
حوارات المصالحة الفلسطينية
يصل هذا العدد من »األمان« إلى القراء الكرام، رمبا في وقت لم تكن حوارات املصاحلة 
الفلسطينية قد بلغت نهايتها بعد، وما إذا كانت قد حققت كسر احلصار املفروض على قطاع 
غ���زة، وأعي���د إليه املاء والكهرباء وال���دواء والغذاء. لكن ما يدور على ألس���نة بعض الغيورين 
عل���ى القضية الفلس���طينية وعل���ى مواقع التواصل االجتماعي يس���تحق التوق���ف والتأمل. 
فبعضه���م ينك���ر عل���ى حركة حم���اس اس���تجابتها للمب���ادرة املصري���ة، وعبر جه���از املخابرات 
حتدي���دًا، وه���و الذي ما زال يعتبر »التخابر مع حم���اس« جرمية يعاقب عليها رئيس الدولة. 
 ، كم���ا يدي���ن عملية اجلل���وس مع »عب���اس« املنتهية واليت���ه، والترحيب ب�»احلمد الل���ه« املعينّ
ر له. قد يكون ذلك صحيح���ًا، لكن ما هو البديل؟ لقد  تن���ازاًل م���ن قادة حرك���ة حماس ال مبرنّ
ر األنفاق، ليس  رفع بعض ش���باب غزة صور عبد الفتاح السيس���ي، وهو الذي أغلق املعبر وفجنّ
حب���ًا ب���ه ولك���ن أماًل بأن يفك عنهم احلص���ار، وبعضهم ينقم على أردوغ���ان أن تركيا اعترفت 
بإس���رائيل.. ناس���يًا أن االعت���راف قائم منذ ع���ام 1949، ولوال ذلك ملا أمكن فتح املستش���فيات 
ق الله في إخوانن���ا، ولنتذكر ظروفه���م الصعبة، وأن  ونق���ل اجلرح���ى للعالج في تركي���ا. فلنتنّ
أمامه���م محذوري���ن اثن���ي، هم���ا: االحتف���اظ بس���الح املقاوم���ة، وأن يبق���ى القط���اع محررًا.
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»سالح حماس«... تأجيل أم مأسسة؟

أردوغان: الجيش السوري الحّر 
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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(

ميقاتي: تحّفظت
 عن الضرائب

لف��ت الرئي��س جني��ب ميقات��ي ال��ى 
أن��ه حتفظ ع��ن الضرائب والرس��وم التي 
ُفرضت في مجلس الن��واب، »ألنني أعتبر 
أن م��ا تقوم ب��ه الدولة عموم��اً واحلكومة 
خصوصاً، ه��ي أعم��ال ارجتالي��ة، بعيداً 
من نظرة ش��املة ورؤية واضحة للوضع 

للمستقبل«. 
وق��ال ف��ي افتت��اح »املؤمت��ر الدولي 
ح��ول البح��ث العملي ودوره ف��ي التنمية 
ينظم��ه  ال��ذي  للمجتمع��ات«  املس��تدامة 
اجلامعي��ن،  لألس��اتذة  الع��زم«  »قط��اع 
بالتع��اون م��ع جامع��ة الع��زم، وواح��ة 
العلوم والتكنولوجيا في لبنان، في فندق 
»كواليتي إن« بطرابلس: »ليس سراً على 
أح��د أن الدولة في حاجة إلى موارد مالية 
إضافية، ليس من أجل دفع سلسلة الرتب 
والرواتب فحسب، بل لسد العجز املتنامي 

في امليزانية العامة، وهذا أمر طبيعي. 

ليبرمان: الحرب المقبلة 
ستكون مع لبنان وسورية

 جّدد وزير الدفاع اإلس��رائيلي أفيغدور 
ليبرم��ان تهديدات��ه للبنان وس��ورية بأنهما 
»ستجدان نفس��يهما مس��تهدفتننْ معاً«، في 
حال نش��وب حرب عل��ى احلدود الش��مالية 
إلس��رائيل، مضيفاً أن »توجه إس��رائيل ليس 
ملواجهة عسكرية، لكن من يريد السالم عليه 

االستعداد للحرب«.
وقال ليبرمان خالل استقباله جنوداً من 
كتائب مختلفة من سالحي املشاة واملدرعات 
إن »أي معرك��ة مقبل��ة، بغ��ض النظ��ر أي��ن 
س��تندلع على احل��دود اجلنوبي��ة )غزة( أو 
الشمالية )حزب الله( س��تتطور إلى معركة 
عل��ى جبهتن ولن تكون هناك جبهة واحدة. 
ه��ذه نقط��ة االنط��الق خاصتن��ا، ومبوجبها 

نهيئ اجليش حلرب إقليمية«.

»المستقبل«: كالم نصر الله 
يضّر بمصالح لبنان

النيابي��ة  »املس��تقبل«  كتل��ة  نوه��ت 
اللبناني��ة بع��د اجتماعه��ا برئاس��ة الرئيس 
فؤاد الس��نيورة ب� »اجلهد ال��ذي بذله رئيس 
احلكوم��ة واحلكوم��ة ف��ي اإلع��داد ملش��روع 
املالي��ة  املص��ادر  لتوفي��ر  املعّج��ل  القان��ون 
اإلضافي��ة للحف��اظ عل��ى االس��تقرار املال��ي 
والنق��دي«، وب� »اجلهود اجلدي��ة التي بذلها 
املجل��س النيابي في مناقش��ة هذا املش��روع 

وإقراره«.
واس��تنكرت الكتلة بش��دة »كالم األمن 
العام ل�»حزب الله« الس��يد حسن نصر الله 
وحملت��ه املرفوض��ة عل��ى اململك��ة العربي��ة 
الس��عودية ودول اخلليج العرب��ي ما يؤدي 
إل��ى اإلض��رار مبصال��ح لبن��ان واللبنانين 

ويوتر عالقاتهم بأشقائهم العرب«.

زاسبيكين: السلطات السورية 
مهتمة بعودة النازحين

اعتبر  السفير الروسي  في  لبنان   ألكسندر 
املواق��ف  اتخ��اذ  يكف��ي  »ال  أن��ه  زاس��بيكن  

املبدئي��ة بتأييد ع��ودة  النازحن  الس��ورين 
إلى بالدهم، بل يجب خلق الظروف املناسبة 
لذل��ك وبالتحديد أمنياً وإنس��انياً«، وأس��ف 
ل�»حصول إش��كال حول التواصل والتعاون 
مع األطراف املعنية بهذا امللف، خصوصاً أن 
أزمة النازحن تس��تدعي تضافر كل اجلهود 

والقدرات لتحقيق الهدف املرجو«.
» الس��لطات  أن  زاس��بيكن  وأك��د 
الس��ورية  مهتمة بعودة كل النازحن، سواء 
املوجودون خارج الب��الد أم أولئك املتفرقون 
ف��ي املناطق الس��ورية والراغب��ون بالعودة 
إلى مدنهم وقراه��م«، داعياً إلى قيام »مطبخ 
موّح��د« يضم كل املعنين بهذه األزمة بهدف 
حلها«. وقال: »ال ينفع تسييس هذا امللف ألنه 
إنس��اني بامتي��از، واملطلوب تواف��ق لبناني 
يؤمن املصلحة الوطنية بعيداً من االعتبارات 
السياسية واحلزبية والفئوية، وقدر اإلمكان 

بعيداً من الضغوط اخلارجية«.

واشنطن: مواجهة »حزب 
الله« أولوية ترامب

 أعلن��ت الوالي��ات املتح��دة أن مواجهة 
»حزب الله« ُتش��كل أولوي��ة للرئيس دونالد 
ترام��ب، وأن احل��زب ال ُيش��كل خط��راً عل��ى 
الوالي��ات املتح��دة فحس��ب، بل عل��ى لبنان 
ومنطق��ة الش��رق األوس��ط واخللي��ج، وذلك 

حسب وزارة اخلارجية األميركية.
وأعل��ن منس��ق مكافح��ة اإلره��اب ف��ي 
اخلارجية األميركية ناتان سايلز أن واشنطن 
س��تمنح مكافآت مبقدار 12 مليون دوالر ملن 
يقدم معلومات تس��هم في إلقاء القبض على 
قيادين في »حزب الله«، واملكافأة هي بقيمة 
سبعة مالين دوالر ألي معلومات تؤدي إلى 
اعتق��ال القي��ادي ف��ي احل��زب ط��الل حمية، 
وخمس��ة مالي��ن دوالر ألي معلوم��ات ع��ن 
قي��ادي آخر يدعى فؤاد ش��كر وه��و أحد أبرز 

العناصر العسكرية في احلزب.

النائب سعادة: اتفاق سياسي 
على فرض الضرائب

اعتب��ر عض��و كتل��ة »الكتائ��ب« النائب 
قام��ت  »املعارض��ة  أن  س��عادة  س��امر 
التش��ريعية  اجللس��ة  خ��الل  باملس��تحيل 
لوق��ف الضرائب، ألننا مقتنع��ون بأنها تضر 
باللبنانين، رغ��م كل تأكيدات احلكومة أنها 
تط��اول الش��ركات واملؤسس��ات الكبي��رة«، 
مش��يراً إلى »أننا أوقفن��ا قانون الضرائب في 
امل��رة األول��ى، وفي امل��رة الثاني��ة جلأنا الى 
املجلس الدستوري، لكن يبدو أن هناك اتفاقاً 
سياس��ياً على فرض الضرائب«.وأوضح في 
حديث ال��ى إذاع��ة »صوت لبن��ان 100،3-

رأين��ا،  نظه��ر  أن  »حاولن��ا  أنن��ا   »100،5
واملواطن س��يالحظ في يومياته الغالء، وأن 
قدرت��ه الش��رائية س��تتقلص«، مش��يراً إل��ى 
أن »النائ��ب ال��ذي يق��ول في العل��ن انه ضد 
الضرائب وداخل املجلس ال يعترض، يتحمل 
والناخب��ن،  املواطن��ن  جت��اه  مس��ؤولية 
وبعض الن��واب عارضوا الضرائ��ب بالكالم 
ولكن عند التصوي��ت صوتوا معها«. واعتبر 
أن »تقلي��ص العجز يكون من داخل املوازنة، 
من خ��الل حتديد اإلنف��اق واملداخيل، ونقوم 
بترشيد اإلنفاق وضبطه، واذا كنا في حاجة 

الى ضرائب عندها نفرضها«.

فريد مكاري: االنتخابات 
في موعدها

أك��د نائب رئي��س مجلس الن��واب فريد 
اجللس��ة  حك��م  ال��ذي  »اله��دوء  أن  م��كاري 
التش��ريعية جاء نتيجة ض��رورة عدم وقف 
سلس��لة الرتب والرواتب، واستدراك حاجة 
الناس الى زي��ادة روات��ب املوظفن، يضاف 
الى ذل��ك أن النواب يأخذون باالعتبار رضى 
الناس على أبواب االنتخابات«، مش��يراً إلى 
أن »نظرية اإلعطاء بي��د واألخذ بيد ثانية قد 

تك��ون صحيحة جزئي��اً، لك��ن اجلميع يدرك 
أنه بدون الضرائب ال ميكن دفع السلسلة«.

وأم��ل ف��ي حدي��ث ال��ى وكال��ة »أخبار 
الي��وم« أن »تس��تيقظ الدولة فتوق��ف الهدر 
والس��رقة، وعنده��ا ال ش��يء مينع م��ن إقرار 
قان��ون جدي��د يلغ��ي الضرائ��ب احلالي��ة«، 
مش��يراً إل��ى أن��ه »ال يوجد أي ط��رف لبناني 
وبالتال��ي  االنتخاب��ات،  تأجي��ل  يتحّم��ل 
س��يجري االس��تحقاق في موعده، والقانون 
اإلنتخاب��ي ليس ممت��ازاً ولي��س مثالياً، لكن 

االنتخابات ستجري وفقه«.

حوري: لقاء »كليمنصو« 
ُحّمل أكثر مما يحتمل

رف��ض عضو كتل��ة »املس��تقبل« النائب 
عّمار حوري »ما ُيحكى عن ان لقاء كليمنصو 
الثالثي موّجه ضد العه��د أو إحياء للترويكا 
مم��ا  أكث��ر  ُحّم��ل  »ألن��ه  آس��فاً  الس��ابقة«، 

يحتمل«.
وأوض��ح في حديث إل��ى وكالة »األنباء 
املركزي��ة« أن��ه »لق��اء تواص��ل يأت��ي ضمن 
وس��ُتعقد  س��ابقاً  ُعق��دت  لق��اءات  سلس��لة 
ف��ي املس��تقبل«، الفت��اً إل��ى أن »املجتمع��ن 
أج��روا جولة أف��ق داخلي��ة وخارجية ملجمل 

التطورات«.

الصراف: جاهزون للتصدي 
ألي عدوان إسرائيلي

اعتب��ر وزي��ر الدف��اع يعق��وب الصراف 
أن »من ش��أن اس��تمرار اخلروق اإلسرائيلية 
املتك��ررة للس��يادة اللبنانية وللق��رار 1701 
أن  مؤك��داً  لبن��ان«،  ف��ي  االس��تقرار  تهدي��د 
»مهمة اجليش هي الدفاع عن لبنان«. وقال: 
»نحن ضد أي اعتداء على السيادة اللبنانية 
وخصوصاً من العدو اإلس��رائيلي واإلرهاب، 
ألي  باملرص��اد  س��نكون  واجلي��ش  ونح��ن 
التدري��ب  مرك��ز  الص��راف  وزار  ع��دوان«. 
العس��كري اإليطالي في منطقة الس��ماعية - 
ص��ور )جنوب لبن��ان(، في حضور الس��فير 
اإليطالي لدى لبنان ماسيمو ماروتي وفريق 
التدري��ب في املرك��ز. وعقد اجتماع اس��تهله 
الس��فير اإليطالي بتأكيد »عمق التعاون بن 
لبن��ان وإيطاليا والعالق��ات التاريخية التي 

تربط البلدين«.

الجماعة اإلسالمية: كان من األجدى تمويل السلسلة
 من مكافحة الفساد ووقف الهدر واإلنفاق

عقد املكتب السياسي للجماعة اإلسالمية في لبنان 
اجتماعه االس��بوعي، وناقش التطورات واملستجدات 

على الساحة اللبنانية، وخلص إلى اآلتي: 
- إن متوي��ل سلس��لة الرت��ب والروات��ب كان من 
املفت��رض أن يت��ّم م��ن خ��الل مكافحة الفس��اد ووقف 
الهدر املال��ي املتفاقم وضبط واردات الدولة واإلنفاق. 
أّم��ا وق��د مّت من خالل ف��رض ضرائب جدي��دة – نحن 
ضد الكثير مما طال الطبقة الفقيرة منها – فإّننا ندعو 
احلكوم��ة ومؤسس��اتها إلى ضبط االس��عار ومراقبة 
األسواق حتى ال تدفع الطبقة الفقيرة ثمن متويل هذه 

السلس��لة وحده��ا ومرتن.. مؤكدين ف��ي الوقت ذاته 
عل��ى أحقّية مطل��ب االحت��ادات العمالي��ة برفع احلّد 

األدنى لألجور. 
- نؤك��د ض��رورة اعتماد يوم اجلمع��ة يوم عطلة 
رسمية استناداً إلى ما أقّره الدستور من حق املساواة 

بن اللبنانين، واحترام أداء الشعائر الدينية. 
- نش��ّدد على ضرورة إجراء االنتخابات النيابية 
ف��ي وقته��ا، رافض��ن أي متدي��د للمجل��س النياب��ي، 
أو تأجي��ل إلج��راء االنتخاب��ات حت��ت أي عن��وان من 

العناوين.

لقطات لبنانية

وجهة نظر

م���ن أكثر العالقات السياس���ية اش���كالية على الس���احة اللبنانية تبرز تلك 
العالقة الناش���ئة بي احلزب التقدمي االش���تراكي و»حزب الله«، التي ش���هدت 
م���دًا وجزرًا في املرحلة التي تلت اغتيال الرئيس رفيق احلريري. فمنذ نش���وء 
»ح���زب الل���ه« ف���ي ع���ام 1982 كان���ت العالقة ب���ي الطرف���ي إيجابية واس���تمرت 
كذل���ك حت���ى انتخاب���ات عام 1996 النيابي���ة التي فرقت بي اجلانبي اس���تنادًا 
الى االفتراق في التحالف االنتخابي في دائرة بعبدا. إال أن األمور سرعان ما 
عادت إلى طبيعتها إثر ذلك حتى حدوث زلزال الرابع عشر من شباط 2005.

ف���ي تل���ك املرحلة ح���اول الطرف���ان التمس���ك بالقواس���م املش���تركة، ولكن 
الص���راع كان كبي���رًا وعنيفًا، ما أدى الى حدوث تطورات س���لبية في العالقة بي 
اجلانبي. وقد تنامت هذه الس���لبية حتى وصلت ذروتها في أيار من عام 2008، 
وبلغت في أحد مس���توياتها الصدام العسكري في منطقتي عاليه والشويفات. 
إال أن الوس���اطات احمللية، إلى جانب الوساطات اإلقليمية، وضعت حدًا لذلك 
الصدام العس���كري الذي كاد أن يش���عل حربًا أهلية جديدة جرى احباطها في 
مؤمت���ر الدوحة آنذاك. إثر ذلك بدأ وليد جنبالط مغادرة مواقع الرابع عش���ر 
من آذار تدريجًا، وقد بدأت هذه املغادرة عمليًا بعد انتخابات عام 2009 النيابية 
وبلغت ذروتها في بداية عام 2011 حي انضم احلزب التقدمي االش���تراكي إلى 
قوى الثامن من آذار بغية تشكيل حكومة الرئيس سعد احلريري التي اسقطها 
هذا املعس���كر في نهاية عام 2010. ولكن اش���تعال األزمة الس���ورية الحقًا أوجد 

تباينًا دائمًا بي جنبالط و»حزب الله«. 
ويب���دو م���ن املل���حنّ في هذه املرحلة التس���اؤل ع���ن العالقة بي »ح���زب الله« 
واحل���زب التقدمي االش���تراكي ف���ي االنتخاب���ات النيابية القادم���ة، بعد أن بلغ 
اخل���الف أوج���ه خالل إع���داد قانون انتخاب���ي جديد تضاربت في���ه املواقف بي 
املختارة وحارة حريك. واذا أردنا أن نتغافل عن األس���باب والدوافع السياس���ية 
التي ميكن أن جتمع أو تفرق بي اجلانبي في االنتخابات القادمة، فإن نقاط 
التداخ���ل االنتخابي التي ميكن أن تكون ميدانًا للمواجهة أو التعاون تنحصر 

في الدوائر االنتخابية اآلتية: 
- دائ���رة بعب���دا - دائ���رة البقاع الغربي - دائرة مرجعي���ون حاصبيا -  دائرة 

بيروت الثانية 
تتق���دم دائ���رة بعبدا عل���ى غيرها من االهتمام املش���ترك بي »ح���زب الله« 
واحل���زب التقدمي االش���تراكي حيث الدائرة يغلب عليها الطابع املس���يحي )3 
ن���واب موارن���ة واثن���ان ش���يعة وواح���د درزي( ويطغى ف���ي هذا املج���ال التحالف 
الراس���خ بي »ح���زب الله« والتي���ار الوطني احلر واألمير طالل أرس���الن، ما قد 
ي���ؤدي إل���ى اس���تمرار حرمان احل���زب التقدمي االش���تراكي املقعد ال���درزي في 
بعبدا. هذا هو املرجح على هذا الصعيد، اال إذا كانت النس���بية س���تقول ش���يئًا 
آخر في هذا املوضوع. أما في البقاع الغربي فإن التنوع املتوازن في تكوين هذه 
الدائ���رة يجعل اجلميع بحاجة إلى اجلميع. أما في دائرة مرجعيون حاصبيا، 
ف���إن املقع���د الدرزي ال���ذي يحتله النائب أنور اخلليل من���ذ عام 1992 قد جنب 
الثنائي الشيعي، ممثاًل بحركة أمل و»حزب الله«، معضلة املفاضلة بي احلزب 
التقدمي االش���تراكي واحلزب الدميوقراطي اللبناني، وقد يستمر هذا الوضع 

في االنتخابات النيابية القادمة. 
واخلالص���ة هنا تفيد بضيق الهامش املت���اح بي اجلانبي اللذين يقيمان 
عالقات سياس���ية رمادية اللون بفعل تراكم نقاط اللقاء والفراق في آن واحد، 

حيث احلسابات بي الفئات اللبنانية محكومة باستمرار العيش معًا.<

حزب الله - جنبالط:
العالقات الرمادية

بقلم: أمين حجازي
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كلمة
األمان

بع��د ذل��ك ج��اءت التهدي��دات األمريكية حل��زب الل��ه وللح��رس الثوري 
اإليراني، عندما اتخذ مجلسا النواب والشيوخ األمريكيان قراراً يقضي باتخاذ 
»عقوبات مالية جديدة ضد حزب الله، تستهدف مصادر متويله«، خاصة إذا 
منح الكونغرس األميركي رئيس اجلمهورية صالحية ادخال أفراد أو جمعيات 
أو إدارات رس��مية في دائرة العقوبات، وهذا ما حتدث عنه أمن عام حزب الله 
الس��يد حسن نصر الله مطّوالً في خطابه يوم عاشوراء، وقال ان العقوبات قد 

تطال مستشفيات أو مؤسسات جتارية أو مدارس تعود ملكيتها حلزب الله.
معل��وم لدى اجلميع أن هناك حرباً مفتوحة بن إيران واإلدارة األمريكية، 
وأن املواجه��ة بلغت مس��توى قال في��ه القائد العام للح��رس الثوري اإليراني 
اللواء محمد جعفري: »في حال تنفيذ واشنطن اعتبار احلرس الثوري تنظيماً 
إرهابياً مثل داعش فسيكون رّد إيران شديداً، حاسماً وقاطعاً،  وعلى الواليات 
املتح��دة ان تتحمل تبعاته..«. لكن أص��رح كالم إيراني جاء في مقال صحيفة 
كيهان، حمل عنوان: »طهران ستصيب من ترامب مقتالً« فأبرزت تهديد اللواء 
جعف��ري أنه »في حال تنفي��ذ قانون اجراءات احلظر اجلدي��دة من قبل أمريكا 
فعليه��ا نقل قواعدها اإلقليمي��ة الى أبعد من مدى الصواري��خ اإليرانية البالغ 

ألفي كيلومتر.
ه��ذه املعادلة ق��د تتحمله��ا إيران، وق��د تس��تطيع تب��ادل الصواريخ مع 
األراض��ي األمريكي��ة أو مع القواعد القائم��ة في أكثر من دولة ف��ي العالم، لكن 
لبنان ال يستطيع حتمل هذه األعباء، ويذكر اجلميع أن األراضي اللبنانية كانت 
مفتوح��ة أمام طيران العدّو اإلس��رائيلي في حرب عام 2006، مما جعل لبنان 
بدون ماء وال كهرباء وال طرقات معبدة، إذ جرى تدمير مناطق سكنية بكاملها، 
كما جرى تدمير اجلسور التي تربط املناطق اللبنانية بعضها مع بعض. وإذا 
كان ذلك هو قَدر اللبنانين، كما جرى خالل االعتداءات اإلسرائيلية على لبنان 
منذ عام 1982 الى عام 2000 الى 2006 وما جرى قبلها وبعدها.. أفال يكون 
من حق اللبنانين أن يكون لهم رأي في هذا الصراع، وهل هو دفاعاً عن لبنان 
أو فلس��طن أو إي��ران أو غيرها.. خاص��ة أن اإلدارة األمريكي��ة ابتليت برئيس 
للجمهوري��ة ال يف��ّرق بن صديق وع��دّو، خاص��ة أن قيادة ح��زب الله أعطته 
الذريعة ح��ن قال األمن العام للحزب: إن أموال ح��زب الله وصواريخه كلها 

من إيران، وقال قبلها ان كل ما نأكله ونشربه ونلبسه هو من إيران.
العه��د اجلديد إذن أمامه اس��تحقاق بالغ اخلط��ورة واألهمية، وال ينبغي 
أن يستش��عر فض��ل ح��زب عليه حن أوصل العماد ميش��ال عون الى رئاس��ة 
اجلمهوري��ة، فيت��رك له حق امتالك الس��الح ونقل��ه واس��تعماله داخل لبنان 
وخارج��ه، وان يتكامل مع إيران سياس��ياً وعس��كرياً كما يتكام��ل معها فكرياً 
وديني��اً.. وان يطلق ي��د وزير خارجيته في األوس��اط اللبناني��ة واالغترابية، 

فيمارس احلمالت االنتخابية كأنه »سيد العهد« والناطق باسمه!!
لي��س ذلك من األعباء امللقاة على كاه��ل رئيس العهد وحده، وصالحياته 
معروفة.. ولكن كذلك على حكومة العهد ووزرائها، وحتى كل ممثلي الش��عب 

اللبناني في املجلس النيابي.

املنطق��ة ح��ول لبن��ان تع��ّج وتض��ج، منه��ا أقط��ار مه��ّددة باالنش��قاق 
واالنقس��ام، وأخ��رى بح��روب أهلي��ة داخلي��ة.. بينما أقط��ار أخ��رى أتعبتها 
النزاعات والصراعات، فآلت على نفس��ها أن تلقي س��الحها وتلجأ إلى احلوار 
واملصاحلة. نحن في لبنان، أين نقف من كل هذه النماذج؟! كنا نحمد الله أنه 
ام��ّن علينا باالس��تقرار واألمان، رغم أننا أمضينا أربع س��نوات بدون مجلس 
نيابي »ش��رعي« مّدد لنفس��ه ث��الث مرات، وب��دون رئي��س للجمهورية قرابة 
ثالثن شهراً الى أن كسر الرئيس سعد احلريري جدار العزلة واالنقسام فبادر 
إلى ترش��يح عون، وبعده حكومة املصلحة الوطني��ة، أو املصاحلة العابرة ال 

أكثر وال أقل.
بعده��ا جاء االتف��اق على »قان��ون جدي��د لالنتخابات« يعتمد النس��بّية 
والص��وت التفضيلي والبطاقة املمغنطة، ومّدد املجلس النيابي لنفس��ه حتى 
ش��هر أيار املقبل كموعد إلجراء االنتخابات. لكن الكتل النيابية بدأت التراجع، 
فكان مشروع الرئيس بري )املعّجل املكرر( بتمديد عمر املجلس النيابي، حتى 
آخر كانون األول القادم، ثم طوى هذا املش��روع ورمبا تراجع عنه. كذلك قامت 
حملة ض��د البطاقة البيومترية، وأن ينتخب املواطن اللبناني في محل إقامته 
وليس مس��قط رأس��ه، نظراً لكلفة البطاقات الغالية وتس��جيل الناخب نفسه 
ف��ي محل إقامته.. وهكذا قد يكون البلد أمام تراجع جديد الى القانون األكثري 
الق��دمي، الذي لم يبق بعده س��وى النس��بّية الت��ي ال يكاد يس��توعبها املواطن 

اللبناني، ورمبا املرشح للمقعد النيابي.
م��اذا حق��ق العه��د بعد ذل��ك؟ ج��اءت مع��ارك ج��رود عرس��ال، وبعدها 
ج��رود الق��اع ورأس بعلب��ك، وقد تول��ى مقاتلو ح��زب الله واحل��رس الثوري 
اإليران��ي مهمة مفاوضة مقاتل��ي »جبهة النصرة« في املرحل��ة األولى، الى أن 
مت انس��حابهم إل��ى ادلب، وش��ارك اجليش اللبنان��ي في املع��ارك ضد تنظيم 
الدول��ة »داعش«، ليتولى مقاتلو حزب الله مواكبته��م الى محافظة دير الزور 
على احلدود الس��ورية مع العراق. والس��ؤال املطروح هو: ما دور اجليش في 
املفاوض��ات م��ع »داعش« بعد أن دفع مقاتليه الى االنس��حاب، س��وى اطالق 
عدد من القذائف املدفعية وابعادهم عن احلدود اللبنانية!! لقد كان التنس��يق 
مع حزب الله قائماً، وكان مقاتلوه -بأس��لحتهم وعتادهم- يجتازون احلدود 
ذهاب��اً وإياباً داخل األراضي الس��ورية.. بينما لو اكتش��ف رج��ال األمن مجّرد 
رس��الة باجتاه الداخل الس��وري مع أحد معارضي النظ��ام التهم بأنه ينتمي 

إلى منظمة إرهابية، ورمبا تكفيرية.
بعد ذلك، احت��ل عناصر »احلزب القومي الس��وري االجتماعي« عدداً من 
شوارع منطقة احلمراء في بيروت، وأقام فيها عرضاً عسكرياً دون أي تنسيق 
مع الس��لطة اللبنانية.. وبعدها جاءت ذكرى عاش��وراء، وما واكبها من حظر 
مرور الس��يارات في شوارع الضاحية اجلنوبية، وكذلك مرور املواطنن الذين 
يس��يرون على أقدامهم خالل س��اعات املس��اء، بدعوى االحتياط��ات األمنية.. 
والدول��ة غائبة عن الس��مع، مع أن احل��زب القومي وحزب الله مش��اركان في 

احلكومة.. فأين هي الدولة، وأين اجنازات »العهد اجلديد«؟!

استحقاقات كبيرة
يتحملها العهد الجديد
فهل يقوم بتبعاتها؟

مبزيد م��ن التعّن��ت واملطالب مبزي��د منها، ب��ل وأكثر 
من ذلك  مبزيد من اس��تهداف هذه الس��احة دومنا أي 
اعتبار للموقع الذي متثله املرجعية السياس��ية التي 

متّثلها.
لقد قّدمت املرجعية السياس��ية وال ت��زال الكثير، 
وأضعف��ت إلى ح��د كبي��ر املوقع املخصص للس��احة 
االسالمية على مستوى إدارة الدولة، وجتاهلت الكثير 
من مطالب شارعها إرضاًء للشركاء اآلخرين، القدماء 
منه��م أو اجلدد، اخلصوم منهم أو االصدقاء، وضربت 
ُعرَض احلائط مبشاعر أهلها وشارعها من دون أدنى 
اعتب��ار لهذا الش��ارع، متفرّدة بقراره��ا وكأنه ملك لها 
دون شارعها، ما جعل حالة االحباط  تكبر ككرة ثلج، 
حتى راحت األم��ور تظهر وكأن املرجعية السياس��ية 
في مكان، والش��ارع الش��عبي في مكان آخر، وقد عّبر 
ع��ن ذلك حتى بعض الن��واب الذين كان بعضهم، وما 
زال بعضه��م اآلخر ينتمي إلى اخلط السياس��ي الذي 
تق��ول املرجعية إنها تنتهج��ه ومتّثله. فكيف ميكن أن 
تتصّرف هذه الساحة االسالمية حيال كل ما يجري؟

احلقيق��ة كما أنه ليس هناك من هو أكبر من بلده، 
فإنه ليس هناك من هو أكبر من س��احته التي يتحدث 
باسمها أو ينتمي إليها. ليس هناك من ميكنه أن يحتكر 
قرار البلد، وكذلك ليس هناك من ميكنه أن يحتكر قرار 

الساحة التي انطلق منها ويستظل فيء عباءتها.
احل��راك ف��ي ه��ذه الس��احة عل��ى مدى الش��هور 
املاضي��ة، إن ل��م نق��ل الس��نوات األخي��رة املنصرم��ة 
كان واضح��اً ف��ي امتعاض��ه م��ن أداء املرجعية، ومن 
مواقفه��ا وتنازالته��ا وخياراته��ا السياس��ية. لقد كان 
آخر تعبير عن صور االنفصال بن املرجعية ومشاعر 
الش��ارع في عدم إقامة أي اعتبار ملش��اعر هذا الشارع 
في عطلة يوم اجلمعة. لذا باتت الس��احة االس��المية 
الي��وم أمام حت��ّدي احلفاظ على ش��خصية املرجعية 
وخس��ارة الدور واملوقع ف��ي البلد تدريجي��اً، أو األخذ 
بزمام املب��ادرة واحلفاظ على الدور واملوقع حتى ولو 
كان ذلك على حساب التضحية بشخصية املرجعية. 
فاس��تعادة الش��خصية املرجعي��ة أس��هل بكثي��ر من 
استعادة دور الساحة املكّون، وهذا ما يجب أن تفهمه 

املرجعية والشارع قبل فوات األوان.{

يوماً ترتضيه أو تريده لنفسها.
بن ق��رار املرجعي��ة ومطال��ب الش��ارع تتأرجح 
الس��احة االس��المية محاولة اخلروج من هذه احلالة 
بأقل اخلس��ائر. هي ل��م يعد يهّمها خس��ارة مرجعية، 
إمنا يهّمها أن ال تخس��ر وجوده��ا ودورها موقعها في 
ه��ذا البل��د. ال يهّمها حتت عن��وان التضحي��ة من أجل 
البلد أن ُيضّحى بها ملصلحة الش��ركاء الذين ال هّم لهم 
سوى مصاحلهم اخلاصة، وكأن البلد شركة أو سوق 

عليهم أن يربحوا منه ما يستطيعون قبل اإلقفال!
على مدى الش��هور املاضي��ة كان واضحاً للعيان 
أن املرجعية السياس��ية للساحة االسالمية في لبنان 
قّدمت سيالً من التنازالت الكثيرة والكبيرة واخلطيرة 
حت��ت عنوان إنقاذ البلد، ولكن لألس��ف فإن الش��ركاء 
اآلخري��ن ل��م يقابلوا إل��ى اآلن ه��ذه التنازالت س��وى 

بعدما كان��ت هي الركيزة االساس��ية لقيام��ة الوطن، 
وذل��ك بفضل السياس��ات الت��ي يتبعها الش��ركاء في 
محاول��ة إلقص��اء هذه الس��احة تارة، واالنتق��ام منها 
ت��ارة أخرى، وجتريده��ا من صالحياتها ط��وراً ثالثاً، 
وحتويلها من حالة املواطنة التي تنادي بها وتنشدها 
إلى مجرد رعايا ليس لها حقوق إال الفتات. ولكن هذه 
الس��احة لم جتد إلى اآلن ضالتها التي تبحث عنها، ال 
عند الش��ركاء الذين تريد شراكتهم، وال عند املرجعية 
السياس��ية التي متثلها ف��ي إدارة الدول��ة، خاصة أن 
الشعور عند هذه الساحة بأن هذه املرجعية انحدرت 
في مستوى تنازالتها إلى مستوى خطير يهدد مساحة 
الش��راكة في الوطن التي تتميز بها هذه الس��احة مع 
الس��احات األخرى في اس��تمرار لبن��ان، وهذا بالطبع 
أمر خطير جداً قد يدفع هذه الس��احة إلى مكان لم تكن 

بقلم: وائل جنم
 الس��احة اإلس��المية في لبنان تعي��ش منذ فترة 
ليس��ت قصيرة حالة من الش��عور باالس��تهداف على 
كثي��ر من املس��تويات، وهو م��ا وّلد نوعاً من الش��عور 
بالغنب واإلحباط وصوالً إلى حدود اليأس من الدولة 
واملؤسس��ات واملرجعي��ة واحلضور وما س��وى ذلك. 
ويعود الس��بب في هذا الش��عور إلى سياسة الصيف 
والش��تاء على س��طح واحد املعتمدة بعيداً عن منطق 
س��يادة القانون والعدالة والشفافية، وفي ظل هيمنة 
الق��وة املتمّثل��ة في أكثر من ش��كل من االش��كال، ليس 
أقلها السالح اخلارج عن سلطة الدولة وسيادتها، وال 
مس��ألة القضاء الذي يزين مبقاييس مختلّة ومختلفة 
في مس��ألة تك��ون واحدة ب��ن املكّونات التي يتش��ّكل 

منها البلد.
الس��احة االس��المية تبح��ث من��ذ فت��رة ليس��ت 
قصي��رة عن ذاتها ونفس��ها ف��ي هذا البلد وس��ط هذه 
الضوض��اء التي كادت أن جتعل هذه الس��احة، وهي 
مكّون رئيسي في هذا البلد، تكفر بالدولة ومؤسساتها 

خيارات الساحة اإلسالمّية
بين قرار المرجعّية السياسّية ومطالب الشارع اإلسالمي

كلمة األمان

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت

www.al-aman.com
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بعد إقرار قانون الضرائب.. التسوية السياسية قبل مصالح اللبنانيين
يب��دو ان التس��وية الت��ي حتك��م البلد منذ ش��هر 
عل��ى  توافق��اً  أثم��رت  والت��ي   2016 األول  تش��رين 
انتخ��اب العماد عون رئيس��اً للجمهوري��ة، والرئيس 
حتيي��د  وعل��ى  للحكوم��ة،  رئيس��اً  احلري��ري  س��عد 
امللفات الداخلية كافة س��واء منها السياسية واألمنية 
واالقتصادي��ة ع��ن الصراع��ات اإلقليمي��ة القائمة في 
املنطق��ة، ما زال��ت تفعل فعله��ا في الواقع السياس��ي 
اللبناني رغم ش��دة التباينات واخلالفات في املواقف 

بن القوى املشاركة في هذه التسوية.
فال اخلالف على املوقف من س��الح »حزب الله«، 
وتدخله املباش��ر في الشأن الس��وري، وال قيام وزراء 
بانتهاك سياسة النأي بالنفس التي تتبناها احلكومة 
جت��اه العالق��ة م��ع النظ��ام الس��وري، وال التعيينات 
اإلداري��ة والقضائية، وال ارتف��اع العنصرية الطائفية 
من قبل الوزير جبران باس��يل الذي أعلن صراحة أننا 
»عنصري��ون بلبنانيتن��ا، وم��ن يتحدث ع��ن القانون 
الدول��ي وحق��وق اإلنس��ان فليذهب ال��ى أماكن أخرى 
حي��ث تنتهك حقوق اإلنس��ان. وال يحق ل��كل منظمات 

حقوق اإلنسان أن تتحدث عن إنسانية لبنان«.
وال شيء من ذلك كله وما خفي كان أعظم استطاع 
ان يؤثر على التسوية السياسية التي حتكم لبنان منذ 
ما يقارب السنة، وآخر نتائج هذه التسوية السياسية 
ه��و إع��ادة إق��رار مجل��س الن��واب لقان��ون الضرائب 
الذي رفض��ه املجلس الدس��توري بصيغته الس��ابقة 
بع��د إدخ��ال تعديالت ش��كلية عليه مبا يتناس��ب مع 
مقتضيات القان��ون، بحيث مت إق��رار قانون الضرائب 
مج��دداً دون أي تعديل، وقد مر القانون بسالس��ة في 
املجلس النيابي مع اعتراض 5 نواب وامتناع 9 نواب 

عن التصويت، وموافقة 71 نائباً.
والس��ؤال ال��ذي يطرح نفس��ه هو: هل التس��وية 
السياس��ية ب��ن أهل احلكم ه��ي األس��اس أم مصالح 

اللبنانين؟
نب��دأ أوالً من قانون الضرائ��ب الذي أقره املجلس 

النيابي من أجل متويل سلسلة الرتب والرواتب.
العنوان األس��اس لهذا القانون ه��و احلفاظ على 
الت��وازن املالي واالس��تقرار االقتصادي ألنه بحس��ب 
الرئي��س ب��ري: »إذا لم يت��م اقرار الضرائ��ب ينخفض 
تصني��ف لبن��ان وعلين��ا اجن��از املوازن��ة قب��ل نهاية 

الشهر، ويجب التحقق من وجود وفر في املوازنة«.
وهذا الوفر حتدث عنه مراراً وتكراراً رئيس جلنة 
امل��ال واملوازن��ة في املجل��س النيابي النائ��ب إبراهيم 
كنع��ان الذي ق��ال انه يوجد وفر مق��داره 1100 مليار 

ليرة وهو يكفي لتمويل سلسلة الرتب والرواتب.
إال ان وزير املالية علي حسن خليل كان يصر دائماً 
على ان هذا الوفر الذي يتحدث عنه النائب كنعان غير 

موجود، وان حسابات النائب كنعان كلها خاطئة.
ويكش��ف ه��ذا الس��جال املال��ي والسياس��ي بن 
الوزير علي حسن خليل والنائب إبراهيم كنعان جزءاً 
من اللعبة السياس��ية التي جتري في البلد بن أركان 

احلكم في لبنان.
فالرئيس بري يريد تأكيد دوره الفاعل في احلكم 
عب��ر املجل��س النياب��ي. وعبر التش��ريع ف��ي املجلس 
النياب��ي، فيما يري��د التيار الوطني احل��ر حتت غطاء 
»التغيي��ر واإلص��الح« ف��ي إدارات الدول��ة وضع يده 

على كل مقدرات الدولة في لبنان.

وج��زء كبي��ر م��ن الص��راع القائ��م ف��ي البلد بن 
الرئيسن عون وبري هو على السلطة والنفوذ.

لكن ه��ذا ال مينع إذا تالقت املصال��ح مثل االتفاق 
على قانون سلسلة الرتب والرواتب وقانون الضرائب 
ان تتالقى اإلرادات واملواقف، وهذا ما جتلى في قانون 
الضرائ��ب ال��ذي أُقرَّ مبوافق��ة 71 نائب��اً، واعتراض 5 
نواب وامتن��اع 9 نواب عن التصوي��ت، وهو ما يعني 
ان اخلالفات السياسية بن أهل احلكم ميكن جتاوزها 
إذا اتفقت املصالح، وأن التس��وية السياس��ية القائمة 
في لبنان منذ ش��هر تش��رين األول 2016 ما زالت هي 

األساس في كل املواقف والتحركات.
لكن ماذا عن مصالح اللبنانين؟

كش��ف إقرار قان��ون الضرائب بصيغت��ه املعدلة 
ش��كلياً أو باألحرى قانونياً بحيث يك��ون متطابقاً مع 
مالحظات املجلس الدس��توري ان مصالح اللبنانين، 
آخ��ر  ه��ي  اللبنان��ي،  الش��عب  أكثري��ة  وخصوص��اً 
اهتمامات الطبقة السياسية التي تعطي األولوية أوالً 

وأخيراً للتسوية السياسية القائة بينها.
فقانون الضرائب س��وف يترك تأثيره على عامة 
الش��عب اللبنان��ي، وباألح��رى عل��ى ثلث��ي الش��عب 
اللبناني، ألن املستفيدين من سلسلة الرتب والرواتب 
ميثلون 25 باملئة من الش��عب اللبنان��ي، و5 في املئة 
متث��ل الطبقة الغني��ة أي طبقة رجال امل��ال واألعمال، 
وأما ثلثا الشعب اللبناني فإنهم سيدفعون غالياً كلفة 
متويل سلس��لة الرتب والرواتب عبر قانون الضرائب 
 T.V.A���ال��ذي ف��رض زي��ادة 1 ف��ي املئ��ة عل��ى ال
فأصبح��ت 11 في املئة كما فرض ضرائب على رس��م 
الطابع املالي، ورس��وم انتاج االسمنت وكتاب العدل 
ورفع الرس��وم على املس��توعبات.. الخ، وحتى زيادة 
الضريب��ة على أرباح الش��ركات املالي��ة وعقود البيع 
العقاري فإنها س��تنعكس على عام��ة اللبنانين، ألن 
هذه الشركات س��تزيد أس��عارها لتغطية الزيادة في 

الضريبة.
وهن��اك أحاديث عن أن ه��ذه الزيادات الضريبية 
لها أه��داف أخرى غير تل��ك املتعلقة بتمويل سلس��لة 
الرتب والرواتب، وهي مرتبطة بتمويل خزينة الدولة 
التي قد تتأثر بالعقوبات األميركية على »حزب الله«، 

واملتوقع إقرارها قبل نهاية السنة احلالية.
باختصار، مصالح الطبقة السياس��ية س��اهمت 
في إقرار الضرائب، أما مصالح اللبنانين، وخصوصاً 

ثلثي الشعب اللبناني، فهي في خبر كان.{
بسام غنوم

لقاء تشاوري في بيروت يضم فعاليات من كافة المناطق اللبنانية 
للمطالبة بالتعطيل الرسمي يوم الُجمعة

بدع��وة م��ن حمل��ة نص��رة عطل��ة ي��وم اجلمعة 
م األحد لقاٌء تش��اوري في بي��روت لكافة  ُعق��د ظهر َيونْ
والسياس��ية  الديني��ة  والش��خصيات  الفعالي��ات 
االس��المية  واالح��زاب  والعش��ائرية  واالجتماعي��ة 
والوطني��ة والهيئات البلدي��ة واالختيارية والتربوية 
والثقافية والنسائية من بيروت ومن كافة احملافظات 
واملناطق اللبنانية، للتش��اور في آلية العمل للوصول 
الى اقرار يوم اجلمعة يوم عطلة كامالً، ورفضاً للقانون 
رقم 2017/46 في املادة 23 املتعلقة بسلسلة الرتب 

والرواتب، التي أقرت العطلة األسبوعية يومي السبت 
واألحد، اضافة الى مناقشة اخلطوات الالحقة حلملة 

نصرة عطلة يوم اجلمعة
حت��دث في اللق��اء كل من النائبن خال��د الضاهر 
وعم��اد احلوت، الش��يخ أحم��د العمري رئي��س هيئة 
علم��اء املس��لمن، القاضي الش��يخ أحم��د الكردي عن 
بيروت، الش��يخ عماد السبس��بي ممثل سماحة مفتي 
عكار الش��يخ زيد بكار زكريا عن عكار، الش��يخ محمد 
عب��د الرحمن عن البقاع، الش��يخ عب��د احلكيم عطوي 
ع��ن اجلنوب، أحم��د األيوبي ع��ن طرابل��س واملنية- 

الضنية، واحملامية مهى فتحة.
البيان اخلتام��ي طالب كالً من رئيس اجلمهورية 
اللبنانية العماد ميش��ال عون ورئيس مجلس النواب 
نبيه ب��ري ورئي��س مجلس ال��وزراء س��عد احلريري 
وم��ا ميثلون، وجميع الوزراء وجمي��ع الكتل النيابية، 
»االس��تجابة ملطل��ب جمه��ور املس��لمن في ه��ذا البلد 
وهو احترام قدس��ية يوم اجلمعة وش��عيرته، والتزام 
الدس��تور اللبنان��ي الذي حف��ظ لكل طائف��ة حقها في 
أعيادها وعطلها املوس��مية واألس��بوعية بالتس��اوي 
بن املسلمن واملسيحين، وحتقيق املساواة والعدالة 
كل  ب��ن  واملناصف��ة  وامليثاقي��ة  املش��ترك  والعي��ش 
الطوائف، وتصحي��ح اخلطأ الذي ص��در عنهم، وذلك 

بإقرار عطلة يوم اجلمعة كامالً عطلة رسمية«.

كم��ا أك��د البي��ان ان »هذا القان��ون الع��ادل الذي 
يطال��ب ب��ه أعلى مرجع إس��المي في لبنان، س��ماحة 
مفت��ي اجلمهوري��ة اللبناني��ة الش��يخ عب��د اللطي��ف 
دريان، واملجلس الش��رعي اإلسالمي األعلى، وجمهور 
عريض من املس��لمن، ب��أن يكون ي��وم اجلمعة عطلة 
رس��مية كام��الً دون أي س��اعة عمل فيه ه��و ألنه يوم 
عب��ادة ويوم مق��دس وهو عيد عند املس��لمن كما جاء 
في احلديث النبوي الش��ريف )إن هذا يوم عيد جعله 
الله للمسلمن، فمن جاء اجلمعة فليغتسل( رواه ابن 

ماجة«.
ودع��ا البي��ان الرؤس��اء الثالث��ة »ألخ��ذ املبادرة 
الصحيح��ة إرض��اًء لربك��م أوالً ث��م جمهورك��م ثانياً، 
والتزام امليثاقية واحترام الش��عائر التي نص عليهما 

الدستور حفاظاً على مشاعر املسلمن«.
وأك��د احلض��ور ف��ي »حمل��ة نص��رة عطل��ة يوم 
اجلمع��ة«، أن هذا اللقاء هو اللق��اء الثاني إثر اعتصام 
احلمل��ة ف��ي س��احة رياض الصل��ح منتصف الش��هر 
الفائ��ت، ول��ن يك��ون األخي��ر، وس��تتابع حتّركها بكل 
الوس��ائل املش��روعة لتحقي��ق عطل��ة كاملة ف��ي يوم 
اجلمع��ة كما هو احل��ال في يوم األح��د«، محّذرين من 
سلس��لة »خطوات تصعيدي��ة نوعية س��يقومون بها 
ف��ي مختل��ف املناط��ق إذا لم تت��م االس��تجابة ملطالب 

الشريحة الكبيرة من املجتمع اللبناني«.

د. الحوت: استسهال الحكومة فرض الضرائب على المواطن 
لن يوقف العجز.. ما لم تتخذ إجراءات جّدية

لوقف الهدر ومعاقبة الفاسدين
 أكد النائب عماد احلوت في حديث إلذاعة صوت لبنان أن 
الضرائب التي أقرت في املجلس النيابي لم يكن هدفها متويل 
السلس��لة بق��در م��ا كان محاولة م��ن احلكوم��ة لتغطية جزء 
م��ن العج��ز املتراكم في مي��زان املدفوعات في املالي��ة العامة، 
وأن احلكوم��ة استس��هلت ح��ل ف��رض الرس��وم والضرائ��ب 
عل��ى املواطن بدل الذه��اب الى احلل اجل��ذري، وهو احلد من 
اإلنف��اق الزائ��د واله��در ومحاربة الفس��اد واس��تعادة األموال 
من الفاس��دين، معتب��راً أنه ما لم تقم بخط��وات جّدية في هذا 
اإلطار، فإن كل الضرائب التي تفرض ليس��ت سوى استنزاف 
للمواط��ن مع اس��تمرار تس��ّرب امل��ال العام من خ��الل اإلنفاق 

الزائد والهدر الكبير.
 وح��ول تأثير العقوبات االقتصادية األمريكية احملتملة وتهديد وقوع اعتداء اس��رائيلي على 
لبن��ان، ش��ّدد النائب احل��وت على مب��دأ رفض أي تدخ��ل خارجي له عالق��ة بلبن��ان أو املكونات 
اللبناني��ة، وإن كان��ت أخط��اء حزب الله جله��ة العمليات العس��كرية خ��ارج األرض اللبنانية أو 
لوجود السالح نفسه خارج إطار الدولة يستدرج هذه اإلرباكات التي ستضر باالقتصاد اللبناني 
واالستقرار اللبناني، ما يحتم على الدولة أن حتزم أمرها حتى نستطيع أن نواجه هذه التداعيات 
والتهديدات، ولكن املش��كلة أن احلكومة احلالية ليس��ت موجودة على خلفية مش��روع أو برنامج 
مش��ترك، وإمنا عل��ى خلفية اتفاق��ات ثنائية، وهذا ال يؤهله��ا إلدارة ملف به��ذه اخلطورة. في كل 
األح��وال أعتق��د أن الكيان الصهيوني ل��ن يقدم على خطوة حمق��اء من نوع االعت��داء على لبنان، 
ويبق��ى اتخاذ اج��راءات للتخفيف من تداعي��ات العقوب��ات األمريكية على االقتص��اد من ناحية، 

ومعاجلة املبررات املعلنة لهذه العقوبة، وهو وجود السالح خارج إطار الدولة.{
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شمول الضفة بالمصالحة الفلسطينّية في أول أيام اجتماعات القاهرة
أص��ّر وف��د حركة »حماس« املش��ارك ف��ي لقاءات 
القاهرة للمصاحلة الفلس��طينية، في أولى اجللسات، 
ي��وم الثالثاء، على ضرورة نق��ل املصاحلة إلى الضفة 
الغربي��ة وع��دم قصره��ا عل��ى غ��زة فق��ط، م��ع وقف 
املمارس��ات القمعية للسلطة بحق أبناء احلركة هناك، 
علماً أن سلطات االحتالل منعت وفداً من »حماس« في 
الضفة من التوجه إلى مصر للمش��اركة في اجللس��ات 
التي انطلقت مع حركة »فتح« في مقر جهاز املخابرات 
املص��ري. وأوضح��ت مص��ادر مطلعة أن وف��د حماس 
الذي يترأس��ه نائ��ب رئيس املكتب السياس��ي للحركة 
بس��الح  املس��اس  بع��دم  متس��ك  الع��اروري  صال��ح 
املقاوم��ة، م��ع إبدائه��ا مرون��ة كبيرة بش��أن تنس��يق 
ق��رار املقاوم��ة. وذّك��رت املصادر بأن »حماس ليس��ت 
وحدها من متلك جناحاً عسكرياً، فهناك حركة اجلهاد 
اإلسالمي، كما أن هناك مجموعات مقاومة تابعة لفتح 

في قطاع غزة مثل مجموعة العامود«. 
أيض��اً  متمس��كة  احلرك��ة  أن  املص��ادر  وأك��دت 
بض��رورة انط��الق خط��وات حل��ل ملف موظف��ي غزة، 
خاصة بعد تول��ي حكومة الوفاق مس��ؤولية القطاع، 
مشددة على أن هذا امللف يجب أن يكون أول امللفات من 
حيث احلس��م، خاصة أنه متعلق باألوضاع املعيشية 
لنح��و 50 ألف مواط��ن في القطاع حتمل��وا عبء إدارة 

اس��تبعد محللون سياس��يون فلس��طينيون إجراء 
انتخابات محلية رئاسية وتشريعية في الفترة القريبة 
القادم��ة، وذلك حت��ى تكتمل املصاحلة الوطنية بش��كل 
نهائ��ي وتتوف��ر الظ��روف املناس��بة لالنتخاب��ات الت��ي 
حتتاج إلى ضمانات بعدم تكرار ما وقع إثر االنتخابات 

املاضية عام 2006.
باجلامع��ة  السياس��ية  العل��وم  أس��تاذ  ويعتق��د 
اإلس��المية في غزة وليد املدلل، ان األطراف الفلسطينية 
غير جاه��زة لعقد انتخابات رئاس��ية وتش��ريعية، وان 
»هذا س��يتحدد في مفاوضات القاهرة التي ستجري بن 

مختلف الفصائل الفلسطينية«.
وقال: »االنتخابات ميكن أن جترى في حال التوافق 
عليها في مفاوضات القاه��رة، لكن هذا األمر غير واضح 
حتى اآلن، كم��ا لم يتم احلديث عن اإلجراءات التي تقود 
إل��ى عقد االنتخاب��ات، مثل حتديد املوع��د، وما إذا كانت 

ستعقد في شقي الوطن«.
وعن العقبات التي قد تعترض طريق االنتخابات، 
أوضح املدلل أن العقب��ة األولى تتمثل في حالة التوافق 
الفلسطيني غير املكتملة حتى اآلن، وان »العقبة الثانية 
تكمن في توفر ضمانات من مصر وأطراف أخرى باحترام 
نتائج الصندوق كي ال يتكرر ما حصل في انتخابات عام 
2006، التي فازت بها حماس، ولكن لم يتم احترام إرادة 
الصندوق« بحسب تعبير املدلل. أما العقبة الثالثة فهي 
»إجراء انتخابات رئاس��ية وتش��ريعية في ذات الوقت، 
وهذ األمر غير واضح حتى اآلن، وهو متروك للنقاش��ات 

التي ستجري في القاهرة«.
وبش��أن مش��اركة حماس في أي انتخابات قادمة، 
ي��رى املدل��ل أن »ه��ذا األم��ر مت��روك للنقاش��ات داخ��ل 
احلرك��ة، الت��ي واجه��ت جتربة مري��رة بع��د فوزها في 
االنتخاب��ات املاضي��ة، بس��بب الرف��ض »اإلس��رائيلي« 
واإلقليمي والدولي لنتائجها«، مش��يراً إلى أن حماس قد 
تلجأ لاللتفاف على ذلك من خالل دعم بعض املرش��حن 
املس��تقلن، أو عق��د حتالف��ات م��ع أط��راف ال عالق��ة لها 
باحلرك��ة، ولكنه��ا قريبة م��ن آرائها الوطنية وال س��يما 
املقاوم��ة، بحي��ث تتجن��ب وضع الش��عب الفلس��طيني 
في م��أزق جديد، وتتجنب فرض حص��ار على احلكومة 
ع��ام  احلك��م  تول��ت  عندم��ا  ح��دث  كم��ا  الفلس��طينية، 

وزارات القطاع منذ عام 2007. وأش��ارت املصادر إلى 
أن اتفاقية القاهرة 2011 س��تكون هي العمود الفقري 
ملش��اورات القاهرة، خاصة أنها تتضم��ن حلوالً لكافة 
القضاي��ا التي تش��غل احلركت��ن وباق��ي الفصائل في 

غزة.
من جهت��ه، قال رئيس وفد فتح ف��ي القاهرة عزام 
األحم��د: »لدين��ا اتفاق��ات واضح��ة وضوح الش��مس 

.»2006
وإضافة إلى دعم مرشحن مستقلن وعقد حتالفات 
معينة، برأي املدلل أن »حماس ميكن أن تتجه إلى بديل 
)غير تنظيم انتخابات في حال تعثر ذلك(، وهو االجتاه 
نح��و نوع م��ن التواف��ق الوطن��ي بن مختل��ف األطراف 
الفلس��طينية، كم��ا ه��و احلال ف��ي املجل��س الوطني، أو 
اللج��وء إل��ى خي��ار آخ��ر يتثم��ل ف��ي إج��راء انتخابات 
لإلدارات احمللي��ة والبلدي��ات، دون انتخابات رئاس��ية 
وتشريعية، حتى ال تقع في مأزق الرفض واحلصار مرة 

جديدة«.
مصطف��ى  الدكت��ور  السياس��ي  احملل��ل  وق��ال 
الص��واف، إن »االنتخابات مطلب ل��كل القوى والفصائل 
الفلس��طينية، وحتقيق املصاحلة يعن��ي تهيئة األجواء 
إلج��راء االنتخابات، التي حتت��اج لتفاهمات على توفير 

أجواء إيجابية من أجل إجنازها«.
ويعتق��د الص��واف أن »املن��اخ اآلن ال يصلح إلجراء 
االنتخاب��ات، إال إذا حتققت املصاحل��ة الكاملة، من أجل 
تذلي��ل العقب��ات، وأبرزها وق��ف االعتقاالت السياس��ية 
املتبادلة، وإش��اعة من��اخ من احلريات ف��ي كل املناطق 
ل��كل  والتعبي��ر  ال��رأي  حري��ة  واحت��رام  الفلس��طينية، 

املواطنن، وحتديد موعد لتنظيم االنتخابات«.
ورداً على س��ؤال حول إمكاني��ة أن تخوض حماس 
االنتخابات حتت اس��م ح��زب جديد، ي��رى الصواف أن 
»احلركة جتاوزت هذه الفكرة، وقد تخوض االنتخابات 
بش��كل مباش��ر، أو رمب��ا تدع��م قائم��ة معين��ة قريب��ة 
م��ن احلرك��ة« مش��يراً ال��ى ان حم��اس في ح��ال فوزها 
باالنتخابات م��رة أخرى، وما قد تواجه��ه من مطالبتها 
باالعتراف بإس��رائيل وباتفاقيات السالم املوقعة معها، 
»ال ميك��ن أن تعترف )حم��اس( بإس��رائيل، وما يعنيها 
ه��و موق��ف الش��عب الفلس��طيني الراف��ض لذل��ك، وانه 
يج��ب على الق��وى اخلارجي��ة أن حتترم إرادة الش��عب 
الفلس��طيني، ال��ذي ميتل��ك وح��ده القدرة عل��ى حتديد 

اجلهة الفائزة باالنتخابات«.
وأض��اف: »حماس ق��د تتبنى تكتي��كات وتغييرات 
جدي��دة في أس��لوب عمله��ا إذا م��ا ف��ازت باالنتخابات، 
للحليلولة دون حصارها مجدداً، لكن احلركة لن تتخلى 

أو تغّير أياً من مبادئها وثوابتها«.{

قب��ل االنقس��ام وبعده، وال داع��ي للحديث عن أش��ياء 
ال ل��زوم لها مثل س��الح املقاومة واملوظف��ن، فهذه من 
العراقيل التي تهدف لبث اإلحباط واليأس«. وأضاف 
في تصريحات صحافي��ة أن »املطلوب أن نطبق كامل 
االتفاقي��ات بش��كل كام��ل، وه��و أم��ر كفيل بح��ل كافة 
القضايا، فمش��كلة املوظفن مث��الً االتفاق واضح فيها، 
واحلكومة س��تحلها خالل أربعة أشهر«. وأكد األحمد، 
أن »املطل��وب م��ن املصاحلة ه��و الوصول إلى س��لطة 
واحدة وس��الح س��لطة واحد وقانون واحد في القطاع 

والضفة«. 
واس��تطرد أن »قرار ش��كل املقاومة هو قرار وطني 
وليس فصائلياً، وليس من حق أي فصيل أن يتخذ قرار 
احلرب مبف��رده، فنحن جميعاً يجب أن نكون ش��ركاء 
ف��ي ه��ذا الق��رار، وأن يكون ذل��ك محل إجم��اع وطني، 

واألمر نفس��ه ينطبق على املقاومة الش��عبية وش��كلها 
وأس��اليبها وحدودها«. أما على صعي��د ملف حكومة 
الوح��دة الوطنية، فقد أكدت املصادر احلمس��اوية أنه 
م��ن امللفات احليوي��ة الت��ي تتضمنها أجن��دة احلوار، 
مقللة »من املخاوف بش��أن رفض أميركا االعتراف بها 
ف��ي حالة مش��اركة حماس«. ف��ي املقابل، ق��ال قيادي 
فتحاوي ف��ي القاهرة إن على »حم��اس أن تكون مرنة 
بش��كل كاٍف في ه��ذه اجلزئية، وأن تفك��ر بُبعد وطني 
ولي��س ببعد فصائلي، فأي حكومة جديدة ستتس��بب 
في ف��رض مزيد م��ن احلصار على الش��عب ل��ن تكون 

مقبولة بأي حال من األحوال«. 
وأك��دت احلركت��ان، في بيان مش��ترك ف��ي ختام 
اليوم األول، أنه متت مناقشة عدد من موضوعات ملف 
املصاحلة الفلس��طينية بعمق، بهدف رفع املعاناة عن 
كاهل الشعب الفلسطيني وتخفيف األوضاع املعيشية 

في قطاع غزة، وسادت املباحثات »أجواء إيجابية«.
وأضاف البيان املقتضب أن املشاركن أكدوا على 
»تطلعه��م ملواصلة احلوار بنفس ال��روح البناءة التي 
سادت اليوم األول، مع اإلشارة للجهد املصري املبذول 

من أجل إمتام املصاحلة«.
ويض��م وفد حماس في املش��اورات كالً من صالح 
العاروري ويحيى السنوار )مسؤول احلركة في قطاع 
غ��زة( ونائب��ه خليل احلّية، وعزت الرش��ق، وحس��ام 
ب��دران، في ح��ن يضم وفد فت��ح كالً من ع��زام األحمد 
)عض��و اللجن��ة املركزي��ة ف��ي احلرك��ة(، وماجد فرج 

رئيس املخابرات الفلسطينية، وروحي فتوح.
وقب��ل انط��الق جول��ة احل��وار األول��ى أص��درت 
»حم��اس« بيان��اً كش��فت في��ه ع��ن اجتم��اع ملجل��س 
ش��ورى احلرك��ة حص��ل أخي��راً، أك��د ض��رورة إجناح 
جه��ود املصاحلة مب��ا يؤدي إلنه��اء االنقس��ام وبداية 
مرحل��ة جديدة م��ن الش��راكة. ووّجه املجلس الش��كر 
مل��ا س��ماه »اجله��ود الصادق��ة الت��ي ُبذل��ت م��ن أجل 
حتقي��ق املصاحل��ة وطني��اً وعربي��اً ودولي��اً، خاص��ة 
اجله��ود القطرية والتركية«، بحس��ب ما جاء في بيان 

احلركة.{

ال انتخابات فلسطينّية
قبل إزالة العقبات من طريق المصالحة

المصالحة الفلسطينّية
دعونا ننتظر!!

بقلم: عبدالله املجالي 
ال ش��ك أن املصاحل��ة الفلس��طينية بات��ت أمني��ة عن��د كل فلس��طيني وعرب��ي مهت��م بالقضي��ة 

الفلسطينية.
وال ش��ك أن االنقسام الفلس��طيني بات املش��جب الذي يعلق عليه اجلميع تراجع أهمية القضية 
الفلس��طينية فلس��طينياً وعربياً وإقليمياً ودولياً، بل أثر على نفس��ّية اجلماهير العريضة التي تدعم 

القضية الفلسطينية.
وال ش��ك أن االنقس��ام متخض عن متايز مش��روعن ملعاجلة القضية الفلسطينية؛ مشروع يقوم 
على مبدأ التفاوض وقبول احللول الدولية للقضية الفلسطينية مبا فيها االعتراف بدولة »إسرائيل« 
الس��ترداد احلقوق الفلس��طينية. ومش��روع يقوم على مبدأ املقاومة الس��ترداد احلقوق الفلسطينية، 

وعدم التفريط بأي شبر من أرض فلسطن أو بحق العودة. وهناك من يعتقد أن هذه ميزة.
وال ش��ك أن االنقس��ام متخض عن س��لطة واقعية حلركة حم��اس، بحيث أصبحت غ��زة عنواناً 
للمقاوم��ة ف��ي وج��دان جماهير عريضة ف��ي العاملن العربي واإلس��المي. وهناك م��ن يعتقد أن هذه 

ميزة.
وال ش��ك أن االنقس��ام كان له دور في تصعيد حركة حماس كحركة متثل الش��عب الفلس��طيني. 

وهناك من يعتقد أن هذه ميزة.
هناك من يعتقد أن االنقس��ام خدم حركة حماس، وأن ما جنته خالل فترة االنقس��ام ستخس��ره 
إذا م��ا جنح��ت املصاحلة، وهناك من يرى أن كلفة االنقس��ام باتت باهظة عل��ى حركة حماس، حيث 
إن مس��ار األح��داث لم يكن في صال��ح احلركة، وجعل م��ن الصعب عليها االس��تمرار في حتمل كلفة 

االنقسام.
وكلم��ا زادت وتيرة احلديث واألحداث عن املصاحلة الفلس��طينية تزداد معها وتيرة التوقعات، 

كما يزيد معها وتيرة اجلدل الذي يصل أحياناً إلى درجة التقاذف.
وفي هذا الس��ياق أعتقد أن املصاحلة الفلس��طينية تعني املصاحلة بن حركة حماس والسلطة 
ف��ي رام الل��ه، أكثر مما تعني مصاحل��ة بن حركة حماس وحرك��ة فتح، ذلك أن حرك��ة فتح متاهت 
مع الس��لطة التي أصبحت هي التي حتدد معالم طريقها، ومن هنا فإن أي مصاحلة ستش��تمل على 
تن��ازالت لن ترضي جماهير حماس التي تعتبر مش��روعها متناقضاً متاماً مع مش��روع الس��لطة في 

رام الله.
ومعل��وم أن املصاحل��ة م��ا هي إال ح��وار ومفاوضات ب��ن طرفن، ال ميك��ن أن تنج��ح إال إذا قدم 
الطرفان تنازالت للوصول إلى نقطة تفاهم، وهذه التنازالت تعتمد على القوة التي ميتلكها الطرفان، 
والقوة هنا ال تنحصر بالقوة العس��كرية أو املادية فقط، وإن كانت أهمها، بل تعتمد على مدى القدرة 
على اس��تخدام القوة العسكرية، وكذلك القوة السياسية ومدى اتس��اع اخليارات أو ضيقها، والقوة 
املالي��ة واإلعالمية والتنظيمية والش��عبية، وقوة العالق��ات مع األطراف األخرى ومس��احة املناورة 

املتاحة والقدرة على الصمود في وجه الضغوط.
م��ن هنا ال يجب أن يتخيل أحد أن تت��م املصاحلة دون تقدمي األطراف لتنازالت، وغني عن القول 
أن حجم التنازالت التي يقدمها كل طرف ليس ش��رطاً أن تكون متكافئة، فهي تعتمد على مقدار القوة 

التي ميتلكها كل طرف كما أسلفنا.
أعتق��د أن تقيي��م جماهير حم��اس ونخبتها وأنصارها للمصاحلة س��تختلف باخت��الف النظرة 
إليها، فإن كانت النظرة للمصاحلة أنها حاجة مطلوبة لذاتها باعتبارها هدفاً اس��تراتيجياً للش��عب 
الفلس��طيني، وبدونها فإن القضية الفلسطينية ستخسر خس��ارة كبيرة، حينها ستكون النظرة إلى 
التنازالت التي تقدمها احلركة في س��بيل هذا الهدف الكبير مقبولة ومش��روعة. وفي املقابل إن كانت 
النظرة للمصاحلة على أنها حاجة مرحلية الهدف منها تهيئة األرضية املناسبة للشعب الفلسطيني 
السترداد حقوقه كاملة، أو حاجة مرحلية، للحفاظ على مقومات القوة التي متتلكها احلركة مبا فيها 
القوة املس��لحة، فإن النظرة إلى التنازالت س��تكون مبقدار ما متس هذه املقومات، فإن حافظت عليها 

ستكون مقبولة، وإن فرطت بها أو مستها فستكون غير مقبولة على اإلطالق.{
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»لعبة« المصالحة الفلسطينّية
لن تكون هناك مصالحة حقيقية دون التزام بضوابط القضّية!

الفلس��طينية  املصاحل��ة  بنج��اح  متفائ��الً  لس��ت 
بالش��كل الذي هي عليه، وإن كنت من أش��د الراغبن في 
حتقيق وحدة وطنية حقيقية؛ وفي جمع طاقات الشعب 
الفلس��طيني ضمن برنام��ج عمل جاد موّجه ض��ّد العدّو 
الصهيون��ي، ويوق��ف اس��تنزاف طاقاتهم ف��ي نزاعاتهم 

الداخلية.
محمود عباس وقيادة حركة فتح يديرون املصاحلة 
»كلعب��ة«، تهدف ف��ي النهاية إلى تطوي��ع حماس حتت 
قيادتهم للش��عب الفلسطيني، وحتت س��قف التزاماتهم 

السياسية واألمنية وفق اتفاق أوسلو.
وفك��رة »اإلدارة« ولي��س »احل��ل« مش��ابهة إلى حدٍّ 
كبير لعملية إدارة »إس��رائيل« للعبة التس��وية السلمية 
مع عباس وفت��ح، لتطويعهم في النهاية إلرادة االحتالل 

وتصوراته للحكم الذاتي الفلسطيني.
ويب��دو »هج��وم املصاحلة« احلمس��اوي في اآلونة 
األخي��رة »حب��اً من ط��رف واحد«، س��يحرج قلي��الً قيادة 
فتح )التي هي قيادة السلطة الفلسطينية وقيادة منظمة 
التحري��ر الفلس��طينية(، لكنها س��تقوم باس��تيعابه. ثم 
يتم حتقيق ما ميكن من مكاس��ب على األرض بناء عليه، 
مع إف��راغ املصاحل��ة القائمة على الش��راكة الوطنية من 
محتواه��ا؛ ثم إع��ادة تصعي��د األزمة بحش��ر حماس في 
زاوي��ة ع��دم االس��تجابة ملتطلب��ات جدي��دة للمصاحلة 
حس��بما ترتئيه��ا قي��ادة فت��ح. والذي��ن هللّ��وا لنج��اح 
امل��رة... رمب��ا اس��تعجلوا كثي��راً، ألن  املصاحل��ة ه��ذه 
األم��ر بدا م��ن ناحية كأن حم��اس كانت ه��ي العقبة وأن 
إجراءاتها س��تحل املش��كلة، وألنهم من ناحي��ة ثانية لم 

يعطوا التقدير احلقيقي جلوهر اخلالف الفلسطيني.
يب��دو موض��وع املصاحل��ة وكأن ش��خصن اتفق��ا 
مضطري��ن على ركوب س��يارة واحدة، واضط��ر أحدهما 

للتس��ليم لآلخر بأن يجلس خلف مقود السيارة، غير أن 
السيارة لم تس��تطع التحرك ألن كالً منهما اختار اجتاهاً 
ملسار السيارة معاكساً ملس��ار زميله؛ ورأى كل منهما أن 
املوافقة على حترك أي منهما باالجتاه الذي يريده تعني 
دم��ار الس��يارة وضي��اع الوق��ت والف��رص. واختلفا في 
الدلي��ل »املاني��ول« الذي ميكن الرجوع إلي��ه، كما اختلفا 
في قوانن السير التي سيلتزمان بها في حترك السيارة، 
كم��ا اختلفا في من ميكنه أن يركب معهما. وعندما حانت 
حلظ��ة الركوب، اختلفا على كيفية تغطية تكاليفها، ومن 
اجلهة التي »سترعاها« وستقوم »بصيانتها«، ومن أين 

سيحصلون على قطع غيارها!!
ه��ذا الن��وع م��ن ش��راكات »الض��رورة واالضطرار« 
يس��هل نس��فه وإفش��اله، في أي فرص��ة يش��عر فيها أي 
ط��رف بعدم حاجت��ه للطرف اآلخ��ر، أو عندم��ا حتن له 
الفرص��ة لالس��تقواء بق��وى خارجي��ة لتركي��ع وتطويع 

وتهميش شريكه.
��ط ع��دد من احمللل��ن اخلالف الفلس��طيني في  ُيَبسِّ
كون��ه »صراع��اً عل��ى الس��لطة«؛ ولكن هذا لي��س جوهر 
املشكلة في الش��أن الفلس��طيني؛ مع اإلقرار بأن الصراع 

على السلطة هو أحد أوجه املشكلة.
اخل��الف  أط��راف  أن  ف��ي  يكم��ن  املش��كلة  جوه��ر 
الفلس��طيني مختلف��ون ف��ي الثواب��ت وف��ي املرجعي��ات 
وف��ي  الوطن��ي،  البرنام��ج  وف��ي  الوطن��ي(،  )امليث��اق 

األولويات، وفي إدارة األطر الوطنية الكبرى.
ومم��ا يعقد املش��كلَة التدخُل اخلارجي اإلس��رائيلي 
والعرب��ي واإلقليم��ي والدولي، واس��تقواء بعض أطراف 
اخلالف بذلك، كما ُيعِقّدها عدم وجود اجلميع حتت بنية 
مؤسس��ية جامعة يحتكمون إليها، وأزمة الثقة الطويلة، 

والتشتت اجلغرافي.
عل��ى  اخت��الف  هن��اك 
الثوابت نفسها وأولها تعريف 
فقي��ادة  نفس��ها؛  فلس��طن 
فت��ح تنازلت عن نح��و أربعة 
أخم��اس فلس��طن التاريخية 
ب�»إس��رائيل«  واعترف��ت 
برنامجها  وبنت  وش��رعيتها، 
عل��ى أس��اس ح��ل الدولتن؛ 
بينم��ا ترفض قيادت��ا حماس 
أي  ع��ن  التن��ازل  واجله��اد 
ج��زء م��ن فلس��طن وترفض 

االعتراف ب�»إسرائيل«.

وبن��اء عل��ى ذلك، دخلت فت��ح في اتفاقيات أوس��لو 
الت��ي فرض��ت عليها التزام��ات حقيقية مرتبط��ة بالتزام 
التسوية الس��لمية، وعدم اللجوء إلى املقاومة املسلحة، 
ونبذ العنف، وبإدارة حكم ذاتي )الس��لطة الفلسطينية( 
حت��ت هيمنة االحت��الل اإلس��رائيلي، ومحكوم سياس��ياً 
واقتصادي��اً وأمني��اً بالش��روط اإلس��رائيلية األميركي��ة 
الغربي��ة. فق��د أمل��ت حرك��ة فت��ح م��ن ذلك حتوي��ل هذا 
احلك��م الذات��ي إلى دولة فلس��طينية كاملة الس��يادة في 
بضع س��نن، لكنها جتد نفسها بعد 24 عاماً تدير سلطة 
تخدم أغراض االحتالل أكثر مما تخدم تطلعات الش��عب 
الفلسطيني. وفي الوقت نفسه، فإن قيادة فتح وأنصارها 
أعادوا إدارة حياتهم »النضالية« ضمن س��قف الس��لطة 
في رام الله، وتكونت طوال س��نوات ش��بكة من املصالح 

وطريقة حياة اجتماعية اقتصادية حتت هذا السقف.
أم��ا حم��اس ومعه��ا باق��ي الفصائ��ل العش��ر فق��د 
رفضت اتفاقات أوسلو واستحقاقاتها، وتابعت املقاومة 
املس��لحة؛ وعندم��ا اضط��رت للتعام��ل أو التعاي��ش مع 

الس��لطة الفلس��طينية حاول��ت الس��عي »لتثويره��ا« أو 
تطوي��ر دورها في خدمة الش��عب الفلس��طيني دون دفع 

استحقاقات أوسلو.
واألمي��ركان  اإلس��رائيليون  يرفض��ه  م��ا  وه��و 
وحلفاؤه��م... الذين يضعون االلتزام بش��روط الرباعية 
بالكي��ان  االعت��راف  رأس��ها  وعل��ى  األربع��ة،  الدولي��ة 
اإلس��رائيلي، ووق��ف املقاوم��ة، واملوافقة على م��ا وافقت 
عليه منظمة التحرير بش��أن مسار التسوية السلمية. ما 
يعني أن برنامج املصاحلة أو الشراكة الذي سينزل على 
األرض يجب أن يتضمن قبوالً -ولو ضمنياً- من حماس 
بأن األمور املرتبطة بالقيادة والعمل التنفيذي واألجهزة 
األمني��ة والعالق��ات السياس��ية، هي أم��ور من تخصص 
فت��ح أو َم��ن َيقبل مبا قبلت ب��ه فت��ح. أي أن املطلوب في 
النهاية أن تبقى حماس عل��ى الهامش مهما كان حجمها 

وشعبيتها، إذا أرادت ملسار املصاحلة احلالي أن يسير.
أم��ا اس��تمرار فت��ح ف��ي مس��ار التس��وية الس��لمية 
فس��يعني بالنس��بة إلى حماس اس��تمراراً في »املس��يرة 
العبثي��ة« التفاق أوس��لو، وتضييعاً للحق��وق والثوابت 
الفلس��طينية، ومتكيناً لالحتالل من فلس��طن؛ وبالتالي 

فإن حماس لن تتخلى عن مقاومتها وسالحها.
وعلى ذلك، لن يطول الوقت الذي ستسعى فيه فتح 
-بعد اس��تالم إدارة قط��اع غزة- إلى محاولة الس��يطرة 
على اجلوانب األمنية والعسكرية وتفكيك العمل املقاوم؛ 
كما لن يطول الوقت الذي ستس��عى فيه حماس لتوسيع 
وتقوية وتنش��يط العمل املقاوم في الضفة الغربية، وهو 
ما سيؤدي - عاجالً أو آجالً- إلى مواجهات وأزمات تقود 

إلى إفشال املصاحلة.

بقلم: د. محسن صالح

المصالحة وبداية النهاية فعليًا
من خالل رؤية نسائّية

بقلم: سما حسن
لع��ل أكثر من يدف��ع ضريبة احلروب: األس��رة، األطفال وامل��رأة خصوصاً، وتدخ��ل النزاعات في كل 
مستوياتها وأشكالها، سواء داخل األسرة أو العائلة املمتدة، أو بن العائالت، أو تلك السياسية أيضاً، في 

مجال التأثير السلبي على األمنن، االجتماعي واالقتصادي. 
نقرأ في هذا الس��ياق، حديث رئيس��ة االحت��اد العام للمرأة الفلس��طينية، انتصار الوزي��ر، عن تفاؤل 
املرأة الفلس��طينية جتاه طي صفحة االنقس��ام، على طريق إجناز املصاحلة، واستعادة الوحدة الوطنية 
الفلس��طينية. ويعيدنا حديثها هذا إلى أصوات النس��اء الفلس��طينيات طوال س��نوات االنقسام، املطالبة 
بإش��راك مختل��ف القطاع��ات االجتماعية، وخصوص��اً قطاع املرأة ف��ي جميع احلوارات الدائ��رة واللجان 
املنبثق��ة منه��ا، مبا يخدم تعزيز الوحدة، اعتباراً من »أن االنقس��ام قد مّس وحدة النس��يج االجتماعي، ما 

عّمق االنقسام وقام بتغذية الفئوية الضارة«. 
دفع��ت املرأة ف��ي قطاع غزة ضريبة االنقس��ام، ليس اقتصادياً فق��ط، بل اجتماعي��اً وثقافياً وتربوياً 
أيضاً، ذلك أن املنقس��من أصال ليس��وا إال أبناء بيت واحد وحي واحد ومخيم واحد ومدينة واحدة. لذلك، 
إن ل��م تبدأ املرحل��ة املقبلة من املصاحلة فوراً بإزالة آثار االنقس��ام، س��تحمل األجي��ال اجلديدة معها هذا 

الفيروس اخلطير. 
لذل��ك، ثمة تعاون اس��تراتيجي إنس��انياً ووطني��اً، يجب أن ينطلق م��ن البيت أوالً، واملدرس��ة ثانياً، 
بحيث تشترك فيه كل الوزارات واملؤسسات ذات الصلة، حكومية وأهلية وغير حكومية، في رأب الصدع، 

باجتاه لم الشمل، والتنفير ليس من االختالف، بل من جعله سبباً في الصدام والعنف. 
وهنا، سنجد املرأة ومعها الرجل، الوالدان والكبار، واملعلمون/ات، ومعهم/ّن جيش اإلعالمين/ات، 
واخلطب��اء والوعاظ، وكل من هو على صلة باإلعالم اجلماهيري، معاً ي��داً بيد، باجتاه التطهر والتطهير، 
مس��تفيدين من الفن بش��كل خاص، الذي ينفر من الش��رور بطريق غير مباش��ر. ومعنى ذلك، أننا بحاجٍة 
للق��اء أكثر أهميًة من لقاءات الساس��ة، أال وهو لق��اء املجتمع وتالقيه، بحيث ُيصار فوراً إلى اس��تئناف ما 

كان، وذلك بتجاوز ما علق بنا من حلٍن نشاز على مدار سنوات. 
في الوقت نفسه، علينا هنا في قطاع غزة وفلسطن احلبيبة، أن نعيد األمور إلى نصابها من االعتماد 
على الذات، بحيث نبدأ من األس��رة، في تعميق التوعية، من داخلنا نحن األهالي، وداخلنا أيضاً أس��ر فيها 
آثار االنقس��ام، بالتربية على االحترام واحلنان والتس��امح. ويكون ذلك من خالل ممارس��تنا، نحن الكبار 

فعل التسامح، لنكون قدوة لألطفال والفتيان/ات. 
التربي��ة على التس��امح، والتنش��ئة على التضامن اإلنس��اني، ينبغ��ي أن تبدأ في البيت واملدرس��ة؛ 
فإذا قامت البيوت بذلك، فإننا ننتظر دوراً مهماً لوزارة التربية والتعليم في العمل داخل أس��وار املدرس��ة، 

مدعومن بغطاء سياسي متصالح، مبناهضة أي خطاب فئوي إقصائي. 
املدرس��ة هي نت��اج ونتيجة ما يضطرب في املجتم��ع. وعليه، فإن امتالك املعلم��ن/ات املبادرة، في 
م��دارس احلكومة ووكالة الغ��وث واملدارس اخلاصة، س��يعني بدايًة تربويًة مهمة لفعل التس��امح التي 
تذكرنا بالتطهر والتطهير الكالس��يكي في عالم الفن. وهنا، ألس��باب بنيوية واجتماعية، أزعم أنه سيكون 

للمرأة األم واملعلمة واإلعالمية الدور األكثر حيوية في مناهضة ثقافة االنقسام. 
وعودة على بدء، فإننا ونحن ندرك بعمق أن املرأة هي األكثر اكتواًء من احلروب والنزاعات، س��نجد 
أن عمله��ا الترب��وي واالجتماع��ي والثقافي س��يكون منطلقاً من داخله��ا، من عمقها متأملة تطمح للس��الم. 
لذلك، على الرغم من أهمية التصالح السياس��ي؛ فإننا بحاجة لتصالح في كل مناحي املجتمع، فإن كانت 

املصاحلة السياسية جادة، فإننا سنلحظ يومياً جتليات ذلك في حياتنا الفلسطينية. 
س��نلحظ يومياً داخ��ل البيوت واألحياء واملدارس حتس��ن العالق��ات الش��خصية واالجتماعية، كما 
س��نلحظ تقلص الفجوات النفسية في الش��ارع واملؤسسات، س��نرى الفرح في تزايد، واألمل في اضطراد 

وتسارع حلظي. 
لدى املجتمع الكثر ليفعله، وليستأنف ما كان قد هّم به... وإذا لم نكن حقيقين/ات من دواخلنا جتاه 

هذه املصاحلة، فسنضيع رمبا فرصة ذهبية الستعادة ليس وحدتنا السياسية، بل إنسانيتنا! 
لعلن��ا ال نش��رك املرأة في التصالح فق��ط، بل لعلنا نصط��ف وراءها، وإلى جانبها، فه��ي األم، بكل ما 

حتمل من داللٍة إنسانية ووطنية.{

»سالح حماس«... تأجيل أم مأسسة؟
بقلم: عمر عياصرة 
بع��د الذي ج��رى في غزة، وهو ف��ي ظاهره إيجابي بس��بب عنوان املصاحل��ة، أرى أن حماس 
انحن��ت قلي��الً للعاصفة، لكن الناس في فلس��طن وخارجه��ا قلقون على س��الح املقاومة ومصيره 

ومآالته.
كل األط��راف الت��ي تواجدت في غ��زة، واحتفلت معاً، ما ع��دا حماس، ال ترغب باس��تمرار بقاء 

السالح مع املقاومة، واعتقد انهم يؤجلون املسألة الى توازنات تخدمهم أكثر.
كم أمتنى ان تقتنع كافة أطراف التأثير »بنموذج عالقة حزب الله بالدولة اللبنانية« وامكانية 
استنس��اخه ليطب��ق في األراض��ي الفلس��طينية، فه��ذه الصيغة هي احل��ل إلرضاء كاف��ة األطراف 

)املقاومة، التفاوض(.
تخوفاتنا الرئيسية على سالح املقاومة تأتي من جهة محمود عباس، فالرجل بطبيعته وبنيته 
التي عرفناها طوال تواجده على رأس السلطة الفلسطينية، ال ميكن ان يقبل بتقدمي غطاء للمقاومة 

مهما كانت الصيغة والظروف.
الرئيس الفلس��طيني لم ينتظر كثي��راً، فقد صرح اثناء زخم احلفاوة في غ��زة باملصاحلة قائالً 
باحلرف الواحد: )لو أن ش��خصاً من فتح في الضفة حمل س��الحاً غير السالح الشرعي، أنا أعتقله، 

وهذا ما سأعمل عليه في غزة. يجب أن يكون هناك سالح شرعي واحد(.
حماس ليس��ت حركة بلهاء أو مراهقة، فهي تدرك خطوطها احلمراء، وتعلم ان سالح مقاوميها 
يعادل أوكس��جن استمراها، كما انها تدرك كم س��يحاول اجلميع استهداف املقاومة سالحاً وبنية. 
وعليه��ا ان تتوق��ع كافة االحتماالت للنيل من س��الحها، فاآلخر في املش��هد الفلس��طيني ال يريد من 
املصاحل��ة اال تثبيت حالة دولة منقوص��ة تتعايش مع االحتالل، ونحن نري��د حتريراً للبالد تكون 

خطواته مدروسة.
»إس��رائيل« بدورها متفاوتة في تقييم خطوة املصاحلة، فلم يذهب ش��ططها الى انهاء »سالح 

حماس«، لكنها ترى في التوافق الفلسطيني فائدة الستمرار الهدوء على اجلبهات.
عل��ى كل حال، قادم األي��ام كفيل باختبار النواي��ا واملآالت، والهدف العمل��ي لنجاح املصاحلة 
س��يكون باالتفاق على صيغة التعايش بن من يريد ان يقاوم ويحرر، وبن من يريد ان يفاوض ملا 
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من��ذ نح��و خمس��ن عام��اً )صي��ف 1968( وحركة 
فتح حتتكر قيادة منظمة التحرير الفلس��طينية، وسلوك 
قيادتها على األرض ال يقدم منوذجاً مشجعاً لدميقراطية 

شفافة أو شراكة أكفاء.
وعندم��ا وقع��ت قي��ادة فتح اتفاق أوس��لو ل��م تعبأ 
باملعارضة الفلسطينية الش��عبية والفصائلية الواسعة 
له��ا )الفصائل العش��ر(، وقامت باحتكار قيادة الس��لطة 
الفلس��طينية وإدارته��ا التنفيذية وأجهزته��ا األمنية منذ 
إنش��ائها. وعندما ف��ازت حم��اس في انتخاب��ات 2006 
جل��أت قي��ادة فت��ح إل��ى ن��زع صالحي��ات أساس��ية من 
املجل��س التش��ريعي ومن احلكوم��ة، فضالً ع��ن تعطيل 

حكومة حماس وإفشالها.
ومنذ حصول االنقس��ام وس��يطرة فتح على الضفة 
وس��يطرة حم��اس عل��ى القط��اع س��نة 2007؛ وقي��ادة 
فتح تعطي الش��رعية لرئاس��ة الس��لطة وللحكومة التي 
يش��كلها رئيس الس��لطة. أم��ا املجلس التش��ريعي الذي 
يعطي الش��رعية للحكومة ويحاسبها ويس��قطها، فإنها 
متن��ع انعقاده منذ عش��ر س��نن. وذلك ملعرفتها مس��بقاً 
أّي حكومة س��تأخذ الشرعية وأي حكومة ستسقط، وأي 
حكومة س��ُيقرر أنها حكومة »انقالب أسود«، وأي أجهزة 
أمني��ة سيحاس��ب ويضب��ط معاييره��ا ومس��ارها، وأي 
م��دراء ومس��ؤولن وموظفن س��يضع معايي��ر تعيينهم 
أو إنه��اء خدماتهم. وبالطبع فإن قيادة فتح تس��تفيد من 
بيئة عربية ودولية داعمة لها، بس��بب التزامها بأوس��لو 

واستحقاقاته.
بالنسبة إلى قيادة فتح وللدول العربية واألجنبية 
املمس��كة باملل��ف الفلس��طيني، ف��إن ف��وز حم��اس ف��ي 
االنتخاب��ات القادمة ال يعني س��وى إع��ادة إنتاج لألزمة 

من جديد باحلصار واإلفشال والتعطيل.
وبالتال��ي فمن املرجح أال جُترى انتخابات ال تضمن 
فتح الفوَز فيه��ا، بعد أن تعلمت ال��درس من االنتخابات 
الس��ابقة؛ ألن املطلوب م��ن االنتخابات هو نزع ش��رعية 
التمثي��ل الش��عبي م��ن حم��اس وخ��ط املقاوم��ة، وليس 
»إع��ادة إنت��اج األزم��ة« م��رة أخ��رى. وهذه ه��ي خلفية 

تأجيل االنتخابات البلدية السنة املاضية.
وحكومة عباس - رامي حمد الله تريد تس��لُّم قطاع 
غ��زة بصالحي��ات كامل��ة، وهو م��ا وافقت علي��ه حماس 
مؤخ��راً؛ ولك��ن حكومة عب��اس لم تقدم ش��يئاً ف��ي إطار 
الش��راكة احلقيقية. والعقلية نفس��ها حتكم إدارة منظمة 
التحري��ر، وعلى حم��اس أال تتوقع ش��راكة حقيقية فيها 

حتى لو فازت في االنتخابات القادمة.
لن تك��ون هناك مصاحلة حقيقية م��ا دامت عقليات 
كه��ذه تدير القيادة الفلس��طينية، وما دامت تس��تفيد من 
بيئة عربية ودولية وإسرائيلية تتوافق أو تتقاطع معها 

في التعامل مع حماس وقوى املقاومة.
وبالتالي، ل��ن تكون هناك مصاحل��ة حقيقية إذا لم 

يحدث تقُدّم حقيقي في االتفاق على:
- مرجعية ومبادئ وأس��س حتكم األطراف )ميثاق 

وطني مثالً(.
- برنامج سياس��ي ُتبن��ى عليه أولوي��ات املرحلة، 
ويتم التعامل فيه مبعايير واضحة جتاه مسار التسوية 

ومسار املقاومة.
الق��وى  لكاف��ة  ج��اد  الس��تيعاب  حقيقي��ة  آلي��ة   -
الفلس��طينية بالداخ��ل واخل��ارج ف��ي منظم��ة التحري��ر 
الفلس��طينية ومش��اركتهم ف��ي تفعيلها وإع��ادة بنائها، 
وعلى أسس تعكس أوزان القوى احلقيقية، وتستفيد من 

الطاقات الهائلة للشعب الفلسطيني.
- اس��تعداد جاد من كافة األط��راف إلدارة االختالف 
بش��كل حضاري حتت سقف واحد، ومبا يحفظ املصالح 
العليا للش��عب الفلس��طيني، ومينع التدخ��ل اخلارجي 
وخصوص��اً اإلس��رائيلي الغرب��ي ف��ي الش��أن الداخل��ي 

الفلسطيني.
وه��ذا من الناحية العملية يس��تحيل أن يكون حتت 
سقف اتفاق أوسلو واستحقاقاته، ودون مراجعة جتربة 
السلطة الفلس��طينية وإعادة توجيهها وتوظيفها بشكل 
يخدم إرادة الش��عب الفلس��طيني، وليس إرادة االحتالل 

اإلسرائيلي.
ف��ي مقابلة قائد حماس في غزة مع ش��باب القطاع؛ 
قال -حس��بما نقلته وكالة »س��ما«- إنه سيقدم تنازالت 
كبي��رة ج��داً م��ن أج��ل املصاحل��ة، وكل تن��ازل س��يكون 
»صاعق��اً ومفاجئ��اً أكب��ر م��ن ال��ذي قبل��ه«؛ وق��ال إن��ه 
»سيكس��ر عنق كل م��ن ال يريد املصاحلة س��واء كان من 

حماس أو غيرها«.
لس��ت أدري إن كان��ت التعبيرات املس��تخدمة تعّبر 
بدق��ة عن ق��رار حم��اس املؤسس��ي، إالّ أنه��ا تصريحات 
تب��رز مدى جّدي��ة حماس في حتقي��ق املصاحلة. غير أن 
ما نخش��اه وما نرجو أال يحدث هو أن يجد السنوار -في 
نهاي��ة املط��اف- أن الطرف الذي يحتاج إلى كس��ر عنقه 
)ألن��ه يع��وق املصاحلة كم��ا يفهمها( هو الطرف نفس��ه 
الذي س��يقدم له تنازالت كبيرة ج��داً!! وأننا قد نعود إلى 

املربع األول من جديد.{

لماذا تدعم »إسرائيل« قيام دولة كردّية؟
تشغل القضية الفلسطينية مركز ثقل رئيسياً في 
س��ياق اجلدل الدائر ف��ي دولة االحتالل اإلس��رائيلية، 
ف��ي كل ما يتعلق باس��تقالل إقليم كردس��تان العراق. 
وال يحت��اج ُمتابع ه��ذا اجلدل إلى عن��اء كبير، ليتبّن 
مثالً أن سبب جّل املعارضن ألن تتخذ إسرائيل موقفاً 
علني��اً لصالح تأييد اس��تقالل ه��ذا اإلقلي��م يعود إلى 
اخلش��ية من أن يرّجح ذلك كّفة جميع املنادين بإقامة 
دولة فلس��طينية، مبا من ش��أنه أن ي��ؤول إلى تفكيك 
»الدول��ة القومية اليهودية« في فلس��طن التاريخية، 
مثلم��ا س��يؤول قيام دول��ة كردية بالنس��بة إلى دولة 
قومي��ة كالع��راق. ولو كان هناك مجال أوس��ع، ألمكن 

االستشهاد باقتباسات شتى في هذا الصدد. 
ف��ي املقاب��ل، ال يقي��م املؤي��دون الس��تقالل إقلي��م 
كردس��تان أي اعتبار لهذه اخلش��ية. ويش��ّدد هؤالء، 
م��ن ضمن أم��ور أخرى، عل��ى أنه فضالً ع��ن اجلوانب 
االقتصادية املتعلقة بالنفط الذي يصل إلى إس��رائيل 
من كردستان، وفقاً لتقارير إعالمية أجنبية، فإن لدى 
دولة االحت��الل اعتبارات أمنية واس��تخباراتية مهمة 
في وجود عالقات وثيقة علنية مع كردستان العراق. 
وأرج��ع بع��ض ه��ؤالء اخل��وف ال��ذي تبدي��ه أطراف 
عربي��ة وغيره��ا إزاء احتم��ال إقامة دول��ة كردية إلى 

التحّسب من نشوء مستعمرة إسرائيلية. 
من الناحي��ة التاريخية، ال ُتعّد »الورقة الكردية« 
الت��ي  اإلقليمي��ة  السياس��ة  ف��ي  اجل��دة  كل  جدي��دة 
تنتهجها إسرائيل، فهي بدأت استخدامها في نطاق ما 
ُعرف باس��م »اس��تراتيجية دول الطوق الثالث« التي 
وضعه��ا رئيس حكومته��ا األول، ديفيد ب��ن غوريون، 
في خمس��ينيات القرن العش��رين الفائت وستينياته، 
ووقف��ت ف��ي صلبه��ا آن��ذاك فك��رة التحالف م��ع دول 
في منطقة الش��رق األوس��ط، له��ا مصالح مش��تركة، 
باألس��اس أمنية م��ع دول��ة االحتالل، ولك��ن ال حدود 
مش��تركة لها معها، وهذه املصالح هي التي س��محت 
إلس��رائيل بالتع��اون مع هذه ال��دول، بهدف إضعاف 
الني��ات احلربي��ة لل��دول املج��اورة له��ا أو كب��ح هذه 
النيات، على غرار التحالف مع شاه إيران، والتحالف 

مع تركيا، ومساعدة األكراد وغير ذلك. 
وجاه��ر رئي��س احلكوم��ة اإلس��رائيلية احلالي، 
بنيام��ن ن��ن ياه��و، بتبني ه��ذه االس��تراتيجية قبل 
أكثر م��ن ثالثة أعوام، ف��ي ندوة عقده��ا معهد أبحاث 
األم��ن القوم��ي ف��ي جامعة ت��ل أبيب ح��ول »خيارات 
إسرائيل بعد وصول احلل الدائم إلى طريق مسدود«، 
واملقص��ود بالطبع احلل الدائم للصراع اإلس��رائيلي- 
الفلس��طيني. وأش��ار نتنياهو، في حين��ه، إلى أن أحد 
مفاصل السياسة اإلس��رائيلية الراهنة يجب أن يكون 

كامن��اً في إقامة تع��اون إقليمي محدود بن إس��رائيل 
ودول عربي��ة، وصفه��ا بأنه��ا معتدل��ة حت��ت غط��اء 
كب��ح اإلس��المين اجلهادين. وك��ّرر نتنياه��و رغبته 
بالتعاون مع دول اخلليج وفي طليعتها الس��عودية، 
وأقّر ألول مرة علناً بأن إس��رائيل مس��تعدة ملس��اعدة 
األردن عس��كرياً، وأنه��ا تؤي��د تطل��ع كردس��تان نحو 
االس��تقالل السياسي، كما اعتبر مصر شريكاً مهماً في 

هذا املعسكر. 
س��تواجه  كي��ف  اآلن:  املط��روح  الس��ؤال  يظ��ل 
إس��رائيل التناقض القائم بن دعمها قيام دولة كردية 
ومعارضتها إقامة دولة فلسطينية حتى ضمن خطوط 
1967؟ أحد الناطقن املتفوهن باس��م نن ياهو أكد، 
أنه بخ��الف األكراد الذي��ن يعتبرون أم��ة عريقة تقيم 
منذ س��نوات مديدة في أراضيها، فإن الصهيونية هي 
التي أدت إلى اختراع الشعب الفلسطيني، وهوية هذا 
الش��عب القومية مؤسسة فقط على إنكار الصهيونية 

ودولة االحتالل. مبوازاة ذلك، بينما تعتبر إقامة دولة 
كردي��ة، في ُع��رف هذا الناط��ق، مبثابة مس��اهمة في 
االس��تقرار اإلقليمي، س��يكون نش��وء دولة فلسطينية 

مبثابة مّس بأمن دولة االحتالل. 
بطبيع��ة احلال، لم يفت هذا الناطق تأكيد أنه مع 
إيجاد حّل للمس��ألة الفلس��طينية، يقوم على أس��اس 
م��ا يطرحه ن��ن ياهو واليم��ن اإلس��رائيلي املؤيد له، 
وغايت��ه »أكثر م��ن حكم ذات��ي، وأقل من دول��ة كاملة 
الس��يادة« ف��ي أراض��ي 1967، مبوج��ب م��ا يش��ير 
الكاتب، متقصداً أن يرس��م فيصالً بن مقاربتي اليمن 
واليس��ار اإلسرائيلين حيال تلك املسألة. غير أنه، في 
الوقت عينه، حتاشى الكاتب ذكر أن تلك الغاية كانت 
وال تزال هدف الس��كة التي س��ار فيها ذلك اليسار منذ 

اتفاق أوسلو.{

بقلم: أنطوان شلحت

أف��اد موقع »0404« العبري، ب��أن قوات االحتالل 
اإلس��رائيلي أّمن��ت خ��الل اليوم��ن املاضي��ن، اقتحام 
قرابة 40 ألف مس��توطن يهودي للمس��جد اإلبراهيمي 

في مدينة اخللي��ل )جنوب القدس 
احملتلة(.

املقرب  العب��ري  املوق��ع  وذكر 
من جي��ش االحتالل، يوم األربعاء، 
أن آالف املس��توطنن وصل��وا إل��ى 
املس��جد اإلبراهيم��ي ف��ي اخلليل، 
خالل اليومن املاضين مبناس��بة 
عيد »الع��رش«، ودون أن يس��جل 
ف��ي  أو مواجه��ات  أح��داث  وق��وع 

املنطقة.
وُيش��ار إلى أن قوات االحتالل 

أغلق��ت خ��الل اليوم��ن املاضي��ن املس��جد اإلبراهيمي 
أم��ام املس��لمن، ومنعت إقام��ة الصالة أو رف��ع األذان، 
فيما س��محت للمس��توطنن باس��تباحة كاف��ة أروقته 

الخليل: 40 ألف مستوطن يقتحمون المسجد اإلبراهيمي
وأقسامه.

وعم��د جيش االحتالل على مدار اليومن املاضين 
إلغالق شارع بئر السبع )وسط مدينة اخلليل( بحجة 
تأم��ن زي��ارة املس��توطنن ملوق��ع »عتنائيل ب��ن قنز« 

األثري وأداء طقوس تلمودية فيه.
يش��ار إلى أن س��لطات االحتالل تعم��د إلى إغالق 
املسجد اإلبراهيمي طوال فترة األعياد اليهودية مبوجب 
قرارات جلنة »ش��مغار« اإلس��رائيلية التي ُشكلت بعد 
مج��زرة اإلبراهيمي ع��ام 1994، وانبث��ق عنها قرارات 
بتقسيم املس��جد زمانياً وإغالقه أمام املصلن املسلمن 

لفترات معينة تصل لعشرة أيام في العام.
وأعلن��ت منظم��ة األمم املتح��دة للتربي��ة والعلوم 
والثقاف��ة »يونس��كو«؛ بداية متوز املاض��ي، عن البلدة 
القدمية في اخلليل ك�»منطق��ة محمّية« بصفتها موقًعا 
»يتمت��ع بقيم��ة عاملية اس��تثنائية«، وذلك ف��ي أعقاب 
تصويت 12 عضواً في »جلنة التراث العاملي« التابعة 
للمنظمة األممية لصالح الق��رار، مقابل معارضة ثالثة 
فقط، وامتناع ستة عن املشاركة في عملية التصويت.

السودان: يتعّين حّل قضية حاليب 
بالحوار أو التحكيم الدولي 

اخلارجي��ة  وزي��ر  طال��ب 
الس��وداني إبراهي��م غندور، مس��اء 
قضي��ة  ح��ّل  بض��رورة  الثالث��اء، 
حالي��ب )املثلث احل��دودي املتنازع 
عليه مع القاه��رة(، »إما باحلوار أو 

التحكيم الدولي«.
وقال غندور إن »حاليب ستظل 
قضي��ة مفتاحية النط��الق العالقات 
م��ع مصر ويتع��ن حلها«، بحس��ب 
م��ا نقلته وكال��ة األنباء الس��ودانية 

»سونا«.
وأش��ار إل��ى أن »هن��اك جهات 

كثي��رة داخل مص��ر ال تريد له��ذه العالق��ة أن تنطلق، 
ورمبا جهات داخل السودان، وجهات خارجية«، دون 

حتديد هذه اجلهات.
وأعرب الوزير الس��وداني عن »حرص بالده على 
عالقات جدية مع مصر باعتب��ار أن البلدين والعالقة 

بينهما ال فكاك منها«.
ورأى أن »مص��ر القوي��ة ل��ن تكون إال بالس��ودان 

القوي، والسودان القوي لن يكون إال مبصر القوية«.
ال  بالق��ول: »ه��ذا  واس��تدرك 
يعن��ي أن نت��رك حقوقن��ا، ونحن 
القانوني��ة  بالص��ورة  نتابعه��ا 
مع مجل��س األمن الدول��ي، واألمم 
املتحدة، ويجب التعاون املشترك 

بدالً من التشاكس«.
ودرج الس��ودان على جتديد 
شكواه س��نوياً أمام مجلس األمن 
حالي��ب  مثل��ث  بش��أن  الدول��ي 
املتنازع عليه م��ع مصر في بداية 

كل عام.

أم��ا التحكيم الدول��ي فيتطلب أن تقب��ل الدولتان 
املتنازعتان باللجوء إليه، وهو ما ترفضه مصر.

اخلارجي��ة  وزي��ر  ق��ال  املاض��ي،  آب   30 وف��ي 
الس��وداني إبراهيم غن��دور، إن »متصير مثلث حاليب 
ل��ن يعن��ي أن��ه أراٍض مصري��ة«، وإذا ل��م حت��ل هذه 
القضية »س��تظل خميرة عكننة للعالق��ات التاريخية 

بن البلدين«.
ورغم ن��زاع اجلارتن على ه��ذا املثلث احلدودي 
منذ استقالل الس��ودان عام 1956، لكنه كان مفتوحاً 
أم��ام حرك��ة التجارة واألف��راد من البلدي��ن دون قيود 
حتى ع��ام 1995، حن دخله اجليش املصري وأحكم 

سيطرته عليه.
وإضافة إلى هذا النزاع احلدودي، تشهد العالقات 
بن اجلارتن توترات بس��بب اتهام القاهرة للخرطوم 
بدعم إنش��اء س��د »النهضة« اإلثيوبي، الذي تخش��ى 
مصر أن يؤثر س��لباً على حصتها م��ن مياه نهر النيل، 
إضاف��ة إلى اتهام اخلرط��وم للقاهرة بدع��م متمردين 
س��ودانين مناهضن حلكم الرئيس عمر البشير، وهو 

ما تنفيه مصر.{
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خيارات السورّيين بين جنيف وأستانا.. بعد تفكك المعارضة
منذ تدخلهم العسكري في س��وريا، اعتمد الروس 
اس��تراتيجية ذات محوري��ن متوازي��ن: األول يقض��ي 
بفرض احلل العس��كري عل��ى األرض مهما كلف الثمن، 
من خ��الل البط��ش واس��تخدام الق��وة املف��رط، باتباع 
سياس��ة األرض احملروقة، على طريق��ة غروزني، دون 
مراعاة للمبادئ واألخالق والقوانن واألعراف الدولية.. 
اس��تخدمت القوات الروس��ية خالل عام��ن من تدخلها 
العس��كري في س��ورية كل م��ا في جعبتها من أس��لحة 
الفتك والقتل والتدمير، ولم تتوّرع عن ارتكاب املجازر، 
الواح��دة تلو األخرى. فقداس��تهدفت القوات الروس��ية 
جمي��ع فصائل اجلي��ش احلر، حتى فصائ��ل املعارضة 
املعتدلة التي ش��اركت في مؤمتر أس��تانا الذي أطلقته 

روسيا نفسها، لم تسلم من قصف الروس.
لم يس��تثن الروس م��ن قصفهم وتدميرهم س��وى 
تنظيم داعش وجبهة النصرة. أما السوريون املدنيون 
امل��دارس  وكذل��ك  أهدافه��م.  أول  كان��وا  فق��د  الع��زل؛ 
واملس��اجد واملستشفيات؛ اس��تهدفها الطيران احلربي 
الروس��ي عم��داً وع��ن س��ابق إص��رار. األفظع م��ن ذلك 
أنه��م – ال��روس- طلب��وا م��ن األمم املتح��دة إحداثيات 
املستش��فيات بحج��ة جتن��ب قصفه��ا أثن��اء املع��ارك، 
لكنهم قاموا بتدميرها في اليوم التالي حلصولهم على 

مواقعها!
الشبكة السورية حلقوق اإلنسان؛ أكدت في تقرير 
ص��در عنها ي��وم اجلمع��ة 29 أيلول، أن طيران األس��د 
وطيران روس��يا اس��تهدفا من خالل 714 غارة جوية، 
بينه��ا 13 برمي��الً متفج��راً، منش��آت حيوي��ة وطبية، 
ومراك��ز للدفاع املدني ومدارس ومراك��ز خدمية مدنية 
ف��ي إدل��ب وريفها بالفت��رة ما بن 19 حت��ى 27 أيلول. 
ووثق��ت الش��بكة ف��ي تقريره��ا 46 حال��ة اعت��داء على 
مراك��ز حيوي��ة في إدل��ب وريفها م��ن قبل نظام األس��د 
وروس��يا، وأوضح��ت أن الطيران الروس��ي اس��تهدف 
بشكل مقصود 12 مركزاً للدفاع املدني وثماني منشآت 

طبية، ودمر أربع س��يارات إس��عاف، كما قصف خمس 
م��دارس ومس��جداً ومخيم��اً لالجئ��ن في ري��ف إدلب. 
وأوضح��ت الش��بكة أن نظام األس��د قص��ف بالطيران 
احلربي والصواري��خ أربعة مراكز للدفاع املدني بريف 
إدلب خالل العش��رة أيام املاضية، ومنش��أتن طبيتن 
وس��يارة إس��عاف، كما دمر جزءاً من مسجد ومدرسة، 

واستهدف في غارة جوية مخيماً لالجئن.
احمل��ور الثان��ي لالس��تراتيجية الروس��ية ذو بعد 
سياس��ي، يعتم��د عل��ى س��حب البس��اط القانوني من 
حتت مفاوض��ات جنيف، وإح��الل مفاوضات أس��تانا 
مكانه��ا، بالرغم مم��ا قيل ع��ن مفاوضات أس��تانا أنها 

فنية، وأن هدفها مراقبة وقف العمليات القتالية فقط!
مقابل ذلك، يكتفي أصدقاءالشعب السوري، وعلى 
رأس��هم األمريكان.. بتقدمي النصائ��ح وحث املعارضة 
على التعاط��ي اإليجابي مع ال��روس، والتعامل معهم 
كأمر واقع، بكونهم املسيطرين عسكرياً، وألن املعطيات 

على األرض تغيرت!
األمري��كان، بع��د أن قطع��وا جمي��ع أن��واع الدعم 
العس��كري عن جميع فصائل اجليش احلر، مشغولون 
فقط باحلرب على تنظيم داعش، وال يرون في س��ورية 
 ،pyd ،شريكاً س��وى صالح مسلم وحزبه االنفصالي

وقوات »سوريا الدميقراطية«.
عل��ى هامش اجتم��اع اجلمعي��ة العمومي��ة لألمم 
املتح��دة الذي عق��د مؤخراً، وم��ن خالل لق��اءات قيادة 
املعارضة الس��ورية مع ش��تى األطراف، ركز األمريكان 
على نقطتن أساس��يتن: األولى هزمية تنظيم داعش، 
والثاني��ة تقليص النف��وذ االيراني، وإخ��راج إيران من 
س��وريا خاوية اليدين! طبعاً م��ع تفهمهم خليبة األمل 
الت��ي يعيش��ها الس��وريون بس��بب وعود املس��ؤولن 

األمريكان التي لم تنفذ!
تل��ك هي أق��وال األمري��كان.. لكن ال أحد ف��ي إدارة 
الرئيس ترامب يش��رح أو يوضح كيفية هزمية داعش، 

وطريقة تقليص النفوذ اإليران��ي. تنظيم داعش ما زال 
قوي��اً وقادراً على القي��ام بعمليات كّر وفر، واس��تعادة 
بعض املناطق التي يخسرها أو ينسحب منها، بالرغم 
من مرور ثالثة أعوام على التدخل العس��كري األمريكي 
والتحال��ف الدول��ي! كم��ا أن اإليراني��ن ف��ي مواقعهم، 
ول��م يتعرض��وا ألي عمل أمريكي يضايقه��م أو يحد من 

حتركاتهم، ال في سوريا وال العراق وال اليمن!
األمري��كان لي��س لديه��م أي��ة نّي��ة أو رؤي��ة للحل 
السياس��ي ف��ي س��وريا، ودول االحت��اد األوروب��ي هي 
األخ��رى ف��ي حال��ة انتظ��ار وترق��ب. أم��ا املعارض��ة 
الس��ورية فهي أم��ام خياري��ن أحالهما مّر: إم��ا القبول 
مبؤمتر أس��تانا بالشروط الروس��ية، ومبؤمتر جنيف 
كال  مخرج��ات  م��ن  بالرغ��م  األمريكي��ة،  بالش��روط 
املؤمتري��ن الت��ي باتت تش��ترط بقاء بش��ار األس��د في 
الس��لطة خالل املرحل��ة االنتقالية عل��ى األقل، وترحيل 
مصيره النهائ��ي إلى مجريات املفاوض��ات بن النظام 
واملعارض��ة، وهذا معناه االستس��الم وإع��الن الهزمية 
بالنس��بة إلى املعارض��ة.. أو اخليار اآلخر باس��تبعاد 
املعارض��ة من العملية برمتها إن هي رفضت االنصياع 
للشروط السابقة، عبر إنهاء عملية جنيف السياسية، 
والتحول إلى عملية أستانا التي تعني احلسم عسكرياً 

على الطريقة الروسية.

احلقيق��ة امل��رة أن املعارض��ة الس��ورية بش��قيها، 
السياس��ي والعس��كري، بغ��ض النظ��ر ع��ن األس��باب 
املؤّدي��ة، مفككة ومتفرقة وضعيف��ة وعاجزة، وال متلك 
أدوات التم��رد أو املن��اورة، خصوص��اً بع��د انش��غال 

األشقاء واألصدقاء كل بهّمه.
املعارضة السياس��ية تعاني من ازدواجية الرأس 
وتداخ��ل الصالحي��ات بن االئت��الف الوطن��ي والهيئة 
العليا للمفاوضات. كالهما يعاني من مش��اكل بنيوية 
لم يتمكن��ا على مدار الس��نوات املاضية م��ن إصالحها 
أو تخطيها. أما املعارضة العس��كرية فليس��ت أحس��ن 
ح��االً، حيث فش��لت فصائ��ل اجليش احلر في تش��كيل 
رئاس��ة أركان أو قي��ادة عس��كرية موحدة. ب��ال التوحد 
واالندماج، املنطق البس��يط يقضي باس��تحالة صمود 
مجموع��ة فصائل متفرقة – إن لم نق��ل متناحرة - أمام 

جيوش الروس واإليرانين.
ش��رعوا  املتح��دة  واألمم  واألمري��كان  ال��روس 
بالتعاطي مع املس��ألة الس��ورية من منظور أن احلرب 
العسكرية في سوريا قد انتهت أو شارفت على النهاية. 
بن��اء عل��ى املعطي��ات اجلدي��دة، أصبح��ت املعارضة 
الس��ورية أم��ام حتديات مصيري��ة صعب��ة للغاية. إذ 
ال خي��ار أمامها س��وى تطوي��ر اس��تراتيجيات مواجهة 
جدي��دة مختلف��ة متام��اً ع��ن األس��اليب الس��ابقة ف��ي 
املواجهة. وهذا يقتضي عسكرياً التخفف من مسؤولية 
وأثقال وتبعات وأعب��اء احلفاظ على مناطق جغرافية 
واس��عة، والتحول للمواجهة املرنة من خالل تكتيكات 
الكر والفر واس��تنزاف اخلصوم من خ��الل حرب حترر 
ثوري��ة طويل��ة األمد. وسياس��ياً، الذهاب حت��ى نهاية 
املط��اف ف��ي املفاوض��ات السياس��ية من خ��الل عملية 
جنيف، وعدم ترك الساحة للروس والنظام وااليرانين 

ليعلنوا أن ال شريك في العملية السياسية.{

بقلم: محمود عثمان 

بقلم: الدكتور حسي عطوي 

كثفت طائرات النظام الس��وري يوم االثنن قصفها 
لري��ف دير ال��زور الش��رقي لدع��م اجليش ف��ي معاركه 
مبحي��ط مدين��ة امليادي��ن، ودارت مع��ارك ك��ّر وفر بن 
تنظي��م الدولة اإلس��المية وهيئة حترير الش��ام ش��رق 

حماة.
وقالت مصادر محلية إن عشرات الغارات العنيفة 
االنفج��ار  ش��ديدة  والصواري��خ  العنقودي��ة  بالقناب��ل 
اس��تهدفت مدن وبلدات العش��ارة والقوري��ة وامليادين 
ومح��كان والبوليل بريف دير الزور الش��رقي، بالتزامن 
مع مح��اوالت قوات النظام التقدم نح��و مدينة امليادين 

التي يتحصن فيها تنظيم الدولة اإلسالمية.
وأضاف��ت أن حوال��ي عش��رين جثة م��ن املدنين، 
بينه��م أطفال ونس��اء، موج��ودة على أط��راف امليادين 
ق��رب منطق��ة السياس��ية، اس��تهدفهم الطي��ران أثن��اء 
محاولته��م اخلروج م��ن املدينة منذ أيام، وال يس��تطيع 
أح��د الوصول إليهم بس��بب كثاف��ة الغارات الروس��ية 
وطيران النظ��ام وخلو املدين��ة من املدني��ن، بينما بلغ 
عدد الفارين من القص��ف أكثر من 150 ألفاً، في حن مت 

تدمير أحياء بكاملها.
وقالت قوات النظام إنها سيطرت على قريتي مراط 
الفوق��ا وحطلة الش��رقية قرب امليادين، بينما س��يطرت 
»قوات س��وريا الدميقراطية« على قريتي حوايج ذياب 
ومحيمي��دة غرب��ي دي��ر ال��زور، وذل��ك بدعم ج��وي من 

طيران التحالف الدولي.
وفي ش��مال س��وريا، قالت فصائ��ل املعارضة إنها 

- أدلب اصبحت مالذاً ألعداد كبيرة من الس��ورين 
الهاربن من مناطق سيطرة النظام.

- الث��ورة الس��ورية الطامح��ة إل��ى القض��اء على 
النظ��ام انته��ت باعتب��ار أن س��ورية اصبح��ت منطق��ة 
تقاس��م نفوذ إقليم��ي ودول��ي، والفصائ��ل املقاتلة فيها 

مضطرة لالنحياز لهذا الطرف أو ذاك.
- تركيا تس��عى ملنع قيام منقطة كردية على طول 

حدودها اجلنوبية، وستعمل على ذلك بكل قوتها.
- عملي��اً ال��والءات في س��ورية حس��مت، فالنظام 
وجماعت��ه ف��ي الرعاي��ة اإليراني��ة الروس��ية، واألكراد 
حت��ت الرعاي��ة األمريكية والروس��ية، وبع��ض فصائل 
اجلبه��ة اجلنوبية حتت رعاية غرفة املوك، وقوات درع 
الف��رات حتت الرعاي��ة التركية، وفصائ��ل اجليش احلر 
في البادية ودي��ر الزور حتت الرعاية األمريكية. وحلب 
سقطت بيد النظام. وداعش بدأت تفقد مناطق سيطرتها 
بحس��ب الرغبة م��ن األط��راف املقاتل��ة له��ا، ووضعها 
مرشح للمزيد من اإلضعاف، وال إمكانية للتحالف معها 

باعتبار طريقة إدارتها للصراع وملن حولها..
تبق��ى أدل��ب وبع��ض مناطق ش��مال حم��اة حتت 
سيطرة جبهة فتح الشام، التي تصنفها أمريكا وروسيا 
إرهابية وتس��عى للقضاء عليها، وهناك سباق محموم 
بن النظام املدعوم روسياً وإيرانياً للسيطرة على أدلب، 
وبن حزب العمال الكردس��تاني الس��وري الذي يسعى 
ليتم��دد ف��ي ش��مال احملافظ��ة وص��والً للبح��ر األبيض 
املتوسط، متهيداً إلعالن راجافا )غرب كردستان( بدعم 

أمريكي وروسي.
تركي��ا عملي��اً ه��ي الدول��ة الوحي��دة التي تس��مح 
له��ا منطلقاتها املذهبي��ة والتاريخية بالس��يطرة اآلمنة 
عل��ى مناطق إدلب، وجتنيبها الدم��ار الذي حلق باملدن 
األخرى جراء الضربات اجلوية والصاروخية الروسية 
واألمريكي��ة، باعتب��ار أن ال��روس واألمري��كان يس��ابق 

الواحد منهما اآلخر ليقول إنه يحارب اإلرهاب.
الوقائع والنتائج

عملياً، املطلوب القضاء على حلم الشعب السوري 
بدول��ة ح��رة بعي��داً ع��ن اإلرث التاريخ��ي الثقي��ل آلل 
األس��د، وه��ذا يش��ترك في��ه اجلمي��ع باس��تثناء تركيا، 
التي يعنيه��ا قيام دولة س��ورية ذات حكم ايديولوجي 
قريب من منطلقاتها، ويش��كل عمقاً اس��تراتيجياً لها في 
سباق توس��يع النفوذ اإلقليمي القائم بينها وبن إيران 
م��ن جهة، وفي مواجهة س��يطرة روس��يا عل��ى الفضاء 
االس��تراتيجي للمنطق��ة. وه��ذه الدولة الت��ي حتلم بها 
تركيا لم تعد موجودة في املدى املنظور، وبالتالي فهي 

أصاب��ت طائرة لق��وات النظ��ام من طراز س��وخوي 22 
جراء اس��تهدافها بالرشاش��ات الثقيلة خ��الل حتليقها 
بريف حماة الشمالي، إال أنها سقطت في مناطق سيطرة 

قوات النظام، كما شهدت املنطقة غارات عدة.
وس��يطرت هيئ��ة حترير الش��ام على بل��دة أرمناز 
بريف إدلب وطردت فصائل املعارضة منها، بينما شنت 
الطائرات الروس��ية غ��ارات على بلدات خان ش��يخون 
والتح والتمانعة وحيش وكفرس��جنة، ما أدى لسقوط 

جرحى، حسب ناشطن.
ودارت مع��ارك ك��ر وفر ب��ن تنظيم الدول��ة وهيئة 
حتري��ر الش��ام ف��ي ري��ف حم��اة الش��رقي، حي��ث قال 
التنظيم إنه سيطر على 12 قرية، لكن الهيئة استعادت 
عددا منها، في حن قصفت قوات النظام مدينة اللطامنة 

واألراضي الزراعية احمليطة بها.
وشهد ريف حمص الش��رقي اشتباكات بن تنظيم 
الدول��ة وق��وات النظ��ام ف��ي محي��ط مدينتي الس��خنة 
والقريت��ن، كما س��قط مدن��ي صريعاً بع��د قصف على 

بلدة الغنطو.
وقالت ش��بكة ش��ام إن االش��تباكات متواصلة بن 
ق��وات النظام واملعارضة في حي جوبر بدمش��ق وبلدة 
ع��ن ترما بالغوطة الش��رقية، في ح��ن تعرضت دوما 

لقصف بالرشاشات الثقيلة.
وأضافت أن معارك مماثلة دارت في حي املنش��ية 
بدرعا وس��ط قصف مدفعي على أحياء درعا اخلاضعة 

للمعارضة، دون تسجيل إصابات.{

تتصرف على أساس استنقاذ ما ميكن، وتوسيع نطاق 
سيطرتها في الش��مال الس��وري لضمان عمق عملياتي 

لها، وملنع قيام كيان كردي.
هيئة حترير الشام أمام مسؤولية تاريخية انطالقاً 
من كونها هيئة متثل جزءاً من الش��عب الس��وري، وهي 
ت��درك أو يج��ب أن ت��درك أنه��ا ل��ن تترك حتك��م منطقة 
إدل��ب بأي ح��ال من األح��وال، وهي أم��ام وقائع مرعبة 
إن ل��م توافق على التدخل الترك��ي، فالروس لن يتركوا 
احملافظة بدون عقاب جماعي، وأمريكا لن تترك لروسيا 
االس��تفراد بالقول إنها حتارب »القاعدة« في س��ورية، 
والنظام سيس��عى لتوس��يع العمق التكتيك��ي ملنطقته 
في الساحل الس��وري. وبقاء الهيئة تسيطر على مدينة 
إدلب وأريافها يعن��ي دماراً للمدينة. وفي نهاية املطاف 
حت��ت وق��ع الضرب��ات وع��دم تكاف��ؤ القوى س��تضطر 

اجلبهة للتسليم، وما حلب من إدلب ببعيدة...
املتابع لكل هذه املعطيات يالحظ أنه ال بّد من وقفة 
عاقلة عند قادة فتح الش��ام، بالقب��ول بالغطاء التركي 
للمحافظ��ة كامل��ة. ألن أي ص��دام مع فصائ��ل اجليش 
احلر املدعوم تركياً س��يعني خسارة للكثير من املناطق 
في ش��مال وش��رق حماة لصال��ح النظ��ام، ورمبا تكون 
جس��ر الش��غور ومناطق جبال األكراد والتركمان أيضاً 
جزءاً من اخلس��ارة، بينما قيام اجلبه��ة بالتفاوض مع 
اجلانب التركي لضمان بقائها بصورة ما حتت العباءة 
التركية مع اش��تراط م��د منطقة النفوذ التركي ليش��مل 
كل مناطق الثورة في محافظتي إدلب وحماة والالذقية 
مصداقي��ة  اجلبه��ة  س��يعطي  حل��ب  وش��مال  وغ��رب 
ش��عبية باعتبارها جنبت املدنين القتل وحافظت على 

مكتسبات الثورة.
الس��اعات القادمة تنتظر موقفاً تاريخياً من جبهة 
فتح الشام ولو كان على حساب كل مصاحلها اخلاصة، 
وه��ي أم��ام اختبار نواي��ا عالي املس��توى لتجنب إدلب 
والثورة السورية مزيداً من اخلسائر وأوراق التفاوض. 
ألن بق��اء إدل��ب حت��ت س��يطرة اجلبهة، س��يفرض حالً 
م��ن اثنن كالهما مّر. فإما س��وف تتدخ��ل تركيا وتقاتل 
اجلبهة وهذا س��يؤدي لش��رخ أكبر ضمن احلي الواحد 
إذا صح التوصيف، أو س��تنكفئ تركيا وتترك الس��احة 
خالي��ة ليتدخل الروس والنظام حلرق احملافظة وتكرار 
جترب��ة مدينة حلب، وبالتالي فق��دان املزيد من األرض 
وضياع مكتس��بات الث��ورة التي لن تبق��ى بيدها أوراق 

تفاوض بشأنها النظام وحلفاءه..{

تصعيد للغارات بدير الزور.. ومعارك في حماة

»هيئة فتح الشام« 
ملزمة بقبول الحّل التركي
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تركيا في إدلب لمنع »اإلقليم الكردي«... وجبهة »تحرير الشام« منقسمة
تتس��ارع التط��ورات امليداني��ة ف��ي ش��مال غرب��ي 
س��ورية، م��ع إع��الن اجليش الترك��ي البدء في أنش��طة 
وصفه��ا ب�»االس��تطالعية« مته��د الطري��ق أم��ام دخول 
قوات تركية، وأخرى تتبع للمعارضة الس��ورية، بهدف 
تنفيذ تفاهمات مس��ار أستانة في إنشاء منطقة »خفض 
تصعي��د«، في إط��ار التحضير حلل سياس��ي مس��تدام 
يش��مل الب��الد كلها، من املتوق��ع أن يب��دأ بالتبلور خالل 

مفاوضات جنيف املقبلة.
وي��رى محلل��ون أن لتركيا العديد م��ن األهداف من 
وراء تدخله��ا للم��رة الثاني��ة في س��ورية، لع��ل أبرزها 
وضع حّد ملس��عى كردي في إنشاء إقليم شمال سورية، 
تعتبره أنقرة مساس��اً بأمنها القومي، هي على استعداد 
لدخول حرب من أجل وأده. وأعلن اجليش التركي، يوم 
االثن��ن، أنه بدأ بأنش��طة اس��تطالعية لتأس��يس نقاط 
مراقبة خلف��ض التوتر في محافظة إدلب، ش��مال غربي 
س��ورية، مش��يراً، في بي��ان نقلت��ه وكال��ة »األناضول« 
إلى أّن »األنشطة االس��تطالعية تندرج في إطار التحرك 
العس��كري الذي س��تقوم به الق��وات التركي��ة في إدلب، 
بالتنس��يق مع ق��وات باقي ال��دول الضامن��ة حملادثات 
أس��تانة )روس��يا وإيران(«. وأوض��ح البي��ان أّن تركيا 
وروس��يا وإي��ران اتفق��وا عل��ى إنش��اء مناط��ق »خفض 
تصعي��د« خالل محادثات أس��تانة، به��دف إحالل وقف 
إطالق الن��ار وإنهاء االش��تباكات، وإيصال املس��اعدات 
اإلنس��انية إل��ى احملتاج��ن، وتوفي��ر الظ��روف املالئمة 
لعودة النازح��ن إلى ديارهم، وح��ل اخلالفات بالطرق 
الس��لمية. ولفت إل��ى أّن اجليش الترك��ي يواصل مهمته 
ف��ي إدلب في إط��ار قواع��د االش��تباك املتف��ق عليها بن 

الدول الضامنة في أستانة.
وأكدت مص��ادر محلية، أن الق��وات التركية »حتى 
ظه��ر االثنن ل��م تدخل إل��ى األراضي الس��ورية«، نافية 
أنب��اء نش��رتها وس��ائل إع��الم مختلفة عن دخ��ول هذه 
القوات لتثبيت نقاط مراقبة في محافظة إدلب. وكان قد 
دخل وفد تقني عس��كري تركي من معبر أطمة احلدودي 
إلى محافظة إدلب، منذ أيام، لتحديد مواقع ونقاط لنشر 
مراكز مراقبة واس��تطالع تركية ف��ي ريف حلب الغربي، 
خصوصاً في جبل الش��يخ بركات ق��رب بلدة دارة عزة. 
وأك��دت مص��ادر أن »هيئ��ة حتري��ر الش��ام« اتفق��ت مع 

اجلانب التركي على نش��ر مائة مقاتل تركي بأسلحتهم 
اخلفيفة في ثالث نقاط استراتيجية، ُتشرف على معاقل 

املقاتلن األكراد، في منطقة عفرين، شمال غربي حلب.
ولع��ل من أهم أه��داف أنق��رة م��ن وراء التدخل في 
ش��مال غربي س��ورية وضع ح��ّد نهائي ملس��اع كردية، 
يقوده��ا ح��زب االحت��اد الدميقراط��ي م��ن خ��الل ذراعه 
العس��كرية »وحدات حماية الش��عب«، لفرض إقليم ذي 
صبغة كردية في شمال سورية. وتسعى أنقرة إلى عزل 
مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي، التي تقع 
حتت س��يطرة الوحدات الكردية، من خ��الل فتح طريق 
لفصائ��ل اجليش الس��وري احلر من ري��ف حلب الغربي 
إلى منطقة تل رفعت، ش��مال حلب، التي تس��يطر عليها 
ه��ذه الوحدات مع ق��رى عربي��ة أخرى ف��ي ريفها. وفي 
ه��ذا الص��دد، أع��رب الدبلوماس��ي الس��وري املعارض، 
بس��ام العم��ادي، ع��ن اعتقاده ب��أن »األتراك ب��دأوا عبر 
التح��رك العم��ل ملصلحتهم الوطنية بع��د صمت قاتل«، 
وفق تعبيره، مشيراً إلى أن املصلحة التركية »تكمن في 
عدم إقامة دولة تفصلهم عن اجلنوب )سورية واخلليج 
العرب��ي(«، ف��ي إش��ارة من��ه إل��ى اإلقليم ال��ذي حتاول 
أط��راف كردية تش��كيله على احل��دود اجلنوبية لتركيا. 
ورأى العم��ادي أن هناك مصلحة للمعارضة الس��ورية 
م��ن وراء التدخل »تكم��ن في إبقاء جيب خارج س��يطرة 

النظام وروس��يا وإيران«، مش��يراً إل��ى أن »هيئة حترير 
الش��ام س��تضطر للقبول بحل وس��ط، ألنها ستنتهي إذا 
قررت معاندة األتراك، فهي ليست على قدر مقاومة القوة 

العسكرية التركية، وفصائل اجليش السوري احلر«.
وأش��ار الناط��ق باس��م قاع��دة حميميم الروس��ية، 
أليكس��ندر إيفان��وف، إل��ى أن »دخ��ول الق��وات التركية 
إلى مناط��ق في محافظ��ة إدلب الس��ورية يندرج ضمن 
اتفاق تفعي��ل منطقة خفض التصعيد الرابعة«، مرجحاً 
أن »تش��هد املنطقة صراعاً مس��لحاً بن الق��وات التركية 
والوح��دات املرافق��ة له��ا م��ن اجلي��ش احلر، م��ن جهة، 
ومقاتل��ي تنظيم جبهة النصرة من جهة أخرى«، مضيفاً 
أن »التنظيم املتشدد نقل جزءاً كبيراً من مقاتليه بغرض 
مواجه��ة التدخل البري التركي«، من دون أن يش��ير إلى 

املناطق التي نقلت إليها »هيئة حترير الشام« قواتها.
وبات من الواضح أن »هيئة حترير الشام« لم تعد 
على رأي واح��د حيال التطورات األخيرة، إذ انقس��مت 
إل��ى تيارين، األول ي��رى عدم مقاوم��ة التدخل التركي 

ف��ي إدل��ب »إذا كان هدف��ه من��ع القصف ع��ن املدنين 
ريثما تتم إدارة اجلزء احملرر«، معتبراً أي مقاومة لهذا 
التدخل »كارثة على الثورة، ألنها ستجر الويالت على 
املدني��ن، خصوص��اً أن تركيا تتحرك ضم��ن منظومة 
دولية س��تقوم كلها بقصف اجلزء احملرر بشتى أنواع 
الطي��ران في ح��ال املقاومة«. كم��ا يرى ه��ذا التيار أن 
»تركيا تبحث عن مصاحلها« من خالل تدخلها اجلديد 
ف��ي اجلغرافيا الس��ورية، وهذا يحتم عل��ى املعارضة 
الس��ورية البح��ث عن مصاحله��ا »من خ��الل تخفيف 
ضرر التدخل قدر املستطاع«، ودفع أنقرة للتعامل مع 
املوج��ود من الفصائل، وال تنش��ئ كيان��ات جديدة وال 
تتدخ��ل في األم��ور املدنية، وعدم قبول وجود روس��ي 
في محافظ��ة إدلب. كما يدعو هذا التيار، الذي يرأس��ه 
ق��ادة »الهيئة« الس��وريون، إلى »تغلي��ب لغة العقل« 
و»نب��ذ الغل��و، ال��ذي ل��ن يج��دي نفع��اً بأي ح��ال من 
األحوال«، مش��يراً إل��ى أن الضرر س��يعم على اجلميع 
»ف��ي ح��ال االنس��ياق وراء العواط��ف«، وف��ق تعبير 
مصدر ف��ي »الهيئة«. وتؤك��د مصادر،  أن هن��اك تياراً 
متش��دداً داخ��ل »الهيئة«، يقوده عدد من »املش��ايخ«، 
وأغلبهم من خارج س��ورية، وف��ي مقدمتهم أبو يقظان 
املص��ري، يدع��و إلى احل��رب وقت��ال الق��وات التركية 
وفصائل اجليش السوري احلر. لكن احمللل العسكري، 
العقي��د مصطفى بك��ور، يرى أن هذا التي��ار وأغلبه من 
املهاجري��ن، رمب��ا يلجأ إلى الص��دام مع الق��وات التي 
س��تدخل محافظة إدلب، مضيفاً: و»لكن هذا التيار أقل 
فعالية من التيار اآلخر«. وأشار بكور إلى أن التطورات 
املتالحقة في إدلب »نتاج تفاهمات أس��تانة«، مضيفاً: 
»ال أتوق��ع ح��دوث أي صدام ب��ن الهيئ��ة واألتراك في 
إدل��ب، ألن األت��راك ال يدخلون إال بع��د اتفاق مع القوى 

املسيطرة على األرض«، وفق قوله.{

بقلم: محمد أمي

إقلي��م  رئي��س  التق��ى 
مس��عود  الع��راق  كردس��تان 
البارزان��ي ي��وم األح��د املاضي 
رئيس مجلس الن��واب العراقي 
س��ليم اجلب��وري ف��ي مصي��ف 
أربي��ل،  ش��مال  الدي��ن  ص��الح 
الستكمال مس��اعي التهدئة بن 
أربيل وبغداد الت��ي برزت عقب 
تشييع جثمان الرئيس العراقي 
السابق جالل طالباني اجلمعة 

املاضي.
م��ن  إن  مراس��لون  وق��ال 

الواضح أن اجلبوري يقوم بدور أش��به بدور الوسيط 
بن أربيل وبغداد، مضيفاً أن البيان الرسمي الجتماع 
البارزان��ي واجلب��وري اكتف��ى بالعموميات، إذ ش��دد 
عل��ى أن احلوار هو املخ��رج الرئيس حل��ل األزمة بن 
أربي��ل وبغ��داد، وبحث الرجالن س��بل وق��ف تصعيد 

التوتر على الصعيدين اإلعالمي والسياسي.
وأض��اف مراس��لون أن لقاء اليوم ينس��جم ولقاء 
أم��س ب��ن إي��اد ع��الوي وأس��امة النجيف��ي -نائبي 
الرئيس العراقي- مع البارزاني في مدينة السليمانية 
بإقليم كردس��تان، وقد حتدث النجيف��ي وعالوي عن 
مبادرة تقضي ببدء احلوار بن سلطات بغداد وأربيل 
حل��ل املش��اكل القائم��ة بينهما دون ش��روط مس��بقة، 
على أن يتم وف��ق هذا احلوار رفع احلظر اجلوي الذي 
فرضته بغ��داد على مطاري إقليم كردس��تان رداً على 

إجراء استفتاء االنفصال.
وقال النجيفي إن أزمة اس��تفتاء إقليم كردس��تان 
العراق هي »نتاج سياس��ات خاطئ��ة«، مضيفاً أن أي 
مناقش��ة تهدف إل��ى إيجاد حلول له��ذه األزمة ينبغي 
أن تدرس مشاكل العراق كافة دون تغليب أو تهميش 

أطل��ق أس��امة النجيفي نائب رئي��س اجلمهورية 
العراق��ي مبادرة لن��زع فتيل األزمة بن بغ��داد وإقليم 
كردس��تان العراق، مؤكداً أن املبادرة تستثني اللجوء 
إل��ى احلل��ول العس��كرية، ف��ي ح��ن اتخ��ذت بغ��داد 

إجراءات تصعيدية ضد اإلقليم.
وقال بي��ان صدر عن مكتب النجيف��ي إن املبادرة 
ته��دف إل��ى تفكي��ك األزم��ات الت��ي مي��ر به��ا العراق 
والوصول إل��ى حلول وطنية جامع��ة عمادها احلوار 
ووح��دة الب��الد، بعيداً ع��ن لغ��ة التهدي��د والتخوين 

والتلويح باستخدام القوة العسكرية.
وأض��اف البيان ال��ذي ل��م يتطرق إل��ى تفاصيل 
املب��ادرة، أن النجيفي ركز ف��ي اجتماعات مع الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان ورئيس إقليم كردس��تان 
الع��راق مس��عود البارزان��ي، عل��ى احترام الدس��تور 
وأهمية احل��وار، معتبراً أن أزمة االس��تفتاء هي نتاج 

سياسات خاطئة.
وأك��د النجيفي ف��ي البي��ان أن البارزان��ي -الذي 
التقاه قبل أيام- أبدى موافقته على جتميد االستفتاء، 
لك��ن بش��رط رفع العقوب��ات األخي��رة الت��ي اتخذتها 
بغ��داد ض��ّد اإلقلي��م. وح��ّذر النجيف��ي م��ن تداعيات 
األزمة قائ��اًل إّن هناك احتماالت لصدام عس��كري، مما 
يهدد باالن��زالق نحو حرب أهلية، وه��ذا ما ينبغي أن 

يتوقف.
وأشار البيان إلى أنه سيتم عرض نتائج املبادرة 
ومناقش��تها مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي 

وكل املعنين في قيادات الدولة والكتل السياسية.
وفي ه��ذا الس��ياق أيض��اً، داف��ع رئي��س مجلس 
الن��واب العراق��ي س��ليم اجلب��وري ع��ن لقاءات��ه مع 
البارزان��ي، وق��ال إن أزم��ة االس��تفتاء ب��دأت تتحرك 
»باجتاه جعل األرض العراقية ساحة ممكنة للتدخل 

اخلارجي«.
وأض��اف أن زيارت��ه ألربي��ل ولق��اءه البارزان��ي 
»كش��ف وجود فرص مهمة للحل، للتفاهم ضمن إطار 
مقب��ول ينته��ي بإطالق حوار واس��ع ومفت��وح مما قد 

يجنب خيار الذهاب باجتاه خيارات صعبة«.
تل��ك  م��ع  بالتزام��ن  العراقي��ة  احلكوم��ة  لك��ن 

وبروح وطنية صادقة.
وش��دد رئي��س مجلس الن��واب العراق��ي على أن 
لق��اءه م��ع البارزان��ي برفق��ة ع��الوي ج��اء مبب��ادرة 
ش��خصية وأن��ه »ل��م يك��ن مكلفاً م��ن جهة رس��مية«، 
وأض��اف أن��ه »ماض ف��ي مبادرت��ه وسيناقش��ها مع 
رئي��س مجلس ال��وزراء حيدر العب��ادي وكل املعنين 
ف��ي قيادات الدول��ة والكتل السياس��ية«، كما دعا إلى 

تغليب صوت العقل في األزمة.
وذكر بيان لرئاسة إقليم كردستان عقب االجتماع 
أن املجتمع��ن اتفقوا على بدء ح��وار واجتماعات بن 
األط��راف السياس��ية األساس��ية في الع��راق بجدول 

أعمال مفتوح لتهدئة األوضاع.
وذك��ر مراس��لون بأربي��ل أن م��ن الواض��ح بروز 
انفراج في األزمة الناجتة من استفتاء إقليم كردستان 
الذي أجري في 25 أيل��ول املاضي، وصوتت األغلبية 
الساحقة فيه بتأييد االنفصال عن العراق، وذلك على 
الرغ��م م��ن أن س��لطات بغداد أش��ارت إل��ى أن حترك 
النجيف��ي وع��الوي ال ميثل احلكوم��ة العراقي��ة، وأن 

الرجلن ال ميلكان تفويضاً للقيام بهذا التحرك.{

التصريح��ات، تواص��ل اتخ��اذ إج��راءات ض��د إقلي��م 
كردستان العراق.

فقد قرر املجلس الوزاري لألمن الوطني برئاس��ة 
حي��در العبادي إخضاع ش��بكات االتصاالت للهواتف 
النقالة في إقليم كردس��تان إلى السلطة االحتادية في 

بغداد.
وج��دد املجلس ال��وزاري إصراره عل��ى تنفيذ كل 
الق��رارات الت��ي اتخذه��ا في وقت س��ابق جت��اه إقليم 
كردس��تان، بسبب االس��تفتاء في اإلقليم الذي وصفه 

بغير الشرعي.
وقال املجلس ف��ي بيان إنه يتاب��ع إجراءات رفع 
دع��وى ملالحق��ة موظفي الدول��ة العاملن ف��ي اإلقليم 
الذي��ن نف��ذوا إج��راءات االس��تفتاء املخالف��ة لقرارات 

احملكمة االحتادية.
وقال مراس��لون في أربيل إن ق��رارات بغداد تأتي 
في إط��ار الضغط عل��ى إقليم كردس��تان م��ن البوابة 
االقتصادية للحصول على مطالب سياس��ية، مش��يراً 
إل��ى أن املجلس ال��وزاري لألمن الوطن��ي ال يجتمع إال 

في األزمات.
األس��بوع  أعلن��ت  العراقي��ة  احلكوم��ة  وكان��ت 
املاضي رفضها الدخول في حوار مع اإلقليم قبل إلغاء 
االس��تفتاء الذي أجراه ف��ي 25 أيل��ول املاضي، وأفرز 
توت��راً دفع ببغ��داد إلى اتخ��اذ إج��راءات عقابية ضد 

اإلقليم.{

الجبوري يجتمع بالبارزاني
ويبحثان أزمة استفتاء كردستان

.. والنجيفي يطلق مبادرة للحل.. وبغداد 
تصّعد ضد كردستان
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ترامب يتحدى تيلرسون
 في إجراء »مقارنة لذكائهما«

حت��دى الرئيس األميركي دونالد ترامب 
وزي��ر اخلارجي��ة ريك��س تيلرس��ون إج��راء 
»مقارن��ة الختب��ارات ذكاء«، إذا كان األخي��ر 
نعت فعالً الرئيس ب��� »أحمق«. وقال ترامب 
ملجلة »فوربس«: »أعتقد بأنها أخبار مزيفة، 
ولك��ن إذا فعل ذلك، أعتق��د بوجوب أن نقارن 
اختبارات الذكاء، وأس��تطيع أن أقول لكم َمن 

سيفوز«.
وكانت ش��بكة »أن بي س��ي نيوز« بّثت 
أن تيلرس��ون وص��ف ترام��ب ب�»األحم��ق«، 
أمام أعضاء في فري��ق األمن القومي للرئيس 
بع��د  األميركي��ة،  اإلدارة  ف��ي  ومس��ؤولن 
اجتم��اع في مق��ّر وزارة الدفاع ف��ي 20 متوز 
املاضي. ونقلت عن ثالثة مس��ؤولن بارزين 
ف��ي اإلدارة أن وزير اخلارجية كان مس��تعداً 
لتقدمي اس��تقالته، بعد خط��اب ألقاه ترامب، 
مس��تدركن أن نائ��ب الرئي��س ماي��ك بن��س 
تدخل لثني تيرس��لون عن األمر، مطالباً إياه 

بالبقاء في منصبه لسنة على األقل.
وعلّق تيلرس��ون عل��ى التقري��ر واصفاً 
ترامب ب�»ذكي« و»يح��ب وطنه«، مؤكداً أنه 

لم يفّكر في االستقالة.

نتن ياهو: نريد إلسرائيل
 أن تبقى 100 عام

هل يخشى رئيس احلكومة اإلسرائيلية 
بنيام��ن نتانياه��و أن يك��ون مصي��ر الدولة 
»اليه��ود  مملك��ة  ملصي��ر  مماث��الً  العبري��ة 
احلشمونائيم« في القرن األول امليالدي التي 

لم تعش أكثر من 77 عاماً؟
هذا عل��ى األقل ما اسُتش��ف م��ن أقواله 
خالل استضافته وزوجته ساره في منزلهما 
األس��بوع املاضي مجموعة من أصدقائه في 
ندوة دينية ملناس��بة »عيد املظلة« اليهودي، 
حن حذر من أنه »ينبغي إلسرائيل ان تكون 
الت��ي  الكثي��رة  مهي��أة م��ن اآلن للتهدي��دات 
تع��رض وجوده��ا للخط��ر كي تس��تطيع أن 
حتتف��ل باملئوي��ة األول��ى على إقامته��ا، بعد 
30 عام��اً« ال أن يكون مصيرها كمصير دولة 
»احلشمونائيم« التي خضعت بعد 77 عاماً 
على إقامتها الحتالل اإلمبراطورية الرومانية 

في القرن الثاني امليالدي.
وق��ال أح��د احلاضرين إن ه��ذه األقوال 
كان��وا  الذي��ن  احلاضري��ن  انتب��اه  لفت��ت 
منغمس��ن في أجواء دينية، إذ ش��دد على أن 
وجود إس��رائيل ليس مس��ألة مفروغ��اً منها، 
وأنه سيعمل كل ما يستطيع من أجل تأمينه 

والدفاع عن إسرائيل.

3700 وحدة استيطانية 
جديدة في الضفة

أك��د مس��ؤول إس��رائيلي أن ت��ل أبي��ب 
تس��تعد لتق��دمي مش��اريع لبن��اء أكث��ر م��ن 
3700 وحدة سكنية اس��تيطانية في الضفة 
الغربية احملتلة، منها ألول مرة منذ س��نوات 
مئات الوحدات السكنية داخل مدينة اخلليل 

جنوب الضفة.
وقال املس��ؤول، الذي طلب عدم الكشف 
عن اسمه: »ستتم املوافقة على 3736 وحدة 
س��كنية ف��ي مراحل مختلف��ة م��ن التخطيط 

والبناء«.
ول��م يع��ط املس��ؤول ج��دوالً زمني��اً أو 
يوضح طبيعة املشاريع االستيطانية، ولكنه 
أش��ار الى أن الوحدات االستيطانية ستكون 
ف��ي أماكن مختلف��ة من الضف��ة الغربية، مبا 

في ذل��ك مدينة اخللي��ل ومس��توطنتا »بيت 
ايل« و »ميغرون«، قرب رام الله، مقر السلطة 

الفلسطينية.
وأضاف: »في املجموع، س��تتم املوافقة 
عل��ى 12 ألف وحدة س��كنية ف��ي عام 2017 
في مراح��ل مختلفة م��ن عملي��ات التخطيط 
والبن��اء، أربع��ة أضع��اف الرق��م ف��ي ع��ام 

.»2016

رئيس األركان التركي يلتقي 
نظيره القطري في إسطنبول

التقى رئي��س األركان التركي، خلوصي 
أكار، نظيره القطري غامن بن ش��اهن الغامن 
ف��ي مدين��ة إس��طنبول ي��وم األح��د، حس��ب 
م��ن  األناض��ول  معلوم��ات حصل��ت عليه��ا 

مصادر تركية.
ول��م تذكر تلك املص��ادر أي تفاصيل عن 
فحوى اللقاء بن اجلانبن، فيما لم يصدر أي 

بيان رسمي حول اللقاء.

أردوغان يعلن
 مقاطعة سفير أميركا

صّع��دت أنقرة خالف��اً مع واش��نطن، إذ 
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن 
مس��ؤولي بالده س��يقاطعون اجتماعات مع 

السفير األميركي.
وكان��ت الوالي��ات املتح��دة جّمدت منح 
تأشيرات الدخول في تركيا، إال تلك املرتبطة 
بالهج��رة، بع��د توقي��ف موظ��ف ترك��ي في 
القنصلية األميركية في إس��طنبول األسبوع 
املاضي، واتهامه بالتجس��س والس��عي إلى 
إطاح��ة احلكوم��ة التركي��ة. واتخ��ذت أنقرة 
تدابير مش��ابهة، واستجوبت موظفاً آخر في 
القنصلية، لالشتباه بارتباط زوجته وابنته 
بجماع��ة الداعية املعارض فت��ح الله غولن، 
املقيم ف��ي الواليات املتحدة من��ذ عام 1998 
والذي تتهم��ه تركيا بتدبير محاولة االنقالب 

الفاشلة العام املاضي.
ع��زل  ال��ى  واش��نطن  أردوغ��ان  ودع��ا 
س��فيرها في أنقرة جون ب��اس، إذا اتخذ قرار 
احلكوم��ة  أن  مضيف��اً  التأش��يرات،  جتمي��د 
التركية لن تس��تقبله ف��ي جولت��ه الوداعية 
قب��ل مغادرت��ه أنقرة ف��ي غضون أي��ام، بعد 
تعيينه سفيراً في كابول. وتابع خالل زيارة 
الى بلغ��راد: »لم نعد نعتبره ممثالً للواليات 

املتحدة في تركيا«.

موسكو تتهم واشنطن 
بـ»التظاهر« بمحاربة »داعش«

اته��م اجلي��ش الروس��ي ال��ذي يش��ن 
حملة عسكرية لدعم قوات النظام السوري 
الوالي��ات املتح��دة، ب�»التظاهر« مبحاربة 
تنظي��م »داعش« م��ن أجل »تعقي��د« تقدم 

قوات النظام السوري.
وق��ال املتح��دث باس��م وزارة الدف��اع 
الروس��ية اجلن��رال ايغور كوناتش��نكوف 
بقي��ادة  الدول��ي  التحال��ف  إن  بي��ان  ف��ي 
واشنطن قلّص عملياته في العراق، ليتيح 
أم��ام مقاتل��ي »داع��ش« االنس��حاب إل��ى 
شرق س��وريا. وأضاف: »اجلميع يرى أن 
التحالف بقيادة الواليات املتحدة يتظاهر 
مبحاربة داعش خصوصاً في العراق لكنه 
يواصل معاركه املزعومة ضد التنظيم في 

سوريا«.
البنتاغ��ون  »حت��ركات  أن  وتاب��ع 
والتحال��ف بحاج��ة إل��ى تفس��ير. هل ينم 
التغيير ف��ي األولوية عن رغب��ة في تعقيد 
عمليات قوات النظام السوري قدر اإلمكان 
من أجل حترير األراضي الس��ورية ش��رق 

الفرات بدعم من الطيران الروسي؟

الرياض ترّحب بتطور جهود 
المصالحة الفلسطينية

الس��عودية  العربي��ة  اململك��ة  رحب��ت 
بتطور جهود املصاحلة الفلسطينية، معربة 
ع��ن تطلعه��ا إل��ى أن »تثم��ر جه��ود حكومة 
الوطني��ة،  الوح��دة  تكري��س  ف��ي  الوف��اق 
وتوحيد الصف الفلس��طيني ومبا يستجيب 

وطموحات الشعب الفلسطيني«.
جاء ذلك خالل جلس��ة مجل��س الوزراء 
السعودي برئاسة خادم احلرمن الشريفن 
امللك س��لمان بن عبد العزيز آل س��عود الذي 

أطلع املجلس على نتائج زيارته لروسيا.
وش��دد مجلس الوزراء على ما تضمنته 
كلمات امللك سلمان خالل محادثاته ولقاءاته 
املس��ؤولن ال��روس م��ن تأكي��د ومطالب��ات 
للمجتمع الدول��ي بتكثيف اجله��ود ملكافحة 
التطرف ومحاربة اإلره��اب وجتفيف منابع 
متويل��ه، وض��رورة إنه��اء معان��اة الش��عب 
منطق��ة  واس��تقرار  أم��ن  وأن  الفلس��طيني، 
اخلليج والش��رق األوس��ط ض��رورة قصوى 

لتحقيق األمن واالستقرار العاملي.

عقوبات أوروبية جديدة 
على بيونغ يانغ

اقر االحت��اد األوروبي، سلس��لة جديدة 
م��ن العقوبات ض��د كوريا الش��مالية، وذلك 
تطبيقاً لقرار صادر عن مجلس األمن الدولي، 
رداً عل��ى جترب��ة نووي��ة لبيون��غ يان��غ في 

بداية أيلول املاضي. 
وجاء في بيان ملجلس االحتاد األوروبي 
أنه »مت تبني هذا القرار في 11 أيلول 2017، 
رداً عل��ى األنش��طة التي تقوم به��ا جمهورية 
كوري��ا الش��عبية الدميوقراطي��ة ف��ي مجال 
األس��لحة النووي��ة والصواريخ البالس��تية، 
في انته��اك وازدراء فاضح لق��رارات مجلس 

األمن الدولي السابقة«.
ُيش��ار إلى أن العقوبات املفروضة على 
كوري��ا الش��مالية هي األش��د الت��ي يعتمدها 
وف��رض  س��بق  ال��ذي  األوروب��ي  االحت��اد 
إج��راءات عقابي��ة بح��ق أربع��ن بل��داً ف��ي 

اإلجمال حتى اآلن.
تبنيه��ا،  مت  الت��ي  العقوب��ات  وحتظ��ر 
س��وائل  »بي��ع  األوروبي��ة  الش��ركات  عل��ى 
الغ��از الطبيعي« لكوريا الش��مالية و»توريد 
منتج��ات نس��يج م��ن ه��ذا البلد«، بحس��ب 
البيان »كما تشمل اإلجراءات اجلديدة فرض 
قي��ود على بي��ع املنتج��ات النفطي��ة والنفط 

اخلام« إلى هذا البلد.

طهران تهّدد واشنطن
بـ»رّد حاسم وساحق«!

إذا  »س��احق«  ب��رد  إي��ران  توع��دت 
صنفت الواليات املتح��دة احلرس الثوري 
اإليران��ي منظمة إرهابية. وج��اء تهديدها 
قبل أس��بوع م��ن إعالن الرئي��س األميركي 
دونالد ترامب قراره النهائي بش��أن كيفية 

احتواء طهران.
ومن املتوقع أن يس��حب الثقة في 15 
تش��رين األول م��ن االتف��اق الدول��ي لكبح 
برنامج إيران الن��ووي، في خطوة ال تصل 
ال��ى ح��د االنس��حاب من��ه، لكنه��ا متن��ح 
الكونغ��رس األميركي 60 يوم��اً لبت ما إذا 

كان سيفرض عقوبات مجدداً.
ومن املتوقع أيض��اً أن يصنف ترامب 
أق��وى ق��وة أمني��ة إيرانية، وه��ي احلرس 
الثوري اإليراني، منظمة إرهابية، ما يطرح 

استراتيجية أميركية أوسع جتاه إيران.  
ونقل��ت وكالة اجلمهورية اإلس��المية 
قاس��مي،  به��رام  ع��ن  لألنب��اء  اإليراني��ة 
املتحدث باس��م وزارة اخلارجية، قوله في 
مؤمتر صحافي: »نأمل أال ترتكب الواليات 
املتحدة هذا اخلطأ االستراتيجي. إذا فعلت 
ذل��ك، ف��إن رد فعل إي��ران س��يكون حازماً 
تتحم��ل  أن  ويج��ب  وس��احقاً.  وحاس��ماً 

الواليات املتحدة جميع عواقبه«.

لقطات سريعة

أردوغان: الجيش السوري الحّر 
يتقدم في إدلب بدعم تركي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم األحد، إّن »اجليش الس��وري 
احل��ر يتق��دم بهدوء في محافظة إدلب ش��مال س��وريا، وفق م��ا مت التخطيط له، 

وذلك بدعم من اجليش التركي«.
تصريح��ات أردوغ��ان ج��اءت في الكلم��ة اخلتامي��ة لالجتماع التش��اوري 

املوسع حلزب العدالة والتنمية في والية آفيون، وسط البالد.
إل��ى  الترك��ي  الرئي��س  وأش��ار 
»وج��ود مح��اوالت ج��ادة لتأس��يس 
دول��ة على ط��ول احل��دود الش��مالية 
لس��وريا، وأنه ف��ي حال الت��زام أنقرة 
الصمت حيال ذلك، فإّن تلك احملاوالت 

ستتحقق«.
وفي هذا الس��ياق، قال أردوغان: 
»مضط��رون لعرقلة احل��زام اإلرهابي 
املراد إنش��اؤه من أقصى شرق سوريا 
ميكنن��ا  ف��ال  املتوس��ط،  البح��ر  إل��ى 
الس��ماح بتنفي��ذ ه��ذا املش��روع، ولو 

حتقق ذلك فإننا س��نواجه أحداثاً مماثلة لتل��ك التي حصلت في كوباني )مدينة 
عن العرب السورية(«.

وشدد على أن بالده »لن تسمح مبحاصرتها في مواجهة التهديدات القادمة 
من العراق وس��وريا«. وقال إن »أيادي الغرب تق��ف خلف نواة أفكار التنظيمات 
اإلرهابي��ة التي ظه��رت مؤخراً مثل )داعش( و)القاع��دة(، رغم أن الغرب يوحي 

لنا أنه يحاربها«.
وتابع: »إلى أين يلجأ عناصر )بي كا كا(؟ إلى الغرب، وتنظيم داعش أين؟ 
ف��ي الغرب أيضاً )..( لقد أرادوا الذهاب إلى س��وريا عب��ر األراضي التركية، وقد 

قمنا بترحيل من قبضنا عليهم«.
ولفت أردوغان إلى أن »عناصر منظمة )غولن( اإلرهابية يتلقون مساعدات 

كبيرة في مختلف الدول األوروبية«.
وقال إن��ه »لدى مطالب��ة تركيا بإع��ادة عناصر املنظمة، يأت��ي اجلواب من 
الغرب بأنه��م )جلأوا إليه(، متس��ائالً: »أي جلوء هذا؟ ه��ؤالء خونة ومجرمون 

وإرهابيون، واحملاكم التركية أصدرت قرارات بحقهم!«. 
وق��د واصل اجلي��ش التركي حتركاته العس��كرية بقض��اء ريحانلي التابع 
لوالية هطاي )جنوب(، املتاخم للحدود الس��ورية، في إطار استعداداته لدخول 

محافظة إدلب )شمال غرب( ضمن اتفاق مناطق »خفص التوتر«.
وقال مراس��ل األناض��ول إن العديد من ناق��الت اجلنود املدرع��ة والعربات 
العسكرية التركية ُنقلت إلى قضاء »الريحانية« في والية هطاي جنوبي البالد.

ورصدت كاميرا األناضول حتركات مكثفة للقوات التركية، حيث ش��وهدت 
شاحنات وآليات بناء تعمل على ترميم بعض الطرق على الشريط احلدودي.

ويوم الس��بت، أّكد وزير اخلارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أّن هدف 
بالده من نش��ر قوات في إدلب، هو »وقف االش��تباكات متام��اً والتمهيد للمرحلة 

السياسية في البالد«.
ومنتص��ف أيل��ول املاضي، أعلنت الدول الضامنة ملس��ار أس��تانة )روس��يا 
وتركيا وإيران( توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض توتر في إدلب، وفقاً 

التفاق موقَّع في أيار املاضي. {

شّنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر يوم االثنن، حملة اقتحامات ومداهمات 
واس��عة ملنازل الفلس��طينين مبختلف أنحاء الضفة الغربية احملتلة، أس��فرت عن 

اعتقال 16 مواطناً.
وذكر بيان ل�»جيش« االحتالل، أن قواته اعتقلت الليلة املاضية 16 فلسطينياً 
»مطلوباً«؛ بينهم تس��عة بدعوى ممارسة نشاطات تتعلق باملقاومة الشعبية ضد 
أه��داف إس��رائيلية. وأفاد بأنه خ��الل حملة بحث وتفتيش عن األس��لحة في مدينة 
اخللي��ل، عثرت قوات االحتالل على مس��دس ف��ي أحد املنازل الفلس��طينية؛ قبل أن 

ُتصادره وتعتقل صاحب املنزل.
وق��ال مراس��ل »قدس ب��رس«، إن ق��وات االحتالل دهم��ت مخيم جن��ن غربي 
: طالل احلص��ري وطارق أبو  املدين��ة )ش��مال القدس احملتل��ة(، واعتقلت الش��ابننْ

طبيخ، وفتشت منزل ذويهما وأحدثت خراًبا في املمتلكات.
وأشار إلى أن مواجهات اندلعت بن الشبان الفلسطينين وقوات االحتالل في 

أزقة مخيم جنن، فجراً، دون أن يبلغ عن إصابات.
وأع��ادت قوات االحتالل اعتقال األس��يرينْن احملررينْن مؤي��د وليد إبراهيم خليل 
)24 عام��اً(، ومهند علي محمد ظاهر أبو عياش )20 عاماً(، عقب دهم منزل ذويهما 

في بلدة بيت أمر، شمالي اخلليل.
ونوّه املراس��ل إلى أن اقتحام بلدة بيت أمر، ش��مل مناط��ق؛ الطربيقة واحلارة 
التحتا ووسط البلدة، وأسفر أيضاً عن اعتقال الفتيننْ عدي إياد بسام زعاقيق )16 

عاماً(، وخالد محمود علي صافي الصليبي )15 عاماً(.
ولف��ت النظ��ر إلى أن عدد ح��االت االعتقال في بلدة بيت أم��ر، بلغ منذ منتصف 

حزيران املاضي 56؛ بينهم 28 طفالً تقل أعمارهم عن 18 عاماً.
وطال��ت االعتق��االت، وف��ق رصد »قدس ب��رس«، فلس��طينياً من مخي��م العزة 
لالجئن ش��مالي مدينة بيت حلم، وآخر من قرية دير أبو مش��عل ش��مالي غرب رام 

الله ومواطناً من مدينة اخلليل.

حملة اعتقاالت إسرائيلية
تطال 16 فلسطينيًا من الضفة الغربية
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ترامب يسلك طريق الحرب.. بعد أن فشل فيها جورج بوش

قلق استثماري من أزمة كتالونيا.. ومصارف تخسر ثالثة مليارات يورو

بعد مرور خمسة عشر عاماً على إعالن جورج دبليو 
ب��وش االبن أن العراق وإيران وكوريا الش��مالية تش��كل 
»محور الشر«؛ أدان الرئيس األميركي دونالد ترامب -في 
خطابه األول أمام األمم املتحدة- إيران وكوريا الشمالية 
بكلمات الذعة مماثلة. وهذه الكلمات ليس��ت بال عواقب، 
بل إنها تش��ّكل تهديداً جسيماً ومباش��راً للسالم العاملي، 

متاماً كما كانت كلمات بوش عام 2002.
ف��ي ذل��ك الوقت، حظي ب��وش بقدر كبير م��ن الثناء 
واإلش��ادة لرده على الهجم��ات اإلرهابية التي وقعت في 
11 أيلول 2001. إن حش��د جماهي��ر الناس خلف رايات 
احل��رب أمر س��هل، وكانت هذه هي احلال بش��كل خاص 

في 11 أيلول.
ومع ذل��ك، وعلى كل جبه��ة )أفغانس��تان والعراق 
وإي��ران وكوريا الش��مالية(؛ أه��درت النزعة العس��كرية 
األميركي��ة الثق��ة، واألرواح، وامل��وارد املالي��ة، والوق��ت 
الثم��ن. وم��ن الواض��ح أن نه��ج ترام��ب أكث��ر عدوانية 

وخطورة من النهج الذي سلكه بوش.
ي��رى ترام��ب -كم��ا رأى بوش م��ن قبل��ه- أن هناك 
اخلير )أميركا( والش��ر )أفغانستان حتت حكم طالبان، 
وإي��ران، وكوريا الش��مالية، والعراق حت��ت حكم صّدام 
حس��ن(، لها مطالبات عند األش��رار، وإذا لم ميتثلوا لها 
فق��د تلجأ إلى ممارس��ة »اخلي��ار العس��كري«، أو فرض 
العقوب��ات إلنف��اذ »العدال��ة« وفق��اً لتعري��ف الوالي��ات 

املتحدة لها.
في زمن��ه، طّبق بوش منطق القوة ف��ي التعامل مع 
أفغانس��تان و»مح��ور الش��ر«، وكانت النتائ��ج كارثية. 
فقد جنحت الواليات املتحدة في اإلطاحة س��ريعاً بنظام 
طالب��ان ف��ي أفغانس��تان مطل��ع ع��ام 2002 ولكنها لم 
تتمك��ن من تأمن النظ��ام. وبعد مرور 15 عاماً، تس��يطر 
حركة طالبان على مس��احات كبيرة من األرض، وقد أمر 

ترامب للتو بزيادة القوات هناك.
أنفقت أميركا ما يق��ارب 800 مليار دوالر على هيئة 
نفقات عس��كرية مباشرة في أفغانس��تان، وكانت فعلياً 

لندن �� موسى مهدي
يس��يطر التوت��ر عل��ى املس��تثمرين ف��ي االقتص��اد 
اإلس��باني، خصوصاً بن حملة س��ندات الدين املصدرة 
من قب��ل الس��لطات احمللية ف��ي إقلي��م كتالوني��ا، وتزيد 
حالة القلق بعد اإلعالن عن جتميد العديد من املش��اريع، 
وس��عي بع��ض الش��ركات املالي��ة إل��ى نق��ل مقارها من 

برشلونة. 
وقالت صحيفة »فاينانشال تاميز« البريطانية، إن 
كمية األموال التي س��حبها املس��تثمرون من س��وق املال 
اإلسباني خالل األسبوع املاضي، تعد األكبر منذ تشرين 

الثاني من العام 2014. 
وأش��ارت إلى أن الصناديق األجنبية املستثمرة في 
البورصة االسبانية س��حبت نحو 229 مليون دوالر من 
س��وق األسهم اإلسباني، كما خسر مصرفان من بن أكبر 
املص��ارف في اس��بانيا حوالى ثالثة ملي��ارات يورو منذ 

بدء األزمة. 
ويحدث هروب املس��تثمرين من الس��وق اإلسباني، 
وس��ط املصير املجه��ول لإلقليم األغنى في إس��بانيا، في 
أعق��اب االس��تفتاء العني��ف ال��ذي ص��ّوت في��ه مواطنو 
كتالونيا بنس��بة تقارب 90% لصالح االنفصال في حتّد 

للحكومة املركزية في مدريد. 
يذكر أن إس��بانيا دخلت في حال��ة من الفوضى منذ 
األس��بوع املاضي، وس��ط احتمال إع��الن قي��ادات إقليم 
كتالوني��ا االس��تقالل، على الرغ��م من أن احملكم��ة العليا 
في إس��بانيا أمرت يوم اخلميس بتعلي��ق النظر في قرار 

االستقالل. 
)الطبع��ة  اإلس��بانية  الباي��س  صحيف��ة  ونس��بت 
اإلنكليزي��ة( في عددها يوم اجلمع��ة، إلى رئيس الوزراء 
اإلس��باني ماريان��و راخ��وي قول��ه: ل��ن تك��ون هنال��ك 
مفاوض��ات مع الس��لطات الكتالونية ما لم تلغ مش��روع 

إعالن االستقالل من جانب واحد والعودة للشرعية. 
م��ن جانب��ه ق��ال رئي��س حكوم��ة إقلي��م كتالونيا، 
كارلي��س بيغدميونت، إنه ال يخط��ط النفصال »صادم« 
م��ع إس��بانيا، بل يرغ��ب في تفاه��م جديد م��ع احلكومة 

ف��ي ح��رب ال تنقط��ع تقريب��اً هن��اك من��ذ تدخل��ت وكالة 
االس��تخبارات املركزية س��راً في أفغانستان عام 1979، 

وهو التدخل الذي استفز الغزو السوفياتي لذلك البلد.
وكانت االس��تجابة للعراق أش��د س��وءاً؛ فقد أقدمت 
الوالي��ات املتح��دة على غزوه ع��ام 2003، اس��تناداً إلى 
ادع��اءات كاذبة )أس��لحة الدمار الش��امل املزعومة التي 
اتِه��م صّدام بامتالكها(، وأهدرت 800 مليار دوالر أخرى 
عل��ى هيئ��ة نفقات عس��كرية مباش��رة. إضافة إل��ى أنها 
زعزعت استقرار البالد، وتسببت في إسقاط مئات اآلالف 
من القتلى، وأغرقت املنطقة في االضطرابات، في مخالفة 

صريحة لألهداف األميركية املعلنة. 
ولم ُيس��ِفر نهج بوش املتشدد في التعامل مع إيران 
أيض��اً عن أّي من النتائج املتوخ��اة. فاليوم، أصبح نفوذ 
إي��ران اإلقليم��ي -في س��وريا ولبنان وهو أش��د بش��كل 
خ��اص في العراق- أق��وى مما كان عليه قب��ل 15 عاماً. 
وبات��ت جهودها لتطوي��ر الصواريخ الذاتي��ة الدفع أكثر 
تقدم��اً بأش��واط، أم��ا إيقافها حمل��اوالت إنتاج األس��لحة 
النووي��ة فيرجع بش��كل كام��ل إلى دبلوماس��ية الرئيس 

باراك أوباما، وليس نزعة بوش العسكرية وتهديداته.
وكان نه��ج بوش ف��ي التعامل مع كوريا الش��مالية 
فاش��الً عل��ى نحو مماث��ل. ففي بداي��ة ع��ام 2002، أبرم 
اتفاق هش بن الواليات املتحدة وكوريا الشمالية ال يزال 
يقيد جهود الشمال إلنتاج األسلحة النووية، رغم تباطؤ 
الوالي��ات املتحدة في تنفيذ أج��زاء عديدة من االتفاق. ثم 
انهار االتفاق الذي أعرب املتش��ددون في إدارة بوش عن 

ازدرائهم له وسط عاصفة من االتهامات املتبادلة.
كوري��ا  انس��حبت   ،2003 الثان��ي  كان��ون  وف��ي 
الش��مالية م��ن معاهدة منع انتش��ار األس��لحة النووية، 
واس��تأنفت جهود تطوير األس��لحة بش��كل كام��ل. واآلن 
متتلك كوريا الش��مالية قنابل نووية حرارية وصواريخ 

ذاتية الدفع )باليستية(.
تعكس كل احل��االت األربع نفس الفش��ل األميركي؛ 
فقد أعربت الوالي��ات املتحدة مراراً وتك��راراً عن ازدرائها 

املركزية في أعقاب استفتاء االستقالل. 
لك��ن احلكومة اإلس��بانية ترفض متاماً 
حتى اآلن أي مفاوضات حول االستقالل 

أو االستفتاء. 
وسط هذه الفوضى يسيطر التوتر 
الشديد على مجتمع املال واالستثمار في 
األجانب  املس��تثمرين  إسبانيا، خاصة 
والش��ركات العاملية الكبرى التي تتخذ 

من برشلونة مقار لعملياتها. 
»فاينانش��ال  صحيف��ة  وحس��ب 
تاميز« فإن مصرفن من كبار املصارف 

في إس��بانيا قررا نق��ل مقارهما خارج مدينة برش��لونة، 
عاصم��ة كتالوني��ا. إذ ق��رر كل م��ن مص��رف »بانكو دي 
س��اباديل«، ثان��ي أكبر املص��ارف اإلس��بانية، نقل مقره 
م��ن برش��لونة، كما قرر مص��رف »كاياك��س بانك« كذلك 

االنتقال من املدينة الكتالونية. 
وذك��ر دي غوين��دوس ف��ي لقائه م��ع رويت��رز، أنه 
»مقتنع أن املس��تثمرين األجان��ب أو احمللين لن يضعوا 
أم��واالً ف��ي أي مش��روع اس��تثماري قب��ل أن حت��ل ه��ذه 
األزمة«. ويرى وزير االقتصاد اإلسباني أن أزمة كتالونيا 
لم تؤثر على االقتصاد اإلسباني حتى اآلن، ولكنها باتت 

مقلقة للمستثمرين. 
وتع��د كتالوني��ا م��ن أه��م األقالي��م االقتصادية في 
إس��بانيا، حي��ث إنه��ا اإلقلي��م األكب��ر جذب��اً لالس��تثمار 
األجنب��ي، خاص��ة ف��ي قطاع��ات الس��ياحة واملص��ارف 

والصناعة. 
لالقتص��اد  األم��ان  صم��ام  الغن��ي  اإلقلي��م  وكان 
اإلس��باني م��ن االنهي��ار إب��ان أزمة الي��ورو، الت��ي كادت 

تعصف باالقتصاد اإلسباني. 
أالي��ن  البروفس��ور  اإلس��باني  االقتص��ادي  وي��رى 
سوينس��ا غارس��يا، أن انفص��ال كتالونيا س��يكون مؤملاً 
لالقتصاد اإلسباني الذي يجاهد للحاق بركب اقتصادات 
ش��مال أوروب��ا املتقدم��ة، خاص��ة أن مقاطع��ة كتالونيا 
م��ن أكث��ر املقاطعات تقدم��اً في إس��بانيا، كم��ا أن مدينة 

للمفاوض��ات باعتبارها متثل دليل ضعف واس��ترضاء. 
ف��ي البداية، يحظى النهج املتش��دد بش��عبية كبيرة بن 
جماهي��ر الناس في الواليات املتحدة، ولكنه ينتهي دوماً 

إلى األحزان واألسف.
واآلن يضاع��ف ترام��ب جه��وده؛ فق��د كان حريصاً 
عل��ى إع��الن اعتزام��ه التخل��ي ع��ن االتفاق الن��ووي مع 
إي��ران، الذي ل��م توقع علي��ه الواليات املتح��دة فقط، بل 
وأيض��ا بقية ال��دول الدائمة العضوية ف��ي مجلس األمن 
)الصن وفرنس��ا وروس��يا واململكة املتحدة(، باإلضافة 

إلى أملانيا.
والواق��ع أن التخلي عن اتف��اق 2015 يوازي تخلي 
بوش عن االتفاق النووي مع كوريا الش��مالية. وتشجع 
إسرائيل والس��عودية بتهور سياسة ترامب في التعامل 
مع إيران، ولكن كالً منهما ستتكبد خسارة هائلة إذا انهار 

االتفاق.
وف��ي حالة كوريا الش��مالية؛ كان نهج ترامب أش��د 
ته��وراً، إذ هدد بأن الواليات املتحدة لن تتورع عن تدمير 
الب��الد بالكام��ل إذا لم توافق على التخل��ي عن برنامجها 
الن��ووي. وم��ن الواض��ح أن احتم��االت انصي��اع كوريا 
الش��مالية ملطل��ب الوالي��ات املتح��دة أقرب إل��ى الصفر. 
وبات��ت احتم��االت اس��تفزاز ح��رب نووي��ة ف��ي ارتف��اع 
متزاي��د. والواقع أن كوريا الش��مالية أك��دت أن الواليات 
املتحدة أعلنت احلرب فعلياً، رغم أن البيت األبيض نفى 

ذلك التفسير. 
م��ن  يك��ون  ل��ن  البصي��رة،  ببع��ض  باالس��تعانة 
الصع��ب أن ن��رى التعاون بن إي��ران والواليات املتحدة 
عل��ى العديد م��ن اجلبهات، ب��دالً من املواجه��ة والتهديد 
باحلرب. وسيس��اعد حتقيق حل الدولتن في إس��رائيل 
وفلس��طن أيضاً في ن��زع فتيل املوق��ف اإليراني املعادي 

إلسرائيل.
الق��وة  غطرس��ة  م��ن  املتح��دة  الوالي��ات  تعان��ي 

برش��لونة تعد من أكثر امل��دن جذباً للس��ياحة واألعمال 
التجارية الكبرى والبنوك العاملية. 

وتعد كتالونيا أغنى مقاطعات إسبانيا البالغة 17 

العسكرية بعيداً عن احلقائق اجليوسياسية اليوم. وقد 
فشلت النزعة العسكرية مرة تلو األخرى، لكنها أصبحت 
اآلن أش��د خطورة م��ن أي وقت مضى. وم��ن الواضح أن 
ترامب النرجسي واخلبيث يس��عى إلى اإلشباع الفوري 
و»الفوز« السياس��ي. وقد وفرت ح��روب أميركا األخيرة 
مثل هذا اإلش��باع، قبل أن تفس��ح املجال بسرعة لألسى 

والندم.
واليوم تع��ود الواليات املتحدة إلى هذا الطريق مرة 
أخرى، فتس��لك مس��ار تصادم مع خصم مس��لح نووياً، 
وس��تظل عل��ى مس��ارها م��ا ل��م تنج��ح ال��دول األخرى، 
والقادة األميركي��ون اآلخرون، والرأي الع��ام، في عرقلة 

هذا املسار.
ولك��ن هن��اك مس��ار أفض��ل: املفاوضات م��ع إيران 
وكوري��ا الش��مالية ح��ول املصال��ح األمني��ة املش��تركة، 
ش��رط أن تتس��م املفاوض��ات باملباش��رة، والش��فافية، 

واملوضوعية، واخللو من التهديدات العسكرية.
األم��ر  يتعل��ق  عندم��ا  الش��يء  نف��س  ويص��دق 
بالصراع��ات ف��ي س��وريا وليبيا وإس��رائيل وفلس��طن 
واليمن وأماكن أخرى. واملكان املناس��ب الستضافة هذه 
املفاوضات هو مجلس األم��ن التابع لألمم املتحدة، الذي 
أنش��ئ عام 1945 للتفاوض على حل��ول عندما يتأرجح 

العاَلم بن احلرب والسالم.{

مقاطعة، حيث يعادل حج��م اقتصادها، حجم االقتصاد 
البرتغال��ي، وميث��ل نس��بة 17% م��ن إجمال��ي االقتصاد 
اإلس��باني املقدر بنح��و 1.232 ترليون دوالر. وتس��اهم 
املقاطع��ة س��نوياً بحوال��ى 267 مليار دوالر ف��ي الدخل 
اإلس��باني العام، حس��ب إحصائيات يورو س��تات لعام 

 .2016
وم��ن ب��ن القضايا املعق��دة ج��داً التي س��تواجهها 
املقاطع��ة في ح��ال االنفص��ال وتكوي��ن دولة مس��تقلة، 
قضي��ة الدين الع��ام اإلس��باني، وكيفية حس��اب حصة 

كتالونيا من هذا الدين.
أما القضية الثانية وهي األهم، فهي مستقبل الدولة 
املستقلة اجلديدة في أوروبا. وحسب الدستور األوروبي 
ف��إن عضوي��ة الدولة اجلدي��دة ال بّد أن تقب��ل باإلجماع. 
وفي حال نشوء »دولة كتالونيا« املفترضة، فإن إسبانيا 

والعديد من دول االحتاد سترفض عضويتها. 
وبالتال��ي ف��إن االنفصال س��تكون عواقب��ه وخيمة 
والتدفق��ات  إس��بانيا  ف��ي  األجان��ب  املس��تثمرين  عل��ى 
املالية اخلارجي��ة التي تعد ذات أهمي��ة كبرى في توفير 
الوظائ��ف، وإنع��اش عجلة النمو س��تكون ل��ه تداعيات 

خطيرة على االقتصاد.{

بقلم:  جيفري د. ساكس

الرئيس البشير يمّدد وقف إطالق النار في البالد 
حتى نهاية العام

أصدر الرئيس الس��وداني عمر البشير يوم األحد، قراراً يقضي بتمديد وقف إطالق النار في كافة 
مناطق العمليات العس��كرية في البالد، حتى 31 كانون األول املقبل، حسب وكالة األنباء السودانية 

الرسمي.
وأش��ارت الوكالة إل��ى أن القرار »أتى لتهيئة املناخ للمفاوضات ح��ول املنطقتن، )واليتا جنوب 

كردفان »جنوب« والنيل األزرق »جنوب شرق«.
جاء القرار بعد يومن من إعالن الواليات املتحدة رفع العقوبات االقتصادية عن الس��ودان، بعد 

عشرين عاماً من فرضها.
وقال��ت وزارة اخلارجية األمريكية، في بي��ان، إن »القرار جاء اعترافاً باإلجراءات اإليجابية التي 
اتخذته��ا حكومة الس��ودان للحفاظ على وقف األعمال العدائية في مناطق النزاع، وحتس��ن وصول 

املساعدات اإلنسانية إلى جميع مناطق السودان«.
وف��ي 2 مت��وز املاضي، أصدر البش��ير مرس��وماً قض��ى بتمديد وقف إط��الق الن��ار بكافة مناطق 

العمليات العسكرية في البالد، حتى نهاية تشرين األول احلالي.{
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حصار قطر ونهاية النظام الرسمي العربي.. من مجلس التعاون إلى الجامعة

الحراك الشيعي الجديد: بين التجارب السابقة والدور المستقبلي

ال ميثل حص��ار قطر في جوه��ره العميق غير إعالن 
رس��مي بأن املنطقة العربي��ة -وخاص��ة اخلليج منها- 
مقبلة على حت��والت كبيرة سُتكش��ف أدق تفاصيلها في 
املس��تقبل القري��ب. وبناء علي��ه فإن من اخلل��ل املنهجي 
حتليلياً فصل األزمة اخلليجية عما سبقها من التفاعالت 
الكب��رى الت��ي عرفها املج��ال العرب��ي، وخاص��ة ثورات 
الربيع العربي، أو عزلها عما سيعقبها من حتوالت أكبر.
إن حص��ار قط��ر هو ف��ي احلقيقة محصل��ة طبيعية 
ومتوقع��ة لتفاع��ل أح��داث س��ابقة، وه��و كذل��ك فاحتة 
ومقدم��ة ألحداث هام��ة الحقة. إن تنزيل ه��ذا احلدث في 
س��ياقه احلقيق��ي -مبا هو قطع��ة تقع ب��ن مكّونن أكبر 
منها- هو الذي يس��مح بقراءة احلدث قراءة موضوعية، 
تقطع مع الصخب اإلعالمي والش��حن الدبلوماسي الذي 

رافقها.
بداية الفعل

تقول القاعدة التاريخية إن نشوء األزمات وافتعال 
الوقائ��ع اخلطيرة هو في احلقيقة إعالن لبداية مش��روع 
أكبر. وكل أزمة مفتعلة أو صناعية هي تصريح بأن فعالً 

ف��ي اط��ار التحضي��ر لالنتخاب��ات النيابي��ة املقبلة 
وإعادة ترتيب الس��احة السياس��ية اللبنانية، انطلق في 
بي��روت األس��بوع املاضي إطار سياس��ي جدي��د تداعت 
إليه ش��خصيات ش��يعية متعددة االنتماءات واملش��ارب 
واملناط��ق، وخاص��ة م��ن ق��رى وبل��دات وم��دن البق��اع 
واجلن��وب، وم��ن مختلف العائ��الت والعش��ائر، والتقت 
ف��ي قاعة فندق مونرو في العاصمة بيروت يوم األربعاء 
املاض��ي، وأطلق��ت حت��ركاً حت��ت عن��وان »ن��داء الدولة 

واملواطنة«.
فم��ا هي أبعاد ه��ذا التحرك اجلديد، وه��ل له عالقة 
بانطالق��ة »حركة املبادرة الوطنية« التي يش��رف عليها 
املنس��ق العام الس��ابق لق��وى 14 آذار والنائب الس��ابق 
فارس سعيد واملفكر الدكتور رضوان السيد؟ مع االشارة 
الى ان االجتماع الش��يعي ولقاء املب��ادرة الوطنية انعقد 
ف��ي اليوم نفس��ه وف��ي الفندق نفس��ه، األول قب��ل الظهر 
والثان��ي بعده. وه��ل يحقق احلراك الش��يعي اجلديد ما 
عج��زت عنه احلراكات الس��ابقة منذ ع��ام 2005 وحتى 

اليوم؟
احلراك الشيعي اجلديد

بداي��ة ما ه��ي طبيعة احل��راك اجلديد وم��ا عالقته 
بحركة املبادرة الوطنية؟

حس��ب مصادر مطلعة في احلراك الشيعي اجلديد، 
فان��ه ج��اء بعد اتصاالت ولقاءات اس��تمرت عدة أش��هر، 
وه��و يجمع عدة مجموعات وش��خصيات كانت تنش��ط 
بش��كل منفرد، ومن أبرز أعضائه: الصحافي علي األمن، 
الرئيس الس��ابق لبلدي��ة بعلب��ك غالب ياغ��ي، الدكتور 
حارث س��ليمان، الرئيس الس��ابق ملنتدى صور الثقافي 
مني��ف ف��رج، الس��فير الس��ابق خلي��ل اخللي��ل، الرئيس 
الس��ابق لبلدي��ة بريتال عباس زكي إس��ماعيل، القيادي 
الس��ابق في احلزب الش��يوعي يوس��ف مرتضى، سامي 
اجلواد، محمد جمعة، رئيس املركز العربي للحوارالشيخ 

أكب��ر بصدد البدء، أي أن كثيراً م��ن التحوالت التاريخية 
-إن ل��م نقل معظمها- ل��م يكن له أن يك��ون دون افتعال 
ح��دث ص��ادم، ه��و مبثابة الش��رارة الت��ي تق��دح آليات 

احملرك ليعمل.
م��ا كان ميك��ن أن ُيعلَن حص��ار قطر من ف��راغ، رغم 
تصريح أمير الكويت أن األمر كان مفاجئاً بالنس��بة إليه 
ليلة إع��الن احلصار. وما كان لغزو أفغانس��تان وتدمير 

الع��راق ونهب ثروات��ه أن يكون 
 11 هجم��ات  مث��ل  ح��دث  دون 
النظ��ر  بقط��ع   ،2001 أيل��ول 
ع��ن كل احليثي��ات الت��ي حفت 
األبرز على  اإلرهابي��ة  بالعملية 

األرض األميركية.
وم��ا كان للواليات املتحدة 
العاملي��ة  احل��رب  تدخ��ل  أن 
»بي��ل  واقع��ة  دون  الثاني��ة 
ف��إن  لذل��ك  الش��هيرة،  هارب��ر« 
قرصن��ة وكالة األنب��اء القطرية 
كان��ت إعالن تدش��ن الفعل، بل 

عباس اجلوهري، لقمان سليم، حسن درغام، الصحافي 
عم��اد قميحة،عضو قي��ادة حرك��ة التج��دد الدميقراطي 
الدكتورة منى فياض، أحمد إسماعيل، املسؤول اإلعالمي 
لوزي��ر الداخلية نهاد املش��نوق الصحافي محمد بركات، 
علي املقداد، الصحافي أحمد عياش، الصحافي مصطفى 
فحص، والصحافية هدى احلسيني، وشخصيات أخرى 

متنوعة.
أطل��ق املجتمع��ون نداء حت��ت عنوان: ن��داء الدولة 
وطني��ون  لبناني��ون  »نح��ن  في��ه:  وج��اء  واملواطن��ة، 
ودميقراطيون م��ن مش��ارب مختلفة، التقينا وتناقش��نا 
فوجدن��ا أن م��ا يجمعن��ا هّم واح��د هو بناء دول��ة مدنية 
قوية، دولة س��يدة على أرضها وحدودها، تؤمن بتداول 
الس��لطة ال��دوري وف��ق النص��وص الدس��تورية.. دولة 
تبس��ط س��لطتها بواس��طة جيش��ها وقواها األمنية دون 
س��واها. وأض��اف الن��داء: نح��ن لبنانيون أوالً وش��يعة 
ثانياً. ننتمي إلى ثقافة ترفض الظلم واالنصياع ملستبد، 
وترف��ض الفتنة وهدر الدماء من أجل س��لطة ظاملة مهما 
عال ش��أنها، وال تسلم بش��رعية غير ش��رعية الدولة، وال 
بس��لطة غي��ر س��لطة القانون. كم��ا وأننا نرفض س��لطة 
احملاصصة الطائفية واستمرار اإلصرار واالمعان في أخذ 

إنه��ا كانت ضرورية إليجاد س��ياق األزمة وإعالن فرض 
احلصار وتبريره. وال يعني هذا انفصال عملية القرصنة 
عما س��بقها من تفاعالت سياس��ية ودبلوماس��ية، بلغت 
أوجها مع القمة اإلس��المية األميركية املنعقدة بالرياض 

ُقبيل توقيت فرض احلصار.
يتضح اليوم -بعد أربعة أش��هر من تفجر الوضع- 
أن ق��رار حصار قطر وحتى احتمال غزوها عس��كرياً كان 

طائفة مبجملها إلى صحراء التيه السياسي والثقافي في 
خدمة أجندات إقليمية واالش��تراك في ح��رب دائرة على 

قاعدة انقسام مذهبي سيحرق بلهيبه مستقبلنا«.
وتوجه الن��داء إلى »أهلن��ا أبناء الطائفة الش��يعية 
ف��ي لبنان خصوص��اً وأخواننا اللبناني��ن عموماً لنؤكد 
أن مس��ؤوليتكم ومس��ؤوليتنا اليوم هي التأكيد على أن 
التغيير في الساحة الشيعية هو أساس مفصلي للتغيير 
في كل لبنان، عبر وضع حّد الحتكار التمثيل الشيعي في 
الس��لطة من قبل ثنائية حزبية وتوسيعه لصالح فضاء 

مدني أرحب«.
واملالحظ ان هذا النداء يش��به الى ح��د بعيد البيان 
الص��ادر عن حركة املبادرة الوطنية، وإن لم يس��ّم حزب 
الله مباش��رة ولم يش��ر الى الدور االيراني، كم��ا ان عدداً 
من اركان احلراك الش��يعي هم أعضاء في حركة املبادرة 
الوطني��ة. وتش��ير مصادر سياس��ية ال��ى ان العديد من 
أعض��اء اللقاءي��ن لهم��ا عالق��ات قوي��ة م��ع دول عربية 

وجهات دولية فاعلة.
بن التجارب واألفق املستقبلي

لك��ن هل ينجح ه��ذا احل��راك الش��يعي اجلديد بعد 
فشل احلراكات السابقة، وأي دور مستقبلي له؟

من املعروف انه منذ عام 
الرئيس  اغتي��ال  2005 وبعد 
رفي��ق احلري��ري انطلقت عدة 
مب��ادرات في الواقع الش��يعي 
إليجاد اطار سياس��ي ش��يعي 
مس��تقل أو في مواجهة حركة 
أم��ل وح��زب الل��ه، وم��ن أبرز 
هذه التجارب: اللقاء اللبناني 
العالم��ة  برئاس��ة  الش��يعي 
الس��يد محم��د حس��ن األم��ن، 
وض��م نح��و 300 ش��خصية، 

على طاولة غرف دول احلصار املغلقة ودهاليزه السرية 
منذ م��دة طويل��ة، ولم يكن ينق��ص خطة تركي��ع الفاعل 
القط��ري إال ضربة البداي��ة التي مكنه��ا الراعي األميركي 
من ضوئها األخضر )أقله على مس��توى الرئاسة( خالل 

قمته بالرياض.
أدوات الفعل

ل��م تس��تعمل أدوات مبث��ل ه��ذه احل��دة واخلطورة 
ف��ي أزمات عربي��ة إقليمي��ة من قب��ُل باس��تثناء األزمات 
املس��لحة، رغم أن تاري��خ األنظمة االس��تبدادية العربية 
حاف��ل باملؤام��رات والدس��ائس املتبادل��ة، ف��ي إط��ار ما 
يسمح به وما يوجهه الراعي الدولي لهذه األنظمة ولهذه 

املؤامرات.
لك��ن ملا كان اخليار العس��كري مطروحاً على طاولة 
احملاصري��ن مثلما صّرح بذل��ك أمير دول��ة الكويت؛ فإن 
املنطقة اخلليجية كانت ستعرف مصيراً ال يختلف كثيرا 
عن مصير العراق اليوم، لوال الس��ياق اإلقليمي والدولي 

املشتعل في اجلوار املباشر.
وبع��د إزاح��ة اخلي��ار العس��كري جاء قرار س��حب 
الس��فراء وغل��ق البعثات الدبلوماس��ية وغل��ق املجاالت 
اجلوية والبرية والبحرية، علماً بأن دولة قطر ال متلك إال 

معبراً برياً واحداً يقع على حدودها مع السعودية.
كان الق��رار مفاج��أة كب��رى ل��م يصدقه��ا كثي��ر من 
املراقب��ن في البداي��ة، وكان الهدف منه��ا إصابة الدولة 
املس��تهَدفة بالش��لل اقتصادي��اً واجتماعي��اً، وعزلها عن 
كل ما ميكنه أن يس��مح لها بف��ك احلبل الذي ُوضع حول 
رقبتها. وكان »الشلل بالصدمة« هو وسيلة احملاِصرين 

وأداتهم األولى في إرباك الفاعل القطري.
إثر ذل��ك حتركت اآلل��ة اإلعالمية اجلب��ارة لكل دول 
احلصار، فُجّن��د اإلعالم الس��عودي الداخلي واخلارجي 
-وكذل��ك األذرع املصري��ة واالماراتي��ة والبحرينية- من 
أج��ل التغطي��ة اإلعالمي��ة للحص��ار. وإضاف��ة إل��ى هذا 
ُحشدت مئات اآلالف من احلسابات االفتراضية للكتائب 
اإللكترونية إلس��ناد اإلعالم الرسمي، وتفعيل الشائعات 

جتّم��ع لبن��ان الكف��اءات برئاس��ة أحمد األس��عد، حترك 
املفت��ي العالمة الس��يد علي األمن، ث��ورة اجلياع بقيادة 
األمن العام السابق حلزب الله الشيخ صبحي الطفيلي، 
وإن كان ه��ذا التحرك ق��د بدأ ع��ام 1997، املركز العربي 
للحوار واللقاء العلمائي اللبناني برئاسة الشيخ عباس 
اجلوه��ري، مرك��ز أمم وجمعية هّي��ا بنا برئاس��ة لقمان 
س��ليم، اللقاء العلمائي املس��تقل برئاس��ة املفتي الشيخ 
احم��د طال��ب، جتم��ع لبن��ان املدن��ي وضّم ش��خصيات 
متنوعة، مركز الكيان بإش��راف رج��ل األعمال عصام أبو 
دروي��ش، وغيرها م��ن التج��ارب، لكن كل ه��ذه األطر لم 
تنجح بتحقيق حضور سياس��ي وش��عبي قوي وفاعل، 
وذلك إما بسبب تخلي قوى 14 آذار عن دعمها، وحتالفها 
مع حركة أمل وحزب الله، وال س��يما ما س��مي »التحالف 
الرباعي« عام 2005، وإما بس��بب اخلالفات والتباينات 
بن هذه املجموعات والشخصيات، أو نظراً إلى الظروف 
السياس��ية والضغوط الش��عبية واحلزبي��ة التي كانت 
تتع��رض لها، أو ألن قان��ون االنتخاب��ات النيابية القائم 
عل��ى أس��اس النظام األكث��ري لم يت��ح له��ا ان تعبر عن 

حضورها الشعبي.
ويب��دو ان هذه الق��وى والش��خصيات تراهن اليوم 
على االستفادة من قانون االنتخابات اجلديد القائم على 
النظ��ام النس��بي، وهي ستس��عى إلى تش��كيل حتالفات 
سياس��ية وانتخابية جديدة، وستعمل لشن حملة قوية 
عل��ى الثنائي الش��يعي )حرك��ة أمل وح��زب الله( حتت 
ش��عار: 25 عاماً كفى، كما قد تس��تفيد م��ن بعض الدعم 
الداخل��ي واخلارج��ي ف��ي ظ��ل احلمل��ة الت��ي تخوضها 
أمي��ركا والس��عودية وحلفاؤهما ضد ح��زب الله وإيران 

وحلفائهما.
فه��ل ينجح ه��ذا احلراك الش��يعي اجلدي��د؟ املهمة 
ليس��ت س��هلة، ولك��ن ال ميكن اإلجاب��ة عن هذا الس��ؤال 
الي��وم بانتظار ما س��يحصل عل��ى الصعيدي��ن الداخلي 
واخلارج��ي في املرحلة املقبلة، ومعرف��ة مدى قدرة هذه 
الشخصيات على احلفاظ على متاسكها وتوحدها في ما 
بينها، وجناحه��ا في اقامة حتالفات سياس��ية قوية مع 
القوى التي ستخوض الصراع السياسي والشعبي ضد 

حزب الله وحركة أمل.{
قاسم قصير

بقلم: محمد هنيد

تركيا وأميركا تتبادالن وقف منح التأشيرات
قالت الس��فارة التركية في واش��نطن يوم األحد إنها علقت إصدار التأشيرات 
-باس��تثناء الهجرة- ف��ي جميع القنصلي��ات بالواليات املتح��دة، رداً على إعالن 

مشابه للسفارة األميركية في أنقرة.
وتتعل��ق ه��ذه اخلطوة -الت��ي أعلنته��ا الس��فارة التركية في واش��نطن عبر 
اإلنترنت- بالتأشيرات على جوازات السفر والتأشيرات اإللكترونية والتأشيرات 
عل��ى احل��دود، وتدخل حي��ز التنفيذ على الف��ور. وأضافت الس��فارة ف��ي بيان أن 
احلكوم��ة التركية تعي��د تقييم الت��زام الوالي��ات املتحدة بأمن منش��آت وموظفي 
البعثات التركية. واس��تخدمت تركيا بذلك لغة متطابق��ة تقريباً ملا ورد في إعالن 

الواليات املتحدة حول هذا الشأن في وقت سابق.
وكان��ت الس��فارة األميركية في أنق��رة قد أعلنت مس��اء األح��د تعليقها »بأثر 
فوري لكل خدمات التأش��يرات -لغير املهاجرين- ف��ي تركيا من أجل إعادة تقييم 

التزام احلكومة التركية جتاه منشآت وأفراد البعثة )الدبلوماسية( األميركية«.

وقالت الس��فارة في بي��ان إن األحداث الت��ي وقعت مؤخ��راً، دفعت احلكومة 
األميركي��ة إلع��ادة تقييم تعهدات حكوم��ة اجلمهورية التركية جت��اه أمن موظفي 

ومقار البعثات الدبلوماسية األميركية.
ويأتي قرار السفارة األميركية بعد أيام من صدور حكم قضائي تركي بحبس 
املوظ��ف في القنصلية األميركية في إس��طنبول متن طوبوز بته��م مختلفة، بينها 

التجسس.
ومت توقيف املوظف مس��اء األربعاء مبوجب قرار محكمة في إسطنبول بتهمة 
صلته بجماع��ة اخلدمة التركية التي يتزعمها فتح الل��ه غولن املقيم في الواليات 
املتح��دة، والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة االنقالب الفاش��لة ضد الرئيس رجب 

طيب أردوغان العام املاضي، بحسب وكالة األناضول الرسمية.
وعب��رت احلكوم��ة األميركية عن »قل��ق عمي��ق« إزاء التوقي��ف، وقالت إنه ال 

أساس للتهم املوجهة إلى موظفها.{
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بش��كل يكش��ف مخططاً للتغطية على محاول��ة انقالبية 
بصدد اإلجناز.

أم��ا ثالث��ة األدوات التي وظفت ف��ي عملية احلصار 
فكانت األداة الدبلوماسية والسياسية، إذ حتركت األذرع 
الدبلوماس��ية خارجياً لكيل أنواع التهم اجلاهزة للدولة 
احملاَص��رة، وهي ُتَه��م تراوح بن »التدخل في الش��ؤون 
الداخلي��ة لل��دول العربي��ة عام��ة واخلليجي��ة خاصة«، 
و»اإلرهاب متويالً وجتنيداً وتنفيذاً ودعاية«، بل وتصل 
حدود االتهام الرس��مي لقطر »برس��م احلزن على وجوه 

الناس«، كما صرح بذلك مسؤول إماراتي رفيع!
وش��مل االنتقاُم والترهيُب عائ��الٍت كاملة وحجاجاً 
ومعتمرين وزواراً وجتاراً، وحتى دعاة وشيوخاً رفضوا 
املش��اركة في احلصار أثناء رمض��ان، بل طاول احلصار 

إبالً في الصحراء ُتركت لتموت عطشاً!
ل��م تقتص��ر أدوات الفع��ل على ما س��بق ذك��ره؛ بل 
تعّدت��ه إلى وس��ائل كثيرة مت اس��تدعاؤها من تس��ييس 
احل��ج إلى ش��راء املواق��ف الدولي��ة، وتنظي��م مؤمترات 
للمعارضة القطرية في اخل��ارج، وإيجار صحف ومنابر 
إعالمية، وش��راء مقاالت رأي باللغ��ات األجنبية، لفرض 

طوق سميك على كل محاولة لفك احلصار.
مصير الفعل

ميكن القول -بناء على املس��افة التي تفصل تدشن 
احل��دث عن حصاده اليوم- إن احلصار فش��ل، بل وأدى 
إل��ى نتائ��ج عكس��ية ل��م تك��ن متوقع��ة. وال يتمث��ل هذا 
الفش��ل في ق��درة قط��ر على امتص��اص الصدم��ة األولى 
وفض��ح املؤام��رة اإلقليمي��ة، ب��ل يتمثل أساس��ا ف��ي هذا 
املكس��ب العظيم للوع��ي العربي الذي يتجل��ى في املزيد 
من انكش��اف املشهد اإلقليمي، وانكش��اف طبيعة األدوار 

داخله.
إن أهم نتائ��ج األزمة على اإلطالق هي تعرية الفعل 
السياسي الرسمي العربي كامالً، وهو الفعل الذي أصبح 
ميثل -بالدليل امللموس- أخطر ما ميكن أن يهدد سالمة 
البن��اء احلض��اري لألمة، بش��كل ال يقتصر عل��ى منطقة 

اخلليج فقط.
وثاني��ة ه��ذه النتائ��ج تتمث��ل ف��ي انكش��اف زي��ف 
املؤسس��ات العربي��ة الرس��مية املنكش��فة أص��الً، حيث 
واالقتص��ادي  السياس��ي  للفع��ل  أط��ر  م��ن  حتول��ت 
واحلض��اري املش��ترك إل��ى مج��االت للنف��وذ وتصفي��ة 
احلس��ابات البيني��ة، ومطي��ة لتحقي��ق أح��الم الزعامة 
الواهي��ة. فمجل��س التعاون اخلليجي -ال��ذي ميلك آلية 
التدخ��ل في فض األزم��ات الداخلية كم��ا ينص على ذلك 
بيانه التأسيس��ي- ال يزال إلى اليوم مغيباً عن املش��هد، 
وكذلك جامعة الدول العربية وغيرها من األوعية واألطر 
اجلوف��اء التي ب��ان زيفها وزيف وظيفته��ا. ال ميكن بيان 
مصي��ر األزم��ة اخلليجي��ة األخط��ر دون اإلش��ارة إلى أن 
الغائ��ب األساس��ي عن ه��ذه األزمة -س��واء في تش��كيل 
أس��بابها أو صياغة أطوارها- ه��ي اجلماهير اخلليجية 
والعربية عموم��اً. هذه اجلماهير املغيب��ة عن الفعل هي 
الت��ي س��تدفع ف��ي النهاية ثمن مغام��رات أنظمته��ا ثمناً 

باهظاً جداً.
دروس الفعل

وبن��اء على ما تقدم من نق��اط مختزلة ألزمة ال تزال 
أطواره��ا تتفاع��ل كل ي��وم؛ ف��إن دروس��اً كثي��رة وهامة 
تفرض نفسها على كل أطراف األزمة. وأول هذه الدروس 
يتجل��ى ف��ي ض��رورة الوعي باخلط��ر الذي ص��ار ميثله 
النظ��ام السياس��ي العرب��ي على نفس��ه وعلى ش��عوب 
ال��دول التي يحكمه��ا. لقد كان��ت ثورات الربي��ع العربي 
مؤش��راً صارخ��اً عل��ى وص��ول النم��وذج االس��تبدادي 
إلى ح��ّده األقص��ى، مبعنى أنه ص��ار غير قاب��ل للتجدد 
وال للبق��اء، وهو ما يفس��ر س��قوط كل األنظمة املش��مولة 
برياح التغيير وتأزم وض��ع البقية الباقية. وبناء عليه؛ 
ف��إن أزمة اخللي��ج وحصار، قط��ر هما من��وذج ونتيجة، 
ودلي��ل على وص��ول البناء السياس��ي الرس��مي العربي 
إلى نهايت��ه.إن االنتصارات الظرفية التي حتققها الثورة 
املض��ادة إمن��ا حتققه��ا باالنقالب��ات الدامي��ة أو الناعمة 
-س��واء في مص��ر أو في تونس أو ليبي��ا- بدعم من دول 
احلص��ار نفس��ها وعلى رأس��ها اإلم��ارات والس��عودية؛ 
ويتجل��ى ذلك ف��ي حجم الدع��م املالي الذي ُق��ّدم خاصة 
للنظ��ام االنقالبي العس��كري في مصر وف��ي ليبيا، وإلى 
خاليا الثورة املضادة ف��ي تونس. إنها محاولة محمومة 
إلحياء جثة النظام االس��تبدادي العرب��ي التي أطاحتها 
جماهي��ر املس��حوقن، وس��عٌي إل��ى رفض إع��الن موت 
النظام الرس��مي العربي ورف��ٌض لتجديده. إنها جميعها 
إع��الن ع��ن رف��ض النظ��ام السياس��ي العربي الرس��مي 
جتدي��د نفس��ه، واخل��روج م��ن دائ��رة املوت الت��ي بدأت 
ف��ي هدم أهم األعم��دة التي يرتكز عليها، وهو ما يكش��ف 
أن ث��ورات الربيع وع��ودة الثورة املض��ادة وحصار قطر 

ليست إال مقدمات ملا هو أهم وأعظم وأخطر.{

علمانّيون يساريون.. عبثًا تحاولون!

اإلعالم واإلرهاب: ماذا لو كان قاتل الس فيغاس مسلمًا؟

 بع��د رفعه��ا الفت��ات الدميقراطي��ة، بات��ت نخب 
ورم��وز بقاي��ا اليس��ار العربي تق��دم نفس��ها لألنظمة 
السياس��ية باعتباره��ا قوى وأحزاباً سياس��ية قادرة 
على سحب البس��اط من حتت أرجل اإلسالمّين، وهو 
ما صدقته بعض تل��ك األنظمة فقدمتهم ورفعت عنهم 
قيود احلظر، ومنحتهم الفرصة لعلهم يحققون بعض 

ما يعدون به. 
لكن تل��ك القوى بنخبه��ا ورموزه��ا املعزولة عن 
الش��ارع العرب��ي، مُتن��ى ف��ي كل انتخاب��ات برملانّية 
أو بلدية أو غير ذلك بالفش��ل الذري��ع، وتأتي النتائج 
لتظه��ر م��دى ضع��ف وجوده��ا، وهشاش��ة تأثيره��ا 

وحضورها اجلماهيري. 
اليس��ارية  التي��ارات  غال��ب  أن  املع��روف  م��ن 
ورؤى  أف��كاراً  تتبن��ى  األيديولوجي��ة،  بخلفياته��ا 
مخاصمة للدين بش��كل جذري، ومس��تهزئة مبعاشر 
املتدّين��ن، لك��ن الدربة السياس��ية علمته��م أن إظهار 
اخلصومة للدين سرعان ما تستفز الشعوب العربية 

واإلسالمية ضدهم.
ح��ول  تتمح��ور  الذهبي��ة  الوصف��ة  فكان��ت 

إظه��ار التح��ول إل��ى الدميقراطي��ة 
والعلمانية، وإخفاء حقيقة أفكارهم 
عقائ��ده  ف��ي  للدي��ن  املخاصم��ة 
مهاجمته��م  ولتك��ن  وش��رائعه، 
منصّب��ة عل��ى احلركات اإلس��المية 
السياس��ية، حت��ت ذرائ��ع مختلفة، 
كغيابها ع��ن الواقع،  واس��تغراقها 
ف��ي رؤاه��ا املاضوي��ة، وتوظيفه��ا 
للدين ألغراض وأجندات سياسية، 
وتكثي��ف جهوده��ا باجت��اه علمنة 

الدين في ذاته. 
كل تل��ك التقني��ات وااللتفافات 

منفذ اعت��داء الس فيغاس، س��تيفن ب��ادوك، قتل 
عشرات األشخاص وأصاب املئات، وبعيداً عن بشاعة 
جرميت��ه، متح��ور النقاش في وس��ائل إع��الم غربية، 
وحتديداً أميركية، على اللغة املس��تخدمة في احلديث 
ع��ن ه��ذه احل��وادث، وتس��اءل صحافي��ون ع��ن عدم 
إعطاء ما حصل طابع »اإلرهاب«، وربطوا األمر بهوية 

املعتدي الشخصية، أي أميركي أبيض غير مسلم.
والنقاش ليس مس��تجداً أو غريباً، إذ عند ارتكاب 
أعمال العنف اجلماعية في الواليات املتحدة األميركية 
على يد رجل أبيض، بدوافع سياسية أو غيرها، يتبع 
س��يناريو  واملواطن��ون  والسياس��يون  اإلعالمي��ون 
محكماً ومتوقع��اً. وُيطلق على املنفذ صفات عدة، مثل 
»الذئ��ب املنف��رد«، وال تضم أي منه��ا »اإلرهابي«، كما 
لو أن التس��مية محصورة باملس��لمن وذوي البش��رة 

السوداء.
كم��ا تس��ارع وس��ائل اإلع��الم إلى اإلض��اءة على 
ش��خصية اجلاني، واإلش��ارة إلى حياته »الطبيعية« 
و»الهادئ��ة« بن عائلته وأصدقائه، وتس��ليط الضوء 
عل��ى هوايات��ه، والتش��ديد عل��ى م��دى االس��تغراب 
والدهش��ة من إقدامه عل��ى فعل مماث��ل، بينما تصّور 
املنص��ات اإلعالمية نفس��ها املنفذ كوح��ش لو كان من 
ذوي البشرة الس��وداء أو مسلماً، ومن غير احملتمل أن 

تذكر تاريخ املرض العقلي في العائلة مثالً.
ف��ي »نيوي��ورك تامي��ز«، أش��ار الكات��ب توماس 
فريدم��ان إلى أن��ه كان��ت اإلج��راءات السياس��ية في 
الواليات املتح��دة األميركية أخذت منح��ى مختلفاً لو 
كان س��تيفن ب��ادوك مس��لماً. وكت��ب: لو ص��رخ »الله 
أكب��ر« قبل إطالق النار... ل��و كان عضواً في داعش... 
ل��و حصلنا على صورة له حامالً القرآن بيد والبندقية 
بالي��د الثانية... ل��ن يطالبنا أحد حينه��ا بعدم إهانة 
الضحايا وتس��ييس جرميته اجلماعية بالتحدث عن 

سبل العالج الوقائية«.
وأضاف: »لو كان بادوك مس��لماً، جلدولنا جلسة 
اس��تماع فورية في الكونغرس حول احلادث اإلرهابي 
األس��وأ منذ اعتداء 11 أيلول عام 2011، وكان دونالد 
ترام��ب ق��د واظب عل��ى التغريد كل س��اعة، ليقول إنه 

ل��م جُتِد نفعاً، ولم تؤِت ثمارها كما كان يرجو من عمل 
عليها، فكل التوجهات التي سعت بجد واجتهاد لعزل 
الدين عن احلياة العامة، وحصره في نطاق الس��لوك 
الش��خصي، باءت بالفش��ل الذريع، ألنه��ا عجزت عن 
تسويق خطابها في أوساط إسالمية شعبية متشبعة 
متاماً بفكرة ش��مولية اإلس��الم وهيمنت��ه على احلياة 

الشخصية والعامة هيمنة تامة. 
  حن يتابع املراقب بعض منظري تلك التوجهات، 
الذي��ن يهدف��ون إلى تس��ويق فك��رة حص��ر الدين في 
االختيار الشخصي، يجد أنهم باتوا يسعون لتحقيق 
ذلك عب��ر أدوات وآليات دينية، كجن��وح بعضهم إلى 
مذه��ب »القرآنّين« ال��ذي يقوم في بنيته األساس��ية 
على أن القرآن هو مصدر التش��ريع اإلسالمي الوحيد، 
وأن الس��نة النبوي��ة ال دور لها في التش��ريع وإنش��اء 

األحكام وتفصيلها. 
ومنهم من يسعى إلحياء مقوالت الشيخ األزهري 

أخبرن��ا ع��ن األم��ر س��ابقاً، كما يفع��ل بع��د دقائق من 
أي اعت��داء إرهاب��ي ف��ي أوروبا، حن يس��ّيس احلدث 

فوراً...«.
وفي »واش��نطن بوس��ت« اعتبر الباحثان كونور 
هاف وجوش��وا دي كيرت��زر أن هوية اجلاني مهمة في 
تعريف اإلرهاب، لكنها ليست العنصر الوحيد املهم، إذ 
يعتمد على العوامل الس��ياقية األخرى التي قد ال تظهر 
في التغطي��ة اإلعالمية. واعتماداً على دراس��ة أجريت 
على 1400 أميركي بال��غ، تبّن أن املواطنن العادّين 
يصنف��ون اإلره��اب عل��ى أس��اس احلقائ��ق املباش��رة 
نسبياً على أرض الواقع، مثل عدد الضحايا، باإلضافة 
إل��ى معلومات ش��خصية حول اجلان��ي ودوافعه، أي 
حتديداً سؤالي »من« و»ملاذا«، علماً أن وسائل اإلعالم 
متلك مساحة واس��عة من احلرية في اختيار الرد على 

السؤالن، خاصة في الساعات األولى عقب االعتداء.
في املقابل، حس��مت مجلة »ذا نيويوركر« موقفها 
م��ن اجلدل احلاص��ل، مؤكدة أن اعت��داء الس فيغاس 
لي��س إرهابي��اً، مش��يرة إلى أن��ه ليس هن��اك تعريف 

على عبد الرازق في كتابه »اإلس��الم وأصول احلكم«، 
الت��ي رام في��ه إثب��ات قصر الرس��الة اإلس��المية على 
الدع��وة الروحي��ة، وال عالق��ة له��ا بالسياس��ة، وأن 
اإلسالم لم يأت بتشريعات خاصة بالسياسة وسائر 

شؤون احلياة األخرى..
االجتاه��ات  تل��ك  أصح��اب  كل  يتغاف��ل  مل��اذا 
والتوجه��ات عن حقائق ال ميكن جتاوزها؟ فالرس��ول 
علي��ه الص��الة والس��الم كم��ا كان نبي��اً رس��والً، كان 
قائداً عس��كرياً، ورئي��س كيان سياس��ي، مارس مهام 
ووظائف القائد السياس��ي، خاط��ب الزعماء وامللوك، 
اجلي��وش،  وس��يَّر  واالتفاقي��ات،  املعاه��دات  وعق��د 
وخ��اض املعارك، وفتح البالد وأق��ام فيها حكماً تابعاً 

له، فكيف ميكنهم جتاهل ذلك كله؟
يتوه��م بعضه��م أن��ه إن متس��ك بتفس��ير آي��ات 
احلك��م ال��واردة في الق��رآن الكرمي إلى معن��ى القضاء 
والتقاض��ي، أن��ه قد تخل��ص بذل��ك من تبع��ات األمر 
القرآن��ي بإقامة حكم الله في األرض، مع متام غفلتهم 
أو تغافله��م ع��ن أن من تنزل عليه القرآن س��لك طريقاً 
مغاي��راً متام��اً لل��ذي فهم��ه منظ��رو تل��ك االجتاهات، 
فق��د أق��ام نظاماً سياس��ياً جعل الش��ريعة فيه مصدر 
األحكام، وهي املرجعية احلاكمة لس��لوك أتباعها في 

املجتمع اإلسالمي.
ففي املمارس��ة النبوية العامة، مت إخضاع جميع 
مناح��ي احلي��اة ألحكام الش��ريعة، وكذل��ك كان حال 
خلفائه من بعده، في اقتفاء أثره والسير على طريقته 
في تس��يير ش��ؤون احلك��م والن��اس، فالدي��ن عندهم 
لي��س لتوجي��ه الفرد املس��لم ف��ي حيات��ه واختياراته 

الشخصية، بل لضبط مسيرة املجتمع بكليته.
كيف يفعل املسلمون بنظام العقوبات املنصوص 
علي��ه في الش��ريعة؟ ه��ل يس��ع املس��لمن أن يقوموا 
بإلغ��اء تل��ك العقوب��ات أو تبديله��ا مث��الً؟ أال يحتاج 
تطيبقه��ا إلى نظ��ام حكم يقوم على ذل��ك؟ كيف ميكن 
تطبيق تش��ريعات اإلسالم االقتصادية واملالية، إن لم 

يكن النظام قائماً على ذلك وملتزماً به؟ 
ال ميكن بحال جتاوز ذلك كله، لدعوات ونظريات 
ينظر إليها عموم املس��لمن باعتبارها دعوات متهافتة 
وبائرة، يسعى منظروها الستنباتها في أرض ال تصلح 

لها، ما يجعل ثمارها في كل مرة تأتي فاسدة.{

واضح وموّح��د لإلرهاب، إال أن العلم��اء يتفقون على 
معايير عدة. 

واعتمدت املجلة على تصنيف العاملة السياسية 
األيرلندي��ة، لوي��ز ريتشاردس��ون التي حددت س��بع 
خصائ��ص رئيس��ية للعم��ل اإلرهاب��ي: مص��در إلهام 
سياس��ي، ينط��وي على العن��ف أو التهدي��د بالعنف، 
يهدف إلى إرس��ال رسالة بدالً من هزمية العدّو، الفعل 
والضحية لهما داللة رمزية، ُينفذ من قبل »املجموعات 
الفرعية« بدالً من اجله��ات احلكومية، ضحايا العنف 
رس��الة  تس��تهدفه  ال��ذي  اجلمه��ور  ع��ن  يختلف��ون 

اإلرهابين، ويستهدف عمداً املدنين. 
املعارض��ة  األص��وات  أن  نيويورك��ر«  »ذا  ورأت 
تخلط بن الس��بب والنتيجة، إذ حقيقة إرهاب الناس 
ال تعني بالضرورة ارتكاب عمل إرهابي، مشددة على 
أن االس��تعمال »الفضفاض« و»املُهمل« للمصطلحات 

يفقدها معناها.{

بقلم: بسام ناصر 

بقلم: ماجدولي الشموري

الكويت: القمة الخليجية المقبلة 
ستشهد نهاية مفرحة ألزمة الخليج

نقل��ت صحيف��ة »ال��رأي« الكويتية ع��ن مصدر 
دبلوماس��ي رفيع املس��توى قوله إن الكويت ستبدأ 
خالل أيام إيفاد مبعوثن إلى دول مجلس التعاون، 
لتسليم رسائل إلى القادة اخلليجين تتعلق بانعقاد 

القمة اخلليجية املقررة في كانون األول املقبل.
واعتب��ر س��فير الكوي��ت ل��دى مملك��ة البحرين 
الش��يخ ع��زام الصب��اح أن »القم��ة اخلليجي��ة ف��ي 
الكويت ستفتح صفحة مضيئة في مسيرة التعاون 
اخلليجي، وأنها ستش��هد نهاية مفرحة لالختالفات 

اخلليجية«.
وأك��د الش��يخ ع��زام أن »حكم��ة ق��ادة مجل��س 
التع��اون وحرصه��م على تعزيز اللحم��ة اخلليجية 

ملواجه��ة التحدي��ات االس��تراتيجية املتصاعدة في 
املنطق��ة س��تعزز اجواء التف��اؤل، وأن األي��ام املقبلة 

ستشهد حتركات ديبلوماسية في هذا اإلطار«.
وكان نائب وزير اخلارجية خالد اجلارالله أكد 
قبل أيام أن »الكويت على أهبة االستعداد الحتضان 
القمة اخلليجية«، مشيراً إلى أن الوساطة الكويتية 
مس��تمرة وس��تتواصل إلى ان نصل لنهاية سعيدة 

لهذا اخلالف املؤسف.
وتعص��ف باخلليج أزمة ب��دأت، في 5 حزيران 
املاض��ي، إث��ر قط��ع كل م��ن الس��عودية واإلم��ارات 
والبحرين ومصر عالقاتها مع قطر؛ بدعوى »دعمها 

لإلرهاب«، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.{
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اللهَمّ اكشف عن األمة هذه الغّمة!!
 الغمة هي املصيبة أو النكبة أو الكارثة احلاّلة بهذه 
األمة املسلمة، بل هي املصائب والنكبات والكوارث التي 
جعلته��ا في هذا العصر أمة ال وزن لها بن األمم األخرى، 
وال حتى عند نفس��ها، ألن حالها البئيس��ة ال تخفى على 
إنس��ان وال ينكره��ا أُيّ ِعيان. إنها غم��ة تأخذ بالتالبيب 
واألنفاس حتى َلتكاُد تخنقنا وتزهقنا وال تتركنا نتنفس 
تنفس��اً طبيعياً، أو تدعن��ا نتكلم كالماً س��ليماً، أو نحكم 

حكماً كرمياً.
إنه��ا الطاّم��ة الت��ي تتمث��ل م��ن بع��ض م��ا تتمث��ل 
باخلروج على احلكم بش��رع الله للحكم بش��رع البش��ر 
وتعطيل احلدود، وانتش��ار املوبقات واملساوئ اخللقية 
م��ن اخت��الط اجلنس��ن ب��ال ضواب��ط، وإن��كار القوانن 
اإللهي��ة ف��ي ال��زواج واملي��راث والعالق��ات االجتماعية، 
ومحاّدة اإلخوَة في الدين ومواّدة س��واهم من أعداء هذا 
الدين، وهجر النظم اإلس��المية في السياسة واالقتصاد 
إلى أن أصبحت األمة في السياس��ة ف��ي ذيل األمم، وفي 
االقتص��اد مدينة باملليارات ألعدائها، على الرغم من أنها 
تقوم على بحار من الثروات بش��تى أصنافها.. حتى لقد 

مة البارزة فيها. أضحى الهرنْج السِّ
وإن��ي ألعرُف أن الله تعالى يقول: <إن الله ال يغّيُر 
ما بق��وٍم حتى يغّيروا ما بأنفس��هم> ويقوُل: <ذلك بأن 
الل��ه لم ي��ُك مغّيراً نعم��ًة أنعمها على ق��وٍم حتى يغّيروا 
م��ا بأنفس��هم>، ويق��ول رس��ولُه الك��رمي ف��ي احلدي��ث 

القدس��ي: )وذكر الرجَل أش��عَث أغبَر يطيل السفر، يرفع 
، ومطعمُه حرام وملبس��ُه  يديه للس��ماء: ي��ا رُبّ ي��ا رُبّ
حرام وُغِذَي باحلرام، فأنى ُيس��تجاُب له( ؟! نعرُف هذا 
ونعلمُه، ولكننا نعرُف أنه س��بحانه بيدِه وحدُه تفريُج 
الك��روب، وأننا مأموروَن بالدعاِء، إذ يقول: <وقال رُبّكم 
ادعوني أس��تجبنْ لك��م>، ولذا فلن نترَك الدعاَء إن ش��اء 

الله، ألن الدعاء كما في احلديث: )هو العبادة(!!
 وم��ن هنا فإنن��ا نحن وأوالدن��ا وأزواجن��ا وأهلونا 
وإخوانن��ا ومن يل��وذ بنا نقف في هذه األي��ام في صعيٍد 
واحد أو ُصُعداٍت مختلفة هنا وهناك من ليٍل أو نهاٍر، وال 
عَن متضِرّعَن  سّيما في األس��حار، جنأُر إلى اللِه متخِشّ
متذِلّلَن، أن يرحمنا ويرحَم أشياخنا ونساءنا وأطفالنا 
ومجاهدين��ا بالتخفي��ف من النوازل الصاّخ��ة علينا من 
الغرب��اء وم��ن األقرب��اء، الذين وضع��وا أيديه��م بأيدي 
جّزارين��اِ، وأن يرف��َع مقت��ُه وغضب��ُه عن��ا، وأالّ يؤاخذنا 
بضعفنا وال مبا فعلُه الس��فهاُء منا. أجل، نقُف صائحَن 
ِول��َن مس��تغيثَن أن يكب��َح عن��ا جماَح  صارخ��ن وُمعنْ
أعدائنا، ويقمع بأَس وحوشهم العادية علينا تودُّ سحق 
ومح��َو ديننا واحتالل بالدنا وتركنا حتت أقدامهم أذالَء، 

وفي ساحاتهم خدماً لهم وعبيداً.
وإن��ا لنعل��ُم أنن��ا مأم��وروَن م��ع الدع��اِء بالصب��ر 

وانتظ��ار رحم��ِة الل��ه، فه��ي قريٌب م��ن احملس��نن، وأن 
النص��ر مع الصبر، وأن الله تعالى كما جاء في احلديث: 
نا  )ال يس��تعجل بعجلة أحدكم(، ولكننا نعلُم كذلك يا رَبّ
أن��َك قد تعّه��دَت جالل��َك لدعواتن��ا املظلومة وش��كاوانا 
املكروث��ة أن ترفعه��ا فوق الغم��ام وتس��تجيب لها، ولو 
بعد ح��ن. نعلُم هذا كلَُّه، ولكن نطلُب غفراَنك وأن ترحم 
ضعفنا، فهذه طبيعُة البش��ر أنهم يس��تعجلون، ونحن 
منهم رحماك لن��ا ولضعفنا واس��تعجالنا، ألنُه ال يخفى 
علي��َك أنُه قد طّمت الش��رور وعّمت البلوى وبلَغ الس��يُل 
الزب��ى كم��ا يقولون، وق��د جأَر وأس��تبطأ من ه��و أعظم 
من��ا مما حكيت��ُه عنه��م س��بحانك بقولَك: <أم حس��بتم 
أن تدخل��وا اجلّنَة وملّ��ا يأتكم مثُل الذي��َن خلَوا من قبلكم 
مّس��تهم البأس��اُء والضراُء وُزلزلوا حتى يقوَل الرس��وُل 

والذيَن آمنوا معه متى نصُر الله>؟!
وحتّكم��وا  الرويِبض��اُت  ربُّ  ي��ا  فين��ا  س��اد  لق��د 
وجتّب��روا، وهم الذي��ن كانوا باألمس كاملتاع املنس��ي أو 
اخل��ردة املهملة ال يؤول��ون - عند التحقي��ق - إلى أصٍل 
طّي��ب أو خلق ك��رمي أو حس��ٍب رفيع، فوج��دوا الفرصة 
س��انحًة لينتقموا من الكرام، ويش��فوا صدورهم من أهل 
التقوى والصالح وأصحاب الش��رف والكرامة، ش��أنهم 
في ذلك ش��أن اليهود الذين ورثوا ذلك من دينهم احملرف 
وأخالقه��م الرذل��ة املتوارث��ة وحياته��م اخلانع��ة التي 
عاش��وها في ظ��الل ُمس��تعبِديهم من فراعن��ة وغيرهم. 
ولع��ل ه��ؤالء الرويبض��ات تتلم��ذوا على أولئ��ك اليهود 
بشكل أو بآخر، فهم منهم قريٌب من قريٍب، وشبه الشيء 

منجذٌب إليه. 
رون، لم نبذل الوس��ع   إنن��ا نقر بأنن��ا ي��ا ربُّ مقِصّ
ف��ي رفع الظلم ع��ن كواهلن��ا، ودفع األذى ع��ن ظهورنا، 

ولكنن��ا نرى وأنت أعلم يا صاحب األمر أن الهجمَة علينا 
شرس��ة والغ��ارة ش��عواء واحِلمنْل ج��َدُّ ثقي��ٍل، وخاصًة 
للفئ��ة التي تنهض لإلصالح وترى الطريَق الالحَب إليك 
م��ن بن قطعان ه��ذه األمة التي تدين بنظ��ام اجلاهلية، 
وتخضع لنظمها وتخنع لس��ادتها في بالدنا وساداتهم 
في بالد الش��رق والغرب. فنحُن في هذا املعترك العسير 
نِع��ُدُك ي��ا خالقنا أالّ ُنق��َرّ األذى فينا وال نقع��د عن العمل 
ن��ا، ولكننا مع ذلك  لمة وأنت ربُّ وال نخضع لس��لطان الَظّ
نرجو عونك، ونطلب حمايتك، ونس��تنزُل عليهم عقابك، 
ونستحثُّ نصرك الذي وعدتنا. فنحُن نقول على الدوام 
كم��ا كان يق��ول س��يدنا موس��ى عليه الصالة والس��الم: 
)ربِّ إن��ي مل��ا أنزل��َت إلَيّ من خي��ٍر فقيٌر(، وإنن��ا - وأنت 
ن��ا - لندعو على هؤالء الذي��ن حاربوا ديننا،  تعل��ُم يا رَبّ
وط��اردوا دعاَتن��ا، وباعوا بالدن��ا، وتعاونوا م��ع أعداء 
األم��ة رجاَء زعاماتهم الفارغة، كلما س��نحت فرصة، وال 
س��يما في أعق��اب الصلوات وعن��د اإلفط��ارات بالصيام 
الف��رض أو النف��ل. نعم ندع��و على أولئك الغرب��اء فينا، 
وإن تسَمّوا بأس��مائنا، وزعموا أنهم يدينون بديننا، كما 
دعا رسولك عليه الصالة والسالم: )اللهم منزل الكتاب، 
مجرَي الس��حاب، هازَم االحزاب، اهزم هؤالء الطواغيت 
وانصرن��ا عليهم كما نص��رت محمداً - صل��ى الله عليه 
وس��لم - على أبي جهل، وإبراهيم على منرود، وموسى 
على فرعون(. وكما دعا موسى على قوم فرعون: <ربنا 

اطمس على أموالهم، وأشدد على قلوبهم>.
وختام��اً، اللهم نصرك الذي وعدتنا، إلى من تكلنا.. 
إلى قريٍب يتملك أمرنا، أم إلى بعيٍد يتجهمنا، اللهم إن لم 
يك��ن بك علينا غضٌب فال نبالي، لك الُعتبى حتى ترضى 

وال حول وال قوة إال بَك...{

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

ْبِر وَمراَرُته حالوُة الَصّ
ب���ر، والله تعال���ى يقول: }وتواَص���وا باحلقِّ  إن دي���ن الل���ه مبن���يٌّ على أْصَل���ي: احلقُّ والَصنّ
ًا في  ر اخَلْلُق في َصْب���ر الله على الِعب���اد، الزدادوا ُحبنّ ْب���ر{ العص���ر-3؛ ول���و تفَكنّ وتواَص���وا بالَصنّ

اإلحسان وصبرًا على األنام.
بر، وإن التف���اُوت بي صبر الله وبي صبر  إن صب���َر الل���ه تعالى على عب���اده هو أعظُم الَصنّ
جميع خلِقه كالتفاوت بي ُملِكه وُملِكهم، وِعلِمه وِعلِمهم، وسائِر صفاِته وصفاِتهم، والرسول 
الك���رمي صل���ى الله عليه وس���لم يقول في ذلك: »ما أح���ٌد أصبَر على أذًى يس���َمُعه من الله عز 
بور الذي ال  ع���ون لله الولد وهو ُيعافيهم ويرُزُقهم« متفق عليه. والله تعالى هو الصَّ ، َيدَّ وج���َلنّ

بور«. : »إني أنا الَصنّ ُيعاجُل الُعصاة بالِعقاب واالنتقام، وقد جاء في احلديث الُقدسينّ
إن مقابلة خاِلق اخلالئق وماِلك املمالك بأعمال الُفجور والَقبائح، وبالقْدح في أسمائه 
بور  ته، وُجحود آياِته، وتكذيِب ُرُسِله وأنبيائه، أمٌر ال يصبر عليه إالنّ الصَّ وِصفاته، وإنكاِر َوْحداِنَينّ
الَغف���ور؛ وإذا أردت أن ت���زداد ِعلم���ًا بصبر الله تعالى فاْتُل قول الله عز وجل: }إن الله مُيس���ك 
ْرن منه وتنَش���قُّ األرُض  الس���ماَء واألرض أن َت���زوال{ فاط���ر-14، وقوله: }تكاد الس���موات يتفَطنّ
وال لعظيم ما  ًا{ مرمي-90؛ فالس���موات واألرض متوُر وتس���تأِذن خاِلَقها بالزَّ وتِخرُّ اجلبال َهدنّ
يأتيه اإلنسان فُيمسكها الله ِبِحلمه وَعْفِوه، وإن الشرك بالله تضطرُب منه جميُع اخلالئق إالنّ 
س���ٌة على »ال إله إالنّ الله«، وتكاد تنخلع من ِس���رِّ بقائها، فيحِبسها  َقلي ألنها مخلوقٌة مؤَسنّ الَثنّ
بِّ جلنّ وعال لكفى،  الله بصْبره وعفوه. وَلو لم يكن للصبر من فضيلة إال دخوله في صفات الرَّ
ِتهم له سبحانه، وبأنواع اآلثام وصنوف  ق بُكْفر الِعباد وِشركهم، ومسبَّ فكيف وَصبُره تعالى يتعَلنّ
قمة، بل  نا تعالى يحُلم عنهم ويصبر على ُفجورهم، وال ُيعاِجُلهم بالُعقوبة والنِّ الِعصيان، وربُّ
ع  ل لهم َمعاِرج الس���ماء للتضرُّ وبة واإلنابة، وُيس���هِّ مُيِهُله���م وَيرُف���ق بهم، ويفتح لهم أبواب الَتنّ
ر، وأن يأخذ اأُلهبة من  ِخذ الُعدة الكاملة م���ن التصبُّ ع���اء، ف���ال َمناَص للمؤِمن من أْن يتَّ والدُّ

ء، وُمخالطته لألصدقاء واألعداء. م في ُمعاشرته لألقرباء، ومصاحبته لألِخالنّ التحلُّ
بر  اعي إلى الهيجاِء بغير سالح، فالَصنّ إن املؤمن السائر في هذه احلياة من دون صبٍر كالَسنّ

ٌة ال َتْكُبو، وُحساٌم ال ينُبو. له َمِطَينّ
س يصبر على ُخُلق زوجته، وال يْفِقُد َصبرُه إذا ساءه منها خصلٌة أو خليقٌة  إن املؤمن الكِينّ
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ال َيفَرك مؤمٌن مؤمنة، إن كره منها ُخُلقًا َرِضي منها 
ة ال�ُمقاساة في تربية األبناء، فإنه إْن نَزع  آخر« رواه مس���لم؛ ويصِبر على قس���وة ال�ُمعاناة، وِش���َدنّ
رداء الصب���ر ُأس���ِقط في يده، وكتب هزميت���ه ِبَيراِعه، وفي احلديث: »إلَزموا أوالدكم وأَحِس���نوا 
أَدَبه���م« رواه اب���ن ماج���ه، فعليه أن يصبر على كْيد احلس���ود، فإن َصْبره قاِتُل���ه، وأن يصبر على 
ع���داوة اخَلص���م احَلق���ود، فإن ِحلمه آس���ره، وعليه أن يصبر عل���ى قطيعة القرابة وَمس���اءتهم 
، وال يزال معه من الله ظهير عليهم« من حديث  ُهم امللنّ وجهالتهم، فإنه إن فعل »فكأمنا ُيِسُفنّ
ِح���م، »وال يدخل اجلنة  رواه مس���لم، فإن���ه إن كان فاق���دًا صبره في دائ���رِة َرِحمه، كان قاطعًا للَرنّ

قاطع رحم« متفق عليه.
���الن، واألتب���اع واألْع���وان، وعل���ى َهناِت  وعلي���ه كذل���ك أن يصب���ر عل���ى أذى اإلخ���وان واخلِّ
���ركاء في  ���ال، وال�ُمصاحب���ي ف���ي الس���فر، واملرافقي في احلض���ر، وعلى  الُشنّ املوظف���ي والُعمنّ

األموال واألعمال، وعلى امل�َديني وال�ُمْعِسرين، وعلى السائلي وامل�ُلِحفي.
جال، وتخور دون ُبلوغه  نًا، بل تعجز عنه عظائم الرِّ إنك قد تقول: إن الصبر ليس أمرًا هيِّ
عزائُم األبطال؛ ستقول إن الصبر أمرُّ من الَعْلَقم، وأمرُّ من احَلْنَظل... نقول: ُأنُظر إلى ُحْسِن 
ه، وما أوتي أحٌد  عاقبت���ه وح���الوِة ثمرته، وإلى لذة َش���هِده بعد إب���ر َنْحِله، ف�»إن الصبر خي���ٌر كلُّ

عطاًء خيرًا له وأْوَسَع من الصبر« رواه البخاري؛ والشاعر يقول:
لكْن عواِقُبه أحلى من العسِل الصبُر ِمثل اسِمه ُمرٌّ َمذاقُته   

بقلم: د. علي العتوم 

رج��ب  الترك��ي  الرئي��س  ق��ال 
طي��ب أردوغ��ان إن ب��الده تعاملت 
باملثل مع تعلي��ق الواليات املتحدة 

منح تأشيراتها.
ج��اء ذلك ف��ي مؤمت��ر صحفي 
بت��رو  األوكران��ي  بنظي��ره  جمع��ه 
بوروش��نكو، ف��ي العاصم��ة كييف. 
وأوض��ح أردوغان أن س��فارة بالده 
ف��ي الواليات املتحدة، تصرفت وفق 
مب��دأ التعام��ل باملثل، ونش��رت من 
جانبه��ا بيان��اً مماث��الً ملا ص��در عن 

الس��فارة األمريكية في أنقرة بخصوص تعليق إجراءات 
من��ح التأش��يرات. وأع��رب ع��ن أس��فه للق��رار األمريكي 
وتطبيق��ه، مش��يراً إلى أن مس��ؤولي اخلارجي��ة التركية 
ش��رعوا في التواصل مع نظرائهم في واش��نطن مباشرة 

لدى صدور القرار.
وف��ي وق��ت س��ابق، اس��تدعت اخلارجي��ة التركية، 
مستش��ار الس��فارة األمريكية في أنقرة، فيليب كوسنت، 
وأبلغت��ه تطلعه��ا لتراجع واش��نطن عن قراره��ا. أعلنت 
س��فارة الواليات املتحدة في أنقرة تعليق جميع خدمات 
التأش��يرات في مقرها والقنصلي��ات األمريكية في تركيا 
الس��فارة  الف��ور ردت  املهاجري��ن«. وعل��ى  »باس��تثناء 
التركي��ة في واش��نطن على اخلط��وة األمريكي��ة بإجراء 
مماث��ل يتمث��ل ف��ي تعلي��ق إج��راءات من��ح التأش��يرات 
للمواطن��ن األمريكين ف��ي وجميع القنصلي��ات التركية 

بالواليات املتحدة.
وتأت��ي ه��ذه التطورات، بع��د أيام من ص��دور حكم 
قضائ��ي ترك��ي بحب��س »مت��ن طوب��وز« املوظ��ف ف��ي 
القنصلية األمريكية العامة في إس��طنبول، بتهم مختلفة 
بينه��ا التجس��س. وي��وم اجلمع��ة املاض��ي، ق��ال وزي��ر 
اخلارجي��ة التركي مولود جاوي��ش أوغلو، إن هناك أدلة 
خطيرة ضد موظ��ف القنصلية األمريكية.  وأش��ار خالل 
ح��وار م��ع قن��اة »فرانس 24« إل��ى أنه »في ح��ال ثبوت 
ارت��كاب )املتهم( ألية جرمي��ة، من بن الته��م التي يدور 
حولها التحقيق، فإن العمل هنا أو هناك )في إش��ارة إلى 
القنصلية( ال يعطي احلصانة ألحد«. وخالل التحقيقات، 
تب��ّن للنياب��ة العامة ارتب��اط »طوب��وز« باملدعي العام 
الس��ابق الف��ار »زكري��ا أوز«؛ وم��دراء ش��رطة س��ابقن، 
يش��تبه بانتمائهم ملنظمة »فتح الل��ه غولن«، وبتورطهم 
مبحاول��ة االنق��الب الفاش��لة في 15  مت��وز 2016. وفي 
س��ياق آخ��ر، أش��اد الرئي��س الترك��ي بعالق��ات ب��الده 
املتطورة م��ع أوكرانيا، مش��يراً إل��ى دور كييف احملوري 

في ضمان أمن واستقرار املنطقة. وفي وقت سابق شارك 
أردوغان في االجتماع الس��ادس للمجلس االستراتيجي 
املش��ترك رفيع املس��توى ب��ن البلدين. وش��هد االجتماع 
توقيع عدد من االتفاقي��ات االقتصادية، بينها خطة عمل 
تطوي��ر العالق��ات 2017- 2019، وعدد م��ن االتفاقيات 
االس��تثمارية، وحماية تشجيع االس��تثمارات املتبادلة. 
ولف��ت أردوغان إل��ى أن العام اجلاري يص��ادف الذكرى 
25 إلقام��ة العالق��ات الدبلوماس��ية ب��ن البلدي��ن. وأكد 
لنظي��ره األوكراني دع��م تركيا لس��يادة أوكرانيا ووحدة 
أراضيه��ا، وقال: »ل��م ولن نعترف بضم )ش��به جزيرة( 
الق��رم غي��ر القانوني«. وأش��ار إل��ى أن تركيا س��تواصل 
متابعة أوضاع تت��ار القرم الذين أثبت��وا والءهم لبلدهم 
)أوكراني��ا(، ونقل قضيتهم إلى احملاف��ل الدولية«. وقال 
إن بالده ستواصل العمل والتنسيق مع أوكرانيا من أجل 
حل أزمة القرم بالوسائل الدبلوماسية في إطار القانون. 
وعبر عن أمله في وضع حّد لالش��تباكات الدائرة شرقي 
أوكراني��ا، وإيج��اد حل لألزم��ة في إطار وح��دة األراضي 

األوكرانية والقانون الدولي.
وفي ه��ذا اإلطار أكد دعم بالده التفاقية »مينس��ك«. 
وتوص��ل ق��ادة أوكراني��ا وأملانيا وفرنس��ا وروس��يا إلى 
اتفاق في مينس��ك، في 12 ش��باط 2015، يقضي بوقف 
إط��الق الن��ار ش��رقي أوكراني��ا وإقام��ة منطق��ة عازل��ة، 

وسحب األسلحة الثقيلة.
وبدأ التوتر بن موسكو وكييف على خلفية التدخل 
الروسي في أوكرانيا بعد إطاحة نظام الرئيس األوكراني 
الس��ابق فيكت��ور يانوكوفيت��ش )املق��رب من موس��كو(، 
موس��كو  دع��م  إث��ر  األوض��اع  وتأزم��ت   .2013 أواخ��ر 
النفصالي��ن موال��ن له��ا في كل من دونيتس��ك )ش��رقي 
أوكرانيا( وشبه جزيرة القرم، وقيامها الحقاً بضم القرم 
إلى أراضيها عقب اس��تفتاء من جانب واحد، في 16 آذار 

}.2014

أردوغان من أوكرانيا: تعاملنا بالمثل
مع تعليق الواليات المتحدة منح تأشيراتها
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ض��رورة تغيير حال املس��لمن إلى األفضل والتمس��ك 
بالثوابت والطاعات، وأن احلج هو موس��م للمجاهدة 
واإلخ��الص لله بالعم��ل. كما كان عرض لس��اليد من 
وحي املناسبة وكلمة للحاجات ألقتها احلاجة صباح 

حجازي.
وف��ي اخلت��ام مت توزيع هداي��ا تذكاري��ة جلميع 
احلاج��ات وأخ��ذ صورة جماعي��ة. وأحي��ت االحتفال 

فرقة احلبيبة لألناشيد اإلسالمية.

واعتب��رت اإلعالمية جني��ب أن هناك ل��كل مهمة زّياً 
مخصص��اً له��ا، فكم��ا أن للطبي��ب زّياً مخصص��اً يرتديه 
أثن��اء إجرائ��ه عملي��ة، وكذل��ك العس��كري أثن��اء قيام��ه 
مبهماته في احلرب، فإن زّي املرأة املس��لمة هو احلجاب 
للقيام بتأثيره��ا اإليجابي والفعال في املجتمع. وختمت 
حديثه��ا بأن وجه��ت دعوة لكل فتاة مس��لمة بأن تبرهن 
أمام ربها أنها أطاعته بتقدير »محجبة مع مرتبة شرف« 

الشرف الرباني والشرف القرآني.
أحيت احلفل فرق��ة »حور اجلنة« الت��ي قدمت باقة 
من األناش��يد من وحي املناس��بة. وتزي��ن احلفل بارتداء 
فتاة احلجاب، ومت تكرمي الس��يدات والفتيات احملجبات. 

كما تخلله معرض مستلزمات احملجبة وحلويات.

وتسعى من خاللها أي مؤسسة إلى حتقيق أهدافها. 
وكانت الفت��رة الثانية ترتكز على ورش عمل، قامت 
فيه��ا املتدربات عل��ى حتديد بع��ض القوان��ن املقترحة 
)به��دف متريره��ا أو إلغائه��ا أو تعديله��ا( والعمل على 
اعتم��اد وس��ائل املناصرة، م��ن خطط مس��بقة، وحتليل 

واقع، للوصول الى النتائج املرجوة من هذه القوانن.
وأكدت األخت رانية ق��وزي ضرورة تضافر اجلهود 
ب��ن كاف��ة أطي��اف املجتم��ع املدن��ي لتحقي��ق العدال��ة 

االجتماعية والقانونية والسياسية في لبنان.

اس��عد هرموش، مؤكدي��ن جميعاً أهمية العل��م والتعلم، 
داعن الط��الب املتخرجن إلى التمس��ك بالعلم واإلميان 

للنهوض بلبنان وإصالح املجتمع.
وبع��د ذلك ألق��ت الطالبة غيثاء عبي��د كلمة الطالب 
اخلريج��ن، ش��كرت فيها رابط��ة الطالب املس��لمن على 

جهودها في خدمة الطالب.
أما كلمة رابطة الطالب املسلمن فقد ألقاها مسؤولها 
في الضنية احملامي حافظ بكور، فأكد اس��تمرار الرابطة 
في مس��اعيها وجهودها لدع��م الطالب وتبن��ي مطالبهم 

احملقة. 
تخل��ل احلفل وصالت إنش��ادية لفرق��ة الهدى للفن 

اإلسالمي بقيادة املنشد محمود علوان.
وف��ي نهاي��ة احلف��ل مت توزي��ع ش��هادات الرابط��ة 
عل��ى 470 طالب��اً وطالب��ة، إضافة إلى جوائ��ز نقدية مت 
س��حبها بالقرعة، كما مت توزيع ش��هادات لس��بعة عشر 
مس��اعد مس��عف، كانوا قد انه��وا دورة إس��عافات أولية 
أقامته��ا بلدية الس��فيرة بالتعاون م��ع اجلمعية الطبية 

اإلسالمية.

داع��ن الط��الب املتخرج��ن الى التمس��ك بالعل��م، فأهل 
العلم هم اسرع الناس ادراكا للحق.   

ث��م كان��ت كلم��ة مس��ؤول اجلماع��ة اإلس��المية في 
القلم��ون الدكتور وس��يم عل��وان، الذي أك��د أهمية العلم 
ومكانته في الش��رع احلنيف، مس��تعرضاً دور اجلماعة 
في تربية الطالب وتنمية قدراتهم الش��خصية، مؤكداً أن 
اجلماعة بكل مؤسس��اتها هي من الوطن وخلدمة أبنائه 
ليصبح ف��ي مكان��ة مرموقة. واس��تنكر اس��تمرار اعطاء 
ال��دروس ف��ي بعض اجلامع��ات وامل��دارس أثن��اء وقت 
ص��الة اجلمع��ة، مؤك��داً أن اجلماعة في لبن��ان ومكتبها 
الطالبي لن يتوقفا ع��ن املطالبة بالتراجع عن هذا اخللل 

الدستوري.
وفي خت��ام احلفل مت توزيع ش��هادات الرابطة على 

125 طالباً وطالبة.

وفي ختام الدورة قدم س��عد واملعوش واخلطيب 
وكحول دروعاً تقديرية للمدربن شهاب الدين ونصر 

باسم رابطة الطالب املسلمن.

نظم قسم األنشطة في جمعية النجاة االجتماعية 
- بي��روت، احتفاالً لتك��رمي حاجات بي��ت الله احلرام 
لهذا العام 2017 في قاعة حسانة الداعوق - جمعية 
العناي��ة بالطف��ل واألم، يوم اجلمع��ة 6/10/2017 

بحضور ممثالت عن اجلمعيات وزوجات املخاتير. 
بح��ركات  االحتف��ال  النج��اة  براع��م  افتتح��ت 
لبن��ان  ف��ي  اجلمعي��ة  مس��ؤولة  وألق��ت  تعبيري��ة، 
الصيدل��ي خت��ام احل��اج ش��حادة كلم��ة أك��دت فيها 

نظم قسم الدعوة في جمعية النجاة االجتماعية في 
اإلقليم - ش��حيم، احتف��االً تكرميياً للمحجب��ات بعنوان 
»مب��ارك طاعتك.. بتقدي��ر محجبة« وذلك ي��وم اجلمعة 

2017/10/6 في قاعة النادي الثقافي في شحيم.
عرفت احلفل الطالبة زينب عويدات، وافتتح بآيات 
م��ن الذكر احلكيم ألقتها الطالبة آالء وس��يم ش��عبان من 
معهد »إقرأ وارق«، ث��ّم كلمة للداعية واإلعالمية »هنادي 
الش��يخ جنيب« التي باركت للمحجبات التزامهن طاعة 
الرحم��ن، وأش��ارت إل��ى أّن ما يس��مى »خل��ع احلجاب« 
لي��س ظاهرة، ب��ل إن ارتداء احلجاب ه��و الظاهرة األكثر 
انتشاراً؛ وإن ما ينقصنا هو املذياع والشاشة إلبراز هذه 

الظاهرة بصورة جلّية وواضحة.

أقام قسم التأهيل النس��ائي السياسي في اجلماعة 
دورة  سياس��ية،  دورات  سلس��لة  وضم��ن  اإلس��المية 
تدريبي��ة بعن��وان »املناصرة واحلش��د«، وكان ذلك يوم 
األح��د في 1 تش��رين األول، ف��ي مركز الدع��وة - بيروت. 

شاركت في الدورة ثلة من املتدربات من جمعيات عدة.
طرح��ت املدرب��ة »رندى يس��ير« ف��ي القس��م األول 
م��ن الدورة تعريف��ات عدة ملصطل��ح املناص��رة، والفرق 
بينها وبن احلش��د والتأييد، وأظهرت مميزات املناصرة 
وكيفي��ة اعتماد اخلطة - الق��وة، التي متكن من املناصرة 

أقامت رابطة الطالب املسلمن في الضنية احتفالها 
الش��هادات  ف��ي  الناجح��ن  الط��الب  لتك��رمي  الس��نوي 
املتوس��طة والثانوية واملهنية عصر يوم األحد 8 تشرين 
األول، وذلك في ملعب مدرسة االميان اإلسالمية في سير 
- الضنية، مبش��اركة النائب الدكت��ور أحمد فتفت ممثالً 
باألس��تاذ س��امي فتفت، وحض��ور كل من رئي��س املكتب 
السياس��ي للجماعة اإلس��المية في لبنان األستاذ اسعد 
هرموش، ورئيسة املنطقة التربوية في الشمال األستاذة 
نهل��ة حامات��ي، ورئي��س احت��اد بلديات الضني��ة محمد 
س��عدية، كم��ا حضر احلف��ل مدي��رو امل��دارس واملهنيات 
ورؤس��اء بلدي��ات ومخاتي��ر، وممثل��ون ع��ن األح��زاب 

واجلمعيات وفعاليات وحشد من أهالي الطالب.
ب��دأ احلف��ل بت��الوة من الق��رآن الك��رمي، ثم النش��يد 

الوطني ونشيد الرابطة.. 
رحب عريف احلفل الشيخ مصطفى قره باحلضور، 
وق��د ألقي��ت كلم��ات باملناس��بة ل��كل م��ن رئي��س احتاد 
بلديات الضنية، ولرئيسة املنطقة التربوية في الشمال، 
ولرئيس املكتب السياس��ي للجماعة اإلس��المية األستاذ 

نظمت رابطة الطالب 
القلم��ون  ف��ي  املس��لمن 
بلدي��ة  م��ع  بالتع��اون 
القلمون احتفالها احلادي 
ط��الب  لتك��رمي  عش��ر 
املتوس��طة،  الش��هادات 
الثانوية واملهنية، برعاية 
وحض��ور رئيس��ة املنطقة 
الش��مال  ف��ي  التربوي��ة 
حامات��ي  نه��ال  األس��تاذة 
ف��ي  الفيص��ل  مبطع��م 
احلفل  وحض��ر  القلم��ون. 

رئيس بلدية القلمون احلاج طالل دنكر وأعضاء البلدية، 
رئيس دائرة الش��باب والش��ؤون التعليمية في اجلماعة 
اإلس��المية في لبنان الش��يخ س��امي اخلطيب، مس��ؤول 
اجلماعة االس��المية في القلمون الدكتور وس��يم علوان، 
العقيد خطار ناصر الدين ممث�الً بالدكتورة عبير علوان، 
عدد م��ن العلماء، باالضاف��ة الى مديري م��دارس البلدة 

وحشد كبير من أهالي الطالب.
م��الط  ايه��اب  األخ  احلف��ل  عري��ف  رح��ب  بداي��ة 
باحلضور، وتليت بعد ذلك آيات من القرآن الكرمي لشيخ 
قراء القلم��ون والكورة والبترون الدكتور زياد احلاج، ثم 

النشيد الوطني ونشيد الرابطة.
ثم ألقيت كلمات باملناس��بة لكل من رئيس��ة املنطقة 
التربوي��ة، رئي��س البلدي��ة احلاج ط��الل دنكر، الش��يخ 
س��امي اخلطيب، مؤكدين جميعاً أهمي��ة العلم والتعلم، 

املسلمن  الطالب  رابطة  نظمت 
حت��ت  تدريبي��ة  دورة  برج��ا،  ف��ي 
عن��وان »حتدَّ نفس��ك وانطلق«، في 
قاعة مسجد الدمياس، حاضر فيها 
املدرب��ان الدولي��ان الدكتور راش��د 
شهاب الدين والدكتورة سحر نصر 

ضو.
افتتحت الدورة بكلمة ترحيبية 
م��ن نائ��ب رئي��س رابط��ة الط��الب 
املس��لمن في برجا محمد سعد، ثم 
القت عضو املجلس البلدي احملامية 

خديجة املعوش كلمة.
وقّدم ش��هاب الدي��ن ونصر محاضرت��ن قّيمتن 

بهذا االطار.

»النجاة« في بيروت تكّرم حاجات بيت الله الحرام

»مبارك طاعتك.. بتقدير محّجبة«
لجمعية النجاة في شحيم

المناصرة والحشد.. دورة سياسّية نسائية

رابطة الطالب المسلمين في الضنّية تكرم طالبها الناجحين

رابطة الطالب المسلمين في القلمون تكّرم الطالب الفائزين

دورة تدريبّية لرابطة الطالب المسلمين في برجا

أنشطة
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���م وجهها ِقبل  ل���م تك���د تنتهي حرك���ة حماس من إج���راء انتخاباتها الداخلي���ة حتى بدأت تيمنّ
املصاحلة الفلسطينية، في مسعى حثيث إلنهاء االنقسام ورفع احلصار املفروض على قطاع غزة. 
وف���ي س���بيل تأكيد هذا التوجه، أقدم���ت احلركة على تقدمي تنازالت غير مس���بوقة، كان أبرزها حلنّ 
اللجن���ة اإلداري���ة ف���ي قطاع غزة والترحي���ب بقدوم حكومة الس���لطة من رام الله لتس���لم زمام أمور 
س���م خطاب قيادات حماس بتصميم ال س���قف له في س���بيل حتقيق  القطاع. إلى جانب التنازل، اتنّ
ة( فإن احلركة تريد حتقيق املصاحلة »بأي  املصاحلة، وعلى حد تعبير قائد حماس )إسماعيل هنينّ
ة مع إعالمية مصرية طاملا كانت تكيل الش���تائم  ثم���ن«. ج���اء ذلك في مقابلة صحفية أجراها هنينّ
واالتهام���ات حلرك���ة حم���اس. ووصل اإلصرار احلمس���اوي حد تهديد قائد احلرك���ة في غزة )يحيى 
الس���نوار( بأنه س���يقوم »بكس���ر عنق كل م���ن ال يريد املصاحلة«، س���واء كان من أبن���اء حماس أو من 

غيرها)!!(.
خذ ويريد أصحابه الس���ير به  الواض���ح ه���و أن التوجه نح���و املصاحلة وإنهاء االنقس���ام قرار اتُّ
حتى النهاية. لكن الواضح كذلك هو أن اتخذ هذا القرار لم يتكبد عناء تهيئة ساحته وجماهيره 
ومناصري���ه، بدليل أنه ش���كل مفاج���أة لكثيرين. وبدل اس���تدراك ما حصل والعم���ل الدؤوب إلقناع 
الش���ارع به���ذا اخليار، أص���درت القيادة تعميمًا داخليًا حذرت مبوجبه انتقاد مس���اعي املصاحلة في 
وس���ائل التواص���ل االجتماعي حتت طائلة احملاكمة الداخلية. الالف���ت هو أن الطرف اآلخر املعني 
باملصاحلة ال تبدو عليه احلماس���ة واإلصرار الذي تبديه حماس. فمواقف املس���ؤولي في الس���لطة 
الفلسطينية وحركة فتح حترص في كل مناسبة على التصريح والتلميح بأن التقدم احلاصل في 
ملف املصاحلة يعود إلى رضوخ حماس لشروطهم. ووصلت الوقاحة برئيس السلطة حد املفاخرة 
ب���أن التضيي���ق املال���ي الذي فرض���ه على غزة هو الذي دف���ع حماس للتنازل. ومب���ا أننا نتحدث عن 
ر في أكثر من مناس���بة أنه لن يكون في غزة إال س���لطة واحدة وسالح واحد هو سالح  عباس، فإنه كرنّ
حكومة الوفاق. هنا نتساءل: هل هذا يعني أن حركة حماس مستعدة لتسليم سالحها وحلنّ كتائب 

القسام، مبا أنها مستعدة لتقدمي »أي ثمن«؟!
قناع���ة قي���ادة حماس بأهمية املصاحلة والس���عي لتحقيقها جعلها تتجاوز ش���كليات ليس من 
احلكم���ة جتاوزها. فس���مة التواض���ع التي يتحلى بها قادة احلركة قد ُتفه���م من اآلخرين على غير 
محملها. فلماذا يكون قائد حركة حماس في غزة والضفة واخلارج هو من يستقبل رئيس احلكومة 
رام���ي احلمدالل���ه عند وصوله إلى غزة، ويجل���س إلى جانبه في اجتماع الفصائل الفلس���طينية؟! 
���ة ه���و رئيس املكتب السياس���ي ألكبر حركة مقاومة ش���عبية، ومن يناظ���ره هو رئيس  إس���ماعيل هنينّ
الس���لطة فقط. بل إننا إذا رجعنا ألرقام آخر انتخابات تش���ريعية ش���هدتها األراضي الفلس���طينية 
ة حازت ثلثي أصوات الش���عب الفلس���طيني، وهي ش���كلت أكبر كتلة  ف���إن حم���اس التي يقوده���ا هنينّ
في املجلس التش���ريعي، وهي بالتالي األوس���ع متثياًل للفلس���طينيي من أي حركة أو سلطة أخرى. 
ة للش���عب الفلس���طيني أوس���ع من متثيل محمود عباس نفسه، فكيف برامي  وعليه فإن متثيل هنينّ

نه عباس. احلمدالله الذي عينّ
أم���ر آخر ال بدنّ من اإلش���ارة إليه، هو الودنّ املس���تجد بي حماس ومص���ر. فمن املعروف أن مصر 
مارس���ت حص���ارًا عل���ى قطاع غزة زاد قس���وة على حصار »إس���رائيل«. فهي دمرت األنف���اق التي كانت 
تشكل رئة القطاع، وأغلقت معبر رفح، وهي تعتقل أفرادًا من حماس. رغم كل ذلك حترص حماس 

على عدم قطع العالقة مع النظام املصري الذي يرعى املصاحلة الفلسطينية.
أنا هنا ال أحتدث من زاوية أن هذا النظام قتل املئات من اإلس���الميي ويعتقل اآلالف ويحاكم 
العش���رات بتهم���ة التخاب���ر م���ع حركة حم���اس )اإلرهابية في القام���وس املصري(،  ف���ال يتم تقدمي 
شيكات على بياض، كأن ُترفع صورة عبد الفتاح السيسي في شوارع غزة، أو يتم الترحيب والتهليل 

بإعالميي النظام الذين طاملا جاهروا بعدائهم حلماس. 
قد تكون التنازالت التي قدمتها حماس للوصول إلى املصاحلة وإنهاء االنقس���ام الداخلي هي 
اخليار السليم واألصلح للشعب الفلسطيني، لكن في العمل السياسي والشعبي ال يكفي أن يكون 
اخليار صحيحًا، املهم أن تقتنع القاعدة بهذه اخليارات، فتساندك وتؤيدك ومتشي إلى جانبك.<

بقلم: أواب إبراهيم

حماس.. وخيار المصالحة

كلمة طيبة

»ألس��باب  العب��ارة  به��ذه  س��معنا 
بضع��ة  خ��الل  م��رات  ع��دة  لوجس��تية« 
أيام وعلى لس��ان مس��ؤولن رس��مين في 
مناس��بة تأجيل مواعيد كان��ت مقررة ولم 
تتوضح األس��باب احلقيقية لهذا التأجيل 
أو باالح��رى له��ذا التأج��ل أو باالح��رى مت 
إخفاؤها عن الكل مكتفن بعبارة »ألسباب 

لوجستية« وكفى الله املؤمنن القتال. 
ال��ى  املس��ؤولون  جل��أ  م��رة  وأول 
ه��ذه العب��ارة لتبري��ر عجزه��م وإخاللهم 
باحلدث الذي كان��وا يزمعون تنفيذه كان 
أوائل الش��هر املنصرم عندم��ا أعلن كل من 
وزير الس��ياحة أوادي��س كيدانيان ووزير 
الدف��اع يعق��وب الص��راف ع��ن عجزهم��ا 
إقامة احتفال في س��احة الشهداء ملناسبة 
انتصار اجليش اللبناني في معركة جرود 
الق��اع ورأس بعلبك وتكرمياً للعس��كرين 
الشهداء الثمانية الذين أعدمتهم »داعش« 

منذ حوالي السنتن.
وانهم��اك  التحضي��رات  غم��رة  وف��ي 
الس��تقبال  الس��احة  إع��داد  ف��ي  ال��ورش 
املواطن��ن وبع��د جتهيز املس��رح واالنارة 
قب��ل 48 س��اعة م��ن موعد االحتف��ال أعلن 
الوزيران نفس��اهما تأجيل االحتفال املقرر 
ال��ى أج��ل قريب ول��م يصرحا ع��ن حقيقة 
هذا التأجيل واكتفيا بالقول إنه »ألس��باب 
لوجستية« وطبعاً لم يبلغ اللبنانيون هذه 
األسباب التي لم تفصح عن حقيقة التأجيل 
والذي تردد أن��ه لدوافع أمنية، وقيل أيضاً 
ب��أن كلم��ات الرؤس��اء الثالث��ة ل��ن تكون 
ف��ي ه��ذا املهرج��ان متطابقة ح��ول آرائهم 
بتدخ��ل »ح��زب الله« ف��ي معرك��ة جرود 
عرس��ال ضد »جبهة النصرة« و»داعش«، 
ما يخشى معه إحداث بلبلة بن املواطنن 
الذين انقسمت آراؤهم بن مؤيد ومعارض 
لتدخ��ل احلزب ف��ي هذه املعرك��ة، أو رمبا 
العتقاد املس��ؤولن ب��ل تأكيده��م إمكانية 
فش��ل ه��ذا االحتف��ال جماهيري��اً وإمكانية 
رف��ع أع��الم حزبي��ة تس��يء ال��ى مغ��زى 
ه��ذا االحتف��ال ومضمون��ه، وكان التبرير 

الرسمي »ألسباب لوجستية«.
وبع��د أي��ام م��ن إلغ��اء ه��ذا االحتفال 
أعلن��ت احلكومة أن قرارها عقد جلس��اتها 
في احملافظات اللبنانية على التوالي بدءاً 

ألسباب »لوجستية«
م��ن محافظة الش��مال ق��د تأجل ألس��باب 
ج��اد  تبري��ر  أي  ودون  أيض��اً  لوجس��تية 
ومعلل لهذا التأجيل، ولم يعلنوا أن أسباب 
هذا التأجيل انهماكها في اجتماعات مكثفة 
لدراس��ة »سلس��لة الرت��ب والروات��ب« أو 
باالحرى عدم حماس��تهم لهذا القرار الذي 
ميكن أن يفش��ل وال يؤدي أهدافه املرجوة، 
فكان هذا التبرير »ألسباب لوجستية« فما 

هي حقيقة معنى »لوجستية«؟
جاء في موقع »غوغل« أن لوجس��تي 
تعن��ي إداري وكل عمل له طاب��ع مع إدارة 
األعم��ال. وهذا املعنى ينف��ي موافقته على 
تبري��ري الوزيري��ن املذكوري��ن واحلكومة 
اللبنانية ولكنه أصبح من املتعارف إطالق 
ه��ذه العب��ارة تهرب��اً م��ن إيراد األس��باب 
احلقيقي��ة للتأجي��ل. وفي الواق��ع إن كلمة 
»لوجس��تي« تطلق على ل��واء في اجليش 
يع��رف باس��م الل��واء اللوجس��تي الذي ال 
توكل إل��ى عناصره مهم��ات قتالية، وإمنا 
إداري��ة مث��ل أعم��ال مكتبي��ة: كومبيوت��ر، 
بريد إعداد الطعام وغيرها من األعمال غير 

القتالية.
ولق��د انحرف املفهوم اللوجس��تي عن 
معن��اه األصل��ي ليك��ون ذريع��ة للتغطية 
على حقيقة السبب الواقعي الذي ال ينطبق 
تن��وع  اللوجس��تي.ورمبا  املعن��ى  علي��ه 
املفه��وم اللوجس��تي ليتذرع به كل فاش��ل 
أو محب��ط أو يائ��س وميكن أن نس��مع عن 
خطيبن أنهما انفصال ألس��باب لوجستية 
أي »م��ا ف��ي نصي��ب«! وق��د يب��رر فري��ق 
رياضي خسارته لهذه األسباب لكي ينفي 
عن نفس��ه عدم جدارته بالفوز، وكذا األمر 
مع طالب راسب في صفه متذرعاً بأسباب 
لوجستية من أجل اخفاء تقصيره وفشله.

وباملناس��بة فإنني ال أدعي أن أسباب 
تأخري ع��ن كتاب��ة بعض املق��االت خالل 
الشهرين املنصرمن أسباب »لوجستية«، 
فيم��ا الواق��ع ه��و توعكي الصحي بس��بب 
»الباركنس��ون« امل��الزم لي، أعانن��ي الله 
عل��ى حتمله م��ع متنيات��ي بالدع��اء منكم 
لتج��اوز هذه احملن��ة التي رضين��ا بها وال 

مجال لالدعاء بأسباب لوجستية.{
عبد القادر األسمر

مواقيت الصالة
حس��ب توقيت مدين��ة بي��روت

أيام
 األسبوع

العشاءاملغربالعصرالظهرالشروقالفجر
ساعةدساعةدساعةدساعةدساعةدساعةد

السبت
األحد
اإلثني
الثالثاء
األربعاء
اخلميس
اجلمعة

م رنّ
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24
25
26
27
28
29
30

14
15
16
17
18
19
20

10
11
11
12
13
14
14

5
5
5
5
5
5
5

41
42
43
44
44
45
46

6
6
6
6
6
6
6

24
24
23
23
23
23
23

12
12
12
12
12
12
12

39
38
37
36
35
34
33

3
3
3
3
3
3
3

07
05
04
03
02
01
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6
6
6
6
6
6
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28
27
25
24
23
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7
7
7
7
7
7
7


