ة وبرمل��ان إقلي��م كردس��تان به��ذه 
الدع��وة ونق��در بعمق تأييده��ا من أطراف 

العملية السياسية كافة«.

عباس: كل شيء في غزة 
يجب أن يكون بيد السلطة

محم��ود  الفلس��طيني  الرئي��س  ق��ال 
عباس في مقابلة تلفزيونية مس��اء االثنني 
املاضي ان الس��لطة الفلس��طينية ستتسلم 
»كل ش��يء« في غ��زة، وجدد رفض��ه تكرار 
جترب��ة »ح��زب الل��ه« اللبناني ف��ي غزة، 
مؤك��داً ف��ي الوق��ت ذات��ه وج��وب نس��يان 

اخلالفات مع »حماس«.
وق��ال عب��اس ف��ي املقابل��ة م��ع قن��اة 
»س��ي بي س��ي« املصرية ح��ول املصاحلة 
الفلس��طينية«: »لدين��ا رغب��ة ش��ديدة في 
إمتام املصاحل��ة، وبعد 11 عام��اً يجب أن 
تعود اللحمة إلى الشعب الفلسطيني وإلى 
األرض الفلس��طينية«، مؤكداً أنه »من دون 
الوح��دة ال توج��د دولة فلس��طينية«. وأكد 
عباس أن »الس��لطة الفلس��طينية س��تقف 
عل��ى املعابر« ف��ي قطاع غ��زة، موضحاً أن 
»املعابر واألمن والوزارات، كل شيء، يجب 

أن يكون بيد السلطة الفلسطينية«.

نتن ياهو يرفض أي 
مصالحة فلسطينية

رفض رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
نتانياه��و أي مصاحلة فلس��طينية من دون 
االعتراف بإس��رائيل وحّل »كتائب القس��ام« 
اجلناح العس��كري حلركة »حماس«، وقطع 
عالقاتها مع ايران، فيما وعد قادة مستوطنة 
»معاليه أدوميم« )ش��رق القدس في الطريق 
إل��ى اريح��ا( ببن��اء 1200 وح��دة س��كنية 

جديدة.
وج��اءت تصريح��ات نتانياه��و خ��الل 
زيارته املس��توطنة ليت��رأس فيه��ا اجتماعاً 
احتفالي��اً لكتلة حزب��ه »ليك��ود« البرملانية، 
وتط��رق خالل��ه إل��ى املصاحلة ب��ني »فتح« 
و »حم��اس«، وق��ال إن إس��رائيل ل��ن تك��ون 
مصطنع��ة  »مصاحل��ات  لقب��ول  مس��تعدة 
يحاول فيه��ا اجلانب الفلس��طيني التصالح 
عل��ى حس��اب وجودن��ا«. وأض��اف أن م��ن 
االعت��راف  علي��ه  مصاحل��ة  حتقي��ق  يري��د 
بدولة إس��رائيل دولة يهودية، ويفكك الذراع 
العس��كرية حلركة حماس، ويقطع العالقات 
م��ع اي��ران الت��ي تدع��و إل��ى القض��اء عل��ى 
إس��رائيل وأمور أخرى. ه��ذه األمور واضحة 

للغاية«.

لقاءات أميركية - سودانية 
»صريحة« بشأن العقوبات

الس��وداني  اخلارجي��ة  وزي��ر  أعل��ن 
إبراهي��م غندور، أنه أجرى لقاءات »صريحة 
اإلدارة  ف��ي  مس��ؤوليني  م��ع  وواضح��ة« 
األميركية في ش��أن العقوبات التي تفرضها 
واشنطن على بالده، أدت إلى نقلة كبيرة في 
العالق��ات، الفتاً إلى أن الق��رار النهائي برفع 
العقوب��ات هو بيد الرئي��س األميركي دونالد 
ترام��ب بحل��ول 12 تش��رين األول احلال��ي. 
وقال غندور عقب لقاء الرئيس عمر البش��ير، 
إن��ه التقى خالل زيارته واش��نطن مستش��ار 
الرئي��س األميرك��ي لش��ؤون األم��ن الوطني 
ومكافحة اإلرهاب في البيت األبيض، وأجرى 
نقاش��اً مطوالً مع��ه حول العالق��ات الثنائية 
وجه��ود الس��ودان ف��ي مكافح��ة اإلره��اب. 
وأضاف: »اللق��اء كان صريح��اً وواضحاً مت 
النق��اش فيه حول رفع العقوبات ومرحلة ما 

بعد الرفع والعالقات بني البلدين«.
وأش��ار إل��ى أن اللق��اء أك��د أن احل��وار 
وأن  طيب��ة  بص��ورة  »س��ار  الطرف��ني  ب��ني 
العالق��ات انتقل��ت نقل��ة كبيرة«، واس��تدرك 
قائ��الً: »لك��ن الق��رار النهائ��ي عن��د الرئي��س 
األميركي«. وأضاف غن��دور أنه ناقش خالل 
اجتم��اع مط��ول املس��ارات اخلم��س للحوار 
بني اخلرطوم وواش��نطن ووض��ع العالقات 
مع نائ��ب وزي��ر اخلارجية األميرك��ي ومدير 
الوكال��ة األميركي��ة للتنمية الدولي��ة ومدير 
إدارة أفريقيا ومدير مكتب مبعوث السودان.

مليونا شخص انضموا إلى 
عداد الالجئين هذا العام

أعلن املف��وض الس��امي ل��ألمم املتحدة 
لشؤون الالجئني فيليبو غراندي أن أكثر من 
مليوني ش��خص من الفاري��ن من احلروب أو 
االضطهاد انضموا إلى صفوف الالجئني هذا 
العام. وأضاف غراندي أن من بني هذا العدد 
650 ألفاً من جنوب السودان و500 ألف من 
مس��لمي الروهينغ��ا الذي��ن فروا م��ن العنف 
ف��ي ميامنار إل��ى بنغالدش خالل األس��ابيع 
اخلمس��ة األخي��رة، إضاف��ة إل��ى كثي��ر م��ن 

الروهينغا الالجئني العدميي اجلنسية.
التنفيذي��ة  للجن��ة  غران��دي  وق��ال 
للمفوضي��ة العلي��ا لش��ؤون الالجئ��ني التي 
افتتحت اجتماعاً يستمر أسبوعاً في جنيف: 
»حت��ى اآلن في 2017 ف��ّر أكثر م��ن مليوني 
شخص الجئني من بالدهم«. وأضاف: »عادًة 
م��ا يصل��ون مرض��ى ويعانون م��ن الصدمة 
واجل��وع إلى أماك��ن نائية عل��ى احلدود في 
مجتمع��ات تأث��رت بالفق��ر وع��دم التنمي��ة. 
الكثي��رون ف��ي حاج��ة إل��ى حماي��ة عاجلة. 
أطفال انفصلوا عن عائالتهم ورجال ونس��اء 

وفتيات وأوالد تعرضوا لعنف جنسي«.

إسبانيا: دعوات في كاتالونيا 
إلى إخراج »االحتالل«

 اتهم��ت الس��لطات اإلس��بانية حكوم��ة 
التم��رد«،  عل��ى  ب�»التحري��ض  كاتالوني��ا 
معتب��رة أنه��ا تدف��ع س��كان اإلقلي��م »نح��و 
هاوي��ة«، وال��ذي ش��هد اس��تجابة واس��عة 
إلض��راب ع��ام دع��ت إلي��ه منظم��ات مؤيدة 
لالس��تقالل، بعد إصابة مئات خالل محاولة 
الش��رطة منع تنفيذ اس��تفتاء على االنفصال 

األحد املاضي.
وقال وزي��ر الداخلية خوان ايغناس��يو 
زويدو: »نرى أكث��ر فأكثر كيف تدفع حكومة 
كاتالونيا السكان نحو هاوية وحتّرض على 
التمرد في الش��وارع«. وأض��اف أن احلكومة 
اإلسبانية س��تتخذ تدابير ملنع »مضايقات« 

في حق الشرطة الوطنية.
مؤّي��دة  ومنظم��ات  أح��زاب  وكان��ت 
ال��ى  لالس��تقالل ونقاب��ات مح��دودة دع��ت 
اإلضراب، حتت شعار »شّل البالد« احتجاجاً 
عل��ى »عن��ف« الش��رطة، ث��م انضم��ت اليها 
نقابات بارزة. لكن أضخ��م احتاَدين للعمال 
في إس��بانيا أعلن��ا امتناعهما عن املش��اركة 
ف��ي اإلض��راب العام، ودع��وا الى ح��وار بني 
احلكومة املركزية وكاتالونيا، ونددا بالدعوة 

الى االستقالل وبعنف الشرطة.

البرلمان الفرنسي يقّر مشروع 
قانون مكافحة اإلرهاب

الفرنس��ية  الوطني��ة  اجلمعي��ة  أق��رت 
بأكثري��ة مريحة، الثالث��اء املاض��ي، قانوناً 
جديداً ملكافح��ة اإلرهاب الهدف منه مواجهة 
املخاط��ر اإلرهابي��ة في البالد التي س��بق أن 
تعرضت لسلس��لة اعت��داءات دامية منذ عام 

.2015
ووافق على مش��روع القان��ون بالقراءة 
األول��ى 415 نائب��اً مقاب��ل 127، فيما امتنع 
19 نائب��اً عن التصويت. وب��ات على النواب 
اآلن التوصل إلى تس��وية مع أعضاء مجلس 
بحل��ول  نهائي��اً  إلق��راره  متهي��داً  الش��يوخ 

منتصف تشرين األول احلالي.

بوتين يحّض واشنطن على 
عالقات »واضحة األسس«

دعا الرئيس الروسي فالدميير بوتني، 
ال��ى قيام عالقات ديبلوماس��ية »واضحة 
األس��س« م��ع الوالي��ات املتح��دة »تصب 
ف��ي مصلح��ة البلدين«، وذل��ك بعد قبوله 
أوراق اعتماد السفير األميركي اجلديد الى 

موسكو جون هانتسمان.
وأبدى بوتني بعد قبوله أوراق اعتماد 
هانتس��مان سفيراً لواش��نطن في موسكو 
»قلق��ه حيال املس��توى احلال��ي للعالقات 
مع الوالي��ات املتحدة«، معتب��راً أنها دون 
املس��توى. وقال الرئيس الروس��ي: »نحن 
مع قيام عالقات بناءة، واضحة األس��س، 
مصلح��ة  ف��ي  يص��ب  تع��اون  يس��ودها 
البلدي��ن. نح��ن مقتنع��ون ب��أن العالقات 
يجب أن ُتبنى على أس��س االلتزام الدقيق 
املصال��ح  واحت��رام  املس��اواة،  مبب��ادئ 
الوطني��ة، وع��دم التدخ��ل ف��ي الش��ؤون 
الداخلية«.وق��دم بوت��ني مج��دداً تعازي��ه 
الس  مج��زرة  بع��د  األميرك��ي  للش��عب 
فيغ��اس التي بلغ��ت حصيل��ة ضحاياها 
جريح��اً.  و527  األق��ل  عل��ى  قتي��الً   59
بدوره، قال هانتسمان: »اتطلع الى العمل 
على إعادة بن��اء الثقة بني بلدينا، وتعزيز 
العالقات على أس��س التع��اون واملصالح 

املشتركة«.

أردوغان: استفتاء شمال العراق 
خنجر في خاصرة منطقتنا

الترك��ي رج��ب طي��ب  الرئي��س  اعتب��ر 
أردوغان، »االس��تفتاء الباط��ل« الذي أجراه 
إقليم كردس��تان لالنفصال عن العراق، بأنه 
»محاول��ة غرس خنج��ر جديد ف��ي خاصرة 

منطقتنا«.
وق��ال أردوغ��ان ف��ي كلم��ة ألقاه��ا أمام 
الكتلة النيابية ل�»ح��زب العدالة والتنمية«، 
إن »تركيا جّربت وال تزال جتّرب كل الوسائل 
الرامي��ة حل��ل األزم��ة )اس��تفتاء االنفصال( 

بالعقل واحلكمة على أساس الوفاق«.
ولفت أردوغ��ان إلى أن تركيا س��تكتفي 
حالي��اً ببع��ض القيود ف��ي مج��االت معينة 
)حي��ال إدارة إقليم ش��مال العراق(، مش��يراً 
في الوقت نفس��ه، إلى أنها )القيود( ستزداد 
إل��ى  يع��ودوا  ل��م  »إذا  وأض��اف:  باط��راد. 
رش��دهم، فل��ن نت��ردد ف��ي اتخ��اذ خط��وات 

إضافية تتناسب مع التطورات«.
وش��دد أردوغان عل��ى أن كل حادثة في 
س��وريا والع��راق، م��ن ش��أنها التأثي��ر على 
تركيا، بل وتعد متعلقة بش��ؤونها الداخلية، 
مبيناً: »لذا ال يحق ألحد أن يسألنا: ملاذا أنتم 

مهتمون بالعراق وسوريا؟«.

لقطات سريعة

عبد الفتاح مورو يحّذر:
استفتاء انفصال شمال العراق 

»بداية تفتيت المنطقة«
»أوروبا تخش��ى التفتي��ت، ومنهجها في هذه الفترة ه��و توحيد اجلهود 
حتى ال تس��مع دعوات أخرى تطالب باالنفصال مثل م��ا يحدث في كتالونيا، 
وس��تأتي اس��كتلندا من بعدها وإيرلن��دا، لذلك رفضت أوروبا بش��كل منطقي 
دعم انفصال ش��مال الع��راق عن الدول��ة، لتقف في وجه النزع��ة االنفصالية 
عن��د بعض القوميات في الغرب، بينما إس��رائيل م��ن مصلحتها أن يتفكك كل 
جيرانها وخصومها لتوطد مش��روعها في املنطقة العربية«.. هكذا فسر »عبد 
الفت��اح مورو« املفكر اإلس��المي التونس��ي الب��ارز، املواق��ف املتباينة للغرب 

وإسرائيل جتاه استفتاء انفصال شمال العراق.
جاء ذل��ك في تصريح��ات خاصة 
ل��� »األناضول« على هامش مش��اركته 
في فعالية »دور الش��باب ف��ي التنمية 
املجتمعي��ة« الت��ي اس��تضافتها ي��وم 
خل��دون«  »اب��ن  جامع��ة  اجلمع��ة 

التركية.
في الوقت نفسه، حذر مورو، نائب 
رئي��س البرمل��ان التونس��ي والقي��ادي 
بحركة النهضة التونسية، من عواقب 
محتمل��ة له��ذا االس��تفتاء قائ��الً: »هذا 

بداية تفتيت املنطقة«.
وأوض��ح رؤيته: »تس��ويغ وج��ود مظلومية جل��زء من س��كان العراق ال 
ينبغي أن يبّرر انفصاالً في فترة نحن نحتاج فيها إلى وحدة الصف، انفصال 
ش��مال العراق تهيئة النفصال مناطق متعددة أخرى س��يكون لها تأثير على 

الواقع اجلغرافي السياسي مبا يؤول إلى تفتيت املنطقة« في نهاية املطاف.
واس��تطرد »مورو«: كما أن »رفع علم إس��رائيل أثناء احتفاالت االنفصال 
دلي��ل على تدخلها بش��كل كبير ف��ي دعم عملي��ة االنفصال ه��ذه، وأنه يخدم 

مصلحتها، إذ إنه يضعف فكرة املقاومة لدى الشعوب ولدى احلكومات«.
من جهة أخرى، علق »مورو« عل��ى »األزمة اخلليجية« الراهنة فوصفها 
بأنها »أزمة عابرة«، وأش��ار إلى أن »هناك عقالء يتدخلون حلل األزمة بشكل 
وّدي يخ��رج بأقل خس��ائر ممكنة، ويبذلون جهوداً ف��ي حتويل اخلالف )بني 
قط��ر وث��الث دول خليجية ومصر( إل��ى مرحلة من مراح��ل التاريخ ميكن أن 

تنسى«.
غي��ر أنه »إذا ع��ادت األمور إلى نصابه��ا - يتابع مورو - فإنها س��تعود 
بش��كل جدي��د، ألن قوى جديدة دخلت ف��ي املعادلة، وميزان الق��وى تغّير في 
املنطق��ة، لك��ن أن نبقى عل��ى هذا اجلف��اء، وأن تتعمق األزم��ة اخلليجية دون 
حل��ول فعلية، فهذا ينذر بخراب املنطقة، وما أصاب البيت اخلليجي س��يؤثر 

علينا جميعاً«.
وح��ول األوضاع السياس��ية في تون��س، أقر مورو ب��أن حركة »النهضة 
في تونس تتراجع كبقية األطراف السياس��ية، ألن الناس س��ئموا السياس��ة 
واحللول السياس��ية م��ا دام وضعهم االقتصادي لم يتغي��ر، وبدأوا في اتهام 

السياسيني، ومن بينهم اإلسالميون بعدم القدرة على القيام بواجبهم«.
وخلص إلى أن »تغيير ه��ذا االنطباع يحتاج إلى وقت حتى يفهم الناس 

أن هناك إشكاالت حقيقية حتول دون اإلجناز في حتقيق مطالبهم«.{

أوقع تفجيران انتحاريان وهجوم مسلح على مركز للشرطة في العاصمة 
الس��ورية، عدداً م��ن القتلى واجلرحى م��ن عناصر النظام بينه��م ضابط كبير 

إضافة إلى مدنيني.
وأكدت وس��ائل إعالم النظام انفجار س��يارة مفخخة أمام قسم شرطة حي 
امليدان في دمشق، ومقتل وجرح العشرات من قوات األسد، بينهم قائد ميليشيا 

الدفاع الوطني في قطاع اجلزماتية.
وأفادت صفحة »دمش��ق اآلن« أن من بني القتلى املالزم أول غيث الش��لبي 

وعناصر آخرين في قوات النظام إلى جانب عدد من اجلرحى.
وح��ول تفاصي��ل الهجوم أضافت الصفحة أن »س��يارة توقفت ُقرب قس��م 
ش��رطة حّي امليدان وترجل منها انتحاريان قاما باقتحام القسم وإلقاء القنابل 
واش��تبكوا مع عناصر النظام ومن ثم فجرا نفسيهما، وتبع ذلك تفجير السيارة 
التي أقلتهما« ما تسبب بسقوط 17 قتيالً، منهم 11 من القوات التابعة لألسد.

وأظهرت صور حج��م األضرار الكبيرة التي خلفه��ا الهجوم والتفجير، إلى 
جانب أشالء تعود لالنتحاريني.

وأش��ارت صفحة »يوميات قذيفة هاون« املوالية، إلى أن س��يارة مفخخة 
انفجرت بالقرب من مخفر حّي امليدان، وبعد دقائق من االنفجار قام انتحاريان 

بتفجير نفسيهما داخل القسم، ما أوقع 11 قتيالً في صفوف قوات األسد.
واعترف��ت صفحة »طرطوس اليوم«، مبقتل قائد ميليش��يا الدفاع الوطني 
ف��ي قطاع اجلزماتية مع عدد من عناصره، خالل االش��تباكات التي تلت دخول 

انتحاريني إلى قسم شرطة امليدان وتفجير نفسيهما بداخله.
وس��ارعت ميليش��يات الش��بيحة لالنتش��ار في الش��وارع وس��ط تش��ديد 
أمني وإطالق الرصاص في الهواء، بالتزامن مع توافد س��يارات اإلس��عاف إلى 

املنطقة.{

انتحاريان يوقعان 17 قتياًل
من شرطة حّي الميدان في دمشق



11األمان األمان الدولياألمـان - العــدد 1281 - 6 تشرين األول 2017م

حصار قطر.. أزمة أّمة في مئة يوم
كان قرار حصار دولة قطر -الذي اتخذته اإلمارات 
والس��عودية والدول التابع��ة لهما- ق��راراً خطيراً في 
كامل أبعاده السياسية واأليديولوجية واالجتماعية، 
ف��ي س��ابقة س��جلتها دول املنطق��ة على نفس��ها وفي 
إقليمه��ا املتوتر أصالً؛ ما جع��ل األزمة اخلليجية تأخذ 
أبع��اداً أعم��ق بكثي��ر م��ن كونه��ا مج��رد خالف��ات في 

وجهات النظر.
ق��د ال نختل��ف كثي��راً ف��ي أن كل الدول تن��اور في 
بعض املجاالت التنافسية، وقد نعتبر ذلك أمراً صحياً 
إذا نظرنا إلى بعض األمثلة في دول االحتاد األوروبي، 
كاملنافس��ة املوج��ودة بني فرنس��ا وأملانيا مث��الً أو بني 

الدول اإلسكندنافية.
إال أن األزمة اخلليجية ال تندرج ضمن هذا اإلطار، 
بل هي أزمة فكر سياس��ي لدى بعض األنظمة العربية 
اخلليجية التي اختارت إرادة قهر الش��عوب على إرادة 
احلياة لش��عوبها وأمنها، والس��ؤال الذي يطرح نفسه 

هو: ملاذا عوقبت قطر وليس غيرها؟
يجدر بن��ا أن نهتم بالتركيبة السياس��ية ملجلس 
التعاون اخلليج��ي الذي ميثل البرمل��ان املصغر لدول 
املنطق��ة، وقد أصبح املجلس غير قادر على اس��تيعاب 
ه��ذا اخل��الف املتنام��ي ب��ني دول املنطق��ة ف��ي الرؤية 
السياس��ية، وعب��رت فيه بع��ض الدول كالس��عودية 
واإلمارات عن تباين أيديولوجي واضح مع السياس��ة 
التي اتخذتها دولة قطر جتاه أهم األحداث التي عاشها 
الوط��ن العربي في الس��نوات األخي��رة، وأهمها قضية 
الربيع العربي وأزمة األنظمة مع ش��عوبها في قضايا 

حقوق اإلنسان وحرية التعبير والصحافة.
نع��م، لق��د ش��ّخص ظه��ور قن��اة اجلزي��رة عل��ل 
وأم��راض النس��يج السياس��ي واالجتماع��ي للوط��ن 
العربي، وفض��ح اهتراء الطالء اخلارج��ي الذي كانت 
تتباه��ى ب��ه نخ��ب فكري��ة قريب��ة م��ن أنظم��ة احلكم 
العربي��ة، وتكلّ��س صانع القرار السياس��ي في الوطن 

العربي الذي لم يفهم أن العالم قد تغير.
كانت ثورات الربيع العربي نتاجاً لسياسة القمع 
واالس��تبداد السياسي الذي فتك باحلريات السياسية 
وب��كل احلري��ات، ولم يفه��م النظام العرب��ي القدمي أن 
االنتخاب��ات التي جاءت -بعد الربيع العربي- بنخب 
سياس��ية جديدة هي نتاج الختيار الشعوب، وليست 

انقالبات عسكرية وأمنية.
اصطفت اإلمارات والس��عودية م��ع خندق الثورة 
املض��ادة ف��ي حت��دٍّ س��افر لنهض��ة األم��ة والش��عوب 
العربية، ولم تفهم أن التغيير من الس��ن الكونية التي 
ال ميك��ن التصدي لها، وكان ه��ذا بدايًة ما جعل صانع 
الق��رار السياس��ي ف��ي دول��ة قط��ر يتفوق -ف��ي فهمه 
للمتغيرات السياسية واالس��تراتيجية- على سائر ما 
تبقى من املنظومة البالية للنظام العربي القدمي، فأخذ 

طريق اإلصالح بدالً من محاربته.
لق��د أبانت أزم��ة اخلليج وحصار قط��ر أن صانع 
الق��رار القطري جن��ح في إدارة معرك��ة اإلصالح، وفي 
تبن��ي صح��وة الش��عوب العربي��ة وقضاياها وفضح 
مبواقف��ه من حاصره. وقد ال يكون هذا كافياً بالنس��بة 
إل��ى موق��ف دول احلص��ار ال��ذي يب��دو أن��ه مس��تعد 
للتضحية مبنظوم��ة مجلس التعاون اخلليجي، حتى 
ل��و خس��ر الت��وازن االس��تراتيجي لهذا املجل��س؛ رغم 

وساطة الكويت.
وواضح أيض��اً أنه ليس من صال��ح دول اخلليج 
-كمنظومة اجتماعية وسياسية متجانسة- أن يختل 
الت��وازن ف��ي البيت اخلليج��ي، فيتحول إل��ى منظومة 
سياس��ية ترتك��ز على اإلم��الءات وتدمير س��يادة دول 

املنطقة.
ول��ن يك��ون هذا ف��ي صال��ح اس��تقرار املنطقة وال 
مؤسس��ة التع��اون اخلليجي التي تعتب��ر -على األقل 
مقارن��ة ببعض املؤسس��ات اإلقليمية األخرى مبا فيها 
اجلامعة العربية- أحسن حاالً، نظراً لدميومة سعيها 
نح��و التكام��ل وتعزي��ز العم��ل اخلليج��ي السياس��ي 
واالقتص��ادي الذي كان حتى قبي��ل األزمة مطلباً ملحاً 

لشعوب املنطقة.
ق��د يتبادر إلى أذهان البعض أن األزمة اخلليجية 
ليس��ت في طريقها إلى احلل نظراً للتباين احلاد الذي 
ش��كله هذا اخلالف السياس��ي، وخلطورة مواقف دول 
احلصار التي لّوحت بالتدخل العسكري في قطر، وهذا 
في عرف العالقات الدولية -وفي منطقة حساس��ة من 
العال��م كمنطق��ة اخللي��ج- يعد أم��راً مرفوض��اً جملة 

وتفصيالً، ملا يسّببه من مساس بالتوازن االستراتيجي 
للمنطقة لصالح ط��رف دون آخر، قد ال يقبل به الغرب 

وحتى دول املنطقة كإيران وتركيا وروسيا.
ال بدي��ل إذن حل��ل األزمة إال بالرج��وع إلى طاولة 
احل��وار، وهو املوقف ال��ذي أكدته دولة قطر بش��روط 
واقعية ومنطقي��ة تأخذ بعني االعتبار احترام س��يادة 

الدول وسيادة قرارها.
وه��ذا -ف��ي تص��وري- يص��ب ف��ي صال��ح كل 
األط��راف مبا فيها الطرف الس��عودي الذي وإن لم يبِد 
اهتمام��اً بهذه الصيغ��ة التوافقية حل��ل األزمة؛ إال أنه 
يبحث عن مخرج سياس��ي ودبلوماس��ي لهذه األزمة 
بسبب قضايا الداخل السعودي وحرب اليمن، خاصة 
إثر جناح استراتيجية صانع القرار القطري في إدارة 
لعبة العالق��ات العامة مع كل األط��راف الدولية التي 

يهمها حل األزمة اخلليجية.
يبقى إذن املوقف اإلمارات��ي املتطرف الذي ابتعد 
ع��ن لغة العق��ل ف��ي إدارة الش��أن السياس��ي الدولي 
واخلليج��ي، وه��و به��ذه الصيغة يخ��رب كل الفرص 
التي قد تلوح في املس��تقبل، ويؤكد كذلك فشل القيادة 
اإلماراتي��ة ف��ي ربح القل��وب نظ��راً ملواقفه��ا املعادية 

الش��عوب  لتطلع��ات 
العربي��ة، وجتفيف منابع 
العرب��ي،  الربي��ع  آم��ال 
م��ا خلّ��ف لصان��ع الق��رار 
وحقداً  كراهي��ة  اإلمارات��ي 
عل��ى دولة كان مؤسس��ها 
الش��يخ زاي��د بن س��لطان 
آل نهي��ان )رحمه الله( من 

أشرف الزعماء العرب.
إن املضي في اختالق 
للسياس��ة  معارض��ني 
دعاوى  وتأجيج  القطري��ة 
أصب��ح  الفج��ة  اإلره��اب 

مدع��اة للس��خرية ف��ي كبري��ات دوائ��ر صن��ع القرار 
السياس��ي ف��ي الغرب، وق��د يفرض هذا عل��ى الغرب 
التدخ��ل املباش��ر حل��ل أزم��ة اخللي��ج إذا ل��م تنج��ح 
الت��وازن  عل��ى  الوس��اطات احمللي��ة، وذل��ك حفاظ��اً 

اإلقليمي وتدفق النفط بأسعار معقولة.
فاملوق��ف األميركي كان في البداية -على مس��توى 
البيت األبيض- متعاطفاً مع وجهة النظر السعودية، إال 
أن تقييم املوقف املت��زن لدى وزارتْي اخلارجية والدفاع 
األميركيت��نيْ فرض عل��ى الرئيس دونال��د ترمب تعديل 

موقفه، والرجوع إلى دور الوسيط النزيه حلل األزمة.
يجدر بنا أال ننسى دور دول املنطقة املساهمة في 
ح��ل األزمة؛ كالدور التركي اله��ام الذي أعطى لصانع 
القرار القطري نوعاً من األريحية عندما أرسل في بداية 
األزمة ق��واٍت معتبرة م��ن اجليش الترك��ي، حني كان 
سيناريو التدخل العس��كري حاضراً ضمن اخليارات 

التي كانت مطروحة في أجندة دول احلصار.
وقد دعم هذا املوقف التركي الشريف فكرة احللف 
الترك��ي- القط��ري، وهو حلف اس��تراتيجي يس��انده 

تيار كبير من األمة ومن ش��عوب دول الربيع العربي، 
ول��م تكن محاولة االنقالب الفاش��لة ف��ي تركيا بعيدة 

عن مخططات أبو ظبي املضادة لثورات الشعوب.
ويبق��ى املوق��ف اإليران��ي ال��ذي قد يك��ون إحدى 
أوراق التخوي��ف والضغ��ط ولك��ن في ح��دود ضيقة. 
لقد جنح��ت إيران ف��ي إدارة املن��اورة االس��تراتيجية 
باملنطقة، بعد أن كانت طرف��اً مغضوباً عليه لتدخلها 
الس��افر ف��ي املنطقة م��ن الث��ورة الس��ورية إلى حرب 

اليمن.
م��اذا بقي إذن م��ن بديل سياس��ي ل��دول املنطقة 
ف��ي ظل تعنت احمل��ور احملاص��ر في محارب��ة وإبعاد 
��ني املعتدل املتمث��ل في احلركة  التيار اإلس��المي السُّ
اإلس��المية، وف��ي طليعتها جماعة اإلخوان املس��لمني 
واملثقف��ون املعتدل��ون داخل اإلم��ارات والس��عودية؛ 
فسياس��ة األرض احملروقة التي تتبعها -حتى اآلن- 
دول احلص��ار أضعفت جه��ود محارب��ة اإلرهاب بكل 
صيغه، وهو أمر غير مفيد للمنطقة وال للوطن العربي 

واإلسالمي.{

بقلم: ياسر ذويب

ماذا أبقيتم للسوريين
بعد كل الذي جرى؟

يك��ّرر وزير اخلارجية الروس��ي، س��يرغي الفروف، الق��ول إن الس��وريني هم الذين 
س��يقّررون مصيرهم. وكان الروس في عام 2012 قد نصحوا بشار األسد بتحويل ثورة 
السوريني من أجل حريتهم إلى حرٍب ضد اإلرهاب، ووضعوا له خطًة ترجمها إلى العنف 
الذي تعّرض له الس��وريون م��ن دون متييز، بدءاً م��ن آب 2012، وكان هدفها الرئيس: 
التخلص من احلراك املجتمعي الواس��ع والس��لمي، ودفع أوساط واسعة من السوريني 
إلى التمذهب والتعسكر، وصوالً إلى تقويض ثورة احلرية، واستبدال املواجهة اليائسة 
م��ع املجتمع، بقتاٍل واعد مع مس��لحني يس��هل اختراقهم )...( ومب��رور الوقت وتعاظم 
العنف، س��تتوفر أدلة كافية على أن املعركة في س��ورية حرب يدافع نظام شرعي فيها 

عن أمنه وسالمه، وأمن العالم وسالمه، ضد إرهابيني. 
بالتناغ��م مع ه��ذه اخلطة، وقف الف��روف، بأقصى وضوح، إلى جان��ب نظاٍم أعلن 
ماليني من مواطناته ومواطنيه الثورة عليه، ومتّس��ك، هو ورئيسه وجنراالته، برئيسه 
وس��اندوه م��ن دون حتفظ، من خ��الل مئات التصريح��ات والتدابي��ر امليدانية، وعطلوا 
النظ��ام الدولي ومنظماته الش��رعية ملنع إدانت��ه على جرائم احلرب الت��ي ارتكبها، فهل 
هكذا يدعم الفروف حق السوريني في تقرير مصيرهم، هل تقرير مصير السوريني مسألة 
جتريدية تعوم في فراغ، وهل أسهم حتويل ثورة احلرية إلى صراع طائفي وحرٍب ضد 
شعب سورية األعزل واملسالم في تعزيز قدرة السوريني على تقرير مصيرهم، أم فرض 
األس��د عليهم بقوة عملية إبادة منهجية نظمه��ا الروس، وزّودوها مبا يلزم لنجاحها من 

أسلحة وخطط؟ 
أرسلت روسيا في 2015، أسلحة حديثة، بينها ستمائة سالح جديد متت جتربتها 
في س��ورية. س��بق ذلك بيوم حديث للرئي��س فالدميير بوتني م��ع جنراالته، في أعقاب 
مناورٍة اس��تخدم فيها الس��الح الذي سيرس��ل إلى س��ورية، أخبرهم أنه��م ذاهبون إلى 
سورية إلنقاذ األسد ونظامه. هكذا، قرر بوتني مصير السوريني. شكراً له على صراحته، 
وألنه تصرف كممثل تقليدي للحقبة االستعمارية، وأعلمنا أن جيش روسيا، كغيره من 
جيوش الدول االس��تعمارية، لن يغزو س��ورية لتمكني ش��عبها من تقري��ر مصيره، وأن 

مهمته فرض األسد عليه بالقوة؟ 
اس��تخدم ال��روس القوة لإلمس��اك بخيوط جميع األط��راف املتصارع��ة، عدا إيران 
وميليش��ياتها وكرد ح��زب االحتاد الدميقراطي األميركيني، وتفاهموا مع واش��نطن على 
مس��ائل تتخّطى احلل الس��وري الذي س��ينضوي فيها ويتعنّي بها، األمر الذي س��يترك 
أبوابها مش��رعًة أم��ام صراعاٍت إضافية ال عالقة للثورة والش��عب الس��وري بها، أهمها 

قاطبًة الصراع الدولي الروسي-األميركي الذي يقّرر مصير السوريني وال يتقّرر به. 
قتلت روس��يا عشرات آالف السوريني، ودمرت مقّومات وجودهم، واحتلت بالدهم، 
وأعادت النظام بالقوة إلى مناطق عديدة، كان قد طرد منها، وطردتهم من مناطق يرتبط 
حقه��م في تقرير مصيرهم بها، وتالعبت بالقرارات الدولية لكي تبقي األس��د رئيس��اً في 
مرحلة انتقالية تريدها من احلرية إلى النظام، على أن جتّدد رئاس��ته فترتني متتاليتني 
مدتهما أربعة عشر عاماً، تضاف إلى األعوام احلادية والعشرين التي يكون قد أمضاها 
في الرئاس��ة. من أجل األس��د، أجهزت روس��يا على أي ت��وازٍن بني املعارض��ة ونظامه، 
وخاضت احل��رب نيابًة عنه، ثم ميازحنا الفروف بالقول إن الس��وريني هم الذين يجب 

أن يقّرروا مصيرهم. 
سّيد الفروف: ماذا سيقّرر السوريون؟ هل أبقيت لهم شيئاً يقّررونه، غير االستسالم 

لكم، وخلونٍة باعوكم وطنهم من أجل كراسّيهم؟{
ميشيل كيلو

اقتحم عدد من املستوطنني اليهود صباح يوم األحد 
املس��جد األقصى املبارك من باب املغاربة بحراسة قوات 
إس��رائيلية مشددة. في وقت اعتقلت قوات االحتالل ستة 

فلسطينيني مبناطق متفرقة في الضفة الغربية.   
ونقل��ت وكال��ة األنب��اء الفلس��طينية ع��ن املس��ؤول 
اإلعالم��ي باألوقاف )فراس الدبس( أن »معظم املتطرفني 
املقتحمني ُحفاة األقدام وبلباس املتدينني ويقومون بأداء 
طقوس تلمودية، وألقى متطرف بنفسه على األرض عند 

باب الرحمة«. 
 وأش��ار الدبس إلى أن املستوطنني »ينفذون جوالت 
مشبوهة، ويتمركزون في منطقة باب الرحمة بني املصلى 
املرواني وباب األس��باط داخل األقصى، وعادة ما يؤّدون 
أو يحاول��ون أداء طقوس تلمودية في ه��ذه املنطقة على 

وجه التحديد«. 
وأدى مس��توطنون طقوس��اً ورقص��ات اس��تفزازية 
خالل خروجهم من األقصى الشريف أمام باب السلسلة. 
وكانوا أدوا في س��اعات الليلة املاضية طقوس��اً تلمودية 
بس��احة حوش الش��اي ف��ي البل��دة القدمية م��ن القدس 

احملتلة. 
على صعيد آخر، اعتقل جيش االحتالل اإلس��رائيلي 
األس��بوع املاضي س��تة مواطنني بينهم امرأة في مناطق 

متفرقة بالضفة.
وقال مراسلون إن إسرائيل اعتقلت ثالثة فلسطينيني 
بينهم سيدة من قرى مدينة بيت حلم، واستخدمت قوات 
االحتالل عب��وة فراغية خ��الل مداهمتها أح��د املنازل في 
ضاحي��ة الدوحة مبدينة بيت حلم، مما تس��بب بحدوث 

حريق في املنزل متت السيطرة عليه. 
كما اعتقلت أيضاً ش��اباً من بلدة بيت سوريك شمال 
غرب��ي رام الل��ه )مس��قط رأس الش��هيد منر اجلم��ل منفذ 
الهج��وم ق��رب مس��توطنة ه��ار أدار األس��بوع املاض��ي( 
واعتقل��ت اثنني آخرين من قرية دير أبو مش��عل ش��مالي 
رام الله. وزعم بي��ان جليش االحتالل العثور على أربعة 

مسدسات في بلدة بني نعيم شرقي مدينة اخلليل.{

مستوطنون يقتحمون األقصى 
واعتقال 6 فلسطينيين بالضفة
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الموقف األمريكي المتطّور من أزمة كردستان-العراق
ف��ي مقابل��ة تلفزيوني��ة م��ع القي��ادي الك��ردي، 
هوش��يار زيب��اري، قبل اس��تفتاء 25 أيل��ول املاضي، 
س��أله املذيع: ملاذا أنتم مصّرون على االس��تفتاء الذي 
ترفضه حتى أميركا، بداللة متحدث باسم خارجيتها 
كان ق��د ظه��ر قب��ل زيب��اري، فضح��ك األخي��ر، وق��ال 
لس��ائله: »ه��ذا ال ميثل وجه��ة نظ��ر اإلدارة األميركية 
احلقيقية حيال االس��تفتاء، وبإمكان��ي اآلن أن آتي لك 

مبسؤول أعلى منه ليقول رأيه في االستفتاء«. 
كل األصوات التي كانت تخرج من واش��نطن قبل 
االستفتاء كانت ضده، فضالً عن تركيا وإيران، وطبعاً 
العراق وجامعة ال��دول العربية، وحتى مجلس األمن 
الدولي، ومع ذلك أصّر رئيس إقليم كردستان العراق، 
مس��عود البارزاني على إجراء االس��تفتاء، األمر الذي 
حّير كل من تابع��ه وتابع تفاصيل الس��اعات واأليام 

األخيرة التي سبقت يوم االستفتاء. 
في مقالٍة نش��رها في صحيفة واش��نطن بوست، 

كتب السفير األميركي السابق في العراق زملاي خليل 
زاد، إنه س��أل البرزاني: ملاذا أنت مصّر على االستفتاء 
على الرغ��م من معارضة حتى أمي��ركا حليفتك األهم، 
فأجاب: احلكومة في بغداد طائفية مستبدة، وتسعى 
إلى إعادة س��يطرتها على اإلقليم حتى بالقوة، وما إن 
تتمكن من ذل��ك بعد أن تقوى عس��كرياً، ويكون لديها 
س��الح ثقيل، فإنه��ا لن تتردد في هذا األم��ر. لذا، علينا 

أن نثبت حقنا اآلن«. 
ل��م يس��تمع البارزان��ي لكل تل��ك األص��وات التي 
كانت تنتقد االس��تفتاء، ويب��دو أن هناك ضوءاً أخضر 
أميركي��اً ق��د ُمن��ح له، بعي��داً ع��ن ضوض��اء اإلعالم، 
واالنتقادات األميركية لالس��تفتاء، وإال فإن البارزاني، 
وه��و السياس��ي املخض��رم، ي��درك جي��داً أن دول��ة ال 
تدعمه��ا أمي��ركا ال ميكنها أن تعيش وتنمو وس��ط هذا 
العالم الفوضوي. ومع ذل��ك، واصل البارزاني طريق 
االس��تفتاء ليفاج��أ، كما فوج��ئ كثيرون غي��ره، بقوة 
موقف بغداد إزاء االس��تفتاء، 
غير  العقابي��ة  وباإلج��راءات 
اتخذته��ا  الت��ي  املس��بوقة 
دون  املركزي��ة،  احلكوم��ة 
أن يك��ون ألمي��ركا أي موق��ف 
راف��ض لتل��ك اإلج��راءات، ما 
خ��ال تصريح��ات خجول��ة ال 
ترق��ى ال��ى حجم اإلج��راءات 
العقابية التي يراد منها قطع 
وعزل��ه  العال��م  ع��ن  اإلقلي��م 

متاماً. 
نكث��ت أمي��ركا وعوده��ا 

لألك��راد وللبارزان��ي، ويب��دو أنه��ا كان��ت تع��ّد لذلك، 
فالف��خ الذي وق��ع فيه البارزان��ي قد يكلف��ه كثيراً. وال 
يب��دو أن هذا كل ش��يء، فأمي��ركا دولة تدي��ن بالوالء 
للمصال��ح، وال ش��يء س��وى املصال��ح، ولي��س لديها 
صداقات دائمة وال حلفاء دائمون، وإمنا لديها صداقة 

دائمة ملصاحلها. 
اندف��ع البارزان��ي نحو االس��تفتاء، وف��ي املقابل 
صّع��د رئيس احلكومة العراقية، حي��در العبادي، من 
إجراءاته العقابية. وبني هذا وذاك، تراقب واش��نطن، 
وهي تع��رف أن الطرفني، بغداد وأربي��ل، ال قدرة لهما 
على املواجهة لفرض أمر واقع، وإن كالً منهما ال يقوى 
على حتري��ك قوات��ه دون أن يكون للوالي��ات املتحدة 

دور، وهي التي باتت توجد بقوة في العراق. 
وإذا ما كان املش��هد يقول اآلن، وبعد نحو أسبوع 
م��ن إج��راء االس��تفتاء، إن املوقف مييل إل��ى مصلحة 
بغ��داد، ف��إن ذل��ك م��ا كان ل��ه أن يك��ون ل��وال الرغبة 
األميركي��ة بزي��ادة الضغط عل��ى البارزان��ي، ضغطاً 
س��يؤدي، في النهاية، الى جلس��ة حوار تعد طاولتها 
الواليات املتحدة األميركية، وس��تضع على س��طحها 
أيضاً امللف��ات التي س��تناقش، بل وحت��ى االتفاقيات 

التي تريدها واشنطن. 
ترف��ض بغداد حالي��اً إجراء أي حوار، م��ا لم تلَغ 
نتائج االس��تفتاء وما ترتب عليه، ف��ي وقٍت تعلن فيه 
»أربيل« اس��تعدادها للحوار، ولك��ن دون إلغاء نتائج 

االس��تفتاء. وبني هذا املوقف وذاك، س��تدخل الواليات 
املتحدة وسيطاً، ستس��عى إلى تقريب وجهات النظر، 
ودف��ع الطرفني إل��ى الطاولة، وهناك س��يبدأ مش��رط 

أميركا في رسم خريطة طريق جديدة في العراق. 
يبدو أن واشنطن التي وقفت خلف البارزاني سراً 
إلجراء االس��تفتاء، ودفعت حيدر العب��ادي إلى زيادة 
الضغط عل��ى األكراد عقب هذا االس��تفتاء، تعّد العدة 
لتغيي��ر معنّي في العراق، يبدأ م��ن طاولة احلوار بني 
بغ��داد وأربيل. وه��ذه املرة، س��يعتمد التغيي��ر الذي 
تفرضه واش��نطن على أس��اس واحد مه��م، هو إجراء 
تغييرات على العملية السياسية برمتها، وفقاً لرغبة 
الرئي��س دونال��د ترام��ب، الذي يس��عى إل��ى حتجيم 
النف��وذ اإليران��ي ف��ي الع��راق، وهو مس��عى يصطدم 
بالنف��وذ الواس��ع لطه��ران، م��ا ح��دا بواش��نطن إل��ى 

محاولة إيجاد طرق بديلة لتحقيق غرضها. 
تدرك واش��نطن، ومن خلفها دوائ��ر صنع القرار، 
أن اإلرهاب الذي يعاني منه العالم هو صناعة نتجت 
جراء السياس��ات احلمق��اء التي ارتكبته��ا أميركا في 
الع��راق، والتي اس��تمرت بفع��ل العملية السياس��ية 
التي همشت املسلمني الس��نة واألكراد، وأفردت القرار 
السياس��ي للش��يعة. وبالتالي، ف��إن ضمانة حتجيم 
اإلره��اب تب��دأ أوالً من إعادة ترس��يم ح��دود املكونات 

والطوائف في العراق؟ 
كما أن تقليص نفوذ إيران يعتمد بالدرجة األولى، 
على زيادة النفوذ األميركي في العراق، وهو ما تسعى 
إليه أمي��ركا منذ ظه��ور تنظيم الدولة اإلس��المية عام 
2014. وم��ن هنا ف��إن أميركا اليوم ف��ي وضع أقوى، 
وه��ي ترى حلفاءها في بغ��داد وأربيل مأزومني، وهي 
س��يدة حل تفكيك األزمات التي تس��ببها، وستكش��ف 
األيام املقبلة الكثير من مستور السياسة األميركية في 

العراق، ورمبا حتى في املنطقة.{

بقلم: إياد الدليمي

رجــــاالت اإلخـــــــوان
مشاهد تتجّدد!

بقلم: بسام ناصر 

من جديد يتجدد مش��هد دفن مؤسس جماعة اإلخوان املسلمني، اإلمام الشهيد حسن البنا رحمه 
الله، حني اشترطت السلطات على والده أن يقوم بدفنه بال موكب وال حشود جماهيرية، وحني طلب 
منه��م أن يحضروا رجاالً حلمل النعش رفض��وا، فقال لهم: »ليس في البيت رجال، فأجابوا: فلتحمله 

النساء.. فخرج نعش البنا محموالً على أكتاف النساء« كما يروي والده.
وُيس��دل الستار من جديد على مش��هد دفن املرشد الس��ابق للجماعة، محمد مهدي عاكف، الذي 
اش��ترطت الس��لطات األمنية املصرية على أس��رته دفنه خلس��ة، وبال مواكب أو حض��ور جماهيري، 
واقتص��ر احلضور على خمس��ة رجال: ه��م زوج بنت أخت��ه، واحملامي، وثالثة رجال م��ن الداخلية، 
وأربع سيدات: هّن زوجته )وفاء عزت(، وابنته )علياء(، واثنتان لم يسمهما راوي احلكاية، احملامي 

فيصل السيد محمد، عضو هيئة الدفاع عن مهدي وآخرين.
مش��هد يصعب تقبله من ذوي املش��اعر احلّية، وتأبى إنسانية اإلنس��ان استساغة هذا السلوك 
املوغ��ل في اس��تعذاب امتهان اإلنس��ان وس��حق كرامته، فم��ا الذي يضير تلك الس��لطات لو س��لمت 
جثمانه ألهله ليقوموا بواجبهم جتاه فقيدهم؟ وما الذي ستخس��ره تلك الس��لطات لو سمحت بقيام 

جنازة تليق بالفقيد، وليحضر من شاء احلضور من أهله وأحبابه وأصدقائه ومحبيه؟ 
هل بلغت حدود انعدام اإلنس��انية عند أولئك، اإلمعان في مش��اعر احلق��د والبغضاء والكراهية 
وامته��ان اإلنس��ان حتى بعد املوت؟ فبع��د أن حرموا الرجل التس��عيني حقه في الع��الج الطبيعي، 
وضّيقوا عليه اخلناق في السجن، ومثله يستحق مبحض الدواعي اإلنسانية والطبية أن يفرج عنه 
ليعيش بني أهله وأس��رته، ليلقى منه��م العناية الطبية الالزمة، والرعاية اإلنس��انية احلانية، وهو 
املثق��ل باألمراض، ويحتاج إلى من يخدمه ويس��هر على راحته ورعايته، م��ا هذا العنف اخلارج عن 
حدود اإلنسانية في التعامل مع املعارض السياسي الذي أقعدته األمراض، وهّدته أوجاع السنني؟

كان بإمكان السلطات املصرية أن تفرج عن الرجل بعد أن ساءت حالته الصحية، وتدعه يالقي 
مصيره احملتوم، لتنتهي حياته مبوت طبيعي بني أهله وأس��رته، لكنها أصّرت بسلوكها الالإنساني 
على أن تصنع للرجل نهاية مأس��اوية جتع��ل من نهايته الطبيعية نهاية اس��تثنائية، فالرجل بات 
حدي��ث الن��اس، ونهايت��ه التراجيدية في س��جون الطغي��ان والظلم واالس��تبداد صنع��ت منه رجالً 

منوذجاً في الصبر والتضحية والثبات على املبدأ واملوقف. 
من املؤس��ف حقاً في دنيا العرب، أن جتد منهم وفيهم من يشمت باملوت، ويفرح مبوت املخالف 
السياسي، فيتهلل وجهه فرحاً واستبشاراً مبوت فالن أو عالن، وكأنه مخلد في هذه الدنيا، ولن يالقي 
املصير ذاته ولو بعد حني، وما علم ذلك الش��قي أن اإلنس��ان املس��لم املظلوم واملضطهد مبوته يخرج 
من ضيق هذه الدنيا إلى س��عة اآلخرة، ومن حقارة ظامليه وقس��وة جالديه إلى رحمة الله واستقبال 

مالئكة السماء لروحه الطاهرة، لتعّوضه عن ذلك كله بالروح والريحان ورّب غير غضبان. 
ق��در اإلخ��وان ورجاالتهم األف��ذاذ بتضحياته��م وثباتهم عل��ى مبادئهم ومواقفه��م، أن يتجّرعوا 
كؤوس االبتالء واالمتحان، وأن تصب فوق رؤوس��هم أصناف القمع واالضطهاد والتعذيب، وهم في 
ذلك كله ثابتون صابرون محتس��بون، يدركون أن تكاليف حمل الدعوة ثقيلة وباهظة، وقد ارتضوا 

أن يحملوها بنفس راضية، واحتساب ما يالقونه عند ربهم الغني الكرمي.
رحل عاكف املجاهد الثابت الصابر، كما رحل من قبل أستاذه املؤسس، لتكون حياتهم وسيرتهم 
وفكره��م وثباتهم ونهايتهم منارات تض��يء الطريق لألجيال احلالية والقادم��ة على طريق الدعوة، 
الت��ي حتفل برجاالتها العظام وتنزلهم املنزلة الالئقة به��م، فهم املثال الذي يحتذى، والنموذج الذي 

يقتفى. رحم الله محمد مهدي عاكف وأكرم نزله، ورفع درجته مع النبيني والشهداء والصديقني.{

أفادت مصادر مطلعة بأن األمن املصري قتل ثالثة 
أش��خاص من رافضي االنقالب جنوب القاهرة، في حني 
قالت وزارة الداخلية إن القتلى من »حركة حس��م« التي 

حتظرها السلطات املصرية.
وقال بيان لوزارة الداخلية إن قوات األمن توجهت 
إل��ى منطق��ة 15 مايو بناء عل��ى معلومات تفي��د بتردد 
مجموعة من حركة حس��م إلى املنطقة، مشيرة إلى أنها 
قتلت األشخاص الثالثة إثر تبادل إلطالق النار، دون أن 

يحدد وقت العملية.
وأوضح البيان أنه مت حتديد هوية اثنني مطلوبني 
عل��ى ذمة قضية أمن دولة، ووصفهما بأنهما »من أخطر 

وأبرز العناصر اإلرهابية املنتمية حلركة حسم«.

غي��ر أن مراكز حقوقي��ة غير حكومي��ة مبصر تتهم 
األجهزة األمني��ة باعتيادها »تصفية مدنيني عزل« حال 

القبض عليهم، وهو ما تنفيه تلك األجهزة عادة.
ويأت��ي هذا احل��ادث بعد ي��وم من إع��الن احلركة 
مسؤوليتها عن انفجار محدود استهدف سفارة ميامنار 
بالقاهرة يوم الس��بت، حيث قال��ت إن الهجوم يأتي رداً 
على احلملة األمنية التي تس��تهدف مس��لمي الروهينغا 

في والية أراكان في ميامنار.
وتع��د الس��لطات املصري��ة حرك��ة حس��م )حركة 
اإلخ��وان  جلماع��ة  املس��لح  اجلن��اح  مص��ر(  س��واعد 
املس��لمني، وه��و ما تنفي��ه اجلماعة وتؤك��د أنها ترفض 

العنف.{

األمن المصري يصفي ثالثة من رافضي االنقالب

المغرب: »تراشق بالكراسي والصحون«
يسقط جرحى في افتتاح مؤتمر حزب االستقالل

استقاللها عن فرنسا.
الل��ه  عب��د  م��والي  مجم��ع  ملع��ب  وحت��ول 
الرياضي بالرباط الذي يستضيف املؤمتر لثالثة 
أي��ام إلى »س��احة حرب« ب��ني معس��كري كل من 
األمني العام املنتهية واليته حميد ش��باط املرشح 

لوالية أخرى وخصمه نزار بركة.
وق��دم القي��ادي ف��ي ح��زب االس��تقالل عادل 
بنحم��زة على صفحته اعتذاره ع��ن هذه األحداث 
باس��م احلزب، مؤكداً أنها »أمر مخجل وال يشرف 
االستقالليات واالستقالليني، وهو أمر مرفوض أياً 

كانت أسبابه ومبرراته«.
ويواجه ش��باط الذي يخضع لتحقيق موجة 
احتجاجات منذ أش��هر م��ن ضمن حزب��ه تقودها 
ش��خصيات مخضرمة في��ه تطال��ب برحيله. في 
املقاب��ل يبدو برك��ة الذي تول��ى منصبني وزاريني 
قب��ل ترؤس��ه املجل��س االقتص��ادي واالجتماعي 
والبيئي، األوف��ر حظاً، فيما يحظى بتأييد واس��ع 

في صفوف احلزب.
وهيم��ن االس��تقالل، أقدم ح��زب ف��ي اململكة 
وبطل االس��تقالل عن االس��تعمار الفرنس��ي، على 
الس��احة السياس��ية املغربية مطوالً قب��ل أن يبدأ 

تراجعاً تدريجياً في 2011.{

أسفر عراك عنيف نشب خالل افتتاح املؤمتر 
الس��ابع عش��ر حل��زب االس��تقالل املغرب��ي، بني 
مؤي��دي األم��ني الع��ام املنتهي��ة واليته واملرش��ح 
لوالي��ة جدي��دة حميد ش��باط، ومؤيدي منافس��ه 
نزار بركة، عن سقوط جرحى بني أعضاء احلزب. 
وأورد اإلع��الم املغربي أن الع��راك أدى ل�»فوضى 
عارم��ة« وتخلل��ه »تالس��ن وتراش��ق بالكراس��ي 

والصحون«.
تع��ارك ع��دد م��ن أعض��اء ح��زب االس��تقالل 
املغربي خالل افتتاح املؤمتر السابع عشر للحزب 
مس��اء اجلمعة في الرباط، وكان��ت املواجهة بني 
أنص��ار مرش��حني اثن��ني لرئاس��ته، م��ا أدى إل��ى 
إصاب��ات بحس��ب وس��ائل اإلع��الم املغربية يوم 

السبت.
وأف��اد اإلع��الم احملل��ي ع��ن افتت��اح مؤمت��ر 
احلزب التاريخي »فوضى عارمة« مساء اجلمعة 
في جلس��ة تخللها »تالس��ن وتراش��ق بالكراسي 
والصحون«، ما أسفر عن إصابة مشاركني ونقلهم 

إلى املستشفى للعالج.
ومن املقرر أن يش��هد املؤمت��ر انتخاب األمني 
الع��ام اجلديد للحزب، الذي يعتب��ر أحد احلزبني 
الرئيس��يني ف��ي الب��الد، وس��اهم في ني��ل املغرب 
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وفاة عاكف وطريقة دفنه
شاهد على انهيار العدالة في مصر

س��قط كثيرون في فخ تس��ييس وفاة األستاذ محمد 
مه��دي عاكف، رحمه الله، ومالبس��ات تش��ييع جثمانه، 
عل��ى أس��اس أنه مرش��د ع��ام س��ابق جلماع��ة اإلخوان 
املس��لمني، ورمز وقيادي فيها إلى يوم وفاته، في حني أن 
قليلني انتبهوا إلى أن املسألة ال تنحصر في رمزية الرجل 
وحسب، بل إنها تتعلق أكثر بالتوحش الرسمي، والقاع 
اآلس��ن الذي تعيش��ه مصر اليوم. عاكف، إنس��ان، كبير 
الس��ّن )توفي عن 89 عاماً(، مري��ض، ومواطن مصري، 
ل��م يرتكب يوم��اً جرماً واحداً، بل إنه أح��د من قاوموا في 
أربعينيات القرن املاضي االستعمار البريطاني في مصر 
واالحت��الل اإلس��رائيلي في فلس��طني. مبعن��ى آخر، كان 
الرج��ل وطنيا بامتياز، ناضل من أج��ل وطنه. قارن ذلك 
بسيرة رئيس االنقالب، عبد الفتاح السيسي، الذي قضى 
عاكف ش��هيداً في س��جونه، فالسيس��ي لم يحارب يوماً 
حرب��اً واحدة، أم��ا ترفيعه إل��ى رتبة مش��ير في اجليش 
املصري عام 2014، فل��م يكن لعمل بطولي قام به، بقدر 
م��ا أنه أصبح وزيراً للدفاع ع��ام 2013، على أول رئيس 
مدني منتخب في تاريخ مصر، الدكتور محمد مرسي. لم 
يكن السيس��ي يوماً من أبناء اجليش املصري املقاتل، بل 
هو ابن مؤسس��ة »كامب ديفيد« العسكرية االستثمارية 
لنف��ع جنراالتها على حس��اب مصر وش��عبها، بل وحتى 

جندها. 
لم يش��فع تاري��خ عاكف املش��ّرف، مصري��اً أوالً، له 
ل��دى س��لطات االنقالب. ب��ل قد يك��ون تاريخه املش��ّرف 
ذاك ه��و ما قتل��ه، فاخلس��يس ال يحب الكرم��اء، واللص 
ال يح��ب الش��رفاء، واملتس��كع عل��ى أب��واب إس��رائيل ال 
يح��ب الوطنيني الغيورين. قض��ى عاكف أكثر من نصف 
عمره، في سجون مصر التي ضاقت بأبنائها املخلصني، 
َوَتَفَنَّن��ْت بوأده��م أحي��اء. واض��ح أن عاك��ف كان عل��ى 
رأس قائمة اس��تهداف مافيا احلكم ف��ي مصر التي عادت 
لتبطش بطشتها عام 2013 انتقاماً من ثورة 2011 التي 
أس��قطت واجهة حكمها، متمثلة في حسني مبارك، لكنها 
فش��لت )أي الثورة( في اجتثاث تلك املافيا من جذورها. 
وألن جماعة اإلخوان املسلمني، التي كان عاكف مرشدها 
السابع )2004-2010(، كانت قوة مركزية في الثورة، 
أثب��ت ذل��ك تفوقها الكاس��ح ف��ي االنتخاب��ات البرملانية 
املصرية عام 2012، ثم الرئاس��ية في العام نفسه، فإنه 
كان ال بّد من كس��رها، ففي كس��رها، كسر للعمود الفقري 

ألي تغيير ذي معنى منشود في مصر. 
بع��د االنق��الب الدم��وي، ف��ي مت��وز 2013، اعتق��ل 
عاك��ف، الرجل املري��ض الطاعن في الس��ن، وحكم عليه 

بالس��جن املؤب��د بتهمة »قتل وش��روع في قت��ل«، في ما 
يعرف ب�»أحداث مكتب اإلرشاد«، عندما حاصر آالف من 
مؤيدي االنقالب املقر العام جلماعة اإلخوان املسلمني في 
املقطم، في الثالثني من حزيران 2013، قتل فيها تس��عة 
أش��خاص، ثماني��ة منهم م��ن اإلخ��وان املس��لمني! ومنذ 
اعتقال��ه، في مت��وز 2013، وعاك��ف يعان��ي األَمَرّْيِن في 
س��جنه. كان يعاني من ورم س��رطاني ف��ي البنكرياس، 
وتضخ��م في البروس��تات، وكس��ر ف��ي املفصل األيس��ر، 
وضع��ف في عضلة القلب، وغي��ر ذلك. ومع ذلك، ماطلت 
س��لطات الس��جن طويالً ف��ي نقله إل��ى املستش��فى، كما 
أنه��ا كثي��راً ما منع��ت عنه الدواء، س��واء في مستش��فى 
س��جن املزرعة، أو مستشفى س��جن ليمان طرة، أو حتى 
في مستش��فى القصر العيني الذي نق��ل إليه مطلع العام 
اجلاري بعد ت��ردي حالته الصحية. وكانت ابنة عاكف، 
علياء، قالت قبل أش��هر، إن��ه مت منع األدوية عن أبيها في 
عنبر املعتقلني في مستشفى القصر العيني، واصفة ذلك 
بأنه »جرمية قتل ممنهج��ة«. دع عنك هنا أن أهله كانوا 

ممنوعني من زيارته في معظم األوقات. 
اآلن، ق��ارن ذل��ك، مبعاملة »اخلمس جن��وم«، التي 
تلقاه��ا مب��ارك من��ذ خلع��ه ع��ام 2011، في مستش��فى 
أس��باب  أح��د  ه��و  ه��ذا  مب��ارك  العس��كري.  املع��ادي 
احلضي��ض الذي تقب��ع فيه مصر. ومع ذل��ك كان يعامل 
كأن��ه رمز وطن��ي ُيفتخر به! ب��ل إن مب��ارك، املولود عام 
1928، وهي الس��نة نفس��ها التي ولد فيه��ا عاكف، وجد 
طريق��ه إلى احلرية ه��ذا العام، على الرغم من أنه س��فك 
دماء مصرّيني ودمر مصر، في حني لم جتِد كل املناشدات 
احلقوقية واإلنسانية لإلفراج عن عاكف طريقها إلى آذان 
العسكر الصماء. وحسب جورج إسحاق، عضو املجلس 
القومي حلقوق اإلنس��ان، فإنهم قدموا أس��ماء كبار س��ّن 
م��ن املعتقلني في قائمة العفو الرئاس��ي عن احملبوس��ني 
ف��ي متوز املاضي، ومن مرضى الس��رطان، ولكن القائمة 
صدرت بدون أسماء أبرز سجينني من كبار السن: محمد 
مه��دي عاكف والقاض��ي محمود اخلضي��ري )77 عاماً( 
احملكوم عليه بالس��جن ثالث سنوات منذ تشرين الثاني 
2013، وأمض��ى مدة عقوبته، ولكن ل��م يتم اإلفراج عنه 

بعد. 
أبعد من ذلك، ثّمة من سهل من داخل نظام السيسي، 
في  أي��ار املاضي، اله��رب لوزير الداخلية األس��بق، زمن 

حكم مبارك، حبيب العادلي، املدان بقضايا الفساد. 

كل التنكيل الذي أوقعته س��لطات االنقالب في مصر 
بحق عاكف حياً يبدو أنه لم يشف غليلها وحقدها، فكان 
أن أرادوا التنكي��ل ب��ه وبأهله ميتاً، فالرج��ل الذي توفي 

اجلمعة 9/21، أُخذ جثمانه إلى املقبرة بحراس��ة أمنية 
مش��ددة بح��دود الس��اعة الواح��دة من صباح الس��بت. 
وحس��ب محامي عاكف، ف���»إن اجله��ات األمنية فرضت 
سياجاً أمنياً في محيط مقبرة عاكف، ولم تسمح بدخول 
أحد ملنطق��ة الدفن س��وى ألربعة أش��خاص، هم زوجته 
وابنت��ه وحفيده وأن��ا«. وأضاف ف��ي تصريحات لوكالة 
قدس برس أنه »مت منع عشرات آخرين من املشاركة في 
تشييع اجلثمان أو حتى االقتراب من منطقة الدفن؛ حيث 
ظلّوا واقفني خ��ارج املقبرة، حتى انتهاء عملية الدفن في 
الس��اعة الثانية فجراً«. إذا لم يكن هذا انتقاماً ووحش��ية 

وانعدام إنسانية، فماذا يكون إذن؟ 
ف��ي مص��ر نظام��ا عدال��ة، واح��د للص��وص البل��د 
وآخ��ر  ومدمّريه��ا،  أهله��ا  دم��اء  وس��افكي  وناهبيه��ا 
ألبنائه��ا املس��تضعفني وش��رفائها. ُتعامل الفئ��ة األولى 
ب�»إنس��انية« وتفضيل، أما األخرى فتس��حق سحقاً. إن 
انفج��اراً في مص��ر قادم ال محال��ة. لن تك��ون بالضرورة 
ثورة تصحيحية، بقدر م��ا قد يكون إعصاراً مدمراً، اللهم 
إال أن ينجح عقالؤه��ا )أي مصر( في إنقاذها قبل أن تقع 

الواقعة.{

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

رين إنما ُبعثتم ُمَيسِّ
���هولة والس���ماحة، ج���اءت تكاليف���ه ُموافق���ة لِفطرة البش���ر  اإلس���الم ه���و دي���ن الُيس���ر والسُّ
���ه محمدًا صل���ى الله عليه  وغرائزه���م، غي���َر زائ���دة عل���ى طاقته���م وُقدرتهم، وقد بع���ث الله نبينّ
تها األغالل،  فه بأن يضع عنهم إْصَرهم والتكاليف التي حُتاكي بِش���َدنّ وس���لم إلى الناس كافة وكلنّ
جاس���ة من الثوب،  وَتع���ِدل بثقله���ا أوزان اجلبال، َكقْتل النفِس في حاِل التوبة، وقطِع مْوِضع الَننّ

والِقصاِص من القاتل سواء أكان القْتُل َعْمدًا أم خطًأ!
س���مت ش���ريعة اإلس���الم بهذه اخلصيصة الفريدة املجيدة التي أوضحها النبي صلى  لقد اَتنّ

محة، ليُلها كنهارها« أخرجه أحمد. ة الَسنّ الله عليه وسلم بقوله: »ُبعْثُت باحلنيفَينّ
َس���ت على نهج التيسير على  ِبع الش���ريعة في عظيم األمور ويس���يِرها يجُدها قد ُأسِّ وَمن يَتنّ

ق باألْتباع. العباد، والترفُّ
ملنّا بَعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى األشعري وُمعاذ بَن جبل إلى اليَمن أْوصاهما 
را وَتطاوعا وال تختِلفا« متفق عليه. را وال ُتَنفِّ را، وبشِّ را وال ُتعسِّ طاوع فقال: »يسِّ ياسر والَتنّ بالَتنّ

ل اس���تعراضها، وذلك لكث���رة التطبيقات العملية  وف���ي الش���ريعة أمثلٌة يصعُب على املتعِجنّ
ها إذا َذَكرها«،  س���ة على الُيس���ر والتسامح: ففي الصالة: »َمن نام عن صالة أو نِسَيها فْلُيصِلنّ املؤَسنّ
وفي الصوم: »َمن َنِس���َي فأكل أو ش���ِرب وهو صائم فْلُيِتَمنّ صومه، فإمنا أطعمه الله وس���قاه« رواه 

ابن ماجه.
نى، والناس يسألونه،  وفي احلج: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مِبِ
يقول رجل: يا رسول الله إني لم أشُعر فحلقُت قبل أن أْنَحر، فيقول له الرسول صلى الله عليه 
ر إال قال:  َم أو ُأخِّ وس���لم: »إفعل وال َحَرج«، فما ُس���ئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيٍء، ُقِدنّ
»إفع���ل وال ح���َرج«، وف���ي إمامة صالة اجلماعة ُيخِب���ر النبي صلى الله عليه وس���لم فيقول: »إني 
ز في صالتي كراهية أن  ل فيها، فأس���مُع ُبكاء الصبينّ فأجت���وَّ ألق���وم ف���ي الصالة وأنا أريد أن أطوِّ

أُشقَّ على أمه«! أخرجه البخاري.
وق���د ثب���ت أن النب���ي صلى الله عليه وس���لم قال ملع���اذ، وقد عِلم أنه ُيطيل ف���ي إمامة صالة 
ح اس���م ربك األعلى{، و }والش���مس  يت ب�}س���ِبنّ ان أنت! فلوال صَلنّ اٌن أنَت يا ُمعاذ! أفتنّ الفجر، »أفَتنّ
ي وراءك الكبير والصغي���ر وذو احلاجة« أخرجه  والضحاه���ا{، و}والليل إذا يغش���ى{، فإن���ه ُيصلنّ
س���يان  البخ���اري. وبفض���ل هذه الس���ماحة َرَفع اإلس���الم القلم عن املس���لم ف���ي حال اخلطأ والنِّ
واالس���تكراه، كم���ا ج���اء في احلدي���ث: »إن الله وضع عن أمتي اخلطأ والنس���يان وما اس���ُتكِرهوا 

عليه« أخرجه الطبراني.
باني ال  ���ؤون ِظالل الُيْس���ر الرَّ ق���ون حالوة الرحم���ة اإللهية، ويتفَينّ إن املؤمن���ني الذي���ن يتذونّ
عوا بروحها، ويكتس���بوا فضائله���ا، فينتج من  يلي���ق به���م إالنّ أن يتأث���روا بهذه النعمة، وأن يتش���َبنّ
ذلك ُمياسرٌة في طباعهم، ودماثٌة في أخالقهم، وسهولٌة في ُسلوِكهم، وسماحٌة في ُمعامالتهم؛ 
كما جاء في التنزيل احلكيم: }فإن مع الُعس���ر ُيس���رًا، إن مع العس���ِر ُيسرًا{ الشرح-5؛ وجاء في 

الروضة النبوية: »لن يغلب عسٌر ُيسَرين« أخرجه البخاري.
ياُس���ر وال�ُمالَينة مع الناس، كما أن  فاآليات البينات ُتوحي إلى املؤمن بأن يأخذ نفس���ه بالتَّ
���ي بالقدوة األعظم الذي يسره الله للُيسرى تهتف به بأن يقتدي برسول الله صلى  ة التأسنّ ُس���ننّ

الله عليه وسلم بُيْسٍر وُلطف.
ف مع الغرمي وصواًل إلى  ياُس���ر في حياة املؤمن إنظاُر ال�ُمعِس���ر، والتلطُّ إن من تطبيقات الَتنّ
س عن غرميه أو عفا عنه كان في ظِلنّ عرش الله يوم  إسقاط بعض احلقوق عنهما، فإن »َمن نَفنّ

ه« أخرجه مسلم. القيامة يوم ال ظَلنّ إالنّ ِظُلنّ
وم���ن ذل���ك َوْص���ُل األرح���ام وذوي الُقربى وإن بادل���وه بالقطيع���ة واجلفاء، فلي���س الواصل 

باملكافئ، ولكن الواصل الذي إذا ُقِطعت َرِحُمه وَصلها!
ه وِخذالنه، »ف���إن َمن اعتذر إلى أخيه  ومنه���ا إجاب���ة ال�ُمعتذر إل���ى طلب اعتذاره، وعدم صِدنّ
املس���لم فل���م يقبل منه كان علي���ه ِمثُل َخطيئِة صاح���ب َمكس« )وهو نوٌع خبيث م���ن نْهب املال( 

رواه ابن ماجه.
ومنه���ا أن يك���ون َس���ْمحًا إذا ب���اع ف���ال يك���ون ش���حيحًا بِس���لعته، مغالي���ًا في ربح���ه فظًا في 

ُمعاملته.
إن قيام أمر الدين على قاعدة التيس���ير قد اس���توعب كل صور العبادات واملعامالت، فحذار 
بعي الش���هوات، فطوب���ى لقوٍم ُفُطٍن أصَغوا إلى داعي احلق  ة ألهل األهواء، وُمَتنّ م���ن َجْعلها َمطينّ

رين!< واجتنبوا الِفنَت، فأدَركوا ِفقه التيسير في الدنيا والدين، فإمنا ُبعثتم ُميِسنّ

بقلم: أسامة أبو ارشيد

الس فيغاس تشهد أحداثًا إرهابية

 Las فيغ��اس  الس  والي��ة  أح��داث  تص��ّدرت 
Vegas األمريكية املشهد العام عبر كافة القنوات 
اإلعالمي��ة وعبر مواق��ع األخبار وش��بكات التواصل 
االجتماعي، خاصة مع إعالن السلطات في الواليات 
املتحدة األمريكية أن عدد الضحايا في تزايد مستمر 
منذ الس��اعات االولى لوقوع احلادث مس��اء االثنني 

في الوالية.
أك��د الرئي��س األمريك��ي، دونال��د ترام��ب، ف��ي 
تصريح��ات عاجل��ة ح��ول م��ا س��ماه مذبح��ة الس 
فيغ��اس، ال��ذي وق��ع أثن��اء إقام��ة حف��ل موس��يقي 
ف��ي الوالي��ة االمريكي��ة، أن م��ا ح��دث ه��و »عمل من 
الش��ر اخلاص« وذل��ك أثناء كلمة ألقاه��ا ترامب عبر 

التليفزيون الرسمي األمريكي.
وأك��د املتحدث باس��م الش��رطة األمريكي��ة، أن 

أعداد وحصيلة القتلى أثر إطالق النار الذي وقع يوم 
االثن��ني في الس فيغاس قد وص��ل إلى ما يقارب 58 
قتي��الً، باإلضاف��ة إلى أكثر من 515 جريحاً، مش��يراً 
إل��ى ك��ون ذلك ه��و أكبر ح��ادث إطالق ن��ار جماعي 
دم��وي في تاريخ الواليات املتح��دة، ومتخطياً بذلك 
م��ا حدث في ملهى ليلى في الع��ام املاضي في والية 
أورالند والذي راح ضحيته وقتها أكثر من 49 ونفذه 

شخص مسلح تابع لتنظيم داعش.
وكش��ف املتحدث باس��م الش��رطة، بأن املسلح 
الذي قام بإطالق النار على جمهور احلفل املوسيقي 
ف��ي والية الس فيغاس، هو ش��خص يدعى س��تيفن 
بادوك ويبلغ من العمر 64 عام، قائالً بأنه حتى هذه 
اللحظة لم يتم بعد معرفة أي معلومات عن الدوافع 

التي جعلته يقدم على هذا األمر.
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بعد أحكام اإلعدام والمؤبد

زوجة األسير: ال نعترف بالمحكمة.. وقراراتها باطلة
واص��ل أهالي املوقوفني في أح��داث عبرا، الذين 
صدرت بحقه��م أحكام وجاهي��ة وغيابية راوحت ما 
بني اإلع��دام والس��جن املؤّبد، حتّركه��م االحتجاجي 
في صيدا، تتقدمهم الس��يدة أمل شمس الدين األسير 
زوجة املوقوف الش��يخ أحمد األسير الذي ُحكم عليه 
باإلع��دام م��ع ش��قيقه أمجد وصه��ره الش��يخ أحمد 

احلريري. 
وبع��د االعتصام ال��ذي نفذ مس��اء اخلميس في 
س��احة النجمة ف��ي صيدا، جتمع أهال��ي احملكومني، 
وغالبيته��م م��ن النس��اء واألطف��ال وزوج��ة األس��ير 
ووال��ده هالل األس��ير، أم��ام مس��جد الصدّي��ق قرب 
مبن��ى دار اإلفت��اء في صيدا، وس��ط إج��راءات أمنية 
مش��ددة. وبعد انتهاء صالة الظهر وخطبة اجلمعة، 
أقي��م اعتصام رمزي ش��ارك فيه نائ��ب رئيس املكتب 
السياس��ي للجماعة اإلس��المية بس��ام حمود، ووفد 
من البقاع من حركة »مس��لمون بال ح��دود«، يتقدمه 
عل��ي عب��د اخلال��ق ال��ذي حم��ل رس��الة تضامن مع 

املعتصمني. 
وحتّدثت وال��دة املوقوف عمر البركة، فش��ددت 
عل��ى أّن أص��ل املش��كلة في أح��داث عبرا هم س��رايا 
املقاومة، وعّدت األحكام التي صدرت »تشويهاً ألهل 

السّنة في لبنان واتهامهم باإلرهاب«. 
وحتدث الدكتور بسام حمود، فرأى أن ما حصل 
ف��ي عب��را كان مؤامرة لي��س هدفها مس��جد بالل بن 
رباح وإمنا الشباب املسلم في كل لبنان. ودعا حمود 
للوق��وف دقيق��ة صمت ح��داداً عل��ى القض��اء وعلى 

الضمير والنخوة وعلى الدولة في لبنان. 
وقال��ت زوجة األس��ير: »ه��ذه األح��كام اجلائرة 
والظاملة كنا نتوقعها. وكما قال الش��يخ أحمد نحن ال 
نعترف بهذه احملكم��ة وقراراتها باطلة«. وأوضحت 
أّن بعض وس��ائل اإلعالم يش��ّوه احلقائق، »وشريط 
الفيدي��و ال��ذي ج��رى توزيعه دلي��ل عل��ى براءتنا ال 

إدانتن��ا، وال��رأي الع��ام في الش��ارع الس��ّني يعرف 
مظلومي��ة الش��يخ األس��ير«.  وأك��دت ش��مس الدين 
االس��تمرار في التحركات الس��لمّية وعدم االستسالم 

حتى خروج كل موقوف مظلوم من السجون. 
ورأت أّن كل ما حص��ل خالل أحداث عبرا وحتى 
ص��دور األح��كام كان »مؤام��رة على أهل الس��ّنة في 

لبنان«. 
وبع��د االعتصام توّجه املش��اركون في مس��يرة 
راجلة إلى حديقة مس��تديرة مرجان، وقرأوا الفاحتة 
على ضريحي علي س��مهون ولبنان العز اللذين قتال 
ف��ي حادث��ة تعمير ع��ني احلل��وة خالل اش��تباك بني 

األسير وأنصاره وعناصر مؤيدة ل�»حزب الله«. 
بع��د ذلك حاولوا قطع الطريق العام عند املدخل 
الش��مالي لصي��دا، إال أّن الق��وى األمني��ة حالت دون 

حصول ذلك.
وكان أهالي املوقوفني وحش��ود من املواطنني قد 
أقام��وا اعتصاماً أم��ام مبنى احملكمة العس��كرية في 

بيروت قبيل اصدارها األحكام اجلائرة.
وكذل��ك احتش��د أهال��ي املوقوف��ني اإلس��الميني 
ف��ي طرابل��س أمام مس��جد الس��الم بع��د أداء صالة 

اجلمعة.

واعتب���ر »عب���د الناص���ر« أن االس���تقالة، وخط���اب املوعظ���ة، جرمي���ة 
كبرى، فنسي كالمه السابق من أنهم معشر الذين شاركوا في ثورة يوليو 
بينه���م عالق���ة دم، فكان القرار باعتقال »كمال الدين حس���ني«، ونقله من 
منزل���ه إلى اس���تراحة اآلث���ار مبنطق���ة األهرام���ات، بعيدًا ع���ن العمران، 
وُح���ددت إقامته فيها ومعه زوجت���ه وأوالده، وامتد العقاب إلى والده فتم 
حتدي���د إقامت���ه في منزله مبدينة بنها، كما مت فصل عدد من أقاربه من 

وظائفهم، وُفصل أيضًا ابنه مصطفى الضابط باجليش!
وي���روي زميل���ه »عب���د اللطي���ف البغ���دادي«، ما ق���ام به »جم���ال عبد 
الناص���ر«، وكيف اس���تمر قرار حتدي���د اقامة »كمال الدين حس���ني« حتى 
توفي���ت زوجت���ه وه���ي مع���ه ف���ي 9 يناي���ر 1966، »ول���م يج���د طبيب���ًا يقوم 
بإس���عافها ولم يحضر إال بعد عدة س���اعات طويلة وبعد أن كان أمر الله 

قد نفذ«.
ويس���تطرد »البغ���دادي«: »ومن الغريب أن زم���الءه لم يقوموا بواجب 

التعزية في وفاتها«!
الغري���ب أن هن���اك م���ن انتظ���ر م���ن احلاكم العس���كري عب���د الفتاح 
السيس���ي، أن يرف���ق بحال األس���تاذ مه���دي عاكف، وانده���ش ألن يواصل 
تنكيله ولم تأخذه به رحمة إن لم يكن بسبب شيخوخته فبسبب مرضه، 
وهناك من اس���تولت عليهم الدهش���ة ملنع السيس���ي تشييع جنازة الرجل 
والصالة عليه، وهي دهشة ليس لها ما يبررها عندما نقف على اجلذور 

التاريخية لواحدة من سمات احلاكم العسكري.{

لم يكن درويش���ًا غائبًا عن الوعي في »حلقة ذكر« فاس���تحق أن ينكل 
ب���ه جمال عبد الناصر، بش���كل لم ي���راع معه »األصول« وه���و ينتقم منه، 

ألنه قال له: »اتق الله«!
فمن قالها هو الضابط »كمال الدين حسني«، أحد الضباط األحرار 
الذي���ن قام���وا بث���ورة يولي���و 1952، وعضو مجل���س قيادة الث���ورة، وعضو 
املجلس الرئاسي الذي من املفترض أنه أعلى سلطة في البالد، ولم يكن 
من الضباط املناوئني لعبد الناصر، مثل ضباط س���الح الفرسان، الذين 
طالب���وا بعودة اجلي���ش إلى ثكناته، وع���ودة احلياة السياس���ية والنيابية، 

ومتكني الشعب من أن يحكم نفسه بنفسه، وبإرادته احلرة.
لقد بدأ خالف »كمال الدين حس���ني« مع عبد الناصر سياسيًا، فقد 
طالب���ه باحلرية في لقاء حميمي بينهم���ا، أعلن فيه عبد الناصر أن من 
ب���ني من حض���روا اللقاء من الضباط هو »عالقة دم«، واحتج »حس���ني« – 
كم���ا ي���روي »عبد اللطيف البغ���دادي« في مذكراته – عل���ى األضرار التي 
تلحق باملوظفني الذين يتم فصلهم من أعمالهم ألس���باب سياسية، كما 
أثار قضية اعتراض الرئاسة على بعض مرشحي مجلس األمة املصري، 
مش���يرًا إل���ى أن���ه يتص���ادم مع م���ا جاء ف���ي »امليث���اق« م���ن أن احلرية، كل 

احلرية للشعب.
ومما طالب به »كمال الدين حس���ني« أن تكون االش���تراكية نابعة من 

تعاليم اإلسالم وليست من أفكار »ماركس« و»لينني«!
ردًا على املطلب األخير فإن عبد الناصر قال إنه فوجئ بهذا الطلب 
وأرجع صعوبة تطبيقه إلى عدم وجود الدراس���ات التي تبحث في األمر، 
م���ع أن املكتب���ة كانت زاخرة بالكتب التي تتحدث عن اش���تراكية اإلس���الم 
التي وضعها أصحابها متاش���يًا مع روح املرحلة، وليتقربوا بها للس���لطة 

احلاكمة!
في هذه اجللس���ة، التي كانت في س���نة 1965، وعلى بعد خطوات من 
هزمي���ة حزي���ران 1967، فاجأ »كمال الدين حس���ني« الرئيس »جمال عبد 
الناصر« مبا أزعجه، عندما نقل إليه أنه مت شتمه في املواصالت العامة، 
فاس���تنكره، لكن »كمال الدين حسني« أكد له أن األجهزة تضلله ألنها لم 

تنقل له هذه احلقيقة.
ولع���ل س���ؤااًل يط���رح نفس���ه اآلن، ه���ل يوج���د بجان���ب عب���د الفتاح 
السيس���ي م���ن يجرؤ عل���ى نقل نبض الش���ارع ل���ه، وكيف أنه صار ُيش���تم 

»عيان���ًا بيان���ًا«؟ وهل تنقل ل���ه األجهزة األمنية ذل���ك؟! وإن كنت أدرك أن 
السيس���ي ليس مش���غواًل برضى املصريني عنه، فال يس���تمد شرعيته من 
هذا الش���عب كما عبد الناصر، ولهذا أزعجه األمر، فالسيس���ي ش���رعيته 

مستمدة من الدوائر اإلقليمية والدولية!
عندم���ا وج���د الضاب���ط »كم���ال الدين حس���ني« أنه ال أم���ل في »عبد 
ب مجلس الرئاس���ة وحكم منفردًا، فل���م يدبر انقالبًا  الناص���ر«، الذي غينّ
ض���ده، فق���ط تقدم باس���تقالته م���ن مجلس قي���ادة الثورة لينس���حب من 
ق���ه م���ا س���مع ب���ه من تعذي���ب وتنكيل يج���ري على  املش���هد به���دوء، وإذ أرنّ
اإلخوان املس���لمني في الس���جون، فقد أرسل له رسالة يقول له فيها: »اتق 
الل���ه«، »ف���ال خي���ر فينّ إذا لم أقلها لك«، والرس���الة كلها لي���س فيها جتاوز 
حل���دود األدب، حي���ث تتك���رر فيه���ا عبارة: »ات���ق الله«، والوع���د اإللهي ملن 

يتقي الله، والوعيد ملن يخالف ذلك وتأخذه العزة باإلثم!

الرجل الذي قال لعبد الناصر.. اتِق الله!
بقلم: سليم عزوز 

عق��د »اللقاء التش��اوري الصي��داوي« اجتماع��ه الدوري ف��ي مجدليون، 
بدع��وة م��ن النائب بهي��ة احلريري وحض��ور الرئيس فؤاد الس��نيورة ومفتي 
صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوس��ان، ومفتي حاصبيا ومرجعيون الشيخ 
حس��ن دلي، ورئيس بلدي��ة صيدا محمد الس��عودي، وممثل��ي املطرانني ايلي 
حداد األب جهاد فرنس��يس والياس كفوري األب نقوال باس��يل وعضو اجللس 
الش��رعي اإلس��المي األعلى عبد احلليم الزين، ونائب رئيس املكتب السياسي 
للجماع��ة االس��المية في لبنان الدكتور بس��ام حم��ود واملس��ؤول االجتماعي 
حس��ن أبو زيد، واملس��ؤول التنظيمي لتيار املستقبل في اجلنوب محيي الدين 
اجلوي��دي، والس��يد ش��فيق احلري��ري وع��دد م��ن املخاتير وممثل��ني ملختلف 

الفاعليات والقطاعات والهيئات.
وج��رى خالل اللقاء التداول في عدة عناوين رئيس��ية: موضوع سلس��لة 
الرت��ب والرواتب، وموض��وع األحكام الص��ادرة بحق موقوفي أح��داث عبرا، 

والقضايا احلياتية في املدينة واجلوار، والوضع في مخيم عني احللوة.{

اللقاء التشاوري الصيداوي يناقش األحكام

يلدريم: كان ينبغي أن تتصدر أوروبا المعارضين الستفتاء كتالونيا
ق��ال رئيس ال��وزراء الترك��ي، بن عل��ي يلدرمي، 
إن��ه »كان ينبغ��ي أن تتصدر دول االحت��اد األوروبي 
املعارض��ني« الس��تفتاء االنفص��ال غي��ر القانون��ي، 
الذي أجراه يوم األحد إقليم كتالونيا، ش��مال شرقي 

إسبانيا.
صرح يل��درمي بذلك في كلمة ألقاه��ا خالل حفل 
اس��تقبال أقيم مبناس��بة افتت��اح العام التش��ريعي 
مبق��ر البرملان الترك��ي بالعاصمة أنقرة. وأش��ار إلى 
أن تركي��ا عارض��ت االس��تفتاء الباطل إلقليم ش��مال 

العراق، ومن الطبيعي أن تعارض استفتاء إقليم كاتالونيا.
ودعا يلدرمي إقليم شمال العراق للجلوس مع احلكومة املركزية 
ف��ي بغداد لضمان حق وحقوق إدارة اإلقليم في إطار دس��تور البالد، 

معرباً عن استعداد تركيا لتقدمي الدعم في هذا اإلطار.

وف��ي وقت س��ابق، وصفت نائبة رئي��س الوزراء 
اإلسباني، س��ورايا ساينز دي س��انتاماريا، استفتاء 
بأن��ه  كتالوني��ا  بإقلي��م  القانون��ي  غي��ر  االنفص��ال 

»استفتاء ال يحمل أي معنى«.
وأضافت أنه »ال معنى ملبادرة غير قانونية وضد 
الدميقراطي��ة والدس��تور، وملغ��اة م��ن قب��ل احملكمة 

الدستورية«.
ويواص��ل إقلي��م كتالوني��ا علمي��ة االقت��راع ف��ي 
االس��تفتاء بالرغم م��ن املعارضة احلكومي��ة وتدخل 

قوات الشرطة.
وأعلنت حكومة كتالونيا في وقت س��ابق أنها ستغلق صناديق 
االقت��راع ي��وم االثن��ني، عل��ى أن تعلن نتيجت��ه في س��احة كتالونيا 

مبدينة برشلونة الحقاً.{
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وفي ختام كلمت��ه توجه بالش��كر للهيئتني اإلدارية 
والتعليمية على اجلهود التي مت بذلها في س��بيل حتقيق 
الط��الب التمي��ز والتف��وق ف��ي كاف��ة املج��االت، منوه��اً 
بالطالب الذي ش��اركوا في األنش��طة العلمي��ة والثقافية 
على صعيد الش��مال خاصة ولبنان عامة. وتخلل احلفل 
كلمات لع��دد من الطلب��ة املتفوقني واخلريج��ني، إضافة 
الى عرض ساليد عن أبرز األنشطة التي نظمتها املدرسة 
الع��ام املاضي وفق��رات انش��ادية.وفي خت��ام احلفل مت 

توزيع شهادات التقدير والدروع على الطلبة املكرمني.

وأس��بابها ونتائجها، كما بينت أه��م اإلجنازات التي 
حدثت فيها. 

ث��م كانت كلمة رئيس مكتب ش��حيم في اجلماعة 
اإلس��المية الش��يخ أحمد س��عيد فواز فق��ال: ها نحن 
الي��وم في ذك��رى الش��يخ ميم��ون زرزور، واقفون في 
عقر اجنازاتك نكمل مسيرتك، ما زلت في كيان كّل منا، 

كنت تاريخاً وحاضراً وستبقى حاضراً فينا ابداً.
ث��م وزع رئي��س النادي ام��ني ش��حادة ميداليات 
حتمل صورة الش��يخ ميم��ون زرزور عل��ى احلضور، 
ودرع��اً تقديرية للم��درب الكابنت عب��د الوهاب احلاج 

شحادة.
وتوال��ى املش��اركون ف��ي ال��دورة عل��ى اللع��ب، 

وانتهت بالنتائج التالية:
فئ��ة القدام��ى: املرك��ز األول عمر ش��عبان، املركز 
الثان��ي عب��د الوه��اب احلاج ش��حادة، املرك��ز الثالث 

محمد درويش.
وع��ن فئة الش��باب: املركز االول حس��ن القعقور، 
املرك��ز الثان��ي حس��ن االلط��ي، املرك��ز الثالث س��عيد 

عويدات.

وأك��د »رف��ض االنتقائي��ة ف��ي العدال��ة م��ن خالل 
احكام محكمة عس��كرية رفض��ت األخذ باإلخب��ار الذي 
ق��ّدم له��ا وللنياب��ة العامة عن وج��ود ط��رف ثالث في 
أحداث عب��را، وأصرت على النطق بأح��كام أقل ما يقال 
عنه��ا انه��ا انتقامي��ة، وبعيدة ع��ن العدال��ة. وإال بالله 
عليكم، أخبروني كيف يحكم على ميش��ال س��ماحة من 
نف��س احملكمة بثالث س��نوات وهو الذي ثب��ت أنه كان 
يريد ان يفج��ر باملدنيني ويريد ان يغت��ال ويدخل البلد 
في ح��رب أهلية، ف��كان عقابه ثالث س��نوات«. و»كيف 
يحكم على عميل للكيان الصهيوني بس��نتني، ثم يحكم 
على عدد من الش��باب ب�15 و5 س��نوات وبعضهم كان 
ف��ي بيته أثن��اء املعارك في عبرا ولم يكن أمام املس��جد. 
لن نقبل ان نرى أناس��اً يتجاوزون احلدود بالصواريخ 
والس��يارات املؤللة وكل ان��واع األس��لحة، وال يقال لهم 
ش��يء، ونرى أناس��اً آخرين يطلقون النار عشوائياً في 
الش��ارع اللبناني وال يقال لهم ش��يء، ثم يوقف شبابنا 
ملكاملة هاتفية أو التصال تلقوه او لش��بهة اشتبهوا بهم 

عليها«.
وختم احلوت كلمته: »من رحلة احلج نتعلم الصبر 
على املش��قة، واإلصرار على احلق، نتعلم ان ننتمي الى 
الل��ه عّز وجل وال ننتمي إلى مخلوق، نتعلم ان نتمس��ك 
بش��رع الل��ه، وان نبحث ع��ن العدل لن��ا ولغيرنا، وعن 

النهوض مبجتمعنا«.

اإلمي��ان  مدرس��ة  إدارة  نظم��ت 
اإلسالمية فرع سير، حفل تكرمي طالب 
الشهادة الثانوية والشهادة املتوسطة 
املتوس��طة  املرحل��ة  ف��ي  واملتفوق��ني 
والثانوي��ة وذلك في مالعب املدرس��ة، 
التربي��ة  جمعي��ة  رئي��س  مبش��اركة 
اإلس��المية الدكتور ناهد الغزال، مدير 
مدرسة اإلميان األستاذ حسام درباس، 
البلدي��ة  الضنّي��ة  قض��اء  فعالي��ات 
واالجتماعية،  والثقافي��ة  واالختيارية 

إضافة الى أهالي الطلب��ة والهيئتني اإلدارية والتعليمية 
في املدرسة.

 ألق��ى مدي��ر مدرس��ة االمي��ان ف��رع س��ير األس��تاذ 
حس��ام درباس كلم��ة قال فيه��ا: »أيها األهل الك��رام، لقد 
حق لكم ان تفخروا وهم جنوم س��اطعة في س��ماء العلم 
ومصابي��ح مني��رة. وه��ذا ان دل فإمن��ا يدل عل��ى ثقتكم 
مبدارس االميان«. أضاف درباس: »أبنائي الطالب، انتم 
اليوم حتص��دون نتاج جهدكم وجدكم رفعة ورقياً، ومن 

عيونكم يطل األمل ببناء وطن قوي متماسك«.

حلول  مبناس��بة 
رأس الس��نة الهجرية 
وتكرمي��اً  املبارك��ة، 
الل��ه  بي��ت  حلاج��ات 
احلرام، نظمت جمعية 
النجاة االجتماعية في 
والش��مال  طرابل��س 
باملناس��بة،  احتف��االً 
ي��وم  عص��ر  وذل��ك 
أيل��ول  اخلمي��س  21 
مجم��ع  ف��ي   ،2017
اإلميان التربوي- أبي 

سمراء تخلله:
ترحيبي��ة  كلم��ة 

قّدمته��ا رئيس��ة دائ��رة العم��ل الش��بابي ف��ي لبن��ان 
األستاذة راوية أيوب..

- محاض��رة قّيم��ة م��ن وح��ي املناس��بة للداعية 

مبناس��بة افتت��اح دار النجاة 
نظم��ت  الك��رمي،  الق��رآن  لتحفي��ظ 
جمعي��ة النج��اة االجتماعي��ة ف��ي 
طرابلس والش��مال، لق��اًء أخوياً.. 
 14 اخلمي��س  ي��وم  عص��ر  وذل��ك 

أيلول 2017، تخلله:
لرئيس��ة  ترحيبي��ة  كلم��ة   -
اجلمعية في الشمال رندة الزعبي.
- محاض��رة للداعية عائش��ة 
بق��ار، تخلله��ا ح��وار مفت��وح م��ع 

احلاضرات..

نظم��ت جمعي��ة 
النج��اة االجتماعي��ة 
ذك��رى  مبناس��بة 
النبوي��ة  الهج��رة 
وي��وم عاش��وراء في 
ببن��ني ع��كار )قاع��ة 
القس��ام(  مس��جد 
حت��ت  محاض��رة 
ظ��الل  »ف��ي  عن��وان 

الهج��رة« للدكت��ورة »ابتهال القس��ام«، التي حتدثت 
ع��ن أح��داث الهج��رة النبوي��ة من مك��ة إل��ى املدينة 

نظ��م ن��ادي االرش��اد الرياض��ي »دورة الش��هيد 
الش��يخ ميمون زرزور« لكرة الطاولة في مركز الدعوة 
اإلس��المي ش��حيم، بحض��ور رئي��س بلدي��ة ش��حيم 
الس��فير زي��دان الصغير، رئي��س جلن��ة الرياضة في 
وزارة الش��باب والرياض��ة محم��د س��عيد عوي��دات، 
رئيس مخاتير الشوف املختار محمد شعبان، أعضاء 
املجلسني البلدي واالختياري، مسؤول مكتب الشباب 
والناش��ئة ف��ي اجلماع��ة اإلس��المية محم��د محم��ود 
شعبان، رئيس اندية اللواء الرياضي في لبنان محمد 
زهرة، رئيس مكتب ش��حيم في اجلماعة الشيخ أحمد 
سعيد فواز، رؤساء وممثلني عن األندية الرياضية في 

شحيم، وفد من عائلة الشهيد، والعبني.
القى مدرب كرة الطاولة في نادي االرشاد الكابنت 
عبد الوهاب احلاج شحادة، الذي اعتبر ان اطالق اسم 
الش��هيد الش��يخ ميمون زرزور على الدورة جاء نزوالً 
عند رغبة النادي، علها تكون بداية ملرحلة جديدة من 

العمل الرياضي في شحيم.

اقام��ت اجلماع��ة اإلس��المية ف��ي ش��حيم احتف��االً 
مبناسبة الهجرة وتكرمي احلجاج، في قاعة مسجد أبي 
بكر الصديق في ش��حيم، بحضور النائب الدكتور عماد 
احل��وت، النائب الدكتور محمد احلجار ممثالً باألس��تاذ 
أحمد احلجار، علم��اء، مخاتير وأعضاء املجلس البلدي 
في ش��حيم، حجاج بيت الله احلرام، وحش��د من أهالي 

البلدة.
بع��د ترحي��ب من األس��تاذ عل��ي ش��عبان، وتقدمي 
أناش��يد إس��المية لفرقة الفجر، ألقى الش��يخ أحمد كرم 
احل��اج ش��حادة كلمة حت��دث فيه��ا عن مناس��ك احلج 

وتعاليم الدين اإلسالمي.
ثم حتدث النائب الدكتور عماد احلوت فقال: »نحن 
نعشق احلرية، ونريدها جلميع الناس، ولكننا نريدها 
حرية ال تزاحم الدين وقيمه، لذلك أخذنا موقفنا بتعديل 
دوام العمل، ألنه يتعدى على حرية املواطن املس��لم في 

تأدية شعيرة اجلمعة كما يليق بهذه الشعيرة«.
وأض��اف: »ألننا أيض��اً نؤمن بالعدال��ة نرفض ان 
تك��ون العدال��ة انتقائي��ة، نرف��ض ان نك��ون مواطن��ني 
من الدرج��ة الثانية ف��ي بالدنا، فيعتدى عل��ى حقوقنا 
بحجة ش��عار املناصفة وحتصيل حق��وق اآلخرين. اما 
عن املناصفة، فكّنا اول من دعا اليها وس��عى لتكريسها 
في الدس��تور، ولكنها مناصفة للتطمني وليس لإلفساد 

واالعتداء على حقوق اآلخرين«.

احتفال تكريم بمدرسة اإليمان فرع سير - الضنّية 

تكريمًا لحاجات بيت الله الحرام

افتتاح دار النجاة لتحفيظ القرآن الكريم

ذكرى الهجرة النبوية وعاشوراء في ببنين - عكار

دورة الشهيد الشيخ ميمون زرزور بكرة الطاولة

احتفال في شحيم بمناسبة الهجرة وتكريم الحجاج

أنشطة

في املخيمات الفلسطينية.
- إعطاء الفلسطينيني حق التملك للسكن.

- حتس��ني ف��رص العم��ل للفلس��طينيني وإعادة 
النظر باحلظر على املهن.

- الضغ��ط عل��ى »األن��روا« لتحس��ني اخلدم��ات 
الصحية التي تتقلص تدريجياً.

ه��ذه  مبتابع��ة  الوف��د  احل��وت  النائ��ب  ووع��د 
القضايا.

اس��تقبل النائب الدكتور عماد احلوت وفد رابطة 
امل��رأة الفلس��طينية في اخل��ارج - فرع لبن��ان، حيث 
ش��رح الوفد اهتمام الرابطة بتمكني املرأة الفلسطينية 
ودع��م  املج��االت،  ش��تى  ف��ي  مش��اركتها  وتوس��يع 

صمودها وأسرتها معنوياً واجتماعياً ونفسياً.
وس��لم الوفد النائ��ب احلوت عدداً م��ن املطالبات 

أهمها:
- حتس��ني البنية التحتية واخلدمات االنس��انية 

النائب الحوت يستقبل وفد المرأة الفلسطينية في الخارج

عائشة بقار..
- فقرة إنشادية مميزة لفرقة شدا الفنية..

واختتم احلفل بتقدمي الهدايا للحاجات.
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لم تكد متر ثالثة أيام على حكم اإلعدام الذي أصدرته احملكمة العس���كرية بحق الش���يخ أحمد 
األس���ير وعدد من أنصاره، حتى أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان قراره الظني في جرمية قتل 
ش���هدتها منطق���ة عش���قوت. حيث أق���دم املتهم على قتل أربع���ة من جيرانه بإطالق الن���ار عليهم من 
به نباح الكلب الذي تربيه عائلة القتلى في الفناء اخللفي للمبنى  مسدسه بسبب اإلزعاج الذي سبنّ

الذي يقطنون فيه، فطلب القاضي للمدعى عليه احلبس املؤبد.
مقارنة س���ريعة بني س���طور احلكم على الشيخ األسير والقرار بجرمية عشقوت توضح التباين 
الكبير في إصدار األحكام، فاحملكمة العس���كرية اس���تنفرت عقلها القانوني جلمع ما تس���تطيع من 
أسباب مشددة على األسير ورفاقه، في حني حرص القاضي في جرمية عشقوت على منح األسباب 
ده لها. فرغ���م ثبوت اجلرم،  التخفيفي���ة رغم بش���اعة اجلرمي���ة التي ارتكبها املته���م ودمويتها وتعمنّ
واعت���راف املدع���ى علي���ه مبا فع���ل، إال أن القاضي حكم عليه بالس���جن املؤبد ولي���س باإلعدام، وقد 
اعتبر في حيثيات قراره الظني أن »عناصر جرمية القتل العمدي غير متوافرة«، وأنه »لم يثبت أن 
تًا ومتعمدًا، بل ثبت من الوقائع أن القتل احلاصل كان وليد ساعته ونتيجة  قتل املغدورين كان مبينّ
ش���جار وتض���ارب، وهذا يقتضي اس���تبعاد عنصر العمد ف���ي هذه القضية« فكانت العقوبة املناس���بة 

احلبس املؤبد.
أم���ا احملكم���ة العس���كرية ف���ال يوجد في قاموس���ها فص���ل حتت عن���وان األس���باب املخففة، رغم 
أن األدل���ة الت���ي بحوزته���ا ال تعدو عن ش���هادات ش���هود ومقاطع م���ن كاميرات مراقب���ة مت تقطيعها 
وعرض ما يناسب منها، ال يظهر فيها أحد يطلق الرصاص على اجليش اللبناني، بل يظهر شبان 
مس���لحون حائرون ال يدرون ما يفعلون، ويظهر الش���يخ األس���ير بعباءته وقلنس���وته البيضاء يروح 

ويجيء وهو يصرخ مبن حوله. هذه األفعال عقوبتها حسب احملكمة العسكرية: اإلعدام.
أرادت احملكم���ة العس���كرية أن تري���ح نفس���ها، ف���ال ه���ي كلف���ت من يدق���ق في طلب���ات احملامني 
لناحي���ة التحقيق مبش���اركة ط���رف ثالث في املعارك، وهو أمر أكدته صور تناقلتها وس���ائل اإلعالم، 
وتصريحات كبار املس���ؤولني، وتدعمها شهادات الشهود من أبناء املنطقة، ويحسمها التشييع الذي 
حصل لبعض العناصر املس���لحة الذين س���قطوا أثناء مش���اركتهم في املعارك. ولم جتد احملكمة أن 
ملفًا بهذا احلجم واألهمية يس���تدعي طلب ش���هادة املسؤولني في تلك املرحلة لالستماع إلفاداتهم 
ح���ول مش���اركة آخرين في املعارك. ولم جت���د احملكمة داعيًا لتلبية طلب احملامني بكش���ف األماكن 
الت���ي س���قط فيها ش���هداء اجليش اللبنان���ي، والتي رمبا يكش���ف التدقيق فيها عن عدم مس���ؤولية 
األسير ومناصريه عن قتلهم. سلكت احملكمة درب السالمة وانسجمت مع املناخ السياسي املناهض 
دها فشل الدولة  لألس���ير، وس���عت من خالل أحكامها املشددة التنفيس من حالة االحتقان التي ولنّ
اللبناني���ة ف���ي إعادة عس���كرييها املختطفني أحي���اء لذويه���م. وكأن أحكام احملكمة بات���ت التنفيس 

وليس العدالة. 
واج���ب احملكمة الوص���ول إلى العدالة وليس إنزال العقاب بعب���اد الله. واجب احملكمة أن تقوم 
ب���كل م���ا يلزم حتى تتضح الص���ورة كاملة، خاصة إذا كانت األحكام تصل ح���دنّ إنهاء حياة املتهمني. 
فلم يقل أحد إن الش���يخ أحمد األس���ير بريء واليس���تحق أية محاكمة، لكن فلتكن محاكمة عادلة 

حتاسبه على أمر ثبت قيامه به، وليس على ظنون وقرائن ومناخ سياسي معادية له ولتوجهاته. 
األه���م م���ن كل ذل���ك، لي���س من املنط���ق وال م���ن العدالة ف���ي ش���يء، أن تطبق احملكمة أقس���ى 
العقوبات بحق متهمني، وال تقوم بأي جهد ملالحقة املتهمني في جرائم أخرى. فالعدالة ال تتجزأ، 
واحلرص على تطبيق القانون بحق أناس وترك آخرين ال يكون عدالة بل ظلمًا وجورًا. فأين جهد 
احملكمة في مالحقة املتهمني بجرمية تفجير مسجدي التقوى والسالم، ألم ينتبه رئيس احملكمة 
إل���ى أن املتهم الرئيس���ي في ه���ذه اجلرمية يجلس ف���ي الصفوف األولى الحتف���االت حزب الله في 
الضاحي���ة اجلنوبية، واضع���ًا رجاًل فوق رجل؟!. ماذا فعلت احملكمة ملالحقة املتهمني بقتل املواطن 
هاش���م الس���لمان أمام الس���فارة اإليرانية الذين يعرف اجلميع إلى من ينتمون. ملاذا تصرنّ احملكمة 
العس���كرية على تطبيق القانون على من تش���اء وتدفن رأسها بالتراب جتاه آخرين. أال يدرك قضاة 
ه���ذه احملكم���ة أن التش���كيك بنزاهته���م وعدالتهم ل���م يعد مج���رد اتهامات بل تس���ندها الكثير من 

القرائن والوقائع؟!<

بقلم: أواب إبراهيم

أال ليت عبرا كانت عشقوت

كلمة طيبة

يفاجئن��ا  ال��ذي  العجائ��ب  زم��ن  إن��ه 
كل م��رة بأعجوب��ة عل��ى أكث��ر م��ن صعيد 
ويجبرنا على االميان بها وتصديقها وعدم 

االعتراض عليها.
وت��كاد ه��ذه »العجائ��ب« تنحصر في 
بالدن��ا وأمتن��ا وال تنتغص واح��دة منها أو 
تختف��ي إال ويطالعن��ا اجلدي��د منه��ا وهكذا 
دوالي��ك دون أن يتح��رك أحدن��ا قي��د أمنلة 
أمره��ا  فض��ح  أو  إبطاله��ا  أو  لتس��فيهها 
ش��رورها  م��ن  والعب��اد  الب��الد  لتخلي��ص 

وتداعياتها املدمرة.
الرت��ب  »سلس��لة  مسلس��ل  ويكش��ف 
والروات��ب« ع��ن ذهني��ة ح��كام ه��ذا البل��د 
ومماطلته��م ف��ي الس��ير به��ا ما عدا لش��هر 
واح��د بس��بب مراجع��ة قان��ون الضرائ��ب 
ال��ذي ل��م يكن ه��ذا البلد في حاج��ة اليه لو 
ج��رى مالحق��ة الفس��اد واملفس��دين ومنع 
اله��در في ال��وزارات التي تن��وء مبيزانيات 
ضخمة ملستشارين محس��وبني على الكتل 
السياس��ية املس��يطرة على الق��رار، وغض 
النظر ع��ن التهرب الضريبي والسمس��رات 
املعتادة في الصفقات واملشاريع املختلفة، 
ومكافح��ة التهرب م��ن الضرائب ف��ي املرفأ 
واحل��دود البرية لصالح من ينتمي الى هذا 

احلزب أو ذاك فيا عجباً.
عندن��ا في لبنان مثالً عجيبة ينفرد بها 
هذا البلد املتباه��ي بالدميقراطية والعدالة 
واحلري��ة جن��د في��ه الس��الح املتفل��ت فيما 
فئة حتتك��ر حمل الس��الح مبختلف أنواعه 
ومت��ارس م��ا يس��مى بس��رايا املقاوم��ة ما 
شاء لها من حروب وممارسات رغم الدولة 
واملؤسس��ات الش��رعية وجت��ر البل��د ال��ى 
مح��اور في غنى عنها بع��د أن ارتضى مبدأ 
النأي بالنفس، وه��ذا ما ال جنده في أي بلد 

في العالم.
ونبق��ى في لبن��ان بل��د العجائب بحق 
حي��ث تنف��رد حكمت��ه بخلي��ط م��ن الق��وى 
السياس��ية وكل يغني على لياله وميارس 
كل وزي��ر ما يحل��و له من مب��ادرات خاصة 
ول��و كانت عل��ى نقيض سياس��ة احلكومة 
بأس��رها ويعمل على جر لبنان الى احلوار 
م��ع نظ��ام األس��د ويس��عى الى اعط��اء هذا 
النظ��ام ب��راءة ذم��ة مم��ا ارتكبه ف��ي لبنان 
طوال رب��ع قرن من آثام ومجازر وتعس��ف 

عـــجــبــــًا!!
وظل��م وتنكي��ل مبواطني��ه دون رحم��ة أو 

شفقة.
ف��إن  س��وريا،  ع��ن  نتح��دث  وعندم��ا 
العجب العج��اب في هذا البلد الذبيح إقدام 
نظام��ه على إبادة ش��عبه وتهجي��ر اآلمنني 
واالستعانة بالروس وااليرانيني وميليشيا 
حزب الله من أجل احلفاظ على النظام الذي 
يتمن��ى الع��دو االس��رائيلي أال يس��قط ألنه 
خي��ر صديق له يق��وم بحماي��ة احلدود في 
اجلوالن احملت��ل ويتولى ب��دالً عنه تصفية 
الشعب السوري واملساهمة في تقسيم هذا 

لبلد الى كانتونات مذهبية متنافرة.
وي��زداد العجب مما نس��معه ونراه في 
مصر من إقدام النظام االنقالبي العس��كري 
فيه عل��ى حق القضاة املوال��ني على اصدار 
احلكم بالسجن املؤبد على الرئيس الشرعي 
محمد مرسي إلقدامه على »جرم« في الوقت 
الذي يلتقي رئيسه بنيامني نتنياهو رئيس 
وزراء الع��دو االس��رائيلي ال��ذي ب��ات على 
ما يب��دو صديق بعض الع��رب بكل وقاحة 

وعار... عجباً.
في حني يعمد هذا النظام وعدد من دول 
اخلليج على حصار دولة قطر وش��ن حرب 
اقتصادية س��افرة تس��ر العدو االسرائيلي 
وتزي��ده تعس��فاً ف��ي األرض احملتل��ة دون 
أي اس��تنكار أو إدان��ة م��ن ه��ذه ال��دول، ال 
ب��ل أن هناك مس��اعي ملصاحلة ه��ذا العدو 

والتطبيع معه. فيا عجباً. 
ويفج��ع املس��لمون ف��ي أنح��اء العالم 
باملجازر الت��ي يتعرض لها مس��لمو بورما 
والت��ي  بالروهنجي��ا  امللقب��ني  )ميامن��ار( 
أس��فرت عن مقتل مئات األلوف من النس��اء 
واألطفال وتهجير نحو ثالثة ماليني مس��لم 
ال��ى بنغ��الدش املجاورة وس��ط اس��تنكار 
تس��مي  الت��ي  املتح��دة  األمم  م��ن  خج��ول 
املج��ازر البورمي��ة مج��رد ن��زاع داخلي مع 
العلم أن رئيس��ة البالد حائ��زة على جائزة 

نوبل للسالم... عجبا.
إن��ه زمن العجائب املنتش��رة ف��ي أكثر 
من بل��د عرب��ي وإس��المي يضي��ق اخلناق 
عل��ى ش��عبه ويفت��ح قلب��ه وب��الده للعدو 
االس��رائيلي الذي بات على ما يبدو صديق 

بعضهم بكل وقاحة لألسف. فواعجباً.{
عبد القادر األسمر
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