
انجازات العهد الجديد!!
في اللقاء اإلعالمي الذي أقامه رئيس اجلمهورية يوم االثنني املاضي في قصر بعبدا.. 
أراد الرئي���س أن يثب���ت إجنازات���ه خ���الل العام األول من عه���ده، صارفًا النظ���ر عن حقائب 
وزاري���ة ل���م تكن معروفة قب���ل عهده امليمون. ولو أنه اس���تحضر مع���ه وزراء: الطاقة واملياه، 
البيئ���ة، التنمية اإلدارية، مكافحة الفس���اد، ش���ؤون رئاس���ة اجلمهورية، ش���ؤون النازحني.. 
وغيره���م، ليجيبوا على أس���ئلة اإلعالميني، ماذا قدموا للبن���ان واللبنانيني، لكانوا أراحوا 
الرئي���س ف���ي احلديث ع���ن إجنازاته خالل الس���نة األولى م���ن العهد اجلدي���د. فالكهرباء 
مقطوعة عن معظم املناطق، واملياه كذلك، وإن س���ألت فهي ماحلة غير صاحلة للش���رب أو 
االستعمال.. أما مكافحة الفساد فحّدث وال حرج. و»حقوق اإلنسان« متناثرة ال محل لها 
في الس���احة اللبنانية وال معنى. أما ش���ؤون النازحني فهي ضائعة ويتداولها السياس���يون 
دون أن تك���ون أمامه���م خط���ة للع���ودة. وأم���ا التنمية اإلداري���ة فحدث عنها وال ح���رج. وأما 
ش���ؤون املرأة فهي ش���به مغّيبة في املجلس النيابي، ووزيرة واح���دة في مجلس الوزراء. كان 
بإم���كان الرئي���س أن يطرح اجن���ازات هؤالء الوزراء، لكانوا أراحوه قلي���اًل، لكنهم رمبا أرادوا 
أن يترك���وا ل���ه م���ا يقوله ع���ن اجنازات وزاراته���م في الذكرى الس���نوية الثاني���ة.. فلننتظر!
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يقتحمون برلمان إقليم شمال العراق
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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(

الجيش يحتفل بتسلم 
طائرتي سوبر توكانو

احتف��ل اجليش اللبنان��ي، في قاعدة 
حامات اجلوية )ش��مال لبنان( بتس��لمه 
طائرتي A29 »سوبر توكانو« مقدمتني 
من الس��لطات األميركية ملصلحة اجليش 

اللبناني.
وش��ارك في االحتفال ال��ذي أقيم في 
القاع��دة قائ��د اجلي��ش العم��اد جوزي��ف 
ع��ون والس��فيرة األميركي��ة ل��دى لبن��ان 
إليزابيت ريتش��ارد وقائد القوات اجلوية 
في القيادة الوس��طى األميركي��ة اجلنرال 
جيف��ري هاريجي��ان، وعدد م��ن الضباط 

واملدعوين.
واعتبر العماد عون أن »أي مس��اعدة 
عسكرية تقدم إلى اجليش، هي في مكانها 
الصحيح ألنها تصب ف��ي خدمة األهداف 
الوطنية، كما في خدمة االستقرار اإلقليمي 
والدولي وفي شراكة لبنان ضمن منظومة 
التحالف العاملي ملواجهة اإلرهاب«. ورأت 
ريتشارد أن »مع امتالك طائرات هجومية 
متقدم��ة أصبحت احلكوم��ة اجليش أكثر 
ق��درة عل��ى الدف��اع ع��ن أراض��ي لبنان، 
واكتس��اب ه��ذه الطائ��رات ميث��ل تغييراً 
س��يدفع اجليش إلى مس��توى أكثر تقدماً 

من القدرات القتالية«.

حمادة: يكفينا أخطاء
 في سياستنا الخارجية

دع��ا وزي��ر التربي��ة والتعلي��م العال��ي 
مروان حمادة احلكومة »التي ينتمي إليها«، 
الى »العمل فوراً على منع املش��هد املأس��وي 
املتوق��ع بتس��ليم أوراق اعتماد س��فير لبنان 
في دمش��ق إلى من ُلوّثت يداه بدماء أكثر من 
500 ألف ضحية س��ورية ومئ��ات الضحايا 

اللبنانيني«.
أض��اف: »يكفين��ا أخط��اء تس��يء إل��ى 
عالقاتن��ا اخلارجي��ة. فمن ج��ور الدهر على 
لبنان وس��ورية أن يكون م��ن ضمن املهمات 
الديبلوماس��ية للسفير س��عد زخيا، احملترم 
ه��ذا  مس��ؤولي  م��ع  التعاط��ي  والكف��وء، 
النظ��ام في ح��ني يواجه فيه عزلة سياس��ية 
وديبلوماسية وعربية وعاملية غير مسبوقة، 
وف��ي وق��ت ال يزال لبن��ان يتحمل في��ه أعباء 

النزوح القسري الذي سّببه«.

»تكتل التغيير«
يحتفل بعون

��ص »تكتل الّتغيي��ر واإلصالح«  خَصّ
النياب��ي اجتماعه، لالحتفال بذكرى مرور 
سنة على انتخاب مؤسس��ه ميشال عون 
رئيس��اً للجمهورية. ودع��ا »كل لبناني إن 
كان معارضاً أو موالي��اً إلى االنضمام الى 
ورش��ة العم��ل الكبي��رة، ألن هن��اك ظرف��اً 
سياس��ياً اس��تثنائياً يس��مح لنا من خالل 
التوافق الرئاس��ي بأن نؤّمنها، ما يس��مح 
للبلد بأن يع��ّوض الفرص الت��ي أضاعها 

في كل األزمات«.
وقال النائ��ب آالن عون بع��د اجتماع 
التكّت��ل برئاس��ة الوزي��ر جبران باس��يل: 
االنطالق��ة  رم��ز  بعب��دا  كان��ت  »مثلم��ا 
الشعبية، ومثلما كانت فرنسا رمز مرحلة 

النف��ي واملثاب��رة والنض��ال، فالرابية منذ 
2005 ه��ي رمز مرحلة العودة إلى الدولة 
نيابي��اً ووزارياً وأخي��راً رئاس��ياً«. وقال: 
»بعد س��نة عل��ى انتقالك إلى بعب��دا، إنك 
احلاض��ر الدائم في كل اجتماعاتنا وكل ما 
زرعته فينا خالل 12 سنة نحن مؤمتنون 
عليه. وعل��ى رغم التش��كيك واالفتراءات، 
ال أح��د يس��تطيع أن يلغي م��ا حققته وما 

حققناه معك«.

»حزب الله«: ال لوضع الشروط 
في ملف النزوح

واصل وف��د البرملان األوروبي للعالقات 
مع بلدان املش��رق العربي برئاس��ة ماليس��ا 
ماتياس جولته على السياسيني اللبنانيني، 
وزار مس��ؤول العالق��ات الدولي��ة في »حزب 
الل��ه« عمار املوس��وي، ف��ي حضور س��فيرة 
االحتاد األوروبي لدى لبنان كريستينا السن. 
ومت خ��الل اللق��اء، بحس��ب بي��ان العالقات 
اإلعالمية في احلزب، »اس��تعراض جملة من 
القضاي��ا احمللية، إضافة إل��ى التطورات في 

املنطقة والعالقات اللبنانية- األوروبية«.
الدول��ي  »املجتم��ع  املوس��وي  وطال��ب 
بضرورة مس��اعدة لبنان على معاجلة ملف 
النازحني الس��وريني واألعباء التي يش��ّكلها 
عل��ى لبنان وع��دم وض��ع الش��روط عليه«، 
مؤكداً أن »االنتهاكات اإلس��رائيلية لألراضي 
واألج��واء اللبنانية لم تتوق��ف، والتهديدات 
اإلس��رائيلية ه��ي الس��بب ف��ي خل��ق من��اخ 
التوت��ر والتصعيد القائم حالياً«. وأعرب عن 
ثقت��ه بأن »لبن��ان لديه فرصة كبي��رة اليوم 
للنه��وض وحتقيق إجنازات مهمة سياس��ياً 

واقتصادياً«.

»المستقبل«: االتهامات
 ضد السعودية باطلة

توقف��ت كتلة »املس��تقبل« النيابية أمام 
»احلملة السياس��ية الش��عواء التي تش��نها 
بع��ض وس��ائل اإلع��الم واألقالم الت��ي تدور 
في فل��ك »حزب الل��ه«، والتي ُتَرّك��ز تهجمها 
وعل��ى  الس��عودية  العربي��ة  اململك��ة  عل��ى 
خ��ادم احلرمني الش��ريفني باتهام��ات باطلة 
متجني��ة وف��ي ش��كل معي��ب وغير مس��بوق 
وغير مقبول، ومب��ا ال يليق باإلعالم اللبناني 
وال بلبنان الوطن جتاه أش��قائه العرب. هذا 
فض��الً ع��ن كونه��ا ومن جه��ة أول��ى تخالف 
قانون��ي املطبوعات والعقوب��ات اللبنانيني، 
وتخال��ف م��ا درج علي��ه لبن��ان ف��ي طريقة 
وأسلوب التعامل مع أش��قائه العرب، الذين 
لطامل��ا وقف��وا إلى جانب��ه وس��اعدوه في كّل 
م��رٍة كان في حاج��ة إلى املس��اعدة من جهة 
مصال��ح  تع��رض  أيض��اً  وبكونه��ا  ثاني��ة، 
لبن��ان واللبنانيني للخط��ر وجتعلها عرضة 

للضغوط وردود الفعل من جهة ثالثة«.
بع��د  بي��ان  ف��ي  الكتل��ة  وتوجه��ت 
اجتماعها في بيت الوس��ط برئاس��ة الرئيس 
فؤاد الس��نيورة إل��ى »احلكومة والس��لطات 
القانوني��ة  اإلج��راءات  التخ��اذ  القضائي��ة 
الالزمة ملواجه��ة هذا التج��اوز للحدود التي 
املطبوع��ات  قانون��ا  عليه��ا  ح��رص  لطامل��ا 
والعقوبات في لبنان وفي شكل يضر بلبنان 
واللبنانيني«، مؤكدة »أهمية التمسك بحرية 
التعبي��ر املس��ؤولة في لبن��ان احلرص على 

احترامها«.

سليم كرم: باسيل يخوض 
معركَتي الرئاسة والنيابة

أكد عضو كتلة »لبن��ان احلر املوّحد« 
النائ��ب س��ليم ك��رم أن »النائ��ب س��ليمان 
فرجنية يتمت��ع بقوة كبيرة ف��ي البترون، 
علماً أن التحالفات االنتخابية التي ستطبع 
املرحل��ة املقبل��ة تتيح له التفكي��ر في كثير 
من األم��ور، بينها وزي��ر اخلارجية جبران 
باس��يل، مع االش��ارة إلى أن االس��تحقاق 

الرئاس��ي املقب��ل يع��ّد أه��م م��ن النياب��ة، 
ورئي��س املردة متأكد من قوته وحجمه في 
منطقة البترون«، مش��يراً إل��ى أن »الوزير 
باسيل يخوض معركَتي الرئاسة والنيابة 
في الوقت نفس��ه، ذلك أن منصبه الوزاري 
ال يعطي��ه حصانة، ويعتبر أن النيابة ممر 
إلى الرئاس��ة«. ولفت في حديث إلى وكالة 
»األنب��اء املركزي��ة«، إل��ى أن »أم املع��ارك 
س��تكون ف��ي الك��ورة ألنها حت��وي مزيجاً 
م��ن كل األطراف، على املس��تويني احلزبي 
والديني. أما ف��ي البترون، فالقوى املؤثرة 
والق��وات  الكتائ��ب  كان  وإن  معروف��ة، 
سيلعبان الدور األهم، إلى جانب احلضور 

القوي واملهم للنائب بطرس حرب«.

بري يرّد على عون: 
البرلمان أنقذ لبنان

أك��د رئي��س املجل��س النياب��ي اللبناني 
نبيه ب��ري أن »لبنان ذاهب إل��ى االنتخابات 
النيابي��ة ف��ي موعدها عل��ى أس��اس النظام 
النس��بي للمرة األولى«، مؤك��داً »أهمية هذه 
االنتخابات ودورها في حماية االستقرار في 
لبنان وصونه«. وقال خالل اس��تقباله الوفد 
البرملاني األوروبي برئاس��ة ماريزا ماتياس: 
»ه��ذا املجلس على رغ��م متديد واليت��ه أنقذ 

لبنان في مرحلة الفراغ الرئاسي«.
ورد بري بهذا ال��كالم على قول الرئيس 
»إن  يس��ميه،  أن  دون  م��ن  ع��ون،  ميش��ال 
الش��عب  وإن  صالحيت��ه  منتهي��ة  البرمل��ان 

انتخبه قبل البرملان«.
ولف��ت بري إلى أن »أهم مس��اعدة ميكن 
أن تقدمه��ا أوروب��ا للبن��ان ملواجهة مش��كلة 
النازحني الس��وريني هي التس��ريع في احلل 
السياس��ي في سورية«، مش��يداً »باملشاركة 
األوروبي��ة الفاعلة في ق��وات »يونيفيل« في 

جنوب لبنان«.
والتق��ى ب��ري، رئيس ح��زب »االحتاد« 
عبد الرحيم مراد، الذي أشار إلى أن احلديث 
واالس��تحقاق  االنتخاب��ات  قان��ون  تن��اول 

االنتخابي.
ونق��ل عن بري تأكي��ده أن »االنتخابات 
س��تجرى في موعدها، وال يوج��د أي تأجيل 
أو تعديل أو تغيير، وه��ذا يطمئن املواطنيني 

القلقني إزاء هذا املوضوع«.

د. الحوت: خالفات القوى السياسية حول قانون االنتخابات 
تهدد إجراء االنتخابات

أوض��ح النائب عماد احلوت في مقابلة على إذاعة صوت 
لبن��ان، أن قان��ون االنتخاب��ات بالش��كل الذي أق��ّر فيه يحمل 
مجموع��ة م��ن التعقيدات املقص��ودة أو الناجتة عن التس��ّرع، 
جتع��ل عملية تنظي��م االنتخابات قضية صعب��ة وخالفية في 
تفاصيله��ا، خاص��ًة في ظل قل��ق القوى السياس��ية املوجودة 
ف��ي احلكومة من نتائج هذه االنتخابات، آمالً أن يكون تكثيف 
اجتماع��ات جلن��ة االنتخاب��ات احلكومية مؤش��راً على جّدية 

تنظيم االنتخابات في وقتها.
وح��ول مطالبة البعض بتغيير وزي��ر الداخلية وحتميله 
مس��ؤولية تأخير االنتخابات، اعتبر احلوت أن وزير الداخلية 
ال يتحّم��ل منف��رداً مس��ؤولية العقب��ات التي توض��ع في وجه 

تنفي��ذ االنتخاب��ات الت��ي حتت��اج الى ق��رارات م��ن احلكومة، 
وبالتال��ي فإن مختلف الفرق��اء املمثلني باحلكوم��ة يتحملون 

هذه املسؤولية
وفي ما يتعلّق باحلديث عن فورة الفريق الس��عودي في 
لبن��ان، عّقب النائب احل��وت بأنه ليس هناك فريق س��عودي 
في لبنان وإمنا فريق س��يادي ساءه أن يقوم الرئيس اإليراني 
بالتصري��ح بأنه ما من قرار يتخذ في لبنان دون موافقة إيران 
وهذا التصريح ميس السيادة والقرار اللبنانيني، وبالتالي ردة 
الفعل طبيعية وينبغي أن تتكرر مع أي تصريح مماثل من أي 
جهٍة أت��ى، وبالتالي فإن ردة الفعل هي ردة فعل س��يادية في 

وجه محاولة استتباع لبنان ألي محور إقليمي أو خارجي.

لقطات لبنانية

وجهة نظر

أثارت تغريدات الوزير الس���عودي ثامر الس���بهان في األسبوع املاضي ضد 
»حزب الله« اهتمام املراقبني السياسيني واإلعالميني في لبنان، خصوصًا بعد 
أن دعا ذلك املسؤول السعودي الى اخراج احلزب من احلكومة اللبنانية التي 
يترأسها حليف اململكة العربية السعودية في لبنان سعد الدين رفيق احلريري. 
وقد تولد من جراء ذلك بعض القلق على الوضع السياسي اللبناني واملتسم 
بهدوء نسبي يحول دون انفجار سياسي أو أمني. وقد اعتبرت تغريدات الوزير 
السبهان من جملة التداعيات السلبية ألزمات املنطقة وحرائقها على الوضع 
اللبنان���ي، والت���ي ينبغي أن يعم���ل القادة اللبنانيون م���ن أجل تالفيها وجتنب 
آثاره���ا اخلطي���رة املفترض���ة. واجتهت األنظ���ار منذ انطالق املوج���ة اجلديدة 
م���ن تغريدات الس���بهان التي بدأها قبل أس���بوعني خالل زيارت���ه ملنطقة الرقة 
السورية الى موقف الرئيس احلريري من مضامني هذه التغريدات ومفاعيلها 

وانعكاساتها على الساحة اللبنانية.
لم يظهر على الرئيس احلريري أي تعديل جوهري من موقفه العمالني 
م���ن »ح���زب الل���ه« علمًا أن مناس���بة الذك���رى اخلامس���ة الغتيال اللواء وس���ام 
احلس���ن كان ميكن أن تش���كل محطة لتصعيد سياسي ما على لسان احلريري 
أو وكيل���ه احلكوم���ي األفعل الوزير نهاد املش���نوق اللذين مررا املناس���بة بهدوء 
وروي���ة وات���زان. وتل���ت ذلك زي���ارة خاطفة نفذه���ا احلريري للمملك���ة العربية 
الس���عودية مجتمع���ًا ال���ى ولي العه���د األمير محمد بن س���لمان وم���ن ثم الى 
الوزي���ر الصاخ���ب ثام���ر الس���بهان. وأعق���ب كل ذل���ك تغري���دة دونه���ا الرئيس 
احلري���ري العائ���د من اململكة جاء فيها: »في كل مرة نلتقي بس���مو ولي العهد 
محمد بن سلمان تزيد قناعتي بأننا والقيادة السعودية على وفاق كامل حول 

استقرار لبنان وعروبته«.
مبا أن االس���تقرار االنقاذي ش���كل على الدوام املبرر السياس���ي النخراط 
الرئيس احلريري في التس���وية التي أدت الى انهاء الفراغ الرئاس���ي منذ أكثر 
م���ن س���نة، ومبا أن هذا االس���تقرار ش���كل املس���وغ السياس���ي والوطن���ي لكل ما 
اعتب���ره البعض تنازاًل سياس���يًا من قبل احلريري على امت���داد العام املنصرم، 
وقد شمل هذا البعض مسؤولني في االدارة السياسية السعودية فإن احلريري 
حمل الى الرياض ملف الوضع اللبناني الدقيق بكل محاذيره ونقاط ضعف 
وقوة السياس���ة الس���عودية على الساحة اللبنانية. ويبدو من تغريدة احلريري 
أنه قد أفلح في اقناع القادة السعوديني بسالمة موقفه املستند أيضًا الى عدة 

اعتبارات سياسية اقليمية ودولية أبرزها اعتباران اثنان:
االعتبار اإلقليمي: لقد واكبت اململكة التطورات املستجدة في سوريا اثر 
التدخل العس���كري الروس���ي ال���ذي قلب ميزان القوى رأس���ًا عل���ى عقب. ومبا 
أن لبنان س���احة لصيقة جغرافيًا وسياسيًا بس���وريا فإن التعديل احلاصل في 
املوقف الس���عودي من األزمة الس���ورية ينبغي أن يتبعه تعديل مواكب للموقف 

السعودي من الساحة اللصيقة بالساحة السورية.
االعتبار الدولي: وهو اعتبار متعلق باملوقف األميركي وما يليه من مواقف 
أوروبي���ة في طليعتها املوقف الفرنس���ي. وهنا يبرز م���ا قاله الرئيس األميركي 
للرئيس احلريري أمام اإلعالميني خالل زيارة األخير لواشنطن قبل شهرين 
م���ن الزم���ن وذلك »أن وضعكم في لبن���ان صعب« ما يوحي ب���أن ترامب يتفهم 
انخراط احلريري بالتسوية القائمة في البلد مع التيار الوطني احلر وعبره 

مع حزب الله )ربط نزاع وفق املصطلح احلريري الشهير(.
ويحم���ي  األوط���ان،  يحف���ظ  االس���تقرار...  االس���تقرار...  االس���تقرار... 
التس���ويات السياس���ية املرغوب���ة، ويص���ون األم���ن، ويحصن املواق���ع واملناصب، 
ويغطي احملاصصات، ومينع االحباط وهو الوصفة السحرية لتسويغ التخلي 

عن التصعيد السياسي وتهدئة الرؤوس احلامية. شكرًا استقرار.<

شكرًا استقرار!!
بقلم: أمين حجازي
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الثق��ة بالدولة ومؤسس��اتها وأجهزته��ا، وأين أصبحنا من اس��تقالل البلد، ومن 
اس��ترداد القضاء واألجهزة األمنية للقرار الوطني، ال سيما بعد انكشاف احلدود 

أمام قطاع من اللبنانيني، يعبرونها برجالهم وأسلحتهم صباح مساء.
- مل��اذا جرى إلغاء االنتخابات الفرعية في محافظتي الش��مال وكس��روان، 

ومخالفة املادة 41 من الدستور، دون مبّرر وال ضرورة؟
- يعي��ش ف��ي لبنان أكث��ر من مليون نازح س��وري، دفعته��م الضرورة الى 
مغ��ادرة مدنهم وقراه��م والهجرة ال��ى لبنان، حي��ث أقيمت لبعضه��م مخيمات 
والبعض اآلخر ينتش��رون في مختل��ف املدن والقرى اللبناني��ة. والرئيس عون 
نفس��ه حت��دث خالل لقائه عن انتش��ار اجلرمية والفس��اد في ه��ذه املناطق.. لم 
يس��تطع وزراء العهد التفاهم على خطة موحدة لترحيل النازحني. كما أن أركان 
حكومة العهد األولى مختلفون في العالقة مع النظام الس��وري، فبعض الوزراء 
يته��م بأنه مجرم يقتل األطفال واألبرياء، وبعضهم اآلخر يس��عى إلقامة عالقات 

معه ويتردد على دمشق وغيرها من املناطق التي يسيطر عليها النظام.
- وزي��ر اخلارجي��ة جب��ران باس��يل يق��وم بجوالت واس��عة، يح��اول فيها 
التروية حلزبه ودع��وة املغتربني اللبنانيني النتخاب��ه وانتخاب أعضاء حزبه، 
مستغالً صفته الوزارية في هذا امليدان. مع أن وزير اإلعالم )ملحم رياشي( قّدم 
اس��تقالته كناطق باس��م حزبه )القوات اللبنانية(، وحس��ناً فعل، عندما أصبح 

وزيراً في احلكومة.
- الرئيس الس��ابق ميشال سليمان أقام طاولة حوار في القصر اجلمهوري، 
دع��ا إليه��ا الكت��ل النيابية الرئيس��ية في البلد، وط��رح فيها القضاي��ا اخلالفية، 
ليخ��رج املتحاورون مبا س��مي »وثيقة بعب��دا«. ومع أن اجلمي��ع وافقوا على ما 
ج��اء ف��ي الوثيقة، اال أنهم س��رعان ما اختلف��وا حولها وخرجوا منه��ا في أّي من 
القضاي��ا اللبنانية الش��ائكة. فلماذا ال يدعو الرئيس عون ممثل��ي الكتل النيابية 
الى طاولة حوار في قصر بعبدا، أو »قصر الشعب« كما يحب أن يسميه، ليجري 
ط��رح هذا القضايا والوصول فيها الى تفاهم وطن��ي، وأهمها: املوقف من النظام 
الس��وري، سالح املقاومة، املشاركة في احلرب الدائرة في سوريا، سواء في ذلك 
من يقاتلون النظام أو املدافعون عنه.. وأن حتمل هذه الوثيقة اسم وثيقة بعبدا 

الثانية أو وثيقة ميشال عون أو غير ذلك.
ان أوض��اع البلد تس��تدعي حواراً سياس��ياً معمق��اً، وليس مج��رد لقاء مع 
إعالمي��ني جرى اختياره��م وانتقاؤهم وحتدي��داً لقضايا املس��موح لهم بطرحها 
ومناقش��تها م��ع الرئي��س. فإذا ما وق��ع ذلك، أو ما يش��بهه في املجل��س النيابي 
أو القص��ر اجلمه��وري أو مجلس الوزراء، ف��إن قضايا الوطن تك��ون قد وضعت 
عل��ى طاولة احل��وار احلقيقي، ليقول ممثلو الش��عب عندهم، س��واء كانوا نواباً 
أو إعالمي��ني.. عنده��ا ميكن للعهد أن يفاخ��ر بأنه مي��ارس دميقراطية حقيقية، 
ولي��س مجّرد ح��وار إعالمي مرس��وم ومبرمج، ف��ي وقت محدد وم��كان محدد.. 
وإال ف��إن الس��نة الثانية س��وف حتمل ما هو أكبر من الس��نة األول��ى. أما الثالثة 
والرابعة.. فس��وف حتمالن م��ا هو أهم وأخطر.. س��واء في الداخ��ل اللبناني أو 

احمليط اإلقليمي.

حب��س اللبنانيون أنفاس��هم مس��اء االثنني املاض��ي، في الذكرى الس��نوية 
األول��ى النتخ��اب ميش��ال ع��ون رئيس��اً للجمهورية. جل��س ثمانية م��ن ممثلي 
القن��وات التلفزيوني��ة األساس��ية في البل��د، بعد أن ج��رى اختي��ار ممثلي هذه 
القن��وات، وحتديد عناوي��ن القضايا التي ميك��ن طرحها عل��ى الرئيس، والوقت 
املت��اح ل��كل واحد منه��م.. كل ذلك بإش��راف وإدارة املس��ؤول اإلعالم��ي بالقصر 

اجلمهوري وفريق عمله.
لكنه��ا فرصة طيبة رحب بها اإلعالميون، س��واء في ذلك مراس��لو الصحف 
واإلذاع��ات أو ممثل��و القنوات التلفزيوني��ة، ألنهم كانوا محروم��ني من اجراء أي 
ح��وار مع العماد ميش��ال عون، حتى قب��ل أن يصبح رئيس��اً للجمهورية، خوفاً 
م��ن أن يخ��رج عن ط��وره خ��الل رّده على املراس��ل أو املراس��لة، وه��ذا ما حدث 
مرات عديدة خالل املؤمتر الصحفي الذي كان يعقده ميش��ال عون رئيس التيار 

الوطني احلر.
وانعق��د اللقاء، وأجاب الرئيس عون على األس��ئلة والقضاي��ا التي طرحها 
اإلعالمي��ون، وال بّد من االعتراف بأنه��ا جاءت هادئة وموفقة، واألمل كبير في أن 
يتك��رر هذا اللقاء، في مثل هذه املناس��بة أو غيرها، حت��ى يكون فرصة للتواصل 
م��ا بني الرئي��س وش��عبه، خاصة أن��ه بات يس��مى س��ّيد العهد، نظ��راً لتقلص 
صالحي��ات رئي��س احلكومة، بع��د أن أصب��ح القصر اجلمهوري ه��و مقر معظم 
اجتماعات مجلس الوزراء، ال سيما الهامة منها، رغم أن الدستور )بعد الطائف( 
ينص على أن مجلس الوزراء ينعقد برئاس��ة رئيس احلكومة، وإذا حضر رئيس 
اجلمهورية فإنه يترأس اجللسة. أما اليوم فقد باتت معظم اجللسات تنعقد في 
قصر بعبدا، اللهم إال جلس��ات تصريف األعمال الت��ي ليس في جدول أعمالها ما 

يستحق االهتمام.
بالدخول ف��ي االجنازات التي حققها العهد خالل الس��نة األولى من واليته، 
ماذا حتقق ليقف عنده رئيس اجلمهورية ويثبته في سجله السياسي واجنازاته 
التي تس��تحق التس��جيل؟ أبرز االجنازات هو قانون االنتخاب��ات اجلديد، الذي 
يعتم��د النس��بية والص��وت التفضيلي. وق��د كان غياب هذا القانون هو الس��بب 
الذي من أجله جرى تأجيل اجراء االنتخابات ثالث مرات، ومتديد والية املجلس 
النياب��ي، مم��ا حمل الكثي��ر من املراقب��ني على اضافة صف��ة »النائ��ب املمّدد له« 
جلمي��ع أعضاء املجلس النيابي. وقد أكد العماد العون هذه الصفة خالل حواره 
م��ع اإلعالميني. فأين نحن من االنتخابات النيابية، وما هو القانون الذي جتري 
مبوجب��ه؟ البطاق��ة املمغنطة باتت غي��ر واردة، والص��وت التفضيلي بات محل 
نظر، وبالتالي فإن تأجيل االنتخابات مرة رابعة بات احتماالً وارداً، خاصة بعد 

اخلالف الناشب بني وزير الداخلية نهاد املشنوق واخلارجية جبران باسيل.
االجناز الثاني الذي كان يتوقعه اجلميع هو وضع حّد لتعاظم الدين العام 
الذي ينوء حتته البلد، ال س��يما خدمة الدي��ن العام وارتفاع العجز في امليزانية. 
لم يقدم العهد جديداً في هذا امليدان، بل ان مناقش��ات سلس��لة الرتب والرواتب 

سيطرت على املناخ املالي وجعلته غير ذي أهمية.
- جرى اطالق تس��مية »حكوم��ة الثقة« على وزارة العه��د األولى، أين هذه 

إنجازات العهد
خالل عامه األول
في الملفات الوطنّية

القانون، وكل جهة أو طرف سياس��ي مؤّثر في تشكيل 
هذه اآللية يضع مصاحل��ه اخلاصة والفئوية قبل أي 
ش��يء، مبا في ذلك الذين يرفعون »اس��تعادة الثقة«. 
فكيف يث��ق املواطن بهذا االج��راء، ويأمن على صوته 
من التزوير والتجيير وهو يسمع تبادل االتهامات بني 
القوى السياس��ية ذاتها بالعمل كَل من موقعه لسحب 

»الغطاء« نحوه؟!
اذا انتقلنا الى إجراء آخر هو اقرار املوازنة العامة 
للعام 2017 ، فإننا سنكتش��ف أن ذلك مت عبر جتاوز 
الدستور من خالل عدم إجراء »قطع حساب« للسنوات 
الس��ابقة وه��ذه مخالفة دس��تورية فاضح��ة. فكيف 
للمواط��ن أن يث��ق مبن يخال��ف الدس��تور كل يوم من 
أج��ل مصاحله احلزبية واخلاص��ة؟ أو من أجل تنفيذ 

سياسته وأجندته، على مصالح البلد وأمواله؟!
الرت��ب  اق��رار »سلس��لة  اج��راء  ال��ى  وإذا عدن��ا 
والرواتب« وقانون الضرائب الذي رافقها، سنكتش��ف 
أن ذلك مت على حس��اب املواطنني البس��طاء من خالل 
تلك الس��لة الضرائبية، ولم يك��ن من خالل وقف الهدر 
ال��ذي يعترف ب��ه اجلميع، وال من خالل الفس��اد الذي 
يتهم كل طرف الطرف اآلخر به، وقد ش��اهدنا ذلك في 
جلس��ة اقرار املوازنة في املجلس النيابي. فكيف يثق 
املواط��ن بدول��ة وحكوم��ة تأخ��ذ من��ه وال تعطيه، وال 

تضع حداً للفساد والهدر؟!
واذا انتقلن��ا الى قضية حساس��ة بحجم القضاء 
حصل��ت  الت��ي  القضائي��ة  املناق��الت  أن  سنكتش��ف 
مؤخراً، والت��ي عّدها البعض من االجنازات العظيمة، 
فاحت منها رائحة احملاصصة واحملسوبية إن لم نقل 
السمس��رة! فكيف ميك��ن ملواطن أن يث��ق بقضاء بعد 
ذل��ك؟ وقد الحظن��ا أن بعضه يصدر أحكاماً مسّيس��ة 

باتت معروفة ومكشوفة للعيان؟!
أم��ا حدي��ث التعيين��ات و»الن��أي بالنف��س« عن 
مش��اكل اخل��ارج فح��ّدث وال ح��رج. كل جه��ة وطرف 
ف��ي احلكومة »ف��احت عل��ى حس��ابه« دون أي اعتبار 
ال خلط��اب القس��م وال لبي��ان احلكومة.. فع��ن أي ثقة 

تتحدثون أو تعملون الستعادتها؟
س��نة أولى رئاسة. االجنازات مّتت، أما الثقة فلم 

تستعد بعد!{

حتظ��ى بثقة اللبنانيني كلهم، وال حتتاج أساس��ًا الى 
ثقة متجددة بالنظر الى دورها واجنازاتها، فإن بقية 
االجنازات عليها الكثير من االس��ئلة واملالحظات، بل 
أكاد أق��ول حت��ى املؤسس��ة العس��كرية الت��ي حتظى 
بثقة كبيرة تكاد تكون مطلق��ة، ال ميكن لهذه الثقة أن 
تظ��ل مطلقة إذا ظلّت من جانب واحد. مبعنى أن تظل 
من قب��ل كل املكّونات باملؤسس��ة، مقابل أن تكون من 
املؤسس��ة جتاه بعض املكّونات وليس جتاهها كلها، 
ألن الثقة – ببس��اطة – كاحل��ب، ال ميكن أن يكون من 

طرف واحد ويستمر.
بالع��ودة إل��ى م��ا فعلت��ه احلكوم��ة والعهد في 
الع��ام األولى على أمل اس��تعادة الثق��ة بالدولة، جند 
أن هذه احلكوم��ة وهذا العهد أجنز قانون االنتخابات 
النيابية وفق الصيغ��ة املعروفة. ولكن نرى أنه حتى 
اآلن اخلالف��ات م��ا زال��ت قائم��ة عل��ى آلي��ات تطبيق 

النظ��ر ع��ن مدى إقن��اع تل��ك األجوبة لل��رأي العام أو 
ع��دم إقناع��ه. لكنها كان��ت خطوة جريئة وش��جاعة 

للرئيس.
لقد اعترف رئيس اجلمهورية أن هناك إجنازات، 
ولم ين��ِف وج��ود إخفاق��ات. وإن كان ألق��ى بالالئمة 
لع��دم إيجاد حل��ول لها إم��ا لتجّذرها تاريخي��اً، وإما 
بس��بب صيغ��ة النظام السياس��ي القائ��م. ولكن ذلك 
ال يعفي العهد واحلكومة من املس��ؤولية، وإن بش��كل 

نسبي ومحدود.
وفقاً مليزان اس��تعادة الثقة بالدول��ة، وبرأي هو 
األهم، نكتشف أن حجم الثقة التي استعادتها الدولة 
م��ن املواط��ن بالنظر ال��ى االج��راءات الت��ي اُتخذت، 
والقرارات واملواقف التي حصلت وأجنزت تكاد تكون 

متواضعة جداً.
الت��ي  العس��كرية  املؤسس��ة  جانب��اً  نّحين��ا  إذا 

بقلم: وائل جنم
 مضى عام كام��ل على انتخاب الرئيس ميش��ال 
عون في سدة الرئاس��ة األولى. ومضى عام إال القليل 
على حكومة الرئيس سعد احلريري التي رفعت شعار 
»استعادة الثقة« بالدولة. هو إذاً شعار استعادة ثقة 
املواط��ن بالدول��ة للعهد واحلكومة. فم��اذا حتقق من 
اس��تعادة هذه الثق��ة؟ وهل ميك��ن اعتباره��ا امليزان 
ال��ذي عل��ى أساس��ه يتم قي��اس مس��توى االجنازات 

واالخفاقات في السنة األولى؟
ب��كل تأكيد ميكن القول إن العه��د واحلكومة وقد 
ارتضيا أن يكون شعارهما »استعادة الثقة« أن يكون 
ذل��ك امليزان الذي يتم على أساس��ه قياس االجنازات 

واالخفاقات.
لقد خطا رئيس اجلمهورية، ميشال عون، خطوة 
جريئ��ة عندم��ا دعا إل��ى القص��ر اجلمهوري رؤس��اء 
حترير األخبار في الوس��ائل االعالمي��ة املرئية، وفتح 
معهم حواراً على مدى س��اعتني تقريباً، وعلى الهواء 
مباش��رة، واس��تمع إل��ى أس��ئلتهم ومداخالتهم التي 
كانت تعكس مواقف األطراف السياسية التي متثلها 
وس��ائلهم االعالمي��ة أكث��ر مم��ا كانت تعكس أس��ئلة 
الصحاف��ي احملاي��د، أو الذي ينقل بالفع��ل ألم ووجع 
الناس، وأجاب الرئيس عون على تلك األسئلة بغض 

سنة أولى رئاسة.. ثقة نسبّية بالدولة!

كلمة األمان

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت

www.al-aman.com

في اللقاء احلواري
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في ظلِّ الصراعات اإلقليمّية المتصاعدة.. هل يكون لبنان مجددًا ساحة صراع؟
بعيداً عن ضجي��ج االنتخابات النيابية والس��جال 
واملماح��كات الدائ��رة ح��ول قان��ون االنتخ��اب والبطاقة 
االنتخابية واخلالف حول التس��جيل املسبق للناخبني، 
تتجمع في س��ماء لبنان غيوم سوداء بفعل التصريحات 
واملواقف شبه اليومية التي ُيطلقها بعض املسؤولني في 
اإلدارة األميركي��ة والت��ي تتخذ من العقوب��ات األميركية 
على »حزب الله« عنواناً، مروراً بالتهديدات اإلسرائيلية 
بش��ّن حرب على لبنان ال تس��تهدف »حزب الله« وقواته 
فق��ط، ب��ل تش��مل -بحس��ب وزي��ر الدف��اع الصهيوني، 
أفيغ��دور ليبرمان- اجليش اللبنان��ي أيضاً، وصوالً الى 
التقاري��ر  اليومي��ة التي يطلقه��ا الوزير الس��عودي تامر 
الس��بهان والت��ي تط��اول احلكوم��ة اللبنانية والش��عب 
اللبناني بس��بب س��كوتهم عن »حزب الل��ه«، وقوله في 
آخ��ر تغريدة له: »اآلتي س��يكون مذهالً وكما قضينا على 
داعش والقاعدة س��نقضي على اجلس��م الس��رطاني في 
لبن��ان ونحن ق��ادرون« وهو يقص��د بذل��ك القضاء على 

وجود »حزب الله« في لبنان.
وق��د ترافقت ه��ذه األج��واء السياس��ية امللب��دة مع 
زي��ارة فري��ق م��ن ق��ادة عس��كريني كب��ار ف��ي الوالي��ات 
املتحدة وبريطانيا وفرنس��ا وأملانيا وإيطاليا وإس��بانيا 
وأوس��تراليا والهن��د الى الكي��ان الصهيوني خالل ش��هر 
تش��رين األول، حيث ص��در تقرير عن أعمال ه��ذا الفريق 
العس��كري حت��ت عن��وان »جيش ح��زب الل��ه اإلرهابي: 
كيف نتفادى حرباً ثالثة في لبنان«، ومع زيارة مفاجئة 
لرئيس احلكومة س��عد احلريري للسعودية حيث التقى 
ول��ي العهد الس��عودي محمد بن س��لمان، وق��د أعلن في 
بي��روت ان زيارة احلريري للس��عودية ه��ي زيارة عمل، 
لك��ن وكال��ة األنباء الس��عودية صرح��ت بأن لق��اء ولي 
العهد الس��عودي محمد بن سلمان مع الرئيس احلريري 
جرى فيه »اس��تعراض العالقات الثنائية، ومس��تجدات 

األوضاع اإلقليمية«.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ماذا ُيَعّد للبنان في 
الفت��رة املقبلة، وهل يكون لبنان س��احة جديدة للصراع 

في املنطقة؟
البداية أوالً م��ن املوقف الس��عودي املتصاعد جتاه 
لبنان واحلكومة اللبنانية و»ح��زب الله«. فوزير الدولة 
السعودي لش��ؤون اخلليج العربي تامر السبهان، يبدو 
انه متفرغ حالياً بتكليف من ولي العهد السعودي محمد 
بن سلمان ملتابعة الشأن اللبناني، وأصبحت تغريداته 
على موقع تويتر ش��به يومية وتتناول الوضع الداخلي 

اللبناني بكل صراحة ووضوح.
فبعد يوم من قوله: »ليس غريباً أن يعلن ويش��ارك 
حزب امليليش��يا اإلرهابي حربه عل��ى اململكة بتوجيهات 
من أرباب اإلرهاب العاملي، ولكن الغريب صمت احلكومة 
والش��عب عن ذل��ك!«، أعلن في موقف جدي��د وأيضاً عبر 
موقع تويتر أن »من يعتقد ان تغريداتي موقف شخصي 
يعيش الوهم، وس��يرون في األيام املقبلة ما سيحصل«، 
وأوض��ح: »إنني توجه��ت بتغريداتي ال��ى احلكومة ألن 
حزب الش��يطان ممثل فيها، وهو حزب إرهابي«، مش��يراً 
الى أن »املسألة ليس��ت تطيير احلكومة، بل يجب تطيير 
حزب الله« ومؤكداً أن »اآلتي سيكون مذهالً بكل تأكيد«.

والالف��ت ان زي��ارة الرئي��س احلريري للس��عودية 
والت��ي قي��ل إنها »زي��ارة عمل«، ولق��اءه مع ول��ي العهد 
ه��ذه  خ��الل  ج��اءت  س��لمان،  ب��ن  محم��د  الس��عودي 
التغريدات التي اس��تهدف فيها الوزير الس��بهان »حزب 
الله«، واستغرب فيها صمت احلكومة والشعب اللبناني 

عن »حزب الله«.
فهل كان استدعاء الرئيس احلريري الى السعودية 
للقاء ولي العهد بن س��لمان من أجل بحث سبل مواجهة 

»ح��زب الله« ف��ي الفترة املقبل��ة؟ وهل بإم��كان الرئيس 
س��عد احلري��ري وتي��ار املس��تقبل الدخول ف��ي مواجهة 

مفتوحة مع »حزب الله« في لبنان؟
وه��ل الزي��ارات الت��ي يق��وم به��ا بع��ض الفرق��اء 
اللبنانيني والتي شملت في الفترة السابقة النائب سامي 
اجلمّيل ورئيس ح��زب القوات اللبنانية س��مير جعجع، 
والتي ستش��مل في األيام القادمة عدداً من الش��خصيات 
السياسية املعارضة ل�»حزب الله«، هي مقدمة لتأسيس 
جبه��ة سياس��ية فاعلة ملواجه��ة »حزب الل��ه« قبل 

االنتخابات النيابية؟
ال أح��د ميكن��ه اإلجاب��ة بكل صراح��ة ووضوح 
ع��ن ه��ذه التس��اؤالت، لك��ن األكي��د ان هناك ش��يئاً 
ُتعّده الس��عودية والواليات املتحدة ملواجهة »حزب 
الله« في لبنان، وان هن��اك أدواراً مطلوبة من حلفاء 
السعودية في هذا االجتاه على الصعيدين السياسي 

واإلعالمي، وميكن ان يكون هناك أكثر من ذلك.
ه��ذا اجلو السياس��ي امللب��د بالغيوم الس��وداء 
يقودنا الى التهديدات األميركية واإلسرائيلية للبنان 

و»حزب الله«.
ف��اإلدارة األميركي��ة بزعامة دونال��د ترامب في 

وارد تطبي��ق اس��تراتيجية أميركي��ة جديدة ف��ي املنطقة 
الس��تهداف إيران ونفوذها في لبنان، وس��وريا والعراق 

واليمن.
وتعتب��ر أمي��ركا »حزب الله« رأس حرب��ة إيران في 
املنطقة، ولذلك يضع مجلس��ا النواب والشيوخ األميركي 
في نف��س الوقت عقوبات على احل��رس الثوري اإليراني 
و»ح��زب الله«، وهو ما يعن��ي ان اإلدارة األميركية تضع 

استهداف »حزب الله« على رأس أولوياتها.
لكن ماذا عن احتم��ال قيام العدّو الصهيوني بحرب 

جديدة على لبنان؟
ف��ي هذا اإلطار تبدو زيارة الفريق العس��كري الكبير 
ال��ذي زار الكيان الصهيوني والذي وضع تقريراً بعنوان 
»جيش حزب الله اإلرهابي: كيف نتفادى حرباً ثالثة في 
لبن��ان«، وال��ذي خلص الى أن املجتم��ع الدولي يجب أن 
يرسل رس��الة واضحة الى »حزب الله« وإيران، فحواها 
أنهما سيواجهان قوة عسكرية متفوقة تتمتع بدعم كامل 
م��ن حلفائها«، وق��د أتت الزي��ارة بعد تصريح��ات وزير 
الدف��اع الصهيون��ي الت��ي هدد فيه��ا باس��تهداف »حزب 
الل��ه« واجلي��ش اللبناني ف��ي أي حرب قادم��ة، يبدو كل 
ذل��ك مؤش��راً على عمل ما يع��ّد  للبنان في إط��ار الصراع 

الدائر في املنطقة.
باختص��ار، لبنان ق��د يكون مجدداً س��احة للصراع 
الدولي واإلقليمي في املنطقة. فهل يس��تطيع اللبنانيون 

مواجهة ما ُيَعّد لبلدهم؟
بسام غنوم

نقاشات وحوارات حول الدولة المدنية في لبنان:

هل يمكن الخروج من الطائفية والمذهبّية؟
تدور في األوس��اط السياس��ية والفكري��ة اللبنانية 
نقاش��ات وح��وارات حول امكاني��ة الوصول إل��ى إقامة 
دولة مدنية، أو ما ميكن تس��ميته دولة املواطنة، وكيفية 
اخلروج م��ن الطائفي��ة واملذهبية التي اصبحت تش��كل 
عائق��اً حقيقي��اً أمام قيام دولة مدنية ف��ي لبنان. فما هي 
طبيعة هذه النقاشات؟ وهل ميكنها ان تصل الى نتائج 

عملية أم تبقى تدور في دائرة مغلقة؟
حركة التجدد والدولة املدنية

من ضمن سلسلة النقاشات واحلوارات عن الدولة 
املدني��ة، نظ��م برنام��ج السياس��ات العام��ة ف��ي حركة 
التج��دد الدميوقراط��ي، بالتعاون مع مؤسس��ة كونراد 
ادين��اور األملاني��ة في بي��روت نهاية األس��بوع املاضي، 
طاول��ة مس��تديرة بعن��وان »خريطة طريق ال��ى الدولة 
املدني��ة ف��ي لبن��ان: ادارة التع��دد الطائفي داخ��ل نظام 
 policy دميوقراطي«، وذلك ملناقش��ة ورقة سياسات
لتطوير  تنفي��ذي  إط��ار  وضع  إل��ى  ته��دف   paper
التعددي��ة الطائفية في النظام اللبنان��ي، مبا يؤدي الى 
دولة مدنية دميوقراطية قائمة على املواطنة واملس��اواة 

أمام القانون.
ش��ارك في اللقاء نحو 80 شخصية من األكادمييني 
والناشطني السياسيني والنقابيني والعاملني في احلقل 

الع��ام، فض��الً ع��ن الرئيس ف��ؤاد الس��نيورة وال��وزراء 
الس��ابقني: روجي��ه دي��ب وع��ادل حمّية وخال��د قباني، 
النائ��ب الس��ابق صالح احلرك��ة، رئيس حرك��ة التجدد 
الدميوقراطي فاروق جبر، وأعضاء من اللجنة التنفيذية 
ومجلس األمناء والهيئة الوطنية العامة للحركة، وإداره 

أمني سر حركة التجدد أمين مهنا.
افتت��ح اللق��اء نائ��ب رئي��س حركة التجدد منس��ق 
برنام��ج السياس��ات العام��ة الدكت��ور انط��وان ح��داد، 
الذي ش��رح أه��داف اللق��اء وورقة السياس��ات ومراحل 
إعدادها وتطويرها، موضحاً انها »ليس��ت ورقة حزبية 
أو ايديولوجي��ة أو للتس��ويق السياس��ي أو االنتخابي، 
بل للمس��اهمة عبر منهجية تش��اركية تض��م أكبر طيف 
ممكن من التيارات واحلساسيات الفكرية - السياسية، 
في وضع أس��س وآلي��ات االنتقال من حال االس��تقطاب 
الطائفي واملذهبي احلاد املعوِّق للمس��اءلة والش��فافية 
والتطوي��ر والتنمية الى دولة مدني��ة حديثة قائمة على 

مبدأ املواطنة«.
ث��م ألقت املديرة اإلدارية ملؤسس��ة كون��راد اديناور 
كلمة قالت فيها: »يش��رفني أن أفتتح ورش��ة العمل هذه 
باس��م املمثل املقيم ملؤسس��ة كونراد اديناور في لبنان، 
الدكتور مالته غاير، وهي تأتي بالتعاون بني املؤسس��ة 
وحرك��ة التج��دد ملناقش��ة ه��ذه الورق��ة، الت��ي يواج��ه 
موضوعه��ا مطبات كثيرة وحتدي��ات داخلية وخارجية 
جّمة. فهناك الدس��تور والطائف ووثيقة الوفاق الوطني 
وقان��ون األحوال الش��خصية ومفهوم العيش املش��ترك 

وأكثر من مليوني الجئ، في وضع إقليمي متأزم.
ثم عرض عضو اللجن��ة التنفيذية للحركة الدكتور 
ملحم شاوول، وهو منسق جلنة اعداد الورقة مللخصها، 
اللبنان��ي  السياس��ي  االجتم��اع  خصائ��ص  وش��رح 
وتطوره، من ميثاق العيش املش��ترك ومفهوم املشاركة، 
وتأس��يس الدميوقراطية التوافقية اللبنانية، وانحراف 
الدميوقراطي��ة التوافقية م��ن خالل التطبي��ق االنتقائي 
التف��اق الطائف. واقت��رح املعايير التعريفي��ة ل�»الدولة 

املدني��ة«: أن تكون الدول��ة محايدة في األم��ور الدينية، 
ان تعام��ل مواطنيها بالتس��اوي ومبعزل ع��ن انتمائهم 
الديني، ضمان احلريات الدينية س��واء ف��ي االعتقاد أو 
ف��ي التعبي��ر أو في املمارس��ة، تكف��ل اس��تقاللية النظام 
القضائ��ي )ف��ي قوانينه واحكام��ه(، تكف��ل حرية نظام 
التعليم، تكفل احلقوق الشخصية واملدنية والسياسية، 
وم��ن ضمنه��ا حق املش��اركة ف��ي الش��أن الع��ام وتبّوؤ 
الس��لطة أو املس��ؤوليات العامة ألي مواطن مبعزل عن 

دينه«.
وجرى النقاش خالل اجللس��ة االولى حتت عنوان 
اجللس��ة  وف��ي  الطائف��ي«.  التع��دد  إلدارة  »املنطلق��ات 
الثانية متت مناقشة مالمح خريطة الطريق واإلجراءات 
التنفيذي��ة والتدابي��ر والسياس��ات، وتخلل��ه نح��و 30 
مداخلة سيؤخذ مبضمونها لدى صياغة النص النهائي 

للورقة.
نقاشات حول اإلمكانية العملية

ومب��وازاة اللق��اءات الت��ي تنظمه��ا حرك��ة التجدد 
الدميقراط��ي حول الدولة املدنية، تدور نقاش��ات أخرى 
س��واء داخ��ل مؤسس��ات املجتمع املدن��ي أو لدى بعض 
األوساط اإلس��المية والفكرية، حول كيفية النهوض من 
الواقع الطائفي واملذهبي املتأزم أو قيام دولة املواطنة أو 
الدولة املدنية، ومن أبرز هذه احلوارات سلسلة اللقاءات 
التي رعاها رئيس ملتقى األديان والثقافات ومؤسسات 
الس��يد محمد حس��ني فض��ل الل��ه )العالمة الس��يد علي 
فض��ل الله( حول دول��ة املواطنة، الت��ي تّوجت بإصدار 
كت��اب مفص��ل ح��ول ه��ذا املوض��وع، كما ج��رى إطالق 
ش��بكة األمان والس��لم األهلي من أجل مواجهة اخلطاب 
املذهبي، كما أقام مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي 
في بيروت سلسلة ندوات حول الدولة احلديثة وموقف 
احلركات اإلس��المية منها، ويبدو ان األوضاع في لبنان 
أصبح��ت ناضجة من أجل تفعيل احل��وار حول حتقيق 
الدول��ة املدني��ة انطالقاً من تطبي��ق اتف��اق الطائف، وال 
س��يما بع��د االنتخاب��ات النيابية املقبل��ة وفق��اً لقانون 
يحق��ق  ال��ذي  اجلدي��د  االنتخاب��ات 

أفضل متثيل سياسي وشعبي.
فه��ل تنج��ح ه��ذه اجله��ود في 
هذا العه��د اجلديد، وبع��د مرور عام 
عل��ى قيامه برئاس��ة العماد ميش��ال 
الصراع��ات  اش��تداد  ان  أم  ع��ون؟ 
الداخلي��ة واخلارجية س��يطيح هذه 
احمل��اوالت اجلّدية من اج��ل الذهاب 
نحو دول��ة عصري��ة ومدنية، حتقق 
آمال اللبنانيني وطموحاتهم، وتكون 
منوذجاً عملياً لدول املنطقة للخروج 

من الصراعات القائمة اليوم؟{
قاسم قصير

هرموش: الحكومة نجحت في ملف األمن وفشلت في الملف 
االقتصادي االجتماعي وإجراء االنتخابات أقل واجباتها

 اعتبر رئيس املكتب السياس��ي للجماعة اإلسالمية في لبنان، أس��عد هرموش، لقاء رئيس اجلمهورية 
ميش��ال عون في الذكرى األولى النتخابه رئيساً للجمهورية، س��ابقة لم يعتد عليها اللبنانيون عند رؤساء 
اجلمهورية السابقني. واعتبر هرموش في حديث ل�»إذاعة الفجر« أن احلكومة جنحت في ترسيخ األمن إلى 
ح��د ما، وفي التصدي لظاهرة اإلرهاب، وفش��لت في امللف االقتصادي االجتماعي، وف��ي االتفاق على كيفية 

تطبيق قانون االنتخاب اجلديد.
ولف��ت هرم��وش إل��ى أن اخلالف حول تطبي��ق قان��ون االنتخابات يوحي بوج��ود نّية مبيت��ة لتأجيل 

االنتخابات النيابية، رغم التكرار املستمر لبعض أركان السلطة أن االنتخابات حاصلة في موعدها.
واس��تغرب هرموش متنني احلكومة اللبناني��ني بإجراء االنتخابات، معتبراً أن��ه أقل الواجب، ورافضاً 

اعتبار إجرائها إجنازاً للسنة األولى للعهد الرئاسي.
واعتبر هرموش أن احلكومة فش��لت في ما يتعلق ببس��ط س��لطة الدولة وأحادية السالح وملف حزب 
الل��ه وتأكيد النأي بالنفس. وأعلن هرموش أن اجلماعة اإلس��المية  تختلف مع رئيس اجلمهورية في ربطه 
ملف س��الح حزب الله بأزمة الش��رق األوس��ط، مجدداً الدعوة لوضع سياس��ية دفاعية تنظم عمل املقاومة 
حتت إشراف اجليش، وتؤمن عدم استخدام السالح في امليدان الداخلي والعملية السياسية. وأكد هرموش 
أن السياس��ة السعودية اجلديدة في املنطقة ال ميكنها أن تلزم لبنان مبوقف، مشيراً إلى أن حزب الله مكّون 

رئيس في البلد ال ميكن ألحد أن يلغيه.
وفي هذا الس��ياق، رفض هرموش الطلب السعودي بإخراج حزب الله من احلكومة، داعياً إلى صياغة 
الدور السعودي مبا يخدم الواقع اللبناني ومبا يخدم القضية العربية. وأوضح هرموش أن لبنان ال يحتمل 
جّره إلى أتون اخلالفات العربية واإلقليمية، واخلالفات الدولية. مبوازاة ذلك، جدد هرموش رفضه لتصريح 

الرئيس اإليراني حسن روحاني، وإدانته له، مشدداً على أن خيارات حزب الله غير ملزمة للبنان.

احلريري والسبهان
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قطار »أستانة« يصطدم بالمعتقلين والمحاصرين في محطته السابعة
تعثر قطار مسار »أستانة« في محطته السابعة، 
ف��ي العاصمة الكازاخية، مصطدم��اً مبلف اإلفراج عن 
املعتقلني، وإدخال مس��اعدات مستدامة للمحاصرين 

ببعض املناطق بسوريا.
وبع��د أن حق��ق مس��ار أس��تانة تقدم��اً ملحوظاً، 
ليصبح مساراً هاماً يضاهي مسار جنيف، لم يستطع 
فتح أبواب سجون النظام، فتعثرت املفاوضات، وبقي 
ق��رار اإلفراج ع��ن املعتقلني مؤج��الً للجول��ة القادمة، 

املقررة منتصف كانون األول املقبل.
وقبيل انطالق »أستانة 7«، توجهت أنظار وقلوب 
السوريني إلى املباحثات، علها تفرج عنهم، وتزف لهم 
البشرى عن أقارب وأحباء، احتجزوا خلف القضبان، 

ليبقى األمل معلقاً ملباحثات وظروف أخرى.
وكان��ت الش��بكة الس��ورية حلقوق اإلنس��ان، قد 
قالت إن نحو 100 ألف سوري معتقلون داخل البالد، 
من��ذ بداية األزمة في س��وريا ع��ام 2011، حتول أكثر 
م��ن 90% منه��م ملختفني قس��راً. ووثقت الش��بكة، في 

تقري��ر لها، »ما ال يقل عن 106 آالف و727 معتقالً منذ 
آذار 2011 وحت��ى ش��باط 2017، حت��َوّل 90% منهم 

إلى مختفني قسراً«.
وفشل مؤمتر »أس��تانة 7«، الذي اختتم الثالثاء، 

في التوصل إلى توافق بني األطراف املشاركة، إلطالق 
سراح املعتقلني وتبادل األسرى، أو إيصال املساعدات 
بشكل متواصل للسكان في املناطق احملاصرة، مقررة 

مواصلة املشاورات حول هذه امللفات.
اخلتام��ي  البي��ان  عل��ى  الفش��ل  ه��ذا  وانعك��س 
للمؤمت��ر، الذي تاله وزير اخلارجي��ة الكازخي خيرت 
عب��د الرحمن��وف، حيث دع��ت الدول الضامنة ملس��ار 
أستانة )تركيا، روس��يا، وإيران(، إلى ضرورة اتخاذ 
األطراف املتصارعة في سوريا إجرءات لدعم الثقة في 
ما بينها، مبا فيها اإلف��راج عن املعتقلني واحملتجزين، 

وتسليم جثث القتلى.
وأوض��ح البي��ان أن »الدول الضامن��ة تعرب عن 
ترحيبه��ا بالتق��دم ف��ي تنفي��ذ مذك��رة إنش��اء مناطق 
خف��ض التوتر في س��وريا بتاري��خ 4 أي��ار على مدى 
األش��هر املاضي��ة، وتؤكد س��يادة األراضي الس��ورية 

ومتسكها بسيادة ووحدة األراضي واستقاللها«.
وأشادت الدول »بانخفاض العنف على األراضي 
السورية، واتخاذ كافة اإلجراءات لدعم وحتديد نظام 

وقف إطالق النار«.
املعارضة السورية املش��اركة في »أستانة-7«، 
من جانبه��ا، اس��تنكرت الدعوة الروس��ية إلى مؤمتر 
حوار وطني للس��وريني، مع اس��تمرار القصف، وعدم 
اإلفراج عن املعتقلني. وأبدت دهش��تها إزاء احملاوالت 

الروس��ية القفز فوق القرارات الدولية املتعلقة باحلل 
السياسي في سوريا.

وقال املتحدث باسم الوفد يحيى العريضي: »من 
أهم دوافعنا للمشاركة في أستانة، السعي اجلاد إلى 
إطالق سراح املعتقلني قس��رياً لدى النظام، ويتجاوز 
عدده��م ربع ملي��ون ش��خص، وال أحد يعل��م عدد من 
قتلوا حت��ت التعذيب الوحش��ي«. وأض��اف: »ترقبنا 
تنفي��ذ الروس لوعدهم مبناقش��ة موض��وع املعتقلني 
ل��دى النظ��ام، بإط��الق س��راحهم، واألمر يبق��ى وعداً 
يصط��دم بعرقلة إيرانية، وهو ملف أولوية بالنس��بة 

إلينا«.
ومض��ى موضح��اً: »كنا حريصني عل��ى أن يكون 
مس��ار أس��تانة رافداً ملس��ار جنيف ال بديل له، وننظر 
اليوم باس��تغراب مل��ا يتم تناقله حول مؤمتر روس��ي 
بهدف القفز فوق قرارات الشرعية الدولية، وعن مسار 
احلل النهائي املعتمد على بيان جنيف، والقرار األممي 

.»2254
املعارض��ة، على لس��ان العريضي، »اس��تنكرت 
ش��عب  فالس��وريون  الش��عوب(،  )مؤمت��ر  تس��ميته 

واحد«.
أم��ا املبع��وث الروس��ي إل��ى س��وريا، ألكس��ندر 
الفرنتيي��ف، فقد توع��د املعارض��ة الس��ورية بالبقاء 
خ��ارج العملي��ة السياس��ية، إذا رفض��ت أو وضع��ت 
شروطاً مسبقة للمش��اركة فيما سّمته »مؤمتر احلوار 
الوطن��ي«، ال��ذي تعت��زم عقده ف��ي مدينة سوتش��ي 

الروسية الشهر املقبل.
وقال الفرنتيي��ف، عقب انتهاء مؤمتر أس��تانة7، 
إنه »يجب البح��ث عن مخارج للحل السياس��ي، عبر 
املقترح الروس��ي بعقد مؤمتر احلوار الس��وري، الذي 

أُعلن مبشاركة الدول الضامنة«.
وأك��د أن��ه »اذا رفض��ت املعارض��ة املش��اركة في 
املؤمت��ر، فهذا يعن��ي رفضها الي��د التي م��ّدت لهم من 
أجل احلل السياسي في البالد، وسترى نفسها خارج 

العملية السياسية«.
وكم��ا ج��رت الع��ادة، اعتل��ى رئيس وف��د النظام 
بش��ار اجلعفري املنص��ة، ليوجه االتهام��ات إلى دول 
اجل��وار بدعمها لإلره��اب، متهرب��اً من االس��تحققات 

املترتبة على النظام.
ورغ��م الزخ��م، ال��ذي س��بق انط��الق املباحثات، 
املعتقل��ني  مبل��ف  اخت��راق  حتقي��ق  ف��ي  واألم��ل 
واحملاصري��ن، غير أن املؤمتر خ��رج من دون التوصل 

إلى حلول بامللفني الهامني.{

ش��هدت أس��تانا عدة اجتماعات ي��وم االثنني في 
الي��وم األول م��ن اجلولة الس��ابعة للمفاوض��ات غير 
املباشرة بني النظام السوري واملعارضة، حيث التقى 
وفد املعارضة مس��ؤولني م��ن فرنس��ا واألردن، بينما 
طالب ال��روس تركيا بفرض االس��تقرار ف��ي محافظة 

إدلب.
وبحضور وفود الدول الضامنة )روس��يا وتركيا 
وإيران(، وعدد من الدول املراقبة، س��تتناول اللقاءات 
قضاي��ا املعتقلني في س��جون النظ��ام، وآلي��ة مراقبة 
اخلروق ف��ي مناطق خفض التصعي��د، ونزع األلغام، 
وزيادة الدول الضامنة واملراقبة، بحس��ب مصادر من 

املعارضة.
وقال��ت املص��ادر إن وف��د املعارضة التق��ى الوفد 
األردن��ي وبحث��ا وق��ف الدع��م األميرك��ي للمعارض��ة 
املس��لحة جنوبي س��وريا وآث��اره الس��لبية احملتملة، 
وس��بل تفعيل اتفاق خف��ض التصعيد في منطقة بيت 
ج��ّن ومحيطها بريف دمش��ق املش��مولة ب��ه، ومصير 

املنطقة التي تتعرض لقصف النظام املتكرر.
كما ق��ال مراس��لون إن الوف��د التقى أيض��اً الوفد 
الفرنس��ي في اجتماع مغلق، ولم تظهر بعد نتائج هذا 

اللقاء.
م��ن جهته، ق��ال رئيس الوفد الروس��ي ألكس��ندر 
الفرينتيي��ف لقناتي »روس��يا اليوم« و»روس��يا 24« 
إن��ه يأمل إحراز تقدم في مس��ألة اإلفراج عن األس��رى 
واملعتقل��ني وتس��ليم اجلث��ث ف��ي اجلول��ة احلالي��ة، 
مضيف��اً أنه لن يضاف ع��دد املراقبني في هذه اجلولة، 

وأن هذا األمر أرجئ لوضع معايير لدخول املراقبني.
واعتب��ر الفرينتيي��ف أن إنش��اء مناط��ق خف��ض 
التصعي��د كان ق��راراً مهماً ج��داً، ولكن ال ت��زال بعض 
الصعوبات املتعلقة باألعمال »االس��تفزازية« لبعض 
املجموع��ات في هذه املناطق، مش��يراً إل��ى أن الوضع 
األكث��ر تعقيداً ه��و في منطق��ة إدلب، حيث لم تنش��ئ 

قت��ل 17 ش��خصاً -معظمهم 
من النساء واألطفال- جراء غارات 
ش��نتها مقات��الت مجهول��ة عل��ى 
مدينة درنة الليبية مساء االثنني، 
بينما طالب املجلس األعلى للدولة 
بعق��د جلس��ة طارئة ف��ي مجلس 

األمن إلدانة املجزرة.
املل��ف  مس��ؤول  وأوض��ح 
أَس��طى  يحي��ى  بدرن��ة  األمن��ي 
عم��ر أن الطي��ران املص��ري قصف 
املدينة للمرة اخلامس��ة، مؤكداً أن 
الغارات اس��تهدفت عائلتني كانتا 

مجتمعتني في مناسبة شعبية.
ونقل��ت رويت��رز أن الغارات خلف��ت 15 قتيالً، بينما 
ذكرت وكالة األناضول أنهم 17. وقالت مصادر طبية إن 
معظم الضحايا نس��اء وأطفال، وأفادت بسقوط أكثر من 

25 جريحاً.
وقال أحد السكان إن الهجمات استمرت لنحو ساعة 
واس��تهدفت حّي الظه��ر احلمر في جن��وب درنة ومنطقة 
الفتايح اجلبلية التي تبعد عنها نحو عشرين كيلومتراً.

واعتب��ر رئيس املجلس األعلى للدول��ة عبد الرحمن 
الس��ويحلي أن مج��زرة درن��ة محط��ة فاصل��ة »تتطلب 
منا التجرد من احلس��ابات السياس��ية وإدانَة ما يس��مى 
القيادة العامة املسيطرة على املنطقة الشرقية وداعميها 

محلياً وإقليمياً«.
ودع��ا الس��ويحلي مجل��س األم��ن إلى عقد جلس��ة 
طارئ��ة التخ��اذ موقف حازم جت��اه املج��ازر املتكررة في 

ليبيا و»آخرها في درنة واألبيار«.
م��ن جانبه، اته��م عضو املجلس الرئاس��ي حلكومة 
الوف��اق محم��د عم��اري زايد ق��وى داخلية باالس��تعانة 
بأط��راف أجنبية ف��ي قصف درنة. ووص��ف هذا الهجوم 
بأن��ه »جرمي��ة وتطاول« على الس��يادة الليبي��ة، وانتقد 

أعل��ن اجليش الروس��ي أن غواصة روس��ية أطلقت 
ثالث��ة صواريخ بالس��ّتية م��ن البحر األبيض املتوس��ط 
عل��ى أه��داف لتنظي��م الدولة اإلس��المية ف��ي منطقة دير 

الزور )شرقي سوريا(.
وقال��ت وزارة الدف��اع الروس��ية ف��ي بي��ان له��ا إن 
الغواص��ة »فيليك��ي نوفغوغ��راد« أطلقت ي��وم الثالثاء 

تركيا حتى اآلن مراكز مراقبة بش��كل كامل، معرباً عن 
أمله أن تفرض تركيا االستقرار هناك.

وانتقد املسؤول الروس��ي املعارضة قائالً إنها لم 
تس��تطع حتى اآلن تق��دمي وفد موحد ف��ي جنيف، في 
إش��ارة إلى اجله��ود املبذول��ة لضم منصتي موس��كو 
والقاه��رة وغيرهم��ا إلى الهيئ��ة العلي��ا للمفاوضات، 
حيث تعتبر األخيرة أن بعض هذه املجموعات مقربة 

من النظام.
كما وع��د الفرينتيي��ف بتحرير س��وريا متاماً من 
تنظي��م الدول��ة اإلس��المية خ��الل األس��ابيع القادمة، 
مضيف��اً أن ب��الده تب��ذل جهده��ا لتجنب الص��دام مع 

العسكريني األميركيني في سوريا.
قافلة مساعدات للغوطة الشرقية

أعلن��ت األمم املتح��دة ي��وم االثنني دخ��ول قافلة 
مس��اعدات إل��ى بلدتي كفر بطنا وس��قبا ف��ي الغوطة 
الش��رقية احملاصرة بريف دمش��ق، حاملة مساعدات 
لنحو أربعني ألف ش��خص، وذلك بع��د لقاء بني الوفد 

األممي ووفد قوى الثورة العسكري.
وق��ال مكت��ب األمم املتح��دة لتنس��يق الش��ؤون 
اإلنس��انية ف��ي تغري��دة عل��ى تويت��ر: »دخل��ت األمم 
املتح��دة واله��الل األحمر العرب��ي الس��وري كفر بطنا 
وس��قبا في الغوطة الشرقية احملاصرة مع مساعدات 

إنسانية لنحو أربعني ألف محتاج في سوريا«.
وق��ال ناش��طون إن وفد ق��وى الثورة العس��كري 
اجتم��ع م��ع وف��د األمم املتح��دة واتفق��ا عل��ى إدخ��ال 
مس��اعدات عاجل��ة لبلدتي كف��ر بطنا وس��قبا، وكذلك 
إرس��ال مس��اعدات عاجل��ة ألكث��ر من مئة أل��ف مدني 

محاصر في ريف حمص الشمالي خالل 72 ساعة.
كم��ا أطل��ع وفد ق��وى الث��ورة الوفد األمم��ي على 
األوضاع السيئة للمعتقلني في سجن حمص وسجون 
أخرى، وقدم الوفد ملفات ووثائق تتعلق باالنتهاكات 

التي ارتكبها نظام بشار األسد وحلفاؤه.{

بش��دة الليبيني الذين يحاصرون مدينة درنة ومينعون 
عنها الغذاء والدواء.

أما عضو املجلس األعلى للدولة منصور احلصادي 
فوصف الغارة بأنها عمل إجرامي، مشيراً إلى أن املدينة 
س��بق أن تعرض��ت لقص��ف مص��ري بحج��ة محارب��ة 
اإلره��اب، كما قصفتها قوات الل��واء املتقاعد خليفة حفتر 

وواصلت خنقها باحلصار.
وأدان احلص��ادي صمت املجتم��ع الدولي على هذه 
األعمال، وطالب املجلس الرئاس��ي بحماي��ة املدنيني في 

درنة »وإن تطلب األمر توفير حماية دولية لهم«. 
يذكر أن مصر ش��نت في الس��ابق عدة غ��ارات على 
مدينة درنة، وقالت إنها تنفذ ضربات ضد أهداف تابعة 
ملنظم��ات إرهابي��ة، بينم��ا أف��ادت املص��ادر احمللية بأن 

القصف يخلف كل مرة ضحايا مدنيني.
وكان مجل��س ش��ورى مجاهدي درنة ق��د متكن من 
ط��رد تنظي��م الدولة اإلس��المية م��ن املدينة بع��د معارك 

شرسة عام 2015.
لك��ن ق��وات الل��واء املتقاع��د خليف��ة حفت��ر تفرض 
حصاراً خانقاً على املدينة منذ فترة، وتش��ن عليها قصفاً 

جوياً من حني آلخر.{

ثالث��ة صواري��خ عابرة من ن��وع كاليبر من مياه ش��رقي 
البح��ر املتوس��ط عل��ى أهداف مهم��ة لتنظي��م الدولة في 
منطق��ة دي��ر ال��زور، مس��تهدفة »مراك��ز قي��ادة وجتمعاً 

للمقاتلني وآليات ومخزناً للذخيرة«.
وأضاف��ت ال��وزارة أن تدمير هذه األه��داف تأكد من 
»املعلوم��ات الت��ي قدمته��ا مراك��ز اس��تطالع«، وأظهرت 
مقطع��اً مص��وراً لصواري��خ تنطل��ق من 

البحر نحو أهدافها.
الروس��ية  الدف��اع  وزارة  وكان��ت 
أعلن��ت في أيل��ول املا ض��ي أنها قصفت 
مواق��ع ف��ي محافظ��ة إدل��ب بصواريخ 
مجنح��ة م��ن ن��وع كاليب��ر أُطلق��ت م��ن 
األبي��ض  بالبح��ر  روس��ية  غواص��ة 
املتوسط، مس��تهدفة مواقع جلبهة فتح 

الشام )النصرة سابقاً( في إدلب.{

جولة سابعة من المفاوضات السورية في أستانا

مقتل 17 مدنيًا بغارات جوية
على درنة شرقي ليبيا

غواصة روسية تقصف أهدافًا بدير الزور
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أحمد طعمة: ال حلَّ حقيقّيًا في سوريا قبل مطلع عام 2019

مجزرة الغوطة رسالة النظام لـ»أستانة 7«... وترحيب بالحوار الروسي

أكد الرئيس الس��ابق للحكومة الس��ورية املؤقتة، 
)خ��اص   »2 »الري��اض  مؤمت��ر  أن  طعم��ة،  أحم��د 
باملعارضة الس��ورية(، سينعقد على األرجح باململكة 
العربي��ة الس��عودية خ��الل يوم��ي 10 و11 من ش��هر 

تشرين الثاني.
ولفت – في مقابلة مع »عربي21«- إلى أنه لم يتم 
بعد توجيه دعوات رسمية من السعودية إلى األطراف 
املعنية، مرجعاً ذلك إلى ترتيبات تخص الس��عودية، 
وقد تنتهي منها خالل األيام القليلة املقبلة، خاصة أنه 
لم ُيعلن رسمياً عن مؤمتر )الرياض 2( حتى اآلن، ولم 
يت��م تداول املوضوع في األوس��اط اخلاصة املعنية إال 

مؤخراً.
وأشار مرجحاً إلى أن األطراف التي سيتم توجيه 
دعوات رس��مية لها من أجل املش��اركة ف��ي اجتماعات 
للمفاوض��ات،  العلي��ا  الهيئ��ة  ه��ي   ،»2 »الري��اض 
واالئتالف الوطني السوري، ومنصة موسكو، ومنصة 
القاه��رة، باإلضافة إلى ش��خصيات وطني��ة عامة من 
أطياف مختلفة، ومن بينها ش��خصيات كردية س��وف 
تدعوها الس��عودية بشكل مباشر للحضور واملشاركة 

في هذه االجتماعات.
ون��ّوه »طعمة« إل��ى احتمالي��ة قيام الس��عودية 
بتوجيه دعوة لش��خصيات ليس بالضرورة أن يكون 
لديه��ا موق��ف حاس��م م��ن بق��اء »األس��د« عل��ى رأس 
الس��لطة ف��ي املرحل��ة االنتقالي��ة، مؤك��داً أن إجمال��ي 
احلضور قد يصل ل� 120 شخصية معارضة أو قريبة 

من املعارضة.
وأوض��ح، أن مؤمتر »الرياض 2« س��وف يناقش 
ث��الث قضايا رئيس��ية؛ أوالها تش��كيل وف��د موحد من 
وموس��كو(،  والقاه��رة  )الري��اض  الث��الث  املنص��ات 
وش��خصيات وطني��ة أخرى، مش��ّدداً على أن املش��هد 
الس��ابق بوج��ود 3 منص��ات تتفاوض ف��ي مقابل وفد 

موحد للنظام لم يعد مقبوالً.
أم��ا القضية الثانية التي س��يتطرق لها »الرياض 
2« بحس��ب »طعم��ة«، ه��ي العمل عل��ى صياغة بيان 
جديد يتضم��ن رؤية املعارضة املس��تقبلية بالنس��بة 

إلى احلل السياسي القادم في سوريا.
والثالثة: مناقشة أهم املصاعب التي تواجه واقع 
الثورة الس��ورية حالياً، وما الذي ينبغي فعله من قبل 
املعارضة جت��اه تطورات األوض��اع احلالية واملقبلة، 
وهل باإلمكان إبداء مرون��ة ما في بعض القضايا دون 
امل��س بجوه��ر مطالب الش��عب الس��وري ف��ي حتقيق 

االنتقال السياسي.
التحضي��ر  س��بقت  الت��ي  الترتيب��ات  وبش��أن 
ملؤمت��ر »الرياض 2«، أش��ار إلى أن��ه »مت التلميح لهذا 
املؤمتر منذ نحو ش��هرين ونص��ف، وكان التحضير له 
يأخ��ذ أبعاداً جّدي��ة، لكن واجهته بع��ض الصعوبات 
بس��بب اختالف وجهات النظر بني األطراف الس��ورية 
املعارضة، ونعتق��د أنه مت تذليل ه��ذه العقبات داخل 

املعارضة«.
وتوق��ع »طعم��ة« جن��اح مؤمت��ر »الري��اض 2«، 
وحتقي��ق أهدافه املرج��وة، نظراً إلى رغب��ة املعارضة 
الس��ورية املشاركة في »إيجاد حل لألزمة الراهنة، مع 
اقت��راب املجتمع الدولي من اإلجه��از على اإلرهاب في 
س��وريا، وقناعته الكبي��رة بأهمي��ة املفاوضات إلمتام 
االنتقال السياس��ي الكامل املأمول. لقد أصبح اجلميع 
يدرك أنه لن يتم حتقيق مطالب الشعب السوري، ولن 

يتم االستقرار دون انتقال سياسي حقيقي«.
وأرج��ع ع��دم وح��دة املعارض��ة بش��كل حقيق��ي 
حت��ى اآلن إل��ى »عوام��ل داخلي��ة وخارجي��ة كثي��رة، 
أهمه��ا أنه مت إبعاد الش��عب الس��وري عن اله��م العام 
والشأن السياس��ي ألكثر من 50 عاماً، وهو أمر جعلها 
ليس��ت ذات خبرة كبيرة في مثل ه��ذه القضايا، وألول 
م��رة تواج��ه مش��اكل به��ذا احلج��م والق��در الكبير من 

املسؤولية«.
وتاب��ع: »أم��ا خارجي��اً، فاملجتمع الدول��ي أخطأ 
بح��ق املعارض��ة الس��ورية مرت��ني؛ األول��ى عندما لم 
يدعم تش��كيل قيادة عس��كرية موحدة تخضع للقيادة 
السياسية، وترك هذا الدعم مفرقاً ومشتتاً، والثانية أن 
هذا املجتمع الدولي بالرغم من تقدميه دعما لوجستياً، 
لكن��ه لم ُيقدم أبداً دعماً م��ن الناحية اإلدارية، في وقت 
كانت املعارضة بأمّس احلاجة للدعم اإلداري، ولتلقي 

تدريبات عملية على إدارة الدولة«.
وبش��أن توق��ع املبع��وث الدول��ي إل��ى س��وريا، 
س��تيفان دي ميس��تورا، ب��أن تش��هد األزمة الس��ورية 
حت��والت نوعية في األش��هر املقبلة، ق��ال: »لن حتدث 
حت��والت حقيقي��ة قب��ل بداي��ة ع��ام 2019، حيث من 

اغتنم وفد قوى الثورة السورية العسكري اجلولة 
الس��ابعة من أس��تانة، من أج��ل تأكيد ثوابت الش��ارع 
السوري املعارض، وأبرزها حل سياسي برعاية أممية، 
يقوم عل��ى قرارات دولي��ة تنص على انتقال سياس��ي 
جدي م��ن دون وجود لبش��ار األس��د في الس��لطة. كما 
حمل الوفد العديد من امللفات التي سلمها لألمم املتحدة 
واجلان��ب الروس��ي، تتعل��ق باملعتقل��ني واحملاصرين 
م��ن قب��ل النظام، ال��ذي يواصل خ��رق اتف��اق التهدئة، 
دون تدخ��ل م��ن الضام��ن الروس��ي. فيم��ا أك��د مصدر 
مطل��ع على مباحث��ات »أس��تانة 7« أن املش��اركني في 
املؤمتر لم يتمكنوا من االتفاق بشأن وثيقة حول تبادل 
املعتقلني، وال حول إدخال املس��اعدات بش��كل مس��تمر 
للمناطق احملاصرة. وأفادت الوثيقة اخلتامية للجولة 
الس��ابعة م��ن مباحثات أس��تانة بأن اجلول��ة الثامنة 
ستعقد في النصف الثاني من كانون األول املقبل. فيما 
وافقت تركيا وإيران على مناقش��ة مقترح روسيا بعقد 
مؤمتر للحوار الوطني الس��وري في إطار عملية جنيف 
الت��ي تقودها األمم املتحدة، وكانت موس��كو أعلنت أنه 
س��يعقد في منتجع سوتشي الروس��ي في 18 تشرين 

الثاني احلالي. 
وكان الفتاً تأكيد الوف��د األميركي أن مخرجات أي 
حل سياس��ي س��تؤدي إلى رحيل األس��د من الس��لطة، 
وأنه لن تكون هناك إعادة إعمار في سورية دون عملية 
سياس��ية ش��املة ذات مصداقية ترعاها األمم املتحدة. 
كما وضع وفد قوى الثورة العس��كري اجلانب الروسي 
أم��ام مس��ؤولياته كضام��ن للنظ��ام، من خ��الل تقدمي 
ملفات تظه��ر عدم اكت��راث النظام مبخرجات أس��تانة 
الس��ابقة، إذ لم يرف��ع احلصار عن مناط��ق حتاصرها 
قواته، خصوصاً في الغوطة الش��رقية، التي تعرضت 
لقص��ف، ي��وم الثالث��اء، أدى إل��ى وقوع مج��زرة ذهب 
ضحيتها 12 ش��خصاً، بينهم خمسة أطفال ومدّرسهم، 

املتوق��ع عنده��ا أن تب��دأ املرحل��ة االنتقالي��ة، كم��ا أن 
مش��روع القضاء على املنظمات اإلرهابية ُحددت مدته 
س��ابقاً بخمس س��نوات، وال نعتقد أن مدته ستقلص، 
وكانت بدايته عام 2014 عقب س��قوط مدينة املوصل 

العراقية بيد تنظيم داعش«.
وأكد الرئيس الس��ابق للحكومة السورية املؤقتة 
أن »الروس يرغبون بتأجي��ل بداية املرحلة االنتقالية 
حت��ى أوائ��ل عام 2019، لتس��تمر األزمة م��ا يقرب من 
عامني إضافيني، حتى انتهاء الفترة الثالثة حلكم بشار 
األس��د، وفي أثناء ذلك س��يكون قد مت إجناز الدس��تور 
اجلديد لسوريا في، وكذلك قانون االنتخابات اجلديد، 
وعندها جُت��رى االنتخابات الرئاس��ية والبرملانية في 

سوريا برعاية دولية وأممية«.
وش��ّدد على أن »احلل احلقيقي لألزمة الس��ورية 
ل��ن يبدأ إال في مطل��ع عام 2019، ألنه ل��م يتم القضاء 
الت��ام حت��ى اآلن عل��ى املنظم��ات املتطرف��ة املوصوفة 
بق��رارات األمم املتح��دة باإلرهاب، وألنه ل��م يتم إنهاء 
واكتمال خطوات خف��ض التصعيد ووقف إطالق النار 
ب��ني النظام واملعارض��ة من خالل تفاهمات األس��تانة 

إلى اآلن«.
وأش��ار إل��ى أن »مفاوض��ات األس��تانة تركز على 
نقط��ة جوهري��ة تس��بق االنتق��ال السياس��ي، وه��ي 

جراء استهداف مدرستهم.
والتق��ى وف��د قوى الث��ورة الس��ورية العس��كري، 
صب��اح الثالث��اء، مس��اعد وزي��ر اخلارجي��ة األميركي 
للشرق األوسط تيم ليندركينغ، الذي يرأس وفد بالده 
في مباحثات »أس��تانة 7«، إذ أك��دت اللجنة اإلعالمية 
لوفد قوى الثورة أن اجلانب األميركي أكد أن واش��نطن 
»لديه��ا إصرار كبير على احلل السياس��ي، واس��تبدال 
املنظومة احلاكمة في س��ورية م��ع وحدة أراضيها بكل 
أطيافه��ا«، إال أن املس��ؤول األميرك��ي أك��د أن ب��الده ال 
تضع مس��ألة رحيل األسد ش��رطاً للعملية السياسية، 
مس��تدركاً بالق��ول: »لك��ن نعتقد أن رحيل��ه هو نتيجة 

طبيعية ملخرجات احلل السياسي«.
ونقلت مصادر في الوفد، حضرت اللقاء، أن اجلانب 
األميركي أكد »أن الفيتو الروسي لن يغّير احلقائق، وال 
قناعة املجتمع الدولي عن حقيقة استخدام نظام األسد 
للس��الح الكيميائي«، مش��يراً إل��ى أن »الصليب األحمر 
واألمم املتح��دة جته��دان بش��كل يومي، للوص��ول إلى 
حل ش��امل ملل��ف املعتقل��ني«، مطالباً وفد ق��وى الثورة 
بالتع��اون في ه��ذا املجال. كم��ا طالب الوف��د األميركي 
املعارضة السورية باالنخراط في العملية السياسية، 
معتب��راً ذلك أمراً رئيس��ياً وأساس��ياً. وق��ال: »على كل 
األط��راف أخ��ذ دوره��م احلال��ي مبحمل اجلدي��ة«. كما 
دعا وفد قوى الثورة العسكري إلى »املشاركة بفعالية 
ف��ي كل اللقاءات واملؤمترات، واتخ��اذ قرارات مصيرية 

ومهمة للوصول إلى احلل السياسي«.
وم��ن موس��كو، أعل��ن وزي��ر اخلارجية الروس��ي، 
س��يرغي الف��روف، أن بالده تؤي��د مبادرة الس��عودية 
الس��ورية إلج��راء  للمعارض��ة  لتش��كيل وف��د موح��د 
محادث��ات م��ع النظ��ام الس��وري. وق��ال الف��روف إن 
»عملي��ة جنيف بش��أن س��ورية تعثرت طوي��الً نتيجة 
رف��ض املعارضة الس��ورية إط��الق احل��وار واالندماج 
مع بقية وفود املعارضة، 
محادث��ات  وس��اهمت 
تنش��يط  ف��ي  أس��تانة 
العملي��ة، الت��ي جرت في 
ونحن  املاض��ي،  نيس��ان 
نرح��ب به��ذا ألن��ه حف��ز 
ممثل��ي األمم املتحدة على 
تفعي��ل اجله��ود املبذولة 
لتش��كيل نوع من التوافق 
في اآلراء حول املفاوضات 
املباش��رة ب��ني احلكوم��ة 

وفصائل املعارضة«.
مص��ادر  وأش��ارت 
أن  إل��ى  الوف��د  ف��ي 
أك��د  األميرك��ي  اجلان��ب 

تخفي��ض التصعيد وصوالً إلى وقف إط��الق النار بني 
النظام واملعارضة، إال أن تلك املفاوضات تس��ير بشكل 
بط��يء، لكن من املتوقع إجنازها خ��الل العام القادم«. 
وذك��ر أن مفاوض��ات أس��تانة 6 الت��ي جُت��رى نهاي��ة 
الش��هر اجلاري، س��تركز عل��ى »خط��وات التهدئة في 
إدل��ب بعد التط��ورات التي جرت لتخفي��ض التصعيد 
هناك، وكذلك بقية املناطق األخرى املش��مولة بخفض 
التصعيد، وصوالً إل��ى إمكانية إدخال مناطق إضافية 
م��ن س��وريا ملناطق خف��ض التصعيد في ظ��ل الهزائم 

املتتالية لتنظيم داعش«.
 وأك��د املع��ارض الس��وري أن »مفاوضات جنيف 
احلالية ال تزال في مرحل��ة إدارة األزمة وليس حلها«، 
متوقعاً اجتاه املعارضة الس��ورية نحو »تش��كيل وفد 
مفاوض واحد ميثل املعارضة، واألمل أن تكون برؤية 

واحدة«.
وبس��ؤاله ع��ن موقفهم م��ن دعوات القب��ول ببقاء 
ف��ي  الدخ��ول  أو  الس��لطة  رأس  عل��ى  األس��د  بش��ار 
مفاوضات مباش��رة معه، أجاب: »ال يوجد خالف على 
الدخول في مفاوضات مباشرة مع األسد ونظامه، وقد 
ح��دث ذلك بالفع��ل خالل مؤمتر جنيف ع��ام 2014«، 

أن »املجتم��ع الدولي لن يعترف مبنتصر في س��ورية، 
ول��ن تكون هناك إعادة إعمار من دون عملية سياس��ية 
ش��املة ذات مصداقي��ة ترعاها األمم املتح��دة«، محمالً 
روس��يا مس��ؤولية اخلروق��ات املتك��ررة لنظام األس��د 
التف��اق التهدئ��ة »بصفته��ا دول��ة ضامن��ة ل��ه«. إال أن 
الوف��د األميركي أش��ار إلى أن مناط��ق خفض التصعيد 
»تش��هد انخفاض��اً كبي��راً وملموس��اً للعن��ف«، مؤكداً 
سعي واشنطن »لوقف اخلروقات في بعض املناطق«. 
وأوضح اجلانب األميركي أن واشنطن لديها »تفاهمات 
مع الروس في دير الزور، بحيث ال حتدث أية تصادمات 
بني الطرفني«، مضيفاً: »سنشهد نهاية سريعة لداعش 
في تلك املنطق��ة«. كما أكد الوف��د األميركي أن الواليات 
املتح��دة »ال تدعم تش��كيل أي كيان كردي في الش��مال 
الس��وري، وترى س��ورية وحدة واحدة«، وفق مصادر 
في وف��د قوى الثورة العس��كري. وأعلن املستش��ار في 
»اإلدارة« الكردية في ش��مال سورية، بدران جيا كورد، 

أن موسكو دعت »اإلدارة« حلضور مؤمترها املقترح.
وأش��ارت مصادر ف��ي وفد قوى الثورة العس��كري 
أن��ه »ال ميك��ن  الوف��د كان واضح��اً بتأكي��ده  إل��ى أن 
من��ع وص��ول املس��اعدات اإلنس��انية وتأخيره��ا ع��ن 
الن��اس واملدنيني للضغط واملس��اومة م��ن أجل ملفات 
سياس��ية«. كما طالب وفد قوى الث��ورة، وفق املصادر 
ذاتها، الوفد الروس��ي بتنفيذ االتف��اق الذي مت توقيعه 
ف��ي أس��تانة بفتح املعب��ر اإلنس��اني باجت��اه الغوطة 
بشكل دائم، مشيرة إلى أنه »مت تسليم ملف آخر يتعلق 
مبجزرة القريتني التي قام بها نظام األس��د بالتنس��يق 
م��ع داع��ش، وبصم��ت مري��ب للطي��ران الروس��ي ف��ي 
املنطق��ة عن حتركات داعش«، وفق املصادر. كما س��لّم 
وفد ق��وى الثورة العس��كري اجلانب الروس��ي العديد 
م��ن امللفات، منها ملف يتعلق باس��تخدام قوات النظام 
للس��الح الكيميائي في نفق في مدينة الرس��ن، ش��مال 
حمص، »موث��ق بالصور والش��هادات«، وفق املصادر، 
الت��ي أش��ارت إلى أن املل��ف يتضمن دالئ��ل على تورط 
ضب��اط روس بكيميائي نفق الرس��ن، مؤكدة أن الوفد 

الروسي وعد بتشكيل جلنة للتحقيق في احلادث.
وف��ي الوق��ت ال��ذي كانت في��ه مباحثات أس��تانة 
منعق��دة، نفذت قوات النظام مجزرة في بلدة جس��رين 
أطف��ال  خمس��ة  ضحيته��ا  راح  الش��رقية  بالغوط��ة 
ومعلمه��م، وقد فش��لت روس��يا في لع��ب دور الضامن 
للنظ��ام ال��ذي أراد توجي��ه رس��ائل ب��دم األطف��ال ف��ي 
الغوط��ة الش��رقية إلى أس��تانة، مفادها أن��ه ماٍض في 
احلل العس��كري، وغير معني ب��أي مخرجات ال توافق 
مخططاته الهادفة إلى إخضاع املعارضة بشكل كامل، 

عبر جتويع احلاضنة الشعبية لها.{

منّوه��اً إلى أن اإلش��كالية الرئيس��ية تتمث��ل في قبول 
»بشار« بالبقاء خالل املرحلة االنتقالية.

وأوض��ح أن »أصدقاء الش��عب الس��وري يقولون 
إنه ال بأس بوجود بش��ار في بداي��ة املرحلة االنتقالية 
م��ع تقلي��ل صالحياته، بينم��ا ترى املعارض��ة – ومن 
بينها الهيئ��ة العلي��ا للمفاوضات واالئت��الف الوطني 
الس��وري- أن��ه ال ب��ّد م��ن رحيله قب��ل بداي��ة املرحلة 
االنتقالي��ة وع��دم ترش��حه لالنتخاب��ات القادم��ة، فال 
ميكن مجرماً قتل ش��عبه بهذه الصورة أن يش��ارك في 
انتق��ال سياس��ي وانتخاب��ات ش��رعية وبرعاية األمم 

املتحدة«.{

بقلم: طه العيسوي 

بقلم: محمد أمني
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شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي لنفق في قطاع غزة
استش��هد س��بعة مقاوم��ني فلس��طينيني، بينه��م 
قياديان بارزان من س��رايا القدس )اجلناح العسكري 
حلركة اجله��اد اإلس��المي( وقائد ميدان��ي من كتائب 
ع��ز الدين القس��ام )اجلناح املس��لح حلرك��ة املقاومة 
اإلس��المية »حماس«(، كم��ا جرح آخ��رون في قصف 
إس��رائيلي اس��تهدف نفقاً للمقاومة شرق خان يونس 

)جنوب قطاع غزة(.
وأعلن املركز الفلسطيني لإلعالم أن عدد الشهداء 
ارتف��ع إلى س��بعة، وكان��ت وزارة الصحة ف��ي قطاع 
غزة أعلنت في وقت س��ابق أن طواقم اإلنقاذ انتش��لت 

جثامني ستة شبان من النفق.
وقال وزي��ر الدفاع اإلس��رائيلي أفيغدور ليبرمان 
إن قواته اس��تهدفت نفق��اً حدودياً، وإنها اس��تخدمت 
»تكنولوجيا متطورة للكشف عن النفق أسفل احلدود 
ب��ني قط��اع غ��زة وإس��رائيل«، دون حتدي��د طبيع��ة 

التكنولوجيا املستخدمة.
م��ن جهت��ه، ص��رح املتح��دث بلس��ان اجلي��ش 
اإلس��رائيلي أفيخاي أدرعي بأن ق��وات اجليش دمرت 
ي��وم االثن��ني نفقاً أس��فل اجل��دار احمليط بقط��اع غزة 

»داخل األراضي اخلاضعة للسيطرة اإلسرائيلية«.
ورداً عل��ى ه��ذا التط��ور، وصف��ت حرك��ة اجلهاد 
اإلس��المي القص��ف اإلس��رائيلي بأنه تصعي��د خطير 

األوراق،  خل��ط  إل��ى  يه��دف 
مؤكدة حق املقاوم��ة في الرد 
على العدوان اإلس��رائيلي في 
اللحظ��ة املناس��بة. بدوره��ا، 
أكدت س��رايا القدس أن دماء 
الش��هداء لن تذهب هدراً، وأن 
جمي��ع خيارات الرد س��تكون 

مفتوحة.
أعلن��ت  جانبه��ا،  م��ن 
كتائ��ب ع��ز الدين القس��ام أن 
شبير -وهو أحد عناصرها- 
استش��هد أثناء عملية اإلنقاذ 
التي نفذها »مجاهدو القسام 
إلخوانه��م في س��رايا القدس 

الذي��ن كان��وا محتجزين في النفق املس��تهدف ش��رق 
خان يونس«.

املقاومة في غزة تتوعد بالرد
توع��دت املقاومة الفلس��طينية في غزة إس��رائيل 
بالرد عل��ى »القصف الصهيوني الغ��ادر« الذي أودى 
بحياة ثمانية مقاومني من اجلناح العس��كري حلركة 
املقاوم��ة اإلس��المية )حم��اس( واجله��اد اإلس��المي، 

وإصابة 12 آخرين.
وتعليق��اً على القص��ف، قال القي��ادي في اجلهاد 
اإلس��المي داود ش��هاب إن املقاومة الفلس��طينية »لن 
تته��اون أبداً في اس��تخدام حقها املش��روع في الدفاع 

عن نفسها«.
م��ن جهتها، أك��دت حركة حماس ف��ي بيان نعت 
فيه شهيدين من القس��ام وشهداء آخرين من السرايا، 
أن »مقاومة االحتالل بأش��كالها كافة وامتالك أدواتها 

املختلفة حق طبيعي ومكفول لشعبنا«.
ووصفت حماس »اجلرمية الصهيونية اجلديدة« 
بأنه��ا تصعيد خطي��ر ضد ش��عبنا ومقاومت��ه يهدف 
إل��ى النيل م��ن صم��وده ووحدته، و»محاولة يائس��ة 
لتخريب جهود اس��تعادة الوحدة الفلسطينية وإبقاء 

حالة االنقسام«.
ب��دوره، قال وزي��ر الدف��اع اإلس��رائيلي أفيغدور 
ليبرم��ان إن اجلي��ش اإلس��رائيلي اس��تخدم »تقني��ة 
متطورة لكش��ف األنفاق أس��فل احلدود بني قطاع غزة 

وإسرائيل«، دون حتديد طبيعة التقنية املستخدمة.

عم��دة  أعل��ن 
دي  بي��ل  نيوي��ورك، 
الثالثاء،  مس��اء  بالزي��و 
ارتف��اع حصيل��ة حادث 
الده��س الذي اس��تهدف 
ع��دداً م��ن امل��ارة، ق��رب 
مركز التجارة العاملي في 
حي منهات��ن بنيويورك، 

إلى ثمانية قتلى.
ش��بكة  ونقل��ت 
»س��ي إن إن« األمريكي��ة 
ع��ن العم��دة قول��ه، ف��ي 

تصريحات صحفية؛ »إن ش��احنة دهس��ت ع��دداً من 
املارة وراكب��ي الدراجات على طريق س��ريع، بالقرب 

من مبنى مركز التجارة العاملي في مانهاتن«.
وأضاف أن الهجوم أس��فر عن إصابة أكثر من 12 

بجروح، دون اإلشارة إلى مدى خطورة اإلصابات.
ولفت »بالزيو« أنه وفقاً للمعلومات احلالية، فإن 

الترك��ي  الرئي��س  بح��ث 
رج��ب طيب أردوغ��ان ونظيره 
بوت��ني  فالدميي��ر  الروس��ي 
ف��ي اتص��ال هاتف��ي األزمة في 
س��وريا، مب��ا في ذل��ك الوضع 
في محافظة إدلب التي انتش��ر 
اجلي��ش الترك��ي مؤخ��راً ف��ي 
بعض أجزائه��ا مبوجب اتفاق 

خفض التصعيد.
وقالت مصادر في الرئاسة 
التركية إن االتصال الذي جرى 
ب��ني أردوغ��ان وبوت��ني تناول 

أيض��اً جولة احملادثات الس��ورية القادمة في أس��تانا 
الت��ي أعلن املبع��وث الدولي إلى س��وريا س��تفان دي 

ميستورا أنها ستعقد في 28 تشرين الثاني.
وأضافت املصادر أن الرئيسني اتفقا على مواصلة 
التنس��يق املشترك بش��أن الوضع في سوريا، مشيرة 
إل��ى أن احملادث��ة الهاتفي��ة تأتي ف��ي إطار التنس��يق 
الدوري املس��تمر ب��ني القيادت��ني الروس��ية والتركية 

حول مختلف القضايا املشتركة.
وباإلضافة إلى األزمة الس��ورية، تطرق أردوغان 
وبوتني إلى التعاون بني لديهما في مجال الطاقة وفي 
مقدمته��ا محطة »أق قويو« النووي��ة التي يفترض أن 
تقوم شركة روس��ية ببنائها في والية مرسني جنوبي 
تركي��ا انطالقاً من أواخر الع��ام احلالي أو مطلع العام 

القادم.
كم��ا تطرق��ا ملش��روع الس��يل ال��ذي ينق��ل الغ��از 
الروس��ي عب��ر تركي��ا. واتف��ق اجلانب��ان أيض��اً على 
ضرورة اتخ��اذ اخلطوات الضروري��ة لتعزيز التبادل 

التجاري بني تركيا وروسيا.
وقال الرئي��س التركي رجب طي��ب أردوغان يوم 

الهجوم هو »عمل إرهابي جبان«.
وف��ي أول تعليق له عل��ى احلادث، ق��ال الرئيس 
األمريك��ي، دونالد ترامب، في تغري��دة على »تويتر«: 
»يبدو كأن��ه هجوم آخر من قبل ش��خص مريض جداً 
ومخت��ل. إن س��لطة إنف��اذ القان��ون تتاب��ع األم��ر عن 

كثب«.{

األح��د، إن املؤام��رات الت��ي جنح��ت ف��ي بع��ض دول 
العالم لم تنجح في تركيا.

كالم أردوغ��ان ج��اء ف��ي كلمة ألقاه��ا خالل حفل 
أقي��م باملجّمع الرئاس��ي بالعاصمة أنقرة، مبناس��بة 

الذكرى ال�94 لتأسيس اجلمهورية.
ولف��ت أردوغ��ان إل��ى أن الذين يظن��ون أن تركيا 
مج��رد دول��ة حديثة النش��أة مخطئون، ب��ل هي دولة 

صاحبة جتارب وخبرات وقوة تعود آلالف السنني.
وأك��د أن تركيا ال حتكمها العقلية القبلية، خاصة 
أنها كانت منوذجاً يحتذى لدول العالم على مّر قرون 

ماضية.
وأع��رب أردوغ��ان عن ثقت��ه أن معدل من��و تركيا 

سيصل إلى 7% مع نهاية 2017.
وحتتف��ل تركي��ا بالذك��رى الرابع��ة والتس��عني 
إلع��الن اجلمهوري��ة على يد مؤسس��ها مصطفى كمال 

أتاتورك في 29 تشرين األول 1923.
وأقيم��ت فعاليات مختلفة في كاف��ة أنحاء البالد 
ي��وم األح��د، ش��ملت عروض��اً عس��كرية واحتف��االت 

شعبية مبشاركة واسعة من املواطنني.{

قتلى وأكثر من 12 جريحًا
في عملية دهس بنيويورك

أردوغان وبوتين
يبحثان الوضع في سوريا ومسار أستانا

»فتح« و»حماس«: القصف اإلسرائيلي
جريمة هدفها إفشال المصالحة

وصف��ت حركت��ا »فتح« و»حم��اس«، القص��ف اإلس��رائيلي لنفق قرب ح��دود قطاع غ��زة، بأنه 
»جرمية« تهدف لتوتير األجواء وإفشال جهود املصاحلة الفلسطينية.

وقال نائب أمني س��ر املجلس الثوري حلركة »فتح« فايز أبو عيطة، إن »هذه اجلرائم املتواصلة 
بح��ق ش��عبنا لن تنال م��ن إرادة ش��عبنا وال من عزميته نح��و التح��رر وإنهاء االحت��الل«، أن »هذه 
اجلرمية تأتي في سياق خلط األوراق وتوتير األجواء إلفشال املصاحلة الفلسطينية على اعتبار أن 

االحتالل هو املتضرر األول من إنهاء االنقسام«.
في الس��ياق، ق��ال املتحدث باس��م »حماس«، ف��وزي برهوم، إن »امتالك الش��عب الفلس��طيني 
ألدوات املقاومة حق شرعي كفلته كل القوانني الدولية، ومن حقنا الدفاع عن مقدساتنا وممتلكاتنا«، 

في إشارة إلى النفق الذي قصفه اجليش اإلسرائيلي.{

الفلسطينّيون يشّيعون شهداء غزة.. 
والمقاومة تتوعد االحتالل

اجلماهي��ر  ش��يعت 
الفلس��طينية ظه��ر الثالث��اء 
جثامني سبعة من املقاومني، 
ب��ارزان  قيادي��ان  بينه��م 
ف��ي س��رايا الق��دس اجلناح 
العس��كري حلرك��ة اجله��اد 
اإلس��المي، استش��هدوا ف��ي 
قصف إس��رائيلي اس��تهدف 
نفق��اً للمقاوم��ة ش��رق خان 
غزة،  قط��اع  جن��وب  يونس 
االحتالل  املقاوم��ة  وتوعدت 
بالرد في »الوقت املناسب«.

وأدى مئ��ات الفلس��طينيني ص��الة اجلن��ازة على 
جثام��ني الش��هداء: عرف��ات مرش��د القائد في س��رايا 
القدس، ونائبه حسن أبو حسنني، وأحمد أبو عرمانة 
أحد عناصر السرايا، في املسجد الكبير مبخيم البريج 

وسط القطاع.
كما شارك املئات في صالة اجلنازة على جثماني 
الش��هيدين مصب��اح ش��بير ومحم��د اآلغا م��ن كتائب 
القس��ام، في مس��جد أهل الس��نة مبدينة خان يونس 

جنوبي القطاع.
كم��ا أقيمت صالت��ان منفصلت��ان عل��ى جثماني 
الش��هيدين املنتميني إلى س��رايا الق��دس )عمر الفليت 
وحس��ام الس��ميري( ف��ي مس��اجد قريب��ة م��ن أماكن 
س��كنهم. وجاب��ت جنائز اجلثامني الس��بعة ش��وارع 

قطاع غزة، قبل أن ُيواروا الثرى. 
وشارك في تشييع اجلثامني قيادات من الفصائل 
الفلس��طينية، وانطلقت اجلنازة من مستشفى شهداء 
القط��اع. وردد املش��يعون هتاف��ات  األقص��ى وس��ط 

تطالب بالرد على االعتداءات اإلسرائيلية.

هنّية يدعو لوقف التنسيق األمني
وقال رئي��س املكتب السياس��ي حلرك��ة املقاومة 
اإلس��المية »حماس« إس��ماعيل هنية خالل مشاركته 
ف��ي التش��ييع إن االحت��الل ل��ن ينجح بف��رض قواعد 
جدي��دة خلل��ط األوراق، وأكد أن س��الح املقاومة خط 
أحمر، داعياً الس��لطة الفلس��طينية إلى وقف التنسيق 

األمني مع االحتالل اإلسرائيلي.
وأض��اف هنّي��ة أن االحت��الل واه��م إن ظ��ن أن��ه 
يس��تطيع فرض قواع��د اللعبة، وق��ال: »إرادتنا قوية 
وس��يفنا بّت��ار، وواهم م��ن يعتقد أنه ق��ادر على خلط 
األوراق أو تبدي��ل األولوي��ات، وعل��ى رأس��ها املقاومة 

وسالحها«.
وتوعدت املقاومة الفلس��طينية في غزة إس��رائيل 
بالرد عل��ى »القص��ف الصهيوني الغ��ادر« الذي أدى 
أيضاً إلى جرح 12 ش��خصاً، ووصف��ت حركة اجلهاد 
الهج��وم بأن��ه تصعي��د خطير هدف��ه خل��ط األوراق، 
مؤكدة حق املقاومة في الرد على العدوان اإلسرائيلي 

في »اللحظة املناسبة«.{
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تركيا: حسابات الربح والخسارة بعد استفتاء كردستان
ش��كل اس��تفتاء كردس��تان الع��راق وتداعياته 
املس��تمرة حت��ى الي��وم حتدي��اً خاص��اً لتركيا على 
صعيد أمنها القوم��ي وحتالفاتها اإلقليمية على حّد 
س��واء. وفي مقابل كونها الط��رف األكثر تأثيراً على 
رئي��س اإلقلي��م مس��عود البارزاني؛ تب��دو أيضاً من 
األط��راف األكث��ر تأثراً م��ن تداعيات االس��تفتاء وما 

جّره من تبعات.
التحالف واالستفتاء

رغ��م املوق��ف الترك��ي املبدئ��ي الراف��ض لفكرة 
إنش��اء األك��راد ل��دول أو دوي��الت في املنطق��ة على 
أس��اس عرقي، مل��ا لذلك م��ن ارتدادات س��لبية على 
املل��ف الك��ردي داخ��ل تركي��ا وحربه��ا م��ع ح��زب 
العمال الكردس��تاني االنفصالي؛ فإن عالقات أنقرة 
في الس��نوات األخيرة م��ع إقليم كردس��تان العراق 
وزعيم��ه البارزان��ي كان��ت أق��رب للتحال��ف منه��ا 

للمواجهة.
ومرُدّ ه��ذا التقارب -الذي أتى بعد رفض تركي 
ش��ديد لتشكل اإلقليم- ثالثة أس��باب رئيسية، هي: 
العالقات االقتصادية وانتهاج البارزاني سياس��ات 
صديقة ألنق��رة، والتنافس بني تي��اره )البارزانية( 
وتي��ار أوج��الن )األبوجية( ف��ي احلرك��ة الكردية. 
وعلى مدى السنوات القليلة املاضية، كان البارزاني 
أقرب سياس��ياً ألنقرة منه لبغداد، السيما في أوقات 

التوت��ر بينهم��ا مث��ل م��ا حص��ل ف��ي أزمة معس��كر 
بعش��يقة العام الفائت، فضالً ع��ن تعاونه معها في 

مواجهة حزب العمال الكردستاني.
فق��د مثلت كل م��ن أربيل وأنق��رة لألخرى عامل 
ت��وازن في مواجه��ة كل من بغداد وطه��ران، ومثلت 
تركي��ا الرئة الت��ي يتنفس منها اإلقلي��م عبر خطوط 
النفط والغاز والش��ركات التركية في مجالْي البنية 
التحتي��ة واالس��تثمار، والتجارة البري��ة التي تزّود 

اإلقليم بالبضائع التركية املتنوعة.
ونتيج��ة لكل ذلك، ح��ل البارزاني ضيفاً خاصاً 
عل��ى أنقرة عدة مرات، وحاولت األخيرة االس��تفادة 
من��ه في املل��ف الك��ردي الداخل��ي، وقدم��ت لإلقليم 
والبش��مركة الدع��م املال��ي واللوجس��تي وخدمات 
التدري��ب وغيرها. ولعلها كانت تش��عر بأنها قادرة 
على وقف مسار انفصال اإلقليم واستقالله إذا ذهب 
البارزان��ي لذل��ك اخلي��ار، خاصة مع رف��ض بغداد 

وطهران أيضاً له.
رغم ه��ذه العالقة املمي��زة بني تركي��ا واإلقليم؛ 
كان املوق��ف الترك��ي حازم��اً وحاس��ماً ف��ي رف��ض 
ولي��س  بإلغائ��ه  البارزان��ي  ومطالب��ة  االس��تفتاء 
تأجيل��ه، وتدّرج��ت التصريحات التركي��ة -مبرور 
الوقت- من اعتبار االستفتاء خطأ، إلى التحذير من 
تس��ببه في حرب أهلية أو صراع دولي، إلى التهديد 
بالعقوبات وتأكيد الرئيس رجب طيب أردوغان بأن 
»كل اخلي��ارات« موضوعة 

على الطاولة.
ق��رار  أنق��رة  اعتب��رت 
القاض��ي  البارزان��ي 
االس��تفتاء  إل��ى  بالذه��اب 
خيان��ة  استش��ارتها  دون 
ب��ني  اجلي��دة  للعالق��ات 
الطرف��ني، ول��ذا كان��ت ردة 

فعلها جتاهه حادة.
مروح��ة  تنّوع��ت 
ب��ني  التركي��ة  اخلي��ارات 
السياس��ي/البروتوكولي 
والعس��كري،  واالقتصادي 

ففّعل��ت أنق��رة املجموع��ة األول��ى م��ن اإلج��راءات 
املتعلقة بالس��يادة عب��ر التعامل مع بغ��داد وليس 
أربيل، وإغالق املجال اجل��وي التركي أمام الطيران 
من وإلى اإلقليم، وإع��ادة النظر في موضوع املعابر 

احلدودية.
وم��ا س��بق ج��زء م��ن العقوب��ات االقتصادي��ة 

الت��ي ش��ملت أيض��اً وقف الدع��م املال��ي والتدريبي 
لق��وات البش��مركة، بينما تتمه��ل تركيا ف��ي تفعيل 
مجموعة أخرى، منها: إغالق معبر اخلابور أو وقف 
الصادرات التركية أو اس��تيراد النف��ط والغاز، رغم 

تأثيرها الشديد على اإلقليم العتبارات عدة.
وأم��ا احل��ل العس��كري فغي��ر مرج��ح ومتروك 
لتط��ورات اس��تثنائية غير محس��وبة، مثل تعرض 
التركمان -في كركوك حتديداً- لالعتداء، أو حصول 
حالة فوض��ى في الع��راق، أو إعالن االس��تقالل من 

طرف واحد.
خسائر البارزاني

إص��رار البارزان��ي على مس��ار االس��تفتاء دون 
التواف��ق م��ع بغ��داد، ورغ��م حتذي��ر أه��م دولت��ني 
إقليميت��ني جارت��ني له )تركي��ا وإي��ران(؛ جمع هذه 

بقلم: سعيد احلاج

جن��ا املدير العام لقوى 
األم��ن الداخل��ي ف��ي قط��اع 
أب��و  توفي��ق  الل��واء  غ��زة، 
نعي��م، من محاول��ة اغتيال 
بتفجي��ر عبوة في س��يارته 
بع��د ص��الة اجلمع��ة، ف��ي 
وس��ط  النصي��رات،  مخي��م 

قطاع غزة.
باس��م  املتحدث  وق��ال 
البزم،  إي��اد  داخلي��ة غ��زة، 
إّن اللواء أب��و نعيم جنا من 
فاش��لة،  اغتي��ال  محاول��ة 

إثر تعرض س��يارته لتفجير مبخيم النصيرات وسط 
القطاع، مشيراً إلى أنه أصيب بجروح متوسطة و»هو 

بخير ويتلقى العالج في املستشفى«.
وباش��رت األجه��زة األمني��ة حتقيقاته��ا ملعرف��ة 
مالبسات احلادث والوصول للجناة وفق البزم. وهذه 

احلادثة هي األولى منذ سنوات طويلة في غزة.
و»أبو نعيم« أسير محرر، وقيادي في »حماس«، 
وأحد رفاق قائد احلركة في قطاع غزة يحيى السنوار، 
وبرز في العمل األمني قبل ثالث سنوات، عندما أنهت 
احلركة عمل حكومتها الس��ابقة عقب اتفاق الش��اطئ 
للمصاحل��ة مع »فت��ح«، وعينته خلف��اً لفتحي حماد، 

وزير داخليتها. 
وف��ي ه��ذا الس��ياق، اعتب��رت حرك��ة »حم��اس« 
محاول��ة اس��تهداف املدير العام لق��وى األمن الداخلي 
والقي��ادي في احلركة أبو نعيم »عمالً جباناً ال يرتكبه 

إال أعداء الشعب الفلسطيني وأعداء الوطن«.
وقال املتح��دث باس��م »حماس« ف��وزي برهوم، 
إّن احلادثة اس��تهداف ألمن غزة واس��تقرارها ووحدة 
الش��عب الفلس��طيني ومصاحله الوطنية، داعياً قوى 

م��ن  العش��رات  اقتح��م 
املوال��ني لرئيس إقليم ش��مال 
بارزان��ي،  مس��عود  الع��راق 
مس��اء األح��د، مبن��ى برمل��ان 
عل��ى  احتجاج��اً  اإلقلي��م 

تصريحات أحد النواب.
وقال مراس��ل األناضول 
ش��خصاً   50 م��ن  أكث��ر  إن 
اقتحم��وا س��ور البرمل��ان، ثم 
إل��ى  الوص��ول  م��ن  متكن��وا 
قاعة االس��تقبال داخل املبنى 
رغم محاولة احلراس منعهم 

وإطالق النار في الهواء.
وأت��ت احلادثة احتجاج��اً على تصريح��ات النائب 
رابون مع��روف، الذي قال في وقت س��ابق إن »ما وصل 

إليه اإلقليم هو نتيجة فشل سياسة مسعود بارزاني«.
كم��ا اتهم مع��روف، ف��ي مؤمت��ر صحفي عق��ده في 
البرمل��ان »البيش��مركة بالتخ��اذل في الدفاع ع��ن األكراد 
عند انسحابها أمام القوات العراقية في املناطق املتنازع 

عليها«.
كان بارزاني قد أبلغ برملان اإلقليم بأنه لن يبقى في 

منصبه بعد انتهاء واليته مطلع تشرين الثاني املقبل.
الرئاس��ية  االنتخاب��ات  إج��راء  املق��رر  م��ن  وكان 
والبرملاني��ة ف��ي اإلقلي��م مطلع الش��هر املقبل م��ع انتهاء 
والي��ة بارزاني، لكنها تأجلت ثمانية أش��هر بس��بب عدم 
تقدمي األطراف السياسية ملرشحيها وسط أزمة سياسية 

وعسكرية متفاقمة مع احلكومة العراقية.
وحتم��ل أط��راف املعارض��ة ف��ي اإلقلي��م، بارزان��ي 

األم��ن ووزارة الداخلية إل��ى »مالحقة املجرمني وإلقاء 
القب��ض عليهم وتقدميه��م للعدالة، والض��رب بيد من 
حدي��د عل��ى يد كل من تس��ّول له نفس��ه العب��ث بأمن 

شعبنا واستقراره«.
كذل��ك، اس��تنكرت حركة »فت��ح« في قط��اع غزة 
محاولة االغتيال، واعتبرت احلادثة »محاولة إلفشال 
حتقي��ق املصاحل��ة«. وف��ي بي��ان، قال عض��و اللجنة 
املركزي��ة حلركة »فتح«، ومف��وض التعبئة والتنظيم 
ف��ي احملافظ��ات اجلنوبية، أحم��د حل��س، إّن حركته 
ترفض هذا األس��لوب اجلب��ان الذي يس��تهدف توتير 

الواقع الفلسطيني، لتعطيل خطوات املصاحلة.
وطالب بضرورة نبذ أعمال العنف بكل أش��كاله، 
ودع��م جهود املصاحل��ة، وص��والً للوح��دة الوطنية، 
وااللتف��ات للقضاي��ا املصيري��ة التي تواجه ش��عبنا، 
وأولها الهجمة االس��تيطانية واالعتداءات االسرائيلية 
املتواصل��ة ضد األرض واإلنس��ان الفلس��طيني. ودعا 
إل��ى مالحقة الفاعل��ني وتقدميه��م للمحاكمة بأس��رع 
وق��ت ممك��ن إلنق��اذ حال��ة االس��تقرار في القط��اع من 

املوترين. {

مس��ؤولية وص��ول األوض��اع مل��ا آل��ت إلي��ه ف��ي أعقاب  
اس��تفتاء االنفص��ال ال��ذي أصر عل��ى تنظيمه ف��ي أيلول 
املاضي، الذي تؤكد احلكومة العراقية عدم دس��توريته، 

وترفض التعامل مع نتائجه.
وحتم��ل أط��راف املعارض��ة ف��ي اإلقلي��م، بارزان��ي 
مس��ؤولية وص��ول األوض��اع إلى هن��ا بس��بب إصراره 
على إجراء اس��تفتاء االنفصال الباطل في أيلول املاضي، 
الذي تؤكد احلكومة العراقية عدم دس��توريته، وترفض 

التعامل مع نتائجه.
ومؤخراً، فرضت القوات العراقية خالل حملة أمنية 
خاطف��ة، الس��يطرة عل��ى الغالبي��ة العظمى م��ن مناطق 

متنازع عليها مع اإلقليم، بينها كركوك.
وتولى بارزاني رئاس��ة اإلقليم عام 2005 ألول مرة 
بع��د انتخابه في البرملان، ثم فاز في انتخابات مباش��رة 
ج��رت ع��ام 2009 حص��ل فيها عل��ى 69% م��ن أصوات 

الناخبني لتولي دورة رئاسية ثانية.{

قائد أمن قطاع غزة
ينجو من محاولة اغتيال

موالون لبارزاني
يقتحمون برلمان إقليم شمال العراق

عباس: »المصالحة الفلسطينية« تدفع جهود 
إنهاء الصراع »الفلسطيني - اإلسرائيلي«

األطراف من اجلانبني الفلس��طيني واإلس��رائيلي 
الس��اعية لتحقيق الس��الم »من أجل التأثير على 
ال��رأي الع��ام اإلس��رائيلي باجتاه صنع الس��الم 
وحتقيق األمن واالس��تقرار للشعبني الفلسطيني 

واإلسرائيلي ولشعوب املنطقة كافة«.
ونقلت الوكالة عن الوفد اإلسرائيلي قوله إن 
برملان السالم الذي أعلن عنه يوم السبت، يهدف 
حلشد الدعم داخل إس��رائيل والتأثير على الرأي 
العام اإلسرائيلي باجتاه دعم السالم القائم على 
حل الدولتني. وأشار الوفد إلى أنه في ظل احلشد 
أن يك��ون هن��اك  اإلس��رائيلي »هدفن��ا  اليمين��ي 
صوت مغاير ينظر للمس��تقبل وااللتزام بالسالم 

للشعبني«.{

اعتب��ر الرئيس الفلس��طيني محمود عباس، 
ي��وم األح��د، أن حتقي��ق املصاحلة الفلس��طينية 
وإنه��اء االنقس��ام الداخل��ي س��يعمل عل��ى دف��ع 
اجله��ود الرامية لتحقيق الس��الم وإنهاء الصراع 
ل��دى  عب��اس  وأك��د  الفلسطيني-اإلس��رائيلي. 
اس��تقباله ف��ي رام الل��ه وف��داً من برملان الس��الم 
الكنيس��ت  ن��واب  م��ن  ع��دداً  ض��م  اإلس��رائيلي 
الس��ابقني والسياس��يني واملثقفني اإلس��رائيليني 
اليه��ود والع��رب، ح��رص القي��ادة الفلس��طينية 
عل��ى إمت��ام املصاحل��ة وحتقيق وحدة الش��عب 
مصلح��ة  »باعتباره��ا  وأرض��ه  الفلس��طيني 

فلسطينية عليا«.
ونقلت وكالة األنباء الفلس��طينية الرس��مية 
)وف��ا( ع��ن عباس دعم��ه الكام��ل ألي جهد يبذل 
من أجل حتقيق الس��الم العادل والش��امل القائم 
على ق��رارات الش��رعية الدولية إلنه��اء االحتالل 
وإقامة الدولة الفلس��طينية املستقلة وعاصمتها 
القدس الشرقية على حدود عام 1967. وقال إن 
»اجلانب الفلس��طيني كان حريص��اً على اجناح 
املس��اعي الدولي��ة الت��ي بذل��ت إلحي��اء العملية 
السياسية القائمة على قرارات الشرعية الدولية، 
ألنه يعتبر السالم هدفاً استراتيجياً لكل شعوب 
املنطقة«. وأضاف أنه يج��ب التعاون بني جميع 
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األطراف ف��ي إطار ثالثي ملواجهت��ه، وهو إطار أصر 
على أال متّر خطوة االستفتاء دون ثمن.

عملت بغداد على مس��ارين متالزمني: السيطرة 
عل��ى املناطق املتن��ازع عليها مع اإلقلي��م وتقويض 
مقومات اس��تقالل األخير وانفصاله. وهكذا حتركت 
سريعاً القوات احلكومية العراقية بدعم من احلشد 
الش��عبي فس��يطرت خالل أيام على كرك��وك كاملة، 
مبا في ذلك منش��آت النفط والغاز واملطار والقاعدة 

العسكرية.
ه��ذا إضاف��ة إل��ى مناط��ق حدودي��ة م��ع إيران 
وكاف��ة املناط��ق املتن��ازع عليه��ا م��ع اإلقلي��م. وهو 
تطور أت��ى بعد زيارة قائد »فيل��ق القدس« اإليراني 
اجلنرال قاس��م سليماني إلى العراق، مما يشير إلى 
دور إيران��ي ف��ي ترتي��ب األم��ر وانس��حاب جزء من 

البشمركة من كركوك.
ف��ي مي��زان املكاس��ب، تب��دو أنقرة وق��د حققت 
هدفها األساس��ي بجع��ل االنفصال أح��ادي الطرف 
مساراً ش��به مس��تحيل، وهدَفها الثانوي بالضغط 
عل��ى البارزان��ي للعودة عن��ه إلى خي��ار التفاوض 
مع بغداد. وما تخش��اه تركيا ه��و االنفصال وليس 
مجرد إجراء االس��تفتاء، الذي حتول بعد التحركات 
العسكرية األخيرة إلى ملف محَيّد بعد أن فقد الكثير 

من معناه وفائدته.
إذ فق��د كل املناط��ق  البارزان��ي كثي��راً،  خس��ر 
املتن��ازع عل��ى تبعيته��ا، وخصوص��اً كرك��وك مب��ا 
تعني��ه م��ن رمزية وما متثل��ه من قيم��ة اقتصادية، 
وتعرض النتكاس��ة على صعيد شعبيته ورمزيته، 
إذ ظهر كأنه سياس��ي مغامر لم يحسب جيداً مآالت 

قراره الذي أصر عليه.
وبسبب ذلك؛ سيذهب البارزاني إلى التفاوض 
م��ع بغ��داد مجرداً م��ن أوراق ق��وة كانت بي��ده قبل 
الرئي��س  تي��ار  اس��تفاده  عم��ا  فض��الً  االس��تفتاء، 
الراح��ل ج��الل الطالبان��ي -وحت��ى ح��زب العمال 
الكردستاني- من هذه األزمة األخيرة على حسابه.

حسابات أنقرة
ال شك أن بعض خس��ائر البارزاني هي خسائر 
لتركي��ا أيض��اً، حي��ث تب��دو األخي��رة وقد خس��رت 
تكتيكياً أمام إيران التي أحكمت سيطرتها متاماً على 
العراق، وس��يطر حلفاؤها )حيدر العبادي واحلشد 
الشعبي( على كركوك، وعلى مناطق حدودية مهمة 
للوص��ول إل��ى ربط كام��ل أعضاء احملور م��ن إيران 

حتى لبنان.
وتقوي��ة  كثي��راً  البارزان��ي  إضع��اف  أن  كم��ا 
منافس��يه ف��ي الس��احة الكردية ليس ف��ي مصلحة 
تركيا، فما زال هو وتياره أقرَب األطياف الكردية في 
املنطقة كلها إليها، وما زالت حتتاج إليه في مكافحة 

حزب العمال الكردستاني.
هذا فضالً ع��ن أن ترّدي العالقات مع البارزاني 
ق��د يدفعه دفع��اً للحضن اإليران��ي، أو يقوي بدائله 
في اإلقليم مثل االحتاد الوطني الكردس��تانياألقرب 
لطهران، وحزب العمال املصنف على قوائم اإلرهاب 
التركية، سواء أجريت انتخابات اإلقليم في تشرين 
الثان��ي الق��ادم أم أّجل��ت -كم��ا نتوق��ع- بضغ��ط 

التطورات األخيرة.
كم��ا أن تركيا ال تس��تطيع الوث��وق متاماً بدوام 
اإلط��ار الثالثي الذي تش��كل حالياً ج��راء النظر إلى 
االس��تفتاء الكردي كتهديد مش��ترك؛ وال تأمن تركيا 
جان��ب إيران متام��اً على امل��دى البعيد ح��ني يزول 
اخلط��ر احلالي وتق��ل حاجتها للتنس��يق مع أنقرة، 
وخصوص��اً ف��ي ما يتعل��ق مبكافحة ح��زب العمال 

التي هي األولوية األولى لتركيا في العراق.
كما أنها قلقة على مصير معسكر بعشيقة الذي 
ما زالت بغداد تطالب بإغالقه وجالء القوات التركية 

عنه، في حني كان البارزاني هو الضامن لبقائه.
م أن تركيا لم تذهب إلى نهاية  وعليه، فمن املتفَهّ
الش��وط م��ع البارزاني ول��م تقطع ش��عرة معاوية 
مع��ه، في ظل حتقي��ق أهدافها الرئيس��ية وحرصها 

على عدم تعميق خسارتها.
ف��ال ه��ي فّعل��ت العقوب��ات االقتصادي��ة الت��ي 
ه��ددت به��ا، وال أوص��دت الب��اب متام��اً أمام��ه، بل 
ي��ردد أكثر من مس��ؤول تركي دعوته ل��ه إلى إعادة 
النظر في كامل املس��ار، حفاظاً على اإلقليم والعراق 

واملنطقة من االرتدادات السلبية لالستفتاء.
ولك��ن م��ن الصعب توق��ع ع��ودة العالقات بني 
أنقرة وأربيل إلى س��ابق عهدها س��ريعاً، لكنه خيار 
ال غن��ى عنه للطرفني على املدى املتوس��ط والبعيد، 
إن اس��تطاعا جتنب تبعات األزمة احلالية، وهو أمر 
ما زال ممكن��اً ويبدو مرهوناً بقرار البارزاني في ظل 

وجود االستعداد التركي.{

كيف تشكل السلطة دين الناس وتوجهاتهم؟

عوامل انتش��ار مذهب ديني ما، وعلو صوته على غيره من املذاهب األخرى 
ف��ي مرحلة تاريخية ما، تبني الس��لطة له، وفرضه عل��ى الرعية باعتباره 
نسق التدين الرسمي الذي تريد شيوعه بني رعاياها، ما يوفر له مساحات 

أوسع من االنتشار والنمو واالزدهار. 
ومن املؤكد أن الس��لطة السياس��ية متل��ك من أدوات ف��رض اختيارها 
الدين��ي م��ا ميكنها بالفعل من حتقي��ق ذلك، ويأتي في مقدم��ة تلك األدوات 
توجيه العلماء والفقهاء والدعاة للقيام بذلك الدور، الذين سيسارعون إلى 
ذل��ك مهتبلني تلك الفرص��ة ألداء تلك املهمة بهمة عالي��ة، وعزمية ماضية، 
ألنهم يقوم��ون بواجبهم الديني املف��روض عليهم، لكنهم إن انس��اقوا وراء 
رغبة الس��لطان فضّيقوا عل��ى أتباع املذاهب األخ��رى، ومنعوهم من حرية 
الدع��وة إلى مذاهبهم فإنهم يقعون حينذاك في احملذور، الذي رمبا جترعوا 

مرارته في قابل األيام. 
حينم��ا جت��د الس��لطة السياس��ية -أي��ة س��لطة-حاملي ل��واء الدين 
والشريعة يسارعون إلى تقدمي فروض الطاعة حلكامها، ويبادرون في كل 
حدث ومناسبة إلى إعالن الوالء لهم باعتبارهم والة  األمر الشرعيني، فإنها 
ستعض على ذلك النسق من التدين بنواجذها، وستغدق على رجاالته من 
األعطيات والهب��ات واالمتيازات، ما يدمي طاعتهم ألولياء األمور، ويجعلهم 

احلراس األوفياء له، املسارعني إلى خدمته، واملدافعني عنه في كل حني. 
وح��ني يجي��ل املراق��ب نظره ف��ي واقع األنظم��ة السياس��ية املعاصرة 
الت��ي حترص على أن تظهر في الناس مبظهر الدولة الدينية، فإنه س��يجد 
مصاديق ذلك كله، من جناح تلك الس��لطة في تش��كيل نس��ق تدّين الناس 
عل��ى الوج��ه الذي تريد ل��ه أن يس��ود في املجتم��ع، مع كبت كل األنس��اق 
األخ��رى والتضيي��ق عليها، وتوظي��ف العلم��اء والفقهاء والدع��اة ليكونوا 

ألسنة الدفاع عنها، والترويج لها، والدعوة إلى شرعيتها.
وم��ن عجائ��ب مصادي��ق تلك املقول��ة )الناس عل��ى دي��ن ملوكهم( أن 
الس��لطة ق��ادرة على تطوي��ع غال��ب علمائها وفقهائه��ا ودعاته��ا إلى كافة 
سياس��اتها واختياراته��ا، فما كان في قاموس��هم الفقهي حرام��اً وممنوعاً، 
بات م��ع قرارات ولي األم��ر حالالً ومس��موحاً، ولن يعجز أولئ��ك القوم عن 
اس��تخدام األدلة الش��رعية وتطويعها مب��ا يتوافق مع توجهات الس��لطة، 

إلنفاذ سياساتها وقراراتها.{

»الناس على دين ملوكهم« من العبارات الشائعة واملتداولة بني الناس، 
وهي تعبر بدقة وعمق عن مدى قدرة الس��لطة السياسية على تشكيل دين 
رعاياها، أو إشاعة نسق التدين الذي تريده، إما لقناعة السلطة به، أو ألنه 

اختيارها األنسب -بحسب تقديراتها- لتحقيق سياساتها ورؤاها. 
وقريب من تلك املقولة، ما قاله أحد الس��ابقني: »إن الناس مييلون إلى 
هوى الس��لطان، فإن رغب الس��لطان في نوع من العلم مال الناس إليه، أو 
ف��ي نوع م��ن اآلداب والعالجات كالفروس��ية والرمي ص��اروا إليه«، ومثله 

قول عمر بن عبد العزيز »إمنا السلطان سوق فما راج عنده ُحمل إليه«.  
وأكثر ما تظهر جتليات تلك املقولة بتتبع س��ير امللوك واألمراء، ورصد 
ما كانوا عليه من التوجه والسلوك، ومدى تأثير ذلك وشيوعه في رعّيتهم،  
يش��ير احلافظ ابن كثير في )البداية والنهاية( إلى أمثلة ومناذج تظهر من 

خاللها آثار تلك املقولة في مشاهدها الواقعية، ومتثالتها التاريخية. 
يق��ول اب��ن كثي��ر: »ويقول��ون: وكانت هم��ة الوليد ب��ن عب��د امللك في 
البن��اء، وكان الن��اس كذل��ك، يلقى الرجل الرج��ل فيقول: م��اذا بنيت؟ ماذا 
عّمرت؟ وكانت هّمة أخيه س��ليمان في النس��اء، وكان الن��اس كذلك، يلقى 
الرج��ل الرجل فيقول: كم تزّوج��ت؟ ماذا عندك من الس��راري؟ وكانت هّمة 
عم��ر بن عبد العزيز في قراءة القرآن، وفي الص��الة والعبادة، وكان الناس 
كذل��ك، يلقى الرجل الرجل فيقول: كم وردك؟ ك��م تقرأ كل يوم؟ ماذا صليت 

البارحة؟«.
ث��م أورد بعده��ا تلك املقولة مستحس��ناً له��ا ومدلِّالً عليه��ا: »والناس 
يقولون: الناس على دين مليكهم، إن كان خّماراً كثر اخلمر، وإن كان لوطياً 
فكذلك، وإن كان ش��حيحاً حريص��اً كان الناس كذلك، وإن كان جواداً كرمياً 
شجاعاً كان الناس كذلك، وإن كان طماعاً ظلوماً غشوماً فكذلك، وإن كان ذا 
دين وتقوى وبر وإحس��ان كان الناس كذلك، وهذا يوجد في بعض األزمان 

وبعض األشخاص«.
يظه��ر من خالل األمثلة والنم��اذج التي ذكرها ابن كثير كيف أن الناس 
مييلون إلى هوى السلطان واختياره، فيفشو فيهم ذلك االختيار والتوجه، 
حتى يصبح هو األكثر حضوراً في حياتهم، واألمر كذلك إذا ما أراد السلطان 
أن يشيع في املجتمع نسقاً معيناً من التدين، أو مذهباً من املذاهب العقدية 
أو الفقهية، فإنه بتبنيه له سيوظف كل أجهزة ورجاالت دولته إلشاعة ذلك 

املذهب وترسيخه بني الناس. 
ل��ذا فإن من املتس��الم عليه بني دارس��ي تاريخ الف��رق واملذاهب أن من 

بقلم: بسام ناصر

مكالمة هنّية مع ملك األردن

باألم��س هاتف اس��ماعيل هنية رئيس املكتب السياس��ي حلم��اس امللك عبد 
الل��ه الثاني، واس��تعرض معه التطورات السياس��ية األخي��رة، وخاصة في ملف 

املصاحلة.
اس��ماعيل هنّية، حس��ب البيان الصادر من غزة، أكد اهمي��ة ومحورية الدور 
االردني، واس��تذكر مع امللك معركة الكرامة واالفراج عن الشيخ احمد ياسني، ولم 

يغفل عن املستشفى العسكري الذي يقدم الكثير ألهل غزة.
أهم م��ا جاء في االتصال تأكيد رئيس املكتب السياس��ي ف��ي حديثه مع امللك 
رف��ض حماس ل��كل مؤام��رات وطروح��ات الوطن البدي��ل، وقال إن فلس��طني هي 
فلس��طني واألردن هو األردن، ولن نسمح ألي نظريات حول الوطن البديل أن مترر 

في األردن، فهو بلد عربي أصيل له سيادته وتاريخه وشعبه.
ه��ذا االتصال هام لالردن، فقد فتح ك��وة في جدار العالقات املغلق بني االردن 
وحركة حماس، وبالذهاب ملضامني االتصال أعتقد ان عمان معنّية ومستفيدة من 
»فرامل حماس« الكفيلة بوقف اندفاعة الس��لطة الفلسطينية جتاه تقدمي تنازالت 

متس األردن ودوره.
سؤال يحيرني دائماً: ملاذا نتردد في االنفتاح على حماس، ماذا ننتظر، احلركة 
الي��وم تركب باصات متنوعة وعديدة، ويرنو لها حلف��اء لنا كان لهم باألمس دور 

في ترددنا في االنفتاح على اإلسالميني.
أيهما أحق بالتماس املباشر املفيد مع حماس، نحن أم مصر، نحن أم اإلمارات 
أم س��وريا أم إيران وغيرهم، لقد آن األوان كي ندرك ضرورة رس��م اس��تراتيجيات 

جديدة تعطينا منازل متعددة في املشهد الفلسطيني.
اإلقليم بظروف��ه وحتوالته ولؤمه أغلق أبواباً كثي��رة أمامنا، وهناك حتوالت 
ال تصب في مصلحتنا، واس��رائيل تتنمر علينا، أما سلطة رام الله فهي تلعب معنا 

»الثالث ورقات«.
اذاً حم��اس خيار، ال بّد من اإلقبال عليه، فهناك تقاطع كبير في مواقفها معنا، 

وهناك استثمار كبير ميكن توظيفه في الوقت املناسب.
رجال حماس أذكياء، فمبادرة اس��ماعيل هنية ملكاملة امللك، حتمل في ش��كلها 
ومضمونها عرضاً لعالقة لن تش��ترط حماس جتاهها شروطاً، بل هو أكثر امتناناً 
ان نقب��ل عليه��م بالطريق��ة التي نريده��ا في عمان، ولك��ن ما زلنا لألس��ف نراوح 

مكاننا، ألن الدنيا تغّيرت.{

بقلم: عمر عياصرة 

أمريكا وقطر تتفقان على تعزيز 
التعاون في مجال مكافحة اإلرهاب

أصدرت قطر والواليات املتحدة بياناً مش��تركاً يوم االثنني، جاء فيه أن 
الدوحة وافقت على تعزيز التعاون في مجال مكافحة اإلرهاب مع واشنطن؛ 

للتصدي لتمويل اجلماعات املتشددة.
وص��در البي��ان عق��ب زيارة ق��ام به��ا وزير اخلزان��ة األمريكي س��تيفن 
منوتش��ني للدوحة، في ختام جولة استمرت أس��بوعاً، واستهدفت مكافحة 
متوي��ل اإلرهاب. وش��ملت اجلول��ة إس��رائيل واإلمارات والس��عودية، حيث 
أعلن��ت الواليات املتحدة في أيار إنش��اء )مركز اس��تهداف متويل اإلرهاب(، 
وه��و مب��ادرة أمريكي��ة خليجي��ة الغ��رض، منه��ا وق��ف متوي��ل اجلماعات 

املتشددة.
وعق��ب محادثات مع مس��ؤولني قطريني في الدوحة، قال منوتش��ني إن 
البلدين اتفقا على »زي��ادة كبيرة في تبادل املعلومات عن ممولي اإلرهاب«، 
م��ع »مزيد م��ن التركيز عل��ى قطاعي العمل اخلي��ري واخلدم��ات املالية في 

قطر«.
وحترص قطر على إبداء تعاونها في مجال مكافحة اإلرهاب، بعد نحو 
خمس��ة أش��هر من إعالن الس��عودية والبحري��ن واإلمارات ومص��ر مقاطعة 
دبلوماس��ية وجتارية للدولة الغنية بالغاز، متهم��ة إياها بتمويل جماعات 

متشددة، والتحالف مع غرميتها إيران، وهو ما تنفيه الدوحة.
وف��ي مت��وز، وقعت قط��ر مذكرة تفاه��م مع الوالي��ات املتح��دة، لزيادة 
التع��اون في مج��ال مكافحة اإلرهاب، وكانت واحدة من س��ت دول خليجية 
تعلن من��ذ أيام فرض عقوبات على 13 ش��خصاً يعتقد أنهم متش��ددون من 

تنظيمي القاعدة والدولة.
وتس��تضيف قطر قاع��دة العديد اجلوية، وهي أكبر منش��أة عس��كرية 
أمريكية في الش��رق األوس��ط، والتي تنطلق منها طلع��ات طائرات التحالف 

الذي تقوده الواليات املتحدة ضد تنظيم الدولة في سوريا والعراق.{
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االنتخابات البلدية 
في تونس مهّددة بالفشل

األوروب��ي  البرمل��ان  رئي��س  عّب��ر 
أنطوني��و طاجاني عن رغبة مؤسس��ات 
االحت��اد في تعزيز نش��اطها ف��ي تونس 
لدع��م ال��دورة االقتصادي��ة واحل��د م��ن 
البرمل��ان  فش��ل  غ��داة  وذل��ك  البطال��ة، 
التونس��ي ف��ي انتخ��اب رئي��س جدي��د 
للهيئة العليا املس��تقلة النتخابات للمرة 
الثالث��ة وم��ا من ش��أنه أن يعط��ل إجراء 

االنتخابات البلدية في آذار املقبل.
وق��ال طاجاني عقب لقائ��ه الرئيس 
الباج��ي قائ��د السبس��ي، إن  التونس��ي 
»املؤسس��ات األوروبية ترغب في تعزيز 
نش��اطها في تون��س وفي تطوي��ر تبادل 
ف��رص  وتوفي��ر  وامله��ارات  اخلب��رات 
عمل للش��باب وتش��جيعهم عل��ى تطوير 
مش��اريع، ودعم ال��دورة االقتصادية في 

تونس واحلّد من مشكلة البطالة«.
على صعي��د آخ��ر، حذر كات��ب عام 
الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات نبيل 
بف��ون م��ن صعوب��ة إج��راء االنتخابات 
البلدية واحمللية في موعدها احملدد )25 
آذار املقب��ل(، وذل��ك بع��د فش��ل البرملان 
التونس��ي للم��رة الثالث��ة ف��ي انتخ��اب 
رئيس جديد للهيئة التي استقال رئيسها 

شفيق صرصار في أيار املاضي.

تيلرسون: ال نطلب تفويضًا 
لعمل ضد األسد

أكد وزير اخلارجي��ة األميركي ريكس 
األبي��ض ال يطل��ب  البي��ت  أن  تيلرس��ون، 
تفويض��اً م��ن الكونغرس، لعمل عس��كري 
ض��د القي��ادة الس��ورية، لكنه مص��ّر على 
االحتف��اظ ب��� »تفوي��ض مطل��ق« حملاربة 

اإلرهاب.
تيلرس��ون  تصريح��ات  وج��اءت 
خالل جلس��ة اس��تماع في جلنة الش��ؤون 
الدولي��ة ملجل��س الش��يوخ األميركي حول 
شروط استخدام اإلدارة األميركية للقوات 

املسلحة في اخلارج.
ورد تيلرس��ون بالنف��ي عل��ى س��ؤال 
لرئي��س اللجن��ة بوب كروكر، عم��ا إذا كان 
البي��ت األبيض يطلب تفويض��اً لعمل ضد 
الرئي��س الس��وري بش��ار األس��د، مؤك��داً 
أنه س��يطلب تفويض��اً مناس��باً »في حالة 

الضرورة«.
وشدد تيلرس��ون مراراً خالل اجللسة 
على أن هدف واش��نطن في س��ورية حالياً 
هو دحر داعش، وأضاف: »الس��ؤال يكمن 
ف��ي كيفية حتقيق االس��تقرار ف��ي املناطق 
)التي س��يتم اس��تعادتها(، وه��ل من دور 
للعس��كريني ف��ي بس��ط االس��تقرار هناك. 

يجب التفكير في هذا األمر«.

»الحرس الثوري«: خامنئي 
حّدد مدى صواريخنا

الث��وري«  »احل��رس  قائ��د  اعتب��ر 
اإليراني اجلن��رال محمد عل��ي جعفري، 
أن مواطنيه يرون ف��ي صواريخ بالدهم 
»عرضهم وشرفهم«، الفتاً الى أن املرشد 
عل��ي خامنئ��ي ق��ّرر أال يتج��اوز مداه��ا 
ألَفي كيلومت��ر، ما يجعله��ا تقتصر على 
املنطقة، مبا في ذلك »إسرائيل« والقواعد 

العسكرية األميركية.
البال��غ  وق��ال: »م��دى صواريخن��ا 
ألَف��ي كيلومتر قاب��ل للزي��ادة بالتأكيد، 

ولكن نعتبره كافياً بالنس��بة الى إيران، 
كما متلي سياس��ات املرشد. األميركيون 
وقواته��م ومصاحله��م يقع��ون في مدى 
هذه الصواريخ. ونحن قادرون على الرّد 
على أي هجوم يائس محتمل يشّنونه«. 
واس��تدرك أن األميركيني »يدركون أنهم 
إذا ب��دأوا حرب��اً م��ع إيران، فس��يكونون 
بالتأكي��د اخلاس��رين األساس��يني، ولن 
ح��ال.  ب��أي  مضمون��اً  نصره��م  يك��ون 
ورأى  حرب��اً«.  يب��دأوا  ل��ن  وبالتال��ي 
جعفري أن »الشعب اإليراني يتطلّع الى 
القدرات الدفاعية الصاروخية اإليرانية، 
بوصفها عرضه وشرفه، وسيدافع عنها 
كما س��يرّد في شكل حاس��م وفي الوقت 
املناس��ب عل��ى كل التهدي��دات«، معتبراً 
أن األميركيني »يتذرع��ون بهذه القدرات 
)لف��رض عقوب��ات( تس��تهدف احلرس 
الث��وري، لكنه��م يس��تهدفون االقتص��اد 

اإليراني«.

مقتل 200 شخص في 
انهيار موقع تجارب نووية

نقل��ت قن��اة »أس��اهي« التلفزيونية 
الياباني��ة ع��ن مص��ادر ل��م تكش��فها في 
كوريا الش��مالية قولها إن »أكثر من 200 
ش��خص ق��د يكون��ون قتل��وا ف��ي انهيار 
لالختب��ارات  ري  بونغ��ي  مبوق��ع  نف��ق 
النووية الكورية الش��مالية بعد أيام على 
إج��راء كوري��ا الش��مالية س��ادس وأكبر 
اختب��ار نووي حتت األرض ف��ي 3 أيلول 
املاض��ي«. وأوضح��ت املص��ادر أن نحو 
مئ��ة عام��ل قِتل��وا ف��ي انهيار أول س��ببه 
االنفج��ار ال��ذي احدث زل��زاالً بق��وة 6،3 
درجات عل��ى مقياس »ريخت��ر«، قبل أن 
يحدث انهيار ثان خ��الل عمليات االنقاذ، 
ويس��بب س��قوط ع��دد مماث��ل. وأظهرت 
صور لألقمار االصطناعية نش��رها موقع 
»38 نورث« املعني بالتحليالت املرتبطة 
بكوري��ا الش��مالية تغيي��رات في س��طح 
بونغ��ي ري حي��ث ارتفع��ت أراٍض جراء 

الهزات، وحصلت انهيارات أرضية.

مجزرة أسدية
بحق أطفال الغوطة

بش��ار  نظ��ام  ميليش��يات  ارتكب��ت 
األس��د، مج��زرة ف��ي مدينة جس��رين في 
الغوطة الش��رقية، بقصفها مدرسة أثناء 
وجود الطالب بداخلها، ما أوقع عش��رات 

األطفال بني شهيد وجريح.
وق��ال مراس��ل »أورين��ت« إن ق��وات 
مدين��ة  ف��ي  مدرس��ة  اس��تهدفت  األس��د 
جس��رين بقذائف الهاون واملدفعية، األمر 
ال��ذي خل��ف 6 ش��هداء بينه��م 5 أطف��ال، 
مش��يراً إلى أن عش��رات الطالب تعرضوا 

إلصابات بعضها خطرة.
أضاف املراس��ل أن األحياء السكنية 
مس��رابا،  وبل��دة  حرس��تا  مدين��ة  ف��ي 
باملدفعي��ة  مكث��ف  لقص��ف  تعرض��ت 
مصدره ميليش��يات النظام املتمركزة في 
ب مقتل 3  إدارة املركبات، األمر الذي س��بّ
مدني��ني وإصابة آخرين بجروح متفاوتة 

اخلطورة.
وقال��ت الش��بكة الس��ورية حلق��وق 
اإلنس��ان، إن نظام بش��ار األس��د ُيحاصر 
أل��ف مدن��ي ف��ي  من��ذ 5 س��نوات، 350 
الغوط��ة الش��رقية بريف دمش��ق، الفتة 
إلى أن احلصار أدى إلى وفاة 397 مدنياً 
بينه��م 206 أطف��ال و67 س��يدة بس��بب 

اجلوع ونقص الدواء.

ثمانية قتلى و12 جريحًا 
بدهس في نيويورك

دهس��ت ش��احنة صغيرة حش��داً من 
امل��ارة بع��د ظهر الثالث��اء عندم��ا اقتحمت 
مم��راً للدراج��ات الهوائي��ة بس��رعة عالية 
جنوب مانهاتن ف��ي نيويورك، ما أدى إلى 
مصرع 8 أش��خاص وإصاب��ة 12 آخرين، 
وفقاً ملا ذكرته ش��رطة املدينة التي اعتقلت 
املش��تبه ب��ه. وترج��ل »اإلرهاب��ي« ال��ذي 

اس��تخدم ش��احنة بيض��اء الل��ون، حامالً 
أسلحة تبنّي في ما بعد أنها وهمية. وأطلق 
رج��ال الش��رطة الن��ار علي��ه بعي��د تركه 
الش��احنة فأصاب��وه بج��روح واعتقل��وه، 
وه��و قي��د الع��الج ف��ي املستش��فى ويقوم 
احملقق��ون باس��تجوابه أم��الً ف��ي معرف��ة 

دوافع جرميته
وحثت الش��رطة الس��كان على جتنب 
منطقة االعتداء حيث احتش��دت س��يارات 
اإلس��عاف والطوارئ. وه��رع رئيس بلدية 
مدينة نيويورك وحاك��م الوالية إلى مكان 
احل��ادث ال��ذي وصفت��ه الش��رطة احمللية 
مكت��ب  وتس��لّم  إرهاب��ي،  هج��وم  بأن��ه 
التحقيقات الفدرالي )أف بي آي( التحقيق 

لإلحاطة مبالبسات االعتداء. 

الحكومة الفلسطينية 
تتسّلم المعابر في قطاع غزة

أك��د نائ��ب رئي��س ال��وزراء زي��اد أبو 
عمرو، ان الس��لطة الفلس��طينية ستتسلم 
املعاب��ر ف��ي قطاع غ��زة في املوع��د احملدد 
ف��ق علي��ه ب��ني حركت��ي »فت��ح«  ال��ذي اتُّ
و»حم��اس«، في األول من تش��رين الثاني 

اجلاري.
»فران��س  لوكال��ة  عم��رو  اب��و  وق��ال 
برس«: »س��يتم تس��لم املعابر م��ن جانب 
الس��لطة الوطنية: كما هو متفق، في األول 
من تش��رين الثاني«. وأضاف أن األحداث 
التي ش��هدها قطاع غزة »ل��ن تؤثر بتنفيذ 
برنامج املصاحلة كما هو متفق عليه«، في 
إش��ارة الى إقدام »إس��رائيل«، على تقجير 
نفق يربط بني قطاع غزة وحدود األراضي 
اإلس��رائيلية، ما أدى إلى استشهاد سبعة 
عناصر م��ن حركتي »حم��اس« و»اجلهاد 

اإلسالمي« داخله. 
وتاب��ع أبو عم��رو قائ��الً إن »األحداث 
التي ش��هدها قطاع غزة أخي��راً، كان املُراد 
اتف��اق  بن��ود  تنفي��ذ  عل��ى  التأثي��ر  منه��ا 
املصاحل��ة، لك��ن كل م��ا ج��رى ل��ن يؤثر، 
واألمور تس��ير حس��ب م��ا هو ُمتف��ق عليه 

متاماً«.

روسيا تنفي التدّخل
في االنتخابات األميركية

اك��دت موس��كو، ان ال دلي��ل عل��ى 
الرئاس��ية  االنتخاب��ات  ف��ي  تدخله��ا 
توجي��ه  بع��د   ،2016 ف��ي  االميركي��ة 
القض��اء االميرك��ي اتهامات إل��ى ثالثة 
م��ن مس��اعدي دونال��د ترام��ب، بينهم 
مدير س��ابق حلملت��ه االنتخابية، فيما 
هاجم الرئيس االميركي وسائل االعالم 
ووص��ف  الدميوقراطي��ني،  وخصوم��ه 

احد املتهمني بأنه »كاذب«.
وكان املدير الس��ابق حلملة ترامب 
االنتخابي��ة ب��ول مانافورت، ومس��اعد 
آخ��ر لترامب ه��و ريتش��ارد غيتس، قد 
مثال أمام احملكمة، ورفضا تهمة التواطؤ 
ض��د الوالي��ات املتحدة وغس��ل االموال 
وعدداً آخر من التهم، بعد نشر عريضة 

االتهام املتعلقة بالتدخل الروسي.
اعت��رف  منفصل��ة،  خط��وة  وف��ي 
عض��و س��ابق ف��ي فري��ق ترام��ب، هو 
ج��ورج بابادوبولوس، بأنه كذب على 
محقق��ي مكت��ب التحقيق��ات الفيدرالي 
م��ع  اتصاالت��ه  بش��أن  آي(  ب��ي  )اف 
ش��خص مرتبط بالكرملني، بحسب ما 
جاء في اتف��اق مع االدعاء كش��ف عنه 

االثنني املاضي.

لقطات سريعة

سالح الشعب الفلسطيني
من االحتالل البريطاني حتى االنتفاضات

بقلم: د. عصام عدوان 
من��ذ وطئت أقدام االحتالل البريطاني أرض فلس��طني أواخر عام 1917، 
واملش��كلة املُلِّحة هي عدم توافر اإلمكانات العسكرية التي متِكّن الفلسطينيني 
م��ن التص��دي لالحتالل، ولذل��ك فقد اتخ��ذ النضال ض��د االحتالل ف��ي أغلب 
احلاالت أش��كاالً س��لمية سياس��ية، تخللتها بعض االنتفاضات التي لم تبدأ 
كتمرد على اإلجنليز بقدر ما كانت ضد اليهود املستوطنني، كانتفاضة موسم 
النب��ي موس��ى ع��ام 1920 التي كانت رداً على حترش��ات اليهود باملس��لمني 
احملتفل��ني باملوس��م، وانتفاضة يافا عام 1921 التي أش��علها حتُرّش اليهود 
��ج فيها اليهود  باملتظاهري��ن م��ن العمال الع��رب، وانتفاضة الب��راق التي أَجّ
مش��اعر املس��لمني عند حائط البراق ثم تدخل��ت الق��وات اإلجنليزية لصالح 
اليه��ود. وفي كل هذه االنتفاضات ظهر فقر الفلس��طينيني للس��الح في الوقت 

الذي سلَّح اليهود فيه أنفسهم بدعم وتغاض من اإلجنليز.
وق��د أدرك الفلس��طينيون ه��ذه الثغ��رة، فقرروا ف��ي مؤمت��ر نابلس عام 
1932 احلص��ول على الس��الح والبدء في التدُرّب عليه حلماية أنفس��هم. كما 
الحظوا أن اإلجنليز يدافعون دوماً عن اليهود وينصرونهم بسالحهم املتقدم، 
فق��رروا توجيه نضالهم ضد اإلجنليز بالدرجة األول��ى، فكانت تظاهرات عام 
1933 الس��لمية التي تصدى لها اإلجنليز بالقوة، م��ا عّزز توّجه العرب نحو 

احلصول على السالح.
حتى جاءت الثورة الكبرى عام 1936 التي ظهر فيها السالح الفلسطيني 
الذي مت جتميعه وشراؤه بصورة فردية وجماعية، ما أّجج الثورة بصورة لم 
يس��بق لها مثيل، ولم تتمكن بريطانيا من القضاء على الثورة لوال الوساطات 
العربية واحلصار احلدودي الذي س��اهمت فيه ال��دول العربية املجاورة في 

أواخر الثورة وعلى أبواب احلرب العاملية الثانية. 
وقد أدرك��ت بريطانيا أن اخلطر احلقيقي يكمن في امتالك الفلس��طينيني 
للس��الح، فأص��درت قرارها مبنعه وتعظي��م العقوبة ملن ميتلك��ه حتى لو لم 
يس��تخدمه، وحكم��ت باإلع��دام على م��ن ميتلك رصاص��ة واح��دة أو قنبلة، 
وفرض��ت حص��اراً عل��ى الفلس��طينيني فمنع��ت دخول الس��الح عب��ر األردن 
وس��وريا ولبن��ان ومصر ب��كل ما أوتي��ت من قوة، حت��ى جّفت مناب��ع الثورة 

وانطفأت أواخر عام 1939م.
وتبعث��رت الثورة الفلس��طينية وقياداته��ا آنذاك في الوق��ت الذي تدّرب 
اليه��ود عل��ى أي��دي اإلجنليز وش��اركوا ف��ي احل��رب العاملية وحصل��وا على 
السالح، حتى إذا خرجت توصيات اللجنة األجنلو أمريكية بدأت استعدادات 
الهيئة العربية العليا في فلسطني بجمع السالح من مال الشعب الفلسطيني 
ومن تبرعات الش��عوب اإلس��المية، وأشعلوا في فلس��طني حرباً على اليهود 
واإلجنلي��ز على الس��واء بعد صدور قرار التقس��يم ع��ام 1947، وبإمكاناتهم 
املتواضع��ة وضعوا املش��روع الصهيوإجنلي��زي على حافة قب��ره، فتدخلت 
اجلي��وش العربي��ة ف��ي احل��رب، وس��حبت الس��الح م��ن أي��دي املجاهدي��ن 

الفلسطينيني.
وفي نهاي��ة احلرب، وكي تكتم��ل املؤامرة بتوقيع الهدن��ة الدائمة طلبت 
جامعة الدول العربية من حكومة عموم فلس��طني تسريح قواتها بحجة عدم 

توافر موازنة مالية لها، وبقي الشعب الفلسطيني أعزل ال حراك له.
وعندما نهض فدائيو الش��عب الفلسطيني في أوائل اخلمسينات ليقوموا 
بواجبهم في مقاومة احملتل، الحقتهم األنظمة العربية، ثم جرى اس��تيعابهم 
حت��ى ال يخرجوا عن الس��يطرة، حتى انطلقت الثورة الفلس��طينية مجدداً في 
مطل��ع ع��ام 1965. وظ��ل الفلس��طينيون في داخ��ل فلس��طني يعانون نقص 
الس��الح والتدري��ب إلى يومنا هذا، م��ا جعلهم مطمعاً لكل معتد، وال يحس��ب 
حسابهم إال عندما يكون الس��الح في أيديهم. أََفُيطاَلب الفلسطينيون بتسليم 

سالحهم املقاِوم كي َتقَرّ أعنُي االحتالل؟!ا{

ردت وزارة اخلارجي��ة املصري��ة على اتهامات إيران ملص��ر ب�»عدم لعب الدور 
املطل��وب« ف��ي حتقيق االس��تقرار في املنطق��ة. واعتب��ر املتحدث باس��م اخلارجية 
املصرية الس��فير أحم��د أبو زيد، أن التصريح��ات اإليرانية تثير عالمات اس��تفهام، 
خصوص��اً حول م��ا يتعلق منها ب�»مواق��ف مصر التاريخية« جتاه منطقة الش��رق 

األوسط وعوامل االستقرار فيها.
وش��دد أبو زيد ي��وم االثنني على أن مصر »دائماً وأبداً تعتبر اس��تقرار الش��رق 
األوس��ط أحد أه��م أهداف سياس��تها اخلارجي��ة، وأن احلف��اظ على األم��ن القومي 
العربي واس��تقرار وسالمة الدول العربية، ال سيما دول اخلليج، هو ركيزة أساسية 

من ركائز استقرار املنطقة«.
وأض��اف أن »دع��وة مصر الدائمة إلى ضرورة احترام مب��ادئ عدم التدخل في 
الش��ؤون الداخلية لل��دول، وعالقات حس��ن اجلوار، واحلفاظ على متاس��ك الدولة 
الوطني��ة، ونب��ذ الطائفية، ومكافح��ة كافة أش��كال اإلرهاب والتط��رف؛ كلها تصب 
في أهداف دعم اس��تقرار الش��رق األوس��ط والعالم العربي والتعايش السلمي بني 

شعوب املنطقة«.
وكان املتحدث الرس��مي باسم اخلارجية اإليرانية بهرام قاسمي، قال إن مصر 
»لم تلعب دورها بش��كل جّيد في تأمني اس��تقرار املنطقة«، مطالبا القاهرة ب�»تغيير 
سياس��اتها«. ودعا قاس��مي -ف��ي تصريحات نقلته��ا الوكالة الرس��مية اإليرانية- 
الساس��ة في مص��ر إلى االبتعاد ع��ن وجهات نظرهم الس��ابقة الت��ي أدت إلى قطع 

العالقات مع إيران.

تالسن مصري - إيراني
حول »الدور« في المنطقة
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المؤسسات الدولّية وقضايا المسلمين.. الروهينغا نموذجًا
ج��اءت الص��ور األخيرة جلث��ث املئات من مس��لمي 
الروهينغ��ا الطافي��ة على األنه��ار الفاصلة ب��ني ميامنار 
وبنغالدي��ش، وك��ذا ص��ور اآلالف منه��م وه��م يغادرون 
وطنهم مكره��ني؛ لتعيد إلى الذاكرة اجلمعية للمس��لمني 
في أنحاء العالم صور أشالء األطفال العراقيني في مخيم 
العامرية املتفحمة بن��ار الصواريخ احلرارية األميركية، 
ومثيالته��ا املتناث��رة بقط��اع غ��زة حت��ت قص��ف الكيان 

الصهيوني.
كم��ا ذّكرت ه��ذه الص��ور ب��آالف النع��وش اخُلْضر 
ملس��لمي سربرينيتش��ا بالبوس��نة والهرس��ك؛ ليرتس��م 
في األذهان س��ؤال عابر للعش��ريات األخي��رة: ملاذا تقف 
املؤسس��ات الدولية صامتة أمام هذه املآس��ي واجلرائم 
التي تعصف باملس��لمني؟ وما هي جتليات هذا الصمت؟ 

وما األسباب التي تقف وراءه.. أهو العجز أم التواطؤ؟
م��ن الصعب تقدمي إجابة ش��املة على هذا الس��ؤال 
لكون��ه متعلق��اً بقضاي��ا تختل��ف معطياته��ا الزماني��ة 
وحيثياته��ا املكاني��ة، وك��ذا العوامل احلاكم��ة والناظمة 
لها، لكن يبق��ى باإلمكان اتخاذ قضي��ة معينة قد جتتمع 
فيها خصائص جيوسياسية أو جيوستراتيجية معينة، 
مما مينحها قدرة تفس��يرية للظاهرة أو الواقع السياسي 

املرادة دراسته.  
لق��د اجتمع��ت ف��ي املأس��اة الروهينغي��ة أكث��ر من 
خاصية جيوسياسية أو جيوستراتيجية تسمح للناظر 
بفهم بعض جتليات وأس��باب صمت املؤسسات الدولية 
أم��ام املجازر واملآس��ي الت��ي يتعرض لها املس��لمون في 

العالم، نذكر أهمها:
1- طبيع��ة النظ��ام السياس��ي ولعب��ة املصال��ح: 
يج��ب عل��ى أي نظ��ام يري��د ضم��ان صمت املؤسس��ات 
الدولية أن يجيد لعبة املصالح على املس��تويني الداخلي 

واخلارجي. ففهم املعادلة التي حتكم املش��هد السياسي 
في ميامنار يعتمد على مدى استيعاب املواقف السابقة، 
وكذا فهم القناعات السياس��ية الت��ي حترك كل طرف في 
ه��ذه املعادلة، املبنية أساس��اً على خ��روج كل طرف من 
العملية محققاً ملصاحله ومحافظاً على مكتسباته، وكذا 
حترك��ه خالل مس��احات متعارف ضمني��اً على حدودها 

مبا يضمن عدم االصطدام بني مختلف هذه األطراف. 
إن املش��هد السياس��ي في ميامن��ار حتكمه وحتركه 
أط��راف ثالثة: أولها، النظام احلاكم القائم على التحالف 
ب��ني الس��لطة العس��كرية املتمّثلة ف��ي الرئيس الس��ابق 
صاحب القبضة احلديدية اجلنرال س��ني ثني، والسلطة 
الديني��ة البوذي��ة املتمّثلة ف��ي الراهب ويراث��و املعروف 

بخطاباته العنصرية والتحريضية ضد املسلمني.
والط��رف الثان��ي يتمثل ف��ي اجلناح املدن��ي املمثل 
بالفائزة بجائزة نوبل للسالم والناجحة في االنتخابات 
األخي��رة أون��غ س��ان س��و تش��ي. أم��ا الط��رف الثال��ث 
فيتمثل في القوى الغربية الت��ي متلك وترعى مصاحلها 

االقتصادية واجليوستراتيجية في ميامنار.
ومن جهة أخرى، أثرت س��لبياً مش��اركة املؤسس��ة 
الديني��ة البوذي��ة ف��ي املج��ازر املرتكب��ة بحق مس��لمي 
ميامن��ار عل��ى ص��ورة البوذية كدي��ن يدعو إلى الس��الم 
والتس��امح وخصوصاً في الغرب؛ كما لم تخُل من كونها 
مص��در إزع��اج لل��دالي الم��ا في رحالت��ه اخلارجي��ة، ما 
جع��ل قبول الرهب��ان البوذيني بالفتح النس��بي للعملية 

الدميقراطية أمراً ضرورياً.
هن��اك  املعايي��ر:  وازدواجي��ة  ديني��اً  التميي��ز   -2
إجماع ل��دى ممثلي املؤسس��ات الدولية عل��ى أن األقلية 
الروهينغي��ة في ميامنار هي األقلي��ة األكثر اضطهاداً في 
العال��م، وأن اجلرائم التي ترتكبه��ا احلكومة امليامنارية 
السياس��يون  وحلفاؤه��ا 
والعس��كريون تعتب��ر تطهيراً 

عرقياً مكتمل األركان.
فقد اعتبر مفوض حقوق 
اإلنس��ان في األمم املتحدة زيد 
بن رعد العملي��ة األمنية التي 
جتسيداً  الروهينغا  تستهدف 
النموذجي��ة  للتعريف��ات 
للتطهي��ر العرقي ف��ي القانون 
واصف��اً  الدولي��ة،  واألع��راف 
ضده��م  العس��كرية  العملي��ة 

بأنها عملية وحشية.

وفي نف��س الوقت، تؤكد مفوضية الالجئني التابعة 
لألمم املتحدة أن أع��داد الالجئني من الروهينغا محصّية 
لهم مبئ��ات اآلالف، كما أكدت املنظم��ات احلقوقية -مثل 
هيومن رايتس ووتش- مقتل واغتصاب املئات من أبناء 

هذه األقلية.
لكن في ظ��ل إجماع ممثليهم -وكذا ممثلي املنظمات 
احلقوقي��ة- عل��ى طبيع��ة اجلرمي��ة واالضطه��اد الذي 
يتع��رض ل��ه مس��لمو الروهينغا ف��ي ميامن��ار؛ يظهر أن 
التميي��ز على األس��اس الديني وك��ذا ازدواجي��ة املعايير 
ف��ي التعام��ل مع األقلي��ات املضطهدة، هو أحد األس��باب 
احلاكم��ة ملوق��ف ه��ذه املنظم��ات م��ن قضاي��ا األقلي��ات 

والشعوب املسلمة.
3- رعاية الق��وى الكبرى ملصاحلها: إن أهم س��بب 
لصم��ت املؤسس��ات الدولي��ة على اجلرائم ضد مس��لمي 
الروهينغ��ا ه��و الضغ��ط الذي متارس��ه الق��وى الكبرى 
رعاية ملصاحلها في ميامنار، وإن كان ذلك على حس��اب 
حق��وق اإلنس��ان املنتهك��ة؛ ولي��س األم��ر مقص��وراً على 
ميامنار فق��ط، بل ميكن تعميمه على كثير من بؤر التوتر 

التي تدفع فيها املسؤولية الفاتورة.
وهك��ذا ق��دم الغرب الدع��م السياس��ي واالقتصادي 
للنظام العس��كري في ميامنار متمثالً في رئيسه اجلنرال 
س��ني ثني، ضارب��اً بذلك كل التقاري��ر احلقوقية واألممية 
الت��ي اعتبرت األقلي��ة الروهينغية أكب��ر أقلية مضطهدة 

في العالم.
ال��وزراء  رئي��س  بتعاق��د  الدع��م  ه��ذا  افُتت��ح  لق��د 
البريطان��ي الس��ابق تون��ي بلير -عب��ر هيئته املس��ماة 
 Tony Blair( لإلمي��ان«  بلي��ر  تون��ي  »مؤسس��ة 
العسكرية  احلكومة  مع   -)Faith Foundation
في ميامنار، من أجل تبييض صورتها عاملياً وفتح شبكة 

عالقات دبلوماسية وسياسية لها.
ومن جه��ة أخ��رى، تتهم منظم��ات حقوقي��ة دولية 
شركة توتال الفرنسية -التي أنشأت خطوطاً لنقل الغاز 

وتس��تغل حق��والً بترولية ف��ي ميامنار- بأنه��ا العصب 
املال��ي الداع��م للنظ��ام الدكتات��وري العس��كري في هذا 

البلد.
وفي عام 2013 أعلن��ت وزيرة اخلارجية األميركية 
س��ابقا مادل��ني أولبرايت -كممثلة لش��ركة ك��وكا كوال- 
اس��تثمار هذه الش��ركة مئت��ْي مليون دوالر في مش��اريع 

اقتصادية مبيامنار.
باإلره��اب:  اإلس��الم  ورب��ط  اإلس��الموفوبيا   -4
اس��تغلت صاحبة جائزة نوبل للس��الم زعيم��ة ميامنار 
س��و تش��ي اجلَوّ الدولي العام الذي يرب��ط فيه اخلطاب 
السياس��ي واإلعالمي بني اإلس��الم واإلرهاب، وكذا تزايد 
انتشار ظاهرة اإلسالموفوبيا، وسهولة تصوير املسلمني 
كمجرم��ني ال ضحاي��ا؛ اس��تغلت كل ه��ذا لض��رب حقوق 
الروهينغا كمواطنني وتصوير مأس��اتهم على أنها مجرد 

مشاكل داخلية.
فط��وال 15 عام��اً قضته��ا س��و تش��ي ف��ي اإلقام��ة 
اجلبري��ة؛ خلت بياناته��ا النارية ضد احلكم العس��كري 
في ميامنار من أي إش��ارة إلى اإلبادة التي كان تتعرض 
له��ا أقلي��ة الروهينغا. ول��م تغير موقفها ه��ذا حتى حني 
كان اآلالف من العسكريني والرهبان البوذيني يحصدون 
مبناجلهم عام 2012 أرواح مئات املس��لمني، ويسجنون 
ف��ي  والع��زل  والنس��اء  األطف��ال  م��ن  ألف��اً   150 قراب��ة 

معسكرات الإنسانية.
5- فس��اد املؤسس��ات الدولية: جتب اإلش��ارة إلى 
أن املنظم��ات الدولي��ة لم تك��ن عاج��زة أو متواطئة فقط 
ف��ي القضايا واجلرائم التي ضحاياها مس��لمون كالغزو 
األميرك��ي للعراق وأفغانس��تان، وك��ذا جرائم الصني في 
محافظة تركستان. بل امتد فشلها وتواطؤها إلى اجلرائم 
التي ارتكبه��ا الدكتاتوريون العرب واملس��لمون في حق 
ش��عوبهم، وك��ذا اجلرائ��م الت��ي ل��م يك��ن ضحاياها من 
املسلمني كاحتالل الروس ش��به جزيرة القرم وجرائمهم 

في الشيشان املسلمة، وكذا املجازر املؤملة في رواندا.
ويع��ود هذا العج��ز والتواط��ؤ إلى أس��باب داخلية 
مة لعمل هذه املؤسسات  متعلقة بالقوانني الداخلية املنِظّ
الدولي��ة، الت��ي متن��ح ح��ق »الفيت��و« للق��وى الكب��رى، 
مم��ا يعطيه��ا الق��درة عل��ى تعطيل الكثي��ر من الق��رارات 
األممية. وكذا فساد وعجز املنظمات اإلسالمية والعربية 
-كمنظمة التعاون اإلس��المي وجامع��ة الدول العربية- 
ع��ن صناع��ة لوب��ي دول��ي ضاغ��ط لصال��ح الش��عوب 

اإلسالمية املضطهدة.{

بقلم: صالح القادري

ماذا بعد التراشق اإلعالمي بين تيار المستقبل 
والجماعة اإلسالمية في لبنان

بقلم: وسام احلجار 

ب��رزت اخلالف��ات الظاهرة إلى العلن بني تيار املس��تقبل واجلماعة اإلس��المية ف��ي منطقة جبل 
لبن��ان، على خلفية تعيين��ات مجلس إدارة جديد ألحد املش��افي احلكومية والبيان��ات الصادرة عن 
الطرف��ني، والردود عليها.. أن الفجوة في العالقات بدأت تكبر ش��يئاً فش��يئاً بني احلليفني الس��ابقني 

على الساحة اللبنانية.
 وال ميكن اعتبار هذه احلادثة سحابة صيف بقدر ما هي مؤشر على تنامي اخلالفات التي بدأت 
تظهر بني الطرفني؛ حتضيراً لالنتخابات النيابية املزمع إقامتها في ربيع العام القادم، وس��ط حالة 

استقطاب سياسية واسعة.
 وكلما اقترب موعد االنتخابات النيابية زاد هذا التشنج في املواقف، خاصة أنه ال يوجد أي لقاء 
رس��مي يعقد بني اجلانبني منذ فت��رة، في ظل الفتور الكبير في العالقة، خاصة بعد التس��ريبات في 
اإلعالم التي حتدثت عن نّية تيار املس��تقبل في بيروت استبدال مقعد النائب عن اجلماعة اإلسالمية 
بآخر مما يعرف ب�»جمعية املش��اريع اخليرية اإلس��المية« )األحب��اش( املقربني من قوى الثامن من 

آذار الذي يوالي النظام السوري.
هذا إضافة إلى الضغوط التي يتعرض لها تيار املستقبل من حلفائه اخلليجيني ودول احلصار 
على قطر بعد األزمة اخلليجية القائمة، لقطع العالقة مع اجلماعة اإلس��المية التي حتمل فكر جماعة 

اإلخوان املسلمني.
 ه��ذا الواقع ق��د يدفع اجلماعة اإلس��المية إلى الرد بهجم��ة مضادة، حيث م��ن املتوقع أن تعلن 
ترش��يح بعض أعضائها لالنتخابات النيابية القادمة من ضمنهم مرشحون عن دائرة الشوف، التي 

تشهد جتاذبات سياسية قوية مع تيار املستقبل.
 وفي آخر املعلومات املتداولة، فقد حددت اجلماعة خياراتها واألسماء التي تنوي ترشيحها عن 
ه��ذه الدائرة، وهي بانتظار املوافقة النهائية من مكتبها العام ليتم إعالن األس��ماء في مؤمتر صحفي 

يتم خالله إطالق املاكينة االنتخابية للجماعة في جبل لبنان.
 مع العلم أن قانون االنتخابات اجلديد س��وف يقضي على الكثير من التحالفات السابقة، حيث 
يعتمد النس��بية مع الصوت التفضيلي، وهو ما س��يكون له أثر كبير في تغيير س��لوك املرشحني مع 

جمهورهم الستدراج تأييدهم عبر التصويت لهم بالصوت التفضيلي.
ننتظ��ر ف��ي األيام القليل��ة املقبلة م��آالت هذه املواجه��ة التي تظهر إل��ى العلن ألول م��رة، والتي 
بدأت إفرازاتها تنتقل إلى القواعد الش��عبية للفريقني، حيث بدأنا نش��هد تراش��قاً واس��تهدافاً اعالمياً 
عبر منصات التواصل االجتماعي بني أتباع الطرفني لم نكن نش��هده من قبل، واملعلوم أن أرضيتهما 
مش��تركة وجمهورهما واحد والفريقان ينش��طان في الساحة نفس��ها، التي ينشط فيها الطرف اآلخر 

على مساحة كل لبنان.
 الشارع السني في لبنان يرتقب ما ستؤول إليه هذه العالقة بني الطرفني، وكيف ستختم حملة 

التراشق اإلعالمي بينهما، لكي يحدد موقفه مما يحصل، ويحدد خياراته االنتخابية املقبلة.{

صحيف��ة  كش��فت 
ي��وم  األمريكي��ة   »Politico«
الرئي��س  مستش��ار  أن  األح��د، 
األمريكي وصهره جاريد كوش��نر، 
معلن��ة  غي��ر  زي��ارة  م��ن  ع��اد 
م��ن  مص��در  وق��ال  للس��عودية. 
داخ��ل البيت األبي��ض للصحيفة: 
»عاد للت��و من الس��عودية كل من 
مستشار الرئيس األمريكي، ونائب 
واملبع��وث  األمن��ي،  مستش��اره 
األمريك��ي اخل��اص، قادم��ني م��ن 

للسعودية«.
واحلديث هنا يدور، بحس��ب الصحيفة عن جاريد 
كوش��نر وديني باول، نائب مستشار الرئيس األمريكي 
للش��ؤون األمنية، واملبعوث األمريك��ي اخلاص لعملية 

السالم في الشرق األوسط، جيسون غرينبالت.
ورف��ض البي��ت األبي��ض اإلفص��اح الرس��مي ع��ن 
أس��باب زي��ارة صه��ر ترام��ب وم��ن مع��ه للس��عودية. 
وأش��ارت الصحيف��ة إلى أن كوش��نر على اتص��ال دائم 
مع املس��ؤولني في إس��رائيل وفلس��طني ومصر واألردن 

واإلمارات.
وقال��ت إن الطرف��ني األميركي والس��عودي ناقش��ا 
على وجه اخلصوص، تسوية الوضع بني اإلسرائيليني 

والفلسطينيني.
اإلخباري��ة  إن«  إن  »س��ي  ش��بكة  نقل��ت  بدوره��ا 
األمريكي��ة ي��وم االثن��ني، ع��ن مص��در مس��ؤول بالبيت 
األبي��ض، أن كوش��نر س��افر على م��ن طائ��رة جتارية 

إل��ى اململك��ة العربي��ة الس��عودية، في رحلة اس��تمرت 
أربعة أيام، بدأت األربع��اء املاضي، وعاد إلى الواليات 

املتحدة، مساء السبت املاضي.
وأوضح مصدر مسؤول رفيع املستوى أن »الرحلة 
ه��ي أح��دث خط��وة ف��ي جه��ود املس��ؤولني األمريكيني 
ملواصل��ة املباحث��ات م��ع ش��ركائنا اإلقليمي��ني ح��ول 
عملية السالم في الشرق األوسط«، مضيفاً أن »كوشنر 
على تواصل مس��تمّر أيضاً مع مس��ؤولني من إس��رائيل 
والسلطة الفلسطينية ومصر واإلمارات العربية املتحدة 

واألردن«.
وأضاف أن »هذه احملادثات اإلقليمية سوف تؤدي 
دوراً مهماً، ولكن الرئيس ترامب يؤكد أن التفاوض على 
السالم بني اإلس��رائيليني والفلسطينيني يجب أن يكون 
بشكل مباشر بني الطرفني، والواليات املتحدة ستواصل 

العمل من أجل حتقيق تقدم نحو هذا الهدف«.{

صهر ترامب )جاريد كوشنر(
يعود من زيارة سرية إلى السعودية
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فرنسا ومصر
الصفقات تدفن حقوق اإلنسان

في مشهد سريالي صادم، اس��تقبلت فرنسا أحد 
طغاة العصر احلديث، الذي ارتكب خالل ش��هر واحد 
أبش��ع املجازر في حق املدنيني العزل. ُفرش الس��جاد 
األحم��ر القاني بلون الدم املص��ري للجنرال االنقالبي، 
واستقبله الرئيس الفرنسي استقبال الرؤساء ضارباً 
ع��رض احلائط ب��كل املج��ازر الت��ي ارتكب��ت في حق 
األبرياء وغاضاً الط��رف عن اآلالف من املعذبني الذين 

تغّص بهم سجون النظام. 
الندوة الصحفية التي عقدها الرئيسان السيسي 
وكاميرون كانت كاشفة حلجم الوهن والضعف الذي 
بدت عليه مصر العسكرية، وفاضحة لزيف شعارات 
اإلنس��ان وحق��وق اإلنس��ان التي طاملا رقص��ت عليها 
نخ��ب األنظم��ة العربية بعد أن ب��ان جوفها وخواؤها 

في عقر دارها.
لق��اء الرئي��س الفرنس��ي س��بقه لقاء م��ع وزيرة 
الدفاع التي ناقش��ت مع اجلنرال السيس��ي مزيداً من 
الصفقات اجلدي��دة املربحة بعد كل م��ا ضخه النظام 
من مليارات في اخلزينة الفرنس��ية، خاصة إثر شراء 
أرب��ع وعش��رين طائ��رة حربي��ة وحاملت��ي طائ��رات 

رفضت روسيا امتام صفقة شرائهما من قبل.
وزير االقتصاد الفرنس��ي صرح بأن��ه يطمح إلى 
مزي��د م��ن العقود العس��كرية الت��ي تش��مل كل أدوات 
القتل التي سيستعملها النظام في تصفية شعبه وفي 
قص��ف املدنيني ف��ي س��يناء بحجة محارب��ة اإلرهاب 
واإلرهابي��ني. ال حدي��ث ف��ي فرنس��ا إال ع��ن الصفقات 
والعقود التي يسيل لها لعاب الساسة واالقتصاديني 
أن حتول��ت مص��ر واملنطق��ة  األعم��ال بع��د  ورج��ال 
العربية إلى ساحة واسعة للنهب والسطو ومصادرة 

الثروات.
الرس��مية  ش��به  أو  الرس��مية  التصريح��ات  كل 
ف��ي دوائر الق��رار الفرنس��ي ال تتحدث إال ع��ن الكعكة 
املصرية التي تثير شهّية الكثيرين في سياق انتعاش 
اقتصادي بطيء. فرنس��ا الرس��مية تدرك اليوم جيداً 

ثالث قناعات حول الرجل ونظامه:  
أولها أن الرئيس املص��ري احلالي هو رئيس غير 
شرعي وجاء بانقالب دام على حساب رئيس منتخب 
ه��و اليوم ف��ي الس��جن مع كثيري��ن من نخب��ة رجال 
مصر ونس��ائها. بناء عليه فإن الرجل يفتقد الشرعية 

االنتخابية التي ميتلكها رؤساء أوروبا.
ثانيه��ا أن اجلن��رال االنقالب��ي ارتك��ب ع��دداً من 
املجازر التي دّشن بها رجاله احلقبة األولى من فترته 
االنتخابي��ة وال يزال��ون، وهو ما يجعل��ه حتت طائلة 
القان��ون الدولي في ما يتعل��ق باجلرائم ضد املدنيني 
ف��ي ح��االت الس��لم. اجلن��رال ونظام��ه إذن ع��راة من 
الش��رعية األخالقي��ة والقانونية، ما يجعلهما س��هلي 
املن��ال. الثالث��ة ه��ي الفس��اد الكبير الذي يس��بح فيه 
النظام املصري بكل هياكله، من العسكر إلى االقتصاد 
إلى املجتم��ع، وصوالً إلى أهم القطاعات احليوية مثل 

الصحة والتعليم.
الفس��اد مبا هو الدولة احلقيقية التي حتكم مصر 
ميثل في الوقت ذاته مجال الس��طو عل��ى ثروات البلد 
في الداخل واخلارج من قبل شركات السطو العاملية.

بناء على هذه القناعات يتشكل املوقف الفرنسي 
الرسمي وشبه الرس��مي من رئيس مصر، وهو موقف 
ال ي��رى في��ه إال صفق��ات تزكيها بش��دة مطرقة حقوق 
اإلنسان التي يرفعها الغرب في وجه الطاغية العربي 
إذا تأخ��ر ف��ي عق��د الصفقات. مل��ف حقوق اإلنس��ان 
واالنته��اكات اجلس��يمة الت��ي يتعرض لها اإلنس��ان 
في مصر ليس��ت إال ورقة لالبتزاز. فليس أحٌد أعلم من 

الفرنسيني ببشاعة النظام املصري في هذا امللف. 
صحيح أن وضع الرئيس الفرنسي لم يكن مريحاً 
وهو املمزق بني مطالب الشركات ورجال األعمال وبني 
مطال��ب اجلمعيات احلقوقي��ة واملنظمات املدافعة عن 
حقوق اإلنس��ان، لك��ن يب��دو أن الغلبة ال تك��ون دائماً 

إال لص��دى ج��رة القل��م األخيرة 
على العق��ود املغرية والصفقات 
املدّوي��ة وه��و م��ا يجع��ل منه��ا 
لإلنس��ان  حقيقي��ة  مقب��رة 
وحلقوقه خاص��ة إذا كان قادما 

من العالم العربي.
الثابت اليوم بعد انحس��ار 
املوجة األولى للربيع العربي هو 
حجم الكش��ف الهائل في املشهد 
كان  ف��إذا  واإلقليم��ي.  الدول��ي 
الش��ارع العربي يرى في الغرب 
قري��ب  وق��ت  إل��ى  »املتحض��ر« 
واحلري��ة  للدميقراطي��ة  واح��ة 
وحقوق اإلنس��ان، فإن الثورات 

األخيرة كش��فت بج��الء أن ه��ذه احلق��وق واحلريات 
ال تش��مل الضف��ة اجلنوبي��ة للمتوس��ط وال تنطبق إال 
على  اجلانب األوروب��ي الذي يرى هو اآلخر أن رفاهه 
ال ينفص��ل عن نهب اآلخرين وعن دع��م الدكتاتوريات 

احلارسة لثروات اآلخرين. 
أم��ا اإلرهاب واحلرب على اإلره��اب فال يكاد ينكر 
أح��د الي��وم كي��ف حت��ّول الش��عار إل��ى أداة وظيفية 
لتحقيق أطماع سياسية وأجندات توسعية آخر همها 

محاربة اإلرهاب واإلرهابيني.
الرئي��س املص��ري وض��ع كل تبريراته في س��لة 
اإلرهاب، بل ذهب به األمر إلى تصوير الواقع املصري 
واقعاً خاصاً يس��تلزم العنف والقمع ويستلزم إرهاب 
الدولة. نفس التبريرات اس��تعملها الرئيس الفرنسي 

ال��ذي ح��اول جاه��داً إقناع ال��رأي الع��ام ب��أن القمع 
والدكتاتورية مسألة خاصة بالداخل املصري وليس 
من حق فرنس��ا أن تقدم دروساً ألحد، متناسياً تاريخ 
التدخل الفرنس��ي واألوروبي عامة في قضايا املنطقة 

العربية وفي حتديد واقعها املتأزم اليوم. 
يبق��ى أهم دروس ربيع الع��رب وثوراته املضادة 
الدامية هو أن حترر الش��عوب واستعادة السيادة لن 
يك��ون إال بفعل داخلي ولي��س انتظار الدعم اخلارجي 
أو حت��ى التنديد بجرائ��م احلكام إال كحال املس��تجير 
م��ن الرمضاء بالن��ار، ألنه ال ص��وت يعلو فوق صوت 
الصفقات، حتى لو أباد الطاغية العربي كل ش��عبه أو 

يكاد، كما يفعل طاغية الشام.{

بقلم: محمد هنيد

احلكوم��ة  رئي��س  ق��ال 
العثماني  الدين  املغربية سعد 
يوم األحد إنه باش��ر مشاوراته 
االئت��الف  م��ن  حزب��ني  م��ع 
احلكوم��ي لتعي��ني وزراء جدد 
بدل األربعة الذي��ن أقالهم ملك 
املغ��رب محم��د الس��ادس يوم 
الثالثاء املاض��ي على خلفيات 
نتائ��ج حتقيقات بش��أن تأخر 
ف��ي  تنموي��ة  مش��اريع  تنفي��ذ 
مدينة احلسيمة شمالي البالد.

وأض��اف العثماني في تصريح للموقع الرس��مي 
االئت��الف  يق��ود  ال��ذي  والتنمي��ة  العدال��ة  حل��زب 
احلكوم��ي، أن��ه بناء عل��ى ما ورد ف��ي بي��ان الديوان 
امللكي ال��ذي تضمن إقالة ال��وزراء األربعة، وما ترتب 
عل��ى ذلك م��ن وجود مناصب ش��اغرة ف��ي احلكومة، 
فقد »باشرت اتصاالت أولية مع امحند العنصر األمني 
الع��ام للحركة الش��عبية، ومحم��د نبيل ب��ن عبد الله 
األمني العام حلزب التقدم واالشتراكية، وطلبت منهما 
اقتراح أس��ماء جدي��دة«. وتابع أنه »ي��وم أن أتوصل 
باألس��ماء، س��يتم اإلعالن عنه��ا للرأي الع��ام بعد أن 

أقترحها على جاللة امللك محمد السادس«.
وكان امللك قد أقال أربعة وزراء بعد تسلمه تقريراً 
يتضمن نتائج وخالصات املجلس األعلى للحسابات 
)مؤسس��ة رقابية( حول تأخر تنفيذ مشاريع تنموية 

في مدينة احلسيمة أطلقها امللك عام 2015.
وال��وزراء األربع��ة املقال��ون ه��م وزير اإلس��كان 
محم��د نبيل ب��ن عب��د الله، ووزي��ر الصحة احلس��ني 
الوردي وهما ينتميان إلى حزب التقدم واالش��تراكية، 
باإلضاف��ة إلى وزي��ر التعلي��م محمد حص��اد، وكاتب 

الدولة )مبثابة وزير( املكلف بالتكوين املهني العربي 
بن الشيخ، واألخيران من حزب احلركة الشعبية.

نتائج التقرير
أن  للحس��ابات  األعل��ى  املجل��س  تقري��ر  وأورد 
التحري��ات والتحقيق��ات الت��ي ق��ام به��ا بخص��وص 
املشاريع االقتصادية والتنموية اخلاصة ب�»احلسيمة 
م��ن  مجموع��ة  »وج��ود  أثبت��ت  املتوس��ط«  من��ارة 
االختالالت« مت تس��جيلها في عهد احلكومة الس��ابقة 
التي ترأسها عبد اإلله بنكيران، مبيناً أن عدة قطاعات 
وزارية ومؤسس��ات عمومية »لم ت��ف بالتزاماتها في 
إجناز املشاريع«، وأن الشروحات التي قدمتها ال تبّرر 

التأخر الذي شهده تنفيذ البرنامج التنموي للمدينة.
وانتقد تقرير املجلس -وهو الهيئة العليا ملراقبة 
املالي��ة العمومي��ة باملغ��رب- ع��دم اجتم��اع اللجن��ة 
املركزية املكلفة بتتبع املش��اريع إال في شباط 2017، 

أي بعد توقيع االتفاقية بنحو 16 شهراً.
أما على مس��توى تنفي��ذ املش��اريع املبرمجة فقد 
لوحظ »تأخر كبير في إطالق املشاريع، بل إن األغلبية 

العظمى منها لم يتم إطالقها أصالً«.{

د. العثماني يتشاور لتعيين وزراء جدد 
بدل المقالين في المغرب

هل تقدم السعودية
على إصالحات سياسية؟

بقلم: صالح الدين اجلورشي

يبدو أن الس��عودية مقدمٌة على تغييرات مهمة على أكثر من صعيد، مبا في ذلك مجال ترش��يد 
اخلط��اب الديني. فبعد تصريحات وزير اخلارجية، عادل اجلبير، وضع ولي العهد، األمير محمد بن 
س��لمان، كامل ثقله حني أك��د إرادته وضع حد للتطّرف الديني، من خالل ترش��يد اخلطاب الرس��مي 

الذي ال يزال يتمتع بالدعم. 
ُيس��تبعد أن يك��ون ه��ذا التحول في موقف ول��ي العهد مجّرد تكتي��ٍك، أو من��اورة، بغاية التوّدد 
للرئيس األميركي، وكسب دعمه في أكثر من ملف، فاملسألة الدينية أكبر من أن تستعمل بسهولة في 

مثل هذه الصفقات السياسية، ألن تداعياتها احملتملة شديدة األهمية واخلطورة. 
كان بعض أفراد األس��رة احلاكمة يش��عرون ب��أن اخلطاب الديني الرس��مي يتناقض مع حركة 
التحديث اجلزئي واالنتقائي الذي تس��ير عليه اململكة منذ سنوات، وأصبح مصدراً ملشكالت عديدة، 
عل��ى الصعيدي��ن الداخل��ي واخلارج��ي، لكن الذي��ن تعاقبوا عل��ى املس��ؤولية فّضلوا ع��دم الصدام 
مباشرة مع املؤسسة الدينية التي حافظت على دعم النظام السياسي، وتثبيت شرعيته. أما اليوم، 
فتصريحات كبار املسؤولني تدل على أن ما كان يقال داخل الغرف املغلقة أصبح يقال علناً، ما يعني 
أن��ه لم يعد في وس��عهم غض الط��رف عن هذا التع��ارض الصريح والبنيوي بني توجهات الس��لطة 
وحرصه��ا على االنفتاح، وبني ثقافة ديني��ة يرفض أصحابها االرتقاء مبضامينه��ا، حتى تتمّكن من 
التفاعل مع ما تطرحه تساؤالت الشباب السعودي، وما يعانيه من حيرة وقلق، بسبب حالة التمّزق 

التي يعيشها بني قيود الداخل وثورة األفكار واملعلومات في العالم. 
لن يكون حرص القيادة السعودية على إصالح اخلطاب الديني عملية ميكانيكية وسهلة. يجب 
انتظ��ار ما الذي تعنيه هذه القيادة باالعتدال والتطّرف. لكن األهم أن املؤسس��ة الدينية فوجئت مبا 
ورد على لس��ان األمير محمد، ولزمت الصمت، فليس من تقاليده��ا التمّرد على أولي األمر، أو مخالفة 
قراراتهم، وإمنا كانت، وال تزال، حريصًة على التكّيف مع ما يتخذونه من قرارات، وما يسّطرونه من 
سياس��ات. ولهذا، كان القرار السياس��ي دائماً سابقاً ومحّدداً ملس��ارات املؤسسة الدينية، وما حصل 
أخيراً بالنس��بة إلى حق السعوديات في سياقة الس��يارة مثال على ذلك. اتخذ القرار السياسي أوالً، 

قبل أن ينقلب املوقف الديني من النقيض إلى النقيض. 
يتطل��ب ه��ذا األمر مراجع��ة حقيقية لبرامج التعليم، ما س��يفتح نقاش��اً مجتمعي��اً حول قضايا 
كبرى وش��ائكة عديدة، تتصل باملجالني الديني واملدني، في بلد س��بق لبعض النخب أن طالبت فيه 

بإصالح اخلطاب الديني وحتديثه. 
لم يعد بإمكان القيادة السياسية في اململكة حتمل التعطل التاريخي الذي تعاني منه املؤسسة 
الدينية املس��ؤولة عن انتش��ار اخلط��اب التكفي��ري داخل الس��عودية وخارجها، وهو م��ا أوقع هذه 
القي��ادة في حرج مع مس��ؤولني ف��ي دوٍل كثيرة، مبا ف��ي ذلك دول عربية وإس��المية تربطها عالقات 

جيدة باململكة. 
في جتارب عديدة، أدى التصّدي ملهمة حتديث اخلطاب الديني إلى قدر من اإلصالح السياسي، 

فهل ميكن أن يتحقق ذلك في اململكة؟ وهل تهّيأت األوضاع الداخلية لإلقدام على هذه اخلطوة؟ 
احلدي��ث عن اإلصالح السياس��ي ال يعني، بالض��رورة، فصل الدين عن الدول��ة، أو االنتقال إلى 
تبني مقولة امللكية الدستورية، وإطالق حرية تشكيل أحزاب. هذه خطوات تبدو سابقة ألوانها، يبدو 
أن األمير الش��اب الذي يتمتع بصالحيات واس��عة يحتاج دعماً قوياً وصادقاً من عموم السعوديني، 
وفي مقدمتهم النخب وأصحاب الرأي. وهذا يفترض رفع س��قف احلريات، ومن أهمها حرية التعبير 

والفكر والصحافة. 
إذا مت التس��ليم بهذه الفرضية، فإن القيادة السياس��ية للمملكة ستكون مدعّوًة لدعم عامل الثقة 
وإقح��ام البالد في مرحلة جديدة إلى إطالق س��راح من مت اعتقالهم أخي��راً، ورفع القيود عن آخرين، 
وهو ما من شأنه أن حركيًة في البالد يكون أول املستفيدين منها الرجل القوي احلالي في الدولة.{
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شريعة القوة.. ال شريعة الحق
ما بني تهديدات الرئي��س األميركي دونالد ترامب 
لكوري��ا الش��مالية، بأنه��ا س��تواجه »ن��اراً وغضباً لم 
يرهما العالم قط« إن اس��تمر رئيسها، كيم جونغ أون، 
في توجيه تهدي��ده إلى الواليات املتح��دة، وتهديدات 
األخي��ر بإط��الق أربع��ة صواري��خ باليس��تية صوب 
جزيرة غوام األميركية غرب احمليط الهادئ، إن استمر 
ترامب في اس��تفزازاته. ما بينهما جتد حقيقة القانون 
الذي يحك��م العال��م اليوم، إن��ه قانون الق��وة، والقوة 
فحس��ب. ال ينبغ��ي هنا أن نس��قط في حبائ��ل الَوْهِم، 
لناحي��ة املقارنة بني قدرات الوالي��ات املتحدة وكوريا 
الشمالية وإمكاناتهما، حيث إنه ال مجال للمقارنة بني 

الدول��ة األعظم عس��كرياً واألقوى اقتصادي��اً، وواحدة 
م��ن أفق��ر ال��دول وأكثرها عزل��ة، بل ال تكاد مس��احتها 
اجلغرافي��ة تضاهي والية أميركية متوس��طة احلجم. 
ولك��ن املقارنة الس��ابقة ال تعكس حقيقة املش��هد كله، 
فكوريا الشمالية تتمتع بقدراٍت عسكرية عالية، ومنها 
نووية وصاروخية، وثّمة ش��كوك ف��ي أنها متّكنت من 
تصنيع رؤوس حربية نووية صغيرة، ميكن حتميلها 
عل��ى صواري��خ باليس��تية ق��ادرة على ض��رب اجلزر 
األميركية في احمليط اله��ادئ، كهاواي وغوام. األخطر 

العس��كرية  التقدي��رات  أن 
الش��مالية  ب��أن كوريا  تفيد 
س��تملك القدرة على حتميل 
نووية  ب��رؤوس  صواري��خ 
قادرة عل��ى ضرب الواليات 
عل��ى  الواقع��ة  األميركي��ة 
الغربية،  اله��ادئ  ش��واطئ 
وحتديداً والية كاليفورنيا. 

بي��ت  ه��و  س��بق  م��ا 
املتحدة  فالواليات  القصيد، 
ق��ادرة عل��ى س��حق كوريا 
لك��ن  متام��اً،  الش��مالية 

األخي��رة قادرة على إيقاع أذى كبير بأميركا وحلفائها، 
وحتديداً كوريا اجلنوبية واليابان. لذلك، ال تستغرب 
وأن��ت تتاب��ع الطرفني املتنابذي��ن، وهما يح��اوالن أن 
ينزال عن ش��جرة التصعيد التي تس��لقاها، فحسابات 
الواق��ع أكثر تعقيداً من عنتريات ترامب وكيم، فترامب 
الذي أشار إلى كيم بقوله: »إذا تفوه بتهديد واحد... أو 
إذا فع��ل أي ش��يء في ما يخص غ��وام أو أي مكان آخر 
يتبع األراض��ي األميركية، أو حليف ألميركا، فس��يندم 
حق��اً وس��يندم س��ريعاً«، هو نفس��ه ال��ذي ق��ال، بعد 
تراج��ع كيم ع��ن إط��الق الصواريخ نحو غ��وام: »أخذ 
كي��م جون��غ أون ق��راراً حكيماً ج��داً ومعق��والً«،  وكيم 
الذي كان يرعد ويزب��د في تهديداته »لألحمق ترامب« 
هو نفس��ه الذي انتهى به األمر إلى القول: »إذا اس��تمر 
األميركي��ون ف��ي أفعالهم املته��ورة البالغ��ة اخلطورة 
بشأن ش��به اجلزيرة الكورية، واملناطق املجاورة لها، 
واختبار ضبط النفس لدى جمهورية كوريا الش��عبية 
الدميقراطية )كوريا الشمالية(، فسوف تتخذ األخيرة 
ق��راراً مهماً، مثلما أعلن��ت بالفعل«. املفارق��ة األكبر أن 
ثّم��ة تقاري��ر تؤك��د أن الطرف��ني يخوض��ان محادثاٍت 
ديبلوماس��ية عب��ر قن��واٍت خلفية لن��زع فتي��ل التوتر 
بينهما، وجتنيب املنطقة حرباً نووية مدمرة. ووجدنا 
ترامب، حامل العصا الغليظة، يقول: »ما من أحد يحب 

احللول السلمية أكثر من الرئيس ترامب«.
إذن، ه��ي ش��ريعة الق��وة ال احل��ق، أو إن ش��ئت 
فهي ش��ريعة الغاب، أين يحس��ب كل حيوان مستوى 
اخلطر الذي س��يترتب عل��ى محاولته الظفر بفريس��ٍة 
ينقض عليها. ي��درك كيم أن حرباً مع أميركا س��تعني 
نهاية نظامه، وتدمير بلده تدميراً فظيعاً. ولكنه يدرك 
أيض��اً أنه من دون ق��وة رادعة قادرة عل��ى إدماء مقلة 
الس��بع األميركي، فإن مخططات إسقاطه، مبا في ذلك 
العسكرية، لن جتد كابحاً يضبطها. ولذلك عكف نظام 
أبيه وجده على تعزيز الترس��انة العسكرية لدولتهم، 
وصوالً إلى الس��الح النووي. والي��وم، في قبضة نظام 
كي��م قرابة 130 ألف مواطن أميركي يقيمون في كوريا 
اجلنوبي��ة، وقراب��ة 30 أل��ف جن��دي أميرك��ي آخرين 
منتش��رين في املنطقة احلدودية بني الكورّيتني، فضالً 
ع��ن وقوع 170 ألف مواط��ن أميركي و12000 جندي 
آخرين، في مرمى صواريخ كوريا الشمالية في جزيرة 
غ��وام األميركية. ه��ذا كله في كف��ة، وق��درة نظام كيم 
على ح��رق اليابان وكوريا اجلنوبية، حتى بصواريخ 
وقذائ��ف تقليدية، بس��بب الق��رب اجلغراف��ي، في كفٍة 

قررت محكمة جنايات القاهرة التأجيل أس��بوعاً 
جللس��ة محاكم��ة ما يع��رف إعالمي��اً بقضي��ة »فض 
اعتص��ام رابع��ة«، الت��ي يته��م فيه��ا مرش��د جماع��ة 
اإلخ��وان املس��لمني محم��د بدي��ع و738 م��ن رافضي 
االنقالب، في جلس��ة أظهرت صوره��ا تكدس املتهمني 

وراء القضبان.
وأظهرت صور من جلسة احملاكمة مرشد جماعة 
اإلخوان محمد بديع والدكتور عصام العريان مسؤول 
املكتب السياسي جلماعة اإلخوان املسلمني في مصر، 
وباس��م ع��ودة وزي��ر التموي��ن ف��ي حكوم��ة الرئيس 
املعزول محمد مرس��ي، وعصام س��لطان نائب رئيس 
حزب الوس��ط، وظه��ر بدي��ع ورفاقه مكّدس��ني خلف 

قضبان احملكمة.
وذكرت وس��ائل إع��الم مصري��ة أن احملكمة التي 
عقدت في معهد أمناء الشرطة في سجن طرة برئاسة 
املستش��ار حس��ن فري��د ق��ررت تأجي��ل اجللس��ة إلى 

السابع من تشرين الثاني الستكمال سماع الشهود.
وكان��ت النياب��ة العامة أس��ندت للمتهمني -وفق 
صح��ف مصري��ة- اتهامات عدي��دة، من بينه��ا تدبير 
جتمهر مس��لح مبيدان رابعة العدوية، واالشتراك فيه 

تنذر مس��اعي اإلمارات لتعزيز نفوذها في اليمن، 
باش��عال فتيل اخلالفات م��ع الس��عودية، خصوصاً 
في ظل اس��تمرار دورها في الهيمنة على جنوب اليمن 
والبحر األحمر. وتخش��ى الس��عودية الت��ي تفتقر إلى 
احلضور البري في أي مكان في اليمن، من أن اإلمارات 
قد تقّوض نفوذها في اليمن التي تعد تقليدياً احلديقة 

اخللفية للمملكة.
وكش��ف مركز كارينجي للسالم الدولي في تقرير 
حدي��ث ل��ه، أن اإلماراتي��ني ينصح��ون الس��عوديني 
بالرجوع إل��ى الرئيس املخلوع صال��ح، معتقدين أّن 
م��ن املمك��ن تش��جيع خالف��ه املتنامي م��ع احلوثيني، 
باإلضاف��ة إلى حلفائ��ه التكتيكي��ني ليصبح��وا خرقاً 
دائم��اً. وق��ال: »ف��ي أحي��ان كثي��رة فق��د خلق��ت تل��ك 
االختالف��ات التناف��س وحت��ى الصراع عل��ى النفوذ.. 
ففي شباط حصلت مواجهة بني اإلماراتيني وحلفائهم 
اليمني��ني، ومقاتل��ني موال��ني للرئي��س ه��ادي بهدف 
الس��يطرة على مطار عدن، وهو ما منع خطة اإلمارات 

للتحرك شماالً باجتاه تعز«.
ف��ي  اإلم��ارات  رغب��ة  »أن  ال��ى  التقري��ر  وأش��ار 
مواجهة إيران وفي تعزيز نفوذها في الشؤون احمللية 
للس��عودية ه��و ما يبقيه��ا ف��ي اليمن، حي��ث ال تتفق 

مصاحلها دائماً مع املصالح السعودية«.
ولفت الى خشية السعوديني الذين يفتقرون إلى 
احلضور البري في اي مكان في اليمن، من ان اإلمارات 
قد تس��عى للحص��ول على موط��ئ قدم اس��تراتيجية 
لها، ما يقوض النفوذ الس��عودي ف��ي اليمن التي تعد 

تقليدياً احلديقة اخللفية للمملكة.
وأكد أن ما يعزز تلك املخاوف هو التأييد اإلماراتي 
للرئي��س املخلوع صالح، إضافة ال��ى الدور اإلماراتي 
التوسعي التدريجي في تأمني البحر األحمر. وأضاف 
التقرير: »إال أن الس��عوديني، الذين يأخذون باالعتبار 
حتفظه��م بش��أن دخول اليم��ن بري��اً، باإلضاف��ة إلى 
النف��وذ اإلمارات��ي العس��كري السياس��ي واملال��ي في 
اجلنوب، يخش��ون من ان تكون أراضي ش��مال اليمن 

االستراتيجية خاضعة لسلطة إماراتية فعلية«.
اغتياالت ألئمة املساجد

ال��ى ذل��ك، اغت��ال مس��لحون مجهول��ون، قيادياً 
س��لفياً وإماماً ألحد املس��اجد في مدين��ة عدن، جنوب 
اليمن، بعد اس��بوع على اغتيال إم��ام وخطيب جامع 
الرحمة في ذات املدينة الش��يخ فهد اليونس��ي، وسط 
اتهام��ات لإلم��ارات والق��وات املوالي��ة له��ا بالتورط 
والوقوف وراء هذه العملي��ات. وقالت مصادر محلية 

أخ��رى. وهذا هو ما دفع رئي��س كوريا اجلنوبية، مون 
جي��ه، إل��ى مطالب��ة ترامب بتخفي��ف ح��ّدة التوتر مع 
كوريا الش��مالية، معلن��اً معارضته نش��وب حرب في 
املنطق��ة، وهو ما دف��ع آالف املتظاهرين ف��ي العاصمة 
الكوري��ة اجلنوبية، س��يول، إل��ى الهت��اف: »ترامب.. 

إخرس«.
اآلن، قارن س��ياق األحداث في األزمة األميركية- 
الكورية الش��مالية، طبعاً من دون استبعاد أن تتطور 
إلى حرٍب قد تقع جّراء حسابات خاطئة من أي طرف.. 
قارن ذلك مبا وقع مع العراق عام 2003، عندما غزت 
إدارة ج��ورج ب��وش االب��ن ذل��ك البل��د بزع��م امتالكه 
»أسلحة دمار ش��امل«، شنت الواليات املتحدة ومعها 
بريطانيا حينه��ا، عدوانهما على الع��راق، متحدّيتني 
القوان��ني والق��رارات الدولي��ة. ه��ذا مع��روف. ولك��ن 
الس��ؤال: هل لو تيقن��ت الواليات املتح��دة وبريطانيا 
حينئ��ذ، أن نظ��ام صدام حس��ني ميلك »أس��لحة دمار 
ش��امل«، أكانا َش��َنّا العدوان عليه فعالً؟ احلقيقة أننا 
نع��رف اإلجابة عن هذا الس��ؤال أيضاً، خصوصاً بعد 
أن ثب��ت أن إدارة ب��وش وحكوم��ة تون��ي بلي��ر فبركا 
مزاع��م امت��الك العراق تل��ك األس��لحة. ول��و علما أنه 
ميلكه��ا، أو اش��تبها في ذل��ك، لرمبا ما وق��ع العدوان، 
ولكن��ا رأينا الترّدد نفس��ه الذي نراه ف��ي التعاطي مع 

كوريا الشمالية اليوم.
إن��ه ق��در الضعف��اء القليل��ي احليل��ة والق��درات 
الدولي��ة«  ب�»القوان��ني  يتمّس��حوا  أن  العس��كرية 
و»القرارات الدولية«، لكنها لن حتمي أحداً، كما أنها لم 
حتم الع��راق وغيره، كما في حالة الفلس��طينيني على 
مدى العقود الس��بعة املاضية. أما من فهموا املعادلة، 
ككوريا الش��مالية وباكس��تان، ويبدو أن إيران تس��ير 
على خطاهما، فإنهم أكثر حتصيناً من عدوان األقوياء، 
م��ع التأكيد مرة أخرى، أن ه��ذا ال يعني انتفاء إمكانية 

وقوع حرٍب بينهم، ولكنه يحّد منها ومن مداها.
ثّمة توازن رعب وردع نووي بني الكبار، كأميركا 
وروسيا والصني، وثّمة دروع صلبة يقيمها األقل قوة، 
ككوريا الش��مالية، وثّمة من ليس له��م قوة ذاتية، وال 
ظهير وال س��ند، كالعرب اليوم. ولذل��ك، جتد جدراننا 
من أقل اجلدران ارتفاعاً، وهو ما يسمح لكل طامع بأن 
يتس��لقها ويقفز إلى داخل الدار لينهب ويغتصب كيف 
يش��اء. فكيف يكون احلال إن علمنا أن في الدار من هو 
متواطئ مع الع��دّو اخلارجي، لتمكين��ه من األعراض 

واحلرمات فيها؟{

وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل 
العمد مع س��بق اإلص��رار للمواطنني وقوات الش��رطة 
املكلفة بف��ض التجمهر، وتعمد تعطيل س��ير وس��ائل 

النقل.
وف��ي 28 حزي��ران 2013 تواف��دت حش��ود م��ن 
املؤيدي��ن للرئي��س املعزول محمد مرس��ي على ميدان 
رابعة للتظاهر الس��لمي واالعتصام متسكاً بالشرعية 
ورفض��اً لتغ��ّول اجليش ف��ي احلياة السياس��ية، لكن 
اآللة اإلعالمية املؤيدة لالنقالب لم تنفك عن التحريض 

عليهم ليل نهار.
وعن��د فج��ر ي��وم 14 آب 2013، اقتحم��ت آليات 
اجلي��ش العس��كرية ومدرع��ات الش��رطة املي��دان من 
جمي��ع مداخل��ه، وأمط��ر قناص��ة األم��ن املتظاهري��ن 

بالرصاص وأطبقوا اخلناق على املعتصمني.
وبذل��ك نفذت أكبر عملية قت��ل جماعي في تاريخ 
هيوم��ن  منظم��ة  وص��ف  بحس��ب  احلدي��ث،  مص��ر 
رايت��س ووتش، حي��ث قتل أكثر من أل��ف وفق إفادات 
احلقوقيني، بينما حتدثت تقارير رس��مية عن عشرات 
القتل��ى م��ن الضب��اط، لك��ن ه��ذه الرواية ل��م تدعمها 

منظمات مستقلة.{

إن القي��ادي الس��لفي ع��ادل الش��هري، اغتي��ل أثن��اء 
خروج��ه ألداء صالة الفجر في مس��جد س��عد بن أبي 
وقاص، ال��ذي يتولى االمامة فيه. ويعد الش��هري من 
القي��ادات الس��لفية املقربة م��ن القيادي الس��لفي فهد 

اليونسي، الذي اغتيل قبل أسبوع.
ورص��دت مص��ادر حقوقية، اغتي��ال أكثر من 18 
رجل دين وقيادياً س��لفياً في ع��دن خالل عام ونصف 
ع��ام، حي��ث تش��ير كثير م��ن الدالئ��ل، وف��ق مراقبني 
محليني، ال��ى وقوف االم��ارات وامليليش��يات املوالية 
لها املس��يطرة على املدينة وراء ذلك، في اطار التمهيد 
للتشطير وإزاحة القيادات السلفية املوالية للسعودية 

التي ترى فيها خطراً على مشروعها.
م��ن جه��ة أخ��رى، تظاه��ر عش��رات اليمنيني في 
س��احة احلرية مبدينة تع��ز جنوبي اليم��ن، للتعبير 
ع��ن رفضهم املس��اعي الرامية إلى تش��كيل ما يس��مى 
ق��وات احلزام األمني، أو أي قوة عس��كرية خارج إطار 

الدستور والقانون والشرعية.
ورفع املتظاهرون شعارات تؤكد أن تعز لن تقبل 
بانته��اكات حقوق اإلنس��ان الت��ي متارس��ها قوى أو 
ميليشيات خارج إطار الشرعية في بعض احملافظات 

التي استعادت القوات األمنية السيطرة عليها.
في غضون ذلك، انتهى األس��بوع األول لبدء أكثر 
م��ن مائ��ة معتقل في س��جن بير أحمد غرب��ي عاصمة 
اليم��ن املؤقتة عدن، إضراباً عن الطع��ام، حتى إجبار 
القوات اإلماراتي��ة واليمنية التابعة له��ا على توجيه 

تهم ونقلهم إلى النيابة العامة.
وخ��الل األس��بوع األول اقتحم��ت ق��وة إماراتي��ة 
الس��جن ثالث مرات، واستخدمت الترهيب والترغيب 
إلجبار املعتقلني على فك اإلضراب، وفي املرات الثالث 
حتدث قائد املجموع��ة اإلماراتية وهو يرت��دي قناعاً، 
بتهديد املعتقلني بنقلهم إلى س��جن جديد أشد انتهاكاً 
حلقوقه��م، كما توع��د املعتقلني أنفس��هم باس��تهداف 
عائالته��م إَنّ ل��م يتوقفوا ع��ن اإلضراب، ث��َمّ قال إنهم 

سيقدمون لهم وجبات غذاء تناسب كل معتقل.
ع��ن  ليكش��ف  ع��اد  اإلمارات��ي،  الضاب��ط  لك��ن 
مس��ؤولية ب��الده ع��ن الس��جون واملعتقلني فيه��ا، إذ 
بدأ مبخاطبة الس��جناء إلنهاء اإلض��راب عن الطعام، 
وأنهم س��يبذلون جهوده��م إلقناع املس��ؤولني لنقلهم 
إلى س��جن جديد وحتسني الوجبات. املعتقلون أكدوا 
أن إضرابهم ليس بس��بب الوجبات سواء كانت سيئة 
أو جي��دة، وأن��ه بس��بب اعتقالهم دون س��بب، ولعدم 

اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم.
ال��ى ذلك، تده��ورت احلال��ة الصحي��ة لنحو 32 
معتق��الً من املضرب��ني ع��ن الطعام، 
ودخل��وا ف��ي ح��االت إغم��اء، غير أن 
أربع��ة منه��م عل��ى األقل ف��ي وضع 

حرج.
الذي��ن  املعتقل��ون  ويحت��ج 
يقدر عدده��م ب� 140 ش��خصاً، على 
استمرار احتجازهم من قبل اجلهات 
األمنية اخلاضعة لإلم��ارات لفترات 
ع��ام  عل��ى  تزي��د  بعضه��ا  طويل��ة 
ونص��ف ع��ام دون توجي��ه ته��م أو 

اتخاذ أية إجراءات قانونية.{

تأجيل جلسة المحاكمة
في قضية »فّض اعتصام رابعة«

نذر مواجهة بين اإلمارات والسعودية 
اغتياالت واعتقاالت

بقلم: أسامة أبو ارشيد
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»المجلس اإلسالمي السوري« ينعي العالم الرباني د. محمد لطفي الصباغ

فتحي الشقاقي في ذكرى استشهاده:

اسم ال يغيب.. وشهيٌد ال يموت

توفي فجر اجلمعة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن 
لطفي الصباغ، امليداني الدمش��قي رحم��ه الله في إحدى 
الس��عودية،  العربي��ة  الري��اض باململك��ة  مستش��فيات 
بع��د معان��اة طويلة مع املرض. نس��أل الل��ه أن يجعلها 
له طه��وراً وكفارة ورفع درجات، إن��ه رب الطيبني وولي 

الصاحلني.
ول��د فقيدن��ا الراحل ف��ي حي املي��دان بدمش��ق عام 
عل��ى  والعربي��ة  الش��رعية  العل��وم  وتلق��ى  م،   1930
مش��ايخ الش��ام األعالم من أمثال الش��يخ حس��ن حبنكة 
امليداني والش��يخ خيرو ياس��ني وفقيه الشافعية الشيخ 
صال��ح العقاد وفقيه احلنفية الش��يخ عبد الوهاب دبس 
وزيت، وأتقن القرآن الكرمي على يد املقرئ الش��يخ س��ليم 
اللبني، وتخّرج من كلية اآلداب بجامعة دمشق، وواصل 
حتصيل��ه العلمي )األكادمي��ي( فنال ش��هادة الدكتوراه 
من جامعة اإلس��كندرية مبصر، وكان موضوع رس��الته 
»التصوي��ر الفني ف��ي احلديث النبوي«. واصل الش��يخ 
مس��يرته الدعوي��ة وكان ل��ه أدوار ب��ارزة، وال س��ّيما في 
مج��ال اخلطابة، فقد كان خطيباً مفوهاً فصيحاً، واضطر 
ملغادرة س��وريا في الس��تينات من الق��رن املاضي وعمل 
ف��ي التدري��س باجلامع��ات الس��عودية، دّرس خالله��ا 
علوم الش��ريعة كعلوم الق��رآن وعلوم احلدي��ث، وكذلك 
علوم العربية كالنحو والبالغة واألدب، وتولى بعد ذلك 
اإلشراف على العديد من الرسائل اجلامعية في الدراسات 
العليا، وعهد إليه مبناقش��ة الكثير من الرس��ائل، وكانت 

كأن��ه م��ا زال حاض��راً بيننا ل��م يغب، س��اكناً فينا 
ول��م يرح��ل، متح��ركاً معنا ول��م يقعد، س��ابقاً لن��ا ولم 
يتعب، ومتقدم��اً علينا ولم يتأخر، يرى أفضل مما نرى، 
ويتطل��ع مل��ا في��ه خيرن��ا، ويعمل مل��ا يحق��ق مصاحلنا 
ويحف��ظ حقوقن��ا، ويعلو صوت��ه محذراً، ويس��يل قلمه 
منبه��اً، ويتوعد املفّرطني مهدداً، ويذكر الغافلني موجهاً، 
وينش��ط بني أقرانه مؤلفاً ومع إخوان��ه متحالفاً، إذ كان 
يدرك بنفس��ه حقائ��ق السياس��ة ومتاه��ات التفاوض، 

ويعرف خامتة املقاومة ومآل االستسالم.
كان يحي��ط علم��اً مب��ا يخط��ط لب��الده، ومب��ا يراد 
ألهله وشعبه، ويعرف حقيقة عدّوه، وميلك القدرة على 
حتدي��د نقاط ضعف��ه ومواض��ع اخللل عن��ده، ومعرفة 
عوام��ل قوته وأس��باب تفوق��ه وتقّدمه، إذ كان ُيحس��ُن 
قراءت��ه، وال تخي��ب فيه نظرت��ه، فأعيت الع��دّو يقظُته، 

وأقلقه وعُيه، وأربكه سعُيه، فظن 
أنه يستطيع تغييبه، ويقوى على 
تعطيل فك��ره، واحلد من انتش��ار 

فلسفته املقاومة.
ال��ذي  اجلب��ان  االغتي��ال  إن 
ن��ال م��ن جس��ده الطاه��ر، ببضع 
اجلس��د  س��كنت  رصاص��اٍت 
وأوقفت القلب وحبس��ت األنفاس، 
لم تتمك��ن من وض��ع نهاي��ٍة لهذا 
الرجل الش��جاع، ولم تس��تطع أن 
تغّي��ب الفك��ر ال��ذي زرع��ه، أو أن 
تش��ّوه املنه��ج ال��ذي وضع��ه، أو 
أن تضع��ف الكلم��ة الت��ي أطلقها، 

أو تزع��زع املوق��ف ال��ذي اتخ��ذه، أو أن تنه��ي حرك��ة 
اجله��اد الت��ي يتزعمها، أو أن تس��تأصل ب��ذرة املقاومة 
التي زرعه��ا ف��ي األرض جذورها وارتفعت في الس��ماء 
فروعه��ا، وآتت أُكلها خيراً، مبا أغ��اظ العدّو وأزعجه، إذ 
إن الدم الذي تدفق من جس��د الش��هيد وّلَد ثورة وأسس 
النتفاضة، والعيون التي انس��دلت عليها اجلفون وأطفأ 
الغدر بريقها، أنتجت فكراً عميقاً ورؤية بعيدة، وبصيرة 
واعية ال تض��ل وال تخطئ، ومنهجاً مس��تقيماً واضحاً ال 

عوج فيه وال انحراف، وال تفريط فيه وال اعتراف.
إن��ه اليوم كم��ا كان فينا وكما ع��اش بيننا، الطبيب 
الثائر والقائد املعلم، واألس��تاذ املربي واملقاوم الشجاع، 
ف��ارس الكلم��ة وفيلس��وف الفك��رة، على مواقف��ه ثابٌت، 
ومببادئ��ه القدمية متمس��ٌك، وبفكره األصي��ل متحصٌن، 
كأن��ه ما ترجل عن صهوة ج��واده، وال غادر مواقعه، وال 
ت��رك قواع��ده، وال ألقى قلمه، وال نزع من عقله س��الحه، 
وال تخل��ى ع��ن الثغور الت��ي يحرس��ها، والبوابات التي 
يحصنه��ا، فن��راه يتمس��ك بالثواب��ت، ويص��ر على ذات 

ل��ه نش��اطات بارزة ف��ي عدة مج��االت إس��المية عاملية، 
كلجن��ة اختيار املرش��حني جلائزة امللك فيص��ل العاملية، 
والتوعية اإلس��المية في احلج، وله مشاركات كثيرة في 
املؤمت��رات العاملية الت��ي تهتم بش��ؤون الدعوة وقضايا 
األمة اإلس��المية، وله برامج إذاعية وتلفازية كثيرة نشر 

من خاللها العلم والوعي اإلسالمي.
وكان��ت ل��ه مواق��ف واضحة ف��ي الثورة الس��ورية 
املظفرة إن شاء الله إلى جانب الشعب املظلوم ضد النظام 
الظالم املس��تبد، امت��از الفقيد رحمه الل��ه بغزارة إنتاجه 
العلمي، فقد رفد املكتبة اإلس��المية بكثير من الكتب التي 
تنم عن وعي عميق وح��رص عظيم على نهضة األمة في 
املجاالت الدعوي��ة والعلمية والثقافية، فكانت تربو على 
اخلمس��ني كتاباً طبع الكثير منها، ومن أشهر كتبه رحمه 

الله  في علمي القرآن احلديث وما يتعلق بهما:
- حمل��ات ف��ي عل��وم الق��رآن واجتاه��ات التفس��ير، 
بح��وث في أصول التفس��ير، التصوير الفني في احلديث 
الش��ريف، احلديث النب��وي مصطلحه وبالغت��ه وكتبه، 
تاري��خ القصاص وأثرهم في احلديث النبوي، من الهدي 

النبوي: دراسة في أحاديث مختارة، وغيرها.
- في مجاالت الدعوة والتوعية:

االبتعاث ومخاطره، التش��ريع اإلسالمي وحاجتنا 
إلي��ه، من صف��ات الداعي��ة، قضاي��ا في الدي��ن واحلياة، 
حت��رمي اخللوة بامل��رأة األجنبي��ة واالختالط املس��تهتر، 
نظرات في األس��رة املسلمة، وصايا للزوجني، من أسباب 

املواق��ف، واملتك��ُئ عل��ى الن��ص القرآني، أوه��ام اليهود 
وأحالمه��م، ويتص��دى ألفكاره��م ويفض��ح سياس��تهم، 

ويقاوم عدوانهم ويتصدى العتداءاتهم.
لكن أبا إبراهيم الشهيد، غاضٌب مما يرى، وحزين ملا 
يس��مع، وغير راٍض عما يجري، وال يقبل مبا يخطط، وال 
يواف��ق عما يريده العدّو ويتع��اون معه األخ والصديق، 
إذ يح��زُّ ف��ي نفس��ه م��ا آلت إلي��ه قضيتن��ا، وم��ا أصاب 
ش��عبنا وحلق بأهلنا، ويؤمله خيانة الشهداء والتفريط 
في تضحي��ات الس��ابقني وعطاءات املخلص��ني، ويقلقه 
مصير الالجئني ومس��تقبل النازحني، وال يسلم باليأس 
وال يعترف بالضعف، وال يرضى أن يعلن بعض شعبه 
استس��المهم، ويقروا بهزميتهم، ويتنازلوا عن حقوقهم، 
اغتص��ب،  مب��ا  للع��دّو  ويعترف��وا 
ويشرعوا له ما سرق، بدعوى يأس 
وغي��اب  األه��ل،  وخ��ذالن  الش��عب 

النصير وفقدان األمل.
لكن��ه ق��د يك��ون الي��وم فرح��اً 
باملصاحل��ة الوطنية الفلس��طينية، 
الش��عب ووحدة  وباجتم��اع كلم��ة 
قواه وفصائله، والتئام صفه وجمع 
كلمته، والتخفيف م��ن معاناة أهله 
ورف��ع احلص��ار ع��ن أبن��اء وطنه، 
فن��راه يدع��و إخوانه والفرق��اء إلى 
الص��دق ف��ي االتف��اق، والوف��اء في 
االلت��زام، واإلخالص ف��ي التطبيق، 
والعمل بجٍد ملس��اعدة أهلهم، والوقوف إلى جانبهم في 
محنته��م، وعدم التخلي عنهم ف��ي مصائبهم، فهم الذين 
كان له��م الفض��ل ف��ي النص��ر والثب��ات، وف��ي الصمود 

والبقاء، وفي التحدي واملواجهة.
رحم��ة الل��ه عليك أب��ا إبراهي��م في ذك��رى عروجك 
إلى احلياة، وس��مّوك إل��ى اخللود، وارتقائ��ك إلى العال، 
ورحلتك إلى جناٍت عرضها األرض والسماوات، وصحبة 
فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير أهل األرض 
م��ن الصديقني والش��هداء، ونعلم��ك أيها الش��هيد األول 
والقائ��د املعلم، أننا س��نبقى على العه��د والوعد، أوفياء 
لكم، وأمناء على إرثكم، وأوصياء على أمانتكم، ومقتفني 
آلثارك��م، وتب��ٌع لنهجك��م. وعهداً لك��م أال نف��رط ولو كنا 
وحدنا، وأال نس��لم ونستس��لم ولو تخلى عَنّ��ا أنصارنا، 
وأال نعترف ول��و بقينا وحدنا، فالله ع��ّز وجل معنا، لن 
يترن��ا أعمالنا، ولن يخيب فيه رجاؤنا، ولن يتخلَى عّنا، 
وهو حس��بنا وناصرنا، وكفى به س��بحانه تعالى سنداً 

وناصراً ومعيناً.{

تخل��ف العم��ل اإلس��المي، ن��داء إل��ى الدع��اة، ي��وم بدر 
ي��وم الفرقان، توجيه��ات قرآنية في تربي��ة األمة، تذكرة 
للدع��اة، تعمي��ق الوع��ي مبخاط��ر التدخ��ني واملخدرات 

وحكمهما الشرعي، وغيرها.
- في التراجم:

أبو داود - حياته وسننه، أبو نعيم وكتاب احللية، 
س��عيد ب��ن الع��اص، أم س��ليم، أس��ماء بن��ت أب��ي بكر، 
وغيره��ا. إضاف��ًة إلى حتقيق��ه لكثير من الكت��ب العلمية 
النافعة، ككتاب األس��رار املرفوعة في األخبار املوضوعة 
ملال علي القاري، وحتذير اخلواص من أكاذيب القصاص 
للس��يوطي، والقرامطة البن اجلوزي، ورس��الة أبي داود 
ألهل مكة، وكتاب الضعفاء واملتروكني للدارقطني، أسرار 
الصوم لإلمام الغزالي، والتذكرة في األحاديث املشتهرة 
للزرقان��ي  احلس��نة  املقاص��د  ومختص��ر  للزركش��ي، 

وغيرها.
- وكان للش��يخ عناية واضحة بش��أن األمة العام، 
يع��رف ذل��ك كل جلس��ائه الذي��ن اس��تمعوا إل��ى حديثه 
الفي��اض ع��ن هم��وم األم��ة وقضاياه��ا، يعب��ر ع��ن ذلك 
بعبارات فصيحة وعاطفة جياشة، يجمع إلى ذلك األدب 

والرقة وحس��ن اخللق، ويعد الش��يخ من الطبقة الرائدة 
التي نش��رت الوعي اإلس��المي في حقبتي اخلمس��ينات 
والس��تينات في س��وريا، نس��أل الل��ه أن يجع��ل كل ذلك 
في صحيفة حس��ناته، وأن يتغمده بواس��ع رحمته وأن 
يس��كنه فس��يح جنته، وأن يعّوض أمتنا خي��راً، وإنا لله 

وإنا إليه راجعون.{

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

لمم! أيُّ عبٍد يسَلُم من اَلّ
إن الله تعالى يجزي العباد بأعمالهم إْن خيرًا فخير، وإن ش���ّرًا َفَش���ّر، ف�}يجِزي الذين أس���اؤوا 
مني بأعظم اإلحسان من رِبّ  مبا عملوا ويجِزَي الذين أحَس���نوا باحُلس���نى{، ولكّن احملس���نني املكَرّ
العاملني ليس���وا مالئكًة ُأولي أجنحة ال يعصون الله ما أمَرهم، ويفعلون ما ُيْؤَمرون، وليس���وا أنبياء 
يدي���ن بالَوحي وخواِرق الع���ادات،  وقد وصَف الل���ه تعالى حاَلهم  معصوم���ني ع���ن الس���يئات، وال مَؤّ
مم{ النجم-32. فال�ُمحس���نون على بديع  بأنه���م }الذي���ن َيْجَتِنُبون َكبائَر اإلث���ِم والفواِحَش إاّل الَلّ

لمَم من الُذنوب. وصفهم وُعلِوّ منزلتهم يقعون في الصغائر ويقترفون اَلّ
لمم  فوا اَلّ لمم إاّل َمن عصمه الله من املرَسلني إلى األمم؛ وقد عَرّ إنه ال يْسَلم من الوقوع في اَلّ
بأنه صغائر الذنوب، كالنظرة والغمزة، واللمس واملصافحة، وجاء في احلديث: »إن الله كتب على 
طق، والنفس تتمّنى  ظر، َوِزنا اللسان الُنّ نا، أدَرك ذلك ال محالة، َفِزنا الَعنْي الَنّ ه من الِزّ ابن آدم حَظّ
ذل���ك وتش���تهي« متفق عليه، وُيكِمل هذا املعن���ى احلديث اآلخر: »العينان ِزناهم���ا النظر، واأُلُذنان 
ْجل زناها اخُلطى« أخرجه مسلم.  زناهما االستماع، واللسان زناه الكالم، واليد زناها الَبْطش، والِرّ

لَمم من أعمال بني آدم فقال: وقد بنَيّ النبُيّ الكرمي صلى الله عليه وسلم مبا يدُلّ على أن اَلّ
إْن َتْغِفِر اللهَمّ تْغِفر َجّما    وأُيّ عبٍد لَك ما أمَلّا  

ره  ًا في الدني���ا  وال عذابًا في اآلخرة، فذل���ك الذي تكِفّ لم���م كلُّ ذن���ب ل���م يذكر الله ل���ه َحَدّ واَلّ
ِبي الكرمي صلى الله  الصلواُت اخلمس ما لم يبلغ حَدّ الكبائر والفواحش، ويدُلّ على ذلك قوُل الَنّ
راٌت ملا بينهَنّ ما  عليه وس���لم: »الصلواُت اخلمس واجلمعة إلى اجلمعة، ورمضان إلى رمضان ُمكِفّ
اجُتِنَب���ت الكبائر« أخرجه مس���لم. أما الكبيرة فُكُلّ ذن���ٍب َخَتَمُه اللُه بناٍر أو غضٍب أو لعنٍة أو عذاب. 
ر نبيُ ّ الرحمة احلريص  ولكن ملم الذنوب وإْن َصُغر ال َيدفع إلى َجواِز َهَوانه على املؤمن، فقد حَذّ
راِت  رات الذنوب لِعظ���م خَطرها، إذا ترادفت على املؤمن فق���ال: »إّياكم وُمحِقّ عل���ى األم���ة من ُمحِقّ

الذنوب فإنُهَنّ يجَتمعَن على املرء حتى ُيهِلْكَنه« أخرجه أحمد.
ئات ال�ُمس���َتْهِتر، وبني الوِرع احلِذر، فإن الذنوَب تكبر في  ويبدو الَفْرُق جِلّيًا بني ُمجَتِرح الس���ِيّ

عني الكبير ِصغاُرها، وتصغُر في عنِي الصغيِر الكبائُر.
وم���ن غري���ِب املْعُهود في احلياِة أن الناس ُرغَم كونهم سواس���ية ف���ي افتقادهم إلى الِعصمة من 
لمم  املعصية، يستهينون بكل إثم تكسبه أيديهم، ويستعِظمون كَلّ ِوزٍر يِزُره غيرهم! فإذا كان ِفعُل اَلّ
ظاهرًا للعيان، وكان فاعله ذا ش���هرة ومنزلة بني األنام، تداعى عليه احُلّس���اد والُفس���اق، واخلصوم 
هامه،  ���فه الصريح، وأْوَغلوا ف���ي اِتّ ْجِري���ح، وباألذى والَسّ ْعن والتَّ وا ِعرض���ه بالَطّ ف���اق، واس���تحُلّ والِرّ
رات من املوبقات،  وغال���وا في تصوي���ر عيوبه وأخطائه، فرأوا اللم���م جرمية ال ُتغَتفر، وع���ّدوا احملِقّ

وجعلوا الصغائر في سجِلّ الكبائر.
ه���م إثَم ما  ر لن���ا أن َن���ِزَن مبي���زان الِقس���ط ِوْزَر الذي أل���َمّ باللمم، لوجدن���ا أن على املَتّ ول���و ُق���ِدّ
يحتق���ر من الذنوب، وأنه بالصالة واالس���تغفار َيغِفر له ع���اّلم الُغيوب، وإذا كان ِوزُره بينه وبني الله 
���داد، أما  وال يتعلق بظلم العباد، فقد تس���ِبق مغفرُة الله له كلمات األْلِس���َنة احِلداد، واألهاجَيّ الِشّ
عي فذنبه يرتفع إلى درجة الكبائر من الذنوب واملعاصي، واملََلك على يس���اِره حاٍص، فليرتِقب  املَدّ
ق على أخيه املذنب يكِس���ب خطيئة كبرى  واصي فعجبًا والله! املؤمن املش���فِ يوم ُيْؤَخذ باألقدام والَنّ
بى عند  غضب���ًا لل���ه في مواجهة خطيئة ُصغ���رى! وقد ورد في احلديث الصحيح: »إن ِم���ن أْرَبى الِرّ
هما أش���ُدّ في اخلطيئة إثمًا، وأكبر  الله اس���تحالُل ِعْرض امرٍئ ُمس���لم« أخرجه ابن أبي حامت؛ وأيُّ

عند الله َمقتًا؟!
هم���اء ف���ي نظرته���م إلى الناس مَييلون إلى أن يس���تكِبروا الصغائ���ر وال ميلكوَن املوازين  إن الَدّ

القسط التي ال ُتظَلم بها نفٌس شيئًا.
ع ل���ك أن ترُص���َد أفعاَل الِعب���اد وُتاِكَمه���م بذوِقك وِقياِس���ك وَهواك،  إن الل���ه تعال���ى لم يش���ِرّ
ك أن تنَصح إخوانك لله ورس���وله، فالنصيحة تروم التقومي واإلرشاد، واحملاكمة  ولكن َش���َرع لَك ربُّ
���لوا املبالغة في األحكام  تبغي التجريح واإلفس���اد. وإذا أردمت أن ُيقِلع صاحُبُكم عن زاّلته فال تتوَسّ

هام، وأشدُّ من ضرب احُلسام! واخلشونة في الكالم، فإنه والله أوّخُز من وقع الِسّ
لؤِم أأْلَْم ! لمم، وهو من الفاِعل أظَلم ومن الُّ فإياك أن تكون ممن ُيحاِسُب على اَلّ

بقلم: مصطفى اللداوي 
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ش��ارك وف��د م��ن اجلماع��ة 
اإلس��المية في الش��مال برئاسة 
ف��ي  السياس��ي  املس��ؤول 
الش��مال األس��تاذ ايه��اب ناف��ع 
باستش��هاد  التبري��كات  ف��ي 
ف��ي  س��قطوا  ال��ذي  املجاهدي��ن 
غزة، وقّدم الوفد لقيادتي حركة 
اإلس��المي  واجله��اد  حم��اس 
العزاء في قاعة اللجنة الشعبية 

في مخيم البداوي.
وألق��ى نافع كلم��ة أكد فيها 
نه��ج املقاوم��ة واجله��اد حت��ى 

حترير فلسطني، معتبراً أن سقوط الشهداء دليل على أن بوصلة املقاومة على الطريق الصحيح.

التي تواجه الوطن في ه��ذه املرحلة الدقيقة، كما 
تن��اول البحث االس��تحقاق االنتخاب��ي وإمكانية 
التعاون بني الطرفني في هذا االستحقاق، إضافة 
إل��ى أمور أخ��رى ته��م الطرفني. وكان��ت وجهات 
النظ��ر متفقة ب��ني اجلانب��ني خاصة جله��ة قيام 
الدول��ة ومؤسس��اتها وس��يادة منط��ق القان��ون 
والعدالة واملساواة بني كل املواطنني. ومت االتفاق 

على استمرار التواصل بني اجلانبني.

وع��كار، وحتدث��ت ع��ن القي��م التي متت��از به��ا املنية، 
ث��م حتدث��ت ع��ن دور التربي��ة والتعلي��م ف��ي الرق��ي 
باملجتمع��ات وتطويرها وحتقيق التنمية املس��تدامة. 
أخيراً ش��كرت رابطة الطالب املس��لمني عل��ى دعوتها، 
وش��كرت املدراء واألس��اتذة واعتبرتهم شركاء في هذا 

االجناز الضخم. 
الط��الب  رابط��ة  مس��ؤول  كلم��ة  كان��ت  بعده��ا   
املس��لمني في لبنان األس��تاذ جهاد مغرب��ي، الذي هنأ 
الط��الب بنجاحهم ودعاهم الى التف��وق وعدم االكتفاء 
مب��ا حقق��وه، وحت��دث ع��ن لبن��ان ال��ذي تطم��ح إليه 
رابطة الطالب املس��لمني وهو لبنان العدالة واملساواة، 
ودعاهم الى اختيار التخصصات التي تناسب قدراتهم 
وميولهم، وأن ال يستسلموا للمصاعب ولألخطاء التي 

هي جزء طبيعي من حياتنا كبشر.
وكرم��ت الرابطة األس��اتذة الثانوي��ني املتقاعدين 
حديثاً، فش��كر اجلماعة اإلس��المية ومكتبه��ا الطالبي 
وخص بالذكر النائب عماد احلوت الذي قدم مش��روع 
احلفاظ على املوقع الوظيفي ألساتذة التعليم الثانوي 
ف��ي الوقت الت��ي تخلت فيه كل الكت��ل النيابية عن هذا 
املش��روع، وذكر تضحية األستاذ محمد العامود عندما 
أعطى س��اعات التعاق��د التي كان يعطيه��ا في ثانوية 
املنية لألس��تاذ بيار قليمة. وهذه حادثة نادرة وفريدة 
ف��ي لبنان؛ ثم هنأ املنية وطالبها وأس��اتذتها على هذا 

النجاح الباهر.
وانتهى احلفل بتوزيع الشهادات على الناجحني.

جان��ب ملف محكومي احداث عبرا والوضع في مخيم 
عني احللوة .

وإثر االجتماع حتّدث الدكتور بس��ام حمود بإسم 
املجتمع��ني فقال: »أكدنا مج��دداً مرجعية الدولة، وأن 
يكون الشأن األمني وضبط األمن حصرياً لدى أجهزة 
الدول��ة، خاصة بع��د ما مّر عل��ى صيدا خ��الل الفترة 
املاضية من ظروف أمنية صعبة.. وأكدنا ان ما حصل 
يج��ب ان ال يتك��رر بأي ش��كل من األش��كال، وضرورة 
ان يك��ون هناك ضب��ط لهذا الس��الح املتفلت واملغطى 
سياس��ياً وأمني��اً، كم��ا مت البح��ث مبوض��وع ت��ردي 
احلركة االقتصادية في املدينة وأس��بابها وخلفياتها، 
وكان لن��ا وقفة مع اله��م الصيداوي املتعل��ق بأزمتي 

الكهرباء واملاء ومبعمل فرز النفايات«.
وأض��اف: »تطّرقن��ا ال��ى الوضع ف��ي مخيم عني 
احللوة، وكم��ا كان ملوض��وع العفو العام حي��زاً مهماً 

بالنقاش، حيث أكدنا ضرورة العمل على إقراره«.

العم��ل النس��ائي وباقي األقس��ام في اجلماع��ة، وأكد 
ضرورة االستفادة من هذه الكفاءات واخلبرات إلنتاج 

مشاريع مشتركة أكثر إفادة للمجتمع.
وأك��دت رئيس��ة اجلمعي��ة ف��ي كلمته��ا أن العمل 
في الدع��وة هدفه التكامل ولي��س التنافس، وال بّد من 
مضاعفة اجلهود في ظل موجات الفس��اد والتشويش 
على أف��كار ش��بابنا وش��اباتنا والتصدي ل��كل ما من 
ش��أنه امل��ّس بقيمن��ا وثوابتن��ا وأن األعم��ار ال تق��اس 
بعدد الس��نني ولكن باألعمال واألثر الذي نتركه. تاله 
ورش عمل تضمنت كيفية اس��تقطاب الفئة الش��بابية 
واس��تيعابها، وتطوير اخلطاب الدعوي مبا يتناسب 
م��ع كل ش��رائح املجتمع والفئ��ات العمري��ة. واختتم 
اللق��اء مبجموع��ة م��ن التوصي��ات الت��ي ته��دف إلى 

االرتقاء بالعمل والتطوير في األداء.

زار وف��د م��ن اجلماع��ة االس��المية برئاس��ة 
رئيس املكتب السياس��ي، النائب السابق االستاذ 
أس��عد هرموش، وحضور عضوي املكتب: النائب 
الس��ابق الدكتور زهير العبيدي، واالس��تاذ وائل 
جنم.. رئيس حزب الكتائب النائب سامي اجلمّيل 
في الصيفي، بحضور مستش��ار اجلميل االس��تاذ 
ميش��ال اخل��وري، وج��رى خ��الل اللق��اء بح��ث 
القضايا العامة والش��ؤون الوطني��ة والتحديات 

أقامت رابطة الطالب املس��لمني في املنية احتفالها 
الس��نوي لتك��رمي الط��الب الناجح��ني في الش��هادات 
الرس��مية الثانوية واملهنية واملتوس��طة، حيث كرمت 
أكثر م��ن530 طالباً وطالبة، بحضور حش��د غفير من 
األهالي والفعاليات التربوية والسياسية واالجتماعية 

والدينية.
بداية احلفل كان مع قراءة آيات من الذكر احلكيم، 

ثم النشيد الوطني اللبناني ونشيد الرابطة.
أول��ى الكلمات كانت كلمة اخلريج��ني التي ألقتها 
باسمهم الطالبة املتفوقة كندة عمر الكلل التي حتدثت 
ع��ن جم��ال النجاح وقيم��ة التفوق، وش��كرت زمالءها 
الناجحني وأهلها وأساتذتها وخصت الرابطة بالشكر 

على هذا التكرمي.
تالها رئيس دائرة الش��باب والش��ؤون التعليمية 
في اجلماعة اإلس��المية األستاذ سامي اخلطيب، الذي 
حتدث عن أهمية العل��م في زمن ضاعت فيه البوصلة 
ة، معتبراً أن العلم هو الطريق  وتاه الش��باب عن اجلاَدّ
الثاب��ت للتغيير احلقيقي في زمن نحن أحوج ما نكون 
فيه إل��ى التغيير. داعياً الش��باب إلى التمس��ك بالعلم 
طريقاً وباإلبداع وسيلة وباألخالق ضمانة للمساهمة 
في النهوض بلبنان الذي نريده بلد احلرية واملساواة 

والكفاءة والتنوع والعيش املشترك.
ث��م كلم��ة رئيس��ة املنطق��ة التربوية في الش��مال 
األس��تاذة نهال حاماتي التي حتدثت ع��ن مدينة املنية 
وموقعه��ا اجلغراف��ي الرائ��ع ووصل��ه ب��ني طرابل��س 

و»اجلماع��ة  املس��تقبل«  »تي��ار  قيادت��ا  عق��دت 
اإلس��المية« ف��ي اجلن��وب اجتماعهم��ا ال��دوري ف��ي 
مجدليون، حيث ش��ارك عن »املس��تقبل« النائب بهية 
احلريري واملنس��ق العام للتيار ف��ي اجلنوب الدكتور 
ناص��ر حم��ود، واملس��ؤول التنظيم��ي ف��ي اجلن��وب 
احملام��ي محي��ي الدين اجلوي��دي. وع��ن »اجلماعة« 
مس��ؤولها التنظيم��ي ف��ي اجلن��وب الش��يخ مصطفى 
احلريري، ومس��ؤولها السياسي في اجلنوب الدكتور 
اب��و  االجتماع��ي حس��ن  بس��ام حم��ود، ومس��ؤولها 
زي��د، وعضو املجلس البلدي حس��ن الش��ماس، وذلك 
بحضور رئي��س »جمعية جت��ار صي��دا وضواحيها« 

علي الشريف .
ت��داول املجتمع��ون املس��تجدات عل��ى الس��احة 
بش��كل  الصي��داوي  الش��أن  وف��ي  عموم��اً  الوطني��ة 
خاص عل��ى كاف��ة املس��تويات، السياس��ية واألمنية 
واالقتصادي��ة واحلياتية والبيئي��ة واالجتماعية الى 

نظمت جمعية النجاة االجتماعية مؤمتراً مركزياً 
حتت عن��وان »ملتقى جن��ى األول.. أعمارن��ا أعمالنا« 
به��دف عرض إجنازات اقس��ام اجلمعي��ة خالل عامي 
للجماع��ة  الع��ام  األم��ني  بحض��ور  و2017،   2016
اإلس��المية األس��تاذ ع��زام األيوبي، رئيس��ة اجلمعية 
الصيدل��ي خت��ام احلاج ش��حادة، ورئيس��ة اجلمعية 
الس��ابقة س��ميرة املصري، وأعضاء م��ن املكتب العام 
ف��ي اجلماع��ة اإلس��المية، وذل��ك صب��اح األح��د 15 
تش��رين األول 2017 ف��ي مرك��ز الدعوة اإلس��المية - 

عائشة بكار.
افتتح��ت اللق��اء عريف��ة امللتقى األس��تاذة رفيدة 
ف��واز، فأك��دت أهمي��ة أن يعيش اإلنس��ان لفك��رة، ثم 
آيات من القرآن الكرمي وتلتها الس��يدة رندة بشاش��ة، 
وألقى األمني العام كلمة أكد فيها أهمية التنس��يق بني 

الجماعة اإلسالمية تبحث مع الكتائب
القضايا الوطنية واالستحقاق االنتخابي

الجماعة اإلسالمية تكّرم طالب المنية المتفوقين 
واألساتذة المتقاعدين

»الجماعة اإلسالمية« و»المستقبل« يلتقيان في مجدليون

ملتقى جنى األول.. لجمعية النجاة في بيروت

عزاء قيادتي حركة حماس والجهاد اإلسالمي

أنشطة

محاضرة: 
»تربية متألقة« 
لجمعية النجاة 

في بيروت

أقام قسم التأهيل بالتعاون مع قسمي العمل الشبابي 
واحللق��ات ف��ي جمعي��ة النج��اة االجتماعي��ة - بي��روت، 
محاضرة حول اإلبداع ومهاراته وآلياته مع األستاذة ديانا 
اخلليلي، وذلك للمشتركات في دورة »نحو تربية متألقة« 
ف��ي مركز الدعوة اإلس��المية - عائش��ة بكار، يوم الس��بت 
ف��ي 2017/10/21، جرى التركيز خ��الل احملاضرة على 
صفات املبدعني وإج��راء عدة متارين عملية تطبيقية حول 

املوضوع، ما أضفى جواًً من املرح.
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تصدرها
شركة »بـالغ«

لإلعالم والصحافة والنشر

رئيس التحرير
إبراهيم املصري

املدير املسؤول
أمين إبراهيم

اإلدارة
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اللقاء الذي جمع رئيس احلكومة س���عد احلريري بوزير الدولة الس���عودي لشؤون اخلليج 
ثامر السبهان في مستهل زيارته للرياض شكل قطعًا لكل الشكوك التي حامت حول ما متّثله 
مواقف الوزير السعودي من خالل تغريداته، وهل هي تعّبر عن السياسة السعودية جتاه لبنان، 

أم أنها مواقف لشخصّية سعودية.
 فالسبهان دأب منذ أسابيع على إطالق تغريدات نارية أخذت منحى تصاعديًا جتاه »حزب 
الله«، الذي يصفه تارة بحزب الش���يطان، وتارة أخرى بحزب امليليش���يا اإلرهابي. حزب الله قرر 
عدم الرد على ما وصفه بالضجيج اآلتي من الوزير السعودي، في حني سعت األجواء احمليطة 
باحل���زب للتخفي���ف من أهمية ما يغّرده الس���بهان، والقول بأنها أش���به بالصراخ والنحيب بعد 
هزمية احملور الذي ينتمي إليه، سواء في لبنان أو في العراق واليمن. في املقابل كانت األجواء 
احمليطة برئيس احلكومة تس���عى المتصاص الهزات االرتدادية للتغريدات النارية الس���عودية، 
م���ن خ���الل إش���اعة معلومات م���ن أن ه���ذه املواقف التعّب���ر عن املوق���ف الس���عودي، وهي موقف 
ش���خصي للس���بهان. لكن اللقاء الذي جمع احلريري مع الس���بهان في مستهل زيارته للرياض 
وقبل لقائه بولي العهد محمد بن سلمان، حسم األمر، وكشف أن السبهان يغّرد تبعًا لتوجيهات 
من الديوان امللكي، األمر الذي اضطر احلريري لتدارك األمر وأخذ صورة »سلفي« ضاحكة مع 
الس���بهان نش���رها احلريري على حسابه على مواقع التواصل االجتماعي، وصف فيها السبهان 

ب�»الصديق«. في املقابل أعاد السبهان نشر الصورة على حسابه واصفًا احلريري ب�»األخ«.
ال مؤش���رات عل���ى حصيل���ة زي���ارة احلريري للس���عودية، فبش���ائرها س���تبدأ بالظهور خالل 
األيام املقبلة، لكن املؤكد هو أن احلريري س���عى مبا يس���تطيع إلقناع القيادة السعودية بضرورة 
التهدئ���ة ف���ي املرحلة الراهنة جت���اه لبنان، أقله حتى موعد االنتخاب���ات النيابية. فأي تريك 
ألحجار التس���وية سيكون اخلاس���ر األكبر فيها، وهي ستقلب الطاولة على من حولها، وستعيد 
خل���ط األوراق، ف���ي ظل ضياع البوصل���ة خارجيًا وغياب أي مظلة إقليمية ميكن لها أن تش���كل 
مخرجًا إلعادة ترتيب األمور. إذا جنح احلريري في مسعاه بإقناع القيادة السعودية بالتهدئة، 
ف���إن ذل���ك يعن���ي أن األوضاع ستس���تمر على ما هي عليه، م���ع ما يعني ذلك مزي���دًا من التآكل 
في ش���عبية احلريري في ظّل جلوس���ه على مقاعد املتفّرجني، في الوقت الذي تعمل األطراف 
األخ���رى عل���ى تس���جيل األه���داف. فاحلريري وكم���ا تقول أوس���اط حزب الله ه���و أفضل رئيس 
حكومة يحقق مصاحلهم، وهو تفّوق بأش���واط على جنيب ميقاتي الذي أتى به احلزب رئيس���ًا 
للحكوم���ة، لكنه���م يحرصون على ع���دم إعالن هذا املوقف جتنبًا إلحراج احلريري في س���احته 

السنّية، خاصة ونحن على بعد أشهر قليلة من االنتخابات النيابية.
أما إذا أخفق احلريري مبسعاه في إقناع القيادة السعودية بالتهدئة، وأصّرت على مسارها 
التصعي���دي ف���ي مواجه���ة حزب الله، ف���إن هذا يعني أن الداخ���ل اللبناني مقب���ل على زالزل ال 
أحد يدرك نتائجها، وس���يكون رئيس احلكومة كمن يس���ير على حبل رفيع، فإما أن يش���ارك في 
التصعيد الس���عودي، ألن ذلك يعني س���قوط التفاهم الذي أتى به رئيس���ًا للحكومة، وبالتالي 
سقوط احلكومة، وسقوط كل اإلجنازات التي حققتها ويحرص احلريري على تذكيرنا بها في 
كل مناس���بة. هذا عدا عن احتمال تفّجر الش���ارع وعودة التشنج واالحتقان املذهبي. أما اخليار 
اآلخر، فس���يكون أن ينأى احلريري بنفس���ه عن املش���اركة في التصعيد السعودي والوقوف على 
احلي���اد، حرص���ًا على اس���تمرار بقائه في الس���راي احلكومي. لكن هذا يعن���ي أن العبني آخرين 
سيستغلون غياب احلريري عن املشهد في محاولة لتقدمي أنفسهم كبدالء في خدمة السياسة 
الس���عودية في لبنان، ولقضم املزيد من ش���عبيته، وحصد ثمار اإلحباط السّني الذي خّلفه في 
املرحل���ة الس���ابقة، خاص���ة أن مجموعة العبي االحتياط جاهزة، وهي تنتظر إش���ارة من املدرب 

السعودي حتى تدخل امللعب.
حس���ب تغريدات الس���بهان، فإن اململكة ال تريد تطيير احلكومة بل تطيير حزب الله. فهل 

ميكن تقيق ذلك دون قلب الطاولة؟!
َوَعَدنا السبهان في إحدى تغريداته أن اآلتي للبنان سيكون مذهاًل.. الله يستر!<

بقلم: أواب إبراهيم

الحريري عالق
بين تغريدات السبهان والسراي

كلمة طيبة

تابع اللبنانيون بإعجاب مساء االثنني 
املاضي الندوة الصحافية التي عقدها رئيس 
اجلمهورية العماد ميشال عون وشارك فيها 
رؤس��اء حترير ومدي��رو األخبار ف��ي ثماني 
محط��ات تلفزيونية لبنانية وذلك ملناس��بة 
مرور سنة على توليه السلطة، وشكل حدثاً 
ال س��ابقة له في احلياة السياسية اللبنانية 
م��ع التنوي��ه ب�»املغامرة« التي أق��دم عليها 
الرئيس ع��ون بإجراء اللقاء في بث مباش��ر 
كان ميك��ن أن تعتري��ه مفاجآت في الش��كل 
واملضم��ون، ولكن الرئيس ع��ون جنح هذه 
املرة في ضبط أعصابه على أكثر من س��ؤال 
وعم��د ال��ى لفلف��ة االجاب��ات ع��ن األس��ئلة 
احملرجة التي طاولت صهره جبران باسيل 
وما يقوم به م��ن حتركات مكوكية على بالد 
االغتراب وج��ذب اللبناني��ني املغتربني الى 
استعادة جنس��يتهم والدور الذي يلعبه في 
كثي��ر من املواق��ف التي ينفرد به��ا على أكثر 
من صعي��د وكأنه رئي��س جمهورية الظل ال 
يأب��ه لالنتق��ادات التي توجه الي��ه ما دامت 
حتظ��ى بتأيي��د عمه اجلن��رال ع��ون، ومنها 
ملف الكهرباء والهدر الذي يسببه هذا امللف، 

وال من يحاسب أو يقف في وجهه بحزم.
إال أّن األس��ئلة الت��ي طرحت ل��م تخرج 
عن كونه��ا مطروحة قبل اآلن في اجتماعات 
املجل��س  جلس��ات  وف��ي  ال��وزراء  مجل��س 
النيابي وفي وس��ائل االعالم املختلفة والتي 
تتركز على ايضاح موقفه من س��الح »حزب 
الله«، حي��ث ظهر للعيان ارتباكه وااللتفاف 
عل��ى االجاب��ة م��ع تأيي��د ضمني ث��م علني 
ل��دور »حزب الله« في الس��احة السياس��ية 
احل��زب  ه��ذا  وض��ع  مكرس��اً  اللبناني��ة، 
وس��الحه، في الوقت الذي كان يجدر فيه أن 
يتحفظ عل��ى دور هذا احلزب وميليش��ياته 
في »س��رايا املقاومة« جلر لبنان الى احملور 
االيراني، األم��ر الذي يخرج فيه عن االجماع 
العرب��ي ويع��ّرض لبن��ان لالنتق��اد املري��ر 
ويحرجه أمام أش��قائه العرب ويضعه على 

الئحة احملور االيراني.
إنن��ا ال ننك��ر االجن��ازات الت��ي طبع��ت 
ه��ذا العه��د على صعي��د حتقيق االس��تقرار 
األمني، وجناح اجلي��ش اللبناني في عملية 

»سنة من عمر العهد«
في ندوة لم تشِف الغليل

»فجر اجلرود« ووضع قانون انتخابي ألول 
م��رة منذ نصف ق��رن وإقرار سلس��لة الرتب 
والروات��ب ، إاّل أن موقفه غامض من محاربة 
الفس��اد رغم وج��ود وزارة له ل��م حتقق ولو 
إجن��ازاً واحداً ليطمئن اللبنانيون الى جدية 
العهد في مالحقة املفسدين، فضالً عن إقراره 
باحملاصص��ة إلج��راء تش��كيالت قضائي��ة 
وتعيينات دبلوماس��ية واملديري��ن العامني 
وموظفي الفئة األولى، التي أتت على مقاس 
التيار العون��ي بصورة خاص��ة. ولقد لعب 
مدي��ر اجللس��ة اإلعالم��ي رفي��ق ش��الال دور 
املنق��ذ ف��ي محطات االح��راج العدي��دة التي 
رافقت األسئلة املباشرة على رأيه في »حزب 
الل��ه« وإطالق يد صهره جبران باس��يل في 
مختلف القضاي��ا العامة وتفرده بلقاء وزير 
اخلارجي��ة النظ��ام الس��وري ولي��د املعل��م 
خالف��اً ل��رأي احلكومة ف��ي الن��أي بالنفس 
وع��دم االعت��راف بالنظ��ام الس��وري ال��ذي 
يبط��ش بش��عبه ويهج��ر املدنيني ويس��جن 
عش��رات األلوف ويفتك باآلمنني باألس��لحة 
الكيماوي��ة. ولق��د تفاوت��ت أدوار االعالميني 
بني داعم ملواقف الرأي العام ومتحفظ عليه 
م��ن خالل نوعية األس��ئلة الت��ي تفصح عن 
هوية احملط��ة التلفزيونية الت��ي ميثلها هذا 
اإلعالم��ي أو ذاك. ولوحظ أن ج��داالً قام بني 
اإلعالميني أنفسهم في أكثر من موضوع دون 
اخلروج بنتيجة إيجابية من هذا اجلدال. إال 
أن اجللس��ة احلوارية ل��م تالمس في معظم 
األس��ئلة قضايا الن��اس املهم��ة، ومنها أزمة 
البطال��ة التي يعاني منها ش��بابنا، وس��بل 
طمأن��ة العرب على موق��ف لبنان من التمدد 
اإليراني، ومحاربة الفساد بجدية مع إقراره 
باحملاصص��ة ف��ي التعيين��ات الت��ي ين��ال 
التي��ار حصة األس��د فيها، األمر الذي ش��كك 
اللبناني��ني بنزاهة ه��ذا العهد ف��ي كثير من 

القضايا احليوية.
وال بّد من االشارة الى عدم جناح معظم 
اإلعالميني بفتح أسئلة صريحة وجادة تعبر 
عن تس��اؤالت اللبنانيني، ما أدى الى هبوط 
مس��توى هذه الندوة وكأنها لم حتصل ولم 
تش��ّكل صدمة إيجابية ول��م حتقق األهداف 

من عقدها.{
عبد القادر االسمر
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