
الرئيس الحريري.. أين ولماذا؟
منذ إعالن الرئيس سعد احلريري عن تقدمي استقالته يوم السبت املاضي، واإلعالم 
اللبنان���ي يكاد يضرب بعضه بعضًا.. س���واء في الصحاف���ة املكتوبة أو القنوات التلفزيونية 
أو وسائل التواصل االجتماعي. وقد استدعت وسائل اإلعالم معظم رجال السياسة، سواء 
م���ن تي���ار 8 آذار أو 14 آذار، وم���ن ميلكون معلومات عن احلدث الكبير، غياب الرئيس س���عد 
احلري���ري، أو تغييب���ه أو تهديده أو اختطافه.. لك���ن اإلعالم بقي بعيدًا عن احلقيقة، ذلك 
أن احل���دث ف���ي الري���اض وليس في بيروت، وما ج���رى في الرياض خالل األس���بوع الفائت 
يثي���ر العجب ويصدم املراقب، س���واء كان س���عوديًا أو عربيًا أو أجنبي���ًا، خاصة بعد عمليات 
االعتق���ال الواس���عة التي ش���ملت أمراء ووزراء وكبار رجال األعم���ال. وهذا ما لم يقع مثله 
ليس في السعودية أو اخلليج، وإمنا في أّي من أقطار العالم. وبالعودة إلى غياب الرئيس 
احلري���ري ع���ن الصورة، بقي احتمال لم يش���ر إليه أحد، هو أن الق���رار االتهامي للمحكمة 
الدولي���ة اخلاص���ة بلبنان س���وف تصدره احملكمة قريب���ًا، وقد باتت وجهت���ه معروفة، فرمبا 
رغب���ت اجلهات الدولية التي أش���ار إليها بعضه���م، أن تبعد الرئيس احلريري عن احلكومة 

في هذه املرحلة، أو أن تقصيه عن حزب الله، حتى يكون بعيدًا عن االحتكاك.
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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(

دريان: نقّدر موقف عون 
وبّري بالترّيث

أعرب مفتي اجلمهورية اللبنانية الشيخ 
عب��د اللطيف دريان أم��ام زواره، عن تقديره 
ملوق��ف رئي��س اجلمهوري��ة العماد ميش��ال 
ع��ون، ورئي��س مجلس الن��واب نبي��ه بري، 
بالتريث والت��روي في معاجل��ة األزمة التي 
مي��ّر بها لبنان، بعد اس��تقالة الرئيس س��عد 
احلري��ري، آمالً من جميع القوى السياس��ية 
»أن تتحل��ى باملزيد من الصبر واحلكمة حلّل 

هذه القضية الوطنية«.
واس��تقبل املفتي دريان ف��ي دار الفتوى 
وف��داً م��ن التي��ار »الوطن��ي احلر« برئاس��ة 
رئيس��ه وزير اخلارجي��ة واملغتربني جبران 
باسيل، الذي أكد أّن »مواقف سماحته جتمع 
شعور كل اللبنانيني الس��لبية باعتبار أَنّ ما 
حصل يش��ير إلى أنن��ا في أزم��ة، إال أّن هناك 
إيجابية واضحة ظه��رت وهي أن اللبنانيني 
التم��وا جميع��اً إل��ى بعضه��م بش��كل عفوي 

جداً«.
أو  فري��ق  يوج��د  ال  »الي��وم  أض��اف: 
ن أو طائف��ة ف��ي أزم��ة، ف��كل اللبنانيني  مك��َوّ
ف��ي أزمة وكله��م مصابون«، الفت��اً إلى »أننا 
كلنا خاس��رون من ج��راء ما حص��ل«. ورأى 
أّن »اللبناني��ني يري��دون احل��ال ال��ذي كن��ا 
نعيشه معاً في املرحلة األخيرة ويريدون أن 
يس��تمر«، مؤكداً أّن »ما وقع من أخطاء يجب 

أن يصّحح بالتفاهم«.

»المستقبل« تتمنى 
خروج لبنان من األزمة

النيابي��ة  »املس��تقبل«  كتل��ة  عق��دت 
برئاس��ة  الوس��ط«  »بي��ت  ف��ي  اجتماعه��ا 
الرئيس فؤاد الس��نيورة، وعرضت األوضاع 
من مختل��ف جوانبها، وفي نهاي��ة االجتماع 
أص��درت بيان��اً مختص��راً، وفي��ه: »تابع��ت 
الكتل��ة اس��تقبال خ��ادم احلرمني الش��ريفني 
امللك س��لمان بن عب��د العزيز للرئيس س��عد 
احلري��ري باألمس، وكذلك اجتم��اع الرئيس 
احلريري مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد 
ب��ن زايد آل نهيان، متمنية خ��روج لبنان من 
األزم��ة الت��ي مير به��ا ف��ي ه��ذه املرحلة في 

غياب رئيس احلكومة«.
وأش��ارت الكتلة إلى أنه��ا »تنتظر عودة 
الرئيس احلريري، وقررت متابعة جلساتها 

املفتوحة«.

»التغيير واإلصالح«
يدعم مواقف دريان

دع��ا »تكّت��ل التغيي��ر واإلص��الح« إل��ى 
»تعزي��ز التضام��ن«، مؤك��داً »دعم��ه الكامل 
ملواقف مفت��ي اجلمهورية اللبنانية الش��يخ  
عب��د اللطي��ف دري��ان الداعي��ة إل��ى الوحدة 

واحلكمة واحلفاظ على الدستور«.
وأش��ار التكت��ل، ف��ي بي��ان ت��اله وزي��ر 
البيئة طارق اخلطيب، بعد اجتماعه برئاسة 
باس��يل  جب��ران  اخلارجي��ة  وزي��ر  رئيس��ه 
إل��ى أن��ه »تابع التط��ورات املتعلق��ة بإعالن 
اس��تقالة رئي��س احلكوم��ة س��عد احلريري 
من اخلارج وتداعياتها، وثمن بش��كل خاص 
مب��ادرة رئي��س اجلمهوري��ة ميش��ال ع��ون 
وجتاوب غالبية الكتل والقيادات السياسية 

والروحية مع دعوته إلى التريث والتضامن 
وتعزيز االستقرار على كل الصعد، السياسية 
واألمني��ة واملالية، م��ا ترك ارتياح��اً في هذه 

األوساط«.

السبهان: سنعامل حكومة 
لبنان كحكومة إعالن حرب

أكد وزير الدولة لشؤون اخلليج العربي 
في وزارة اخلارجية السعودية ثامر السبهان 
أن »اململكة العربية السعودية لن ترضى بأن 
يكون لبنان مشاركاً في حرب على اململكة«. 
وقال: »سنعامل احلكومة اللبنانية كحكومة 

إعالن حرب على اململكة«.
وكان الس��بهان ق��د أوض��ح ف��ي حديث 
إل��ى قن��اة »العربي��ة«، رداً عل��ى س��ؤال عن 
احملادث��ات الت��ي ج��رت بني خ��ادم احلرمني 
الش��ريفني املل��ك س��لمان ب��ن عب��د العزي��ز 
ورئي��س احلكومة اللبنانية س��عد احلريري 
أنه »جرت محادثات على مستوى عادي جداً 
من الش��فافية والوضوح والصراح��ة وأُبلغ 
الرئيس س��عد احلريري باملضمون وبأهمية 
الوضع احلالي في املنطقة والوضع اخلاص 
في لبنان وم��ا تتعرض له اململكة من عدوان 
عل��ى أي��دي ح��زب الش��يطان اللبنان��ي ومت 
إطالع��ه على كل تفاصيل األم��ور ومت إبالغه 
أن ه��ذه األعم��ال تعتب��ر أعمال إع��الن حرب 
على اململكة من قبل لبنان وحزب الش��يطان 
اللبناني ويحاول اللبنانيون لألسف تشتيت 
انتب��اه اجلمه��ور اللبناني بأن هن��اك عملية 
اس��تقالة جبري��ة أو عب��ر إش��اعات يخلقه��ا 

حزب الشيطان وأتباعه«.

الحريري يعرض العالقات 
والتطورات مع محمد بن زايد

غداة لقائه ف��ي الرياض خادم احلرمني 
الش��ريفني امللك س��لمان بن عب��د العزيز، زار 
رئي��س احلكوم��ة اللبنانية س��عد احلريري، 
دولة اإلم��ارات العربية املتحدة، حيث التقى 
ولي عهد أبو ظبي الش��يخ محم��د بن زايد آل 
نهي��ان، ومت خ��الل اللق��اء ع��رض العالقات 
األخوية واألوضاع والتطورات في لبنان، ثم 

عاد إلى الرياض.
وقال��ت »وكال��ة األنب��اء اإلماراتية« إن 
الش��يخ محم��د بن زاي��د اطلع م��ن احلريري 
على األوضاع في لبن��ان وتطورات األحداث 

فيه.
وأك��د ولي عه��د أبوظبي »وق��وف دولة 
اإلمارات إلى جانب لبنان في شأن التحديات 
والتدخ��الت اإلقليمية الت��ي تواجهه وتعيق 
طري��ق البن��اء والتنمي��ة فيه وتهدد س��المة 

وأمن شعبه الشقيق«.

صقر: استقالة الحريري 
صرخة للعودة إلى الدولة

أك��د عض��و كتل��ة »املس��تقبل« النائ��ب 
عق��اب صق��ر أن »اس��تقالة رئي��س مجل��س 
الوزراء س��عد احلريري ه��ي صرخة للعودة 
الى س��قف الدول��ة، وثوابت إع��الن بعبدا«، 
مش��يراً ال��ى أن »التعاي��ش ب��ني ح��زب الله 
وتيار املستقبل داخل احلكومة لم يعد ممكناً 
بالش��كل القائم، إالّ في حال التزام حزب الله 

احلياد وإعالن بعبدا«.
وقال صقر في حدي��ث الى تلفزيون »أم 
ت��ي ف��ي«: »الرئيس س��عد احلريري س��وف 
يع��ود الى بي��روت«، مضيف��اً: »ال أس��تطيع 
الق��ول إذا م��ا س��يعود قريب��اً أو حتديد وقت 
العودة، ولكنه س��يعود ال��ى بيروت ليتفاهم 
م��ع رئي��س اجلمهورية العماد ميش��ال عون 
ف��ي ظروف اس��تقالته ومالبس��اتها، وليؤكد 
أنه س��ّيد قراره، وأن كل هذه الش��بهات التي 
نس��معها ع��ن إقام��ة جبري��ة، وع��ن جب��ره 
وإكراهه للقيام بخطوات سياسية، ما هي إال 

أوهام وأحالم مزروعة في عقول البعض«.

مجدالني: المرحلة خطرة 
والحريري مرشحنا الوحيد

أش��ار عض��و كتل��ة »املس��تقبل« النائب 
عاط��ف مجدالني الى أن »هذه املرحلة دقيقة 
وخط��رة وعلينا انتظار عودة الرئيس س��عد 
احلري��ري لالط��الع عل��ى ظروف االس��تقالة 
أن  إل��ى  الفت��اً  جدي��دة«،  حكوم��ة  لتش��كيل 
»أسباب تش��كيل احلكومة اجلديدة يجب أن 
تكون مغايرة لتلك التي جرى على أساس��ها 
ال��ى  الت��ي أدت  تألي��ف احلكوم��ة احلالي��ة 

استقالة احلريري«.
وأك��د ف��ي حدي��ث إل��ى اذاع��ة »صوت 
لبن��ان - 93،3«، أن »مرش��حنا الوحي��د هو 
الرئيس سعد احلريري الذي استطاع اجناز 
التسوية ومن أهم ش��روطها سياسة احلياد 

التي لم حُتترم«.

عون يواصل لقاءاته 
التشاورية مع القيادات

ب��دأ رئي��س اجلمهورية العماد ميش��ال 
عون، سلس��لة لقاءات تش��اورية مع قيادات 
وش��خصيات رس��مية وسياس��ية وحزبية، 
لبحث نتائج اعالن الرئيس س��عد احلريري 
اس��تقالته والس��بل الكفيل��ة باخل��روج م��ن 

االزمة املتأتية عن هذه االستقالة.
الرئي��س  التق��ى  الس��ياق،  ه��ذا  وف��ي 
ع��ون قبل الظه��ر في قص��ر بعب��دا، الرئيس 
ق��ال: »لبي��ت دع��وة  ال��ذي  أم��ني اجلمي��ل، 
فخام��ة الرئيس عون للتش��اور ح��ول األزمة 
املس��تجدة. نحن منر في مرحلة صعبة جداً 
ونعل��م متاماً أن جذور االزم��ة الراهنة تعود 
ال��ى زم��ن طوي��ل، ولم ت��أت بش��كل مفاجئ 
وإمنا هي ترجمة للمسار احلالي، انطالقاً من 
التس��وية التي حصلت. وفي الواقع لقد تبني 
أن كل تس��وية لها أج��ل ورمبا البعض اعتبر 
أن أجل التسوية احلالية قد حان، ولذلك قدم 

الرئيس احلريري استقالته«.
أض��اف: »أنا ال أحس��د فخام��ة الرئيس 
عل��ى التحديات التي يواجهه��ا، وقد واجهت 
مثله��ا، لكن حت��ت نيران املدف��ع، على عكس 
أوض��اع اليوم حيث يس��ود الهدوء ويش��عر 
اجلميع باملس��ؤولية على الصعيدين االمني 
واالقتصادي، وآمل أن يستمر الهدوء في هذا 

الشكل«.

هرموش: لبنان أصغر من أن يتحمل تحويله إلى ساحة
لتصفية الحسابات الداخلية واإلقليمية

 أدلى رئيس املكتب السياسي للجماعة االسالمية في لبنان، 
النائب الس��ابق أس��عد هرموش، بتصريح حول اس��تقالة رئيس 

احلكومة قال فيه:
»إن اس��تقالة رئيس احلكومة س��عد احلريري كانت مفاجأة 
كبي��رة، في الش��كل وامل��كان والتوقيت، لكل القوى السياس��ية في 
البل��د، كما جاءت بإطار الرفض للتدخل اإليراني باملنطقة، وبينها 
لبن��ان، وس��بقتها أج��واء توح��ي بجع��ل لبن��ان س��احة لتصفية 
احلس��ابات الداخلية واإلقليمية، فيما لبن��ان أصغر من أن يتحمل 
ذلك«. ونعتبر أن »هناك ش��ائعات راجت حول اس��تدعاء الرئيس 
احلريري إلى السعودية على عجل، وتزامن الدعوة مع االستقالة 
واألج��واء التي تعيش��ها اململكة العربي��ة الس��عودية حالياً، لكن 
ع��ودة احلريري إلى لبنان هي التي س��توضح األمور، وحتى ذلك 
احلني ال ميكن البناء على هذه الش��ائعات عل��ى أنها حقيقة، أو أن 

يكون لها عالقة باستقالة احلريري«.
ونؤك��د أن اجلماع��ة االس��المية ال تقب��ل الف��راغ في رئاس��ة 
احلكوم��ة، وأن اس��تقالة الرئي��س احلري��ري ترك��ت فراغ��اً كبيراً 
ف��ي البلد، وإذا كانت ظروف الرئيس س��عد احلريري ال تس��مح له 
بتحّم��ل املس��ؤولية في هذا الظ��رف، فإننا ندعو إل��ى عقد اجتماع 
إس��المي وطن��ي جام��ع ف��ي دار الفتوى حتض��ره كاف��ة مكونات 
الطائفة السنية، وذلك الختيار شخصية تتحمل املسؤولية جتنباً 
للفراغ في رئاس��ة احلكومة وجتنيب البلد أية تداعيات داخلية أو 
خارجية محتملة. كذلك ننبه إلى مخاطر اي عدوان إس��رائيلي قد 

يستهدف لبنان،  مؤكدين أننا ضد أي عدوان من هذا القبيل.
وختم هرموش تصريحه بالقول: »القوى السياس��ية عقلنت 
مواقفه��ا جتاه االس��تقالة، ألنها تعي مخاطر الوض��ع احلالي في 

لبنان«.

لقطات لبنانية

وجهة نظر

كان بع���ض اللبناني���ن -كعادته���م في كل فت���رة من الزم���ن- ينتظرون 
املفاجآت التي تعترضهم قبيل كل اس���تحقاق من االس���تحقاقات املرتقبة، 
وق���د جاءت املفاجأة هذه املرة من العاصمة الس���عودية الرياض التي زارها 
الرئيس س���عد احلريري رئيس���ًا للحكومة وبقي فيها )حتى هذه اللحظة( 
رئيس���ًا مستقياًل استقالة صاخبة ومدوية أربكت اجلميع وأرهقت الساحة 
السياسية اللبنانية مبفاعيلها املتشعبة. وإذا كان املوقع السياسي للرئيس 
احلري���ري في رئاس���ة احلكوم���ة اللبنانية أو في خارجه���ا، على صلة وثيقة 
بالسياس���ة السعودية في املنطقة، فإن التطورات األخيرة ربطت هذا املوقع 
السياسي باملعادلة السياسية الداخلية للمملكة، حيث اتضح للعيان أن ما 
كان في جزء منه على صلة باإلجراءات املتخذة في الداخل السعودي بحق 

العديد من الشخصيات العامة من داخل العائلة املالكة ومن خارجها. 
وأي���ًا تك���ن التحلي���الت التي تبحث في توصيف ما حصل في األس���بوع 
األخير، فإن الرئيس س���عد احلريري بات أس���ير ما تال في بيان االستقالة، 
حتى ولو كان غير راغب في هذا اخليار السياسي التصعيدي الذي يعاكس 
كل ما أعلنه من توجهات س���ابقة طوال املرحلة املنصرمة. وقد وصل األمر 
ببع���ض املراقب���ن ال���ى الق���ول ب���أن رزمة األه���داف السياس���ية لالس���تقالة 
املفروضة تتضمن حرمان احلريري رئاسة احلكومة، كإجراء عقابي متصل 
بالتط���ورات الداخلي���ة الس���عودية، من غير أن نتجاهل الدوافع السياس���ية 

اإلقليمية للحدث اللبناني املدوي.
ويكث���ر احلدي���ث في ه���ذه اآلونة ع���ن تط���ورات دراماتيكي���ة ذات طابع 
عس���كري ف���ي عم���وم املنطقة املمت���دة م���ن اليمن والس���عودية إل���ى العراق 
وس���وريا ولبنان وفلس���طن، ويرسم البعض س���يناريوهات عديدة تصل إلى 
مواجه���ات إقليمي���ة ورمب���ا مواجهات دولي���ة، ما ينزع أي طاب���ع محلي عن 
استقالة الرئيس سعد احلريري، ويجعلها في عن العاصفة التي يتوقعها 
البع���ض، كي تصبح املعاجلات احمللية للوضع القائم غير ذي بال ويفس���ح 
في املجال أمام خيارات محلية تتخذ طابع املواكبة فقط للتطورات الكبرى 
ف���ي املنطق���ة. ويتوقف بع���ض املراقبن عند زيارة وفد الس���فارة الس���عودية 
ل���دار الفتوى واجتماعه إلى مفتي اجلمهورية الش���يخ عبد اللطيف دريان 
خلم���س عش���رة دقيق���ة فقط، ما أوح���ى أن الوفد جاء يبلغ املفت���ي أمرًا ما 
بعي���دًا ع���ن أي تداول أو نقاش كان ميكن أن يبدو ب���ن اجلانبن، ما يجعل 
الس���ؤال الكبي���ر عن اس���تقالة الرئيس احلريري أنه ح���دث محلي أم حدث 

إقليمي؟
ق���د يفي���د التريث والصب���ر والروية، لكن ف���ي النهاية يج���ب أن تتخذ 
اجراءات مطلوبة سياسيًا ودستوريًا، وهي ال بّد حاصلة، في حال اضطرار 
الرئي���س احلري���ري إل���ى البقاء، مصرًا عل���ى موقفه... وال ش���يء يوحي أن 
بإمكان���ه الع���ودة عن هذا املوقف. وال بد أن ندخ���ل في تعقيدات جديدة إذا 
وصلنا في احلسابات السياسية إلى أن احلريري سيكون ممتنعًا عن ترؤس 
أي حكومة مزمع تشكيلها... أو ممتنع حتى عن املشاركة )من خالل كتلته 
النيابية الوازنة( في أي حكومة ميكن أن تشكل برئاسة غيره من املرشحن 

لتولي منصب الرئاسة الثالثة.
الثاب���ت حالي���ًا أن احلري���ري لم يكتب له حتى ه���ذه اللحظة أن يرأس 

حكومة ألكثر من عام من الزمن، فأعمار احلكومات بيد الله.

استقالة الحريري
حدث محلي أم إقليمي؟!

بقلم: أمين حجازي
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كلمة
األمان

الزي��ارة ف��ي أوس��اط اجلالي��ة اللبناني��ة في الري��اض، فيلتق��ي بها ويتش��اور 
معه��ا ويطالبها بالتحضي��ر للتصويت في االنتخابات القادم��ة، كما يفعل وزير 
اخلارجي��ة جبران باس��يل أو الدكتور س��مير جعجع حني يقوم��ان بجوالت في 
ديار االغتراب، من أوستراليا الى أمريكا اجلنوبية. لكن حتى وزير اإلعالم ملحم 
رياش��ي لم يس��تطع لق��اء احلريري مع أن��ه كان في مدينة الري��اض، وكذلك أي 

موظف في السفارة اللبنانية بتكليف من حكومته.
هنا أخذت األمور منحى آخر، فالرئيس سعد احلريري باألصل رجل أعمال، 
وهو مواطن س��عودي أمضى طفولته وش��طراً من ش��بابه في الرياض، وتربطه 
عالق��ات وصداقات وش��راكات مع ع��دد من أمراء األس��رة الس��عودية احلاكمة، 
ورجال األعمال الس��عوديني، ومعروف لدى كثيرين املشاكل املالية التي تعاني 
منها ش��ركة س��عودي أوجيه وغيرها من املؤسسات والش��ركات التي ميلكها آل 
احلريري. وليس بعيداً من ذلك عمليات استدراج عدد من األمراء والوزراء وكبار 
رج��ال األعمال ليع��ودوا الى الس��عودية، حيث جرى اعتقاله��م قبيل صدور أمر 
ملكي بتش��كيل »اللجنة العليا ملكافحة الفس��اد«، ليجري التحقيق مع عش��رات 
الرم��وز الس��عوديني، وتفريغ فن��دق ريتز كارلت��ون بالرياض م��ن نزالئه خالل 
س��اعات، ليودع فيه املعتقل��ون.. أليس وارداً أن يكون الرئيس س��عد احلريري 
مع هؤالء املوقوفني، كش��ريك لهم أو كش��اهد عليهم.. وأن يسمح له بزيارة امللك 
س��لمان، ث��م زيارة أبو ظبي، ليع��ود الى الفندق الفخم كمواطن س��عودي، ليس 
أكبر ش��أناً من األمراء والوزراء املوقوف��ني؟! كل ذلك بات وارداً ومحتمالً، خاصة 
أن ممارس��ات ولي العهد السعودي )محمد بن سلمان( توحي بأن هذا األسلوب 
بات معموالً به ورائجاً بش��كل واسع في الس��عودية. فمنذ أسابيع جرى اعتقال 
عش��رات العلماء وكبار املثقفني ف��ي اململكة ملجرد أنهم ل��م يتجاوبوا مع احلملة 
التي يش��نها حتالف الدول األربع على قط��ر، كما أن رئيس جمهورية اليمن، عبد 
ربه منصور هادي، املقيم في الرياض بتنسيق وتفاهم مع احلكومة السعودية، 
عندما حاول مغادرة مطار الرياض صودر جواز سفره وأبلغ مع أبنائه ووزرائه 
أن ذل��ك محظور عليهم.. وليس بعيداً عن ذلك حتط��م طائرة مروحية كانت تقل 

أمير منطقة عسير منصور بن مقرن مع عدد من مرافقيه ومعاونيه.
نتمنى أن تتحّول عالمات االس��تفهام والتعجب الى اجابات واضحة خالل 
الساعات القادمة، وقبل وصول »األمان« الى قرائها.. سواء صحت رواية اخلطر 
األمني الذي تعّرض له الرئيس احلريري، أو أنه نزل في الفندق الفخم بالرياض 
ليجري التحقيق معه أو االستماع إليه كشاهد ليس أكثر.. فالبلد ال يحتمل هزات 
سياس��ية أو أمنية، ويبدو من تصريحات جميع القوى السياسية اللبنانية أنها 
حريصة على هذا االس��تقرار السياس��ي واألمني.. وفي طليع��ة هؤالء حزب الله 
وتكت��ل 8 آذار ف��ي املجل��س النياب��ي.. أو أن يلجأ الرئيس ميش��ال ع��ون إلجراء 
مش��اورات، متهيداً لتكليف الرئي��س احلريري من جديد، أو ش��خصّية حيادية، 
بتش��كيل حكوم��ة محاي��دة )تكنوق��راط أو وحدة وطنية( لتش��رف عل��ى إجراء 

االنتخابات... وبعدها لكل حادث حديث.

كان اللبناني��ون ينعمون بالراحة والهدوء واالس��تقرار األمني والسياس��ي 
طيلة العام املاضي. فقد انتخب مجلس��هم النيابي رئيساً للجمهورية مبا يشبه 
االجماع الوطني، وش��كلوا حكومة وح��دة وطنية، وبدأوا يع��ّدون العدة إلجراء 

االنتخابات النيابية في أيار من العام القادم.
مس��اء ي��وم الس��بت 4 تش��رين الثان��ي، يفاجأ اجلمي��ع بخط��اب متلفز من 
الري��اض للرئيس س��عد احلريري، يعل��ن فيه اس��تقالته من رئاس��ة احلكومة، 
ويوجه أصابع االتهام إليران وحزب الله بتخريب الوضع السياس��ي في البلد، 
والتس��بب به��ّز األم��ن القوم��ي العربي من خ��الل االعت��داء على عدد م��ن الدول 
العربي��ة، اليمن والع��راق والبحرين وأخيراً لبنان. ثم غاب الرئيس عن الس��مع 
حت��ى اليوم التالي، حيث ظهر ف��ي صورة على موقعه واقفاً الى جانب الس��فير 

السعودي القادم الى لبنان وليد اليعقوبي.
لم يكن له��ذه الصدمة أية مقّدم��ات، فقد التقى الرئيس احلريري مستش��ار 
مرش��د الثورة في إي��ران علي أكبر واليتي، وانتهى اللق��اء بتصريحات ايجابية، 
وتركيز من احلري��ري على االجنازات التي قدمتها حكومته، التي يش��اركه فيها 
وزيران ميثالن حزب الله. اضافة الى أن مجرد اإلعالن عن االس��تقالة من خارج 
لبنان أمر غير مس��بوق، لذلك ذهبت التيارات السياسية والوسائل اإلعالمية في 
أكث��ر من اجتاه، لكنهم كلهم ركزوا على ض��رورة انتظار عودة الرئيس احلريري 
ليقدم استقالته بنفسه، وعندها يقبلها منه رئيس اجلمهورية أو يرفضها، ويبدأ 
مش��اورات حول االستقالة أو يتخذ قراراً بإجراء مشاورات لتكليف رئيس جديد 

يتولى تشكيل حكومة جديدة.
لك��ن األخطر من كل ذلك كان احلديث عن الرئيس احلريري نفس��ه، فقد قال 
عند تالوة خطاب اس��تقالته بأنه تلقى معلومات أمنية تفيد بأنه كان مس��تهدفاً 
م��ن جهة إرهابية، لك��ن األجهزة األمنية كلها أفادت بأن ش��يئاً م��ن ذلك لم يقع، 
وأنه��ا ال عل��م لها بذلك. وذهب البع��ض الى احتمال أن يك��ون الرئيس احلريري 
مختطف��اً، خاصة أنه ل��م يظهر إال خالل زيارته للملك س��لمان ف��ي قصر اليمامة 
امللك��ي بالرياض. حت��ى بعد زيارته ولي عه��د اإلمارات في أبو ظب��ي، ملاذا هذه 
الزيارة مع أن األمير محمد بن زايد ال تربطه عالقة وطيدة مع الرئيس احلريري، 
لكنه يعتبر الش��ق املكمل لولي العهد الس��عودي األمير محمد بن س��لمان. وملاذا 
يعود احلريري الى الرياض وال يكمل طريقه الى بيروت ليحس��م األمور املتعلقة 
باختفائ��ه ع��ن الس��مع، خاص��ة أنه لم يك��ن في منزل��ه بالرياض بع��د عودته، 
واألدق م��ن كل ذلك أن احلريري خالل األيام التي أعقب��ت غيابه عن بيروت كان 
يرتدي بذلة واحدة، من يوم خطاب االس��تقالة الى زيارة امللك سلمان الى السفر 
للق��اء ولي عهد أب��و ظبي، كما أنه لم يبّدل ربطة العنق خ��الل األيام التي أعقبت 
اس��تقالته، وه��ذا ما لم يعهده الناس ف��ي احلري��ري، إال إذا كان بعيداً عن منزله 

ومرافقيه.
يض��اف ال��ى كل ذلك أن الرئيس احلري��ري حتى لو كان مضط��راً للبقاء في 
الس��عودية خش��ية تعّرضه خلطر أمن��ي في لبن��ان، فق��د كان بإمكانه توظيف 

غياب الرئيس الحريري
من التهديد األمني
إلى االحتجاز القضائي

الس��عودي، ألن��ه كان يتعامل مع التطورات السياس��ية 
يوماً بيوم ولم يكن يعلق على تغريدات الوزير السبهان 
اليومية جتاه »حزب الل��ه« والوضع في لبنان، باعتبار 
أنها كانت مجرد مواقف إعالمية وسياسية ال أكثر وال أقل 
وتدخل في إطار الصراع الس��عودي - اإليراني القائم في 

املنطقة.
والدلي��ل على ذلك هو اس��تمراره في القيام مبهماته 
احلكومية بش��كل طبيعي، س��واء في اجتماعات مجلس 
ال��وزراء أو عب��ر اللق��اءات الوزاري��ة بخص��وص قانون 
االنتخ��اب، فض��الً ع��ن لقاءات��ه الدبلوماس��ية التي كان 
آخره��ا اس��تقباله مستش��ار املرش��د اإليراني عل��ي أكبر 
واليتي في السرايا احلكومية وخروج صحيفة املستقبل 
بعنوان عن اللقاء جاء فيه: »طهران توضح من السرايا: 
ندع��م اس��تقالل لبن��ان«، وهو ما يب��دد أي التب��اس بأن 
الرئي��س س��عد احلري��ري كان ف��ي وارد االس��تقالة م��ن 
رئاس��ة احلكوم��ة أو أن��ه كان مس��تاًء من س��الح »حزب 

الله« أو من الدور اإليراني في لبنان.
لكن يب��دو أن الدور الس��عودي اجلديد ف��ي املنطقة 
برئاس��ة ول��ي العهد محمد بن س��لمان له رؤي��ة مختلفة 
الداخل��ي  الوض��ع  ب��إدارة  يتعل��ق  م��ا  س��واء  لألم��ور، 
السعودي، وهو ما ترجم باعتقاالت طاولت علماء الدين 
أوالً، ومن ثمة اقالة املس��ؤولني األمنيني واعتقال عدد من 
األمراء والوزراء والشخصيات السياسية واملالية ثانياً، 
وص��والً إل��ى طبيع��ة إدارة العالقة في اإلقلي��م مع إيران 

ثالثاً.
وفي ه��ذا اإلطار تأتي اس��تقالة الرئي��س احلريري، 
واملرحل��ة القادمة على لبن��ان أعلنها الوزير الس��عودي 
ثام��ر الس��بهان فقال: »إن الس��عودية س��تعامل حكومة 
لبنان كحكومة إعالن حرب بسبب ميليشيات حزب الله 
الت��ي تؤثر في كل القرارات الت��ي تتخذها حكومة لبنان، 
وعلى اللبناني��ني االختيار بني الس��الم واالنضواء حتت 

حزب الله«.
إذاً لبنان أمام منعطف سياسي خطير بعد استقالة 
الرئي��س س��عد احلري��ري، وقد يك��ون معرض��اً حلصار 
وحرب اقتصادية في املستقبل القريب، وال أحد يعلم إلى 

أين ستسير األمور في لبنان مستقبالً.{
بسام غنوم

وتكش��ف سياس��ة التريث وعدم التعام��ل باجلدية 
املطلوبة مع اس��تقالة الرئيس احلري��ري من قبل »حزب 
الله« والرئيسني عون وبري وفريق 8 آذار أن هذا الفريق 
لم يستوعب حتى اآلن الصدمة السياسية التي أحدثتها 
اس��تقالة الرئي��س س��عد احلري��ري عل��ى كل الصع��د، 
وخصوصاً على الصعيد السياسي ألنها جاءت في وقت 
كان��ت األمور تس��ير فيه ملصلح��ة »مح��ور املمانعة« في 
س��وريا والعراق وفي كل املنطقة، وبالتالي إن اس��تقالة 
احلريري بدت وكأنها خارج الس��ياق العام لألحداث في 
املنطقة، وهي أعادت خل��ط األوراق من جديد انطالقاً من 

لبنان.
لكن ماذا ع��ن موقف الرئيس س��عد احلريري وتيار 
املس��تقبل، وبقاي��ا فري��ق 14 آذار م��ن إع��الن اس��تقالة 

الرئيس احلريري؟
املوضوعية تقتض��ي القول إن الفري��ق تفاجأ أيضاً 
باس��تقالة الرئي��س س��عد احلري��ري، حت��ى إن الرئيس 
احلريري نفسه -كما يقال- لم يكن يعلم بقرار االستقالة 

لتش��تيت  أكاذي��ب  االس��تقالة  عل��ى 
»الرئي��س  أن  وأض��اف  اللبناني��ني«، 
يقبل��وا  ل��ن  لبن��ان  وش��رفاء  احلري��ري 
مبواقف ميليشيا حزب الله«، أكدت هذه 
املواقف ان لبنان دخل مرحلة سياس��ية 
جديدة بكل ما في الكلمة من معنى، وهي 
مرحلة بعيدة عن املرحلة الس��ابقة التي 
كانت حتمل عنوان التس��وية السياسية 
التي ج��اءت بالرئيس عون الى رئاس��ة 
احلريري  س��عد  وبالرئيس  اجلمهورية، 

الى رئاسة احلكومة.
واآلن فإن الس��ؤال املنطقي هو: ماذا 
بعد استقالة الرئيس سعد احلريري من 

رئاسة احلكومة اللبنانية؟
بالنسبة إلى »حزب الله« والرئيسني 

ع��ون وبري، فإن الوقت لم يحن بع��د للبحث في مرحلة 
ما بعد اس��تقالة الرئيس س��عد احلريري. فالرئيس بري 
بعد لقائه الرئيس عون ف��ي قصر بعبدا قال إن »التفاهم 
كام��ل وناجز مع رئيس اجلمهورية ف��ي األزمة الراهنة«، 
وأكد انه يؤيد »البيان الذي صدر عن رئاسة اجلمهورية 
عن االس��تقالة«، وقال رداً على الصحافيني الذين سألوه 
عن اس��تقالة الرئيس احلريري: »م��ن املبكر التحدث عن 

استقالة حكومة أو تأليف حكومة«.
ه��ذا املوقف املتريث من اس��تقالة الرئيس احلريري 
من قبل الرئيس��ني عون وبري س��بقه موقف األمن العام 
حلزب الله السيد حسن نصر الله الذي أعلنه في كلمة له 
بعد إعالن اس��تقالة احلريري، وجاء فيه: »إن حزب الله 
لم يكن يتمنى االس��تقالة ألن األمور كانت تس��ير بش��كل 
معقول«، وأكد ان احلريري »لم يكن في وارد االس��تقالة، 
ولم يكن هناك سبب داخلي لبناني لها، وعلينا أن نتريث 
قليالً وال نس��تعجل التحليل ألن املطلوب بالدرجة األولى 

أن نفهم السبب«.

الس��احة  عل��ى  السياس��ية  التط��ورات  تتس��ارع 
اللبناني��ة منذ اعالن الرئيس س��عد احلريري اس��تقالته 
من رئاس��ة احلكومة من العاصمة الس��عودية الرياض. 
وإذا كانت استقالة الرئيس سعد احلريري قد فاجأت كل 
األوس��اط السياسية والدبلوماس��ية واألمنية بكل ما في 
الكلمة من معنى، فإن ردود الفعل على االستقالة من قبل 
»ح��زب الله« والتيار الوطني احل��ر وفريق 8 آذار لم تكن 

أقل منها مفاجأة.
فهذه القوى مجتمعة تعاملت مع اس��تقالة الرئيس 
سعد احلريري وكأنها قرصنة سياسية سعودية، وقامت 
الوسائل اإلعالمية التابعة لها ببّث شائعات ال سابق لها 
ح��ول وضع الرئيس احلريري في الس��عودية، وراوحت 
هذه الش��ائعات ب��ني أن��ه مت اعتقاله أس��وة باالعتقاالت 
الت��ي طاول��ت بعض األم��راء وال��وزراء واملس��ؤولني في 
الس��عودية، وبني أنه أُرغم على تقدمي اس��تقالته من قبل 
ولي العهد الس��عودي محمد بن س��لمان ل��زجِّ لبنان في 

احلرب اإليرانية - السعودية الدائرة في املنطقة.
وإذا كان��ت األيام التالية قد س��اهمت في تبديد جزء 
كبير من هذه الشائعات بعد استقبال العاهل السعودي 
للرئي��س س��عد احلريري، ف��إن املواق��ف التي تل��ت لقاء 
احلري��ري مع املل��ك س��لمان والت��ي أعلنها الوزي��ر ثامر 
الس��بهان، وجاء فيه��ا أن »احلديث ع��ن اجبار احلريري 

ماذا بعد استقالة الرئيس سعد الحريري من رئاسة الحكومة؟
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بعد استقالة الحريري

مسؤولية دار الفتوى في ضبط الساحة وحفظ الدور الوطني
 بقلم: وائل جنم
 فاجأ الرئيس س��عد احلريري كل الوسط السياسي 
اخلص��وم،  أو  واحللف��اء  منه��م  األصدق��اء  اللبنان��ي، 
باس��تقالته الت��ي أعلنه��ا م��ن الرياض عبر شاش��ة قناة 
العربي��ة. ل��م تك��ن األج��واء الداخلي��ة، وال التصريحات 
واملواق��ف التي أدلى بها احلريري على مدى أيام س��بقت 
االس��تقالة توح��ي ب��أن الرجل ق��د يقدم عل��ى خطوة من 
هذا القبي��ل. على العكس م��ن ذلك متام��اً، كانت األجواء 
تؤك��د أن��ه ماض ف��ي خي��اره ال��ذي اختار على أساس��ه 
التس��وية التي اعترف الحقاً وضمناً في كتاب اس��تقالته 
بأنها كانت مجحفة ولم ت��ؤِد الغرض الذي كان يتوّخاه 

احلريري منها، أو على األقل كان يعلنه.
وبغ��ض النظ��ر عن األس��باب الت��ي اس��تدعت هذه 
االستقالة، وهي باملناسبة داخلية لها عالقة بعدم التزام 
الطرف اآلخر كل مندرجات التس��وية. وخارجية حتدث 
عنه��ا الكثير وقال إنها ضغط س��عودي، ورمب��ا أمريكي 
عل��ى احلري��ري، وعل��ى لبن��ان معه ف��ي إط��ار املواجهة 
املعلن��ة م��ع »حزب الل��ه« ومع إي��ران. إذاً بغ��ض النظر 
ع��ن هذه األس��باب نح��ن اليوم أم��ام أزمة سياس��ية من 
العيار الثقيل، إذ إن هذه اخلطوة )االس��تقالة( تشبه إلى 
ح��د بعيد لعبة االنتح��ار. مبعنى آخ��ر، إذا لم يكن خلف 
ه��ذه اخلط��وة خطوات، س��واء عن��د احلري��ري إذا كانت 
االس��تقالة نابعة من قناعة منه وألس��باب داخلية جرى 
احلديث عنها، أو عند الطرف اخلارجي الذي ضغط على 
ي في  احلريري لتقدمي هذه االس��تقالة، فإن املكّون الس��نّ
البلد س��يدفع ثمناً كبيراً، وس��تزداد حال��ة اإلحباط التي 
تعاني منها الساحة اإلسالمية. أما إذا تلت هذه اخلطوة 
خطوات أخرى، وأنا أشك في أن يكون في جعبة الرئيس 
احلري��ري أي��ة خط��وات إضافية ميك��ن أن ترغ��م طرفي 
التس��وية اآلخرين، الرئيس ميش��ال عون و»حزب الله« 
على تقدمي تنازالت إلجناز تسوية سياسية جديدة تكون 
أكث��ر إنصاف��اً أو ميك��ن أن تتضمن التزام��ات وضمانات 
أخرى حلف��ظ التوازنات داخ��ل الدولة والنظ��ام. أو عند 
الط��رف ال��ذي ضغط عل��ى احلري��ري لإلس��تقالة، وهذا 
الط��رف ميل��ك بالطب��ع إمكانية اتخ��اذ خط��وات أخرى، 
فإن الس��احة اإلس��المية مدعوة للتعام��ل بحذر مع هذه 
اخلط��وات من أج��ل أن ال تتحّول إلى س��احة تدفع الثمن 
ف��ي لعب��ة تصفي��ة احلس��ابات اإلقليمية، وهن��اك أمثلة 

شاهدة على هذا املوضوع.
الس��احة  ف��ي  الي��وم  تق��ع  األساس��ية  املس��ؤولية 
اإلس��المية على عات��ق دار الفتوى أمام ه��ذه األزمة وهذا 
التحّدي. املس��ؤولية األولى من أج��ل أن ال يتحّول لبنان 
إلى س��احة تصفية حس��ابات بناء على رهانات ال تعلم 
هذه الس��احة مدى صدقية التزاماتها، وقد جّربت سابقاً 
واكتش��فت حج��م التخلّي ال��ذي أص��اب مرجعياتها في 
ظل ظروف صعب��ة ومعقدة، وكيف اضط��رت إلى تقدمي 
تن��ازالت. وكذلك ف��إن األمثلة ش��اهدة أمامها كيف جرى 
التخلّ��ي عن ش��عوب ف��ي املنطق��ة دف��ع ش��بابها أثماناً 
كبي��رة ولم يجنوا س��وى الس��راب حت��ى اآلن، وبالتالي 

ه��ذا يحّت��م مس��ؤولية احلفاظ عل��ى هؤالء الش��باب من 
االس��تغالل والدفع بهم إلى منزلقات خطيرة ومن ثم بعد 
ذل��ك التخلّي عنهم. وأما املس��ؤولية الثانية فهي حتى ال 

ُتدفع إل��ى مزيد من التنازالت، بل َتدفع ثمن أية تس��وية 
جدي��دة مقبل��ة أو »تغّول« على صالحياته��ا ودورها من 
قبل أطراف ومش��اريع ال تخفي ولم تخِف س��ابقاً نياتها 
وال تطلعاته��ا. إن غياب أية 
لالس��تقالة  تالي��ة  خط��وة 
سيجعل الساحة اإلسالمية 
تدق��ع ثمن��اً جدي��داً، وه��ذا 
يحّتم على دار الفتوى القيام 
مبا يل��زم حلفظ صالحيات 
دوره  واس��تعادة  املك��ّون، 

الوطني البّناء.
االستش��ارات  إن 
الت��ي جرت ف��ي دار الفتوى 
م��ع العدي��د م��ن القي��ادات 

الوطنية أمر مهم وميكن أن يس��هم في حتصني الس��احة 
الوطني��ة وحفظ الدور الوطني للمس��لمني الس��ّنة. ولكن 
ذلك بحس��ب تقديري ورأي املتواضع غير كاف أبداً على 
اإلطالق. بل أكاد أقول إن األهم من تلك االستش��ارات كان 
وم��ا زال الدعوة إلى لقاء إس��المي واس��ع ال يقتصر على 
ش��خصيات أو جهات سياسية محددة، ومن ثم التشاور 
في تداعيات هذه األزمة وص��والً إلى اتخاذ موقف موحد 
منها، وأظن أن دار الفتوى لم تكن موفقة خالل الس��اعات 
األولى لالستش��ارات ف��ي إدارة هذه األزم��ة، إذ جتاهلت 
عن قصد أو ع��ن غير قصد مكّونات أساس��ية وفاعلة في 
الساحة اإلسالمية السّنية، وهذا ال ينفع في مواجهة هذا 
التحّدي، واجتهت إلى االس��تماع إل��ى آراء -ال نقول إنها 
غي��ر مهمة- ولكنه��ا غير معنّية بش��كل كامل وأساس��ي 
مب��ا تواجه��ه الس��احة اإلس��المية. وأق��ول إن الظرف ما 
زال متاح��اً أم��ام دار الفت��وى، وحتى القوى السياس��ية 
اإلسالمية األخرى للقاء والتشاور واتخاذ املوقف املوحد 
من هذه األزمة، وإال فإنهم س��يكونون شركاء في إضاعة 
صالحي��ات ودور ه��ذا املكّون على املس��توى الوطني، أو 
عن توّرط ش��بابه في مواجهات قد تك��ون عبثية في ظل 

انعدام الرؤية للمستقبل.{

»القوات اللبنانّية« رقم سياسي وشعبي صعب
المرحلة المقبلة صعبة.. والضغوط ستزداد

جنح��ت »الق��وات اللبناني��ة« في الس��نوات القليلة 
املاضي��ة في التحول الى رقم سياس��ي وش��عبي صعب 
ف��ي الواقع اللبنان��ي. وقد ش��كلت االنتخابات اجلامعية 
األخي��رة )اليس��وعية، األميركية، اللبناني��ة، األميركية( 
مؤشراً مهماً لتطور دور القوات، وخصوصاً في األوساط 
الش��عبية والطالبي��ة، وتتوق��ع مص��ادر قواتي��ة مطلعة 
أن تنج��ح الق��وات في تش��كيل كتل��ة نيابية واس��عة في 
االنتخابات النيابية املقبلة في حال إجرائها في موعدها 

في أيار عام 2018.
م��ن  باالس��تقالة  ه��ددوا  ق��د  الق��وات  وزراء  وكان 
حكوم��ة احلريري احتجاج��اً على السياس��ات الداخلية 
والتعيينات ومواقف التيار الوطني احلر، لكن اس��تقالة 
رئيس احلكومة سعد احلريري من الرياض قد فاجأتهم، 
م��ع أن رئيس الهيئ��ة التنفيذي��ة للقوات الدكتور س��مير 
جعج��ع كان قد اطل��ع على اجلو السياس��ي التصعيدي 
ض��د لبن��ان واحلكومة وحزب الل��ه في زيارت��ه األخيرة 

للسعودية حسب املصادر القواتية.
للتط��ورات  اللبناني��ة«  »الق��وات  نظ��رة  ه��ي  فم��ا 
السياس��ية الداخلية؟ وإلى أين تسير األمور في املرحلة 
املقبل��ة ف��ي ظل التصعي��د الس��عودي والص��راع املتأزم 
ف��ي املنطقة ب��ني احملورين الس��عودي - اإليران��ي؟ وما 
هي االس��تعدادات القواتية لالنتخاب��ات النيابية وكيف 

ستكون عالقاتها مع بقية األطراف السياسية؟
نظرة »القوات« لألوضاع السياسية

بداي��ة كيف تنظر »الق��وات اللبناني��ة« إلى املرحلة 

اس��تقالة  بع��د  املقبل��ة 
الرئيس س��عد احلريري 
العاصمة  م��ن  املفاجئ��ة 
جتي��ب  الس��عودية؟ 
مص��ادر قواتي��ة مطلعة 
االس��تقالة  ه��ذه  ب��أن 
تعتب��ر رداً مباش��راً على 
في  اإليرانية  السياسات 
لبن��ان واملنطقة، في ظل 
التط��ورات اجلاري��ة في 
وبعض  والعراق  سوريا 

السياس��ات اإليراني��ة ومواقف ح��زب الله االس��تفزازية 
داخلياً وخارجياً.

وتضي��ف: ه��ذه االس��تقالة ه��ي تعبي��ر عمل��ي عن 
االعت��راض الس��عودي على الوض��ع اللبنان��ي وفي ظل 
املواق��ف التي اتخذه��ا حزب الله وحلف��اؤه من األوضاع 
املنطقة، وقد تكون مقدمة ملعركة سياس��ية واس��عة ضد 

احلزب في املرحلة املقبلة.
وتوض��ح املص��ادر قائل��ة ان »الق��وات اللبناني��ة« 
لم تك��ن ف��ي أج��واء االس��تقالة، وإن كان رئي��س الهيئة 
التنفيذية للقوات الدكتور س��مير جعجع قد س��مع خالل 
زيارته األخيرة للس��عودية مواقف قاسية من املسؤولني 
الس��عوديني ودع��وة صريح��ة للوق��وف بوج��ه ح��زب 
الله وممارس��اته، وتش��ير الى أن الضغوط الس��عودية 
واخلارجة عل��ى لبنان قد تزداد ف��ي املرحلة املقبلة، وقد 
يك��ون هدفها تش��كيل جبهة سياس��ية لبناني��ة ملواجهة 
حزب الله وسياساته والتمهيد لتشكيل حكومة حيادية 
ال تض��م ف��ي صفوفه��ا وزراء من احل��زب رغ��م صعوبة 

حتقيق مثل هذا الشرط داخلياً.
وتس��تبعد املصادر حصول توت��رات أمنية داخلية 
ألن��ه ال مصلح��ة ألي ط��رف ف��ي ذل��ك، وأما عل��ى صعيد 
احتمال حصول عدوان إس��رائيلي جديد فإن ذلك مرتبط 
بالقرار اإلس��رائيلي وم��دى القدرة عل��ى حتقيق األهداف 

اإلسرائيلية.
وتواف��ق املص��ادر »على ضرورة العمل الس��تيعاب 
األزم��ة الداخلية والبحث عن حلول سياس��ية الس��تقالة 
رئيس احلكومة سعد احلريري، ألن التصعيد السياسي 
ليس ملصلحة أح��د، لكن أي حل داخلي يتطلب تغيراً في 

أداء ومواقف حزب الله وحلفائه داخلياً وخارجياً«.

األوضاع التنظيمية والشعبية
لكن ماذا عن األوضاع التنظيمية للقوات اللبنانية؟ 
وم��ا ه��ي االس��تعدادات خل��وض االنتخاب��ات النيابية 
املقبلة ف��ي حال حصولها؟ وماذا ع��ن العالقة مع القوى 
السياس��ية األخرى، وال س��يما »تيار املستقبل« و»التيار 

الوطني احلر« وحزب الله«؟
جنح��ت  لق��د  املطلع��ة:  القواتي��ة  املص��ادر  تق��ول 
»الق��وات اللبنانية« خالل الس��نوات األخي��رة في اعادة 
تنظيم صفوفها وتعزيز حضورها الش��عبي والسياسي 
والطالب��ي، واالنتخابات الطالبية في عدد من اجلامعات 
اللبناني��ة اخلاص��ة تكش��ف ع��ن حج��م تزاي��د الدع��م 

الش��بابي للقوات وانضمام كوادر وطاقات جديدة إليها، 
في حني ان القوى األخرى تش��هد تراجعاً في هذا االطار، 
وال س��يما التي��ار الوطني احل��ر، والقوات تس��تعد اليوم 
خلوض االنتخابات النيابية، وهي تتوقع احلصول على 
كتل��ة نيابية ما بني 17 و19 نائباً، وال س��يما في بيروت 
والش��مال وزحل��ة وبعلب��ك - الهرمل والش��وف وعاليه، 
وهي لديها قدرة شعبية قوية وماكينة انتخابية فاعلة.

وع��ن عالقات القوات مع القوى السياس��ية األخرى 
توض��ح املص��ادر: »العالقة م��ع »تيار املس��تقبل« ثابتة 
وقوي��ة، وهن��اك تفاه��م سياس��ي وميكن التع��اون على 
الصعيد االنتخاب��ي في العديد من املناطق اللبنانية، أما 
»التيار الوطني احلر« فالتحالف السياس��ي ال يزال قائماً 
مع��ه، لك��ن هناك خالف��ات عديدة، س��واء عل��ى الصعيد 
السياس��ي أو األداء احلكومي أو التعيينات، وقد يحصل 
تع��اون معه في بعض املناطق ولكن قد نش��هد تنافس��اً 
في مناطق أخ��رى، وأما العالقة مع »ح��زب الله«، فرغم 
انها ش��هدت بعض التعاون عل��ى الصعيدين احلكومي 
والنياب��ي، فإن اخلالفات السياس��ية مع احل��زب كبيرة 
وق��د ت��زداد في املرحل��ة املقبلة، ف��ي ظل م��ا يتعرض له 
احلزب من ضغ��وط خارجية وداخلية، وس��يكون هناك 
تناف��س مع احل��زب في بع��ض املناط��ق، وال س��يما في 

بعلبك - الهرمل«.
لك��ن ماذا ع��ن آفاق املس��تقبل ودور الق��وات في ظل 

الصراعات املتزايدة في لبنان واملنطقة؟
توضح املصادر القواتية: نحن ال نفضِهل ان يتحول 
لبن��ان ال��ى س��احة ص��راع سياس��ية أو أمني��ة، وندعو 
ملعاجل��ة اخلالفات م��ن خالل احل��وار وخصوص��اً على 
صعيد املوقف من حزب الله وس��الحه ودوره، لكن يبدو 
ان املرحلة املقبلة ستشهد املزيد من الضغوط، وبانتظار 
تبل��ور الصورة الداخلية واخلارجية فإننا سنس��عى مع 
جمي��ع األط��راف للتهدئة والوص��ول الى حل��ول لألزمة 

احلكومية القائمة.
أخي��راً، إن م��ن يلتق��ي مع ك��وادر وقي��ادات القوات 
اللبناني��ة يلح��ظ حال��ة الثق��ة الداخلية التي يتس��مون 
به��ا واطمئنانهم إل��ى دور الق��وات الداخل��ي، وان كانت 
األوضاع في لبنان واملنطقة ال تشكل مصدر ارتياح سواء 
لدى القواتيني أو على الصعيد العام في ظل التخوف من 
حتول لبنان الى س��احة صراع إقليمي��ة ودولية جديدة 

واملخاوف من توترات أمنية وعسكرية.{
قاسم قصير

النائب الحوت إلذاعة الفجر: لبنان ليس له قدرة 
على أن يتحمل أن يكون طرفًا في صراعات إقليمية

 أكد النائب عماد احلوت بحديث ل�»إذاعة الفجر« أن اجلماعة االس��المية كانت ضد التس��وية 
الرئاس��ية والثنائية وتش��كيل احلكومة بهذا الش��كل، موضحاً أن ما حصل مع اس��تقالة الرئيس 

سعد احلريري هو دليل على صحة موقفها.
احل��وت اعتب��ر أن لبنان قائم على توازنات من الصعب ان ُتس��ترجع الحق��اً اذا اختل أحدها. 
وأكد رفض التدخل االيراني في لبنان، ألن لبنان ليس له القدرة على أن يتحمل أن يكون طرفاً في 

صراعات إقليمية، لذا نرفض أن يتحّول إلى ساحة لتصفية الصراعات واحلسابات.
وأش��ار احل��وت إلى أن املوقع الس��ّني األول اليوم في البلد فارغ، ونح��ن معنيون كيف يكون 
املوق��ع في الدولة موجود وله أثر، هذا كما املواقع األخرى. واضاف: ومن أولى أولويات احلريري 

أن يعود إلى لبنان إلدارة املرحلة بانتظار انتهاء األزمة. 
وأكد احلوت أن املسلمني السّنة معنيون بأن يجتمعوا بكل أطيافهم ومكوناتهم في دار الفتوى 
م��ن أجل صوغ ح��ل جماعي، مؤك��داً ان املطلوب م��ن دار الفت��وى أن جتمع كل املكونات الس��نية 
للتحلي��ل وأخذ القرار بش��كل مش��ترك. وق��ال: »نحن والرئي��س احلريري والرئي��س ميقاتي ودار 
الفتوى بحاجة إلى تش��اور في األمور وال ينبغي التفرد بالقرار، ونحن بحاجة إلى أكبر قدر ممكن 

من التشاور في هذه املرحلة بعيداً عن حتويل لبنان إلى ساحة تصفية حسابات إقليمية«.
في إطار آخر ورّداً على س��ؤال ش��ّدد احلوت على أن حزب الله هو أحد مكونات الدولة، ولكن 
يجب أن يدخلها بش��روط الدولة، وليس بش��روطه هو. كما قال إن نس��بة عدم إجراء االنتخابات 

النيابية أكبر بكثير من نسبة إجرائها في ظل االستقالة والظرف اجلديد.
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عزام األيوبي لجريدة  »الشرق« القطرية:

السعودية المتضّرر األكبر من تكريس فكرة دعم اإلرهاب

- كيف تنظرون إلى األزمة اخلليجية وانعكاساتها 
على قضايا املنطقة؟

ج��اءت األزمة اخلليجية في وقت أش��ّد ما حتتاج 
في��ه املنطقة إلى التالحم والتضامن وجتنب اخلالفات 
واالنقس��امات، حي��ث إن التحدي��ات والتهديدات التي 
تواجه منطقتنا كبيرة وتطاول اجلميع دون اس��تثناء، 
ابت��داًء م��ن التح��دي الداخل��ي ال��ذي تفرض��ه األفكار 
املتطرفة العابرة للحدود، وصوالً إلى مواجهة األطماع 
املتزايدة باالس��تحواذ على ثروات املنطق��ة ومقّدراتها 
م��ن قبل أطراف متعددة، ومروراً باجلبهات املش��تعلة 
ف��ي أكثر م��ن إقلي��م عرب��ي، وم��ا حتتاجه م��ن جهود 
إلطفائه��ا تفوق ق��درة العرب مجتمع��ني، فكيف احلال 
إذا ما كانوا متفّرقني؟! لذلك نرى أن هذه األزمة ليس��ت 
في مصلحة أحد من العرب، ألنها ستزيد من النزف في 
منطقتنا وس��تدفع إلى متييع قضايانا إن لم تصل إلى 

حّد تضييعها.
- ه��ل ت��رون أن حصار قط��ر تلخص ف��ي مطالب 

الدول األربع، أم أن هناك أسباباً أخرى؟
ال أعتق��د أن ما ورد ف��ي مطالب دول احلصار يعبر 
عن حقيقة األسباب التي دفعتها إلى هذه األزمة، حيث 
جند أن بعض املطالب تتعلق بأمور نشأت بعد األزمة، 
مثل الوجود العسكري التركي، وبعضها اآلخر يصدق 
بح��ق بعض دول احلصار  أكثر مما يصدق بحق قطر، 
مث��ل العالقة مع إي��ران وسياس��ة القن��وات اإلعالمية 
وتدخلها في ش��ؤون الدول األخ��رى. وباإلجمال فإننا 
نرى أن احلصار لم يقم على أس��س مقنعة، وإمنا جاء 

في إطار أجندة تستهدف املنطقة برمتها.
- بخصوص مطالب دول احلصار، كيف تنظرون 

إلى اتهامهم لقطر بدعم اإلرهاب؟
ما يعنيني في هذا السؤال ليس كل دول احلصار، 
فهم ليسوا بذلك سواء، حيث إن البعض منهم لديه من 
الس��جالت في مجال القمع واإلرهاب ودعم اخلارجني 

عن الش��رعية ما يكفي��ه ويفيض عنه. لكنني أتأس��ف 
أن تنزل��ق بع��ض ال��دول باختياره��ا إلى ف��خ ينصب 
لها، حي��ث إن املتضرر األكب��ر من تكريس فك��رة اتهام 
دول املنطقة بدعم اإلرهاب هم األش��قاء في السعودية، 
خاصة أن قانون »جاس��تا« قد ُصنع ألجل السعودية 
وليس س��واها، وبالتالي إن تكريس الفكرة وإعطاءها 
املش��روعية باتهام قطر أو س��واها، فإنها س��تكون أول 
من يجني حصاد ذل��ك، وكان األجدر بقيادة اململكة أن 
ترف��ض أي خطوة من ش��أنها قبول فك��رة اتهام أي من 

دول املنطقة بدعم اإلرهاب.
- ه��ل ت��رون حصار قط��ر مقدمة لتنفي��ذ أجندات 

تقسيمية في املنطقة؟
إن فكرة تقس��يم املنطقة ليس��ت جدي��دة، ويجري 
تداوله��ا من��ذ زم��ن، لك��ن الوص��ول إليها يحت��اج إلى 
مقدمات، من أهمها زرع اخلالفات بني مكوناتها، وأظن 
أن األزمة األخيرة قد أسهمت كثيراً حتى اآلن في متهيد 

الطريق للتقسيم.
- ه��ل لألزم��ة اخلليجي��ة انع��كاس س��لبي على 

الوضع اللبناني؟
لبن��ان يتأثر ب��أي أزمة تصي��ب العال��م العربي، 
فضع��ف العالم العربي يضعف لبن��ان وقوته تقوينا، 
وحتديداً منطقة اخلليج، التي تعتبر عمقاً اس��تراجتياً 
للبن��ان، ومصاحل��ه ترتب��ط به��ا كثي��راً، لذل��ك ف��إن 
االنقس��ام احلاصل الي��وم يضعف الس��احة اللبنانية 

ويرخي بظالله علينا شئنا أو أبينا.
- كيف ترى احلملة على التيارات اإلسالمية التي 

أعقبت حصار قطر؟
احلملة على التيارات اإلس��المية قائمة ومستمرة 
قب��ل احلص��ار وبع��ده، إال أنه��ا اس��تعرت أكث��ر عقب 
احلص��ار، نتيج��ة ظن القائم��ني عليه��ا أن حصار قطر 
ميثل فرص��ة ذهبية لتوجي��ه الضرب��ة القاضية لتلك 
التي��ارات. وق��د فات ه��ؤالء أن التيارات اإلس��المية لم 

تصنعها قطر، بل هي خيار متجذر 
لدى ش��ريحة كبرى في مجتمعنا، 
وأن التقاءه��ا مع قط��ر كان نتيجة 
طبيعية النتهاج احلكومة القطرية 
منه��ج التفّه��م خلي��ارات الش��عب 

واملجتمع ورعايتها، وه��ذا النهج يعطي القوة واملنعة 
لكل من احلكومة القطرية واملجتمع بكل تالوينه.

كي��ف تنظ��رون إل��ى دور اإلم��ارات ف��ي التصدي 
لثورات الربيع العربي؟

من املؤس��ف جداً أن نرى دولة كاإلمارات العربية 
ر كل ما متلك من إمكانات إلعاقة تقدم الش��عوب  تس��ِخّ
والدميقراطي��ة،  والعدال��ة  احلري��ة  نح��و  العربي��ة 
وبصراحة ال يوجد لدينا حتى اللحظة تفس��ير منطقي 
له��ذا ال��دور، وال ندري م��ا ه��ي الفوائد الت��ي ميكن أن 
يحققها املجتمع اإلماراتي من وراء سياس��ة حكومته، 
سوى ظهوره مبظهر املعادي ألكبر شريحة من أشقائه 
في س��ائر الدول العربية، وظهور تلك احلكومة مبظهر 
احملقق ملصالح الكيان اإلس��رائيلي، وال��دول الطامعة 

بثروات أمتنا.
- من املستفيد في هذه األزمة؟

الكي��ان  ه��و  األزم��ة  ه��ذه  م��ن  األول  املس��تفيد 
الصهيوني.

إذاً »إسرائيل« ليست غائبة عن األزمة؟
ال ميك��ن إس��رائيل أن تغي��ب ع��ن أي ح��دث مهم 
ف��ي املنطق��ة، وال ميكن كذلك أن حتدث أزم��ة عندنا إال 
ويكون لها يد فيها أو س��عي الستثمارها. وال أستطيع 
أن أخفي خش��يتي من مظاهر التطبيع غير االعتيادية 
الت��ي رافق��ت األزم��ة اخلليجي��ة، وكأنن��ي أتلمس بها 
وقوف إسرائيل وراء أجندة اخلالف القائم من أجل جّر 
فري��ق من دول املنطقة إلى مرب��ع التطبيع، والتحالف 

معها حتت مسميات وتقاطع مصالح موهوم.
- ف��ي املقاب��ل كي��ف ت��رون مطل��ب دول احلصار 

بوقف دعم قطر للمقاومة الفلسطينية؟
من أبرز مظاهر التطبيع الت��ي حتدثت عنها آنفاً، 
تبني املطلب اإلس��رائيلي التاريخي بوقف كل أش��كال 
املقاوم��ة الفلس��طينية ضد االحت��الل، وإن من املعيب 
ومن اخليانة للدين ولروابط األخوة ولقيم اإلنسانية 

أن تتبنى دول عربية مطالب صهيونية.

- خرج��ت بع��ض الدع��وات املنادي��ة بالتطبيع 
م��ع الكي��ان الصهيوني بدون اش��تراط ح��ل للقضية 

الفلسطينية.. كيف ترون األمر؟
موقفن��ا ف��ي اجلماع��ة اإلس��المية كان وم��ا زال 
وس��يبقى بع��ون الل��ه تعال��ى رافض��اً للتطبي��ع م��ع 
الكي��ان الصهيون��ي، حتى ول��و قبل��ت كل دول العالم 
بهذا االنبط��اح، ونعيد التأكيد أن دعوات التطبيع هي 
خيانة لله ولألمة، وأصحابها س��يذكرهم التاريخ مبا 

يستحقون.
- كي��ف ترون املوقف األمريكي من قضايا املنطقة 

خاصة بعد مجيء ترامب؟
موقف اإلدارة األميركية غالباً ما يتس��م بالنفاق، 
ألن��ه دائم��اً ينظر إل��ى قضايانا م��ن زاوي��ة مصاحله 
الضيقة دون أي اعتبار ملصاحلنا، وقد س��اهم مجيء 
الرئيس ترام��ب مؤخراً بزيادة حجم اإلرباك، حيث إن 
مواقفه تتس��م باالضطراب إلى ح��ّد التناقض أحياناً، 
وخاص��ة إذا أضف��ت إليها تعارضها م��ع مواقف بقية 
املؤسس��ات في اإلدارة األميركي��ة وحتديداً اخلارجية 
والبنتاغ��ون. وبرأيي إّن أفضل الس��بل إلى التخفيف 
م��ن آثار هذا اإلرباك هو اعتمادنا على رؤانا املس��تندة 
إل��ى مبادئن��ا ومصاحلن��ا دون ت��ردد ودون ضع��ف، 
وأظ��ن أن النموذج ال��ذي انتهجته احلكوم��ة التركية 

إزاء املوقف األميركي خير مثال على ما أقوله.
- أخي��راً، م��ا موقفكم في اجلماعة اإلس��المية من 

حصار قطر.. وما الذي ميكن أن تقدموه؟
نح��ن ف��ي اجلماع��ة اإلس��المية دائماً م��ع وحدة 
عاملن��ا العربي بل واإلس��المي كذل��ك، وبالتالي فإننا 
عل��ى ال��دوام نرف��ض أي خطوة م��ن ش��أنها أن تعكر 
صفو العالقات األخوية، ونعتبر احلصار عمالً عدائياً 
ال يج��وز أن يك��ون مقب��والً ب��ني األش��قاء ف��ي أي حال 
م��ن األحوال، وقد أعلن��ا رفضنا له ودعون��ا إلى حوار 
على قاع��دة األخّوة واملصالح املش��تركة لتجاوز هذه 

األزمة.{

أكد األستاذ عزام األيوبي األمن العام للجماعة اإلسالمية في لبنان في حواره مع »الشرق« القطرية 
أن األزمة اخلليجية تزيد من نزف املنطقة وتدفع إلى متييع قضايا األمة، موضحًا أن اجلماعة اإلسالمية 
تعتب���ر حص���ار قطر عماًل عدائيًا وغير مقبول بن األش���قاء، مؤكدًا أن إس���رائيل تق���ف وراء أجندة اخلالف 

القائم، وهي املستفيد األول منه. وفي ما يلي أبرز ما جاء في احلوار:

تحليل إسرائيلي: استقالة الحريري قد تنقلب على السعودية
اعتبر حتليل نشره باحثان في مركز أبحاث األمن 
القوم��ي اإلس��رائيلي، أن ق��رار االس��تقالة ال��ذي أعلنه 
رئيس احلكومة اللبنانية س��عد احلريري، جاء نتيجة 
قرار سعودي، في إطار الصراع الدائر بينها وبني إيران. 
وق��ال الباحث��ان يوئيل جوجانس��كي وإلداد ش��ابيط، 
إن اخلط��وة )الق��رار الس��عودي( جاءت ف��ي ظل تفاقم 
الص��راع بني الس��عودية وإي��ران مع تزاي��د اإلجنازات 
الت��ي حتققها إي��ران في كل من س��ورية والع��راق، مبا 
يؤكد انتص��ار طهران حالياً في عدد من الس��احات في 

الشرق األوسط.
م��ع ذلك قال التحليل إنه لي��س واضحاً بعد ما إذا 
كان القرار يعكس استراتيجية، أو جزءاً من استراتيجية 
س��عودية متكاملة بلورتها القيادة السعودية، إضافة 
إلى خط��وات أخرى الزمة من أجل وقف توس��ع النفوذ 
اإليران��ي في املنطق��ة. مع ذلك ال يس��تبعد الباحثان أن 
تأت��ي هذه اخلطوة في إط��ار االس��تراتيجية األميركية 

اجلدي��دة الت��ي أعلنه��ا الرئي��س دونالد ترام��ب أخيراً 
والرامي��ة إلى زيادة الضغوط املوجه��ة ضد حزب الله 
وإي��ران، الت��ي أق��ر الكونغ��رس األميركي في س��ياقها 
تشريعاً لتش��ديد العقوبات على حزب الله، خصوصاً 
أن تقاري��ر صحافية أش��ارت إلى أن مستش��ار ترامب، 
صهره جاريد كوش��نر، زار الس��عودية أخي��راً واجتمع 

بولي العهد محمد بن سلمان.
واعتبر الباحثان أن خط��وة احلريري هذه جاءت 
بعد أن ب��دا أنه عل��ى الرغم من التوصل إلى التس��وية 
ف��ي العام املاضي بني تيار املس��تقبل وحزب الله، وهو 
ما مّكن من انتخاب رئيس التيار الوطني احلر ميش��ال 
ع��ون رئيس��اً للجمهورية، س��عياً للوصول إل��ى لبنان 
باس��تقرار مع��ني، فق��د ب��دا أن احلري��ري ال��ذي حاول 
الوص��ول إلى قاس��م مش��ترك، عمل حت��ت ضغوط من 
جانب حزب الله وإيران على خلفية احلرب في سورية 
ومحاربة داعش من جهة، وضغوط أميركية متصاعدة 
ضد حزب الله من جهة 

ثانية.
وإذ يق��ّر الباحثان، 
طبيعة  عل��ى  باالعتماد 
اللبناني��ة  الفع��ل  ردود 
واإلقليمي��ة  والعربي��ة 
على خطوة االس��تقالة، 
مفاج��أة  ش��كلت  بأنه��ا 
باس��تثناء  للجمي��ع 
نفس��ها،  الس��عودية 
فإن ه��ذا األم��ر يزيد من 
بأن  املتبل��ور  االنطب��اع 

توقيت إعالن االس��تقالة مت تنسيقه مسبقاً مع »عّرابي 
احلريري« الس��عوديني، خصوصاً أن��ه التقى مع ولي 
العه��د الس��عودي محم��د ب��ن س��لمان وعدد م��ن قادة 
السعودية قبيل إعالن استقالته. وال يستبعد الباحثان 
أن تكون االس��تقالة قد فرضت على احلريري، ال س��يما 
عل��ى ض��وء تصريح��ات الوزير الس��عودي للش��ؤون 
اخلليجي��ة ثامر الس��بهان الذي التق��ى باحلريري قبل 
إع��الن االس��تقالة بيوم��ني، معلن��اً أنه ينبغي إس��قاط 

حزب الله ومعاقبة من يتعاونون معه.
وبحس��ب الباحَثني، ف��إن الس��عودية التي كانت 
بارك��ت التس��وية الداخلي��ة ف��ي لبن��ان وحس��نت من 
عالقاتها مع لبنان الع��ام املاضي، كانت تأمل بالتأثير 
على قرار الرئيس اللبناني ميشال عون، الستمالته إلى 
جانبه��ا وترك مح��ور حزب الله وإيران، وهو ما يفس��ر 
تقارير س��ابقة عن نّية العاهل السعودي القيام بزيارة 
للبنان، وتعيني س��فير س��عودي جديد ف��ي لبنان بعد 

أكثر من عام لم يكن للسعودية سفير في بيروت. 
ويرى الباحثان أنه حتى لو ظل تفس��ير احلريري 
الرسمي لالستقالة غامضاً، إال أنه يبدو نتيجة لتقديرات 
سعودية بأن التحرك السياسي الذي كان السعوديون 
شركاء فيه عام 2016 ال يفيد في تقييد وإضعاف حزب 
الل��ه، وأن احلري��ري كرئيس حكومة اجن��ّر عملياً وراء 
أجن��دة حزب الله، وغير قادر على تقليص نفوذ احلزب 
أو إي��ران ف��ي لبنان، بل إن ه��ذا النفوذ آخ��ذ باالزدياد. 
ولعل الس��عودية ظّنت أنها ستضرب من خالل خطوة 
االس��تقالة الش��رعية التي حصل عليها ح��زب الله من 

مجرد مش��اركته ف��ي احلكومة اللبناني��ة، لكن هذا كله 
تغير، ال سيما بعد قرار دول مجلس التعاون اخلليجي 
ف��ي آذار م��ن الع��ام املاضي اعتب��ار حزب الل��ه منظمة 
إرهابي��ة، وقي��ام الس��عودية بوقف التموي��ل للجيش 

وقوات األمن اللبنانية.
أما في م��ا يخص الردود التي ص��درت من طهران 
وم��ن ح��زب الله واعتب��رت أن خط��وة االس��تقالة قرار 
س��عودي يهدف إلى زعزعة االس��تقرار ف��ي لبنان، فقد 
ق��ال الكاتب��ان إنه��ا تش��ير إل��ى رؤي��ة احل��زب وإيران 
للتس��وية العام املاضي كتس��وية تخدم أهدافهم، وأن 
الفوضى السياس��ية التي قد تنجم عن االستقالة تضع 
أمامه��م صعوب��ات ف��ي طريق حتقي��ق أهدافه��م. لكن 
الكاتبان يستدركان أن الفوضى، ورمبا عدم االستقرار 
السياس��ي املرتقب في لبنان، يجع��الن مصلحة حزب 
الله وإيران في عدم االجنرار وراء مواجهات سياس��ية 

داخلية على أمل تثبيت حالة استقرار في لبنان.
ف��ي املقابل، ومب��وازاة ذل��ك، فإن الضغ��وط التي 
س��تمارس على ح��زب الله ل��ن تدفعه إل��ى التراجع أو 
االنس��حاب ع��ن حتقيق أهداف��ه، وفي مقدمته��ا تعزيز 
قوته العس��كرية ومواصلة بناء هذه الق��وة. وبالتالي 
توج��د ش��كوك ب��أن حتق��ق الس��عودية هدفه��ا بإلقاء 
املس��ؤولية عن االس��تقالة على عاتق ح��زب الله أو أن 
ت��ؤدي االس��تقالة لتراجع ق��وة احل��زب وإضعافه في 
احللبة اللبنانية. بل من احملتمل جداً أن يحدث العكس 
متام��اً وأن ينج��ح حزب الل��ه مبس��اعدة الرئيس عون 
في اس��تغالل الوضع الناش��ئ لصاحله مبا يفضي في 
نهاية املطاف وبش��كل مباش��ر بالذات إلى ت��آكل تأثير 
الس��عودية على احلكومة اللبنانية ويبق��ي على نفوذ 

وتأثير حزب الله فيها.
وبش��أن تداعيات األزم��ة السياس��ية املقبلة على 
لبن��ان في ما يخص إس��رائيل، اعتب��ر الكاتبان أن هذه 
األزمة لن تدفع حزب الله في الوقت الراهن للخروج عن 

خطه احلالي بعدم الرغبة بتصعيد جتاه إسرائيل.{

بقلم: نضال محمد وتد
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ملف المعتقلين في سوريا وأخطاء المعارضة السورية

سوريا.. تحّديات المؤتمرات الثالثة المقبلة ومستقبل النظام

ل��م يك��ن مفاجئ��اً أن ينته��ي اجتم��اع »أس��تانة 7« 
الس��وري من دون إحراز تق��دم في مل��ف املعتقلني، ليس 
ألن ه��ذا امللف أكثر تعقيداً من امللفات األخرى السياس��ية 
والعس��كرية، وإمن��ا ألن��ه مل��ٌفّ ال يلق��ى اهتمام��اً دولي��اً 
حقيقي��اً في هذه املرحل��ة، وبالتالي لن يك��ون النظام في 
وارد التخلي عن ملف س��يكون ورق��ة تفاوضية مهمة في 
مرحلة االستحقاق السياسي. ويبدو أن الروس أدركوا أن 
النظام السوري س��يتالعب بهذا امللف، ويحاول متييعه، 
خصوصاً أن��ه غامض وفضفاض من جه��ة معرفة أعداد 
املعتقلني وهوياته��م واملفقودين، على عكس قضية وقف 
إط��الق النار، حي��ث اجلغرافيا واضح��ة، وفرقاء الصراع 

معروفون، وحدود التماس محّددة إلى حد كبير.
من هنا، حاولت موس��كو في ختام اجتماع »أستانة 
7« الهروب من هذا الفشل بالتعويض عنه بإبراز »مؤمتر 
احل��وار الس��وري« املن��وي عق��ده ف��ي مدين��ة سوتش��ي 
الروس��ية، وإبراز مسألة الدستور التي تعتبر )من وجهة 
نظر روس��يا( مدخالً رئيس��اً لفتح باب احلل في سورية. 
وبدا واضحاً أن الس��لوك الروس��ي في أستانة اعتمد مبدأ 

بع��د اتض��اح معال��م نف��وذ أمي��ركا وروس��يا ف��ي 
سوريا؛ تعمل الدولتان على رسم مساراتهما السياسية 

والعسكرية بعيداً عن بعضهما بعضاً.
إل��ى  ففيم��ا تب��دو موس��كو مس��تعجلة لالنتق��ال 
املستوى السياسي مستفيدة من االندفاعة التي حققتها 
عل��ى األرض، وم��ا جن��م عنها م��ن تفاهمات م��ع تركيا 
وأطراف في الفصائل املسلحة واملجالس احمللية، تبدو 
واش��نطن غير مس��تعجلة على اجتراح مسار سياسي، 
وال حت��ى تنش��يط اجتماع��ات جني��ف ف��ي ظ��ل هيمنة 
احلسابات العس��كرية على اس��تراتيجيتها، وقد يعود 
ذلك لغياب رؤية واضحة لديها للحل السياسي، أو ألن 

شروطه -في رأيها- لم تكتمل بعُد.
أمام ه��ذه التوجهات؛ ثمة ثالث محطات رئيس��ية 
قد تش��كل كلمة الس��ر لفهم املرحلة التالية، ولفهم مدى 
التق��ارب والتباع��د ب��ني موس��كو وواش��نطن )مؤمت��ر 

الرياض 2، مؤمتر حميميم، جنيف 8(.
مؤمتر الرياض 2

األخي��رة  الفرص��ة   »2 »الري��اض  مؤمت��ر  يعتب��ر 
»لالئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة الس��ورية« 
و»الهيئ��ة العلي��ا للمفاوضات« وبعض الش��خصيات، 
إلع��ادة بن��اء معارضة أوس��ع تلبي متطلب��ات املرحلة 
املقبل��ة الناجمة ع��ن تفاهم��ات روس��ية أميركية. ومن 
ش��أن جناح ه��ذا املؤمتر -الذي ترعاه الس��عودية- أن 
يش��كل نقلة مهمة في توس��يع مروحة القوى املعارضة 

حتت مظلة واحدة وبخطاب سياسي مّوحد.
لك��ن هذا املؤمت��ر قد يكون س��بباً ف��ي القضاء على 
»الهيئ��ة« لتناف��ر بدأ ف��ي الظهور مؤخراً، ب��ني من يريد 
احملافظ��ة عليه��ا وعل��ى مرجعياته��ا السياس��ية م��ع 
توس��عتها مبا ال ي��ؤدي لتغيي��ر هويتها، وم��ن يجد أن 
الفرصة متاحة إلنه��اء مرحلة هيمن��ة »االئتالف« على 
املعارضة، وبالتالي االنتقال إلى تش��كيل جس��م جديد 
يختلف كلياً عن اجلس��م القدمي، وهذا تيار تتبناه هيئة 
التنسيق برئاسة حسن عبد العظيم بتنسيق مع منصة 

القاهرة، وإلى حد ما مع منصة موسكو.
املسألة ال تتعلق فقط بإدخال قوى جديدة، بقدر ما 
تتعلق بتغيير اخلطاب السياسي للمعارضة السورية، 
وإج��راء انزي��اح -وإن كان بس��يطاً- ف��ي مرجعياتها، 
وهذا أم��ر خطير ألنه يقدم تنازالً جاداً ُقبيل االتفاق على 

املرحلة االنتقالية.

احلي��اد في ه��ذه املس��ألة، على خ��الف اجلوالت الس��ت 
الس��ابقة، حي��ث كانت موس��كو متارس ضغوط��اً كبيرة 
عل��ى الطرف��ني )النظ��ام واملعارض��ة( لتق��دمي تن��ازالٍت، 
والقب��ول بتخفيف حدة القتال، للوصول إلى نقطة الصفر 
العس��كري. وقد كش��ف اجتماع أس��تانة بوضوح حقيقة 
املوق��ف الروس��ي، وم��دى تالعب��ه باملعارض��ة، حيث لم 
يخ��رج االجتم��اع ب��أي اتف��اق، ول��و مبدئياً، حي��ال ملف 
املعتقل��ني، م��ا يدفع إلى القول إن موس��كو فش��لت فش��الً 

ذريعاً في أول اختبار حقيقي لها.
والالف��ت لالنتب��اه أن اخلطاب السياس��ي الروس��ي 
اعتمد مصطلح األس��رى، بدالً م��ن مصطلح املعتقلني، في 
داللة واضحة على تبني موس��كو رواية دمشق بالكامل، 
وعلى أن مس��ألة املس��جونني ال تخرج عن مس��ألة أسرى 
حرب. ويخشى هنا أن تقع فصائل املعارضة املسلحة في 
فخ القبول بإطالق األس��رى التابع��ني لها وترك اآلخرين، 
خصوصاً معتقلي ال��رأي. وبالتالي اختزال هذه القضية 
التي حتمل أبعاداً إنسانية وسياسية في املقام األول إلى 

مسألة محض عسكرية بني طرفني متقاتلني. 
بالدرج��ة  املس��ؤولية  تق��ع 
األولى عل��ى املعارضة الس��ورية 
التي قبل��ت فصل مل��ف املعتقلني 
ع��ن مل��ف خف��ض التوت��ر، وكان 
واإلص��رار  مع��اً،  ربطهم��ا  عليه��ا 
على ذلك، بحيث يت��م اإلفراج عن 
دفعات م��ن املعتقلني مع كل تقّدم 
ينج��ز عل��ى األرض، خصوصاً أن 
القرارات الدولي��ة املعنية باألزمة 
السورية تقدم س��نداً قانونياً لهذا 

فليس املهم إدخال أطراف جديدة أو تش��كيل جسم 
سياسي جديد، املهم هو االتفاق على مرجعية سياسية 
جامع��ة وعلى كيفية االنتقال السياس��ي، ومن دون هذا 
االتفاق ستجد املعارضة نفسها قد دخلت مرحلة التفكك 
واالنهيار، في وقت تسارع فيه قوى أخرى لرسم املعالم 

السياسية للمرحلة املقبلة.
وإذا ل��م يت��م التوص��ل إل��ى صيغة مش��تركة؛ فلن 
يكون أمام »الهيئة العليا للمفاوضات« سوى خيارين: 
��ع ولكن  إم��ا التوج��ه إلى جني��ف 8 بوف��د واح��د موَسّ
مبرجعيات سياس��ية متعددة، وإما الذهاب إليها بأكثر 
م��ن وفد كما جرى ف��ي االجتماعات الس��ابقة، وفي كلتا 
احلالتني س��تجد »الهيئة« نفس��ها في م��أزق في ضوء 

تفاهم دولي/إقليمي على مصير بشار األسد.
واإلش��كالية التي تقف أمامها املعارضة إش��كالية 
معق��دة؛ فم��ن جه��ة ُيخش��ى أن ي��ؤدي تق��دمي تنازالت 
سياس��ية إلى فت��ح باب واس��ع من التن��ازالت، في ظل 
غي��اب أي��ة ضمانات دولية ع��ن املدى السياس��ي الذي 

ميكن أن يصل إليه التغيير في سوريا.
وم��ع أن هذا الرب��ط ناجم عن قناع��ة بأنه ال ميكن 
إح��داث تغيي��ر في بني��ة النظ��ام السياس��ية طاملا بقي 
األسد في احلكم؛ فإنه ربط أصبح خالياً من أية حوامل 
إقليمي��ة ودولية، األمر الذي يجعله مجرد موقف ُيخرج 
املمارس��ة السياس��ية من مجالها اإلمكاني ليتعالى بها 

فوق الوقائع وحواملها املادية.
مؤمتر سوتشي

مما ال شك فيه أن موسكو حتاول استثمار مخرجات 
أس��تانا لتحقي��ق اخت��راق سياس��ي ي��وازي االخت��راق 
العس��كري احلاصل على األرض. ولذلك تعتقد روس��يا 
أن الوقت حان لشرعنة ليس فقط قوى محسوبة عليها 
)منصت��ا موس��كو وأس��تانا( وقوى خارجي��ة وداخلية 
مطل��وب وجودها )»تي��ار قمح« واالحت��اد الدميقراطي 
الكردي(، وإمنا أيضاً شرعنة قوة تعتبر امتداداً للنظام 

بشكل أو بآخر )منصة حميميم(.
ول��م جتد روس��يا أفض��ل م��ن النهج ال��ذي اتبعته 
ف��ي أس��تانا، أي االنتقال من األس��فل إلى األعل��ى؛ فهذا 
النهج يس��مح لها -على املس��توى السياسي- بتثبيت 
قوى وش��خصيات داخلية حتت عن��وان وطني، يتمثل 
في ضرورة مش��اركة جميع مكونات الش��عب السوري 
)إثني��ات، طوائف، عش��ائر، مجتمع مدن��ي(، فضالً عن 

الربط، فقد دعا البند التاسع من قرار مجلس األمن 2268 
الصادر في شباط 2016، »جميع الدول إلى أن تستخدم 
نفوذها لدى احلكومة الس��ورية واملعارضة السورية من 
أجل تعزيز عملية الس��الم وتدابير بناء الثقة، مبا في ذلك 
اإلفراج املبكر عن احملتجزين تعس��فاً، وال س��يما النس��اء 
واألطف��ال«. كما دعا البند الثاني عش��ر م��ن القرار 2254 
»جمي��ع أطراف األزمة الس��ورية، وفي مقدمته��م النظام، 
إلى اإلفراج عن أي محتجزين تعس��فياً، ال س��يما النس��اء 
واألطفال«، ودعا القرار أيضاً الفريق الدولي لدعم سورية 

إلى استخدام نفوذه على الفور حتقيقاً لهذه الغايات.
س��يمنح فص��ل امللفني ع��ن بعضهما النظ��ام فرصة 
كبيرة للتالعب بهذه القضية على املس��تويني السياس��ي 
واإلنس��اني، وبالتالي س��يترك هذا امللف ورقة للتفاوض 
مع الغرب، وليس مع املعارضة الس��ورية. وهذا ال يعني 

أطراف الصراع الرئيسيني.
وبطبيع��ة احلال؛ من ش��أن هذه اخلط��وة أن متهد 
الطريق لنش��وء كتلة سياس��ية وازنة، ال حتمل أجندات 
العلي��ا  سياس��ية راديكالي��ة كم��ا ه��و ح��ال »الهيئ��ة 
للمفاوض��ات«، وال أجندات مطابقة ألجندات النظام كما 
هو حال األح��زاب الداخلية التي تّدع��ي أنها معارضة، 
وإمن��ا صيغ��ة ال تس��مح بإس��قاط النظام عب��ر البوابة 
السياس��ية، وال تؤدي إلى تغيير بنيوي سريع فيه، في 
وقت ال تس��مح فيه بإعادة إنتاجه بنفس أدوات الضبط 

واإلكراه التي ميتلكها.
ويدرك صناع القرار في الكرملني جيداً أن مثل هذه 
الصيغ��ة تتطلب -كي يكت��ب لها االس��تمرار- أال تكون 
بدي��الً ملفاوضات جنيف ومرجعياته��ا األممية، وهذا ما 

يفسر تأكيد الروس التزامهم القرار الدولي 2254.
غي��ر أن تأكيد ه��ذا الق��رار يقتصر فقط على ش��ّقْي 
الدس��تور واالنتخاب��ات، ولي��س عل��ى هيئ��ة احلك��م، 
ول��م يك��ن صدفة غياب صيغ��ة احلكم ع��ن تصريحات 
الوثيق��ة املس��ربة ملؤمت��ر  ال��روس، وع��ن  املس��ؤولني 

سوتشي أو مؤمتر »احلوار الوطني السوري«.
وبعب��ارة أخرى؛ تريد روس��يا التخلص من أمرين 
رئيسيني: األول إلغاء فكرة املرحلة االنتقالية نهائياً، ملا 
تتضمن��ه من انتقال لش��كل ما من احلكم إلى ش��كل آخر 
مختلف، وهو ما يقود إلى األمر الثاني املتمثل في طمس 

معالم آليات التنفيذ.
وحتاول موس��كو حش��د أكبر قدر ممك��ن من القوى 
املعارض��ة، مثل حزب »االحت��اد الدميقراطي« الكردي، 

أن��ه س��يضرب اجله��ود الروس��ية ع��رض احلائ��ط، فهو 
ال يس��تطيع ذل��ك، لكنه س��يقّدم تن��ازالٍت خفيف��ة في هذا 
املج��ال، ويفرج ع��ن مئات ورمبا آالف، لك��ن من هم الذين 
س��يفرج عنه��م؟ هن��اك مس��جونون كثيرون مم��ن يجب 
أن يف��رج عنهم، لك��ن النظام يؤخر ذلك، كي يس��تخدمهم 
ورق��ة تفاوضي��ة، مث��ل الذي��ن اتهمتهم محكم��ة اإلرهاب 
مبمارس��ة اإلره��اب، وتتم محاكمتهم في س��جن دمش��ق 
املرك��زي )ع��درا(، ويطل��ق عليهم اس��م املوقوف��ني، ثم قد 
يلجأ النظ��ام إلى إدخال مرتكبي اجلن��ح واجلرائم ضمن 
صفق��ة املعتقل��ني. فضالً ع��ن ذلك كل��ه، عمد النظ��ام منذ 
نحو ثالث س��نوات إلى استخدام ملف املعتقلني في تنفيذ 
املصاحل��ات الداخلية، بحيث يك��ون اإلفراج عن معتقلني 

جزءاً من صفقة املصاحلة.
وللمس��ألة بعد آخ��ر، فهذا امللف يعتب��ر أكثر امللفات 
توثي��ق  ميك��ن  املعتقل��ني،  خ��الل  وم��ن  للنظ��ام،  إدان��ة 
انته��اكات حق��وق اإلنس��ان، وهذا م��ا يفس��ر مطالب وفد 
النظام، قبيل اجتماع أس��تانة بضرورة االتفاق على عدم 
رفع أية دعاوى قانونية في احملاكم الدولية من املعتقلني 
الذين ُس��يفرج عنهم. ولذلك، لن يف��رج النظام في البداية 
عن أعداد كبيرة من املعتقلني، وإمنا سيعمد إلى استخدام 
سياس��ة اخلط��وة خطوة، فتك��ون عملية اإلف��راج طويلة 

ومعقدة.{

وتي��ار قمح، وهيئة التنس��يق، ومنص��ة القاهرة، الذين 
واس��عة  منص��ة  بإنش��اء  ألس��بابه-  -كل  يرغب��ون 
للمعارض��ة ذات مرجعي��ة سياس��ية مختلف��ة، لتح��ل 
مح��ل »الهيئة العليا للمفاوضات« ومن ورائها االئتالف 
الوطن��ي، وه��ذه الق��وى ه��ي الت��ي ستش��كل م��ا ميكن 

تسميته »التيار الوسط«.
إال أن العقب��ة التي س��تواجه الروس ل��ن تأتي من 
بواب��ة املعارضة الرس��مية، وإمنا س��تأتي م��ن النظام 
الس��وري وإي��ران، إلدراكهم��ا أن اخلط��وات الروس��ية 
س��تنتهي -ول��و بع��د ح��ني- إل��ى ترتيبات سياس��ية 
جديدة، س��تؤثر بالس��لب عل��ى منظوم��ة وبنية احلكم 

احلالية ولو على املستوى البعيد.
اجتماع جنيف 8

س��يكون الجتماع »جنيف 8« املقبل أهمية خاصة 
ألنه يأتي ُبعيد إجناز أس��تانا ملهمته الرئيس��ية، وُبعيد 
االقتراب م��ن القضاء على تنظيم الدولة اإلس��المية في 

حضوره االستراتيجي ضمن اجلغرافيا السورية.
  لك��ن االجتماع يواج��ه عقبتني كبيرت��ني: األولى، 
اس��تمرار الغم��وض ف��ي املوق��ف األميرك��ي م��ن احل��ل 
السياسي، حيث ال تزال واش��نطن تولي أهمية حملاربة 
تنظي��م الدول��ة وللترتيب��ات العس��كرية ف��ي الش��مال 

السوري.
ولم تك��ن تصريح��ات وزي��ر اخلارجي��ة األميركي 
مؤخراً حول مصير عائلة األس��د إال فائضاً في الغموض 
السياسي األميركي، ذلك إن إدارة دونالد ترامب أصدرت 

خالل هذا العام مواقف متناقضة من مصير األسد.
ويب��دو أن س��تيفان دي ميس��تورا ب��ات قريب��اً من 
الرؤية الروس��ية، س��واء أكان ذلك لقناعة سياس��ية أم 
ألس��باب ش��خصية؛ فالرج��ل أصب��ح على قناع��ة بأن 
إح��داث اختراق ف��ي ج��دار املفاوضات يتطل��ب جتاوز 
مس��ألة احلكم ول��و مؤقت��اً، ألن هذه املس��ألة ال تنفصل 
ع��ن مصير األس��د. صحي��ح أن ثم��ة توافقاً دولي��اً على 
جت��اوز مس��ألة بقاء األس��د، لك��ن اخلالف م��ا زال قائماً 
ح��ول الصالحي��ات التي 

ستؤخذ منه.
التفاهم  ف��إن  وعليه 
مبدئي��ة  صيغ��ة  عل��ى 
بشأن اإلعالن الدستوري 
أو دس��تور جدي��د، وم��ن 
ث��م التوصل إل��ى صيغة 
لالنتخاب��ات،  واضح��ة 
أمام  الطري��ق  س��يعّبدان 
التوصل إل��ى اتفاق حول 

االنتقال السياسي.{

بقلم: حسن عبد العزيز

بقلم: حسن عبد العزيز

روسيا تنفي إلغاء مؤتمر السالم حول سوريا
نفت روس��يا الغاء مؤمتر الس��الم حول س��وريا الذي تعتزم تنظيمه في سوتش��ي بجنوب البالد والذي 

أبدت املعارضة السورية والغربيون تشكيكهم به. 
وقال وزير اخلارجية الروس��ي س��يرغي الفروف للصحافيني: »هذا املؤمتر يجري اعداده حالياً«، مؤكداً 
في الوقت نفس��ه ان »موعد املؤمتر لم يعلن رس��ميا بعد«. وأضاف الفروف ان موس��كو على اتصال مع تركيا 
وإيران ودول اخلليج واألمم املتحدة ومبعوثي النظام السوري وكل أطياف املعارضة لتحديد برنامج املؤمتر 
وموع��ده الدقيق. وتابع وزير اخلارجية الروس��ي ان »النتائ��ج ايجابية« لكنه اك��د ان فصائل من املعارضة 

السورية رفضت إجراء مفاوضات مع النظام السوري.{
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سلخ األحياء العربية عن القدس: هذا ما يخشاه الفلسطينيون
مع أن املقترح لم يطرح على الكنيست اإلسرائيلي 
للتصويت عليه بعد، إال أن خطط االحتالل لسلخ أحياء 
مقدس��ية يقطنها أكثر من 150 ألف نس��مة عن القدس 
احملتلة، وما يعرف بحدوده��ا البلدية املصطنعة، بدأ 

يثير مزيداً من ردود الفعل الفلسطينية املنّددة.
ويلتق��ي ه��ذا املش��روع، ال��ذي يق��ف وراءه وزير 
ش��ؤون القدس اإلسرائيلي زئيف إلكني، مع مخططات 
أخرى تستهدف ضّم كتل استيطانية كبرى في محيط 
املدينة املقدس��ة إلى نفوذ بلدية االحتالل، أو ما يعرف 
ب�»الق��دس الكب��رى« التي تس��اوي في مس��احتها ما 
نس��بته عش��رة في املئة من مس��احة الضفة الغربية. 
وتضيف ه��ذه املخططات إل��ى الصراع ح��ول القدس 
بع��داً آخر من ص��راع الدميوغرافيا املس��تمر، إذ تتيح 
رفع عدد املس��توطنني في حدود القدس الش��رقية إلى 
أكث��ر م��ن 750 ألف مس��توطن، وف��ق ما يق��ول خبير 

االستيطان خليل تفكجي.
ويح��ّذر تفكجي من أن االحتالل »حس��م معركته 
على القدس مع الفلس��طينيني قب��ل أن يبدأ التفاوض 
معه��م ح��ول مس��تقبل املدين��ة ومصيره��ا، إذ بات��ت 
سيطرته املطلقة عليها واضحة، وهو ما سيحول دون 

قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس مستقبالً«.
أما وزير ش��ؤون القدس ومحافظ املدينة، عدنان 
احلس��يني، فيعتبر أن ما أعلن بخصوص سلخ أحياء 
مقدس��ية وإخراج س��كانها منه��ا، هو »تطهي��ر عرقي 
يس��تهدف زرع أغلبية يهودية في املدينة املقدس��ة«، 
بعد أن سّجلت نس��بة املقدسيني فيها في آخر إحصاء 
نح��و 40 ف��ي املئة م��ن مجموع الس��كان، األم��ر الذي 

اعتبرته سلطات االحتالل تهديداً ملستقبل القدس.
ويرى احلسيني أن »أبعاداً سياسية أخرى خطرة 
تقف وراء هذا القرار، أهمها رسم حدود سياسية ومنع 

العدي��د  ش��هدت 
العربي��ة  العواص��م  م��ن 
تظاه��رات  واإلس��المية 
احتجاجي��ة تندي��داً ب�»وع��د 
بلف��ور« ال��ذي مّه��د الحت��الل 
وقيام  الفلس��طينية  األراضي 

دولة االحتالل اإلسرائيلي.
ش��ارك  تون��س،  ف��ي 
ي��وم  النش��طاء  عش��رات 
تظاه��رة  ف��ي  اخلمي��س، 
احتجاجية أمام مقر السفارة 
بالعاصم��ة  البريطاني��ة، 

التونسية، ملطالبة بريطانيا باالعتذار عن وعد بلفور.
ودع��ت إل��ى الوقفة التي مت خاللها تس��ليم الس��فير 
تطالب��ه  مكتوب��ة  رس��الة  كوي��ل  هامي��ش  البريطان��ي 
باالعتذار، كل من الّرابطة الّتونسية للتسامح )مستقلة( 
والهيئ��ة الوطني��ة لدع��م املقاوم��ة ومناهض��ة التطبيع 

والصهيونية.
ورّدد احملتجون ش��عارات من قبي��ل »بريطانيا هي 
هي«، و»بريطانيا اس��تعمارية«، و»الشعب يريد حترير 

فلسطني«، و»املوت إلسرائيل«.
وفي األردن، سلمت اللجنة الوطنية األردنية حلملة 
مائة عام على وعد بلفور، مذكرة للسفارة البريطانية في 
عّم��ان، تطالب احلكوم��ة البريطانية باالعتذار الرس��مي 
للشعب الفلسطيني على تبعات ونتائج الوعد املشؤوم.
باالعت��راف  بريطاني��ا  حكوم��ة  املذك��رة  وطالب��ت 
واإلقرار باملس��ؤولية التاريخية والقانونية واإلنس��انية 
واألخالقية عن األضرار اجلس��يمة التي حلقت بالش��عب 
العربي الفلس��طيني، والعمل على جبر تلك األضرار وفقاً 
لقواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة واإلنصاف، ومبا 

يضمن عودة الالجئني إلى ديارهم وتقرير املصير.
ورفع مئات املعتصمني أمام مقر الس��فارة شعارات 
منددة ب�»الوعد املش��ؤوم«، وداعية العتذار بريطانيا عن 
الوع��د، وحتم��ل مس��ؤوليتها القانوني��ة واألخالقية عن 

نتائجه.
ونظم حتالف القوى الفلسطينية في لبنان اعتصاماً 
رمزياً أمام مقر اإلس��كوا )جلنة األمم املتحدة االقتصادية 
واالجتماعية لغرب آسيا( في بيروت في الذكرى املئوية 

أية إمكانية للتفاوض على مستقبل القدس«، في وقت 
يأمل الفلس��طينيون بأن تؤدي املفاوضات السياسية 
في حال اس��تئنافها إل��ى بدء التفاوض ح��ول القدس 
الش��رقية باعتباره��ا عاصم��ة للدول��ة الفلس��طينية 

العتيدة.
ووفقاً لتقديرات فلس��طينية، يصل عدد الس��كان 
الفلس��طينيني في القدس الش��رقية إل��ى حوالى 320 
أل��ف مواطن، يقط��ن جزء كبير منهم ف��ي األحياء التي 

تستهدفها خطة إلكني.
وتس��تهدف هذه اخلطة أحياء فلسطينية فصلها 
اجلدار العنص��ري عن مدينة الق��دس، مثل كفر عقب، 
شمالي املدينة، ومخيم شعفاط وعناتا، شمالي شرق 
الق��دس احملتلة. وفي ح��ال متت املصادق��ة على هذه 
املخطط��ات، فلن تتعدى نس��بة املقدس��يني وقتئذ 12 

في املئة من عدد السكان.
ويرى مدي��ر »مركز القدس للحق��وق االجتماعية 
واالقتصادي��ة« زياد احلم��وري، أن فصل هذه األحياء 
وس��لخها ع��ن الق��دس احملتلة، يعن��ي تفاق��م معاناة 
عش��رات اآلالف م��ن قاطن��ي ه��ذه األحي��اء اجتماعياً 
واقتصادي��اً، وارتف��اع مع��دالت الفقر والبطال��ة فيها. 
كم��ا س��يترّتب عل��ى ذل��ك تفش��ي مش��كالت وظواهر 
اجتماعي��ة خطرة في هذه األحياء، إضافة إلى األبعاد 
االس��تراتيجية املتعلّق��ة بدميغرافي��ة الق��دس الت��ي 
تش��هد صراعاً هو األش��د خط��ورة منذ الع��ام 1967، 
إذ تتس��ارع وتيرة االس��تيطان ف��ي املدينة املقدس��ة، 
وترتف��ع أع��داد املس��توطنني على نحو كبي��ر، وهو ما 
س��يفضي إل��ى خلخلة املي��زان الدميوغراف��ي لصالح 

الوجود االستيطاني.
وتلتقي أقوال احلموري مع تصريحات كان أدلى 
بها الوزير اإلسرائيلي إلكني، وحّذر حكومته مما سّماه 

للوعد.
وش��ارك ف��ي الوقف��ة املئ��ات م��ن أبن��اء املخيم��ات 
الفلسطينية في لبنان، رفعوا خاللها األعالم الفلسطينية 
وش��عارات مناهض��ة لوع��د بلفور، مث��ل »أل��ف وعد لن 

يصنع دولة«، و»حضارتنا عصّية على االقتالع«.
مظاهرات في تركيا

ش��هدت مدينت��ا أنق��رة وصقاري��ا التركيت��ان، يوم 
اخلميس، مظاه��رات احتجاجية تندي��داً ب�»وعد بلفور« 
الذي مّهد الحتالل األراضي الفلس��طينية وقيام إسرائيل. 
وجتّم��ع مواطنون أتراك ف��ي منطقة قريبة من الس��فارة 
البريطاني��ة بأنق��رة، ف��ي إط��ار املظاه��رة الت��ي نّظمتها 
جمعي��ة »ش��باب األناض��ول«، ورفع املتظاه��رون العلم 

الفلسطيني، والفتات مناهضة لبريطانيا.
وقال رئيس فرع اجلمعية في أنقرة »حسن قرمان«، 
ف��ي كلمة خ��الل املظاه��رة، إن رس��الة وزي��ر اخلارجية 
البريطان��ي األس��بق آرث��ر جيم��س بلف��ور، إل��ى الل��ورد 
)اليهودي( ليونيل وولتر دي روتشيلد، مّهدت لتأسيس 
إس��رائيل. وأشار إلى أن »إس��رائيل الصهيونية هي أكبر 
ب��الء على اإلنس��انية«، وأن وعد بلفور يع��ّد »عاراً« على 

بريطانيا.
ودعا السلطات البريطانية إلى االعتذار من شعوب 
الش��رق األوس��ط واإلنس��انية جمعاء، وخاصة الشعب 

الفلسطيني، إزاء الوعد.
 »IHH« وقادت منظمة اإلغاثة اإلنس��انية التركية
احتجاج��اً في جامع��ة »صقاريا« ش��مال غرب��ي تركيا، 

شارك فيه عدد من الطالب املتظاهرين.{

»قنبلة دميوغرافية موقوت��ة، تهدد األغلبية اليهودية 
في القدس«.

ونق��ل عن إلك��ني ادعاءه أن »ما بني ثلث الس��كان 
إل��ى نصفه��م في كف��ر عقب ومخي��م ش��عفاط، هم من 
س��كان الضفة الغربية، وهي مناطق يستش��ري فيها 
اإلره��اب واجلرمية والفق��ر واملخدرات وينع��دم فيها 

القانون، حي��ث ال وجود حلكم حقيقي ال من إس��رائيل 
وال من السلطة الفلسطينية«.

وعل��ى الرغ��م م��ن االحتجاج��ات وردود الفع��ل 
الفلس��طينية على مخطط س��لخ أحياء فلسطينية في 
الق��دس عن نف��وذ بلدية االحتالل، ف��إن التوقعات في 
املدينة املقدسة تش��ير إلى أن التصويت على مشروع 
الفصل وس��لخ هذه األحياء س��يحظى بالدعم من قبل 
أعض��اء الكنيس��ت اإلس��رائيلي الذي��ن يهيم��ن عليهم 
اليمني املتطرف، والذي وضع ثقله خلف هذا املشروع، 
وحشد الدعم الواس��ع لضم كبرى الكتل االستيطانية 
ح��ول القدس لنفوذ بلدية االحتالل، محققاً حلم قادته 
التاريخيني أمثال شارون بإقامة القدس الكبرى، التي 
سيصل عدد مستوطنيها في غضون السنوات العشر 

املقبلة إلى أكثر من مليون مستوطن.{

بقلم: محمد محسن

مظاهرات بعواصم عربية وإسالمية
لمطالبة بريطانيا باالعتذار عن وعد بلفور

خيارات المقاومة
بعد العدوان على قطاع غزة

بقلم: حازم عياد 

الصحافة الصهيونية لم تتوقف عن دراس��ة الردود املتوقعة واملمكنة للمقاومة الفلسطينية، كما 
لم تتوقف عن مناقش��ة اهداف العدوان األخير على قطاع غزة ودوافعه وتوقيته، الى جانب مناقش��ة 
تصريحات الناطق باس��م اجليش الصهيوني الذي وصفته الصحافة اإلس��رائيلية بأنه تصريح اخذ 
طابع االعتذار للمقاومة الفلس��طينية؛ ما جعل من محاوالت نقل املعركة الى ارض العدّو تتحول الى 
معركة داخلية محتملة بني اركان الكيان الصهيوني ومؤسساته حول جدوى هذه الهجمات والغاية 

منها.
فالكيان االس��رائيلي وقادته كانوا على موعد مع مناقش��ة توس��يع حدود مدينة القدس، لتشمل 
ض��م العديد من املس��تعمرات في الضف��ة الغربي��ة، إال أن التراجع عن القرار بضغ��وط امريكية، هّدد 
بإشعال معركة داخلية بني اركان اليمني الصهيوني، كما كانت بانتظار تعثر املصاحلة واالعالن عن 
فشلها أُمنية صهيونية لم تتحقق بعد، دافعاً لنقل املعركة مباشرة الى قطاع غزة، لتتحول بالتدريج 
ال��ى ترقب واس��ع ليس ف��ي الكيان بل ف��ي االقليم بأكمل��ه، انخرطت في��ه مصر وامريكا ف��ي محاولة 

امتصاص واحتواء ردود الفعل الفلسطينية.
املقاومة الفلس��طينية متلك خيار الرد، م��ا يتيح لها أن تناور وتفاوض لفترة ليس��ت بالقصيرة، 
حملاولة حتقيق مكاس��ب سياسية ممكنة تعزز مكانة املصاحلة، أو تعزيز عالقاتها بالقوى اإلقليمية، 
وتعظيم الش��روخ ب��ني الكي��ان وحلفائه والق��وى اإلقليمية املنخرطة ف��ي األزمة األخي��رة؛ فالعدوان 
الصهيوني بقدر ما أربك املقاومة الفلس��طينية إال انه أحرج الكيان؛ بس��بب سوء التخطيط والتوقيت 

واالهداف التي طالت حركة اجلهاد اإلسالمي.
فالكيان االس��رائيلي يعان��ي من ضغوط سياس��ية داخلية وإقليمي��ة، وتباينات تتس��ع أحياناً 
وتضيق أخرى مع حلفائه األمريكان بخصوص احللول السياس��ية املمكنة، الى جانب التباينات مع 
مصر التي تبحث عن صيغة جديدة تتيح لها املجال للتعامل مع القطاع، واستعادة دورها اإلقليمي؛ 
ما يعني ان محاوالت نقل املعركة الى الساحة الفلسطينية متثل الهدف األساسي؛ أمر يتطلب جهوداً 
فلس��طينية مماثلة لالستثمار في احلدث، وتعميق االنقسامات واخلالفات داخل املعسكر الصهيوني 
وعالقات��ه البينية الدولية واإلقليمية، ولعلها تكون مفتاح احلل وكلمة الس��ر لتحديد خطة العمل في 

املرحلة املقبلة.{

سامي أبو زهري: لم نبع أرضنا لليهود
بل ُأخذت منا بالقوة

الديون عن الدول��ة العثمانية مقاب��ل احلصول على 
وطن، لكنه رفض.

وع��ن أس��باب وع��د بلف��ور، ق��ال أبو زه��ري إن 
»أوروب��ا عملت عل��ى إيجاد كيان إس��رائيلي إلحداث 
انقسام في األرض العربية، إضافة إلى التخلص من 

اليهود في الدول األوروبية«.
وبش��أن املصاحلة مع حرك��ة التحرير الوطني 
الفلس��طينية )فت��ح(، ق��ال أب��و زه��ري: »نح��ن في 
حماس معنّي��ون بإجناح جه��ود املصاحلة.. جوهر 
اخلالف م��ع اإلخوة ف��ي الضفة )الغربي��ة( هو عدم 
تعامله��م م��ع قطاع غزة عل��ى أنه ج��زء ال يتجزأ من 

الشعب الفلسطيني«.
واعتب��ر أن البع��ض »يتعامل م��ع حماس على 
أنه��ا ذهبت إل��ى املصاحلة م��ن منطق ضع��ف، لكن 
هذا وهم مطلق«. ولفت إلى أن »االحتالل اإلسرائيلي 
أعلن رفض��ه التعامل م��ع أي حكومة فلس��طينية إال 
بعد تنفيذ شروطه، ومنها اعتراف حماس بإسرائيل 

ونزع سالحها«.
وخت��م أبو زهري كلمت��ه: »نقول الي��وم هنا في 
تركي��ا إن حماس لم ول��ن تعترف بإس��رائيل في أي 
ي��وم من األي��ام، وال ميك��ن أن تتخلى عن س��الحها.. 
ن��درك أن الظ��روف صعب��ة، ولكنن��ا على يق��ني بأن 

النصر من عند الله لهذه األمة«.{

أكد املتح��دث باس��م حركة املقاومة اإلس��المية 
أن  الثالث��اء،  ي��وم  زه��ري،  أب��و  س��امي  )حم��اس( 
الفلس��طينيني ل��م يبيع��وا أراضيه��م لليه��ود بداي��ة 
الق��رن املاضي، كما يزعم البعض، وإمنا أُخذت منهم 

بالقوة.
ج��اء ذلك خ��الل ن��دوة ف��ي العاصم��ة التركية 

أنقرة، مبناسبة مرور 100 عام على وعد بلفور.
و»وعد بلفور« هو االس��م الشائع للرسالة التي 
بعثه��ا وزي��ر اخلارجي��ة البريطان��ي األس��بق آرث��ر 
جيم��س بلف��ور، ف��ي 2 تش��رين الثان��ي 1917، إلى 
اللورد )اليهودي( ليونيل وولتر دي روتشيلد، ويعد 
فيه��ا بأن تبذل حكومته أقصى جهدها إلنش��اء وطن 

قومي لليهود في فلسطني.
البريطاني��ني  أن  عل��ى  زه��ري  أب��و  وش��دد 
انتزعوا األرض من الفلس��طينيني بالق��وة، وأعطوها 
لليه��ود. وتاب��ع: »م��ن املس��تحيل أن يه��رب العرب 
يبيعوه��ا  أو  أراضيه��م  ويترك��وا  )الفلس��طينيون( 
لليهود، بل حدث��ت مواجهات قوية ب��ني اجلانبني«، 
وق��ال إن »وع��د بلفور أس��س لضياع فلس��طني، وقد 
س��بقه ع��ام 1799 دعوة القائ��د الفرنس��ي نابليون 

بونابرت، اليهود إلقامة وطن قومي لهم بفلسطني«.
وزاد بأن اليهود عرضوا على السلطان العثماني 
عبد احلميد الثاني )1842-1918(، أن يسددوا كل 
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ثالثّية القضّية الكردية
بين تركيا وإيران

أع��ادت التط��ورات األخي��رة ف��ي قضي��ة اس��تفتاء 
كردس��تان العراق طرَح عالقة القومي��ة الكردية بقضايا 
املعق��دة،  اإلقليمي��ة  السياس��ية  املنطق��ة، وبتداخالته��ا 
وبجوالت التوظيف املوسمية األخيرة، من تواطؤ إقليمي 
دول��ي ضد انفصال اإلقليم، وتواطؤ إس��رائيلي وش��راكة 

أميركية جزئية لدفعه التخاذ قرار االنفصال.
وه��و ما يؤكد حجم التوظيف��ات املتناقضة للقضية 
الكردية التي حتولت إلى كرة نار ال ُتفيد اإلخوة الكرد وال 
العرب، وال أش��قاَءهم األتراك؛ وإمنا يأخُذ منها الالعبون 

الدوليون وغيرهم حصتهم، ثم ينقضون غزل وعودهم.
وال ب��ّد م��ن أن نؤك��د حقائ��ق مهمة تت��وارى في ظل 
اجل��دل الدائر ع��ن مس��ؤولية الكرد عن بع��ض األزمات، 
وحتتاج إلى معي��ار منصف ينصفهم، وينصف ش��ركاء 
األم��ة معه��م م��ن عناص��ر القوميات الت��ي رافق��ت الكرد 
ف��ي الرحل��ة التاريخية اإلس��المية، وهم الع��رب والترك 
والف��رس. والعنصر األخير نتحدث عنه كقومية مس��لمة 
تنتمي إلى الشرق، ونحتاج بالضرورة إلى قواعد تفاهم 
معه��ا وتعايش، فضالً عن الش��راكة الفكري��ة التاريخية 

للفرس في الشرق.
لك��ن املش��كلة تكمن ف��ي تغ��ّول النظام املمث��ل لهذه 
القومي��ة ف��ي إي��ران، وشراس��ته العنصري��ة والطائفية 
التي تستثمر تهييجاته الضخمة، واملواجهات اإلعالمية 
الطائفي��ة أو العنصري��ة لم حتقق أي معادل��ة توازن مع 
إيران، وإمنا محاوالت تصعيد موس��مي تتوس��ل الغرب 
لإلنقاذ من إيران، فيما يواصل هو رهاناته البائسة -كما 
جرى ف��ي اخلليج العربي- من جورج بوش األب وحتى 
دونال��د ترام��ب، والن��اجت ه��و كّم هائ��ل من الوه��م يزيد 

العرب رهقاً، ويتزامن مع سقوط خطير لدول الشرق.
واملس��ألة التي نقصدها باإلنصاف ه��ي أن القومية 
الكردي��ة تعرض��ت جلمل��ة م��آٍس وك��وارث، وُمنعت من 
تش��كيل دول��ة قومي��ة كم��ا حص��ل لش��ركائها م��ن بقية 
القوميات الث��الث في الش��رق، وأن التوظيف أو التواطؤ 
السياس��ي -ال��ذي ُيتهم��ون ب��ه- ه��و أيضاً حاف��ٌل لدى 

العرب كما غيرهم، وهو أيضاً مثبت في نس��يج حكايات 
اإلخ��وة األتراك ع��ن اخليانات ف��ي تاريخهم السياس��ي 

احلديث، وفي التاريخ العثماني.
لكن اإلش��كال أيض��اً يكمن ف��ي أن القومي��ة الكردية 
ذاته��ا تعي��ش صراعات ليس��ت س��هلة، فاأليديولوجية 
املاركس��ية التي يؤم��ن بها ح��زب العمال الكردس��تاني 
ل��م تضمن له االس��تقالل عن التفوي��ج الغربي املصلحي 
ب��ل العك��س، إذ اس��ُتخدم ملط��اردة املؤسس��ات الكردية 

اإلميانية واالجتماعية املرتبطة بالروح اإلسالمية.
ال لش��يء إال لكونه��ا راب��َط اس��تقرار اجتماع��ي مع 
ش��ركائها ف��ي أقاليمه��م، ولم يك��ن هناك تقدي��ر مصالح 
نس��بي ُيحس��ب به حجم ما حققته مرحلة حزب العدالة 
والتنمية ملصلحة املواطنني الكرد في تركيا، واالنس��جام 
االجتماع��ي الش��عبي م��ع إخوته��م األناضولي��ني، رغم 
املصادم��ات األمني��ة الصعب��ة واملروع��ة للش��عبني بني 
حزب العمال واجليش واألمن التركينْي، والتاريخ املرّوع 

منذ مذابح كمال أتاتورك ومآسي التغريبة الكردية.
لكن قواعد اللعبة الدولية كانت ترى أن كردس��تان 
يجب أن تبقى بعد تهذيبها، فقد كان أمام الرئيس مسعود 
البارزاني -الذي أعلن تنحيه عن رئاسة اإلقليم- فرصة 
تاريخي��ة اللتق��اط اعتراض األتراك الش��ديد ورس��ائلهم 
القوي��ة، واالجتاه نحو صفقة تضمن بقاء وحدة العراق، 
��نة  وق��وة اإلقلي��م م��ع مش��روع وح��دة وطني��ة م��ع السُّ
والوطني��ني العراقيني، خارج البيت الش��يعي املس��يطر 

عليه من إيران.
وكان م��ن املمك��ن أن يؤس��س ه��ذا االتف��اق ملرحلة 
ضرورية جداً لألشقاء األتراك، ُيعاد عبرها طرح مشروع 
مصاحلة مع الكرد داخل تركيا، ولكن لم يحصل هذا األمر 
في حينه، وانهار مش��روع االستفتاء الذي صادف رفضاً 
غربياً خش��ية من تأثي��ره على مش��اريع انفصال غربية 

تستعر اليوم في كتالونيا وغيرها.

كم��ا أن هن��اك لعبة إيراني��ة أميركي��ة خاصة أنهت 
ه��ذه املرحل��ة م��ن الصع��ود الك��ردي، وس��واًء كان ذلك 
لفش��ل أميركي وإعادة متوضع خضوعاً لق��وة إيران، أم 
كان لرغبة ذاتية تتعلق بحس��ابات واشنطن؛ فالنتيجة 

واحدة.
وفي ه��ذا الضلع الثاني حتتاج النخبة السياس��ية 
الق��رار  صان��ع  -وكذل��ك  البارزان��ي  ملس��عود  الوارث��ة 
السياس��ي بأنقرة- إلى تركيز استراتيجي، وأن يعيروه 
اهتماماً بالغ��اً ملصاحلهما، ويقدروا م��ا مُيكن أن يتحقق 

لهما ولشعبيهما.
وه��ذا بالطبع يطرح س��ؤاالً دقيقاً الي��وم: هل هناك 
وراث��ة جي��دة وأفضل من عه��د البارزاني؟ وهل س��َتتُرك 
إيران النخبة الكردية تتشكل ذاتياً، أم ستصنع منها بيتاً 
كردي��اً -كما صنعت بيتاً ش��يعياً حت��ت قبضتها اليوم- 

كعملية سياسية ومجتمع، أمام قرار شيعة العراق؟
إن أنق��رة جنح��ت -ف��ي آخ��ر املنعط��ف- بحماي��ة 
ش��خصيتها م��ن التورط العس��كري في كردس��تان، لكن 
ال ي��زال املل��ف معلقاً ووضع��ه حس��اس، فتحديات قلب 
الغرب الطاولة على أنق��رة قائمة، وجتارب تركيا -التي 
فش��لت في املوصل وفي مجمل ميدان الثورة الس��ورية- 
ال تلغ��ي دور مؤامرات أعداء الثورة ضد أنقرة والش��عب 
الس��وري، لكن أيضاً يظهر كيف س��اهم فش��ل اجتهادات 
تركيا السياس��ية -رغ��م دورها اإلنس��اني املركزي- في 

خسائر كبيرة.
لق��د أرادت أنق��رة حتقي��ق مس��احات ردع ميداني��ة 
حلدودها بدالً من دعم إعادة صناعة الثورة استراتيجياً، 
وبالتالي ستكس��ب ب��ه تأميناً أفضل بكثي��ر حلدودها لو 
دع��م تش��كيل اجليش احل��ر وأعي��د تنظيمه بعد نكس��ة 
2013، وُحم��ي من اخت��راق الس��لفية اجلهادية للميدان 

الذي انقلب في النهاية على اجلانب التركي، الذي اضطر 
إل��ى أن يفاوض ال��روس دون أي ضمانات ملا بعد انتهاء 

الثورة السورية.
وبالتال��ي ال ب��ّد من عق��د الش��راكة واالنفت��اح على 
كردس��تان الع��راق في اس��تقالل عن أطماع إي��ران، التي 
ال نس��قط أهمي��ة التنس��يق الترك��ي معها، ف��ي ظل لعبة 
األمم الكب��رى ووجود حتالف خليجي مع إس��رائيل، لكن 
الذراع الكردية اخلاصة بإيران في ش��مال سوريا ال تزال 
مرشحة ألدوار ضّد ما بقي من الثورة السورية ومناطقها 

وضّد تركيا.
إنن��ا ال نط��رح مثاليات، ب��ل حتى املب��ادئ ليس لها 
حض��ور في ظل املصال��ح املتصارعة داخل أمم الش��رق، 
وفي وضع العرب البائس؛ لكننا ُنذّكر بتحقيق معادالت 
نس��بية مهم��ة لدفع أكبر الض��رر وحتقيق أكثر مس��احة 
ممكن��ة ملصالح قوميات الش��رق، والنج��اة من احلروب، 
وكردس��تان إيران -كضلع ثال��ث- تبقى اليوم األضعف 
في قدرات التفعيل لس��احتها، لق��وة هيمنة نظام طهران 
-رغ��م كل الضجي��ج ال��ذي يث��ار عنه��ا- ولالضطه��اد 

التاريخي لعلمائها وألبنائها.
واملدخل هنا -س��واء إلقليم األح��واز العربي احملتل 
أو كردس��تان إيران- يق��وم على دعم النض��ال احلقوقي 
السياس��ي لإلقليم، وهو مس��ار بدأت أنق��رة التفكير عام 
في��ه 2016 ألك��راد إي��ران، رداً عل��ى مش��روع إي��ران مع 
»ح��زب االحت��اد الدميقراطي« )PYD( الك��ردي بقيادة 

صالح مسلم.
وقد ينته��ي اليوم دون أن تنهي طهران مش��روعها، 
واملوقف الذي ندعو له هو الس��عي ف��ي دعم حقوق هذه 
اجلماعات والش��عوب من أمم الش��رق، دون توريطها في 

مشروع عسكري يعمل له البعض مع اإلسرائيليني.{

بقلم: مهنا احلبيل

النهاية األليمة لمجلس التعاون الخليجي
التع��اون  ملجل��س  الع��ام  األم��ني  تصري��ح  مث��ل 
اخلليجي، الس��يد عبد اللطي��ف الزياني، صدمة متوقعة 
ألغل��ب املالحظ��ني واملراقب��ني عل��ى الس��احة اخلليجية 
خاص��ة، والعربي��ة عام��ة. التصريح��ات صادم��ة ألنها 
تلغي كل ش��روط االستقاللية لهيكل رسمي ُجعل أساساً 
م��ن أجل ف��ض النزاع��ات البيني��ة بني ال��دول اخلليجية 
بطرق س��لمية. إذ تعكس اصطفاف��اً معلناً مع طرف دون 
آخ��ر، وهي كذل��ك متوقعة؛ ألنه��ا تعكس املوق��ف الدائم 
للهياكل الرسمية العربية، مبا هي أبواق خارجية للنظام 
االستبدادي في س��لوكاته املختلفة، خاصة بعد الصمت 
الطويل الذي انتاب املنظمة الرس��مية األبرز خليجياً؛ في 

خضم أزمة عاصفة.
تصريحات السيد الزياني نقلها إعالم دول احلصار، 
ومفادها أنه يستنكر »الهجوم الذي تشنه دولة قطر على 
بقي��ة دول مجل��س التع��اون«، أي أن دول��ة قط��ر »ذات 

املس��احة التي ال ت��كاد ترى عل��ى اخلريط��ة«، كما يقول 
أعداؤه��ا، والتي تضم ما يقارب 300 ألف مواطن قطري، 

تهاجم دوالً يفوق تعداد سكانها 120 مليون نسمة!
م��ا يس��تفاد م��ن تصريح��ات املس��ؤول األول ع��ن 
املؤسس��ة اخلليجية الرس��مية األولى؛ هو أن��ه يقف إلى 
جان��ب ال��دول الت��ي أعلن��ت حص��اراً جائ��راً عل��ى دولة 
عربية مس��لمة في شهر رمضان، وقطعت إمدادات الدواء 
والغذاء وحليب الرّضع؛ على حاضنة جغرافية صغيرة 
بحجم قطر، بإغ��الق املعبر البري الوحي��د الذي يربطها 

باليابسة.
 املواقف الرس��مية لدولة قطر، الت��ي عبر عن آخرها 
أمي��ر البالد، مبا هو الس��لطة العليا للدول��ة، أو تلك التي 
ترجمه��ا وزي��ر اخلارجية خ��الل مختلف اللق��اءات التي 
عقدها ف��ي الداخ��ل واخلارج، تعك��س اس��تعداداً مطلقاً 
للح��وار، وي��داً ممدودة خلف��ض التصعيد والس��عي إلى 

املصاحلة. لم تضع قطر شروطاً للحوار، ولم ترسم سقفاً 
للصلح؛ غير احترام السيادة القطرية وعدم املس باألمن 

القومي للدولة وحدودها الترابية أو قراراتها الوطنية.
ه��ذه املواقف الرس��مية، مبا فيه��ا تصريحات وزير 
اخلارجية الس��ابق الش��يخ حمد بن جاس��م، تنسف كل 
االدع��اءات الت��ي عّب��رت عنه��ا دول احلص��ار وأبواقه��ا 
اإلعالمي��ة منذ مدة، وتلك التي ختمه��ا األمني العام لدول 
مجل��س التع��اون اخلليج��ي؛ بوض��ع الضحّي��ة م��كان 

اجلاني ووضع اجلالد في مرتبة الضحية.
مجلس التعاون اخلليجي هو واحدة من املؤسسات 
العربية الرسمية التي رأت النور من أجل تفعيل التعاون 
ب��ني ال��دول األعضاء التي تع��د األغنى عربياً ومش��رقياً. 
املجل��س آلي��ة لتنس��يق مواق��ف ال��دول األعض��اء حول 
القضايا اإلقليمية والدولية، وه��و يهدف في النهاية إلى 
حماي��ة س��المة مجتمع��ات ال��دول التي يغطيه��ا. عرف 
املجلس محاوالت كثيرة لالنصهار واالحتاد، لكنها باءت 
بالفش��ل، مثل جتربة الوحدة النقدية التي ختمت بفشل 

ذريع كشف حجم التناقضات بني الدول األعضاء.
من جه��ة ثانية، ال ُتذك��ر لتاريخ املجل��س إجنازات 
كبي��رة ميكن احلدي��ث عنه��ا أو تعدادها، بل ه��و كغيره 
من املؤسس��ات العربية الرسمية، ليس إال واجهة للعمل 
املش��ترك بالتنس��يق والتعاون؛ في الوقت الذي مرت كل 
احل��روب التي دم��رت األمة عبر ه��ذه املؤسس��ات، بدءاً 
باحت��الل الع��راق وح��روب اخللي��ج، وص��والً إل��ى ذبح 

الثورات العربية وحصار قطر.
حص��ار قط��ر ه��و واحدة م��ن أخط��ر األزم��ات التي 

عرفته��ا األمة، وه��ي األزمة التي تهدد بتف��كك ما بقي من 
نسيجها احلضاري بعد س��قوط احلواضر الكبرى، مثل 
العراق وس��وريا بفعل احلرب، وس��قوط حواضر أخرى 

بفعل الفساد واالنقالب، مثل مصر واجلزائر.
منذ أزمة اخلليج األخيرة وإعالن حصار دولة قطر؛ 
اختف��ى األم��ني العام ل��دول مجل��س التع��اون، واختفى 
معه املجلس برمته، ولم نكد نس��مع له صوتاً في خضم 
أزم��ة خانقة تعصف بالدول التي ميثلها املجلس وأمينه 
الع��ام، والت��ي كادت تتح��ول إلى ح��رب وغ��زو وتغيير 
للنظ��ام بالقوة العس��كرية، كم��ا صرح بذل��ك أمير دولة 
الكويت خ��الل لقاءاته األخيرة. اليوم حتول املجلس إلى 
ج��زء من الصراع الدائر، بعد تصريحات أمينه العام، أي 
أنه صار جزءا من املعركة نفس��ها وطرف��اً فيها. الصدمة 
احلقيقي��ة ل��م تكن ف��ي الصم��ت املتواطئ ال��ذي اختاره 
املجلس خالل خمس��ة أش��هر من عمر األزمة، بل الصدمة 
الكبيرة متثلت ف��ي تصريحات أمينه العام التي تناقض 

الدور الذي جعل له املجلس وأمينه العام.
ل��م تق��ف املؤسس��ات الرس��مية العربية يوم��اً إلى 
جانب الش��عوب العربي��ة، وال إلى جانب املس��تضعفني 
في األرض، رغ��م كل اجلرائم التي ارتكبت في حق األمة. 
ولي��س م��ا يحدث ف��ي حق ش��عب س��وريا الي��وم، وفي 
ح��ق األبرياء في ليبيا وف��ي العراق وف��ي اليمن؛ إال خير 
دليل على أن املؤسس��ات الرس��مية العربية مؤسس��ات 
مش��بوهة، بل ه��ي مداخل للتمك��ني لكل املش��اريع التي 

تهدف إلى تفكيك ما تبقى من البناء احلضاري لألمة.
 أمير دولة قطر صّرح خ��الل لقائه األخير مع إحدى 
القنوات األمريكية أنه ال س��بيل إلى إغالق قناة اجلزيرة، 
وأن دولة قط��ر لن ترضى بإغالق منب��ر إعالمي حر. هذا 
القرار هو الذي أخرج في نظرنا األمني العام لدول مجلس 
التعاون عن صمته؛ ألن القرار إعالٌن بأن القناة ستواصل 
تغطية امللف��ات واألخبار العربية باملوضوعية ذاتها، بل 
وبش��كل أكثر جرأة، بعد أن رفع عنها احلصار اجلائر كل 
التحفظات وكل احلرج من اخلوض في ملفات حساس��ة 

ومصيرية ملستقبل الوعي العربي.{

بقلم: محمد هنيد 
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لماذا خالف السيسي التوقعات في مسألة انتخابات الرئاسة؟
خالف عبد الفتاح السيسي جميع التكهنات التي 
حتدث��ت ع��ن »رغبته« من خ��الل البرملان ف��ي تعديل 
مواد بالدس��تور تس��مح بتمديد فترته الرئاس��ية إلى 
س��ت س��نوات بدالً من أربع، ولثالث مدد رئاسية بدالً 

من مدتني رئاسيتني.
 »CNBC« وقال السيسي، في حوار نقلته قناة 
األمريكية عبر موقعها اإللكتروني، يوم الثالثاء، إنه ال 
يس��عى إلى ترشيح نفسه لوالية رئاس��ية ثالثة )في 
انتخاب��ات 2022(، مؤكداً عدم تعديل دس��تور بالده 

خالل الفترة احلالية.
وأوضح السيس��ي في احلوار ذاته أنه س��يحترم 
الدس��تور، الذي يقر فق��ط مدتني رئاس��يتني للرئيس، 
في إش��ارة غير مباش��رة لرغبته في إمكانية الترش��ح 

لوالية ثانية، والتي لم يعلن عنها بعد.
وعلق سياسيون على تصريحات السيسي بأنه 
حت��دث عن عدم رغبته في اجلل��وس أكثر من فترتني، 
وكأنه ضمن الفترة الرئاس��ية الثاني��ة التي ال تفصله 

عنها سوى بضعة أشهر من اآلن.

ضغوط خارجية
 وع��ن أس��باب تراج��ع السيس��ي ع��ن رغبته في 
تعديل املادة 140 من الدس��تور اخلاصة بالرئاس��ة، 
ق��ال أس��تاذ العل��وم السياس��ية، ح��ازم حس��ني: إن 
»السيسي تعرض لضغوط شديدة لعدم التالعب في 
الدس��تور في ما يتعلق مبدة الرئاس��ة وفترتها، وهذه 

االعتراضات كانت من اخلارج«.
 وأضاف أن »السيسي رمبا تلقى نوعاً من اإلنذار 
بأن التالعب مبواد الرئاسة في الدستور غير مسموح 
به دولياً، ورمبا تكون هناك ضغوط داخلية من داخل 
مؤسس��ات الدولة بعدم التالعب بها«، مش��يراً إلى أن 
مثل ه��ذه التصريح��ات »تتعارض متاماً م��ع رغبته 
بتعديل الدس��تور، لكنه أصبح على م��ا يبدو مضطراً 

لاللتزام بها«.
 وأوضح أن »السيسي يريد أن يبقى حاكماً، لكنه 
مع الوقت يريد أن يجعلها رغبة املؤسس��ة العسكرية 
وه��و  مصلحته��ا،  عل��ى  والعم��ل  باس��مها  للتح��دث 
يعم��ل كل ما في وس��عه لكي ترى )أي املؤسس��ة( أن 
مصلحتها في بقائه )السيس��ي( ف��ي احلكم، لكن هذه 
االس��تراتيجية ال تنجح طوال الوق��ت، ولن تنجح في 

املستقبل القريب«.
 مباذا نصحه اإلسرائيليون؟

املصري��ة  العالق��ات  مرك��ز  رئي��س  رأى  فيم��ا   
األمريكي��ة، صفي الدي��ن حامد، أن أي قرار للسيس��ي 
مرهون برغب��ات الكيان الصهيون��ي واإلمارات، وقال  
إن »رغبة كهذه في تعديل الدس��تور قبيل االنتخابات 
س��تكون ممجوجة في العاصمة األمريكية والعواصم 

الغربية؛ لذلك لم يقدم عليها«.
 وع��زا ه��ذا التراج��ع إل��ى »اس��تماعه لنصيح��ة 
أصدقائه اإلسرائيليني، وأن األهم هو البقاء في احلكم 
ألربع س��نوات قادم��ة، وليس احلديث ع��ن تعديالت 

دستورية سابقة ألوانها اآلن«.
واس��تبعد أن »يك��ون ن��زل عن��د رغب��ة الطغم��ة 
العس��كرية احلاكم��ة من أجل ت��داول الكرس��ي في ما 
بينهم؛ ألن جميع طموحاتهم حتت قدم السيسي وَمن 

خلفه ِمن اإلسرائيليني واإلماراتيني وغيرهما«.
 ودعا حامد إلى عدم االهتمام برغبات السيس��ي، 
فهو -بحسب وصفه- »رجل أحمق«، قائالً: »يجب أال 
يأخ��ذ منا الرجل الكثير من الوق��ت، فقراراته تأتي من 
اخلارج باألمر املباشر«، مضيفاً: »السؤال هنا... كيف 
نواجه هذا املخطط الشيطاني الستمرار هذا السيسي 

عل��ى الس��احة ليدم��ر ف��ي مصر أكث��ر مما دم��ر خالل 
السنوات املاضية؟«.

 لصالح من يعمل السيسي؟
ب��دوره، ق��ال السياس��ي املص��ري أحم��د رام��ي 
احلوفي، إن »السيس��ي ليس في احتي��اج عملي لذلك 
اآلن، وإن كان س��يفعل ذل��ك فتوقيته ه��و قبيل انتهاء 

فترة رئاسته الثانية إذا استمر إلى هذا التوقيت«.
 ورأى أن إطالق الدعوات لها »كان من قبيل تهيئة 
ال��رأي الع��ام لقب��ول الفكرة الحق��اً، وجل��س النبض، 
بحيث تتم االستفادة من ذلك الحقاً عندما يجّد اجلد«، 
مش��يراً إلى أن  السيس��ي »يعمل لصالح اجلزء األكثر 
نف��وذا ف��ي املؤسس��ة العس��كرية، وهو أيض��اً اجلزء 
األكثر ارتباطاً بالغ��رب ومصاحله، واألكثر توافقاً مع 

املصالح الصهيونية«.
 تصريحات في الهواء

 في حني شكك عضو االشتراكيني الثوريني، حامت 
تليمة، في »أن تكون مثل هذه التصريحات صادرة عن 
السيس��ي«، لكنه في الوقت نفسه رحب بها »إن كانت 
صادق��ة وحقيقي��ة«. وقد أع��رب عن تخوف��ه من »أن 
تك��ون مجرد تصريح��ات قبل االنتخابات الرئاس��ية، 
كم��ا عهدنا ذلك من قبل، حيث كانت تطلق تصريحات 

ال يلتزم بها، وال يؤخذ بها«.
 واس��تبعد أن يك��ون للق��وى املدني��ة أي دور في 
هذا التغير، قائالً إن »الق��وى املدنية ليس لديها الثقل 
الكافي من أجل إثناء السيس��ي ع��ن التراجع عن قرار 
اتخ��ذه أو يري��ده، ول��و أراد متري��ره مل��ّرره دون أي 

مقاومة تذكر«.
 وأع��رب ع��ن اعتقاده ب��أن موقف السيس��ي »له 
عالقة بالضغوط اخلارجية، فهناك اشتراطات دولية 
من الدول املانح��ة والصناديق الدولية بعدم التالعب 
باالستحقاقات االنتخابية لضمان الدعم، ولم يعد من 
املقب��ول إعادة س��يناريو حكم مبارك، بع��د التغيرات 

التي وقعت على املستويني املصري والعربي«.{

بقلم: محمد أحمد 

نش��ر موق��ع CNN يوم األح��د، قائم��ة تضم 17 
ش��خصاً م��ن األم��راء واملس��ؤولني الس��ابقني ورجال 
األعم��ال، الذين ج��رى إيقافهم من قب��ل اللجنة العليا 
ملكافح��ة الفس��اد، الت��ي أم��ر العاهل الس��عودي امللك 
سلمان بن عبد العزيز بتشكيلها يوم السبت، برئاسة 

ولي العهد األمير محمد بن سلمان.
 ،CNN وتض��م القائم��ة، الت��ي حصل��ت عليه��ا
وأكدها أيضاً بدر العس��اكر مدير املكتب اخلاص لولي 

العهد كالً من:
األمير الوليد بن طالل رجل األعمال رئيس ش��ركة 
اململك��ة القابض��ة، األمي��ر متع��ب ب��ن عبد الل��ه وزير 
احلرس الوطني الذي أعفاه امللك س��لمان من منصبه 
بأم��ر ملك��ي ي��وم الس��بت، األمير ترك��ي بن عب��د الله 
أمير منطقة الرياض الس��ابق، األمي��ر تركي بن ناصر 
الرئيس العام لألرصاد وحماية البيئة س��ابقاً، األمير 
فهد بن عبد الله بن محمد نائب وزير الدفاع الس��ابق، 
خال��د التويج��ري رئي��س الدي��وان امللك��ي الس��ابق، 
ع��ادل فقي��ه وزير االقتص��اد الذي أعفاه امللك س��لمان 

يوم الس��بت، إبراهيم العس��اف وزير املالية السابق، 
محم��د الطبيش��ي الرئي��س الس��ابق للمراس��م امللكية 
في الدي��وان الس��عودي، عمرو الدب��اغ  محافظ هيئة 
االس��تثمار الس��ابق، عبد الله الس��لطان قائ��د القوات 
البحرية الذي أعفاه امللك س��لمان يوم السبت، سعود 
 ،STC الدوب��ش الرئيس التنفيذي الس��ابق لش��ركة
خالد امللحم املدير العام لش��ركة اخلطوط السعودية 
الس��ابق، صالح كامل رئيس مجل��س إدارة مجموعة 
»دلة البركة« ومؤس��س مجموع��ة ART اإلعالمية، 
بك��ر بن الدن رئي��س مجل��س إدارة مجموعة بن الدن، 
الوليد اإلبراهيم رج��ل األعمال ومالك مجموعة قنوات 
MBC، محمد العمودي رجل األعمال رئيس مجموعة 

كورال للنفط.
وكان العاهل الس��عودي أمر بتش��كيل جلنة عليا 

برئاسة ولي العهد، قبل عمليات االعتقال بساعات.
وكان��ت األجه��زة األمني��ة الس��عودية قامت قبل 
أس��ابيع باعتقال عدد من العلم��اء والدعاة في اململكة 

العربية السعودية.{

أسماء المعتقلين من األمراء والمسؤولين
 في السعودية

قالت وكالة األنباء الس��عودية الرس��مية إن األمير 
محمد بن س��لمان ول��ي العهد، رئيس مجلس الش��ؤون 
االقتصادية والتنمية، كلف الوزراء املعنّيني باتخاذ كل 
ما يلزم لتمك��ني الش��ركات واإلدارات التنفيذية في تلك 
الشركات واملؤسس��ات مبواصلة أنشطتها االقتصادية 
ومش��روعاتها ومعامالته��ا املالي��ة واإلداري��ة في ضوء 
أنظمتها ولوائحها الداخلية واحملافظة على حقوق كافة 

األطراف ذوي العالقة.
جاء ذلك خالل اجتماع ملجلس الشؤون االقتصادية 
والتنمي��ة عقد يوم الثالثاء في قص��ر اليمامة بالرياض 
برئاس��ة ابن س��لمان، ومت خالل��ه بحث مقتض��ى األمر 
امللكي بتش��كيل جلنة عليا ملكافحة الفساد برئاسة ولي 
العهد، واستدعاء عدد من األشخاص املتورطني في تلك 

القضايا لالستجواب والتحقيق.
ونّوه املجل��س بأن »اس��تمرار عمل تل��ك الكيانات 
يش��كل دعماً لالقتصاد الوطن��ي، ويحافظ على جاذبية 
املناخ االس��تثماري باململكة، ويس��هم ف��ي ايجاد فرص 
وظيفي��ة، مبا يعزز حماي��ة احلقوق ويضم��ن التنافس 

العادل«.
وأوض��ح املجل��س أن »تعزي��ز النزاه��ة ومنع هدر 
املال العام يصب في مصلحة النمو املس��تدام لالقتصاد 
الوطني، ويزي��د من عدالة الفرص بني منش��آت القطاع 

اخلاص والشركات واملؤسسات احمللية واألجنبية«.
وب��نّي »أن تل��ك اإلج��راءات الت��ي اتخذته��ا الدولة 

ذات أهمي��ة ف��ي ضم��ان االس��تقرار وحماي��ة الف��رص 
االس��تثمارية، وحتقيق املناخ العادل لكل املس��تثمرين 

احملليني والدوليني«.
وأك��د املجل��س ان احلكوم��ة الس��عودية ملتزم��ة 
»التزاماً تاماً حماية حقوق األفراد واملؤسسات اخلاصة 
والشركات الوطنية واملتعددة اجلنسيات داخل اململكة 
وخارجه��ا، مبا ف��ي ذلك القطاع��ات التجاري��ة واملالية 
واالقتصادي��ة اململوك��ة جزئياً أو كلي��اً لبعض املتهمني 

واملوقوفني«.
وأص��در العاه��ل الس��عودي امللك س��لمان بن عبد 
العزيز يوم الس��بت، حزمة أوام��ر ملكية، يقضي أحدها 
بتش��كيل جلنة عليا برئاس��ة ولي العه��د، للتحقيق في 

قضايا الفساد، واتخاذ ما يلزم جتاه املتوّرطني.
وفي أعقاب تش��كيل اللجنة، نقلت قناة »العربية« 
الس��عودية، عن مصادر )لم حتّددها(، حجز أحد عش��ر 
أميراً وأربعة وزراء حاليني وعش��رات س��ابقني بالبالد، 

من جانب اللجنة لتورطهم في قضايا فساد.
مصرفي��ة  مص��ادر  قال��ت  س��ابق،  وق��ت  وف��ي 
لألناضول، إن السلطات السعودية بالتعاون مع البنك 
املركزي والبنوك احمللية، جمدت ما بني 1000 - 1300 

حساب مصرفي.
وأكدت املصادر أن هذا العدد مرشح للزيادة بشكل 
كبي��ر م��ع توقيف أس��ماء جدي��دة أو جتميد حس��ابات 

جديدة لألشخاص املوقوفني حتى اليوم.{

السعودية تعلن تمكين الشركات التابعة 
للمتهمين بالفساد من مواصلة أنشطتها

البنتاغون يرحب بتصريحات السعودية 
حول دور إيران باليمن ودعمها للحوثّيين
العتباره عمال من أعمال احلرب ضد اململكة«.

وأكد أن »الس��عودية حتتف��ظ بحقها في الرد 
على إي��ران ف��ي الوقت والش��كل املناس��بني الذي 

يكفله القانون الدولي«.
اعت��راض  م��ن  يوم��ني  بع��د  ج��اء  البي��ان 
ص��اروخ باليس��تي أطلقه مس��لحو احلوثي على 
مط��ار الرياض، ف��ي حادثة قوبل��ت بتنديد عربي 
وإس��المي. وقال التحالف إنه »مبعاينة وفحص 
حط��ام ص��اروخ الس��بت)املاضي(، وآخ��ر أطلقه 
احلوثي��ون يوم 22  مت��وز املاض��ي، ثبت ضلوع 
الصواري��خ  ه��ذه  إنت��اج  ف��ي  اإليران��ي  النظ��ام 

وتهريبها للميليشيات احلوثية«.
وبعد س��اعات م��ن ص��دور بي��ان التحالف، 
ق��ال وزي��ر اخلارجي��ة الس��عودي ع��ادل اجلبير 
إن ب��الده »ل��ن تس��مح ب��أي تعّديات عل��ى أمنها 
الوطن��ي«، وأنه��ا »حتتف��ظ بح��ق الرد بالش��كل 
والوقت املناس��بني على تصرفات النظام اإليراني 
العدائية«. جاء هذا في سلس��لة تغريدات نشرها 
عبر حسابه الرسمي مبوقع التواصل االجتماعي 

»تويتر«.{

رحبت وزارة الدفاع االمريكية »البنتاغون«، 
بالتصريح��ات الس��عودية التي تظه��ر دور إيران 
باليم��ن و»ضلوعه��ا« ف��ي دعم مس��لحي جماعة 
»أنصار الله« )احلوث��ي(، وتزويدها بالصواريخ 

الباليستية.
جاء ذل��ك في بيان صدر ع��ن البنتاغون يوم 
االثن��ني، عل��ى لس��ان، متحدث��ه، أدري��ان رانكني 
جاالوي، وقال البيان: »نرحب بالبيان السعودي 
الذي يظهر الدور اإليراني اخلطير في اليمن ومدها 

مليليشيات احلوثي بالصواريخ«.
املتح��دة  »الوالي��ات  أن  ال��وزارة  وأك��دت 
اإلره��اب  ملكافح��ة  مع��اً  تعم��الن  والس��عودية 
ومواجهة دور إي��ران املزعزع للمنطقة«، مش��ددة 
على سعيها للحفاظ على »روابط دفاعية متينة« 

مع الرياض.
وفجر االثن��ني أصدر التحالف العربي بقيادة 
الس��عودية، بياًنا اعتبر فيه »ضلوع« طهران في 
تزوي��د احلوثيني بالصواري��خ الباليس��تية التي 
اس��تهدفت الس��عودية »عدواناً عس��كرياً س��افراً 
ومباش��راً م��ن قب��ل النظ��ام اإليران��ي، ق��د يرق��ى 
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روسيا: قواعدنا باقية
 بعد هزيمة »داعش«

رجح نائب رئيس جلنة الدفاع مبجلس 
الدوم��ا الروس��ي، يوري ش��فيتكني، أن تبقي 
روسيا على قواعدها العسكرية في سورية، 
للحيلول��ة دون تفاق��م األوض��اع م��ن جديد. 
وأض��اف ش��فيتكني، ف��ي تصري��ح لوكال��ة 
ق��د  »األوض��اع  أن  الروس��ية  »نوفوس��تي« 
تتعقد في أي حلظة«. وقال إن من الضروري 
بق��اء القواع��د العس��كرية ف��ي س��ورية بعد 
انته��اء األعم��ال القتالية حتى يك��ون ممكناً، 
حتى بعد انته��اء العملي��ات القتالية، إعادة 

االنتشار مجدداً.
وسبق لنائب وزير اخلارجية الروسي، 
أوليغ سيرومولوتوف، أن صرح بأن مسألة 
س��حب الق��وات الروس��ية من س��ورية، بعد 
االنتص��ار عل��ى تنظي��م »داع��ش«، مرتبطة 
القاعدت��ني  أن  مؤك��داً  هن��اك،  باألوض��اع 
حميمي��م  ف��ي  الروس��ية،  العس��كريتني 

وطرطوس، ستبقيان.
وب��دأت الق��وات الروس��ية في س��ورية 
عملياتها العس��كرية، من��ذ 30 أيلول من عام 
2015، ف��ي إط��ار دعمه��ا جه��ود احلكوم��ة 
الس��ورية ف��ي مج��ال محارب��ة التنظيم��ات 
اإلرهابية، وعلى رأس��ها »داع��ش« و»جبهة 

النصرة« سابقاً.

أمير الكويت للنواب: 
ابتعدوا عن »االنجرار العاطفي« 

الكويت��ي  األم��ة  مجل��س  رئي��س  نق��ل 
)البرملان( مرزوق الغامن للنواب رس��الة من 
أمي��ر الكويت الش��يخ صباح األحم��د اجلابر 
الصب��اح دعا فيه��ا أعضاء مجل��س األمة في 
إلى »ع��دم االجنرار العاطفي« بش��أن األزمة 

اخلليجية.
وأك��د األمي��ر ف��ي رس��الته الت��ي تاله��ا 
الغ��امن أن الكوي��ت ف��ي ه��ذه األزم��ة تق��ف 
»كوسيط حقيقي من الداخل اخلليجي نفسه 
معن��ي بحل األزمة بني األش��قاء ال طرفاً ثالثاً 
ب��ني فريق��ني وعل��ى ه��ذا النه��ج املوضوعي 

والصادق يجب أن نبقى ونعمل«. 
وتضمنت الرس��الة أيض��اً أهمية »عدم 
االجنرار العاطفي واالنفعال��ي في ما يتعلق 
باألزمة بني األشقاء في اخلليج وأهمية وقف 
كل محاوالت التراش��ق السياسي واإلعالمي 
التي قد ينجرف إليه��ا البعض في ما يتعلق 

باألزمة اخلليجية«.

القدوة: طلب سحب سالح 
الفصائل غير مقبول

اللجن��ة املركزي��ة حلرك��ة  ق��ال عض��و 
»فتح« ناص��ر القدوة إن املطلب اإلس��رائيلي 
بسحب سالح الفصائل في غزة »غير مقبول 

وغير واقعي وغير قابل للتطبيق«.
وأض��اف الق��دوة ف��ي مؤمت��ر صحافي 
عق��ده ف��ي رام الل��ه، »أن نزع الس��الح يكون 
إما باحلرب أو من خالل تس��وية سياسية«، 
مش��يراً إلى أن إس��رائيل جربت احلرب ثالث 
م��رات ول��م تنجح في ن��زع الس��الح، وأنه ال 
يوجد أية تس��وية تل��وح في األف��ق. وتابع: 
ب��وادر تس��وية فإنن��ا  »وف��ي ح��ال وج��ود 

سنتحدث في املوضوع في حينه«.
حرك��ة  ف��ي  مس��ؤول  أول  والق��دوة 
»فت��ح« يوضح موقف احلرك��ة من موضوع 
»س��الح املقاومة« في غزة، إذ أصدر عدد من 
املس��ؤولني في احلرك��ة واملنظم��ة، في وقت 
س��ابق، تصريح��ات دع��وا فيها إل��ى وجود 

»س��الح واح��د« األم��ر ال��ذي فه��م عل��ى أنه 
مطالبة بسحب سالح الفصائل.

»إسرائيل« تعتقل 125 طفاًل 
الشهر الماضي

ذكرت مؤسسات حقوقية فلسطينية أن 
القوات اإلس��رائيلية اعتقلت 483 فلسطينياً 
خالل تشرين األول املاضي، بينهم 125 طفالً 

وأربعة صحافيني.
وأضافت املؤسس��ات في بيان أن العدد 
األكب��ر من ه��ذه االعتق��االت كان ف��ي مدينة 
الق��دس احملتلة، إذ بلغ ع��دد املعتقلني 137، 
والبقية موزع��ون على احملافظ��ات كافة في 
الضف��ة الغربية إضافة إلى س��بعة معتقلني 

من قطاع غزة.
وأوضح��ت املؤسس��ات احلقوقي��ة أنه 
»في سياق تكريس سياسة االعتقال اإلداري 
أصدرت س��لطات االحت��الل 86 أم��راً إدارياً، 

بينها 35 أمراً جديداً«.
املعتقل��ني  »ع��دد  أن  البي��ان  وذك��ر 
الفلسطينيني في س��جون االحتالل بلغ نحو 
فت��اة   11 بينه��ن  س��يدة   59 منه��م   ،6300
قاص��راً، فيما بلغ عدد املعتقل��ني األطفال في 
س��جون االحت��الل نح��و 250، ووص��ل عدد 

املعتقلني اإلداريني إلى نحو 450 معتقالً«.

الصين »تخّفف« بيانًا 
لمجلس األمن عن ميانمار

دع��ا مجل��س األم��ن ميامنار إل��ى وقف 
حملتها العس��كرية في والية راخني )غرب(، 
والس��ماح بعودة أكثر من 600 ألف من أبناء 
أقلي��ة الروهينغ��ا املس��لمة الذي��ن ف��روا من 

الوالية إلى بنغالدش املجاورة.
ال��ذي س��بق  املجل��س  بي��ان  وتضم��ن 
حض��ور األمني العام ل��ألمم املتحدة أنطونيو 
غوتيريش قم��ة خاصة تعقده��ا رابطة دول 
جن��وب ش��رقي آس��يا )آس��يان( ف��ي مانيال 
ه��ذا األس��بوع ملناقش��ة قضي��ة الروهينغا، 
غالبية الفقرات التي وردت في مش��روع قرار 
بريطان��ي فرنس��ي واعترض��ت الصني على 
معظمها، قبل أن توافق عليها بعد مفاوضات 
شاقة مع اش��تراطها صدور النص باعتباره 
بياناً غير مل��زم وليس قراراً دولياً، وتخفيف 
اللهجة في ش��أن حقوق اجلنس��ية ومطالبة 
ميامن��ار بالس��ماح بزي��ارة بعث��ة حلق��وق 

اإلنسان إلى البالد.
وأدان املجل��س بإجم��اع ال��دول ال���15 
األعض��اء أعم��ال العنف ف��ي راخ��ني، مبدياً 
»قلقه البالغ« من انتهاكات حقوق اإلنس��ان 
»بينه��ا تلك الت��ي ارتكبتها ق��وات األمن ضد 
الروهينغ��ا، مث��ل القت��ل والعن��ف اجلنس��ي 
وح��رق املن��ازل واملمتل��كات«، مع التش��ديد 
على »ضم��ان عدم اللجوء مج��دداً إلى القوة 
املفرط��ة ف��ي راخني، وإع��ادة إرس��اء اإلدارة 

املدنية وتطبيق حكم القانون«.

أردوغان يعتبر أن تركيا تمّر 
بأكثر مراحلها حساسية

الترك��ي رج��ب طي��ب  الرئي��س  اعتب��ر 
أردوغان أن ب��الده متّر مبرحل��ة هي »األكثر 
حساس��ية« منذ حرب االستقالل بعد احلرب 
العاملي��ة األولى، الفت��اً إلى أن العالم يش��هد 
»إعادة هيكلة جذرية« من ش��أنها أن تش��ّكل 
»معالم الق��رن املقبل«. وق��ال إن »التطورات 
ليس��ت  األوس��ط  الش��رق  تش��هدها  الت��ي 
عش��وائية، ولها أبع��اد قريب��ة أو بعيدة تهّم 
تركي��ا«. وأضاف خالل لقائه األس��بوعي مع 
ن��واب حزب »العدال��ة والتنمية« احلاكم في 
البرمل��ان الترك��ي: »األح��داث التي يش��هدها 
العال��م واملنطقة تش��ير إلى أن هن��اك عملية 
إع��ادة هيكل��ة جذرية من ش��أنها أن تش��ّكل 
معال��م الق��رن املقب��ل«. ونّب��ه إل��ى أن تركيا 
»مت��ّر مبرحل��ة ه��ي األكث��ر حساس��ية من��ذ 
حرب االس��تقالل« التي قادها مصطفى كمال 
أتات��ورك ضد قوات أجنبية احتلت أجزاء من 

األناضول بعد احلرب العاملية األولى.
ورأى أن »كل ح��دث« وق��ع ف��ي تركي��ا 
خالل الس��نوات األربع أو اخلم��س املاضية، 
يظه��ر »أنها فصل م��ن مؤامرة تس��تهدفها«، 

مندداً ب� »اس��تخدام تنظيمات إرهابية خالل 
تلك الفترة إلخضاع تركيا، من خالل مشروع 
يبدأ مبح��اوالت إلث��ارة فوض��ى اجتماعية، 
ويستمر عبر اس��تهدافها بهجمات إرهابية«. 

وأكد أن بالده لن »توقف مكافحة اإلرهاب«.

بن سلمان يّتهم إيران بـ»عدوان 
مباشر« على المملكة

اتهم ولي العهد الس��عودي األمير محمد 
ب��ن س��لمان، ايران بش��ن »عدوان عس��كري 
مباش��ر« على اململكة عبر اليمن، في تصعيد 

جديد للهجة ضد طهران. 
وأعلن��ت الس��عودية الس��بت املاض��ي 
أن قواته��ا اعترض��ت ف��وق مط��ار الري��اض 
املتم��ردون  أطلق��ه  باليس��تياً  صاروخ��اً 
احلوثي��ون ف��ي اليم��ن نح��و العاصم��ة، ما 
أدى الى سقوط ش��ظايا منه في حرم املطار، 

محملة طهران املسؤولية.
ونقلت وكالة االنباء السعودية »و ا س« 
ع��ن ولي العهد ف��ي اتصال هاتف��ي مع وزير 
اخلارجية البريطاني بوريس جونسون »ان 
ضلوع النظام اإليراني في تزويد امليليشيات 
احلوثي��ة التابعة ل��ه الصواريخ يعد عدواناً 
عسكرياً ومباش��راً من قبل النظام اإليراني«. 
وأض��اف ان ه��ذا االنخ��راط »ق��د يرق��ى إلى 
اعتباره عمالً من أعمال احلرب ضد اململكة«.

ترامب يشيد بالملك سلمان 
وولي العهد

أعرب الرئيس االميرك��ي دونالد ترامب 
االثن��ني ع��ن »ثق��ة كبي��رة« بحمل��ة مكافحة 
الفس��اد التي اطلقتها الس��لطات الس��عودية 
كب��ار  م��ن  العش��رات  خالله��ا  وأوقف��ت 
الش��خصيات السياس��ية واالقتصادي��ة في 
اململكة، مش��يراً الى ان ه��ؤالء ابتلعوا ثروات 

البلد مدى سنوات. 
»تويت��ر«  مبوق��ع  تغري��دة  ف��ي  وق��ال 
للتواص��ل االجتماع��ي: »ل��دي ثق��ة كبي��رة 
بامللك سلمان وبولي العهد السعودي االمير 
محمد بن س��لمان، فهما ي��دركان بالضبط ما 
ال��ذي يفعالن��ه«. وأض��اف ان »بعض��اً ممن 
يعامالنه��م بقس��وة + حلب��وا + بلدهم مدى 

سنوات!«.

موسكو قلقة وتدعو
 الجميع إلى ضبط النفس

أعلن��ت وزارة اخلارجي��ة الروس��ية أن 
»موس��كو قلق��ة إزاء تط��ورات الوض��ع ف��ي 
لبن��ان على خلفية اس��تقالة رئي��س الوزراء 
س��عد احلريري«. وأشار بيان للوزارة أمس، 
إلى أن »موس��كو قلقة إزاء تط��ورات الوضع 
في لبنان الصديق، وبات��ت تهّدد التوجهات 
اإليجابية التي كانت تتطّور بشكل ناجح في 
لبنان، منذ نهاية عام 2016، حني مّت جتاوز 
أزم��ة الس��لطة التنفيذي��ة، نتيج��ة انتخاب 
ميش��ال عون رئيس��اً للجمهورية، وتش��كيل 
حكومة ائتالفية برئاس��ة س��عد احلريري«، 
آم��الً »ف��ي املرحل��ة احلالي��ة املثي��رة للقلق، 
أن يتمّك��ن اللبنانيون من االتف��اق على حّل، 
يتج��اوب مع مصال��ح احلفاظ على الس��الم 
املدن��ي واالس��تقرار ف��ي لبن��ان، وأم��ن هذه 
الدولة ومنطقة الشرق األوسط بشكل عام«.

ندع��و  نفس��ه،  الوق��ت  »ف��ي  أض��اف: 
كل الق��وى اخلارجي��ة الت��ي لها تأثي��ر على 
تط��ورات األوض��اع ف��ي لبن��ان، إل��ى ضبط 
النفس، واتخ��اذ مواقف بناءة، ما ُيعتبر أمراً 
بال��غ األهمية، ف��ي ظل األوض��اع املعقدة في 

املنطقة بشكل عام«.

لقطات سريعة

في سوريا
متى يسقط بشار األسد؟

بقلم: ميشيل كيلو
يكتفي معارضون سوريون كثيرون بتكرار مطالب الثورة، العتقادهم أن 
ذل��ك كفيل بتحقيقها، ويتوهمون أن أهداف السياس��ة تتحقق بقدر ما جنريه 
على ألسنتنا، وأنها ال حتتاج إلى توسطات تنقلها من مستواها الفكري املجّرد 

إلى الصعيد الواقعي امللموس الذي تتجلى فيه وحده صوابية السياسة. 
ال تقتصر السياس��ة على أهدافه��ا، وال تكون صحيحة إال بقدر ما تس��هم 
ف��ي بن��اء ميزان قوى يتكف��ل ببلوغها، وبوض��ع برامج مرحلي��ة تتفوق على 
م��ا يعتم��ده اخلص��م منه��ا. ولم يس��بق أن جنح��ت ث��ورة اس��تبدلت هدفها 
االس��تراتيجي، األعلى والعام، به��دف أدنى وجزئي، هو مف��ردة بني مفرداته 
املتنوع��ة. ف��ي املقاب��ل، يرتبط جن��اح أي ثورة بنم��ط تفاع��ل مفرداتها الذي 
يتوق��ف بلوغ هدفها األعلى عليه. ومن اخلطأ قياس انتصار الثورة وفش��لها، 
الثورة املس��تمرة منذ قرابة س��بعة أع��وام، مبعيار وحيد هو رحيل األس��د أو 
بقاؤه، وجتاهل واقع الثورة املتش��عب واملعقد، ال��ذي يقّرر جناح مطالبها أو 
فش��لها، مبا في ذلك مطلب رحيل األس��د الذي ليس صحيحاً أو منطقياً القول 
إن حتقق��ه يعن��ي حكم��اً انتصار الث��ورة، م��ا دام رحيله باملوت، على س��بيل 
املث��ال، ال يعني ف��ي ظرفنا الراهن، أن الثورة هزمت إيران وروس��يا واملرتزقة 
والش��بيحة، وأن مس��ارها االنحداري انقل��ب إلى تصاع��دي، وأنها جتاوزت 
بنيته��ا الكارثي��ة القائم��ة وأخطاءه��ا وتبعثر قواه��ا، وتناقض��ات مكوناتها 
السياس��ية والعس��كرية؟ ثم، أليس محتمالً تخلص ال��روس أو اإليرانيني من 

األسد، ال لكي تنتصر الثورة، بل ملنع انتصارها؟ 
في ه��ذه احلالة، ه��ل يك��ون تخلصهم منه انتص��ارا للثورة؟ سيس��قط 
انتصار الثورة األسد، هذا ال شك فيه، لكن سقوطه ال يعني بالضرورة انتصار 
الثورة، ألن ميزان القوى الراهن والوضع الدولي ال يس��محان بذلك. أال يحتم 
هذا االعت��راف إعطاء األولوية في خططنا وممارس��اتنا لبن��اء أوضاع جتعل 
رحيل��ه هدفاً قابالً للتنفيذ، يخدم بصورة حصرية الثورة، وليس مطلباً كالماً 

يعانده الواقع، ويفرغه من أي مضمون؟ 
بعد س��بعة أعوام من التضحيات، ليس صحيح��اً أو جائزاً، ربط جناح 
الثورة ومصيرها مبصير األس��د. الصحيح ربط مصي��ره بنجاحها، الصعب 
اليوم إلى درجة االس��تحالة، بس��بب أوضاٍع علينا تكريس أولوياتنا إلخراج 
الش��عب والثورة م��ن احتجازاتها القاتل��ة الراهنة، التي حت��ول دون حتقيق 
أهدافنا، وفي مقدمها إسقاط األسد ونظامه، وانتصار الثورة هدف لن نبلغه، 

ما لم نخضع له أنشطتنا ومطالبنا جميعها، إن كنا نريد حقاً االنتصار. 
لن يرحل األس��د، ولن يزحزحه شيء أو أحد عن موقعه، غير من ميلكون 
القدرة على ذلك. ونحن لسنا اليوم منهم لألسف، ألسباب منها أننا دأبنا على 
اعتبار رحيله مسألة كالم، ونسينا أن أوضاعنا املزرية تلعب الدور األكبر في 
بقائ��ه! لذل��ك، إذا لم نقلع عن إس��قاط القاتل بالكالم، ول��م نتوقف عن اعتماد 
املطالب��ة الكالمية برحيل��ه معياراً للثوري��ة، وقعنا في فٍخّ مهل��ك، يقوم على 
فرز الس��وريني إلى فس��طاطني: فس��طاط الثوريني األقحاح، مع أنهم يكتفون 
من إس��قاط األس��د بالكالم، و»فس��طاط اخلونة« الذين يص��ّرون على توفير 
الش��روط العملية إلسقاطه. هذا الفرز، في حال وقوعه، لن يكون له أي عائد، 
غي��ر إضعاف الثورة ب��دل تقويتها، وصرف أنظارنا ع��ن واقٍع متس حاجتنا 
إلى استبداله بآخر، ميدنا بالقدرة على بناء نظام وطني دميقراطي، لن يكون 

السفاح رئيساً له، ولن ينهض إال على جثة نظامه وجثته! 
يفص��ل بع��ض معارض��ي س��ورية إس��قاط األس��د ع��ن واق��ع الث��ورة، 
ويجعلون التخلص من��ه قضيتها املركزية، ويتجاهلون أن عدم وقف ترّديها 
سيس��قطها هي ويبقيه، فال يكون الكالم عندئذ عن أولوية إسقاطه غير مجرد 
فقاعات لفظية، ال تسمن وال تغني، تطلقها نيات حسنة، ال تهزم عدواً أو تنصر 

صديقاً!{

اعتبرت األمم املتح��دة يوم االثنني، أن »اتفاق املصاحل��ة األخير املوقع بني 
حركتي فتح وحماس، لم يؤد إلى حتسني األوضاع في قطاع غزة«.

وق��ال نائب املتح��دث باس��م األمني الع��ام لألمم املتح��دة فرح��ان حق، إن 
»اس��تمرار نقص األدوية األساسية واإلمدادات الطبية في غزة آخذ في التدهور، 

مما يعيق بشدة توفير الرعاية الصحية«.
وأوضح أن »مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( ذكر أن ما يقرب من 
130 نوع��اً من املواد الطبية واألدوية احليوية، وصل في تش��رين األول املاضي 

إلى مستوى صفر من املخزون«.
وأضاف ف��ي مؤمتر صحف��ي مبقر املنظم��ة الدولية بنيوي��ورك، أن »نقص 
األدوي��ة تفاقم بنس��بة 45 % من مجموع قائمة البنود احلساس��ة إلى مس��توى 

الصفر«.
وأب��رز حق، أنه »رغم اتفاق املصاحلة، فإن الوضع لم يتحس��ن، في الوقت 
ال��ذي تأمل فيه األمم املتح��دة أن تؤدي املصاحلة إل��ى التخفيف من حدة األزمة 

اإلنسانية في غزة«.
ووقعت حركتا »فتح« و»حماس«، في العاصمة املصرية القاهرة، يوم 12 
تش��رين األول املاضي، على اتفاق املصاحلة، ونص االتفاق على تنفيذ إجراءات 
لتمك��ني حكوم��ة الوف��اق الوطني، من ممارس��ة مهامه��ا والقيام مبس��ؤولياتها 
الكاملة في إدارة ش��ؤون غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه مطلع كانون 

األول املقبل، مع العمل على إزالة كافة املشاكل الناجمة عن االنقسام.{

األمم المتحدة: األوضاع بغزة في تدهور
رغم اتفاق المصالحة
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كيف نفهم إقالة رئيس األركان المصري الفريق محمد حجازي؟
كثرت التأوي��الت وراء قرار إطاحة رئيس أركان 
اجليش املصري، الفري��ق محمود حجازي، وتباينت 
اآلراء ب��ني اجل��ّد واله��زل لفه��م األس��باب التي دعت 
الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي، إلى اتخاذ قرار 
اإلقالة املفاجئ، واجتهد متابعو املش��هد املصري في 
تكّهن األس��باب وتبنّي الدواف��ع. يعود ذلك إلى غياب 
الشفافية، وهيمنة الضبابية السياسية على قرارات 
السلطة، وعلى احلالة العامة للمشهد السياسي. هذا 
ما يدعو املتابعني إلى اعتماد احلدس والتنّبؤ مسلكاً 
وحيداً، للبحث عن احلقيقة، ومحاولة تفسير قرارات 

»اجلنرال« في سدة احلكم. 
ي��رى املتفح��ص أن اإلدارة املصري��ة تعاني من 
تناقض��اٍت عديدة في قرارها إقال��ة الفريق حجازي. 
اعتبر عديدون القرار صادماً، نظراً إلى عاملني: األول 
أن تعي��ني صه��ره محمود حج��ازي رئيس��اً لألركان 
كان قراراً مفصلياً للرئيس للسيس��ي، إّبان ترش��حه 

النتخابات الرئاس��ة عام 2014، حي��ث أْولى له ثقة 
كبيرة ف��ي إدارة ملفات عديدة مهم��ة، كامللف الليبي 
بتعيينه رئيس��اً للجنة املصرية املعنية بهذا الشأن. 
والثان��ي عدم وج��ود أي إش��ارات س��ابقة خلالفات 
بني الرئيس السيس��ي والفريق حج��ازي، حتى التي 
بات��ت قضايا ش��ائكة، كالتنازل ع��ن جزيرتي تيران 
اإلس��رائيلية  العس��كرية  والتدخ��الت  وصنافي��ر، 
املتكّررة في داخل عمق ش��به جزيرة سيناء. وعليه، 
نناقش أبرز ثالثة أسباب متداولة بشأن تفسير قرار 

اإلقالة. 
ربط��ت تفس��يراٌت عدي��دة ق��رار إقال��ة الفري��ق 
حج��ازي بح��ادث الواح��ات؛ ال��ذي راح ضحيته ما  
يزيد على 15 شرطياً، بينهم قيادات للنخبة األمنية، 
وللمفارقة أن يجتمع في هذا التفسير مؤيدو الرئيس 
عب��د الفتاح السيس��ي ومعارض��وه الذي��ن يعيدون 
ه��ذا القرار إلى معضل��ة تقصير األجه��زة األمنية في 
احلادثة، والفش��ل الذريع في إدارة املعركة 
»ضد اإلرهاب«، نظراً إلى تزامن قرار اإلقالة 
مع خروج قيادات مهمة في وزارة الداخلية 
من مواقعهم. بينما يرى مؤيدو السلطة أن 
القرار يرجع إلى حكم��ة الرئيس، أن ال أحد 
فوق احملاسبة، مهما كان حجم مسؤولياته 

ودرجة القرابة. 
ال يجيب هذا التفسير عن أسئلة عديدة، 
من أهمها أن وزارة الداخلية هي من يتحمل 
اجلانب األكبر من تبعات هذه احلادثة )إن 
لم تكن منفردة(، حيث لم ُيبلغ مس��ؤولوها 
قي��ادات اجلي��ش املوجودي��ن ف��ي منطق��ة 

احلادثة للتنس��يق في ما بينهم. وهذا ما يدعونا إلى 
التفكي��ر، ملاذا إطاح��ة رئيس أركان اجلي��ش وإغفال 

محاسبة وزير الداخلية مجدي عبد الغفار؟ 
وف��ي الس��ياق نفس��ه، ومن��ذ أح��داث االنق��الب 
العس��كري، مت تنفيذ عش��رات العمليات »اإلرهابية« 
ض��د ق��وات م��ن اجلي��ش املص��ري، أظه��رت غي��اب 
االس��تعداد والكفاءة القتالية ألفراد اجليش، ما أسفر 
عن س��قوط قتلى عديدين. ومن أب��رز هذه احلوادث، 
م��ا ح��دث في مت��وز املاض��ي من هج��وم عل��ى نقطة 
تابعة للجيش في منطقة البرث جنوب رفح، وأس��فر 

عن مقتل 23 ضابطاً وجندياً. 
وتطرح تفسيرات عديدة فرضّية وجود ضغوط 
من املجلس العسكري، إلزاحة رئيس األركان محمود 
حج��ازي، لتخطيه األقدمية عن��د تعيينه في منصبه 
رئيس��اً لألركان، حيث يش��كل ذلك جت��اوزاً لألعراف 
الراس��خة في املؤسسة العس��كرية التي تقضي بأن 
يجت��از رئيس األركان منصبي قائد ألحد اجليوش أو 

قائد ألحد األسلحة امليدانية. 
ومن املهم اإلش��ارة هنا إلى أن الرئيس السيسي 
أط��اح أهم جن��راالت املجلس العس��كري؛ باس��تثناء 
وزي��ر الدف��اع احملّصن دس��تورياً، على م��دار الثالث 
س��نوات املاضي��ة. وله��ذا، ف��إن األع��راف والتقالي��د 
العس��كرية لم تك��ن ُمقيدة ل��ه، وق��د مت جتاوزها في 
مرات عديدة س��ابقة، فقد خضعت تاريخياً وبدرجة 
أكبر، للتوازنات بني قيادة اجليش ومؤسسة الرئاسة 
عل��ى مس��احات النف��وذ والهيمن��ة داخ��ل األجه��زة 
األمنية. يش��كل ق��رار الرئيس جمال عب��د الناصر في 
آذار من عام 1964، لفرض تعيني محمد فوزي، مثاالً 
على هذا الق��رار، وهو القادم من إدارة الكلية احلربية 

لرئاس��ة األركان مباشرة، للحد من نفوذ عبد احلكيم 
عامر وسيطرته على اجليش واألجهزة األمنية. 

يتن��اول الط��رح الثال��ث أن اإلقال��ة ترج��ع إل��ى 
ترجي��ح خالفت��ه ملنص��ب رئي��س مجل��س ال��وزراء، 
املهندس ش��ريف إس��ماعيل، حيث يلوح قرب تقاعد 
األخي��ر ملرضه. ويبدو هذا التفس��ير منطقياً في حالة 
أن القرار كان مرتباً بشكل مسبق مع الفريق حجازي 
نفس��ه. لكن األقرب إل��ى الصحة أن حج��ازي فوجئ 
مثلنا متام��اً بقرار إقالته. نظراً إل��ى توازي القرار مع 
عودته م��ن اجتم��اع رؤس��اء أركان ال��دول احملاربة 
لإلره��اب، بدع��وة مباش��رة م��ن نظي��ره األميرك��ي، 
وبحض��ور رؤس��اء أركان أغل��ب دول املنطق��ة، وفي 
مقدمته��م رئي��س األركان اإلس��رائيلي، الفريق غادي 
آيزنك��وت. إلى جان��ب تزامن قرار اإلقال��ة مع تنحية 
أربعة م��ن قي��ادات »الداخلية« ع��ن مناصبهم، فبدا 
القرار بذلك مهيناً لش��خص الفري��ق حجازي، وظهر 

عدم علمه املسبق به، وأنه لم يكن يتوقعه. 
يبدو أن ثمة أس��باباً حقيقية ما زالت خافية عن 
كثيري��ن وراء ق��رار اإلقال��ة، وأن الصن��دوق األس��ود 
ألصحاب الس��لطة والس��طوة م��ا زال مليئاً بأس��رار 
وخباي��ا ل��م تع��رف بع��د. لك��ن يب��دو أن التفس��ير 
األكث��ر منطقي��ة حت��ى اآلن هو إع��ادة ترتي��ب بطيئة 
ومحس��وبة ألضالع مثلث القوى في النظام املصري، 
وه��ي املؤسس��تان العس��كرية واألمني��ة ومؤسس��ة 
الرئاس��ة. يترافق ذلك مع س��ير السيسي على خطى 
قدوته الرئيس األس��بق، أنور السادات، في تغييرات 
متوالية ومتسارعة لقيادات اجليش، لفرض وانتزاع 
دوائر للنفوذ ومس��احة أكبر ملؤسس��ة الرئاسة على 
حس��اب مؤسس��ة اجلي��ش. إذ يتض��ح أن الت��وازن 
القائ��م بني أضالع مثلث القوى وتقس��يم العمل الذي 
ج��رى بع��د »3 يولي��و« ع��ام 2013 لم يع��د مالئماً. 
وتل��وح ترتيبات وتوافقات لدوائ��ر احلكم، بعيداً عن 
التراتبي��ة الرس��مية أو املمارس��ات املتأصل��ة. أخيراً 
ال ينبغ��ي أن نغفل قرب م��ا يطلق عليه االس��تحقاق 
االنتخاب��ي املتعلق مبنصب رئيس اجلمهورية. وفي 
هذا اإلطار، نحن على شفا مواجهة شتاء ساخن يزيد 

أزمات السلطة ويعّمقها.{

بقلم: خالد السيد

أعلن املس��ؤول في ق��وات األمن بوالية 
تكساس األمريكية فرميان مارتن، أن مطلق 
النار الذي قتل يوم األحد، 26 شخصاً داخل 
كنيسة بحسب حصيلة رسمية جديدة، كان 

مزوداً رشاشاً وسترة واقية من الرصاص.
وأوض��ح مارت��ن ان��ه ل��م يت��م حتديد 
هوية املشتبه بإطالقه النار »بشكل كامل«، 
لكنه ق��ال إن األم��ر يتعلق ب�»ش��اب ابيض 
ف��ي العش��رينات من العمر يرت��دي مالبس 

سوداء«. 
وقد اس��تطاع الش��اب أن يل��وذ بالفرار 

قب��ل أن يتم العثور عليه جثة هامدة داخل س��يارته من 
دون أن يتض��ح في احلال ما إذا كان قد انتحر أو أن أحداً 

أطلق عليه النار. 
وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى سقوط 25 قتيالً 

على األقل داخل الكنيسة بينهم ابنة القس. 
وكان منف��ذ العملي��ة ق��د فتح الن��ار داخل كنيس��ة 
بتكساس أثناء الصالة في هذه الوالية الواقعة بجنوب 
الوالي��ات املتح��دة التي ما زال��ت في حالة م��ن الصدمة 
جراء أس��وأ حادث إطالق نار بتاريخها في تشرين األول 

في الس فيغاس.
ار، املس��ؤول مبقاطع��ة  ألب��رت غيم��ز ج��ي  وكان 
ويلس��ون حيث تقع الكنيس��ة املعمدانية في س��اذرالند 
س��برينغز، قد ق��ال إنه مت ابالغ��ه بان هن��اك »27 قتيالً 
واكثر م��ن 20 جريحاً« لكنه اوضح انه م��ا زال بانتظار 

تأكيد رسمي.
وقال جو تاكيت ش��ريف مقاطعة ويلس��ون لشبكة 
»ان بي س��ي« ان »حوالى 25 ش��خصاً« لق��وا مصرعهم 
وأصي��ب عش��رة آخ��رون عل��ى األق��ل. ويق��ول التع��داد 
األمريك��ي لعام 2010 إن نحو 860 ش��خصاً يعيش��ون 

في القرية.
وتداول��ت حس��ابات عل��ى مواقع التواص��ل صوراً 

للقاتل.
منفذ هجوم كنيسة تكساس

متكن��ت الس��لطات األمريكي��ة م��ن حتدي��د هوي��ة 
املهاجم الذي أطلق النار على كنيس��ة في والية تكساس 
يوم األحد وتسبب في مقتل 26 شخصاً وإصابة عشرين 

على األقل.
ونقل��ت وس��ائل اإلع��الم األمريكية عن مص��ادر في 

علنت جماعة تدعى »أنصار اإلسالم« مسؤوليتها 
عن هجوم الواحات بالصحراء الغربية املصرية، الذي 
أودى بحي��اة عدد من أفراد الش��رطة في العش��رين من 

تشرين األول املاضي.
وقال��ت اجلماع��ة -الت��ي ل��م تك��ن معروف��ة ف��ي 
السابق- في بيان أعلنته يوم اجلمعة: »ها هي معركة 
عرين األس��د ف��ي منطقة الواحات البحري��ة على حدود 
القاهرة بدأنا بها جهادن��ا، ومت لنا فيها النصر -بحول 

الله وقوته- على حملة العدّو«.
ولم تق��ّدم اجلماعة أي دليل على ادعائها، حس��ب 
وكالة رويترز، التي تضيف أن اجلماعة يبدو أنها تقدم 
نفس��ها عبر البيان إلى الش��عب املص��ري، ألنه تضّمن 
األس��باب الت��ي قالت إنه��ا دفعتها حلمل الس��الح ضد 

نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال��ت »أنص��ار اإلس��الم« إنه��ا احتج��زت أح��د 
الضب��اط ف��ي هج��وم الواح��ات، وإن س��الح الطي��ران 
املصري هاجمها بعد 11 يوم��اً، موقعاً عدداً من القتلى 

الشرطة أن مطلق النار على كنيسة » املعمدانية األولى« 
)فيرست بابتيست(، شخص أبيض يبلغ من العمر 26 

عاماً، يدعى »ديفن باتريك كيلي«.
وأعل��ن حاك��م تكس��اس غري��غ أب��وت ف��ي مؤمت��ر 
صحف��ي، أن ع��دد قتل��ى الهج��وم 26 ولي��س 27 كم��ا 
أعلنت وس��ائل اإلع��الم في وقت س��ابق. وق��ال فرميان 
مارتن املس��ؤول بقوات األمن بتكس��اس، أن 23 شخصا 
قتلوا داخل الكنيس��ة، وقتل ش��خصان خارج الكنيسة، 
فيم��ا فارق ش��خص احلي��اة بع��د نقله إلى املستش��فى. 
وأضاف مارتن أن املهاجم كان يّتش��ح بالس��واد بش��كل 
كامل ويرتدي س��ترة مض��ادة للرصاص، وهرب بعد أن 
أسقط س��الحه في موقع الهجوم، وعثر عليه الحقاً ميتاً 
في س��يارته، وقال مارتن إن املهاجم قد يكون انتحر، أو 
قتل على يد أحد الس��كان احملليني بع��د تعقبه من موقع 

الهجوم.
وقالت مصادر محلية إن قداس األحد في الكنيس��ة 
يحضره عادة حوالي 50 ش��خصاً، وأش��ارت إلى وجود 
رضي��ع في الثانية م��ن العمر وابنة قس الكنيس��ة التي 
تبل��غ م��ن العم��ر 14 عاماً ب��ني القتل��ى. وق��ال الرئيس 
األمريك��ي دونال��د ترامب في تغريدة على حس��ابه على 
موق��ع تويتر إن��ه يتابع املوقف من الياب��ان التي يجري 
زي��ارة رس��مية له��ا، وم��ن ث��م أص��در بياناً وص��ف فيه 
الهج��وم بالعمل الش��رير، وأض��اف: »ال ميك��ن للكلمات 
أن تعب��ر عن أملن��ا ومش��اعرنا، وأكد ترامب أن الش��عب 
األمريك��ي س��يتحد ويقف بقوة ف��ي وجه ماح��دث. لكن 
مص��ادر أمريكية مس��ؤولة أفادت ب��أن مطلق الرصاص 
لي��س له عالق��ة ب��أي تنظيم خ��ارج الوالي��ات املتحدة، 

وليست لديه أي توجهات إسالمية.{

بني مسلحيها.
 ودع��ت اجلماع��ة املصري��ني إل��ى االنضم��ام إلى 
جهاده��ا بالنف��س أو املال أو الدع��وة له��ا. وقالت إنها 
أطلق��ت س��راح جميع املجندي��ن الذي��ن احتجزتهم في 
هجوم الواحات، في إشارة إلى أنها استهدفت الضباط 

فقط.
ونعت اجلماعة أحد عناصرها ويدعى عماد الدين 

أحمد عبد احلميد، وهو ضابط سابق بالصاعقة.
وقال��ت عدة مص��ادر أمني��ة وقت الهج��وم إن 55 
ش��رطياً عل��ى األق��ل قتل��وا عندم��ا تعرض��ت دوريتهم 
لهجوم، ثم نفت وزارة الداخلي��ة ذلك في اليوم التالي، 
وقالت إن عدد القتلى 16 ش��رطياً فق��ط، وإن من بينهم 

11 ضابطاً.
ومنذ وقت طويل متثل الصحراء الغربية املصرية 
الشاسعة مشكلة أمنية للحكومة بسبب تدفق األسلحة 
إليه��ا عبر احل��دود مع ليبيا، خاصة بعد س��قوط حكم 

العقيد الراحل معّمر القذافي في 2011.{

26 قتياًل بإطالق نار داخل كنيسة
في مصر: »أنصار اإلسالم« تتبنى هجوم الواحاتبوالية تكساس األمريكية 

مقتل مدنّيين بقصف النظام
لغوطة دمشق المحاصرة

قتل ما ال يقل عن خمس��ة مدنيني بينهم أطفال بقصف مدفعي لقوات النظام وغارات جوية 
على أحياء سكنية بالغوطة الشرقية في ريف دمشق. وقال مراسلون إن قصف النظام استهدف 

بلدتي سقبا وكفربطنا في الغوطة الشرقية احملاصرة بريف دمشق.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنس��ية عن ناشطني سوريني أن عشرة أشخاص، بينهم أطفال، 

قتلوا في قصف متبادل بني قوات النظام وفصائل املعارضة في الغوطة الشرقية.
ويأتي هذا القصف في ظل استمرار معاناة املستشفيات في الغوطة الشرقية من نقص حاد 

في املستلزمات الطبية واألدوية، بسبب احلصار الذي تفرضه قوات النظام منذ خمسة أعوام.
وتشكل الغوطة الشرقية واحدة من أربع مناطق سورية مت التوصل فيها إلى اتفاق خفض 
توتر في أيار في إطار محادثات أس��تانا، برعاية كل من روسيا وإيران، حليفتي دمشق، وتركيا 

الداعمة للمعارضة.
وتراجع��ت وتيرة القص��ف على دمش��ق والغوطة الش��رقية مع بدء س��ريان اتفاق خفض 
التوت��ر عملياً في الغوطة في متوز ونتيجة اتفاقات عدة مع احلكومة الس��ورية أجلي مبوجبها 

اآلالف من مقاتلي املعارضة من مدن عدة في محيط العاصمة ومن أحياء عند أطرافها.{
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استهداف حزب اإلصالح اليمني.. ومساعي اإلمارات النفصال الجنوب
 ما حدث مؤخ��راً في العاصم��ة اليمنية املؤقتة 
)ع��دن( م��ن اعتقاالت طاول��ت قي��ادات وأعضاء في 
حزب التجمع اليمني لإلص��الح، بالتزامن مع عودة 
قيادات م��ا يس��مى »املجل��س االنتقال��ي اجلنوبي« 
مباش��رة من أبو ظبي؛ ق��د يحمل ف��ي طياته حقائق 
ومعان��ي كثي��رة، في مقدمته��ا حقيق��ة مخّيبة آلمال 

أولئ��ك اجلنوبيني احلامل��ني الذين تعلقوا ب�»قش��ة« 
اإلمارات لإلبحار نحو ُحلم »االنفصال«.

فم��ا ال��ذي ح��دث؟ وكي��ف خاب��ت اآلم��ال؟ في 
منتصف ع��ام 2007، خ��رج أبناء اجلن��وب اليمني 
إلى الش��وارع حامل��ني أحالمهم باس��تعادة دولتهم 
اجلنوبي��ة التي دمجته��ا وحدة 22 أي��ار 1990 في 

ش��مال اليم��ن، قب��ل أن ترديه��ا الحقاً ح��رب صيف 
1994، وم��ا ترتب عنها م��ن إقصاء وتهميش فرضه 
املنتص��ر عل��ى املنه��زم، كإح��دى النتائ��ج الكارثية 

للحروب األهلية.
وعل��ى مدى عقد )2007-2017( ناضل معظم 
أبناء اجلنوب بكل صدق، غير أنهم غالباً ما تعرضوا 
النتكاس��ات مريرة، نتيجة لتلونات وتبدالت معظم 
القي��ادات الطارئة. وم��ن قائد إلى آخ��ر وفصيل إلى 
آخر، َتنّقَل احلاملون البسطاء بحثاً عن أمل بني ركام 

االنكسارات املتوالية. 
جاءت ث��ورة فبراير/ش��باط 2011 الش��عبية 
حاملة معها زخماً جماهيري��اً جديداً ضخ في أرواح 
املنكس��رين آم��االً جدي��دة، ف��ي إطار مرحل��ة جديدة 

تقوم على إزالة العوائق من طريق استعادة احلق.
ومرة أخرى، لم يلبث ذلك األمل طويالً في قلوب 
احلاملني، وهذه املرة ش��ماالً وجنوباً على حد سواء، 
حتى باغتته انتكاس��ة االجتياح الثاني للجنوب في 
آذار 2015، م��ن قبل ميليش��يات االنقالب االنتقامية 

)جماعة احلوثي واملخلوع علي عبد الله صالح(.
كاد جن��وب اليم��ن يحت��رق ويتحول إل��ى رماد 
ومع��ه اإلرادات واآلم��ال، ل��وال أن ج��اءت املقاوم��ة 
اليمنية الش��عبية املدعوم��ة من التحال��ف العربي، 
فاس��تعادت زم��ام املبادرة وأف��رزت روحاً ش��عبية 
جدي��دة، كان أروع م��ا مّيزه��ا هذه امل��رة أن توحدت 
فيها كل الرايات )ش��ماالً وجنوباً( ضد عدّو مشترك، 
ل��م يلب��ث أن انه��ار س��ريعاً أم��ام زخ��م تل��ك الروح 

الشعبية املقاِومة.
استحقاقات ما بعد التحرير

بع��د حتري��ر اجلن��وب م��ن األرت��ال االنقالبي��ة 

الدموي��ة القادم��ة م��ن الش��مال، أمك��ن مالحظة تلك 
اللوحة الوطنية األحدث، التي تشكلت بامتزاج روح 
ثورة فبراير/ش��باط )التغييرية( مع روح املقاومة 
الشعبية )التحريرية(، لتشكل بدورها روحاً جديدة 
لذلك اجلنوب��ي الثوري املقاوم، الذي تراجعت عنده 

حظوظ بائعي األوهام إلى مستوى قياسي. 
وبالع��ودة قلي��الً إل��ى ال��وراء، س��نجد أن ثورة 
فبراير مكنت اجلنوبيني من اس��تعادة نس��بة كبيرة 
من قرارهم. وبدحرهم فلول االنقالبيني من األراضي 
اجلنوبية )أيار/حزي��ران 2015(، كان ُيفترض أن 
ميهد ذلك الستعادتهم -ولو جزئياً - سيادتهم على 
أرضه��م. لكن ذلك لم يح��دث عملياً، بع��د أن أصبح 

الفيل »اإلماراتي« في الغرفة!! فما الذي حدث؟
اإلم��ارات  بش��كل تدريج��ي وس��ريع، فرض��ت 
س��يطرة ش��به كلي��ة عل��ى كام��ل األرض اجلنوبية، 
وشيئاً فشيئاً متكنت من حتويل القرار من أيدي أبناء 
األرض إليها. هكذا تفعل الدول القوية/والثرية، مع 
ال��دول الضعيفة/والفقي��رة التي مت��ّر باضطرابات 

داخلية، كثمرة من ثمار تدخلها فيها. 
 وفي الس��ياق؛ ميكن دائم��اً التدعيم باآلتي: لقد 
امت��زج الدم اإلمارات��ي باليمني، وخس��رت اإلمارات 
العش��رات م��ن قواته��ا ف��ي اليم��ن بينه��م ضب��اط 
رفيعون، كما تخس��ر ماليني ال��دوالرات من خزينتها 
يومياً لتس��يير عملياته��ا في اليمن، ف��ي حني أنها ال 
تألو جهداً في محاربة كارثة اإلرهاب املستشري في 

البالد.
تل��ك  حس��ناً.. ليك��ن ذل��ك، ولن��دع جانب��اً كل 
األحادي��ث املضادة عن وج��ود انحراف��ات جوهرية 
في مسار قوات التحالف -وبشكل خاص اإلمارات- 
عن أهدافه��ا املعلنة من تدخلها في اليمن، وتش��كيل 
أحزم��ة أمني��ة وق��وات نخبوي��ة موازي��ة ال ترتب��ط 
بالدولة أو السلطات احمللية، وما يرّوج من أحاديث 
حول السيطرة على القرار واألرض والسماء والبحر، 
وم��ا يتعم��ده طيرانه��ا من اس��تهداف ق��وات تابعة 
للش��رعية، وصوالً إل��ى رغبتها اجلامح��ة في إعادة 

سلطة الرئيس املخلوع وجنله.
احلل��م  بتحقي��ق  ذل��ك  عالق��ة  م��ا  وباجلمل��ة: 

بقلم: عبد احلكيم هالل

ارتفع عدد قتلى هجوم اس��تهدف يوم األحد، مبنى 
إدارة البح��ث اجلنائ��ي في العاصم��ة اليمني��ة املؤقتة 
عدن، جنوب غربي البالد، إلى 23 ش��خصاً بينهم ثالثة 

مدنيني وخمسة إرهابيني.
وقال��ت ش��رطة محافظة ع��دن، إن »ع��دد ضحايا 
الهجوم الذي استهدف مقر إدارة البحث اجلنائي ارتفع 
إل��ى 18 قتيالً بينهم ثالثة مواطن��ني تصادف وجودهم 

باملكان، و28 جريحاً«.
وأشارت إلى أن خمسة إرهابيني قتلوا أيضاً خالل 
عملي��ة تطهير ق��وات األمن ملبنى البح��ث اجلنائي الذي 

كانوا يتحصنون فيه.
وح��ول تفاصي��ل الهج��وم، أوضحت الش��رطة في 
بيانه��ا، أن العملي��ة بدأت بتفجير س��يارة مفخخة أمام 
البواب��ة اخلارجي��ة ملبن��ى إدارة البح��ث اجلنائي، قبل 
أن يقتحم مجموع��ة من اإلرهابيني )ل��م حتّدد عددهم( 

يرتدون مالبس عسكرية، باحة املقر األمني.
وأشارت إلى أن رجال الشرطة تصدوا لإلرهابيني، 
األم��ر ال��ذي دفعه��م إل��ى التحص��ن ف��ي مبن��ى البحث 
ملوظف��ني  إع��دام  بعملي��ات  قام��وا  وهن��اك  اجلنائ��ي، 

ه��دد الرئيس الس��وداني عمر البش��ير يوم االثنني 
بتطبيق »قانون احلرابة« على من يس��تخدم الس��الح 
بص��ورة غير قانوني��ة، بعد انقضاء مرحل��ة اختيارية 

جلمع السالح في البالد.
ووجه الرئيس الس��وداني في كلمت��ه أمام املؤمتر 
الع��ام لالحتاد الوطني للش��باب باخلرط��وم، حتذيراً 
ش��ديداً للح��ركات املس��لحة ف��ي دارف��ور، بأنه��ا إذا لم 
تستجب للس��الم فإن الش��باب الس��ودانيني جاهزون 

ملواجهتها.
وتعهد البش��ير باملضي قدماً في تطبيق الشريعة 
اإلس��المية، وقال: »نحن نحكم بالش��ريعة اإلسالمية، 
ولن نخجل منها، وحكم من يحمل الس��الح بدون وجه 

قانوني ينطبق عليه حد احلرابة«.
كما ج��دد الرئي��س الس��وداني تعهداته الس��ابقة 
بالتخل��ي ع��ن احلك��م ف��ي الب��الد م��ع نهاي��ة دورت��ه 
الرئاسية عام 2020، وتسليم السودان خلليفته خالياً 
من احلروب. وقال: »عهدنا معكم أن نس��لمكم السودان 
في 2020 نظيفاً، بعد حتقيق الس��الم في إقليم دارفور 

ومنطقتي النيل األزرق وجنوب كردفان«.

واحتجزوا آخرين بينهم سجناء كدروع بشرية.
وأوضح��ت ش��رطة محافظ��ة عدن أن ق��وات األمن 
حاص��رت املبنى ال��ذي يتحصن ب��ه اإلرهابيون قبل أن 
تقتحمه في ساعات املساء، وحترر ثمانية رهائن كانوا 
محتجزين بداخله. ولم تذكر الش��رطة في بيانها، ما إذا 

كان قد مت إلقاء القبض على بعضهم. 
وقال��ت مصادر طبي��ة في مستش��فيي اجلمهورية 
)حكومي( والبريهي )خاص(، أن عدد قتلى التفجير قد 
ارتفع إل��ى 12 قتيالً و15 جريحاً. يأت��ي ذلك فيما أعلن 

تنظيم »داعش« اإلرهابي مسؤوليته عن الهجوم. 
وق��ال في بيان نش��ره عل��ى حس��ابات مرتبطة به 
مبوق��ع »تويت��ر«، إن أح��د أتباع��ه يدعى )أب��و عثمان 
احلضرمي( الذي وصفه ب�»االستش��هادي« نفذ هجوماً 
على مبنى البحث اجلنائي التابع إلدارة األمن في عدن، 
وفجر س��يارته املفخخة عند بوابة مقر اإلدارة، ما أسفر 

عن مقتل 30 من أفراد املقر.
وأضاف التنظيم أن ع��دداً من أفراده أيضاً هاجموا 
مبنى البحث اجلنائي، وقام��وا بإحراقه، وزعم أنه قتل 

عشرين فرداً من أفراد املبنى.{

وأعل��ن البش��ير الب��دء بتنفي��ذ حزمة مش��روعات 
تنموي��ة وخدمي��ة ف��ي والي��ات إقليم دارف��ور اخلمس، 
أطل��ق عليه��ا مش��روعات مس��تقبل دارف��ور األخض��ر، 
م��ن دون تق��دمي تفاصيل عنه��ا. وأوض��ح أن »املرحلة 
املقبل��ة ستش��هد إخالء معس��كرات النازح��ني، وإعادة 
تأهيل مواطنهم األصلية، وتوفير اخلدمات األساس��ية 

لهم«.{

23 قتياًل و28 مصابًا حصيلة الهجوم
على مقر أمني في عدن

الرئيس البشير يتوّعد الجماعات المسلحة 
بحّد الحرابة

إن  األميركي��ة  ب��رس  أسوش��يتد  وكال��ة  قال��ت 
الس��عودية منعت الرئي��س اليمني عب��د ربه منصور 
هادي وابنيه ووزراء وعسكرين مينيني من العودة إلى 

بالدهم، مؤكدة أنهم رهن اإلقامة اجلبرية باململكة.
ونقل��ت الوكالة عن مس��ؤولني ميني��ني قولهم إن 
املنع الس��عودي ج��اء منذ أش��هر، وأرجع��وا ذلك إلى 
»العداء املري��ر بني هادى واإلم��ارات العربية املتحدة 
التي تش��كل جزءاً م��ن التحالف وتهيم��ن على جنوب 

اليمن«.
ومن��ذ أن غادر ه��ادي اليمن في ش��باط املاضي، 
أرس��ل م��راراً طلب��ات مكتوب��ة إل��ى امللك الس��عودي 
س��لمان بن عبد العزيز يطل��ب فيها العودة، وقال قائد 

أمن ميني إنه لم يتم الرد على أّي منها.
وأضافت الوكالة نقالً عن مسؤول ميني أن هادي 
ذهب إل��ى مطار الرياض في آب املاض��ي، للعودة إلى 
عاصمت��ه املؤقتة ع��دن في جنوب اليم��ن، إال أنه أعيد 

من املطار.
وأوض��ح املس��ؤول اليمن��ي أن��ه مت��ت مص��ادر 
جوازات س��فر هادي والعديد من املس��ؤولني اليمنيني 
ف��ي البداية ثم أعيدت لهم الحق��اً، لكنهم ال يزالون غير 

قادرين على املغادرة.
كما نقل��ت عن مس��ؤولني مينيني آخري��ن قولهما 
ف��ي  مع��ه  ال��وزراء  م��ن  وع��دداً  وأبن��اءه  ه��ادي  إن 
الرياض منعوا من الذهاب إل��ى اليمن. وقال أحدهما: 
»السعوديون فرضوا عليهم اإلقامة اجلبرية، وعندما 
يطلب هادي الس��فر يبلغونه بأن عودته ليست آمنة، 
وأن هن��اك متآمري��ن يري��دون قتله، وأن الس��عوديني 

يخشون على حياته«.
وحول املوضوع نفسه نقلت الوكالة عن املتحدث 
باس��م التحال��ف العقي��د ترك��ي املالك��ي قول��ه إن أية 
أس��ئلة تتعلق به��ادي توج��ه إلى مكتب��ه وحكومته، 
مضيف��ة أن محاوالت الوص��ول إلى وزي��ر اخلارجية 
اليمني واملتحدث باسم احلكومة اليمنية لسؤالهما لم 
تنجح. وأن هادي ميضي معظم وقته في الرياض منذ 

اندالع احلرب.
واعتب��رت أن عجز هادي عن الع��ودة إلى جنوب 
اليمن يؤكد فقدان الرئيس للسلطة، حتى في اجلنوب 

الذي هو اسمياً حتت إدارته. 
رغبة إماراتية 

وكان��ت دورية »إنتلجن��س أونالين« الفرنس��ية 
املعنية بش��ؤون االس��تخبارات قد حتدث��ت في متوز 
املاضي عن مخطط س��عودي إماراتي يسعى إلطاحة 
ه��ادي. وقال��ت إن ه��ذا املخط��ط س��يتم م��ن خ��الل 
التواصل مع أحمد علي عبد الله صالح )جنل الرئيس 
اليمن��ي املخل��وع وقائد احل��رس اجلمهوري الس��ابق 
املقيم ف��ي العاصمة اإلماراتية أب��و ظبي(. وذكرت أن 
الل��واء أحمد عس��يري نائب رئيس املخاب��رات العامة 
السعودية سافر إلى أبو ظبي في 27 حزيران املاضي 
ملقابلة أحمد علي عبد الله صالح. وأشارت إلى أنه مت 
اختيار جنل صالح لقيادة مفاوضات لتشكيل حكومة 
مينية جديدة بعد أن تلق��ى مباركة الرياض بانتقاله 

إلى صنعاء من أجل إجراء مشاورات.
رئي��س  ف��إن  أونالي��ن«،  »إنتلجن��س  وبحس��ب 
اليم��ن املخلوع عل��ي عبد الل��ه صالح أرس��ل مبعوثاً 
إل��ى الرياض، وبعد اس��تقباله مت إرس��اله إلى منطقة 
ظه��ران إلج��راء محادثات هن��اك. وأضاف��ت الدورية 
الفرنس��ية أن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد 
يدفع من أجل تس��ريع إطاحة عبد ربه منصور هادي 
بعد أن أقنع ولي العهد الس��عودي محمد بن س��لمان 

بذلك.{

الرئيس اليمني هادي رهن اإلقامة الجبرية 
بالسعودية
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اجلنوبي؟ وفي أي اجتاه )سلبي أم إيجابي( سيؤثر 
ذلك على مسار القضية اجلنوبية العادلة؟

طريق ثالث وعر
رغ��م أنها أصبحت تدعم انفصال اجلنوب علناً؛ 
ف��إن اإلمارات -على م��ا يبدو- اختط��ت طريقاً ثالثاً 
وعراً وغير مباش��ر لبل��وغ غاياته��ا أوالً، قبل أهداف 
احلامل��ني اجلنوبي��ني. إن��ه طريق ثالث اس��توجبته 
تكتي��كات اجليوبوليتك، إذ يج��ب أن توضع أحمال 
إماراتي��ة إضافي��ة عل��ى ظه��ر املرك��ب اجلنوبي، ما 
يجعل القضية اجلنوبية حامالً محلياً متيناً وسحرياً 

لتحقيق أهداف أبو ظبي وأولوياتها في اليمن.
 فاإلمارات التي ب��دأت بتبني القضية اجلنوبية 
علن��ا لتصفي��ة حس��اباتها م��ع الرئي��س الش��رعي 
للب��الد )عب��د رب��ه منص��ور ه��ادي(، ها ه��ي تعود 
مج��دداً لتس��تغل احللم اجلنوبي نفس��ه في تصفية 
خصوماته��ا اخلاص��ة م��ع أكبر ق��وة سياس��ية في 

البالد داعمة لشرعية الرئيس هادي.
فحني تقوم أب��و ظبي -عبر أدواته��ا األمنية في 
ع��دن- باعتقال قيادات حزب اإلصالح )ذي التوجه 
اإلسالمي املعتدل( وإحراق مقراته وفبركة احلقائق 
بش��أن ذل��ك، فإنها -م��ن وجه��ة نظ��ر الكثيرين- ال 
تنح��رف بالضرورة بعيداً عن قضي��ة االنفصال، بل 

تستغلها في حتقيق أهداف مرحلية خاصة بها. 
وم��ع ذل��ك، هن��اك م��ن يتنبه إل��ى أن مث��ل هذا 
الطري��ق لي��س آمناً، وه��و ما يجع��ل املرك��ب مهدداً 
باالنق��الب ف��ي أي حلظة قب��ل بلوغه اله��دف. وثمة 
كثي��رون يؤمن��ون بأن اس��تغالل اإلم��ارات ألدواتها 
-الت��ي صنعتها باس��م القضية اجلنوبي��ة لتحقيق 
غاياته��ا وتصفية خصوماتها اخلاصة- من ش��أنه 
أن يش��ّوه نزاهة القضية، ويهوي بها في واٍد سحيق 

ال تعود منه أبداً.   
وي��رى هؤالء أن اس��تهداف ح��زب اإلصالح في 
عدن إذا كان جزءاً رئيس��ياً من سياسة ترسيخ أقدام 
اإلماراتي��ني في اليمن، فهو ليس كذلك بالنس��بة إلى 
متطلب��ات القضي��ة اجلنوبي��ة وانفص��ال اجلنوب. 
لي��س لكون��ه متج��ذراً في عم��ق املجتم��ع اجلنوبي 
فحس��ب، بل ألن��ه أيضاً أعل��ن -خالل العق��د األخير 
تقريب��اً- مواقف داعم��ة حلق اجلنوبي��ني في تقرير 
مصيرهم، رغم اختالفه مع الراديكاليني االنفصاليني 

في طريقة حتقيق ذلك الهدف.
تداعيات استهداف اإلصالح

وعلي��ه، ونتيجة لتل��ك الرعونة غير املس��بوقة 
ميني��اً إال م��ن االنقالبيني احلوثيني، والت��ي أظهرتها 
اإلم��ارات مؤخراً مع خصومها عب��ر أدواتها احمللية؛ 
فم��ن املؤك��د أن ذلك س��يبعث مخ��اوف جدي��ة لدى 
تل��ك الفصائ��ل اجلنوبي��ة األخ��رى، من أن تش��ملها 
االنته��اكات، أو يفرض عليها التهميش واالس��تبعاد 
من الشراكة السياسية واملشاركة في إدارة مستقبل 
اجلنوب سياس��ياً واقتصادياً، أو تتعرض ملصادرة 
أو تقنني احلقوق السياس��ية، وتوزيع -أو توجيه- 
االمتي��ازات االقتصادية )التجارية واالس��تثمارية( 
ملصلح��ة أولئ��ك الطارئني الذي��ن أصبح��وا يدينون 
بالوالء والتبعية لإلمارات، حيث عملت خالل الفترة 
املاضية على صناعتهم، وما زالت تواصل تسويقهم 
داخلي��اً وخارجي��اً لتثبيته��م كقادة دائم��ني ال ميكن 

جتاوزهم.
وف��ي ه��ذا الس��ياق؛ اعتب��ر احلزب االش��تراكي 
اليمن��ي -الذي حكم اجلنوب قب��ل الوحدة اليمنية- 
أن »اس��تعداء العمل السياس��ي واملش��تغلني به من 
األح��زاب واألفراد، والتع��دي على أي م��ن احلريات 
الدستورية؛ أمر خطير وشائن، يهوي بالوطن شماالً 
وجنوباً إلى مجاهيل كارثية، ويخلي املش��هد لسائر 
النزعات املاضوية ما قبل الوطنية، ويزرع التشظي 

على نحو بالغ التفتيت«.
وأياً تك��ن أهداف اإلمارات م��ن وراء تلك احلملة 
األمنية األخيرة، سواء استهدفت اإلصالح بشخصه، 
أم تفكيك املجتمع السياس��ي اليمن��ي برمته، ليخلو 
له��ا الطريق لتحقيق غاياته��ا اجليوبوليتيكية دون 
مقاوم��ة؛ فإنه��ا -بتصرفاتها تلك- تعك��س حقائق 
بغيضة لدى الشارع اليمني الذي يراقب ما تقوم به 
من انحرافات عن الدور الرئيسي الذي جاء التحالف 
لتحقيقه، ما يفقده الثقة مبساعي وأهداف التحالف 
العرب��ي، ف��ي الوق��ت ال��ذي يضع��ف فيه م��ن قيمة 

ومتاسك احلكومة الشرعية.
ويحذر مراقبون من أن ه��ذا التمادي اإلماراتي، 
ومواصل��ة الس��عودية الصمت على ذلك، س��ينقلب 
ضد التحالف الذي قد يخسر املبرر الشرعي ملواصلة 
أعمال��ه العس��كرية ف��ي اليمن. وه��ذا األمر س��يعزز 
بالتأكيد موقف االنقالبيني داخلياً وخارجياً، ويقوي 

نفوذ داعمهم الرئيسي في املنطقة )إيران(.{

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

القائُد الُقْدَوة
ال ينبغ���ي للقائ���د أن يقوَد أو يس���ود إاّل أن يكون ُقدوة صاحلة ألتباعه وُجْنِده، وُأس���وًة حس���نًة 
ألنص���اره وِحْزِب���ه، ومن يتوّلى القيادة وليس عنده من هذه األصول َفِتيل أو ِقْطِمير، فهو ِفتنة في 

األرض وفساٌد كبير!
يرة، مثااًل صاحلًا في  إن َمن يَتَبّوأ القيادة يتوجب عليه أن يكون َحَسن الطريقة، َمرِضَيّ الِسّ
ّيًا ُيستضاء  ���َح ليكون وارثًا نبويًا وَكوكبًا ُدِرّ ر له ذلك ُرِشّ األقوال واألفعال، وس���اِئر األحوال، فإن توَفّ
نْته س���يَرُته من أن يأِس���ر القلوب وُيداويها، وأعاَنْتُه  بنوره، وُيهَدى برأيه وعقله! ومن كان كذلك مَكّ

يها. ب النفوس وُينِقّ ِحكَمُته على أن ُيهِذّ
ُر إليه  إن القائَد الصالح الذي يسيُر في الناس هذا املسير، َتخِفُض له اإلمارُة َجناحها، وُترِّ
أذيالها، فَيِديُن له َمن َحوله باخُلضوع والَوالء، والُوِدّ والَوفاء. َيْأمُر فُيطاع، وَينَصح فُيسَمع له. إن 
ل، فكما أنه ُمحال  مَثَل القائد من  التابعن وال�ُمرشدين من ال�ُمسترشدين، كمثل العوِد من الِظّ
ل، كذلك ُمحاٌل أن َيعَوّج امُلرش���د، ويس���تقيم املسترشدون، وأن َيْعَوّج  أن يفوح العود ويس���تقيم الِظّ
القائد ويستقيم التابعون، فإن فاقد الشيء ال ُيعطيه، كما أن فاقد النور ال ُينير وال ُيستناُر به.

ُز عنهم بأي َمظهٍر من مظاهِر  القائد الصالح إذا كان في قومه بدا كأنه واحد منهم، ال يتمَيّ
زوَنه بأِيّ موِقٍف من مواِقف التعظيم واإلجالل! الُعلوِّ واالستكبار، وال مُييِّ

وكيف ال يكون كذلك والرس���ول الُقدوة صلى الله عليه وس���لم، كان املثل األعلى في التواُضع 
وَخْفِض اجلناِح للمؤمنن، فحن كان األعرابي يأتي من الباديِة ليس���تمع إلى الرس���ول صلى الله 
كم محمد؟! وكيف ال يتواضع الصاحلون  يرًا فيقول للقوم أماَمه: أُيّ عليه وسلم، ينظر باحثًا متحِّ
والل���ه تعال���ى ُيحبُّ األْتِقَياء األْخِفي���اء الذين إذا حَضروا لم ُيعَرفوا، وإذا غاب���وا لم ُيفَتقدوا! بهم 

مُيحى الظالم، وتنجلي الَفنت عن األنام.
إن القائَد الصالَح ال يتخُذ بطاَنَتُه َمِطّيًة تقوُده للوصول إلى َجْنِي املَكاس���ب وحتقيق املآرب، 
���هرة واعِتالء املَجد، ولكنه يُعدُّ نفس���ه مبنزلة أِيّ  ِخُذه���م مع���ارَج عليها َيظهر الْكِتس���اب الشُّ وال يَتّ
واح���د منه���م، وال يرغ���ُب بنْفِس���ه عن أنفس���هم.. ولي���س ذلك ضربًا من األس���اطير، أو نس���جًا من 
امُت للبَش���ر، وأنه قد خرج من ِمشكاِة  خيال التفكير، بل ينِطُق بذلك ِس���ِجلُّ الِعَبر، والواِعظ الَصّ
احلضارِة اإلسالمية َمواكُب فريدة من القادة والُعلماء واألتقياء الذين خّلد ِذكَرهم الزمن، وكانوا 

ًة المعة في جبن التاريخ. أجُنمًا زاهرة في سماء املجد، وُغرَّ
وَرد في س���ير اخُللفاء واأُلمراء أن عمر بن اخلطاب رضي الله عنه ملا س���مع بالطاعون الذي 
أخذ الناس بالشام كتَب إلى قائد ُجندِه أبي عبيدة بن اجَلراح يقول: إنه قد بَدت لي حاجة إليك 
ال ِغنى لي عنَك فيها، فإن أتاَك كتابي هذا فإني أعِزم عليك أن َتركَب إلّي... فقال أبو عبيدة: قد 
علم���ُت حاج���َة أميِر املؤمنن التي عَرَضت، وأنه يريد أن يس���تبِقَي من ليس بباق! فكتب إليه: إني 
لني من عْزِمك، وائَذن  في ُجند من املس���لمن لن أرَغب بنفس���ي عنهم.. فإذا أتاك كتابي هذا فحلِّ
لي في اجللوس. فلما قرأ عمر كتاَبه فاَضت عيناه وبكى! فقال له َمن عنده: يا أمير املؤمنن! مات 
أب���و عبي���دة؟! قال: ال، إن أبا عبيدة بينما كان ُيَبّوئ الن���اس َمنازلهم ُطِعن، )أي أصابه الطاعون!( 

ي رحمه الله! وُتُوفِّ
يفَتِق���د الن���اُس القادة الصاحلن في هذا الزمان في َحَلك الظالم، وَصْولة فس���اِد األنام،َ َفكم 
ب األمل،  ه الناُس زينَة الرج���ال، ومحَطّ اآلمال، ولكنه داَر حوَل ذاِته وش���هواته فخَيّ م���ن قائ���د ظَنّ
ُل  ر رأيًا، وال يتقَبّ ْرَد والَعْزل! وكم من قائٍد كان حاكمًا فردًا، ال ُيقِدّ وسقَط في الَفَشل، واستحقَّ الَطّ

ُنصحًا، ِشعاره: »ما ُأريكم إال ما أرى«! فكان مصيُره اإلسقاط واإلبعاد!
قى، ضعيِف الَوَرع، تفتِقُده املس���اجُد واملجالس، تش���َغُله سياَسة الدنيا،  وكم من قائٍد قليِل الُتّ

ين، نَفرت منه قلوب الصاحلن! وال تعنيه ِحراسة الدِّ
ِيّ في س���راٍب  ّل في الهجيرة، وعن الرِّ إن َم���ن يبح���ث عن القائ���د الُقدوة كَمن يبحث ع���ن الظِّ
ِبِقيَعة! ولكن كما أن األرض الَعطشى ُيحييها الظلُّ إن لم ُيِصبها وابٌل، فإن األمة التي َتِلُد قادتها 
ه ووابُله! لقد َبِرم الناس بكثرة الس���ادة، وتاقت أنفس���هم  ُله وآخُره وِظلُّ كاملطر الذي يأتي باخلير أوَّ

إلى أهل القدوة في القيادة.<

سالح المقاومة الفلسطينّية.. الّلغم الحقيقي في طريق المصالحة
قدس برس

م��ا إن يتف��اءل الفلس��طينيون بق��رب حلحل��ة ملف 
املصاحلة ب��ني حركتي »فت��ح« و»حم��اس«، إال وتخرج 
تصريح��ات تعك��ر صف��و االتف��اق، كان آخره��ا حدي��ث 
رئيس الس��لطة محم��ود عباس وش��خصيات مقربة منه 
عن رفضها الس��ماح بوجود س��الح مواز لسالح السلطة 

الفلسطينية.
وألن »س��الح املقاوم��ة« م��ن ضم��ن امللف��ات األكثر 
تعقي��داً، فق��د مت االتف��اق عل��ى اس��تبعاد طرح��ه عل��ى 
طاول��ة املصاحلة، باعتب��اره اللغم احلقيق��ي في طريق 

املصاحلة.
وفي محاولة الستباق أي شرخ قد يحدثه فتح ملف 
»س��الح املقاوم��ة«، رأت فصائ��ل فلس��طينية ومحللون، 
إمكاني��ة للتوافق ب��ني الطرفني على قاع��دة احلفاظ على 
سالح املقاومة وعدم مّسه، مع التشديد على هيبة سالح 
الس��لطة وانف��راد وجوده في الش��ارع الفلس��طيني، وأن 

يبقى قرار السلم واحلرب مشتركاً.
القي��ادي باجلبهة الش��عبية لتحرير فلس��طني عبد 
العليم دعن��ا، أكد رفض وضع س��الح املقاومة  للنقاش، 
»ألن ذل��ك م��ّس بإح��دى املقدس��ات، وال��ذي ي��رى في��ه 
الفلسطينيون الوسيلة لدفع القضية إلى األمام واحلفاظ 

على الثوابت«.
وش��دد دعنا في حديث لوكالة »ق��دس برس« على 
أن انتزاع س��الح املقاومة بغزة سيجعلها مستباحة من 
االحتالل كم��ا هو احلال في الضفة، وس��يقتحم االحتالل 
مخيماته��ا وبلداته��ا وينف��ذ االعتق��االت بش��كل يوم��ي. 
وطال��ب حركتي »حماس« و»فتح« بإخراج ملف س��الح 
املقاوم��ة م��ن أي اتفاق يوقعان��ه إلنهاء االنقس��ام في ما 
بينهما، كون أن هذه املوضوع يتعلق مبستقبل وحاضر 

القضية الفلسطينية.
ويرى دعنا أن سالح األجهزة األمنية والشرطة غير 
كاٍف للدفاع عن الش��عب الفلسطيني، لكونه مرخصاً من 
قب��ل االحت��الل وأع��داده معروف��ة. ويؤك��د »أن أي حوار 
فلس��طيني مستقبلي بشأن هذا امللف يجب أن يقوم على 
قاعدة احلفاظ على سالح املقاومة وحصر استخدامه في 

مواجهة االحتالل«.
من جانبه، أكد األمني العام حلركة املبادرة الوطنية 
الفلس��طينية مصطف��ى البرغوث��ي ض��رورة التمييز بني 
قضايا األم��ن الداخلي، واملقاومة التي يجب أن ال تتوقف 

حتى انتهاء االحتالل اإلسرائيلي.
وش��دد البرغوثي ف��ي حديث  ل�»ق��دس برس«على 
وج��وب بح��ث كاف��ة القضاي��ا الت��ي تخص مل��ف إمتام 
املصاحل��ة بش��كل مش��ترك وجماع��ي ف��ي 21 تش��رين 
الثاني/ نوفمبر احلالي. ودعا كافة األطراف السياس��ية 
وطني��ة  قي��ادة  بتش��كيل  آم��الً  كامل��ة،  رؤيته��ا  لط��رح 
فلس��طينية موحدة، يتوحد من خاللها القرار السياس��ي 

والكفاحي الفلسطيني.
م��ن جانب��ه، ش��دد القي��ادي ف��ي حرك��ة املقاوم��ة 
اإلس��المية »حماس« بالضفة الغربية، حس��ن يوس��ف، 
على أن سالح املقاومة هو حق للشعب الفلسطيني، وهو 

باٍق ما بقي االحتالل جاثماً على أرض فلسطني.
وأوضح يوسف، في بيان صحفي، يوم االثنني، رداً 
على ما نسب من تصريحات للرئيس عباس جتاه سالح 
املقاوم��ة؛ »أن املش��كلة ال تكم��ن ف��ي تصريح��ات عباس 
فحس��ب، إمن��ا في تلك��ؤ حركة فت��ح في رف��ع العقوبات 
عن غزة واتخاذ إج��راءات عملية في إجناح املصاحلة«، 
مش��يراً إل��ى أن��ه نتيج��ة لذل��ك، ف��إن »منس��وب الثق��ة 

باملصاحلة يقل، فيما يزيد منسوب القلق العام«.
وأض��اف: »حينما تتحرر فلس��طني س��نتفق حينها 
عل��ى جيش وطني وس��الح واح��د نحمي ب��ه وطننا، أما 
اآلن فلن يسمح ألي أحد تسول له نفسه، أن يضع سالح 

املقاومة على طاولة املفاوضات«.
وكان رئيس السلطة، محمود عباس، قد صرح لعدة 
وسائل إعالمية عدم قبوله بوجود »سالح غير شرعي«، 
وهو ما يثي��ر جدالً لدى كافة الفصائ��ل التي ترى في هذا 

احلديث استهدافاً مباشراً لسالح املقاومة الفلسطينية.
ويرى احمللل السياسي الفلسطيني جهاد حرب، أن 
مس��الة س��الح املقاومة في قطاع غزة ميكن التوصل إلى 
اتفاق بش��أنها ضمن املصاحلة ما بني حركتي »حماس« 
و»فتح« وع��ودة األجه��زة األمنية واحلكوم��ة للعمل في 

القطاع عبر ضمانات فصائلية برعاية مصرية.
ويش��ير ح��رب ف��ي حدي��ث ل��� »ق��دس ب��رس« أن 
»التواف��ق م��ن خالل متك��ني س��الح الس��لطة واحلكومة 
كمنف��ذ وحي��د القانون عل��ى األرض في قطاع غ��زة، وأن 
يك��ون هناك ضمانات من حركة حم��اس والفصائل التي 
لديها أجنحة عس��كرية بعدم اس��تخدام الس��الح في أي 

خالف��ات داخلي��ة وحّل اخلالف��ات ضمن إط��ار التواصل 
الفصائلي والتنسيق ما بني الفصائل«.

وي��رى ح��رب أن فك��رة جتري��د س��الح املقاوم��ة أو 
تس��ليمه للس��لطة واألجه��زة األمني��ة غي��ر واقع��ة، وال 
يتح��دث عنه��ا أح��د ألن وج��ود االحتالل يتطل��ب حفاظ 
فصائ��ل املقاومة على س��الحها والدفاع ع��ن غزة، وعدم 
تك��رار جترب��ة الضفة م��ن اقتحامات يومية وملا تش��كله 

املقاومة بغزة وسالحها من ردع لالحتالل.
ونص االتف��اق على تنفيذ إج��راءات لتمكني حكومة 
التواف��ق م��ن ممارس��ة مهامه��ا والقي��ام مبس��ؤولياتها 
الكامل��ة، ف��ي إدارة ش��ؤون قطاع غ��زة، كما ف��ي الضفة 
الغربي��ة، بحد أقص��اه األول م��ن كانون أول/ ديس��مبر 
الق��ادم، مع العم��ل على إزالة كافة املش��اكل الناجمة عن 

االنقسام.
كما تضمن االتفاق 
لكاف��ة  القاه��رة  دع��وة 
الفلس��طينية،  الفصائل 
املوقع��ة عل��ى اتفاقي��ة 
الوطن��ي«،  »الوف��اق 
لعق��د اجتم��اع ف��ي 21 
تش��رين الثاني، والذي 
يناق��ش  أن  يتوق��ع 
إجراء  ترتيب��ات  خالله 
تش��ريعية  انتخاب��ات 
ورئاسية، وإعادة هيكلة 

منظمة التحرير .{
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الشيخ القرضاوي: الغرب أحبط »الربيع العربي« 
واألمة تحتاج إعادة تأهيل

قال رئي��س االحت��اد العامل��ي لعلماء املس��لمني، 
إن  االثن��ني،  مس��اء  القرض��اوي،  يوس��ف  الش��يخ 
األم��ة اإلس��المية حتتاج إل��ى »إعادة تأهي��ل لتحرير 
األوط��ان«. وأوضح أن ما جرى ف��ي »الربيع العربي 
أحبط��ه الغرب الذي يدي��ر املنطقة حالي��اً ويثير فيها 

القالقل«.
ج��اء ذلك، خ��الل كلمته ف��ي اجللس��ة اخلتامية 
ملؤمت��ر »االحت��اد العامل��ي لعلم��اء املس��لمني«، الذي 
انطلقت فعاليته الس��بت املاضي بالعاصمة التركية 

إسطنبول، حسب مراسلة األناضول.
األم��ة  جنع��ل  أن  »نري��د  القرض��اوي:  وق��ال 
اإلس��المية أمة عامل��ة لنفس��ها وملن حوله��ا، الغرب 
يحكم من وراء س��تار، ويحاول القضاء على الثورات 
العربية في س��وريا واليمن، ويكيد لهم املكائد ليذهب 

مبا تبقى منهم«.
م��ن جانبه، قال عل��ي محيي الدي��ن القره داغي، 
األم��ني العام لالحت��اد العامل��ي لعلماء املس��لمني، إن 
األمة اإلسالمية مرت بأزمات كبيرة، ومؤامرات كادت 

أن ت��ودي بها، ومع ذلك خرج��ت األمة قوية من خالل 
جه��ود العلم��اء، واملدارس اإلس��المية الت��ي خّرجت 

العلماء الذين التفوا حول القادة.
أن واجبن��ا  وأوض��ح، خ��الل كلمت��ه باملؤمت��ر، 
ه��و »إع��ادة األخّوة إل��ى هذه األم��ة، وترتي��ب البيت 
اإلس��المي«. مش��يراً إلى أن االحت��اد العامل��ي لعلماء 
املس��لمني وضع وثيقة علمية تتضمن ثوابت اإلسالم 

التي ال يجوز مخالفتها ألنه ُيراد النيل من اإلسالم«.
وتاب��ع: »س��يتم تعميمه��ا وتوزيعه��ا )الوثيقة 
العلمي��ة( لتك��ون م��ن أه��م الوثائ��ق الت��ي أصدرها 
االحت��اد، الوثيق��ة أطلقنا عليه��ا )وثيق��ة العلماء في 
عم��ل  ورش  خ��الل  وناقش��ناها  اإلس��الم(،  ثواب��ت 

مطّولة«، دون تفاصيل إضافية حول فحواها.
ب��دوره، قال محم��د توفيق، رئيس بلدية إس��نلر 
)ش��مال ش��رق( بإس��طنبول، إن »احل��روب الب��اردة 
مس��تمرة حتى اليوم على الرغم من دخولنا في القرن 
احلادي والعشرين، والعالم يعاني من أزمات كبيرة، 
لم تعد هناك أي دولة إس��المية س��عيدة ومستقرة«. 

وأضاف: »هناك نقاشات عقدية بني صفوف املسلمني 
أنفسهم، ونأمل أن يكون الحتاد العلماء املسلمني دور 
في حل هذه املس��ائل، ونري��د أن يأخ��ذ العلماء األمة 
إل��ى طريق احلق وطريق العدل، فالش��يوخ والعلماء 

دورهم تعليم املسلمني التعليم الصحيح«.
م��ن جهت��ه قال الش��يخ عكرم��ة صب��ري، املفتي 
الس��ابق للقدس ف��ي كلمت��ه: »نحن في وق��ت أحوج 
م��ا نكون فيه إلى أن نحس��ن ص��ورة العلماء في هذه 
األي��ام بأن يكون��وا قادة فاعلني ف��ي املجتمع«. وحذر 
م��ن أن »األقص��ى يتع��ّرض للخط��ر، والش��يخ رائ��د 
صالح )رئيس اجلناح الش��مالي للحركة اإلس��المية 
ف��ي فلس��طني( يتع��ّرض للخط��ر ألنه أطل��ق صرخة 

حلماية املسجد األقصى«.
واعتقل��ت ق��وات االحت��الل اإلس��رائيلي الش��يخ 
ص��الح ف��ي 15 آب املاضي م��ن منزله ف��ي أم الفحم، 
واقتادت��ه للتحقي��ق، ثم م��ددت اعتقاله م��رات عدة، 
وق��ررت اإلبق��اء عل��ى اعتقال��ه داخ��ل الس��جن حتى 
انتهاء اإلج��راءات ضده بعد أن قدمت نيابة االحتالل 

بحقه الئحة اتهام.
وج��اء في البيان اخلتام��ي للمؤمتر أن »املجلس 
يعبر عن ارتياح��ه مما مت تنفيذه من إجنازات تندرج 
حتت خطة االحتاد«. وتضمن البيان عدة رسائل إلى 
العلماء والش��عوب واحلكومات والنخب، »تؤكد حق 
الش��عوب في احلرية والكرامة واملشاركة السياسية 
وتنمية األوطان، وتدعو احلكومات إلى املصاحلة مع 
ش��عوبهم والنأي عن سياس��ات اإلبع��اد والتهميش، 

وإطالق سراح كل املظلومني«.{

حرص على التأكيد أن الطائفة السّنية في هذا اإلطار 
موحدة في املوقف، وكان احلرص متبادالً ألن يكون 
هناك اطار واسع للتش��اور حول هذا املستجد، ألننا 
نعتبر أن وحدة املس��لمني هي مقدمة لتماس��ك البلد 

واحلفاظ على وحدته.
أضاف: كما كان هناك حرص أيضاً على أن حل 
هذه االشكالية ينبغي أن يبقى في اإلطار السياسي، 
وان ال نفس��ح املج��ال ألي توتي��ر أمن��ي او ن��وع من 
التوظيف األمني له��ذا احلدث، وأن الفراغ في املوقع 
الس��ّني األول في لبنان ينبغي أن ال يطول، وبالتالي 

ينبغي ان يكون احلل سريعاً.

بدوره رحب املهندس قداح بالوفد، مؤكداً التواصل 
املس��تمر والعالق��ة املتين��ة واألخوية الت��ي جتمع حزب 
التقدمي االش��تراكي واجلماعة اإلسالمية، آمالً املزيد من 

التنسيق والتقارب بني الطرفني.
وأش��اد املهن��دس س��راج بالعالق��ة التاريخي��ة بني 
اجلماع��ة واحلزب معتبراً ان النائ��ب وليد جنبالط  كان 
مرجع��اً وطنياً نقصده لنستش��رف منه آف��اق كل مرحلة 

سياسية. 
ثم حتدث بالل عبد الله  فأش��اد بالعالقة املميزة مع 
اجلماع��ة، متمنياً ان تقوى هذه العالقة إبان االنتخابات 

وبعدها.
أم��ا الش��يخ أحم��د عثم��ان فأك��د ح��رص اجلماعة 
اإلس��المية ومواصلتها املبادرة لتحصني الس��احة التي 
تعمل فيها مع كل املعنيني، وهي ستستمر في هذه املهمة 

مبا يحفظ وحدة هذه الساحة.

الوطني��ة العام��ة، والتحّديات الت��ي تواجه لبنان في 
هذه املرحلة. وتناول البحث االس��تحقاق االنتخابي، 
وكان��ت وجه��ات النظ��ر مّتفق��ة عل��ى ض��رورة إجراء 
االنتخاب��ات النيابية ف��ي وقتها، والتش��ديد على دور 
الناخب اللبناني في عملية التغيير املنشود من خالل 
صنادي��ق االقتراع، كذلك س��لّم ب��ركات األم��ني العام 
دعوة حلضور حفل إزاحة الس��تار عن نصب تذكاري 

يخلّد ذكرى األمير مجيد أرسالن.

واألح��زاب التي ش��كلّها في تركيا عل��ى مدى عقود من 
النض��ال واجله��د الس��تئناف احلي��اة االس��المية في 
تركي��ا، كما جرى البحث في حاضر العالم االس��المي 
وم��ا يواجهه م��ن حتّدي��ات تعصف به م��ن كل حدب 
وصوب، وما ميكن عمله لوقف هذه الهجمة الشرس��ة 
التي تس��تهدف اإلس��الم كدي��ن واملس��لمني كأمة. ومت 
االتف��اق على اإلبق��اء على قنوات التواص��ل قائمة بني 

اجلماعة واحلزب.
وفي ختام اللقاء ق��ّدم أوغلو لألمني العام وقيادة 
اجلماعة درع��اً تذكارياً تعبيراً عن امل��وّدة التي يكّنها 

احلزب للجماعة.

م��ن  وف��داً  ميقات��ي  جني��ب  الرئي��س  اس��تقبل 
اجلماعة اإلس��المية ضم األمني العام األس��تاذ عزام 
األيوب��ي والنائ��ب د. عم��اد احل��وت ظه��ر الثالث��اء 
مستش��اره  بحض��ور  مكتب��ه،  ف��ي   2017/11/7

الدكتور خلدون الشريف.
بع��د اللق��اء أدل��ى النائ��ب احل��وت بالتصريح 

اآلتي: 
تن��درج زي��ارة دولة الرئي��س ميقاتي ف��ي اطار 
جول��ة تقوم به��ا اجلماعة االس��المية عل��ى مختلف 
القيادات اإلس��المية والوطنية للبحث في املس��تجد 
هن��اك  كان  احلكوم��ة.  رئي��س  باس��تقالة  املتعل��ق 

م��ن  وف��د  زار 
التقدم��ي  احل��زب 
ف��ي  االش��تراكي 
إقلي��م اخل��روب، مقر 
اجلماع��ة اإلس��المية 
ف��ي جب��ل لبن��ان في 
بل��دة ش��حيم. وضم 
الوفد مرش��ح احلزب 
الدكتور  الش��وف  في 
الله ووكيل  بالل عبد 

داخلية احلزب في إقليم اخلروب الدكتور س��ليم الس��يد 
وعض��وي مجل��س قيادة احل��زب الدكتور ربيع عاش��ور 
ومي��الر الس��ّيد وعض��و الهيئ��ة االنتخابي��ة خال��د فواز 
ومس��ؤول احلزب في ش��حيم طارق عبد الله وأمني س��ر 

الوكالة فادي شبو.
وحضر عن اجلماعة الش��يخ أحم��د عثمان، ورئيس 
مجل��س محافظ��ة جب��ل لبن��ان املهن��دس محم��د قداح، 
واملس��ؤول السياس��ي املهن��دس عمر س��راج، ومس��ؤول 

اجلماعة في شحيم الشيخ أحمد فواز.
بداية أشاد السّيد بأجواء التفاعل والتنسيق الدائم 
ب��ني احل��زب واجلماع��ة اإلس��المية ف��ي كل املناس��بات 
واالس��تحقاقات«، معتب��راً »ان ه��ذه الزيارة ه��ي لتأكيد 
اس��تمرارية ه��ذا التواص��ل اوالً، وثاني��اً لبح��ث مجم��ل 
األوض��اع االنتخابي��ة خاص��ًة م��ع مرش��ح احل��زب في 

الشوف الدكتور بالل عبد الله«.

استقبل األمني العام للجماعة اإلسالمية في لبنان، 
األس��تاذ ع��ّزام األيوب��ي، االربع��اء )2017/11/1( 
مبرك��ز اجلماع��ة ف��ي بي��روت، األم��ني الع��ام للحزب 
الدميقراطي اللبناني، األس��تاذ وليد بركات، بحضور 
عضو قيادة احلزب، الدكتور نبيل عويدات، كما حضر 
اللقاء عضو املكتب السياس��ي للجماعة األس��تاذ وائل 

جنم.
جرى خالل اللقاء البحث في القضايا والش��ؤون 

ق��ام رئي��س ح��زب الس��عادة الترك��ي، األس��تاذ 
كارمل��و أوغل��و، يرافقه نائ��ب رئيس احلزب االس��تاذ 
حسن ديتماز، بزيارة األمني العام للجماعة اإلسالمية 
ف��ي لبن��ان، األس��تاذ ع��ّزام األيوب��ي مس��اء االربعاء 
)2017/11/1( ف��ي مرك��ز اجلماع��ة ف��ي بي��روت، 
وذلك بحضور األمني العام الس��ابق للجماعة األستاذ 
إبراهي��م املص��ري، والنائ��ب الس��ابق الدكت��ور زهير 
العبيدي، ورئيس وقف األمة في تركيا، الش��يخ محمد 

العمري، واملختار يوسف العمري. 
جرى خالل اللقاء استذكار التاريخ العريق الذي 
كان يجمع اجلماعة والبروفس��ور جنم الدين اربكان، 

األمين العام للجماعة يلتقي الرئيس نجيب ميقاتي

وفد من الحزب التقدمي يلتقي الجماعة في شحيم

األمين العام للجماعة اإلسالمية يستقبل 
األمين العام للحزب الديمقراطي اللبناني

األمين العام للجماعة اإلسالمية
يستقبل رئيس حزب السعادة التركي
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ف��ي املدين��ة«، مطالب��ني »إياها باحل��زم ب��كل القضايا 
التي تهدد أمن الناس واس��تقرارهم«، متعهدين »برفع 
الغطاء عن كل خارج عن القانون«، ورافضني »مزايدات 
البعض في مقاربة بعض األحداث في صيدا وتطاولها 

على مرجعيات املدينة«.
كما ناقش املجتمعون أزمة معمل فرز النفايات في 
صي��دا، مؤكدي��ن وجود خلٍل كبير ف��ي املعمل على عدة 
مس��تويات، والعمل على معاجلتها مبا يحقق مصلحة 

املدينة وأبنائها.
وأشاد املجتمعون باملصاحلة الفلسطينية متمنني 
انع��كاس تداعياته��ا عل��ى مخيم��ات لبن��ان وال س��يما 
مخيم عني احللوة لتثبي��ت األمن فيه. وأدانوا اجلرمية 
الصهيونية بحق املقاومني في غزة، وقدموا التبريكات 
حلركتي »حماس« و»اجلهاد اإلس��المي« بش��هدائهما، 
ودعوا إلى دعم املقاوم��ة حتى حترير األراضي احملتلة 

في لبنان وكل فلسطني.

الق��رآن«،  ف��ي تعل��م  »البي��ان  ل��دورة  املنتس��بات 
باإلضاف��ة ال��ى عدد م��ن األخ��وات اللوات��ي أمتمن 
حف��ظ أجزاء من الق��رآن الك��رمي وأحاديث األربعني 
النووية بإش��راف الس��يدة نعمت الرواس، و تخلل 
احلفل تكرمي ثلة من حاج��ات بيت الله احلرام، في 
جو إنش��ادي  اس��تعراضي مميز قدمته فرقة »حور 

اجلنة« للفن اإلسالمي.
اختتم احلفل بتقدمي مسؤولة اجلمعية السيدة 
هيف��اء حجير ش��هادات تكرميية ملؤسس��ة الرعاية 
والكش��اف املس��لم وفري��ق مع��ارف مقدس��ية على 

مشاركتهم الفعالة في دعم أنشطة اجلمعية.

لرأي��ه ح��ول األوض��اع اإلنس��انية لالجئ��ني الس��وريني 
والفلسطينيني والصعوبات التي يعيشون بها.

وقد رحب حمود بالوف��د الزائر، مؤكداً على اهتمامه 
به��ذا املوضوع ومبا ميث��ل، بحرصه على الس��لم األهلي 
واإلجتماعي واإلنس��اني في صيدا وكل لبنان، وترحيبه 

بكل املبادرات التي تساهم في حتقيق هذه األهداف.

الناص��ري«  الش��عبي  »التنظي��م  قيادت��ا  عق��دت 
و»اجلماع��ة اإلس��المية« لقاًء ف��ي مكتب األم��ني العام 

للتنظيم الدكتور أسامة سعد. 
حضر اللقاء إلى جانب س��عد عن التنظيم: عضوا 
أمان��ة الش��ؤون السياس��ية  طالل أرق��ه دان وناصيف 
عيسى، وعن »اجلماعة اإلسالمية« املسؤول التنظيمي 
السياس��ي  واملس��ؤول  احلري��ري،  مصطف��ى  الش��يخ 
الدكتور بس��ام حمود، وأعضاء القيادة: حس��ن أبو زيد 

وحسن الشماس.
ج��رى خالل اللقاء التداول بالش��ؤون السياس��ية 
واألمني��ة واالقتصادية والبيئية في صي��دا ومنطقتها، 
وتوق��ف املجتمعون أمام األزمات الت��ي متر بها املدينة 
أمني��اً وبيئي��اً، إضاف��ة إل��ى احلرك��ة االقتصادي��ة في 

املدينة.
 وش��ّدد اجلانب��ان »عل��ى متس��كهما باملرجعي��ة 
األمنية الرسمية كمس��ؤول وحيد عن األمن واالستقرار 

نظمت جمعي��ة النج��اة االجتماعي��ة – صيدا، 
حفالً ختامياً ألنشطتها الدعوية، كّرمت فيه اجلهات 
املشاركة في األنشطة حتت عنوان »موسم القطاف 

الثاني«، صباح األحد في قاعة مركز الدعوة.
اس��تهل احلفل بآيات من الذك��ر احلكيم، تلتها 
كلم��ة ترحيبي��ة م��ن عريف��ة احلف��ل الس��يدة دعاء 
العتي��ق، بعده��ا كلم��ة اجلمعي��ة ألقتها مس��ؤولة 

العمل الدعوي السيدة هناء القصير. 
واملش��رفات  املدرس��ات  تك��رمي  ج��رى  ث��م 
واحملاض��رات في األنش��طة الالمنهجي��ة و 23 فتاة 
م��ن دورة »علمن��ي كي��ف أعل��م«، كم��ا مت تخري��ج 

نّظم��ت حمل��ة نصرة ي��وم اجلمعة وقف��ة تضامنية 
مع قضية ي��وم اجلمعة بعد صالة اجلمعة أمام مس��جد 
اإلمام علي بن أبي طالب في الطريق اجلديدة، مبشاركة 
اجلمعيات والشخصيات االس��المية. وألقيت في الوقفة 
كلمات، فأكد الشيخ الدكتور أبو بكر الذهبي حق املسلمني 
بعطلة ي��وم اجلمعة كام��الً، ودعا إلى محاس��بة النواب 
الذين مّرروا القانون في صنايق االقتراع في االنتخابات 
القادمة وذلك بعدم التصويت ألي مرشح منهم، وال ملن ال 
يؤي��د تعطيل يوم اجلمعة، رافضاً التعطيل يوم الس��بت 

بدل يوم اجلمعة. 
م��ن جهت��ه ش��رح النائ��ب الس��ابق الدكت��ور زهير 
العبي��دي مواد الدس��تور الت��ي تنص على املس��اواة بني 
الطوائف، وأكد عدم دس��تورية أي قانون يناقض ميثاق 

العيش املشترك. 
بدوره اعتب��ر احملامي خلدون طال��ب قانون الدوام 
الرس��مي الذي أق��ّره املجل��س النيابي خطيئ��ة وجرمية 
بحق املس��لمني في لبنان، وطالب بإع��ادة العمل بعطلة 

يوم اجلمعة واعتبار يوم السبت يوم عمل عادي.

جول��ة  ضم��ن 
بأه��داف  التعري��ف 
ونش��اطاتها،  الش��بكة 
وخالل الزيارات امليدانية 
والشخصيات  للفعاليات 
املجتم��ع  ف��ي  املؤث��رة 
اللبنان��ي، ق��ام وف��د م��ن 
الدولي��ة  راص��د  ش��بكة 
حلقوق اإلنس��ان برئاسة 
مسؤول العالقات العامة 
املستش��ار  الش��بكة  ف��ي 

خالد الس��يد بزيارة مكتب اجلماعة اإلس��المية في صيدا 
ولقاء املس��ؤول السياس��ي ف��ي اجلنوب الدكتور بس��ام 

حمود.
بحث وفد الشبكة مع حمود األوضاع اإلنسانية في 
لبنان وما يشهده هذا البلد من أزمات سياسية وإنسانية 
وتداعياتها على املجتمع اللبناني، باإلضافة لالس��تماع 

التقى نائب رئيس املكتب 
اإلسالمية  للجماعة  السياسي 
في لبنان ومسؤولها السياسي 
ف��ي اجلن��وب الدكت��ور بس��ام 
حمود، النائ��ب بهية احلريري 
ف��ي مجدليون مس��اء الثالثاء. 
وجرى خالل اللقاء التداول في 
املس��تجدات في ضوء استقالة 

الرئيس سعد احلريري.

أسامة سعد و»الجماعة«:
الدولة وحدها مرجعّية أمن صيدا

جمعية النجاة في صيدا تختتم أنشطتها بحفل تكريمي

وقفة تضامنّية في بيروت مع قضية يوم الجمعة

»راصد الدولية لحقوق اإلنسان« تلتقي الجماعة في صيدا

النائب بهّية الحريري تلتقي بسام حمود في صيدا

أنشطة

العام��ة، ال س��ّيما ف��ي هذه املرحل��ة التي يج��ري فيها 
اس��تهداف الق��وى احلركّي��ة ف��ي األم��ة ف��ي كثير من 
األقط��ار. كم��ا تناول البح��ث الهّم احملل��ي والتحدّيات 
التي تواجه املسلمني في لبنان. وكانت وجهات النظر 
مّتفقة على ضرورة تفعيل العمل اإلس��المي املشترك، 
ومّت االتفاق على التواصل والتنسيق الدائمني لتحقيق 

أهداف وتطلعات الساحة اإلسالمية.

الس��ماحة تناول دع��م موقفه م��ن قضي��ة تعطيل يوم 
اجلمع��ة، وكذل��ك التداعي��ات الت��ي ميك��ن أن حتدثها 
اس��تقالة رئي��س احلكوم��ة. وأك��د العبي��دي أن الوف��د 
طالب صاحب الس��ماحة بعدم دعم أي مرشح لرئاسة 

احلكومة ما لم يتعهد مسبقاً بالعطلة يوم اجلمعة.
كذل��ك ق��ال العبي��دي إن الوف��د أث��ار م��ع صاحب 
الس��ماحة أهمية دعوة كل أطياف الطائفة الس��ّنية في 
لبنان إلى إجتماع وطني إس��المي للتشاور مبا يخص 
أزمة اس��تقالة رئيس احلكوم��ة وتداعياتها على لبنان 

بشكل عام وعلى املسلمني السّنة بشكل خاص.

زار األم��ني الع��ام للجماعة اإلس��المية في لبنان، 
األس��تاذ ع��ّزام األيوب��ي، االربع��اء )2017/11/1( 
مرك��ز جميعة االحتاد اإلس��المي في بي��روت، والتقى 
رئيس��ها الش��يخ حس��ن قاطرجي، بحض��ور عدد من 
قي��ادات اجلمعي��ة، كم��ا حض��ر اللق��اء عض��و املكتب 

السياسي للجماعة األستاذ وائل جنم.
جرى خالل اللقاء البحث في الش��ؤون االسالمية 

زار وف��د م��ن حمل��ة نص��رة تعطيل ي��وم اجلمعة 
صب��اح الثالث��اء )2017/11/7( مفت��ي اجلمهورية 
اللبنانية الش��يخ عب��د اللطيف دريان ف��ي دار الفتوى، 
حي��ث تن��اول البح��ث م��ع صاح��ب الس��ماحة قضية 
تعطي��ل ي��وم اجلمع��ة، وش��ؤوناً إس��المية ووطني��ة، 
واس��تمع الوفد إلى صاحب الس��ماحة الذي شدد على 
املوقف التاريخي لدار الفت��وى بالتعطيل يوم اجلمعة 

واعتباره يوماً وطنياً.
وبعد اللقاء ص��ّرح النائب الس��ابق الدكتور زهير 
العبي��دي باس��م الوف��د، فأك��د أن البحث م��ع صاحب 

حملة نصرة تعطيل يوم الجمعة تزور المفتي درياناألمين العام للجماعة يزور جمعية االتحاد اإلسالمي
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ف���ي إطالالت���ه اإلعالمية ط���وال عام، ح���ن كان ُيس���أل الرئيس س���عد احلريري عن 
تعامل���ه م���ع حزب الله الذي تصّنفه الس���عودية منظم���ة إرهابي���ة، كان يجيب بأن حزب 
الل���ه مكّون أساس���ي من مكّون���ات املجتمع اللبناني، وأنه يتعامل م���ع األمر بواقعية، وأن 
مصلح���ة لبن���ان تعلو عل���ى كل املصالح األخرى، وأنه يتعامل م���ع حزب الله من منطلق 

احلرص على األمن واالستقرار في لبنان وتأمن مصالح اللبنانين.
حن كان ُيس���أل احلريري كيف َقِبل بانتخاب مرش���ح حزب الله العماد ميش���ال عون 
لرئاس���ة اجلمهورية وتخّلى عن حلفائه املرش���حن، جوابه كان أنه أراد إنهاء أزمة الفراغ 

الرئاسي التي باتت تشكل خطرًا على مستقبل لبنان. 
فم���ن أجل لبن���ان، ومصلحة اللبنانين، تنازل س���عد احلريري عن كل ش���يء. أوصل 
مرش���حًا لرئاس���ة اجلمهوري���ة ه���و  خصم���ه بالسياس���ة. ت���رأس حكومة نال فيه���ا رئيس 
اجلمهورية وفريقه السياسي حصة األسد من احلقائب الوزارية، شارك فيها حزب الله، 
وتضّمن بيانها الوزاري تغطية س���الح حزب الله، وغض الطرف عن مش���اركته في األزمة 

السورية.
م���ن أج���ل لبنان ومصلحة اللبناني���ن، تاهل احلريري التغّول الذي مارس���ه فريق 
رئيس اجلمهورية في مؤسس���ات وإدارات الدولة، فتم اس���تبدال مئات املوظفن من قضاة 
وضب���اط وم���دراء عام���ن، بآخري���ن مؤيدين لنهج العه���د اجلديد ومقّرب���ن من الصهر 

املدلل. 
من أجل لبنان ومصلحة اللبنانين، غّض احلريري الطرف عن مش���اركة حزب الله 
في األزمة السورية على عْن الدولة اللبنانية، باستثناء تصريحات خجولة بأنه ال يقبل 
مب���ا يجري، دون ممارس���ة أي من صالحيات���ه كرئيس للحكومة. وأعطى ش���رعية ملعركة 
عسكرية خاضها حزب الله في جرود عرسال دون أّي طلب أو تفويض، قبل أن يتم إيجاد 

مخرج بخوض اجليش اللبناني املعركة التالية في جرود القاع.
ش���كلت مصلح���ة لبن���ان واللبنانين البوصلة التي تش���بث بها احلري���ري طوال عام 
مض���ى، ف���كل ما قام به خ���الل هذا العام كان يصب في خانة لبن���ان ومصلحة اللبنانين 
رغم أن ذلك أدى لتآكل شعبيته، ومتلمل َمن حوله وتراجع نفوذه في مؤسسات الدولة.

الي���وم دون مقدم���ات، قدم الرئيس س���عد احلريري اس���تقالته من رئاس���ة احلكومة، 
مطيحًا بكل اإلجنازات التي فاخر بتحقيقها طوال عام، وليطل علينا بخطاب سياسي 
حاد لم نسمع مثياًل له حتى عقب اغتيال والده. فسعد احلريري اجلديد انقلب على كل 
ما كان عليه سعد احلريري قبل أسبوع. استقالة لم ُتِعد عقارب الساعة عامًا إلى الوراء 
فق���ط، ب���ل أعادتها عق���ودًا، فاحلريري قّدم وتنازل ورضخ خلصومه في س���بيل اس���تمرار 
عجلة احلكومة التي كان يعتبر أن إجنازاتها تصّب في رصيده. أما وقد أخرج احلريري 
نفسه ومعه فريقه من احلكومة، فإنه بذلك أفقد نفسه املكسب الوحيد الذي كان ميّني 
نفس���ه به، ليحافظ اآلخرون على كل املكاس���ب التي حققوها والتي كان للحريري فضل 

فيها.
فرئيس اجلمهورية حقق احللم الذي طاملا كان يسعى إليه ووصل إلى سدة الرئاسة 
بتأييد احلريري، وهو باق في قصر بعبدا خمس سنوات أخرى. وفريقه السياسي الذي 
لوحق واعُتقل وُأبعد في مراحل سابقة صاروا في قلب احلكم، وباتت سلطة ابنة فخامته 

أهم من وزير في احلكومة. 
رئي���س مجل���س الن���واب يحتف���ل مبرور رب���ع قرن عل���ى وصوله لرئاس���ة املجلس، وال 
يس���مح ألح���د باالنتقاص من صالحياته. أما حزب الل���ه، فلم يكن بحاجة إلى أكثر من 
وصول حليفه إلى سدة الرئاسة، وشرعية يحرص الرئيس على تقدميها في كل مناسبة 
إضافة للش���رعية التي منحه إياها مجلس الوزراء، حن كان س���عد احلريري يضع لبنان 

ومصلحة اللبنانين فوق كل اعتبار.

بقلم: أواب إبراهيم

ليت التسوية لم تحصل

كلمة طيبة

االس��تعمار  أق��دام  وطئ��ت  أن  من��ذ 
أص��درت  فلس��طني،  أرض  البريطان��ي 
بريطانيا وعدها املش��ؤوم، لتبدأ بعد ذلك 
إجراءاتها املدروسة من أجل جعل فلسطني 
وطن��اً قومياً لليهود، مما يعني بالضرورة 

استهداف الفلسطينيني ومصاحلهم.
ومنذ ذلك الوقت املبكر، ش��رع الشعب 
الفلس��طيني في مقاومته للوعد املش��ؤوم 
وانعكاس��اته على األرض، فقام بالثورات 
واالنتفاض��ات وعق��د املؤمت��رات وتوجيه 
العرائض واملذكرات وتوزيع املنش��ورات، 
والقيام بجوالت خارجية لش��رح القضية 
وجل��ب التعاط��ف اخلارجي، واس��تخدم 
منه��ا  املدني��ة  املقاوم��ة،  صن��وف  ش��تى 

والعسكرية.
لك��ن بريطاني��ا أص��رت عل��ى تنفي��ذ 
املتح��دة  األمم  إل��ى  وجل��أت  مخططه��ا 
الس��تصدار ق��رار مبن��ح اليه��ود دولة في 
فلس��طني، ث��م انس��حبت بعد ذل��ك معلنة 
انه��اء انتدابها، لكنها اس��تمرت في رعاية 
واحتض��ان الدول��ة اليهودي��ة م��ن خ��الل 
البي��ان الثالث��ي ع��ام 1950، والع��دوان 
الثالثي عام 1956، واملفاعل النووي عام 
1957، وقرار 242 عام 1967، والرباعية 
الدولي��ة منذ ع��ام 2003، حت��ى احتفالها 
البش��ع مب��رور مائ��ة ع��ام عل��ى وعده��ا 

املشؤوم.
أن  الفلس��طيني  كان بوس��ع ش��عبنا 
يغفر وأن يتس��امح لو وجد م��ن بريطانيا 
ش��عوراً بالن��دم عل��ى جرائمه��ا بحقه، أو 
اس��تعداداً للتكفي��ر ع��ن خطاياه��ا. لك��ن 
حكوماته��ا املتعاقب��ة ل��م تبد أية مش��اعر 
تضامنية مع ش��عبنا الفلس��طيني وال أي 
أسف على وعدها املشؤوم، ولذلك وجبت 
مقاوم��ة بريطاني��ا حت��ى إجباره��ا عل��ى 
االعتذار والتعويض، وإن من أش��كال هذه 

املقاومة:
1- تدش��ني فريق قانوني )فلسطيني 
وعرب��ي ودولي( لتكوين ملف قانوني عن 
جرائ��م بريطاني��ا بح��ق فلس��طني، وفتح 
صندوق جلم��ع التبرعات الالزمة لتمويل 
نش��اطات ه��ذا الفريق القانون��ي، ليتمكن 
من متابعة تفاصي��ل تلك اجلرائم ومن ثم 
رفع دعاوى قضائي��ة ضد بريطانيا داخل 
بريطاني��ا وأم��ام احملاك��م الدولي��ة، وفي 

كيف نقاوم وعد بلفور؟!

كل دولة تس��مح قوانينه��ا مبحاكمة دولة 
أخرى لديها...

فلس��طني،  أف��الم  ش��ركة  إنش��اء   -2
لكتابة سيناريوهات ألفالم روائية حتكي 
معاناة الشعب الفلسطيني من االستعمار 
البريطاني، عبر عشرات األفالم ومبختلف 
لغات العال��م، وتتعاقد مع أفضل املمثلني 
الفلس��طينيني والعرب والدوليني وأفضل 
املخرجني الس��ينمائيني ومخرجي األفالم 
الروائية والوثائقية، وم��ن ثم إنتاج أفالم 
بلغات أجنبية وتس��ويقها لدى كل الدول 
املتعاطف��ة م��ع فلس��طني والت��ي تس��مح 
بأس��عار  األف��الم،  ه��ذه  بب��ث  قوانينه��ا 

مخفضة أو حتى مجاناً.
3- إنشاء موقع الكتروني متخصص 
في تاريخ االستعمار البريطاني لفلسطني، 
يق��دم الص��ورة والفيدي��و والن��ص بع��دة 
لغات، مهمته األساس��ية فضح بريطانيا، 
وإبراز معاناة الش��عب الفلس��طيني، وأن 
الدولة التي تسببت بريطانيا في إنشائها 
على أرض فلسطني قد استمرت في تعذيب 

الشعب الفلسطيني واضطهاده.
4- تدش��ني حمل��ة مقاطع��ة عاملي��ة 
م��ع  تضامن��اً  البريطاني��ة  للمنتج��ات 
فلس��طني، ودعوة ش��عوب العال��م احملبة 
ملقاطع��ة  اإلنس��انية  والكرام��ة  للحري��ة 
منتج��ات بريطاني��ا والبحث ع��ن البدائل 

إلى أن تنصاع بريطانيا للعدالة.
إن كثيراً من وس��ائل وأدوات املقاومة 
الفلس��طينيني واملتعاطف��ني معهم  ميك��ن 
استخدامها إلجبار بريطانيا على االعتذار 

والتعويض، الذي يشمل:
- اإلقرار بارتكاب اجلرمية.

- االعتذار عنها.
- سحب االعتراف بإسرائيل.

- دعم دولة فلسطني واالعتراف بها.
- تق��دمي تعويض��ات مالي��ة مكافئ��ة 

حلجم الضرر.
إن صراعاً ممتداً س��يخوضه ش��عبنا 
حت��ى ينال حريت��ه واس��تقالله وكرامته، 
وعلى كل الذين أجرموا بحقه أن يتجّهزوا 

لدفع الثمن.{
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