
صفحات من األزمات اللبنانية
خ���ال الع���ام ال���ذي يكاد ينقض���ي كانت مش���اغل اللبناني���ن واهتماماتهم جّد بس���يطة 
ومتواضع���ة، ب���دأت مبوض���وع النفايات، وأي���ن ندفنها وكي���ف نحرقها أو نصّدره���ا إلى أقطار 
أخرى. ثم جاءت أزمة االنتخابات الرئاسية، فابتدع لها الرئيس سعد احلريري حًا بانتخاب 
ميشال عون. وعندما جرى انتخابه دون النظر في قائمة مؤّيديه ومن أصروا على ترشيحه، 
وج���رى تكلي���ف احلريري وتأليف احلكومة، تأكد أن مرجعّية الس���ادة ال���وزراء ليس احلكومة 
وال رئيس���ها، وإمنا أحزابه���م التي انتدبتهم ليمثلوها في احلكوم���ة. وكان الرئيس احلريري 
يتجاوز األزمات ويطوي الصفحات.. إلى أن جاء التدخل الس���عودي في الرابع من تش���رين، 
وأصب���ح احلريري رئيس���ًا مختطفًا أو ش���يخًا مغّيبًا.. وتفاعل الش���ارع اللبناني مع رئيس���ه.. 
فه���ل اس���تقال الرئي���س أو أجب���ر على ذل���ك؟ وهل هو في إقام���ة جبرية أو ه���و طليق حتكمه 
احتياطات أمنّية؟! هنا ضرب اللبنانيون صفحًا على أزماتهم السابقة، رغم ظهور احلريري 
ف���ي عدة مناس���بات، ووعده بالعودة أكثر من مرة. لكن ثقاف���ة اإلمام املغّيب أو »املنتظر« كانت 
هي الغالبة، وما تزال، الى أن يطل احلريري على ش���عبه املفجوع، من بيت الوس���ط أو قصر 

بعبدا.. فيريح بعدها ويستريح.. لتبدأ إشكالية جديدة، ال يعلم إال الله كيف تنتهي.
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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(

حرب: لتسوية جديدة 
تنتهج الحياد عن المحاور

رأى النائب بط��رس حرب ان اللبنانيني 
»مجمع��ون عل��ى ان م��ا حص��ل م��ع رئي��س 
احلكومة سعد احلريري يش��كل خروجاً عن 
املب��ادئ والثوابت التي قام��ت عليها حياتنا 
الوطنية والدميوقراطية اللبنانية، وهو ما ال 

ميكن قبوله أو السكوت عنه«. 
واعتبر في بي��ان »أن ما جاء في احلوار 
التلفزيوني األخير للحريري، قد يشكل حافزاً 
ومنطلقاً إلعادة صوغ تسوية سياسية تقوم 
وس��يادته،  لبن��ان  اس��تقالل  احت��رام  عل��ى 
وانتهاج سياس��ة احلياد بعي��داً عن احملاور 
االلت��زام  يجس��دها  الدولي��ة،  او  االقليمي��ة 
احلقيق��ي والفعل��ي ملب��دأ »الن��أي بالنفس«، 
وحتديداً انس��حاب »حزب الله« من التدخل 

في أزمات املنطقة«.

باسيل: يعود الحريري 
فنبحث في الحلول

ب��دأ وزي��ر اخلارجي��ة اللبنان��ي جبران 
باس��يل جولة أوروبية لبحث أزمة اس��تقالة 
رئيس احلكومة سعد احلريري، استهلها من 
بروكس��يل ثم انتقل إل��ى باريس حيث التقى 

الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون.
صحاف��ي  مؤمت��ر  ف��ي  باس��يل  وق��ال 
ف��ي الس��فارة الفرنس��ية: »التقي��ت الرئيس 
الفرنسي بناء على اتفاق بينه وبني الرئيس 
ميشال عون، وأشكره على املبادرة التي قام 

بها جتاه لبنان«.
وق��ال: »نح��ن وفرنس��ا بانتظ��ار عودة 
الرئيس احلري��ري إلى بلده لنخ��رج من هذا 
الوضع غي��ر الطبيعي حي��ث رئيس حكومة 
لبنان الذي ميّثل كل اللبنانيني الذين يبدون 
متّس��كهم بأن يع��ود إلى بلده وف��ق األصول 
الدس��تورية ويق��وم بحري��ة ب��كل م��ا يريده 
وم��ن هنا نفت��ح مرحل��ة جديدة م��ن البحث 
عن احلل��ول ألي مش��كلة تعترضنا إن كانت 
هواجس موجودة لدى اللبنانيني وإن كانت 
ف��ي حل��ول لها أو باملس��ار الدس��توري الذي 
علينا اعتماده لتعود احلياة السياس��ية إلى 

انتظامها«.

كتلة »المستقبل«: األولوية 
لعودة الحريري

النيابي��ة  »املس��تقبل«  كتل��ة  ش��ددت 
ف��ؤاد  الرئي��س  برئاس��ة  اجتماعه��ا  بع��د 
الس��نيورة، على أن »األولوية في مناقشاتها 
س��عد  الرئي��س  ع��ودة  ه��ي  واجتماعاته��ا 
والش��عب  إنه��ا  إذ  لبن��ان،  إل��ى  احلري��ري 
اللبنان��ي بانتظ��اره للمس��اهمة ف��ي انتظام 
األمور الس��تعادة التوازن داخلي��اً وخارجياً 
وليحق��ق بالتالي انطالق��ة جديدة نحو آفاق 

واعدة ملصلحة اللبنانيني جميعاً«.
وإذ أش��ارت إلى أنه��ا »في ه��ذا الظرف 
الصعب، أش��د ما تكون إمياناً وتصميماً على 
أهمي��ة عودة جمي��ع اللبنانيني إلى التمس��ك 
باملب��ادئ الت��ي يق��وم عليها اس��تقرار لبنان 
والت��ي بها تتع��زز طمأنين��ة أبنائ��ه وأمنهم 
وأمانهم وعيش��هم املش��ترك«، أكدت »أهمية 
التمس��ك بالثوابت الوطنية األساسية، وفي 
مقدمها رس��الة العيش املش��ترك اإلس��المي 

املس��يحي وأهمية إعادة االعتب��ار واالحترام 
للدس��تور واتفاق الطائف والبي��ان الوزاري 
ال��ذي يتضم��ن حتيي��د لبنان ع��ن صراعات 
املنطق��ة والذي يؤك��د اعتماد سياس��ة النأي 
بالنف��س واالمتناع عن التدخل في الش��ؤون 

الداخلية للدول العربية«.

الحريري: عائد خالل يومين 
وعائلتي باقية

طمأن رئيس احلكومة املس��تقيل س��عد 
احلري��ري اللبناني��ني إلى أن��ه ب�»ألف خير« 
وأن��ه »راج��ع خ��الل يوم��ني«. وغ��رد عل��ى 
حسابه على موقع »تويتر« قائالً: »يا جماعة 
أن��ا بألف خي��ر وإن ش��اء الله أن��ا راجع هل 
يومني خلين��ا نروق، وعيلت��ي قاعدة ببلدها 

اململكة العربية السعودية مملكة اخلير«.
ورد مكت��ب احلري��ري على م��ا أدلى به 
مستشار املرشد اإليراني للشؤون اخلارجية 
عل��ي أكب��ر واليت��ي ف��ي ش��أن لقائ��ه األخير 
م��ع الرئي��س احلري��ري، مؤك��داً أن الرئيس 
احلري��ري »لم يعرض التوس��ط ب��ني أي بلد 
وآخ��ر، بل ع��رض على واليت��ي وجهة نظره 
بض��رورة وق��ف تدخ��الت إي��ران ف��ي اليمن 
كمدخل وشرط مسبق ألي حتسني للعالقات 

بينها وبني اململكة العربية السعودية«.
ولف��ت املكت��ب إل��ى أن »احلري��ري كرر 
بإص��رار أن هذه وجهة نظر ش��خصية ورأي 
خاص ب��ه«. وأفاد املكتب بأن��ه »عندما جاء 
جواب واليت��ي أنه يرى احل��وار حول األزمة 
اليمني��ة مدخالً جيداً لبدء احل��وار بني إيران 
واململكة، أجاب��ه الرئيس احلريري: ال. اليمن 
قبل احل��وار. رأيي أن حل املش��كلة في اليمن 
املدخل الوحيد قبل بدء أي حوار بينكم وبني 

اململكة. ما اقتضى التوضيح«.

»إسرائيل«: الحرب المقبلة 
مع سوريا ولبنان

نقلت صحيفة »معاريف« اإلس��رائيلية 
أفيغ��دور  اإلس��رائيلي  الدف��اع  وزي��ر  ع��ن 
ليبرم��ان، أن احل��رب املقبل��ة س��تكون م��ع 
س��وريا ولبن��ان معاً، وال معرك��ة على جبهة 

واحدة، في الشمال أو في اجلنوب. 
فق��د  اللبنان��ي  »اجلي��ش  إن  وق��ال 
اس��تقالليته وحتول ج��زءاً غي��ر منفصل من 

منظومة حزب الله العسكرية«.
العس��كرية  التهدي��دات  ذروة  وف��ي 
اإلس��رائيلي  ال��وزراء  لرئي��س  والسياس��ية 
بنيامني نتنياه��و وليبرمان، بتوجيه ضربة 
عس��كرية س��احقة ال��ى »ح��زب الل��ه« ف��ي 
لبنان، والتوعد بتدمير م��ا وصفاه بالقاعدة 
اإليرانية البرية التي يجري بناؤها حالياً في 
جنوب سوريا اس��تناداً الى ليبرمان، نشرت 
القن��اة 12 في التلفزيون االس��رائيلي تقريراً 
عنوانه: »في املواجه��ات املقبلة كل صاروخ 

سيحقق إصابة«.

حمادة: األحد قد يكون 
االنفجار الكبير

دع��ا وزي��ر التربي��ة والتعلي��م العال��ي 
مروان حم��ادة إلى »ض��رورة تلق��ف مبادرة 
الرئيس سعد احلريري املليئة باملسالك نحو 
احلل«، مؤكداً أنه »إذا لم نتنبه الى محاوالت 
البع��ض لتخريب عالق��ات لبن��ان العربية، 
فاألحد املقبل سيكون يوم االنفجار الكبير في 

عالقات لبنان مع الدول اخلليجية«.
ورأى ف��ي حدي��ث ال��ى اذاع��ة »ص��وت 
احلري��ري  الرئي��س  »اس��تقالة  أن  لبن��ان«، 
س��تعيد التوازن الى التس��وية السياس��ية، 
بش��رط أن يلت��زم األفرق��اء سياس��ة الن��أي 
بالنف��س، وهدفها احلياد والس��الم للبنان«، 
الفتاً إلى أن »احلري��ري موجود في الرياض 
يّدع��ي  كم��ا  احتج��ازاً  ولي��س  احتجاج��اً 
البعض، وحظوظ االس��تقالة والرجوع عنها 

متساوية«.

تق��دم  الت��ي  »الش��روط  أن  اعتب��ر  وإذ 
للحريري للقبول باس��تقالته مث��ل القول إن 
عائلت��ه يجب أن تعود الى لبنان معه ليكون 
ح��ّراً في ق��راره، هي تعجيزية وتس��عى الى 

اإلضرار بالسعودية«.

مصادر فرنسية: متخوفون 
من أعمال عسكرية في لبنان

نقلت مصادر فرنسية مطلعة على امللف 
اللبنان��ي عن مس��وؤلني فرنس��يني كبار، من 
بينهم وزي��ر اخلارجية جان إي��ف لودريان، 
قلقهم البالغ من التصعيد في  الشرق األوسط  
العتقادهم أن بإمكان هذا التصعيد أن يؤدي 
إلى ما حصل عام 2006 في لبنان، وهو ما ال 
حاج��ة إلى تكراره، مش��يرة الى أن »أكثر من 
فريق ف��ي املنطقة يتج��ه إلى القي��ام بأعمال 
عس��كرية م��ا، ميك��ن أن تتحول بس��رعة من 
عمل عسكري إلى حرب، فاجلميع في املنطقة 
من  إس��رائيل  إلى  الوالي��ات املتحدة  إلى جزء 
من اإليرانيني ودول أخرى في املنطقة، لديهم 
اجت��اه الفتع��ال أعمال عس��كرية ف��ي لبنان 

تتحول حرباً«.

أبو طاقّية في قبضة 
الجيش اللبناني

أوقفت مديري��ة املخاب��رات في اجليش 
اللبناني الش��يخ مصطف��ى احلجيري امللقب 
بأب��و طاقي��ة ف��ي منزله ف��ي عرس��ال. ومنذ 
انته��اء معرك��ة اجل��رود منذ ش��هرين يعمل 
اجليش على توقيف��ه ألنه مطلوب في ملفات 

عدة تتعلق باإلرهاب.
وأفادت »صوت لبنان )100.5(«، بأن 
»احلجي��ري ُنقل من البقاع بع��د توقيفه الى 

مبنى مديرية املخابرات في اليرزة«.
وأوضحت معلوم��ات لل�»أو تي في« أن 
»ابو طاقية كان يختبئ في غرفة استحدثها 

داخل غرفة بعد تشييد حائط فيها«.
والحق��اً، ص��در ع��ن قي��ادة اجلي��ش - 
البي��ان اآلت��ي: بنتيج��ة  مديري��ة التوجي��ه 
املتابع��ة والتقّصي، أوقفت ق��وة من مديرية 
املخاب��رات فج��ر الي��وم ف��ي بل��دة عرس��ال، 
املدع��و مصطف��ى احلجي��ري امللق��ب ب�»أب��و 
طاقية«. وقد بوش��ر التحقيق معه بإش��راف 

القضاء املختص.

األمين العام للجماعة يلتقي رئيس الجمهورية
إط��ار  ف��ي 
الت��ي  املش��اورات 
يقوم بها م��ع القوى 
اللبنانية  السياسية 
اس��تقالة  أزمة  حول 
احلكوم��ة،   رئي��س 
العام  األم��ني  التق��ى 
اإلس��المية  للجماعة 
األستاذ عزام األيوبي 
اجلمهوري��ة  رئي��س 
ف��ي  ع��ون  ميش��ال 
ومت  بعب��دا،  قص��ر 

البحث في املس��تجدات السياسية في البالد. وقد مت التأكيد 
عل��ى ثواب��ت حفظ األم��ن واالس��تقرار في لبن��ان وحتييده 

عن أزمات املنطقة، وعدم االس��تعجال في مس��ألة اس��تقالة 
الرئيس احلريري.

لقطات لبنانية

وجهة نظر

انتقل���ت مش���اعر التعاطف مع الرئي���س احلريري بعد إعان اس���تقالته 
من رئاس���ة احلكوم���ة من العاصمة الس���عودية الرياض، م���ن حالة التضامن 
السياس���ي -مع الرئيس احملتجز- الى حال���ة التضامن العاطفي الذي وصل 
إلى حد مطالبة وزير اخلارجية جبران باسيل بعودة الرئيس سعد احلريري 

الى لبنان، وعائلته أيضًا، وإال فإنه سيعتبر هذه العودة عودة منقوصة.
ه���ذا التعاط���ف الكبير جت���اه الرئيس احلريري وعائلته م���ن قبل الوزير 
باسيل أربك الرئيس احلريري نفسه الذي يحاول تسوية األمور مع املسؤولن 
في الس���عودية م���ن أجل تأمن عودة س���ريعة له الى لبنان ف���ي األيام القليلة 
القادم���ة، أقله قبل ذكرى االس���تقال في 22 تش���رين الثان���ي اجلاري، ولذلك 
نقل مدير األخبار في قناة املس���تقبل ندمي قطيش عن الرئيس احلريري أنه 
اتصل بوزير اخلارجية جبران باس���يل وطلب منه س���حب موضوع عائلته من 

التداول.
ويبدو أن التعاطف السياس���ي والعاطفي مع الرئيس احلريري لن يقف 
عن���د ح���ّد املطالب���ة بعودته إلى لبنان م���ع عائلته، كما يطال���ب الوزير جبران 
باس���يل، فالرئيس ميش���ال عون كتب على موقع تويتر أن »ال ش���يء يبّرر عدم 
ع���ودة احلري���ري، بع���د مضيَّ 12 يوم���ًا، وعليه نعتب���ره محتج���زًا وموقوفًا، ما 
يخال���ف اتفاقي���ة فيينا وش���رعة حقوق اإلنس���ان«، وأضاف الرئي���س عون: »ال 
تخاف���وا، ال اقتصادي���ًا، وال مالي���ًا، وال أمنيًا، البلد آمن والس���وق املالية تعمل 

كما يجب، والوحدة الوطنية صمام األمان«.
وبغض النظر عن حالة التعاطف السياسي والعاطفي، وحتى الوجداني 
م���ع الرئي���س احلري���ري م���ن قب���ل أط���راف وش���خصيات سياس���ية معروف���ة 
مبعارضته���ا ملواق���ف الرئي���س احلري���ري وسياس���اته، فإننا نس���أل: هل هؤالء 
يريدون فعًا عودة الرئيس احلريري الى لبنان، أم يستغلون اقامته القسرية 

في الرياض ملآرب أخرى؟
فالرئي���س ميش���ال عون يعتبره محتجزًا في الس���عودية، والوزير باس���يل 
يه���دد باللج���وء ال���ى األمم املتح���دة، وتتزامن ه���ذه املواقف م���ع تأكيدات بأن 
وضع البلد آمن سياس���يًا واقتصاديًا وأمنيًا، ما يعني أن هناك توجهًا رس���ميًا 
لتصعي���د األم���ور مع اململكة العربية الس���عودية في إطار الص���راع اإليراني - 
الس���عودي ف���ي املنطق���ة، وهو ما قد يرتب عل���ى لبنان تداعي���ات خطيرة جدًا 
على كل املس���تويات السياسية واألمنية واملالية. وقد حذرت من ذلك الهيئات 
االقتصادية وحاكم مصرف لبنان الذي أكد »اننا وصلنا الى مرحلة استقرار 
نس���بية ف���ي األزم���ة، ال إلى تس���وية لألزم���ة«، ما يعن���ي ان تصعي���د األمور مع 
الس���عودية ودول اخلليج العربي س���واء عبر املواقف السياس���ية أو الشعبية، أو 
عب���ر اللج���وء ال���ى األمم املتحدة، فإن ذلك س���يكون له تداعي���ات مدمرة على 
االقتصاد اللبناني، وما يثير األمور أكثر على الصعيد االقتصادي هو ما جاء 
ف���ي افتتاحية صحيفة االحتاد اللبنانية احملس���وبة على إيران وحلفائها في 
لبنان حيث عنونت في افتتاحيتها الصادرة يوم األربعاء املاضي »باالقتصاد.. 
لبنان أقوى«، ومما جاء في املقال: »إزاء بعض التهديدات ميكن إيراد الكثير من 
أوراق القوة الوازنة في مواجهتها، وردود الفعل االقتصادية املمكنة عليها،... 
وهناك التوجه لقبول التعاون الكهربائي مع إيران، وهو أمر محظور بس���بب 
الس���عودية، وكذلك استيراد الس���اح من إيران أو من غيرها...«، وهو ما يؤكد 

ان التعاطف مع احلريري له أهداف أخرى سياسيًا واقتصاديًا.
باختصار، استقالة احلريري رغم كل ما يحيط بها هي بسبب التجاوزات 
لسياس���ة الن���أي بالنف���س، والتعاطف م���ع الرئيس احلريري يدخ���ل في باب 

»ومن احلب ما قتل«، فهل هذا ما يراد للبنان؟<
مهند عبد الله

ومن الحب ما قتل!
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ع��ون حتالفه مع حزب الله، فل��ن يجعله يضحي بعالقاته مع ال��دول الغربية، 
وإال فسوف يعزل نفسه عربياً وأوروبياً وأمريكياً كما بات واضحاً للجميع.

احملطة الثانية هي أن الرئيس احلريري كس��ب زخماً ش��عبياً ووطنياً داخل 
البلد منذ تقدمي اس��تقالته في الرابع من تش��رين احلالي. وباتت شرائح لبنانية 
واسعة تنظر إليه على أنه ضرورة وطنية بل قومية في عالقاته العربية، بصرف 
النظر عن نظرتها الى احتجازه أو حرية حتركه في الس��عودية. وباإلضافة الى 
نظرة الشارع املسلم الى استقالة الرئيس احلريري والظروف التي يعيشها منذ 
تقدمي استقالته، فإن الرأي العام املسيحي ال يختلف مع اآلخرين في هذه النظرة. 
فح��زب الكتائب كان وما زال يرفض التس��وية حول رئاس��ة اجلمهورية وكذلك 
تش��كيل احلكومة. أما رئيس حزب القوات اللبنانية س��مير جعجع فقد سبق له 
أن��ه ق��ال بأنه »كان أول املقتنعني بأس��باب اس��تقالة حليفه رئي��س احلكومة«. 
وقد ش��كل تدفق القوى السياس��ية من مختلف الطوائف والتوجهات السياسية 
على دار الفتوى عامالً هاماً في حش��د الرأي العام مع س��ماحة مفتي اجلمهورية 
وحرصه على إش��اعة أجواء التهدئة واالس��تقرار ريثما يعود الرئيس احلريري 
من الس��عودية. يض��اف الى ذلك م��ا أدلى به وزي��ر التربية م��روان حمادة بعد 
زيارت��ه دار الفتوى مع وفد من اللقاء الدميقراطي واحلزب التقدمي االش��تراكي، 

مما يدعم موقف الرئيس احلريري في األزمة املستحكمة.
لبنان ال يس��تطيع االس��تمرار بدون حكومة، واحلكومة ال تنعقد جلس��اتها 
ب��دون رئي��س، والرئيس حتى اآلن هو س��عد احلري��ري، الى أن تقبل اس��تقالته 
أو تؤج��ل.. وجت��ري انتخابات نيابية تش��رف عليه��ا حكومة وح��دة وطنية أو 
تكنوق��راط أو زاهدي��ن ف��ي مقاعد املجل��س النياب��ي. وبعدها يكون ل��كل حادث 
حدي��ث. ف��إذا ما عاد الرئي��س احلري��ري وأصّر على تق��دمي اس��تقالته، ال بّد من 
مشاورات حول شخص الرئيس املكلف، ويفترض أن ال يكون الرئيس احلريري، 
ألنه س��يكون رئيس��اً حلكومة انتخابات ليس أكثر.. الى أن يأتي مجلس نيابي 

جديد تنبثق عنه حكومة جديدة.
كل ما س��بق يس��تدعي اجراء تسوية سياس��ية، تغطي املرحلة القادمة مبا 
فيها اإلشراف على االنتخابات. هذه التسوية ال بّد لها من طاولة حوار، أو مؤمتر 
وطني يرس��م معال��م املرحلة القادمة. وكم��ا جرى التوافق عل��ى »إعالن بعبدا« 
قريب��اً م��ن نهاية والية الرئيس ميش��ال س��ليمان، ال بّد من طاول��ة حوار جديدة 
يجري حولها التوافق على إعالن جديد، يحمل عنوان إعالن »بيت الش��عب« كما 

يريد ويرغب الرئيس عون، ولو كان ذلك قريباً من بداية واليته.
ختام��اً، ال ب��ّد م��ن التذكي��ر ب��أن لبنان يعي��ش هذه األي��ام في عال��م عربي 
متفج��ر، من اخلليج العربي إلى الهالل الفارس��ي، وخير ل��ه أن يصل الى تفاهم 
وطني أو تس��وية سياسية.. من أن يعاني سجاالت مربكة جتري املقايضة فيها 
بأن تكون اليمن للس��عودية مقابل لبنان إليران.. بعد أن تش��ظى العراق وتكاد 
تنقسم كردستان التي انفصلت عنه. وأحسب أن اللبنانيني ميلكون من القدرات 

السياسية ما يعينهم على اخلروج من أزمتهم بأقل اخلسائر املمكنة.

كثيرون ممن يتحدثون عن األزمة اللبنانية وإش��كالية تقدمي الرئيس سعد 
احلريري اس��تقالة حكومته من الرياض، يركزون على حل اإلشكال الناشئ عن 
اس��تقالة الرئيس احلريري م��ن الرياض وليس من بيروت، وأن��ه لم يقدمها في 
كتاب رس��مي إلى رئيس اجلمهورية، فيقبلها أو يؤجل ذلك للتشاور حولها. لكن 
ميكن القول ان هذه املرحلة من األزمة قد انتهت، ورمبا باتت وراءنا، خاصة بعد 
الظه��ور املتكرر للرئيس احلريري، واللقاء الذي جمع��ه بالبطريرك املاروني في 
م��كان إقامة األخي��ر بالرياض، ووعوده املتك��ررة بالعودة الى بي��روت، قريباً.. 
أو قريب��اً جداً. لكن هل ه��ذا يعني أن األزمة قد انتهت؟ قد تك��ون صفحة منها قد 
طوي��ت، لتب��دأ املرحلة األهم م��ن األزمة بعد ع��ودة احلريري وتقدمي اس��تقالته 

رسمياً إلى رئيس اجلمهورية.
قد يس��تغرق ذلك أياماً، لكن لبنان أمامه اس��تحقاق وشيك داهم، هو مؤمتر 
وزراء اخلارجي��ة العرب ال��ذي ينعقد بدعوة من اململكة العربية الس��عودية في 
القاه��رة، وموضوعه الرئيس��ي ه��و االعتداءات التي متارس��ها إي��ران ضد عدد 
م��ن الدول العربية، ماذا س��وف يفعل لبنان ممثالً بوزي��ر خارجيته، وإن حضر 
املؤمتر ماذا س��يقول، وبأي اجتاه س��وف يص��ّوت؟! لذلكف فق��د وضع عدد من 
املس��ؤولني ح��داً لغياب احلريري ع��ن بيروت، ي��وم األحد الق��ادم، ليدلي برأيه 
حول هذا املوضوع، سواء عبر موقف سياسي أو بانعقاد مجلس الوزراء ليحدد 

موقف لبنان الرسمي من املوضوع املطروح.
هنا تبدأ املرحلة األهم من األزمة.. هل يس��تطيع الرئيس احلريري استمرار 
تعايشه مع كتلة الوفاء للمقاومة في املجلس النيابي، مع وزيريها في حكومته.. 
أم أنه يقرر الفراق لتبدأ مرحلة تش��كيل حكوم��ة لبنانية جديدة؟! قد يكون األمر 
س��هالً لوال العناوين العريضة التي أعلنها الرئيس احلريري، س��واء في خطاب 
اس��تقالته أو في تغريدات��ه، يضاف إلى ذلك أن احلكومة التي ش��كلها احلريري 
مهمتها األولى هي استكمال صياغة قانون االنتخاب واالشراف على االنتخابات 

املقررة في شهر أيار القادم.
هن��ا ال بّد من التوقف عند محطتني أساس��ّيتني: األولى أن الرئيس احلريري 
س��وف يعود الى بيروت بش��روطه التي أعلنها خالل اطالالت��ه املتكررة، وأكدها 
الذي��ن التق��وه في الري��اض وأبرزه��م البطري��رك الراع��ي، وقد عقد ه��ذا األخير 
لقاءات بالغة األهمية مع العاهل الس��عودي امللك س��لمان وول��ي عهده ومعهما 
وزير اخلارجية والداخلية ووزير ش��ؤون اخلليج، وذلك بعد اللقاء الذي جمعه 
بالرئي��س احلريري. وعندما س��ئل البطريرك الراعي عن مدى قناعته بأس��باب 
استقالة الرئيس احلريري، أجاب بأنه مقتنع بأسباب استقالة احلريري، داعياً 
رئيس اجلمهورية ميش��ال ع��ون ورئيس مجل��س النواب نبيه ب��ري إلى حتّمل 
مسؤولية إيجاد حلول تسهِّل عودة رئيس احلكومة املستقيل الى لبنان. يضاف 
الى ذلك أن كل الدبلوماس��يني الذين التقاهم احلريري في الرياض، يتبنون هذه 
الرؤية، وس��وف يؤكدونه��ا للبطريرك الراعي عن��د زيارته لروم��ا وكذلك لوزير 
اخلارجية جبران باس��يل خ��الل جولته األوروبي��ة. ومهما بلغ الت��زام الرئيس 

بعد عودة الحريري
صفحة جديدة
للوصول إلى تسوية

يعتمدها احل��زب جتاه األوضاع الداخلية واخلارجية 
كانت قائمة عندما تولى احلريري رئاسة احلكومة وقد 
وافق عليها، وهذه األوضاع مستمرة منذ عدة سنوات، 

وقد جرى احلفاظ على االستقرار الداخلي خاللها.
وتضي��ف األوس��اط: قي��ادة احلزب تنتظ��ر عودة 
الرئيس س��عد احلري��ري إلى بيروت وحتدي��د مواقفه 
لتحدي��د املوق��ف النهائ��ي، وان كان احل��زب يرف��ض 
تش��كيل حكوم��ة تكنوق��راط أو حكوم��ة حيادية، وهو 
س��يكون ش��ريكاً ف��ي أي��ة حكوم��ة مقبل��ة، واألولوية 
للحزب هي احلفاظ على االس��تقرار الداخلي ومواجهة 
التحدي��ات املختلفة بالتع��اون مع جمي��ع الفرقاء في 

الداخل واخلارج.
وح��ول املخاوف من حص��ول تطورات عس��كرية 
أو أمني��ة أو املزي��د م��ن الضغ��وط االقتصادية، جتيب 
االحتم��االت  ل��كل  مس��تعد  الل��ه  ح��زب  األوس��اط: 
واخلي��ارات، وان كان��ت قيادة احلزب تس��تبعد حالياً 
حصول حرب س��عودية أو إسرائيلية على لبنان لعدم 
توافر الش��روط امليدانية، وفي حال حصول أي هجوم 
فس��يواجه بق��وة، وأما عل��ى صعيد األوض��اع األمنية 
فه��ي حتت الس��يطرة، وليس��ت هناك مخ��اوف جدية 
مع ضرورة االس��تمرار في اتخاذ اإلجراءات املناس��بة 

حلماية الوضع األمني.
وأم��ا جلهة الضغ��وط االقتصادية وف��رض املزيد 
من العقوبات أو ط��رد اللبنانيني من اخلليج، فإن ذلك 
يس��تدعي اتخاذ اخلطوات املناسبة لتحصني أوضاع 

البلد، وحتى اآلن األوضاع حتت السيطرة.
وباإلجم��ال، ف��إن قي��ادة ح��زب الله تعتب��ر أن ما 
حصل شكل خسارة للمملكة السعودية وتيار املستقبل 
والرئيس س��عد احلريري، وأما احلزب فهو -كما تقول 
مصادره- مطمئن للمس��تقبل، وهو جاهز ملواجهة كل 

اخليارات والتطورات املستقبلية.{
قاسم قصير

على جناح احلزب في خطته االستيعابية والهجومية، 
وأصبح موضوع مصير احلري��ري وعودته إلى لبنان 
يتقدم على كل ش��يء، ورغم إج��راء احلريري للمقابلة 
التلفزيوني��ة م��ع الزميل��ة ب��وال يعقوبي��ان لل��رد على 
مواقف احلزب والس��يد حس��ن نصر الله، فإن املقابلة 

لم حتسم اجلدل حول وضعه ومصيره.

اخليارات املستقبلية
لكن ما هي اخليارات املستقبلية التي قد يعتمدها 
ح��زب الله، س��واء ع��اد الرئيس س��عد احلري��ري عن 
استقالته أو استمر بها؟ وهل سيقبل احلزب بالشروط 
الت��ي يطرحها احلريري لعودته؟ وم��اذا عن املخاوف 

األمنية والعسكرية واالقتصادية؟
حول اآلف��اق واخليارات املس��تقبلية حل��زب الله 
جتاه التطورات املختلفة، جتيب األوساط املطلعة على 
أج��واء احلزب: حزب الله غير مس��تعد لتغيير طبيعة 
التس��وية التي حصلت م��ع الرئيس س��عد احلريري، 
والتي أدت إل��ى انتخاب الرئيس العماد ميش��ال عون 
رئيساً للجمهورية وعودة احلريري لرئاسة احلكومة، 
فاألوض��اع السياس��ية ل��م تتغي��ر والسياس��ات التي 

الس��تقالة الرئيس سعد 
واحلمل��ة  احلري��ري 
قاده��ا  الت��ي  القاس��ية 
ضد احلزب وإيران، فقد 
حرص��ت القي��ادة عل��ى 
م��ع  به��دوء  التعاط��ي 
واملس��ارعة  االس��تقالة 
والتع��اون  للتنس��يق 
القي��ادات  م��ع مختل��ف 
أج��ل  م��ن  اللبناني��ة 
حتديد املوقف املطلوب، 
وقد س��ارع األمني العام 

حلزب الله السيد حس��ن نصر الله لإلطاللة اإلعالمية 
من أجل حتديد املوقف مما جرى، وقد اتسمت تعليقاته 
بالهدوء واحلرص على طمأنة اللبنانيني ورفض اثارة 

املخاوف من حروب وتطورات سلبية.
وتضي��ف األوس��اط: لقد جرى االتف��اق بني حزب 
الله والقيادات اللبنانية على رفض االستقالة والتركيز 
على مصير الرئيس س��عد احلريري واملطالبة بعودته 
والتعبي��ر ع��ن التضامن م��ع عائلته وتيار املس��تقبل، 
وعدم بح��ث أي موضوع قبل الع��ودة، واعتبار أن كل 
م��ا يقول��ه احلريري يت��م حتت الضغ��ط، وان��ه يعبر 
ع��ن املواقف الس��عودية وليس عن مواق��ف احلريري 

الشخصية.
وق��د جن��ح ح��زب الل��ه م��ن خ��الل اخلط��ة التي 
اعتمده��ا باس��تيعاب مفاج��أة االس��تقالة والتخفيف 
من انعكاس��اتها السياس��ية والش��عبية واالقتصادية 
واالمنية، وبعد ذل��ك ركز حزب الله على خطة الهجوم 
املضاد من خالل ش��ن حملة على الس��عودية واتهامها 
بالعمل للتخطيط لشن حرب على لبنان بالتعاون مع 
الكيان الصهيوني، وكانت املواقف التي أطلقها الس��يد 
حس��ن نصر الله في احتفال يوم الش��هيد مؤشراً مهماً 

شكلت اس��تقالة الرئيس س��عد احلريري مفاجأة 
جلميع األط��راف اللبنانية واإلقليمي��ة والدولية، ومن 
ضم��ن ه��ذه األط��راف قي��ادة حزب الل��ه التي ل��م تكن 
تتوق��ع حص��ول االس��تقالة ف��ي ه��ذا التوقي��ت وبهذا 
الش��كل، مع أن احلزب كان عل��ى اطالع على الضغوط 
الت��ي يتعرض له��ا احلريري م��ن القيادة الس��عودية 
م��ن أجل الوق��وف بوجه احل��زب وإي��ران، وأن الوزير 
الس��عودي لش��ؤون اخلليج )ثامر الس��بهان( كان قد 
طلب من احلريري القيام بهجوم على احلزب والوقوف 
بوجه سياس��اته وسياسات إيران، لكن احلريري كان 
حريصاً على حماية احلكومة واحلفاظ على االستقرار 
الداخل��ي، رغ��م التباين السياس��ي الكبي��ر بينه وبني 
احلزب، وخصوصاً على صعيد دور احلزب اخلارجي 

وعالقته بإيران.
فكي��ف تعاط��ت قي��ادة ح��زب الل��ه مع اس��تقالة 
الرئيس س��عد احلريري املفاجئة؟ وم��ا هي اخليارات 
املس��تقبلية للحزب ف��ي مواجهة التط��ورات الداخلية 

واخلارجية؟
االستيعاب والهجوم املضاد

ح��ول ما ج��رى في األي��ام املاضية تقول أوس��اط 
مطلع��ة على أجواء ح��زب الله: رغم املفاج��أة الكبرى 
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مقابلة الحريري.. هل رسمت خريطة طريق للحل السياسي؟
أعادت املقابل��ة التلفزيونية التي أطل بها الرئيس 
احلري��ري عل��ى اللبنانيني م��ن الرياض عب��ر محطات 
إحي��اء  باجت��اه  األم��ور  تصوي��ب  اللبناني��ة  التلف��زة 
التس��وية السياس��ية القائمة بعد انتخاب العماد عون 
رئيس��اً للجمهورية ف��ي 31 تش��رين األول 2016. وقد 
لناحي��ة  الرئي��س احلري��ري واضح��اً وصريح��اً  كان 
تشديده على احملافظة على التسوية السياسية القائمة 
ف��ي لبنان، وعلى العالقة السياس��ية والش��خصية مع 
الرئي��س عون، وعل��ى أن اله��دف من إعالن اس��تقالته 
في الرابع من ش��هر تش��رين الثاني اجلاري هو إحداث 
صدمة ايجابية في الواقع السياسي اللبناني، كما قال 

وأكد في مقابلته مع اإلعالمية بوال يعقوبيان.
لكن الرئيس احلريري ال��ذي أراد أن يكون ظهوره 
األول بع��د إعالن اس��تقالته ظه��وراً ايجابي��اً »من أجل 
حماي��ة لبن��ان«، كما ق��ال، أعل��ن أن التس��وية القائمة 
انتهكته��ا م��راراً وتكراراً »ح��زب الله« وحلف��اء النظام 
الس��وري في لبنان، وأنه غير مس��تعد أبداً لفتح عالقة 
مع النظام الس��وري، وانه يجب التزام سياس��ة النأي 
بالنفس عن األزمات في املنطقة، وحماية عالقات لبنان 
مع الدول العربية، وانه ال ميكن االستمرار باألمور على 
الش��كل الذي كان قائماً قبل إعالن استقالته، وانه عائد 
ال��ى لبن��ان ليقاب��ل الرئيس ميش��ال ع��ون حتى يضع 
النق��اط على احل��روف في كل م��ا يتعلق بالت��زام مبدأ 
سياس��ة »النأي بالنفس«، وكل األمور التي دفعته الى 

إعالن االستقالة من رئاسة احلكومة.
والس��ؤال ال��ذي يط��رح نفس��ه ه��و: ه��ل وضعت 
مقابلة الرئي��س احلريري التلفزيوني��ة خريطة طريق 

حلل األزمة الراهنة، أم ان األمور أعقد من ذلك بكثير؟
احلري��ري  الرئي��س  ملقابل��ة  األول��ى  النتيج��ة 
التلفزيوني��ة كان��ت ايجابي��ة عل��ى مختل��ف الصع��د 
السياس��ية والش��عبية واالقتصادي��ة واألمني��ة، وق��د 
ترجمت ه��ذه االيجابية عبر مواق��ف الرئيس عون أوالً 
ال��ذي أعرب عن س��روره إلع��الن احلريري ع��ن »قرب 
عودته الى لبنان«، وق��ال: »أنتظر هذه العودة للبحث 
م��ع رئيس احلكومة في موضوع االس��تقالة وظروفها، 

واملواضيع والهواجس التي حتتاج إلى معاجلة«.
أم��ا على الصعيد االقتصادي ف��كان حاكم مصرف 
لبن��ان ري��اض س��المة أكثر ح��ذراً فق��ال: »أعتق��د أننا 
وصلن��ا ال��ى مرحل��ة اس��تقرار نس��بية ف��ي األزم��ة، ال 
إلى تس��وية لألزمة«، وه��ذا موقف ايجاب��ي بعد حالة 
اخلوف والهل��ع التي أصاب��ت القط��اع االقتصادي في 
ظل الش��ائعات عن رغبة السعودية في فرض عقوبات 
اقتصادي��ة على لبنان، وطرد عش��رات آالف اللبنانيني 

العاملني في السعودية ودول اخلليج العربي.
لكن هذه االيجابية السياسية قابلها »حزب الله« 
وفريق 8 آذار بحذر كبير ألن احلريري الذي تراجع عن 
مصطلحات مثل »قطع يد إيران في لبنان« كما جاء في 
خطاب االس��تقالة ع��اد وحّمل »حزب الله« مس��ؤولية 
ع��دم الن��أي بالنفس بس��بب »تدخ��الت إيراني��ة ومن 
حزب الله في كثير من البالد العربية« وأضاف: »لست 
متوجهاً ضد حزب الله على أساس أنه حزب سياسي، 
لكن ه��ذا ال يعن��ي ان يخرب لبن��ان، وعل��ى احلزب أن 

ي��درك أن مصلح��ة لبنان العليا هي ف��ي احملافظة على 
عالقتنا بجميع الدول«.

والالفت في إطار الردود السياسية املرحبة مبقابلة 
احلريري التلفزيونية هو التزام مسؤولي »حزب الله« 
الصم��ت وع��دم التعليق على م��ا جاء فيها م��ن مواقف 
جتاه »ح��زب الله« وسياس��ة النأي بالنف��س، وهو ما 
يعك��س اعتراضاً ضمنياً وكبيراً على هذه املواقف التي 

أطلقه��ا الرئي��س احلريري. ونقلت صحيف��ة النهار عن 
مصادر قيادية في »حزب الل��ه« قولها »ان كل األزمات 
الت��ي حتي��ط باملنطق��ة س��بقت التس��وية ف��ي لبنان« 
وأضاف��ت: »وبالتال��ي ال ميك��ن الت��ذرع به��ذه األزمات 
ووضع معادل��ة بهذا الش��كل«، ولذلك ميك��ن القول ان 
»ح��زب الل��ه« الذي يري��د ع��ودة احلريري ال��ى لبنان 
ويرحب به��ا، ال يقبل أب��داً مبحاولة الس��عودية فرض 
معادلة سياس��ية جديدة 
ف��ي لبن��ان حت��ت عنوان 
الن��أي  سياس��ة  الت��زام 
بالنفس التي حتدث عنها 
الرئي��س س��عد احلريري 
بش��كل مطول ف��ي مقابلة 

الرياض التلفزيونية.
بالذات  النقط��ة  هذه 
تؤك��د أن ع��ودة الرئي��س 
لبن��ان  ال��ي  احلري��ري 
الت��زام  مبب��دأ  املرتبط��ة 
سياس��ة الن��أي بالنفس، 

وخصوصاً جت��اه دور »حزب الله« األساس��ي والفاعل 
ف��ي اإلقليم املمتد من س��وريا إلى العراق م��روراً باليمن 
ووص��والً إل��ى البحري��ن، لن تك��ون الثمن ال��ذي يرغب 
»حزب الله« في دفعه سياسياً وعسكرياً من أجل عودة 
الرئي��س احلريري ع��ن اس��تقالته، ألن ل�»ح��زب الله« 
حس��اباته السياسية والعس��كرية الكبيرة على صعيد 
لبن��ان واملنطق��ة أوالً، وألنه جزء من »مح��ور املمانعة« 
ال��ذي تق��وده إي��ران ف��ي املنطقة ثاني��اً، وألن اس��تقالة 
احلري��ري بحس��ب رؤي��ة »ح��زب الل��ه« هي ج��زء من 
الصراع الس��عودي-اإليراني في املنطقة ثالثاً، بالتالي 
إن احلس��ابات الس��عودية للوضع في املنطق��ة، والتي 
عّب��ر عنها الرئيس احلريري في خطاب االس��تقالة أوالً، 
واملقابل��ة التلفزيوني��ة ثاني��اً، ال تتقاطع مع حس��ابات 
»ح��زب الل��ه« وإيران، بل ه��ي تتعارض معه��ا، ولذلك 
ميك��ن الق��ول ان األزم��ة السياس��ية الراهنة ف��ي لبنان 
معق��دة ج��داً في ظ��ل تعارض السياس��ات الس��عودية 
واإليراني��ة في لبن��ان واملنطقة، واألمور ف��ي لبنان غير 

قابلة للحل بهذه الطريقة.
باختصار، أزمة اس��تقالة الرئيس احلريري فتحت 
باب اخلالفات السياسية بني اللبنانيني مجدداً، وال حل 
إال بالعودة الى التس��وية السياسية القائمة التي كانت 
قائم��ة قبل اس��تقالة الرئيس احلريري، وه��ذا ما يريده 
»حزب الله«، فهل تقبل السعودية واحلريري بذلك؟{
بسام غنوم

المسلمون السّنة في لبنان
وتحّديات ما بعد استقالة الحريري

بقلم: وائل جنم 
األزم��ة السياس��ية الت��ي خلّفتها اس��تقالة رئيس 
احلكوم��ة اللبناني��ة، س��عد احلريري، ي��وم الرابع من 
تش��رين الثان��ي اجل��اري بالش��كل الذي حصل��ت فيه 
ليست عابرة أو بسيطة. املعروف أن الدستور اللبناني 
بعد اتف��اق الطائف ف��ي ع��ام 1989 وّزع الصالحيات 
نّصاً بني رئيس اجلمهورية املس��يحي، ورئيس مجلس 
النواب الشيعي، ورئيس مجلس الوزراء املسلم السّني، 
ورس��م الطريقة واآللية النتخاب وتكليف كل رئيس من 
هؤالء الرؤس��اء، وقد ش��ّكلت وثيقة الطائ��ف في حينه 
الضمان��ة إلنه��اء احل��رب اللبناني��ة الت��ي اندلعت في 
ع��ام 1975. وتتعامل املكّونات اللبناني��ة في ما بينها 
عل��ى أس��اس أن املوج��ود عل��ى رأس كل منص��ب م��ن 
ه��ذه املناصب ميّث��ل املكّون الذي ينتم��ي إليه وال ميّثل 
نفس��ه أو تياره السياس��ي فقط، وبالتالي فإن الرئيس 
س��عد احلريري، وهو على رأس احلكومة املستقيلة أو 
املعلّقة االستقالة إلى حني حضوره إلى بيروت وتقدمي 
االستقالة حضوراً إلى رئيس اجلمهورية، ميّثل املكّون 

السّني في هذا النظام. 
اس��تقالة الرئي��س س��عد احلري��ري خلّف��ت أزم��ة 
عل��ى مس��توى النظام السياس��ي، وأوج��دت مجموعة 

حتّديات أمام س��ّنة لبنان ال بّد م��ن التعامل معها بّدقة 
متناهية، وإال فإن اإلحباط الذي جرى احلديث عنه في 
اآلون��ة األخيرة في الش��ارع اللبناني عموماً، والس��ّني 
خصوصاً، وال��ذي أنكره الرئيس احلري��ري ابتداًء، ثم 
عاد واعترف بوجوده في كتاب اس��تقالته، مرّشح إلى 
مزيد م��ن التفاعل الذي ميكن أن يتحّول إلى يأس وكفر 
بالدولة، ب��ل إلى خروج عنها مع ما ق��د يعنيه ذلك من 
مخاط��ر على البل��د وكل مكّوناته، وعل��ى األخص على 

املكّون السّني فيه. 
خطوة االس��تقالة بالطريق��ة التي جرت بها أعطت 
انطباع��اً للجميع بأنها ُفرضت عل��ى الرئيس احلريري 
فرض��اً. وقد يكون ذلك صحيحاً، وق��د يكون فيه الكثير 
م��ن املبالغ��ات. املهم في األمر حتى ل��و كانت مفروضة 
علي��ه، أن الكثي��ر م��ن األس��باب الت��ي تضمنه��ا كتاب 
االس��تقالة حقيقة قائمة ويتحدث به��ا املواطن العادي 
قبل السياس��ي املرموق. وجتاهل هذه األسباب والقفز 
فوقها وجتاهلها ال ينفع في حّل هذه األزمة اإلش��كالية. 
وعليه فإن الرئيس ميش��ال عون أم��ام حتّدي مواجهة 
هذه األزمة، وكذلك املكّون السّني معني أيضاً مبواجهة 

التحّديات التي ميكن أن تنشأ عنها.   
الكل يعتقد أن خطوة استقالة احلريري بهذا الشكل 
تعط��ي انطباعاً بأن خطوات أخرى س��تليها من اجلهة 
التي ضغطت على احلريري لتقدمي اس��تقالته، أو رمبا 
أقنعته بها. املهم أن االنطب��اع العام عند اخلصوم قبل 
احللف��اء، أن هذه اخلطوة ق��د تليها خطوات إضافية قد 
تك��ون ضغوطاً وعقوبات اقتصادية تس��تهدف لبنان، 
وه��ذه يتأثر بها النظ��ام اللبناني، واملجتم��ع اللبناني 
وبدرج��ة أقل »حزب الل��ه«. وكذلك قد تك��ون ضغوطاً 
وعقوب��ات سياس��ية وعزل��ة ع��ن العالم، وه��ذه أيضاً 
يتأث��ر بها النظام واملجتم��ع، وبدرجة أقل أيضاً »حزب 
الل��ه«. الش��يء ال��ذي ميكن أن يؤث��ر في »ح��زب الله« 
باعتب��اره أبرز األطراف املس��تهدفة بأي خط��وة تالية 
متوقعة، هو االس��تهداف العس��كري أو األمني. »حزب 
الل��ه« أب��دى خش��يته من ذل��ك وإن كان على مس��توى 
التعاط��ي والتعام��ل اإلعالمي ل��م ُيظهر خوف��ه وقلقه، 
وقد ملسنا ذلك في خطاب أمينه العام، حسن نصرالله، 
على الرغم من جزمه أكثر من مرة بأنهم غير خائفني من 
خطوات السعودية. والطرف الذي ميكن أن يعلن حرباً 
عل��ى »حزب الله« ف��ي لبنان أو في س��ورية هو الكيان 
اإلس��رائيلي. أو الط��رف ال��ذي ميك��ن أن يش��ّن عملي��ة 
عسكرية على »حزب الله« ميكن أن يكون حتالفاً دولياً 
من الس��عودية وأميركا وآخرين. وال ننس��ى في سياق 
احلديث عن اخليارات العسكرية واألمنية اعتماد خيار 
نشر الفوضى في لبنان إلرباك »حزب الله« ودفعه إلى 
خلط أوراقه من جديد. وأي احتمال من هذه االحتماالت 

ليس نزه��ة أو أمراً عادياً، ولكنه يبق��ى وارداً وال بّد في 
ه��ذه احلالة للمكّونات اللبنانية أن تأخذ موقفاً حياله، 
وم��ن أبرز من هم أمام حتّدي كبير إزاء ذلك، املس��لمون 
الس��ّنة ف��ي لبنان. ث��م إن هن��اك حتّدياً آخر للس��ّنة إذا 
لم يك��ن هناك أية خط��وة الحقة لإلس��تقالة، إذ إن ذلك 
س��يضاعف من حج��م إحباطهم، وبالتالي ستنكش��ف 
الغمامة والغموض الذي يكتنف االستقالة حتى اليوم، 
وبعدها سيش��رع رئي��س البالد ف��ي التحضير لتكليف 
رئيس جديد للحكومة وفق األطر الدس��تورية الناظمة، 
وعنده��ا س��يجد الس��ّنة أنفس��هم أم��ام حتدٍّ آخ��ر، هو 
حتّدي احلف��اظ على الصالحيات وعل��ى الدور خاصة 
في ظل ما يسّميه  - البعض في لبنان - »تغّول« فريق 
الس��لطة ومحاولة االس��تحواذ عل��ى كل مقاليد احلكم، 
وتوّس��ع نفوذ »حزب الله« إلى كل دوائر القرار، وعمله 
إلضفاء ش��رعية على سالحه وعلى ما يعتبره البعض 
»هيمنته« من خالل النص الدستوري وليس من خالل 

السالح كما هو حاصل اليوم. 
اليوم املسلمون السّنة في لبنان شرعوا في العمل 
والتحضي��ر ملواجه��ة ه��ذه التحّدي��ات وه��م يدرك��ون 
حجمه��ا ومخاطرها، فج��اءت املش��اورات التي أجراها 
مفتي اجلمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على نطاق 
واس��ع مع قيادات وش��خصيات إس��المية ووطنية، ثم 
تزامن��ت هذه املش��اورات مع حركة اتص��االت ولقاءات 
كثيفة أجرتها العديد من القوى السياس��ية السّنية بني 
بعضها ومع أطراف أخرى في الس��احة اللبنانية، ومن 
ثم املوقف ش��به املوح��د الذي جرى تبّنيه في أوس��اط 
املس��لمني الس��ّنة ومفاده رفض االنزالق إلى مواجهات 
فتنوي��ة داخلية يدفع ثمنه��ا اللبناني��ون عامًة، ورمبا 
ش��باب الس��ّنة خاصة ف��ي ض��وء التجربة الس��ورية 
واليمنية والعراقية، وبعد ذلك يجري بيعهم أو التخلّي 
عنهم عند أول صفقة ميكن أن تعقد بني األطراف، وبهذا 
املعن��ى أك��دوا رفضه��م أن يتح��ّول لبن��ان إلى س��احة 
لتصفية احلسابات والصراعات اإلقليمية، مبا في ذلك 
م��ا بني إي��ران والس��عودية، فضالً عن تأكيده��م الدائم 

أنهم ضد أي عدوان إسرائيلي يستهدف بلدهم. 
وأم��ا عل��ى اجلانب اآلخ��ر، فإن حرك��ة االتصاالت 
واللقاءات تكّثفت أيضاً خ��الل األيام املاضية التي تلت 
االس��تقالة لبناء موقف موحد على مس��توى املس��لمني 
الس��ّنة من مس��ألة تكليف أي رئي��س للحكومة املقبلة، 
أو تش��كيل أي��ة حكوم��ة جدي��دة، وذلك من أج��ل قطع 
الطري��ق على أي مش��روع يس��تهدف دوره��م الوطني، 
ويس��عى إلى تقليص حجم وق��وة تأثيرهم في صناعة 
القرار اللبناني، وميكن القول إن مسافة كبيرة وشوطاً 
كبيراً قطع في هذا الس��ياق، من أج��ل بناء هذا املوقف، 
إلدراكه��م أن انهيار التوازن القائم بني املكّونات قد يجّر 

البلد إلى مربع الفوضى الذي ال أحد يريده. 
تبقى مس��ألة، أن هذه األزم��ة التي عصفت بلبنان 
ميك��ن أن تش��ّكل فرص��ة إلرس��اء مزي��د من االس��تقرار 
واله��دوء في��ه، وذل��ك من خ��الل إع��ادة إنتاج تس��وية 
جدي��دة تضم��ن م��ا قامت علي��ه التس��وية الت��ي أنهت 
الف��راغ الرئاس��ي، وتزيد إليها وضع س��قف زمني حلل 
ما يعتبره البعض مش��كلة الس��الح غير الش��رعي في 

لبنان.{

النائب الحوت حّذر من تحويل لبنان
إلى ساحة لتصفية الحسابات

رأى النائ��ب الدكت��ور عم��اد احل��وت أننا ف��ي مرحلة م��ن الغموض ناجتة م��ن محاول��ة اجلميع جعل 
لبنان ورقة في احلس��ابات اإلقليمية، حيث إن جهات عديدة تريد للبنان أن يكون س��احة للصراع وتصفية 

احلسابات، مشدداً على أن هذا ما يجب أال نقع فيه، ال بل أن نتنّبه إليه.
وف��ي حدي��ث الى وكال��ة »أخبار الي��وم«، علّق احل��وت عل��ى كالم األمني الع��ام ل�»حزب الله« الس��يد 
حس��ن نصرالله، قائالً إّن »اجلزء األكبر من األزمة الراهنة هو نتيجة ممارس��ات فريق ش��ارك الرئيس سعد 
احلري��ري في احلكومة، وكانت لديه ش��هوة كبيرة في الس��يطرة عل��ى مقّدرات الدولة، والذه��اب بعيداً في 
املش��اريع اإلقليمية على حساب قدرة لبنان على التحّمل، دون السعي الى حتييد لبنان عن هذه الصراعات 

والنزاعات«، وحّمل احلوت هذا الفريق مسؤولية إدخال لبنان في املواجهة مع عمقه العربي الطبيعي.
وأض��اف: »أمام هذا الواقع، لبن��ان بحاجة الى مجموعة أمور، تبدأ بعودة الرئيس احلريري الى لبنان 
ث��م البحث في تداعيات االس��تقالة«. وكّرر احلوت ضرورة ان تس��عى كل األطراف ال��ى حتييد لبنان عن أن 
يكون ساحة لتصفية احلسابات أو صندوق بريد لكل األطراف اإلقليمية، مشدداً على أن البلد ال يتحّمل مثل 

هذا الواقع، وبالتالي حتييده عن لعبة احملاور بات أمراً أكثر من ضروري.
ودعا احلوت الى أن تشارك جميع األطراف في عملية استنقاذ لبنان من أتون ما يحصل في املنطقة من 
خ��الل اخلروج من املعرك��ة العبثية، وهذا ما يفرض عودة »حزب الله« الى لبن��ان، وبالتالي عودة اجلميع 

الى فكرة ومشروع بناء الدولة املشتركة.
ورداً عل��ى س��ؤال عن اس��تمرار التهدئة، أك��د احلوت أن ليس ألي ط��رف مصلحة ف��ي التوتير، لكن في 

املقابل، يبقى احلذر قائماً من أن يتحّول لبنان الى صندوق بريد أو ساحة لتصفية احلسابات اإلقليمية.
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ما وراء تحركات الجماعة اإلسالمّية لحل األزمة في لبنان؟

الحل السوري.. انحياز إلى وطن طال أنينه

الكل يعلم باألزمة الكبيرة التي اش��علتها اس��تقالة 
رئي��س ال��وزراء اللبناني س��عد احلريري ف��ي الرابع من 
تش��رين الثان��ي احلال��ي، والت��ي أعلنه��ا م��ن الرياض، 
وش��كلت صدمة للرأي العام اللبناني والدولي بتوقيتها 
ومبكان إعالنها وبالتبرير الذي أعلنه احلريري سبباً لها، 
فاألجواء التي كانت سائدة قبل االستقالة لم تكن توحي 
بأي خالف أو توتر ف��ي العالقات بني الفرقاء اللبنانيني، 
وأن العالق��ة القائمة بني االئت��الف احلكومي كانت متيل 
إل��ى التوافق على جمي��ع امللفات الداخلي��ة واخلارجية، 
حتى جاءت االس��تقالة والصدمة الكب��رى التي أحدثتها 
والت��ي تتهم فيه��ا األوس��اط اللبنانية، اململك��ة العربية 

السعودية بإجبار احلريري عليها.
ف��ي ظل هذا كله ظهر على الس��احة اللبنانية حترك 
واض��ح للجماع��ة االس��المية، وه��ي الت��ي تعتب��ر م��ن 
املكونات األساس��ية للساحة اإلس��المية في لبنان، وهي 
تع��ّد احلاضن��ة الش��عبية الثاني��ة ف��ي لبنان بع��د تيار 

مجدداً يتوج��ه النظام الس��وري واملعارضة إلى 
جول��ة تفاوضية جديدة في أس��تانا وجنيف، في ظل 
االفتقار الدولي إلى الرغبة في حل املأس��اة السورية. 
وله��ذه اجلولة وقع آخ��ر؛ إذ إنها تأتي على مش��ارف 
هزمي��ة تنظي��م الدول��ة اإلس��المية )داعش(، وفش��ل 
الع��راق  كردس��تان  إلقليم��ْي  االس��تقاللية  املس��اعي 
وكتالونيا، وفي خضم احلديث عن مؤمتر الرياض 2، 

واملسعى الروسي حلشد في سوتشي.
س��يعودون م��ن جولته��م -كما ع��ادوا س��ابقاً- 
بُخف��ْي جني��ف، رمب��ا الفتقاده��م اإلرادة والقدرة على 
فعل ما ينبغي فعله، مع اس��تمرارهم في ذات اخلطايا 
الفادح��ة واملراهن��ات الكارثي��ة، وه��ذا واق��ع يصُعب 
إن��كاره مهم��ا ُب��ذل م��ن مح��اوالت لإلن��كار وحتمي��ل 
املس��ؤولية للس��وري اآلخر، ومهما ُرّوج ل��ه من تكفير 
وطني وإقص��اء سياس��ي وتخوين ث��وري وانتقاص 
فكري وتسلط فئوي. وغير ذلك من محاوالت االختباء 
خل��ف التهم اجلاه��زة والتعميمات املتكلس��ة، التي ال 
تعني في احملصلة س��وى املزيد من اس��تنزاف سوريا 
وقتل الس��وريني. فاإلص��رار على ذلك لي��س إال هروباً 
من حقيقة س��يخضع لها اجلميع يوماً، وإال فلن تبقى 
س��وريا، فسوريا القهر االجتماعي واالنفراد السياسي 
لن تع��ود، وكل محاوالت القفز فوق هذه احلقيقة نوع 
من املش��اركة ف��ي كتابة فصول جديدة من مأس��اة آن 

لها أن تنتهي.
يت��وزع الفرق��اء بني مقات��ل حتى النهاي��ة ليبقى 
النظام كما هو، ومقاتل حتى يزول النظام، وما بينهما 
أطي��اف ت��رى احلل في بق��اء النظ��ام والتكي��ف معه، 
وأخرى تش��ترط رحيله كمدخل للحل، وأخرى تبحث 
عن رحيل واقعي، وغيرهم ممن يرى في احلال الراهن 

مكاسب يريد احلفاظ عليها.
وفي املش��هد م��ن يتعامل 
مب��ا يبقي��ه ف��ي فل��ك احلدث، 
وم��ن اخت��ار االن��زواء والنأي 
بالنفس احتفاظاً باسمه لدور 
ي��راه ف��ي ق��ادم األي��ام، وأكبر 
منه��م كله��م جمه��ور عري��ض 
م��ن الش��عب يريد ح��الً يلحظ 
االس��تبداد  س��نوات  أخط��اء 
والعن��اد، ويهت��م مبا عكس��ته 
املكابرات إنس��انياً واجتماعياً 
إلى  النظر  واقتصادياً، ويري��د 

املستقبل الذي يترأسه سعد احلريري.
وهن��ا يأت��ي الس��ؤال: »م��اذا وراء ه��ذه الزي��ارات 
املكوكي��ة التي تق��وم بها قي��ادة اجلماعة على الرؤس��اء 

والقيادات السياسية والروحية؟
ما سر زيارة كل من رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
عون، إلى سماحة مفتي اجلمهورية اللبنانية الشيخ عبد 
اللطي��ف دريان، ومن رئيس املجل��س النيابي نبيه بري، 
ورئيس اجلمهورية، وص��والً الى رئيس احلزب التقدمي 

االشتراكي النائب وليد جنبالط؟
ال��ى أين تريد ان تصل اجلماعة بهذه الزيارات؟ هل 
هناك مبادرة لكسر اجلمود في الساحة اللبنانية، ام هي 
فقط مج��رد استش��ارات أو اثبات حضور سياس��ي على 

الساحة للحصول على دور ما في املستقبل؟
لالجاب��ة عن هذه التس��اؤالت يق��ول نائب اجلماعة 
اإلس��المية في البرمل��ان اللبناني الدكت��ور عماد احلوت: 
»إن اله��دف األساس��ي له��ذه الزيارات هو إرس��اء قاعدة 
التشاور وعدم التفرد بأي قرار 
يتخذ في التعام��ل مع األزمة، 
ألن اجلماع��ة تعتب��ر أن حالة 
التف��رد في القرار قد تؤدي الى 
اتخ��اذ ق��رار ضعي��ف، بينم��ا 
اتفاق الساحة الس��ّنية في ما 
بينه��ا عل��ى طريق��ة معاجلة 
أكث��ر  الق��رار  يجع��ل  األزم��ة 
نضج��اً وق��درة عل��ى التنفي��ذ 

للتعامل مع األزمة«.

املستقبل بعني واقعية ال مبخيلة رغائبية. والكل يعلم 
أن ف��رض حالة ال غالب وال مغلوب س��يكون هو احلل 
في النهاية، وأن الرهان على عامل الوقت واالس��تقواء 
بالعوامل الظرفية ليس إال ش��راًء للوهم على حس��اب 

سوريا والسوريني.
وم��ن هنا ينبغي لرج��ال املرحلة الذي��ن أفرزتهم 
تفاع��الت الثورة ومحطات بن��اء املعارضة أن يكونوا 
رج��االت الوط��ن، وأن يأخ��ذوا باالعتب��ار متطلب��ات 
اخل��روج من عنق الزجاجة قبل أن يفقدوا وطناً يتآكل 

وهم يشهدون.
فالس��وريون أح��وج ما يكون��ون إل��ى الرجاالت 
الذين ينظرون إليهم كسوريني مبجموعهم، ويسعون 
مجتمعني ملس��تقبلهم كش��عب في مجتم��ع يحضنهم 
جميعاً، في ظل مؤسسات تعمل لهم جميعاً بال متييز 
أو إقص��اء؛ فأين ه��ذا مما يبديه النظ��ام؟ وتقصر عنه 
املعارضة؟ وكالهما ينظر إلى السياسة بعني واحدة.

لق��د اهت��م النظ��ام -عب��ر تاريخ��ه- بالسياس��ة 
وأهم��ل  العري��ض،  بابه��ا  م��ن  ودخله��ا  اخلارجي��ة 
»السياس��ة الداخلية« حتى أدخله��ا في ضيق ما لبث 
أن انفجر ثورة ملتهبة، وهذه حاله في ما بعد الثورة؛ 
وكذل��ك املعارضة الت��ي تركن مبعظمها إل��ى التحليل 
واالتصال السياسينْي ظناً منها أنها متارس السياسة 
بكلِّيته��ا، والسياس��ة إن لم تكن سياس��ة مبا للمدلول 

من معنى وحلساب الوطن فهي على حسابه.
وال ب��ّد للنظ��ام من أن يس��لِّم بحقيق��ة أن انفراده 
بس��وريا وهٌم ل��ن يطاله، وأن حج��م اآلالم أكبر من أي 
قفز فوقها، وأن س��وريا جديدة س��تولد من رحمها، وال 
ب��ّد للمعارض��ة أن تأخ��ذ باحلس��بان أن النظام ليس 
رؤوس��ه ونافذي��ه، وأن جمه��وره ليس طيف��اً واحداً، 

وبالس��ؤال ع��ن املخاط��ر والتهدي��دات التي حتدق 
بلبن��ان جراء االس��تقالة وم��ا تبعها من مواق��ف إقليمية 
ودولي��ة، »أك��د احل��وت ان احلديث عن تدخل عس��كري 
كان مستبعداً منذ البداية، لكن كان هناك احتمال أمرين: 
األول توتير أمني داخلي م��ن خالل إيجاد ارباكات أمنية 
مناطقي��ة، وهذا ما حاولنا أن نثيره خالل زياراتنا وننبه 
ونحذر ومن��ه، واالحتمال اآلخر ه��و التصعيد واحلصار 

االقتصادي على غرار ما حصل مع قطر«.
يضيف احلوت: »باعتقادي ان االلتفاف الدولي الذي 
حصل مع لبنان جَنب البلد هذا اخلطر، خاصة أنه يوجد 
في لبن��ان أكثر من مليون ونصف مليون الجئ س��وري، 
ول��و أرب��ك االقتص��اد واألم��ن اللبنان��ي س��يضطر هؤالء 
الالجئون للنزوح ال��ى أوروبا، لذلك س��ارع األوروبيون 

للتدخل على خط األزمة للتخفيف من حدتها«.
وبس��ؤاله عن اخلطوة التي عل��ى دار الفتوى القيام 
بها بعد ه��ذا االجماع الوطني واإلس��المي حولها، أجاب 
احلوت: »نتمنى على دار الفتوى توحيد الساحة السنية 
وارس��اء قاعدة التش��اور في ما بينها، ألنه��ا تبقى املظلة 
الت��ي تس��تظل بها الس��احة الس��نية بجمي��ع مكوناتها، 
لذل��ك يفترض بدار الفتوى أن تلتقط هذه الفرصة لتدفع 
بالدع��وة ال��ى لق��اء تش��اوري واس��ع يجم��ع كل أطراف 
الس��احة الس��نية في لبنان، حتى نتش��اور ف��ي ما بيننا 
ونخ��رج مبوق��ف واح��د وآلية تعام��ل مع األزمة بش��كل 

موحد«.

وأن حاضنت��ه تعان��ي وتتململ، وأنها ليس��ت س��واء 
فيم��ا حملها عل��ى اتخاذ مواقفه��ا، وأن أطيافها تراقب 

وتعي.
ح��رّي مبن ُيخلص لس��وريا أْن ي��درك أّن خالص 
الس��وريني رهن بالعمل وفق��اً لهذه املعطي��ات، ولعل 
جان��ب املعارض��ة ه��و املعن��ّي األول بإح��داث خ��رق 
حقيقي ملصلحة س��وريا الوطن، تراه جماهير الشعب 
الس��وري بع��ني االستبش��ار، ويؤخ��ذ باالعتب��ار في 

موازين السياسة اإلقليمية والدولية.
فعلى من قالوا إنهم سعاة ألجل احلرية والكرامة 
ترجمة ذلك بشكل فعلي، ومن نافلة القول إن التعددية 
الفكرية والسياس��ية م��ن مفرزات احلري��ة، وأنه ال بّد 
لها من تنظي��م، وال بّد لها من قواع��د ناظمة، وأدبيات 

وتقاليد ُتبرز احلرص عليها وتعلي من شأنها.
وهن��ا جند أن عل��ى املعارضة العم��ل -من خالل 
احلكوم��ة املؤقت��ة- عل��ى صياغ��ة قوان��ني ونواظ��م 

وفي اطار متصل تضيف مصادر اجلماعة اإلسالمية 
أن التح��رك الذي تقوم ب��ه يهدف الى أمري��ن: األول بناء 
موق��ف إس��المي متماس��ك، والثان��ي جتني��ب الس��احة 
الس��ّنية اي انزالق نحو االس��تغالل والفوضى. ويضيف 
املص��در أن جمي��ع اللق��اءات كان��ت أجواؤه��ا إيجابي��ة، 
وأن هن��اك حرصاً عند اجلميع عل��ى أال تذهب األمور إلى 
الفوضى، وأن هناك حرصاً كبيراً على بناء موقف موحد 
ومتماس��ك، لك��ن آليات ه��ذا املوقف لم تترج��م بعد على 

األرض.
وع��ن التح��ركات املس��تقبلية للجماع��ة، وخاص��ة 
مع تيار املس��تقبل، أفاد املصدر بأنه س��ُتعَقد لقاءات مع 
جميع الق��وى واألحزاب الفاعلة ف��ي لبنان، وليس هناك 
أي استثناء ألي مكّون، واجلماعة اإلسالمية حريصة  كل 
احلرص ف��ي هذه املرحلة على ان تقي��م لقاءات وجوالت 
مناطقية على املفتني والفعاليات املناطقية إلرس��اء هذه 

األجواء التي تسعى إليها.
وأخيراً فإن املقابلة التلفزيونية التي أجراها الرئيس 
احلريري منذ أيام أعادت إحياء التسوية القائمة، بشرط 
أن يك��ون هناك الت��زام النأي بالنف��س، وعودة احلريري 
الى بيروت س��تكون ضرورة لفتح خرق في جدار األزمة 
احلالي��ة، إضاف��ة إلى بن��اء موقف س��ّني موح��د يحمي 
الطائف��ة من ارتدادات هذه األزمة وال يعرضها إلحباطات 

جديدة عبر تسويات وتنازالت غير مقنعة.
كذل��ك إّن ع��ودة الرئي��س احلريري وخطاب��ه املرن 
األخير يرّتبان على حزب الله والقوى املتحالفة مع إيران 
ان تقدمي بعض التنازالت للنأي بلبنان عّما يحدق به من 

مخاطر ال حتمد عقباها.
إلى ذلك احلني، يبقى املواطن اللبناني مترقباً ملآالت 
ما سوف تأتي به األيام القادمة من مفاجآت، وتبقى لقمة 
العيش واألم��ن هي الهاج��س الوحيد ال��ذي يتطلع إليه 

املواطن اللبناني.{

لتأس��يس األح��زاب واجلمعي��ات، يت��م مبوجبه��ا لُمّ 
شعث الساحة السياسية وضبط الفوضى اإلعالمية، 

وفرز الكيانات الهالمية التي تفتت املجتمع السوري.
وهذا مدخل لتنمية املمارسة السياسية للمجتمع 
الس��وري واالعتن��اء به��ا، وإعطائ��ه الفرص��ة لبن��اء 
قواه وحش��د طاقاته بتكامل الداخل واخلارج س��عياً 
للمش��ترك الوطني، ومن ث��م على مظلتها السياس��ية 
الرئيسية )االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة 
الس��ورية( إجناح تل��ك العملي��ة واحت��رام مفرزاتها، 
وإرس��اء تقاليد في التواصل اجلاّد م��ع القوى املدنية 
واالجتماعية واحلركات السياسية الناشئة، لتنميتها 

وإشراكها في العملية السياسية.
وكذلك عل��ى االئت��الف التخطيط لتجدي��د بنيته 
وآلي��ات عمله بناء عل��ى ثمار ذلك التواص��ل، والعمل 
بالتوازي على تبّني رؤية مش��تركة ملس��تقبل سوريا، 
تترج��م بإعالن وطني يعبر عن تطلع��ات تلك القوى، 
ويحدد مس��احات نضالها املش��ترك للخروج بسوريا 
م��ن محنته��ا، وأس��س بنائه��ا كدولة حتت��رم احلرية 

وتصون الكرامة.
صحي��ح أن إدارة األزم��ة مبعظمه��ا ليس��ت ف��ي 
أيدي الس��وريني اليوم، ولك��ن إدارة الوقت ملصلحتهم 
م��ا زال��ت بأيديهم، وأنهم بُحس��ن إدارته سيرس��مون 
نهايتها، وأنهم وحدهم الق��ادرون على إدارة االنحياز 

إلى وطن طال أنينه.{

بقلم: وسام احلجار

بقلم: رفاعة عكرمة

موسكو: لدينا أدلة على حماية التحالف الدولي 
لـ»داعش« اإلرهابي

أعلنت وزارة الدفاع الروس��ية ي��وم الثالثاء، أنها توصلت إلى أدلة ح��ول حماية التحالف الدولي 
بقيادة الواليات املتحدة لتنظيم »داعش« اإلرهابي في سوريا.

وذك��رت ال��وزارة في بيان، أن واش��نطن رفضت قصف عناصر التنظيم التي انس��حبت من أطراف 
مدينة البوكمال التابعة حملافظة دير الزور شرقي سوريا. وأوضحت أنها »رصدت قوافل لداعش متتد 

لكيلومترات وهي تنسحب من البوكمال باجتاه احلدود العراقية، بتاريخ 9 تشرين الثاني اجلاري«.
ولفتت إلى أن »روسيا طلبت مرتني من التحالف الدولي تنفيذ عملية عسكرية مشتركة الستهداف 
تل��ك القواف��ل، إال أن األمريكيني رفضوا بش��كل قاطع القيام بأي عملية عس��كرية ضده��م، بدعوى أنهم 

استسلموا بشكل طوعي«.
وفي س��ياق متصل، أكد وزير اخلارجية الروسي سيرغي الفروف في مؤمتر صحفي مبوسكو، أن 
ما حدث في البوكمال من »تس��امح أمريكي مع اإلرهابيني« تكرر س��ابقاً. وأضاف: »ش��اهدنا معاً كيف 
مت فتح ممرات خلروج عناصر داعش أثناء عملية اس��تعادة محافظة الرقة الس��ورية، ومدينة املوصل 

العراقية«.
وش��دد على أن نظيره األمريكي ريكس تيلرس��ون قال في أكثر من مناس��بة، إن الهدف األساس��ي 
للواليات املتحدة هو القضاء على التنظيم، »إال أن هناك الكثير من األس��ئلة بش��أن أهداف واشنطن في 

سوريا«.{

اجلماعة في زيارة الرئيس بري



األمـان - العــدد 1287 - 17 تشرين الثاني 2017م6 األمان اإلقليمي

سوريا.. تحّديات المؤتمرات الثالثة المقبلة
في ظل التفاهم األمريكي مع روسيا

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

والعسكرية بعيداً عن بعضهما بعضاً.
ففيما تبدو موسكو مستعجلة لالنتقال إلى املستوى 
السياس��ي مس��تفيدة م��ن االندفاع��ة الت��ي حققتها على 
األرض، وم��ا جن��م عنها من تفاهمات م��ع تركيا وأطراف 
في الفصائل املس��لحة واملجالس احمللية، تبدو واشنطن 
غير مس��تعجلة على اجتراح مس��ار سياس��ي، وال حتى 
تنش��يط اجتماع��ات جنيف في ظ��ل هيمنة احلس��ابات 
العس��كرية على اس��تراتيجيتها، وقد يع��ود ذلك لغياب 
رؤي��ة واضحة لديه��ا للحل السياس��ي، أو ألن ش��روطه 

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

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

يعتب��ر مؤمت��ر »الري��اض - 2« الفرص��ة األخي��رة 
»لالئت��الف الوطني لقوى الثورة واملعارضة الس��ورية« 
و»الهيئ��ة العلي��ا للمفاوض��ات« وبعض الش��خصيات، 
إلع��ادة بن��اء معارضة أوس��ع تلب��ي متطلب��ات املرحلة 
املقبلة الناجمة عن تفاهمات روسية أميركية. ومن شأن 
جن��اح هذا املؤمتر -الذي ترعاه الس��عودية- أن يش��كل 
نقلة مهم��ة في توس��يع مروحة الق��وى املعارضة حتت 

مظلة واحدة وبخطاب سياسي مّوحد.
لك��ن ه��ذا املؤمتر ق��د يكون س��بباً في القض��اء على 
»الهيئ��ة« لتناف��ر بدأ ف��ي الظه��ور مؤخراً، ب��ني من يريد 
م��ع  السياس��ية  مرجعياته��ا  وعل��ى  عليه��ا  احملافظ��ة 
توس��عتها، مبا ال ي��ؤدي لتغيي��ر هويتها، وم��ن يجد أن 
الفرص��ة متاح��ة إلنهاء مرحل��ة هيمنة »االئت��الف« على 
املعارض��ة، وبالتالي االنتقال إلى تش��كيل جس��م جديد 
يختلف كلياً عن اجلس��م القدمي، وهذا تي��ار تتبناه هيئة 
التنس��يق برئاسة حسن عبد العظيم بتنسيق مع منصة 

القاهرة، وإلى حّد ما مع منصة موسكو.
املس��ألة ال تتعلق فقط بإدخال قوى جديدة، بقدر ما 

تتعلق بتغيير اخلطاب السياس��ي للمعارضة السورية، 
وإجراء انزياح -وإن كان بسيطاً- في مرجعياتها، وهذا 
أمر خطير ألنه يقدم تنازالً جاداً ُقبيل االتفاق على املرحلة 

االنتقالية.
وإذا لم يتم التوصل إلى صيغة مشتركة؛ فلن يكون 
أم��ام »الهيئ��ة العليا للمفاوض��ات« س��وى خيارين: إما 
ع ولكن مبرجعيات  التوجه إلى جنيف 8 بوفد واحد موَسّ
سياس��ية متعددة، وإما الذهاب إليه��ا بأكثر من وفد كما 
ج��رى ف��ي االجتماع��ات الس��ابقة، وف��ي كلت��ا احلالتني 
ستجد »الهيئة« نفسها في مأزق في ضوء تفاهم دولي/

إقليمي على مصير بشار األسد.
واإلش��كالية التي تق��ف أمامها املعارضة إش��كالية 
معق��دة؛ فم��ن جه��ة ُيخش��ى أن ي��ؤدي تق��دمي تن��ازالت 
سياس��ية إل��ى فتح باب واس��ع م��ن التن��ازالت، في ظل 
غي��اب أي��ة ضمان��ات دولية عن امل��دى السياس��ي الذي 

ميكن أن يصل إليه التغيير في سوريا.
ومن جهة أخرى، ُيخش��ى أن يؤدي التمسك بثوابت 
الثورة إل��ى إضعاف االئتالف وبعض الق��وى، وبالتالي 
ت��رك زمام األم��ور لقوى ليس��ت بعي��دة ف��ي رؤيتها عن 
رؤي��ة النظام. وأمام هذا الواق��ع، تبدو املعارضة مطالبة 
باجت��راح حلول تناس��ب التفاهمات الدولي��ة واإلقليمية 
للحل، فلم يعد مناس��باً ربط حل األزمة السورية برحيل 

األسد.
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 عل��ى األرض، ولذلك تعتقد روس��يا 
أن الوقت حان لش��رعنة ليس فقط قوى محسوبة عليها 
)منصت��ا موس��كو وأس��تانا( وق��وى خارجي��ة وداخلية 
مطل��وب وجوده��ا )»تيار قم��ح« واالحت��اد الدميقراطي 
الكردي(، وإمنا أيضاً ش��رعنة قوة تعتبر امتداداً للنظام 

بشكل أو بآخر )منصة حميميم(.
ول��م جت��د روس��يا أفضل م��ن النه��ج ال��ذي اتبعته 
ف��ي أس��تانا، أي االنتقال م��ن األس��فل إلى األعل��ى؛ فهذا 
النهج يس��مح لها -على املس��توى السياس��ي- بتثبيت 

قوى وش��خصيات داخلية حت��ت عنوان وطن��ي، يتمثل 
في ضرورة مش��اركة جميع مكونات الش��عب الس��وري 
)إثني��ات، طوائ��ف، عش��ائر، مجتمع مدن��ي(، فضالً عن 

أطراف الصراع الرئيسيني.
ومن شأن هذه اخلطوة أن متهد الطريق لنشوء كتلة 
سياس��ية وازن��ة، ال حتمل أجن��دات سياس��ية راديكالية 
كم��ا هو حال »الهيئ��ة العليا للمفاوض��ات«، وال أجندات 
مطابق��ة ألجندات النظام كما هو ح��ال األحزاب الداخلية 
الت��ي تّدع��ي أنه��ا معارض��ة، وإمن��ا صيغ��ة ال تس��مح 
بإس��قاط النظام عب��ر البوابة السياس��ية، وال تؤدي إلى 
تغيير بنيوي س��ريع فيه، في وقت ال تس��مح فيه بإعادة 

إنتاجه بنفس أدوات الضبط واإلكراه التي ميتلكها.
ويدرك صناع القرار ف��ي الكرملني جيداً أن مثل هذه 
الصيغ��ة تتطل��ب -ك��ي يكتب له��ا االس��تمرار- أال تكون 
بدي��الً عن مفاوضات جني��ف ومرجعياتها األممية، وهذا 

ما يفسر تأكيد الروس االلتزام بالقرار الدولي 2254.
غي��ر أن تأكي��د ه��ذا الق��رار يقتصر فقط على ش��قي 
الدستور واالنتخابات، وليس على هيئة احلكم، ولم تكن 
صدف��ة غياب صيغ��ة احلكم عن تصريحات املس��ؤولني 
الروس، وعن الوثيقة املس��ّربة ملؤمتر سوتشي أو مؤمتر 

»احلوار الوطني السوري«.
وبعب��ارة أخرى؛ تريد روس��يا التخل��ص من أمرين 
رئيس��يني: األول إلغاء فكرة املرحلة االنتقالية نهائياً، ملا 
تتضمن��ه من انتقال لش��كل م��ا من احلكم إلى ش��كل آخر 
مختلف، وهو م��ا يقود إلى األمر الثاني املتمثل في طمس 

معالم آليات التنفيذ.
وحتاول موس��كو حش��د أكب��ر قدر ممكن م��ن القوى 

املعارض��ة، مثل حزب »االحت��اد الدميقراط��ي« الكردي، 
وتي��ار قمح، وهيئ��ة التنس��يق، ومنصة القاه��رة، الذين 
واس��عة  منص��ة  بإنش��اء  ألس��بابه-  -كل  يرغب��ون 
لتح��ل  مختلف��ة،  سياس��ية  مرجعي��ة  ذات  للمعارض��ة 
مح��ل »الهيئة العليا للمفاوض��ات« ومن ورائها االئتالف 
الوطني، وهذه القوى هي التي ستشكل ما ميكن تسميته 

»التيار الوسط«.
إال أن العقب��ة الت��ي س��تواجه الروس ل��ن تأتي من 
بواب��ة املعارض��ة الرس��مية، وإمنا س��تأتي م��ن النظام 
الروس��ية  اخلط��وات  أن  إلدراكهم��ا  وإي��ران،  الس��وري 
ستنتهي -ولو بعد حني- إلى ترتيبات سياسية جديدة، 
ستؤثر بالس��لب على منظومة وبنية احلكم احلالية ولو 

على املستوى البعيد.
وف��ي نظ��رة س��ريعة عل��ى خط��اب النظ��ام خ��الل 
األي��ام املاضية؛ يتضح أن حديث��ه يقتصر على اإلصالح 
السياسي املدروس حتت مرجعية الدستور احلالي، مع 
القبول بإجراء انتخاب��ات برملانية وحكومة وحدة تضم 

قوى مقبولة من قبله.
اجتماع جنيف 8

س��يكون الجتماع »جنيف 8« املقب��ل أهمية خاصة 
ألن��ه يأتي ُبعيد إجناز أس��تانا ملهمته الرئيس��ية، وُبعيد 
االقتراب م��ن القضاء عل��ى تنظيم الدولة اإلس��المية في 

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

السوري.
ول��م تك��ن تصريح��ات وزي��ر اخلارجي��ة األميركي 
مؤخ��راً حول مصير عائلة األس��د إال فائضاً في الغموض 
السياس��ي األميركي، ذلك إن إدارة دونالد ترمب أصدرت 

خالل هذا العام مواقف متناقضة من مصير األسد.
وم��ع ذلك، تول��ي واش��نطن أهمية لعملي��ة االنتقال 
السياس��ي، وه��ذا ما عبرت عن��ه املندوب��ة األميركية في 
مجل��س األم��ن نيكي هيل��ي حني ش��ددت عل��ى أن احلل 
الوحي��د في س��وريا مير عب��ر انتقال سياس��ي. والعقبة 
الثانية، أن االجتماع س��يقتصر على مناقش��ة الدس��تور 
والعملي��ة االنتخابية، وه��ذا تراجع هام ع��ن الترتيبات 
السياس��ية التي حددها القرار 
وخاص��ة   ،2254 الدول��ي 

ترتيبات احلكم.
التفاه��م  ف��إن  وعلي��ه 
عل��ى صيغ��ة مبدئي��ة بش��أن 
اإلعالن الدس��توري أو دستور 
جديد، وم��ن ث��م التوصل إلى 
صيغة واضح��ة لالنتخابات، 
أم��ام  الطري��ق  س��يعّبدان 
ح��ول  اتف��اق  إل��ى  التوص��ل 

االنتقال السياسي.{

بقلم: حسن عبد العزيز

ارتفعت حصيلة قتلى 
الغ��ارات التي اس��تهدفت 
س��وقاً مكتظة ف��ي مدينة 
ف��ي ري��ف حلب  األت��ارب 
الغرب��ي إلى 62 وأكثر من 
واحلصيلة  جري��ح،  مئ��ة 
مرش��حة لالرتفاع بسبب 
خطورة إصابة الكثيرين.

في  مراس��لون  وق��ال 
مدينة إدلب إن العش��رات 
س��قطوا بني قتيل وجريح 
في غارات لطائرات يعتقد 

بأنها روسية استهدفت »بشكل متعمد« سوقاً شعبية 
مبدين��ة األتارب بريف حلب الغرب��ي. وأضافوا -نقالً 
ع��ن مص��ادر طبي��ة- أن احلصيلة مرش��حة لالرتفاع 
بس��بب خطورة حال كثير م��ن املصابني، وأن عمليات 
البح��ث وإس��عاف اجلرحى ما زالت مس��تمرة من قبل 

السكان وفرق الدفاع املدني في املدينة.
قال مراس��لون ف��ي مدينة غازي عنت��اب التركية 
إن مدين��ة األت��ارب وريف حل��ب الغربي م��ن املناطق 
التي ش��ملها اتفاق خف��ض التصعيد، وهي مش��مولة 
ف��ي املنطق��ة الرابع��ة ضم��ن اتفاق��ات أس��تانا. وأن 
عملي��ات القص��ف دفعت الن��اس إلى التش��كيك وعدم 
الثق��ة باالتفاق��ات الدولية، التي ل��م تنجح في حماية 
املواطنني، وأكدت املعارضة السورية أن الطائرة التي 
نفذت الغارات روس��ية، وانطلقت م��ن قاعدة حميميم 

في مدينة الالذقية الساحلية.
م��ن جهته��ا، نقل��ت وكال��ة األنب��اء األملاني��ة عن 
مص��ادر طبي��ة أن أع��داد القتل��ى بازدي��اد، وأن هناك 
عدداً من الضحايا ال يزال حتت االنقاض بسبب الدمار 

الكبير الذي طال السوق.
وف��ي س��ياق الغارات الروس��ية على دي��ر الزور، 
ذك��رت وكالة مس��ار لألنب��اء أن عدد القتل��ى في هذه 
الغارات بلغ نحو خمس��ني، بينهم عشرون طفالً، منذ 

اجلمعة املاضي.
وأوضح��ت جهات محلي��ة أن القصف اس��تهدف 
مناط��ق عل��ى ضفاف نه��ر الف��رات، إضاف��ة إلى قرى 
ف��ي ريف مدينة البوكمال ش��رق محافظ��ة دير الزور، 
ومخّيمني مكتظني بالنازح��ني الفارين من املعارك في 

املدينة.
م��ن جهة أخ��رى، ش��هدت بلدة س��نجار )ش��رق 
إدلب( قصفاً بصواري��خ حتمل قنابل النابالم احلارق 

احملرم دولياً، مما أوقع جرحى من املدنيني.
دوم��ا  مدينت��ي  النظ��ام  ق��وات  اس��تهدفت  كم��ا 
وحرس��تا وبلدة عني ترما في الغوطة الشرقية بريف 
دمش��ق بقذائ��ف املدفعية الثقيلة؛ مم��ا أدى إلى وقوع 
ع��دة إصابات في صفوف املدني��ني، بينما هرعت فرق 

الدفاع املدني إلسعاف املصابني.{

عشرات القتلى بغارات جوية على األتارب
بريف حلب

على المصالحة أن تتماسك
بقلم: عمر عياصرة 
دون أدن��ى ش��ك، جاء تفجي��ر نفق خانيون��س، ليعلن اش��تباكاً إس��رائيلياً واضح��اً مع اتفاق 
املصاحل��ة الفلس��طيني، فهي تدرك ان غزة دون غيره��ا لم تعد في مرمى »األمر لها« التي متارس��ه 

في الضفة وغيرها.
لك��ن كرة املصاحلة التي تدحرجت بس��رعة وكبرت ككرة الثلج لم تعجب إس��رائيل في بعض 
جوانبه��ا، ف��أرادت تنبي��ه اجلميع إل��ى انها موج��ودة وقادرة عل��ى العبث باملعطي��ات، وانه يجب 

االستماع أكثر الشتراطاتها التي أعلنتها حول املصاحلة.
من جهة أخرى تدرك حكومة تل أبيب الغارقة بأزماتها الداخلية، انها غير مستعدة حلرب في 
غزة، في مقابل عدم استعداد املشهد الفلسطيني حلرب جديدة، من هنا كانت عملية النفق سياسية 

بامتياز، فالفاعل وردود الفعل لن تخرج عن ذلك.
باألمس رّدت املصاحلة على العملية اإلجرامية اإلس��رائلية، من خالل استمرار تطبيق األجندة 
الزمنية املتفق عليها بني فتح وحماس والقاهرة، فقد تس��لمت السلطة الوطنية الفلسطينية املعابر 

بني غزة واسرائيل، ما يعني ان االتفاق ماض في طريقه.
ما تخش��اه إسرائيل من املصاحلة أكثر مما نظن، فهناك تخوفات من انتقال االتفاق بني أطراف 
العمل الفلس��طيني من مرحل��ة الهدنات إلى مرحلة تصالح املس��ارين )املقاوم��ة والتفاوض(، وقد 

قرأنا ملعلقني صهاينة تخوفات من كل ذلك.
أحس��نت املقاومة من خالل ضبط النف��س كرّد على عدوان االنفاق، وأج��ادت مصر بتحركاتها 
لضب��ط االنفعاالت، فاملصاحل��ة اليوم كثقافة وخيار أه��م بكثير من انفعاالت ش��عبوية قد ال تكون 

مناسبة إال في وقتها وبيئتها.
وأكث��ر ما يعجبن��ي، ان طرفاً كاجلهاد اإلس��المي، ه��و األكثر تأث��راً بعملية خانيون��س، ال زال 
منضبطاً برأي املجموع الفلس��طيني، وهذا دليل دامغ على ان في فلس��طني عقالً سياسياً قادراً على 

اجتراح معادلة سحرية جتمع املقاومة مع أهل التسوية.
على املصاحلة ان تتماس��ك، وان تنجح الى ابعد مدى، فال خيار للفلس��طينيني اال باجتماعهم، 
وأما رغبة االس��رائيلي بغير ذلك، فهذا شأنه، يجب التعامل معه بحكمة وحنكة تصل بنا ملصاحلة 

ناجزة، ومشروع وطني فلسطيني حقيقي الشكل واملضمون.{

ممثلو املعارضة السورية
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االحتالل يهّدد غزة بحرب... ويحّرض على المقاومة
تتزامن تهدي��دات االحتالل اإلس��رائيلي اجلديدة 
بش��ّن عدوان عل��ى قطاع غ��زة، مع اس��تمرار الطيران 
االس��تطالعي بالتحلي��ق ف��ي األج��واء، وهو م��ا يثير 
مخاوف ل��دى الفلس��طينيني، الذين لم تنت��ه بعد آالم 

احلرب األخيرة عليهم، رغم مرور ثالث سنوات.
وال تغ��ادر طائ��رات االس��تطالع املعروف��ة محلياً 
باس��م »الزنان��ة«، س��ماء قط��اع غ��زة من��ذ أكث��ر من 
أيض��اً  الفلس��طينية  املقاوم��ة  قي��ام  م��ع  أس��بوعني، 
بخط��وات ُفه��م منها أنه��ا تتجهز لصد أي ع��دوان، أو 
أّن لديه��ا معلوم��ات برغب��ة إس��رائيل في ش��ن حرب 

جديدة.
اإلس��رائيلية  احلكوم��ة  أعم��ال  منس��ق  وأطل��ق 
في األراض��ي الفلس��طينية احملتلة، ي��وآف مردخاي، 
سلسلة من التهديدات ضد القطاع، وحركتي »اجلهاد 

اإلس��المي« و»حماس«، وذلك بع��د مزاعمه بتحضير 
»اجلهاد« لردٍّ على قصف نفقها واستشهاد 12 مقاوماً 
نهاية الشهر املاضي على احلدود الشرقية ملدينة دير 

البلح وسط القطاع.
ووج��ه مردخ��اي تهدي��داً لألم��ني الع��ام حلركة 
اجلهاد، رمضان شلح ونائبه زياد النخالة، ما اعتبرته 
احلرك��ة »إعالن حرب«، مؤكدة في الوقت نفس��ه أنها 
ستعمل من أجل التصدي لها، ولن تتهاون في حماية 
ش��عبها وأرضها. كما هّدد مردخاي »حماس« واعتبر 

أنها ستبقى مسؤولة عن أي عمليات من غزة.
وحل��ق رئي��س احلكوم��ة اإلس��رائيلية، بنيامني 
ننت ياه��و مبردخاي، إذ زعم أّن »هن��اك لعبة من أجل 
مهاجمتنا... سيكون لدينا يد قوية على كل من يحاول 
مهاجمتنا«، مش��يراً إل��ى أّن أي هجوم من غزة تتحمل 

مسؤوليته حركة حماس«.
وذهبت التهديدات اإلس��رائيلية بعيداً بتحريض 
الس��كان الفلس��طينيني على املقاومة، بزعم أنها تريد 

احلرب، وأنهم املتضرر األكبر من أي حرب مقبلة.
ووف��ق مص��ادر مطلع��ة، فإّن مص��ر الت��ي قادت 
اتصاالت عقب قصف االحتالل لنفق املقاومة في ش��هر 
تش��رين األول املاضي، لم تنجح في أخذ موقف نهائي 
م��ن »اجلهاد« بع��دم الرد عل��ى الع��دوان. وفي حينه 
أبق��ت »اجلهاد اإلس��المي« عل��ى كل االحتم��االت للرد 
عل��ى العدوان، ولم تعط موقف��اً نهائياً، لكل من اتصل 

بها طالباً التمهل قبل الرد على ما جرى.  
ويرص��د احملل��ل السياس��ي ثاب��ت العم��ور، لغة 
تهديد ووعيد إس��رائيلية مختلفة، أشد حزماً وتكراراً، 
خصوصاً أّن االحتالل يعلم أّن حركة »اجلهاد« سترد 
عل��ى عملية قصف النفق، ويري��د من حركة »حماس« 
أّن تضغط على »اجلهاد« لتجّمد الرد أو تتراجع عنه.
غير أّن العمور يش��ير إلى أّنه ال يوجد طرف يريد 
اخلروج للحرب اآلن، مبا في ذلك االحتالل اإلسرائيلي، 
ألّن ش��ن حرب على غزة في هذا التوقيت سيفس��د كل 
احلس��ابات اإلقليمية احلاصلة وس��يؤجل املخططات 
اإلس��رائيلية. لكن ه��ذا أيضاً ال يعني انته��اء أو انتفاء 
احل��رب، وفق العمور، الذي يوض��ح أّن احلرب واقعة 
ولو بعد حني، لكنها ستكون محكومة مبن سيقدم على 
وض��ع »صاعق التفجير، س��واء املقاوم��ة أو االحتالل 
اإلس��رائيلي«. ويبنّي أنه منذ توقي��ع املصاحلة، ومنذ 
حتسني العالقة بني »حماس« ومصر، باتت حسابات 
احلرك��ة مختلفة، واألهم أن حرك��ة اجلهاد وحدها من 
باتت في دائرة االستهداف، ألّن حساباتها ومحدداتها 
مختلف��ة متام��اً، وه��ي ليس��ت 
ف��ي  وال  املصاحل��ة  ف��ي  طرف��اً 

احلكومة وال في االنتخابات.
ووفقاً للعمور فإن االحتالل 
بالتصعي��د  أخط��أ  أن��ه  أدرك 
النف��ق، لذل��ك قدم  واس��تهداف 
خطاب��اً تبريرياً كأن��ه يقول إنه 
لم يعل��م بوجود ه��ذا العدد في 
النف��ق، وأنه ق��ام بقصف النفق 

داخل األراضي احملتلة.{

بقلم: ضياء خليل - غزة

م��ن  اآلالف  ش��ارك 
حرك��ة  وأنص��ار  أعض��اء 
فت��ح في س��احة الس��رايا 
وس��ط مدين��ة غ��زة ي��وم 
احتفالي��ة  ف��ي  الس��بت 
الثالث��ة  الذك��رى  إحي��اء 
الزعي��م  لرحي��ل  عش��رة 
الفلسطيني ياسر عرفات، 
ف��ي أول مهرج��ان مركزي 
تنظمه احلركة منذ سيطرة 
حركة حماس على القطاع 

قبل عشر سنوات.
عب��اس  محم��ود  الفلس��طيني  الرئي��س  وش��دد 
ف��ي كلم��ة مس��جلة له عرض��ت عب��ر تقني��ة »الفيديو 
كونفرن��س« على املضي قدماً »في مس��يرة املصاحلة 
الفلس��طينية وصوالً إلى س��لطة واحدة وقانون واحد 
وس��الح ش��رعي واح��د«، مؤك��داً أن »التنفي��ذ الدقيق 
لالتف��اق والتمكني الكامل للحكومة س��يقود حتماً إلى 

تخفيف املعاناة وبعث األمل ملستقبل أفضل«.
وتول��ى تأم��ني املهرجان م��ن الداخ��ل املئات من 

أحيا الفلسطينيون في 
قطاع غزة والضفة الغربية 
عش��رة  الثالث��ة  الذك��رى 
لوفاة الزعيم ياسر عرفات، 
وسط تأكيد املضي قدماً في 

املصاحلة الفلسطينية.
آالف  ش��ارك  فق��د 
الفلس��طينيني في مهرجان 
م��ا  نظم��ه  جماهي��ري 
اإلصالحي  بالتي��ار  يعرف 
الدميقراطي التابع للقيادي 
املفصول من حركة التحرير 

الوطن��ي الفلس��طيني )فت��ح( محمد دح��الن، وجلنة 
املصاحلة املجتمعية في ذكرى رحيل عرفات.

وش��ارك ف��ي املهرج��ان وف��د رس��مي م��ن حركة 
حم��اس تزعمه نائب قائد احلركة في قطاع غزة خليل 

احلّية.
وأكد احلّية -في كلمة ل��ه- أن حتقيق املصاحلة 
يج��ب أن يقوم على قاع��دة الش��راكة دون إقصاء ألي 
ط��رف أو تف��رد، ومب��ا يضمن تش��كيل حكوم��ة وحدة 
وطنية وإع��ادة تفعيل منظم��ة التحرير الفلس��طينية 

لتشمل الكل الفلسطيني.
وج��رى تنظي��م املهرج��ان م��ن مؤي��دي دح��الن 
قب��ل يومني م��ن املهرج��ان الرس��مي الذي دع��ت إليه 
حرك��ة فتح في غزة، يوم الس��بت إلحياء ذكرى رحيل 

عرفات.
وأك��د النائب ماجد أبو ش��مالة -القيادي في تيار 
دح��الن- أن التفاهم��ات الت��ي مت التوص��ل إليه��ا بني 
تيار دحالن وحركة املقاومة اإلس��المية )حماس( في 

رجال الش��رطة واألمن من عناصر فت��ح وهم يرتدون 
س��ترات صف��راء مميزة كت��ب عليها »فت��ح«، في حني 
تولت عناصر ش��رطة حماس تأمينه من اخلارج وفي 
الش��وارع املؤدية إلى س��احة الس��رايا. وقال الناطق 
باسم وزارة الداخلية التي تديرها حماس )إياد البزم( 
في تصريح صحافي إن الترتيبات جرت باالتفاق بني 
وفد من قيادة حركة فتح واألجهزة األمنية »مبا يضمن 

إقامة املهرجان بشكل يليق بالذكرى«.

القاهرة، حركت املياه الراكدة للمصاحلة الفلسطينية؛ 
مش��دداً على ض��رورة أن تكون مصاحلة ش��املة وأن 
ترف��ع العقوبات الت��ي يفرضها الرئيس الفلس��طيني 

محمود عباس على قطاع غزة.
وفي رام الله جتمع عشرات الفلسطينيني بالقرب 
من ضريح عرفات في مقر الرئاسة الفلسطينية، حيث 
ارتدى املشاركون الكوفية الفلسطينية التقليدية التي 
اش��تهر بها عرفات، ورفع��وا صوراً ل��ه باإلضافة إلى 

أعالم فلسطينية وأعالم حركة فتح التي أسسها.
وتوفي عرفات في 11 تش��رين الثاني 2004 في 
مستش��فى فرنس��ي بظروف غير معروف��ة حتى اآلن، 

رغم تشكيل جلان حتقيق محلية ودولية.
ولك��ن مراجع مطلعة كش��فت في ع��ام 2012 في 
حتقي��ق لها اس��تمر تس��عة أش��هر وجود مس��تويات 
عالية من مادة مش��عة س��امة تس��مى البولونيوم في 
املقتني��ات الش��خصية لعرف��ات، وذلك بع��د فحوص 

أجراها مختبر سويسري مرموق.{

.. و»فتح« تحيي ذكرى رحيل عرفات

في غزة: الفلسطينّيون يحيون
الذكرى الثالثة عشرة لرحيل عرفات

جيش االحتالل يرفع حالة التأهب
وينشر »القبة الحديدية«

مسؤولة أممّية: ثمانية آالف والدة
بمخيم الزعتري منذ 2012

قالت وسائل إعالم إس��رائيلية، مساء االثنني، 
إن اجلي��ش اإلس��رائيلي رفع من حال��ة التأهب في 
صف��وف قواته، ونش��ر منظومة »القب��ة احلديدة« 
اخلاص��ة باعتراض الصواريخ، ف��ي أنحاء البالد، 

حتسباً ألي تصعيد محتمل مع قطاع غزة.
)غي��ر  اإلس��رائيلية  الثاني��ة  القن��اة  وقال��ت 
حكومي��ة( نق��الً ع��ن مص��ادر عس��كرية رفيعة لم 
تس��مها، إن »اجلي��ش اإلس��رائيلي نش��ر بطاريات 
القب��ة احلديدّية في جميع أنح��اء البالد، وخاصة 

في منطقة الوسط«. 
وأضاف��ت املص��ادر أّن��ه »مت اتخ��اذ خط��وات 
إضافي��ة لرف��ع حال��ة التأه��ب عل��ى ح��دود غزة، 
بع��د ورود إن��ذارات دقيق��ة عن نّية حرك��ة اجلهاد 
اإلس��المي الفلس��طينية الرّد على مهاجمة اجليش 
لنف��ق يتب��ع له��ا على ح��دود غ��زة، نهاية الش��هر 

املاضي«. 
من جانبها، أكدت القناة اإلسرائيلية العاشرة 
أن اجلي��ش اتخذ خطوات إضافي��ة ورفع من حالة 
التأه��ب في صفوف��ه بكاف��ة أنحاء البالد، بس��بب 
وج��ود إنذارات دقيقة ومعلومات اس��تخبارية عن 

قالت املديرة التنفيذية لصندوق األمم املتحدة للس��كان نتاليا كامن، إن مخيم الزعتري شهد ثمانية 
آالف حالة والدة طبيعية لم تس��جل خاللها أي وفيات في املواليد، ما يعكس مس��توى اخلدمة الصحية 

التي تتلقاها املرأة السورية في املخيم.
وقالت نتاليا، في املؤمتر الصحافي الذي عقدته بفندق كمبنسكي مساء االثنني، إن األردن يحتضن 
نح��و مليون وثالثمائة ألف الجيء س��وري، ويؤمن له��م خدمات التعليم والصح��ة والعمل، األمر الذي 

يحتم على العالم الوقوف الى جانبه ودعمه ليتمكن من مواصلة رسالته في دعم الالجئني.
وثمن��ت موق��ف األردن ودوره في دعم االس��تقرار باملنطقة، معتب��رة األردن من الركائز األساس��ية 

الداعمة للسالم فيها.
وفي ما يتعلق بالشباب، أكدت املسؤولة األممية، ضرورة االستمرار بتوسيع مشاركة الشباب في 

احلياة العامة واملساهمة في صنع القرار، الى جانب توفير الدعم الالزم لتمكينهم.
وأعربت عن ارتياحها للمستوى املتقدم التي الذي وصل إليه األردن في مجال التنمية والسياسات 

السكانية، ال سيما في ما يتعلق بقضايا املرأة والصحة اإلجنابية وتنظيم األسرة.
وأش��ارت الى تعاون الصندوق مع مختلف الهيئات واملؤسس��ات املمثلة للمجتمع املدني في اطار 

تقدمي اخلدمات املطلوبة للمرأة، ال سيما تلك املتعلقة بالتوعية والقضايا القانونية.
وقال��ت إن الصن��دوق يعمل ف��ي األردن بدعم م��ن االحتاد األوروب��ي وبريطانيا وكندا واس��تراليا، 
مش��يرة الى ان اختيار األردن كدولة مس��تضيفة الجتماع الصندوق السنوي يأتي ملركزيته في املنطقة 

وأهمية املواضيع التي يعنى بها الصندوق.{

نوايا حركة »اجلهاد« بالرد.
ول��م يص��در ع��ن اجلي��ش اإلس��رائيلي بي��ان 

رسمي حول املوضوع حتى الساعة 19تغ.
يأتي ذل��ك في ظل تصاعد لوتي��رة التهديدات 
املتبادلة بني مسؤولني إس��رائيليني وقادة فصائل 
فلس��طينية، عل��ى إثر امت��الك إس��رائيل معلومات 
ح��ول ني��ة حرك��ة »اجله��اد اإلس��المي« مهاجم��ة 
أهداف إسرائيلية، رداً على عملية تفجير نفق غزة، 

قبل نحو أسبوعني.
وكان اجليش اإلس��رائيلي قد فج��ر نفقاً يتبع 
حلركة اجلهاد اإلس��المي، قرب ح��دود قطاع غزة، 
في 30 تش��رين األول املاضي، ما أدى إلى مقتل 12 

فلسطينياً، وإصابة 11 آخرين. 
ويوم األحد، ه��ّدد رئيس الوزراء اإلس��رائيلي 
بنيام��ني ننت ياهو، برد »صارم ج��داً«، إذا هاجمت 
فصائل فلسطينية في قطاع غزة أهدافاً إسرائيلية، 

رداً على تفجير النفق. 
وبدأ اجليش اإلس��رائيلي تدريبات ومناورات 
عس��كرية واسعة، ستس��تمر حتى األربعاء املقبل، 

في غالف مستوطنات غزة.{
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الجديد في التصعيد بين السعودية وإيران.. بعد أحداث الرابع من تشرين
بعد فترة صمت رسمي وإعالمي، تخللها احلديث 
عن توس��يط الرياُض بغ��داَد لتحس��ني العالقات مع 
طه��ران، م��ا زاد م��ن ش��عور األخي��رة بنش��وة القوة 
واالنتص��ارات في س��وريا والعراق، ع��اد البلدان إلى 
التراش��ق السياس��ي واإلعالمي مجدداً، وبش��كل غير 
مس��بوق؛ جتاوزت أبعاده السقف املعهود إلى ما هو 
أخطر، عبر إلقاء تهمة »العدوان العس��كري املباشر« 
جت��اه إي��ران، من قب��ل ول��ي العهد الس��عودي محمد 
بن س��لمان؛ الذي أكم��ل بقوله إن ذلك »ق��د يرقى إلى 
اعتب��اره عمالً م��ن أعمال احلرب ض��د اململكة«، وذلك 
خالل اتصاله الهاتفي مع وزير اخلارجية البريطاني، 
عل��ى خلفي��ة إط��الق احلوثيني لص��اروخ باليس��تي 

باجتاه العاصمة الرياض.
الرابع من تش��رين الثاني اجلاري ل��م يكن يوماً 
عادي��اً، ال ف��ي الس��عودية وال ف��ي املنطق��ة برمته��ا.. 
مس��تجدات ه��ذا الي��وم س��تظل حاض��رة ف��ي جملة 
املتغي��رات في منطقتن��ا خالل الفترة املقبلة. ش��هدت 
املنطقة خالل أقل من 24 س��اعة ثالث��ة أحداث مهمة: 
الس��عودية،  ف��ي  »إعف��اءات واعتق��االت تاريخي��ة« 
و»اس��تقالة« رئيس الوزراء اللبناني سعد احلريري، 
باجت��اه  باليس��تياً  صاروخ��اً  احلوثي��ني  وإط��الق 
الري��اض. وحدث��ا االس��تقالة والهج��وم الصاروخي 

فّجرا تصعيداً خطيراً بني السعودية وإيران.
 تع��زو نخ��ب وجه��ات رس��مية إيرانية أس��باب 
التصعي��د الس��عودي، س��واء املتمث��ل ف��ي اس��تقالة 
احلري��ري أو الردود الغاضبة عل��ى إطالق الصاروخ 
احلوث��ي، إل��ى »الزل��زال السياس��ي« الداخل��ي ف��ي 
الس��عودية الذي أعق��ب التطّورين، إذ ينظ��ر إلى هذا 
التصعي��د باعتباره غطاء على ه��ذا الزلزال، وحلرف 
أنظار الس��عوديني وغيره��م عنه، من خ��الل التركيز 
عل��ى »اخلطر اخلارجي« املتمثل ف��ي إيران وحلفائها 

في املنطقة.
في هذا السياق، تساءل الرئيس حسن روحاني، 

مخاطب��اً الس��عودية: »مل��اذا تن��وون إيجاد مش��اكل 
آلخرين، وتتحدثون ضد جميع ش��عوب املنطقة؛ من 

أجل حل مشاكلكم الداخلية؟«.
ال ش��ك أن االقتران الزمني، س��واء أكان مقصوداً 
أم اعتباطياً، دفع السعوديني إلى استغالل االستقالة 
والص��اروخ للتغطية على احل��دث الزلزال��ي الكبير، 
تقلي��الً أو تصغيراً لهزاته وارتدادات��ه في الداخل. أما 
اختزال أس��باب التصعي��د الراهن بالتغيي��رات التي 
مس��ت بنية احلك��م ف��ي الس��عودية، فيعط��ي قراءة 

خاطئة للتصعيد املستجد ومآالته املستقبلية.
خ��الل الس��نوات املنصرم��ة، ش��هدت العالق��ات 
اإليرانية السعودية أشكاالً من األزمات والتصعيد من 
ح��ني آلخر، بالتالي فالتصعيد بحد ذاته بني الطرفني 
ليس أمراً جديداً. أما ما يجعله هذه املرة أكثر خطورة 
ومختلف��اً ع��ن س��ابقاته في ال��دالالت وامل��آالت؛ فهي 

الظروف احمليطة به إقليمياً ودولياً.
م��ا يج��ري الي��وم يتع��دى كون��ه امتداداً ملس��ار 
تراكمي م��أزوم بني إيران والس��عودية خ��الل أربعة 
عقود، وبالذات الس��نوات املاضي��ة.. القصة أكبر من 

ذل��ك، فالتصعيد اإلقليمي الراهن هو تدش��ني أمريكي 
ملرحل��ة ما بع��د داعش ف��ي املنطقة؛ عنوانه��ا »إيران 
أوالً«، ويفت��رض أن تدخ��ل فيها مواجهة إي��ران حّيز 

التنفيذ.
ف��ي ه��ذه املرحلة، س��وف يت��م توظي��ف نتائج 
املراح��ل الس��ابقة ف��ي املنطقة من��ذ ع��ام 2011، من 
ص��راع طائف��ي واس��تبدال إس��رائيل كع��دّو بإيران، 
كوق��ود للمرحلة اجلديدة التي س��تأخذ فيها مواجهة 

إيران أشكاالً متعددة وفي أكثر من اجتاه.
ثمة عوام��ل تدفعنا إلى القناعة بأنه حان الوقت 
لكي تدخل احلرب الباردة املدفوعة أمريكياً بني إيران 
والس��عودية؛ مرحلة جدي��دة خالل الفت��رة القادمة، 
في ظل تض��اؤل فرص احلل��ول السياس��ية لألزمات 
بينهما، وأنها س��تذهب باجتاه فصول أكثر س��خونة 
م��ن قبل، وال ميكن التكهن مبآالتها؛ إن كانت س��تبقى 

دون سقف املواجهة العسكرية أو تتجاوزها.
 وقب��ل التعرض لهذه العوامل، ال بّد من القول إن 

الصراع اإليراني الس��عودي ليس منفصالً عن صراع 
هو األكبر بني إي��ران والواليات املتحدة األمريكية، بل 

هو امتداد له وجزء منه.
أهم تل��ك العوام��ل؛ أن��ه أوالً، بع��د التخلص من 
»العدّو القريب«، أي اإلس��الم السياسي السني بفعل 
الثورات املض��ادة، ووصول احلرب عل��ى داعش إلى 
فصولها النهائية، لم يعد هناك ما يش��غل بال اإلدارة 
واإلس��رائيليني؛  الس��عوديني  وحلفائه��ا  األمريكي��ة 
أكث��ر مما يوصف ب�»خطر إي��ران« وحلفائها، ما يدفع 

باجتاه احتمال أن دورها قد حان.
ثانياً، توقيت االستراتيجية التي أعلنها الرئيس 
األمريك��ي دونال��د ترام��ب ملواجه��ة إي��ران، ورفض��ه 
التصديق عل��ى التزام طه��ران خطة العمل الش��املة 
املش��تركة )االتف��اق النووي( ف��ي 13 تش��رين األول 
املاض��ي، وكذلك تصعيد واش��نطن خطابه��ا العدائي 
جتاه إي��ران، ولو أنه غير مقت��رن بأفعال حتى اآلن.. 
كل ذل��ك له دالالت��ه الزمانية اخلاص��ة، حيث أن ذلك 
كل��ه ج��اء بينم��ا احل��رب عل��ى داع��ش قارب��ت على 
نهايته��ا، ما يعزز م��ا ذهبنا إليه آنفاً م��ن أن مواجهة 
إيران وحلفائها س��تكون عنوان مرحلة ما بعد داعش 

في املنطقة.
ثالث��اً، إع��الن اس��تقالة رئيس ال��وزراء اللبناني 
س��عد احلريري من العاصم��ة الس��عودية الرياض، 
وعبر قناة العربية، التي ينبغي تس��جيلها في كتاب 
»غين��س« باعتباره��ا أغ��رب اس��تقالة ف��ي التاريخ؛ 
بس��بب غموض وش��كوك كبيرة تش��وبها حول مدى 
اس��تقاللية الرجل في اتخاذ هذا القرار، في ظل وجود 
مؤش��رات تؤكد أن احلريري أجبر على االس��تقالة، أو 

على األقل؛ مت أُقنع بذلك حتت الضغط.
أياً كانت ظروف االستقالة، فجغرافيتها والوعاء 
اإلعالمي الذي أذاعها؛ يبعثان بدالالت ورسائل قوية 
ج��داً، أهمها أن إيران هي اجلهة املعنية األولى باألمر، 

قبل لبنان.
أبدته��ا  الت��ي  الهس��تيرية  الفع��ل  ردود  رابع��اً، 
الص��اروخ  احلوثي��ني  إط��الق  عل��ى  الس��عودية 
الباليستي على الرياض هذه املرة، بينما كانت تنفي 
أو تلتزم الصمت جتاه إطالق صواريخ أخرى من هذا 
النوع أكثر من مرة خالل العام املاضي، وهذا يؤكد أن 
وراء ه��ذه ال��ردود أهدافاً تتعدى مج��رد رد فعل على 

بقلم: صابر غل عنبري 

األعلى لش��ركة »أرامكو السعودية«؛ بعد إنشائه للمرة األولى بصفته رئيساً 
ملجلس الشؤون االقتصادية والتنمية.

- وف��ي 2017/6/21 صدر أمر ملكي باختي��اره ولياً للعهد، وتعيينه 
نائباً لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيراً للدفاع.

- إل��ى أن صدر الق��رار األخير ف��ي 11/4/ 2017 بتش��كيل جلنة عليا 
حملاربة الفساد برئاسته!

أقول: لم يحدث في تاريخ اململكة منذ إنشائها أن يتم تصعيد أمير بهذه 
الطريقة والس��رعة الفائقة، واالس��تحواذ على العديد م��ن املناصب احليوية 
واملؤث��رة، فنج��د أنه يس��تحوذ على اجلي��ش النظامي، واحل��رس الوطني، 

وقوات وزارة الداخلية، واملؤسسات االقتصادية الكبرى!
تصفية حسابات.. ومكايدة

بص��رف النظر عن فك��رة محاربة الفس��اد وغس��يل األم��وال التي صدر 
بش��أنها ق��رار امللك س��لمان األخي��ر باعتقال وتوقيف العش��رات م��ن األمراء 
وال��وزراء ورج��ال األعم��ال، إال أن��ه تبق��ى هناك ش��بهة تصفية احلس��ابات 
السياس��ية مع بعض األمراء في األس��رة احلاكمة، ممن ُيخش��ى اعتراضهم  

على تولي محمد بن سلمان مقاليد احلكم في اململكة.
وطبق��اً مل��ا ورد ف��ي تقرير موقع »ناش��يونال إنترس��ت« في 6 تش��رين 
الثان��ي 2017: »لق��د انتهك امللك س��لمان بش��كل صارخ القاعدة األساس��ية 
للُحك��م بتوافق اآلراء بني كبار أمراء آل س��عود. ومن الواضح أن ابنه محمد، 
الطموح والبالغ من العمر 32 عاماً، في عجلة من أمره لتركيز كل السلطة في 
يديه، وهذا بالتأكيد ال يبشر باخلير بالنسبة إلى مستقبل النظام السعودي، 
خصوص��اً أن محم��د بن س��لمان يعتبر أيضاً مس��ؤوالً ش��خصياً عن أزمات 
إقليمي��ة، مبا في ذلك االنخراط الس��عودي في املس��تنقع اليمني. والس��ؤال 
اجلوه��ري في هذا الش��أن: ه��ل هؤالء الذي��ن مت توقيفهم في الس��عودية هم 
الفاس��دون الوحيدون؟ ألم تكن الس��لطات الس��عودية تعرف بنشاط هؤالء 
األش��خاص على مدى الس��نوات الطويلة املاضية؟!أعتقد أن كل ما ُيتخذ من 

قرارات في اململكة حالياً، له عدة أسباب منها:
 هل هؤالء الذين مت توقيفهم في الس��عودية هم الفاس��دون الوحيدون؟ 
وألم تكن الس��لطات الس��عودية تعرف بنش��اط هؤالء األشخاص على مدى 
السنوات الطويلة املاضية؟! امللك سلمان بن عبد العزيز أراد أن يكسب بهذه 
اخلطوة تعاطفاً من قبل الرأي العام الس��عودي، وخصوصاً بعد اإلخفاقات 
اخلارجية في اليمن، ومن ثَمّ أظهر التخلص من خصوم ابنه احملتملني، على 

أنه حملة ملكافحة الفساد وغسيل األموال!
واخلالص��ة: أن هذه اإلجراءات التي يتخذها امللك س��لمان من املمكن أن 
تؤدي إلى عدم االس��تقرار ف��ي اململكة؛ نظراً إلى إخ��الل املفاجئ بالتوازنات 
السياس��ية والعس��كرية واالقتصادي��ة واإلعالمي��ة والديني��ة، بش��كل يرّكز 
كل الس��لطات واألدوات ف��ي يد محم��د بن س��لمان، الذي ُيعرف عن��ه اتخاذ 
القرارات الس��ريعة واجلريئة، والدخول في صراعات واس��عة غير مدروسة 

أو مضمونة العواقب.{

ل��م تكن الق��رارات التي صدرت عن امللك س��لمان في الرابع من تش��رين 
الثاني 2017؛ هي بداية الزلزال الذي حدث في اململكة العربية الس��عودية، 
لتهيئ��ة األج��واء لنجله من أجل اجللوس على عرش اململكة بش��كل مس��تقر 
دون إزعاج أو نقاش، حتى لو خالف ذلك التقليد الس��عودي، ومت اس��تخدام 

السلطة الدينية في ذلك!
ف��ال حرج م��ن تطويع كل مؤسس��ات اململكة م��ن أجل ه��ذا الهدف الذي 
خط��ط له امللك س��لمان منذ فترة، أي منذ اعتالئه للحك��م، وبرعاية أمريكية، 
حي��ث بارك ترامب خط��وات امللك س��لمان األخيرة؛ لتطوي��ع املنطقة برمتها 
مل��ا ه��و آت. فاألح��داث التي يش��هدها العال��م واملنطقة تش��ير إل��ى أن هناك 
عملي��ة إعادة هيكل��ة جذرية؛ من ش��أنها أن تش��كل معالم الق��رن بترتيبات 
جدي��دة. ومن ثّم وجدن��ا تضخم املهمات املس��ندة إلى ول��ي العهد محمد بن 
س��لمان، صاحب ال�32 عام��اً، بعد التخل��ص من ولي العهد الس��ابق محمد 
بن ناي��ف، الرجل املُخضرم، بطريقة دراماتيكي��ة، وإطاحة أمراء نافذين من 
آل س��عود، في مقّدمته��م متعب بن عبد الله، رئيس احل��رس الوطني وجنل 
العاهل الس��عودي الراحل عبد الله بن عب��د العزيز، وكذلك الوليد بن طالل، 
رج��ل األعمال املع��روف، عبر توقيفهم وتدبي��ر اتهامات بالفس��اد لهم. وهذا 
املس��توى م��ن الضربات ف��ي النظ��ام امللكي، غير مس��بوق منذ ع��ام 1964، 
باعتق��ال وتوقيف العش��رات من رجال األعمال والوزراء ف��ي اململكة، ما يدل 
على الس��عي احلثيث لصناعة ديكتاتور على الطريقة الس��عودية، بتكثيف 
وحتدي��د وحصر املهمات املهمة واألساس��ية في اململكة حتت س��يطرة محمد 

ب��ن س��لمان وس��طوته. وإذا نظرنا إل��ى املهمات الت��ي أوكلت إل��ى محمد بن 
س��لمان، في األعوام األربعة األخيرة، جند أنها ال تتناسب مع سّنه أو خبرته 

السياسية:
- فحني تس��لم امللك سلمان والية العهد في عهد امللك عبد الله، عنّي ابنه 
محم��د مستش��اراً، ومش��رفاً على املكتب اخل��اص والش��ؤون اخلاصة لولي 
العهد، إلى أن صدر أمر ملكي بتعيينه رئيس��اً لديوان ولي العهد، ومستشاراً 

خاصاً له مبرتبة وزير في 2013/7/13.
-وف��ي 2014/4/25 صدر أمر ملك��ي بتعيينه وزي��راً للدولة وعضواً 

مبجلس الوزراء، إضافة إلى عمله.
-وف��ي 2015/1/13 ص��در قرار بتعيين��ه وزيراً للدف��اع، إضافة إلى 

عمله.
-وف��ي 2015/1/23 ص��در ق��رار بتعيين��ه رئيس��اً للدي��وان امللك��ي 
ومستش��اراً خاص��اً خلادم احلرم��ني الش��ريفني، مبرتبة وزي��ر، إضافة إلى 
عمله. كما تولى مجلس إدارة املؤسسة العامة للصناعات العسكرية بصفته 

وزيراً للدفاع في ذات التاريخ.
الش��ؤون  مجل��س  بإنش��اء  ملك��ي  أم��ر  ص��در  -وف��ي 2015/1/29 
االقتصادية والتنمية وتشكيل مجلس برئاسته، وصدر أمر ملكي في التاريخ 

ذاته بتعيينه عضواً في مجلس الشؤون السياسية واألمنية.
- وف��ي 2015/3/23 ص��در ق��رار مجل��س 
الوزراء بت��رؤس األمير محمد بن س��لمان مجلس 
إدارة االستثمارات العامة، بصفته رئيساً ملجلس 

الشؤون االقتصادية والتنمية.
- وف��ي 2015/3/26 تولى قيادة التحالف 
الدولي في احلرب ضد احلوثيني والقوات املوالية 
له��م، بصفت��ه قائ��د ق��وات التحال��ف الدولي في 

عاصفة احلزم.
ملك��ي  أم��ر  ص��در   2015/4/29 وف��ي   -
باختي��اره ولي��اً لول��ي العه��د، والنائ��ب الثان��ي 
لرئي��س مجل��س ال��وزراء، وزير الدف��اع، ورئيس 

مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية.
- وف��ي 2015/5/1 ُع��نّي رئيس��اً للمجلس 

محمد بن سلمان.. ومذبحة األمراء والوزراء في السعودية
بقلم: جمال نصار 

.. ومحمد بن سلمانالشيخ روحاني
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رمي صاروخ لم يصل إلى الهدف؛ وفجرته املضادات 
السعودية في اجلّو.

خامس��اً، التصعيد ضد إيران يشكل نقطة التقاء 
ملصال��ح الثالث��ي: »ترامب - ن��نت ياه��و - محمد بن 
سلمان« الشخصية. لكن ما هي تلك املصالح؟ يعرف 
اجلميع أن ه��ؤالء الثالثة يعانون من أوضاع داخلية 
مس��تعصية في بلدانهم؛ تس��تدعي تصدي��ر األزمات 
للخ��ارج، وصرف أنظ��ار الداخل عنه��ا. فملف عالقة 
احلملة االنتخابية لترامب بروس��يا وصل إلى مرحلة 
حساس��ة للغاية، كما أن ملفات فس��اد رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي أصبحت تهدد مستقبله السياسي وبقاءه 
في الس��لطة، ثم إن »االنقالب األبي��ض« الذي أحدثه 
ول��ي العه��د الس��عودي محمد بن س��لمان ف��ي بنية 

احلكم امللكي؛ بالغ اخلطورة.
هؤالء الثالثة الي��وم بأمّس احلاجة إلى أمر جلل 
ينقذهم، وهذا األمر ليس إال التصعيد مع إيران، ورمبا 
يصل إلى املواجهة، س��واء مع األخيرة نفس��ها أو مع 
أذرعه��ا ف��ي املنطقة، وعلى رأس��ها حزب الل��ه. ثم إن 
تراكمات العداء بني بلدانهم وإيران على مدى العقود 
األربع��ة املاضية )بع��د الثورة اإلس��المية في إيران( 
ف��ي ظ��ل األوض��اع اإلقليمي��ة الراهنة؛ تس��عفهم في 

تفجير األوضاع عند نقطة معينة.
 كيف س��تكون أش��كال التصعيد واملواجهة؟ هل 
ستتخذ بعداً عس��كرياً وحرباً طاحنة؟ هل هي حرب 
محدودة أو واسعة؟ وهل ستكون مع إيران نفسها أم 

مع حزب الله؟
تل��ك  عل��ى  ش��افية  إجاب��ات  تق��دمي  ميك��ن  ال 
األس��ئلة امللحة، ما دامت جس��امة وأهوال التطورات 
واملتغيرات وطغيان عنصر املفاجأة عليها؛ جتعل من 
الصعب التكهن بش��يء ما، إن لم يكن ذلك مستحيالً. 
مع ذلك، ال ميكن إبعاد أي من االحتماالت املذكورة في 
زمن يصب��ح فيه املس��تحيل ممكناً. فم��ن كان يتوقع 
أن ُيعتق��ل هذا الع��دد الكبير من األم��راء البارزين في 
السعودية معاً وفي آن واحد؟ اليوم يحصل ذلك دون 

أي كابح أو مانع.
يوح��ي  الس��عودي  التصعي��د  عل��ى  إي��ران  رّد 
بأنها ليس��ت معني��ة بتصعيد مماثل عل��ى »الطريقة 
الس��لمانية«، وجاء في هذا الس��ياق إغالقها صحيفة 
»كيه��ان« ليوم��ني، بع��د نش��رها عنواناً مثي��راً حول 
اس��تهداف دبي بعد الرياض، واعتبار ذلك أمراً ميس 

األمن القومي اإليراني.
كذلك استش��عر الرئيس روحاني أن الس��عودية 
رمبا حتّضر ألمر ما، لذلك رد على التصعيد السعودي 
مبخاطبة الرياض بأن »من هو أكبر منكم لم يستطع 
فعل أي ش��يء ضد الش��عب اإليراني«، في إشارة إلى 

الواليات املتحدة األمريكية.
طهران بنَفسها الطويل؛ تفضل اليوم احتواء هذا 
املوق��ف دون تراجع ف��ي سياس��اتها اإلقليمية. وإلى 
اآلن مت امتص��اص ضرب��ة االس��تقالة ف��ي لبنان، من 
خ��الل تركيز حلفاء إي��ران اللبنانيني على مالبس��ات 
االس��تقالة والتس��مك باحلريري رئيس��اً لل��وزراء، ما 
لم تأخذ اس��تقالته مجراه��ا الطبيعي وفق��اً لالعراف 
العاملي��ة، وبذل��ك جنحوا في اس��تمالة جمي��ع القوى 
اللبنانية، مب��ا فيها قوى 14 آذار، حيث ليس��ت قوى 
الثامن م��ن آذار هي الوحيدة التي تش��كك في ظروف 
اس��تقالة احلريري، وتطال��ب بعودت��ه. وعليه، أعاد 
حلفاء إيران الكرة في امللعب السعودي. ال شك أنه إن 
اتضح أن احلريري أرغم على تقدمي اس��تقالته، فذلك 

سوف ميثل فضيحة تاريخية للسعودية.
مع ذلك، ورغم إظهار إيران أنها باردة األعصاب، 
إال أن القلق يراودها في الوقت نفسه، جتاه تصرفات 
امللك الفعلي املتحكم بالقرار السعودي، لكونه ترامبي 
الهوى واملنهج، اليتوّرع عن إقحام املنطقة في أزمات 
جديدة أكثر خطورة من تلك املوجودة حالياً، ال حتمد 

عقباها.
اخلالص��ة أن ثم��ة مؤش��رات تع��زز القناعة بأن 
ش��يئاً ما يج��ري التحضير ل��ه على قدم وس��اق هذه 
األي��ام، م��ا يوح��ي ب��أن الالاس��تقرار اإلقليم��ي عل��ى 
أعتاب الولوج في مرحلة خطيرة جداً، في ظل عزوف 
اجلميع عن النزول من أعلى الش��جرة، ورمبا يتجاوز 
)الالاس��تقرار( س��نوات طويل��ة من ح��روب الوكالة 
االس��تنزافية ف��ي املنطق��ة، إل��ى أش��كال جدي��دة من 
هذه احلروب، أو مواجهات مباش��رة. ولعل الس��احة 
اللبناني��ة ه��ي املرش��حة األق��وى واحملط��ة األول��ى 
له��ذه املواجه��ات. وعلي��ه، ميك��ن اعتب��ار املصاحلة 
الفلس��طينية، والتقارب السعودي العراقي، خطوات 
لتحيي��د قطاع غزة والعراق - بش��كل مؤقت - في أي 
مواجهة قادم��ة. كذلك فإن املوق��ف األمريكي الغريب 
من اس��تفتاء اس��تقالل كردس��تان الع��راق واألحداث 

التي أعقبته؛ كان بدافع أن ال يتأثر هذا املشروع.{

ثالث غارات أميركّية بالصومال خالل يومين
قال��ت الوالي��ات املتحدة إنها ش��نت ف��ي اليومني 
األخيرين ثالث غارات جوية في الصومال على حركة 

قال أمير قطر الش��يخ متيم بن حمد آل ثاني، يوم 
الثالث��اء، إن الدوح��ة تعرضت حلص��ار جائر أُهدرت 

خالله كل القيم واألعراف.
ج��اء ذلك خ��الل كلم��ة الش��يخ متيم ف��ي افتتاح 
ال��دورة ال���46 ملجل��س الش��ورى القط��ري. وأض��اف 
أمي��ر قطر: »اتبعنا سياس��ة ضبط النف��س واالعتدال 
بالرد والتس��امي فوق املهاترات واالسفاف«. وبنّي أن 
»عالقاتنا مع الدول الكبرى أصبحت أفضل مما كانت 

عليه قبل احلصار«.
وأكد الشيخ متيم أن »افتراءات متويل اإلرهاب لم 
تنطل على املجتمع الدولي، وسجل دولة قطر ملكافحة 

االرهاب معروف وموثق«.
وش��دد على أننا »ال نخش��ى مقاطع��ة تلك الدول 

لنا، فنحن بألف خير بدونها«.
وجدي��ر بالذكر أن خطاب أمي��ر قطر، هو األول في 
املجل��س منذ اندالع األزم��ة اخلليجية ف��ي 5 حزيران 
املاض��ي، والثال��ث ف��ي فت��رة تع��د حرج��ة وظ��روف 
اس��تثنائية، وهو يعد كخارطة طري��ق جديدة للدولة 
بعد حصار من ال��دول األربع )الس��عودية، اإلمارات، 

البحرين، مصر(.
وفي سابقة هي األولى بتاريخ قطر، أصدر الشيخ 

أعلن��ت إيران مقت��ل 450 ش��خصاً، فيم��ا أعلنت 
س��لطات كردس��تان الع��راق مقت��ل س��تة أش��خاص 
وإصاب��ة العش��رات ج��راء زل��زال قوي ضرب ش��مال 
العراق وغرب إيران، وش��عرت به معظم مدن العراق، 
في حالة نادرة لم يش��هدها سكان البلد من قبل، األمر 
ال��ذي أصابه��م بحال��ة م��ن الذع��ر دفعتهم إل��ى ترك 

منازلهم واخلروج إلى الشوارع.
ونقل التلفزيون الرسمي العراقي، أن هزة أرضية 
واملوص��ل  وأربي��ل  الس��ليمانية  محافظ��ات  ضرب��ت 
واألنبار وديالى وبغداد، وصلت إلى 7.5 على مقياس 

رختر.
وأعلنت الس��لطات اإليرانية مقتل 200 ش��خص 
وأصاب��ة قراب��ة 1700 آخرين نتيجة زل��زال وقع في 

إقليم كرمانشاه على احلدود مع العراق.
ونقل التلفزيون عن مس��ؤول في أجهزة الطوارئ 
قوله إن كثيرين من الضحايا س��قطوا في بلدة س��رب 

الذهب الواقعة على بعد 15 كلم من احلدود.
ووقع��ت معظ��م األضرار ف��ي مدين��ة دربندخان 
التي تبعد 75 كيلومتراً إلى الش��رق من الس��ليمانية، 

وأصيب ما يربو على 30 شخصاً في املدينة. 
وذك��ر مركز ال��زالزل األمريكي، أن زل��زاالً مصدره 
مدين��ة حلبجة ف��ي إقليم كردس��تان الع��راق وصلت 
قوته إل��ى 7.5 وتأثرت ب��ه محافظ��ات عراقية أخرى 
منه��ا العاصم��ة بغ��داد، وامت��د إل��ى تركي��ا وإي��ران 

والسعودية والكويت.
وقالت وكالة »إيسنا« اإليرانية، إن الهزة األرضية 

الش��باب املجاهدين وعلى مس��لحني تابع��ني لتنظيم 
الدولة اإلس��المية، ما أدى إلى مقتل عدد منهم، وأشار 
تقري��ر حديث ل��ألمم املتحدة إلى 
تنام��ي ق��وة تنظي��م الدول��ة في 

الشمال الصومالي.
العسكرية  القيادة  وأشارت 
األميركي��ة ألفريقي��ا )أفريك��وم( 
نف��ذت  األول��ى  الغ��ارة  أن  إل��ى 
م��ن  بالق��رب  املاض��ي  الس��بت 
كل��م   400 بع��د  عل��ى  ج��ادود 
جنوب غرب مقديشو، كما شنت 
أميركا يوم األحد فجراً غارة على 
مقاتلي حركة الشباب في منطقة 

متيم بن حمد آل ثاني، يوم اخلميس 9 تشرين الثاني 
2017، قراراً بتعيني أربع نساء في مجلس الشورى، 
وذل��ك بعد يومني اثن��ني فقط من تعي��ني أول متحدثة 

باسم وزارة اخلارجية القطرية.
ف��ي  م��رة  ألول  تعيينه��ن  مت  اللوات��ي  والنس��اء 
املجل��س، هن: حّصة اجلابر، وعائش��ة املناعي، وهند 

املفتاح، ورمي املنصوري.{

وصلت إلى عدة مناطق منها أراك، وزجنان، واألهواز، 
وتبريز، وبلدات أخرى في غرب البالد، ش��عر سكانها 
بالهزة. وذك��ر التلفزيون الرس��مي اإليراني أن ثماني 
ق��رى إيرانية على األقل تضررت بس��بب الزلزال الذي 
ض��رب الع��راق. وأعلنت الش��بكة الوطني��ة الكويتية 
لألبح��اث  الكوي��ت  ملعه��د  التابع��ة  ال��زالزل  لرص��د 
العلمي��ة، مس��اء األح��د، حدوث ه��زة أرضي��ة خفيفة 
ش��عر بها معظم س��كان البالد، بحس��ب وكالة األنباء 

الكويتية.
كما ش��عر س��كان ع��دد من امل��دن جنوب ش��رقي 
تركي��ا، بالزل��زل الذي ض��رب مدينة حلبجة ش��مالي 
الع��راق. وعلى إث��ر الش��عور بالزلزال خ��رج عدد من 
سكان واليات ديار بكر، وباطمان، وماردين، وشرناق، 
من منازلهم إلى الش��وارع والساحات العامة، حتسباً 

ألي طارئ.
تركيا ترسل مساعدات ومواد إغاثة

أعل��ن املتح��دث باس��م احلكوم��ة التركي��ة بك��ر 
ب��وزداغ، فجر االثنني، أن بالده أرس��لت 4 آالف خيمة 
و7 آالف بطاني��ة إل��ى املتضرري��ن من زلزال ش��مالي 
العراق. وقال بوزداغ عبر حسابه على موقع »تويتر«، 
إنه جرى إرسال ألف خيمة من والية »موش« وأربعة 
آالف بطاني��ة من والية »ديار بكر« إلى معبر »خابور« 
احل��دودي م��ع الع��راق. وأض��اف أن جمعي��ة الهالل 
األحم��ر التركية أرس��لت ثالثة آالف خيم��ة ومثلها من 
البطاني��ات فضالً عن مس��اعدات غذائي��ة عاجلة إلى 

املتضررين من الزلزال املذكور.{

شبيلي التي تبعد 65 كلم غرب العاصمة الصومالية، 
وفي الساعة التاس��عة صباحاً من اليوم نفسه نفذت 
الق��وات األميركية غ��ارة ثالثة على تنظي��م الدولة في 
منطقة بونتالن��د التي تتمتع بحكم ذاتي في الش��مال 
الصومالي، وأضافت متحدثة باس��م أفريكوم أنه قتل 

في الضربتني »العديد من اإلرهابيني«.
وش��ددت أفريك��وم عل��ى أن اجلي��ش األميرك��ي 
»سيس��تمر ف��ي اس��تخدام كافة الوس��ائل املش��روعة 
ض��رب  س��يما  وال  اإلره��اب،  ملواجه��ة  واملناس��بة 
اإلرهابي��ني ومعس��كراتهم التدريبي��ة ومخابئه��م في 

الصومال وفي املنطقة والعالم«.
أولى الغارات

وكانت واشنطن شنت أوائل الشهر اجلاري أولى 
غاراته��ا اجلوية عل��ى تنظي��م الدولة ف��ي الصومال، 
وأدرج��ت وزارة اخلارجي��ة األميركية ف��ي آب 2016 
زعيم تنظيم الدولة بالصومال عبد القادر مؤمن ضمن 

»الئحة اإلرهابيني الدوليني«.
وحتاول حركة الش��باب منذ ع��ام 2007 إطاحة 
احلكومة الصومالية املدعومة من املجموعة الدولية، 
وأعلن��ت احلرك��ة ف��ي ع��ام 2010 والءه��ا لتنظي��م 
القاعدة، وانضوت فيه رس��مياً عام 2012، إال أن عدداً 
م��ن مقاتلي احلركة أعلنوا مؤخراً انش��قاقهم ووالءهم 

لتنظيم الدولة.
وكان تقري��ر لألمم املتحدة ذكر األس��بوع املاضي 
أن أتباع تنظيم الدولة زادوا في الشمال الصومالي من 
بضع عش��رات في العام املاضي إلى قرابة املئتني هذا 
العام، وأث��ار تنامي قوة التنظيم االنتباه، إذ يخش��ى 
مس��ؤولون أمني��ون أن تصبح املنطقة م��الذاً ألعضاء 
التنظيم الفارين عقب الهزائم العس��كرية الكبيرة التي 

حلقت بتنظيم الدولة في سوريا أو العراق.
وق��ال التقري��ر األممي إن كل أتب��اع تنظيم الدولة 
تقريب��اً صوماليون، رغم أنه يعتق��د أن ضمنهم رجالً 

سودانياً فرضت عليه الواليات املتحدة عقوبات.{

أمير قطر: دول الحصار 
ال تريد التوصل إلى حّل لألزمة

زلزال عنيف يخّلف 450 قتياًل
غرب إيران وشمال العراق 

منظمة حقوقية:
اإلمارات تحّرض

ضد المسلمين في أوروبا
رفضت املنظمة العربية حلقوق اإلنسان 
ف��ي بريطاني��ا تصريح��ات وزي��ر التس��امح 
اإلمارات��ي نهي��ان مبارك آل نهي��ان، ووصفت 
تصريحات��ه بأنه��ا »حمل��ت حتريض��اً مبطناً 
على املس��لمني ف��ي أوروبا«، حيث ج��اء فيها 
أن إهم��ال الرقابة على املس��اجد تس��ببت في 

الهجمات اإلرهابية.
واعتبرت املنظمة في بيان أن تصريحات 
الوزي��ر محاول��ة يائس��ة لتحوي��ل املس��اجد 
ف��ي أوروبا إل��ى مراك��ز أمنية تخ��دم أجندات 
إماراتي��ة. وبين��ت املنظم��ة أن املس��اجد ف��ي 
كباق��ي  صارم��ة  ألنظم��ة  تخض��ع  أوروب��ا 
اجلمعيات واملؤسسات في أوروبا، وحترص 
إدارة املساجد على أداء رسالتها وفقاً لتعاليم 

اإلسالم السمحة.
وأوضحت أن قيام شخص يرتاد مسجداً 
يرت��اد  م��ن  كل  أن  يعن��ي  ال  إجرام��ي  بعم��ل 
هذا املس��جد يؤي��دون ه��ذا العم��ل، أو أن هذا 
املس��جد يحّرض على ارت��كاب جرائم من هذا 
النوع، فيبقى هذا العمل منعزالً ومداناً كباقي 

اجلرائم.
وح��ذرت املنظمة دول االحت��اد األوروبي 
اإلمارات��ي  الوزي��ر  لطل��ب  االس��تجابة  م��ن 
لتدري��ب األئم��ة ف��ي دول��ة اإلم��ارات حتى ال 
تتحول املس��اجد في أوروبا إل��ى مراكز أمنية 

للتجسس تعمل لصالح دولة اإلمارات.
وأكدت أن دولة اإلمارات ما فتئت تالحق 
املسلمني في أوروبا أفراداً ومؤسسات بحجة 
محارب��ة اإلس��الم السياس��ي، وأدى ذلك إلى 
إحل��اق األذى ببع��ض األف��راد لفت��رة قصيرة 
حت��ى ع��ادت األم��ور إل��ى نصابه��ا، وذك��رت 
على س��بيل املث��ال إغ��الق البنوك حس��ابات 

مؤسسات وأفراد بضغط من اإلمارات.
االحت��اد  حكوم��ات  املنظم��ة  ودع��ت 
األوروب��ي إل��ى ض��رورة إبع��اد اإلم��ارات عن 
الشأن اإلسالمي والعربي في أوروبا، معتبرة 
اإلم��ارات وأجهزته��ا األمني��ة مس��ؤولة ع��ن 
جرائ��م في الش��رق األوس��ط أدت إل��ى تفجير 

العنف واإلرهاب.{
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موسكو تتهم االئتالف الدولي 
بحماية مقاتلي »داعش«

حتدثت وزارة الدفاع الروسية في بيان 
عن كش��ف عملي��ة حتري��ر مدين��ة البوكمال 
الس��ورية أدلة على أن االئتالف الدولي الذي 
تق��وده الواليات املتحدة يوّفر دعماً مباش��راً 
لتنظيم »الدولة اإلس��المية« )داعش(، وذلك 
لتحقيق مصالح أميركا في الشرق األوسط. 

الروس��ية  الق��وات  قي��ادة  إن  وقال��ت 
ف��ي س��وريا اقترحت عل��ى التحال��ف مرتني 
إجراء عمليات مش��تركة للقض��اء على قوافل 
الضف��ة  عل��ى  تنس��حب  وه��ي  ل�»داع��ش« 
الش��رقية لنه��ر للف��رات ف��ي اجت��اه احلدود 
مع الع��راق، إال أن األميركي��ني رفضوا رفضاً 
قاطع��اً قص��ف الدواع��ش بدع��وى أنهم في 
صدد تس��ليم أنفس��هم وتالي��اً تنطبق عليهم 
أح��كام معاه��دة جني��ف اخلاص��ة بأس��رى 

احلرب. 

أمير قطر يؤكد أّن بالده 
»بألف خير«

أك��د أمي��ر قط��ر الش��يخ متي��م ب��ن حمد 
آل ثان��ي أّن ب��الده »بألف خي��ر«، داعياً الى 
اتخاذ اج��راءات اقتصادية جدي��دة ملواجهة 
العقوب��ات التي فرض��ت على االم��ارة، وملّح 
ال��ى امكانية ان تطول االزمة الديبلوماس��ية 
ف��ي اخللي��ج املس��تمرة منذ أكثر من خمس��ة 
مجل��س  ام��ام  خط��اب  ف��ي  وق��ال  أش��هر. 
الش��ورى ان ب��الده الغني��ة بالغ��از والنفط 
تأث��رت بهذه االج��راءات، اال انه��ا متكنت من 
جتاوزه��ا. واعتبر أمي��ر قطر ف��ي خطابه ان 
طبيع��ة اخلط��وات ه��ذه اظه��رت أن ه��دف 
ال��دول املقاطع��ة »ليس التوص��ل إلى حل أو 
تس��وية«، قائ��الً ان »دول احلص��ار ال تري��د 
التوص��ل إلى ح��ل«. وقال: »نحن ال نخش��ى 
مقاطعة هذه الدول لنا، فنحن بألف خير من 
دونها«، مضيف��اً ان »املجتمع القطري يعرف 
كيف يعيش حياته ويزدهر ويتطور، س��واء 

أطال احلصار أم قصر«.
االقتصادي��ة  »اآلث��ار  ان  قائ��الً  وتاب��ع 
الس��لبية كان��ت »مؤقت��ة« بالرغ��م م��ن بذل 
ال��دول االربع »جه��وداً متواصل��ة« لالضرار 
باقتصاد قطر ونشر الش��ائعات واالفتراءات 
والعم��ل ض��د اس��تضافة قط��ر كأس العالم 

)بكرة القدم( العام 2022«.

تحقيق مع »الفارج« بشأن 
»أخطاء« في سوريا

يهدف التحقيق الذي أطلقه ثالثة قضاة 
إل��ى حتديد م��ا إذا كانت مجموعة األس��منت 
العمالق��ة قامت بتحوي��ل أم��وال إلى بعض 
املجموع��ات املتطرف��ة، وخصوص��اً تنظي��م 
داع��ش، مقابل أن تواصل تش��غيل مصنعها 
في جالبية في ش��مال س��وريا ب��ني العامني 

2013 و2014.
»لومون��د«  لصحيف��ة  حتقي��ق  وكان 
في حزي��ران 2016 قد س��لّط األض��واء على 
وجود »ترتيبات مثيرة للش��كوك« بني الفرع 
الس��وري لالفارج والتنظيم اجلهادي عندما 
مس��احات  عل��ى  يس��يطر  األخي��ر  ه��ذا  كان 

متزايدة في املنطقة.
ولضم��ان تأم��ني موظفيه��ا ب��ني عامي 
2013 و2014، دفع فرع الشركة في سوريا 
ما بني 80 ألف دوالر و100 ألف دوالر شهرياً 
جلماعات مسلحة مختلفة من بينها 20 ألف 
دوالر لتنظيم داعش، بحس��ب ما أفاد مصدر 
مقرب من التحقيق الذي استمر عاماً وكشفت 

عنه صحيفة »لوموند« في العام الفائت.

ضغوط دولية على ميانمار 
لحّل أزمة الروهينغا

واجه��ت اون��غ س��ان س��و تش��ي الت��ي 
تق��ود احلكومة املدني��ة في بورم��ا ضغوطاً 
رين م��ن أفراد أقلية  متزاي��دة حلل ازمة املَُهَجّ
الروهينغا املس��لمة خالل لقاءي��ن في مانيال 
م��ع االم��ني الع��ام ل��ألمم املتح��دة انطوني��و 
غوتيريش ووزير اخلارجية االميركي ريكس 

تيلرسون.
احلائ��زة  للزعيم��ة  غوتيري��ش  وق��ال 
جائ��زة نوب��ل للس��الم ان��ه يجب ان يس��مح 
بعودة مئ��ات اآلالف من النازحني املس��لمني 

الذين فروا الى بنغالدش لبيوتهم.
وذك��ر بي��ان ل��ألمم املتح��دة مختص��راً 
تصريح��ات غوتيري��ش امام س��و تش��ي ان 
»األم��ني الع��ام ش��دد عل��ى ض��رورة تعزيز 
وس��املة  إنس��انية  ع��ودة  لتأم��ني  اجله��ود 
وطوعية وكرمي��ة )للمهجري��ن(«، مؤكداً ان 
»مصاحل��ة حقيقية بني مكونات املجتمع امر 

أساسي«.

»القبة الحديدية« في تل 
أبيب الحتمال تصعيد أمني

ش��كل ق��رار أجه��زة األم��ن اإلس��رائيلية 
أبي��ب،  ت��ل  ف��ي  احلديدي��ة  القب��ة  بنص��ب 
مرك��ز »إس��رائيل«، خطوة متقدم��ة من حال 
االس��تعداد والتأهب الحتم��ال تصعيد أمني 
في منطقة اجلن��وب، جتاه غزة، وهي األولى 
م��ن نوعه��ا منذ احل��رب األخيرة عل��ى قطاع 

غزة التي اندلعت في صيف سنة 2014. 
األمني��ة  األجه��زة  تقدي��رات  ووف��ق 
اإلسرائيلية، فإن حركة »اجلهاد اإلسالمي«، 
وعل��ى الرغم من مض��ي ثالثة أس��ابيع على 
تدمير النفق واستشهاد أربعة من عناصرها، 
إال أنه��ا س��وف ت��رد بإط��الق صواري��خ من 
القط��اع، أو اس��تخدام احتم��االت عدة أخرى 
للرد، س��واء من على حدود غ��زة أو أبعد من 

ذلك.
وأف��اد مس��ؤول عس��كري بأن��ه يس��ود 
االعتق��اد ل��دى األجه��زة األمني��ة ب��أن حركة 
»اجله��اد اإلس��المي« ل��م تتخّل ع��ن خطتها 
لالنتقام من اس��تهداف عناصرها في النفق. 
وق��ال: »كم��ا يب��دو لنا، ف��إن حرك��ة اجلهاد 
اإلسالمي تس��تعد لتنفيذ العملية، وأن النية 
ه��ي تنفيذ رد مدوي. وفي مثل هذه الظروف، 
ُيتوق��ع أن ترد إس��رائيل بش��دة، ومن ش��أن 
ذل��ك أن يجع��ل الطري��ق إلى اجلول��ة املقبلة 
من احل��رب مع القط��اع، قصيرة وملموس��ة 
جداً منذ انتهاء احلرب الس��ابقة قبل أكثر من 

ثالث سنوات«.

مقتل ثالثة أشخاص 
بإطالق نار في كاليفورنيا

والي��ة  ف��ي  محل��ي  تلفزي��ون  أعل��ن 
كاليفورنيا األميركية، مقتل أربعة أشخاص 
في إط��الق نار مبدرس��ة ابتدائي��ة، وأضاف 
أن س��لطات إنفاذ القانون قتلت املهاجم فيما 

أصيب بعض األطفال.
وأورد تلفزي��ون »س��اكرامنتو« نقالً عن 
مس��ؤول في مكت��ب قائد ش��رطة املنطقة، أن 
عدداً م��ن التالمي��ذ نقلوا ج��واً نتيجة إطالق 
النار في مدرس��ة رانش��و تيهاما قرب منطقة 

كورنينغ.
وذك��ر املص��در نقالً ع��ن الس��لطات، أن 
إطالق النار بدأ في منزل وانتهى في مدرس��ة 

»رانشو تيهاما« قرب بلدة كورنينغ.
وق��ال في��ل جونس��تون مس��اعد قائ��د 
الش��رطة، في تصريح لوسائل إعالم محلية، 
إن املهاج��م كان مس��لحاً ببندقية نصف آلية 
ومسدس��ني. وأوض��ح أن عدداً م��ن التالميذ 
نقل��وا ج��واً للعالج، ول��م توضح الس��لطات 

سبب إطالق النار.

مقتل عشرات عناصر األمن 
األفغان بهجمات لطالبان

اجلي��ش  عناص��ر  م��ن  عش��رات  قت��ل 

والش��رطة األفغان في سلسلة هجمات شنها 
مس��لحو طالبان على نقاط تفتيش، بحسب 

ما أفاد مسؤولون امس.
وج��اءت الهجم��ات في واليت��ي قندهار 
)جن��وب( وف��رح )غ��رب( بعد س��اعات من 
هجوم انتحاري بس��يارة مفخخة اس��تهدف 
قافل��ة عس��كرية أميركية وأس��فر عن إصابة 

4 جنود.
وأصدرت حرك��ة طالب��ان بيانات على 
حس��اباتها على مواقع التواصل االجتماعي 

تبنت فيها الهجمات.
وق��ال املتحدث باس��م محاف��ظ قندهار 
أن  التأكي��د  »بإمكان��ي  خوش��بخت:  ق��درت 
طالبان ش��نت الليل��ة قبل املاضية سلس��لة 
هجمات عل��ى نقاط تفتيش تابعة للش��رطة 
ف��ي منطقت��ي ميواند وزاري حي��ث فقدنا 22 
ش��رطياً ش��جاعاً«. وأضاف أن 45 مس��لحا 
قتل��وا خ��الل اش��تباكات اس��تمرت لنح��و 6 

ساعات.

ضحايا زلزال إيران
إلى 530 قتياًل

أف��ادت وكال��ة اجلمهوري��ة اإلس��المية 
اإليراني��ة لالنب��اء »إرن��ا« بأن م��ا ال يقل عن 
530 ش��خصاً قتلوا في أس��وأ زلزال تش��هده 
إي��ران من��ذ أكث��ر من عق��د، فيما جت��اوز عدد 

اجلرحى ثمانية آالف. 
وقال��ت إيران إن عملي��ات اإلنقاذ انتهت 
في إقليم كرمنش��اه بغرب البالد والذي شهد 
األحد زل��زاالً بلغ��ت قوت��ه 7.3 درجات على 

مقياس ريختر.
وعق��د الرئي��س حس��ن روحان��ي الذي 
وصل الى املنطقة في مروحية، اجتماعاً بعد 
الظهر مع الس��لطات احمللية لتقومي الوضع. 
وص��رح روحان��ي قائ��الً: »أري��د طمأن��ة كل 
املتضرري��ن ال��ى أن احلكومة ب��دأت التحرك 
بكام��ل فاعليته��ا وانه��ا تعمل م��ن أجل حل 

)مشاكلهم( في أسرع ما ميكن«.

باربي محّجبة تكريمًا 
للرياضّية »ابتهاج محمد«

قدمت مجموعة »ماتيل« األميركية دمية 
باربي تكرمياً لالعبة مبارزة الشيش ابتهاج 
محمد الت��ي أصبحت أول رياضي��ة أميركية 
محجبة تش��ارك في دورة األلع��اب األوملبية 

عام 2016.  
وترتدي هذه الدمية بزة الالعبة وتضع 
حجاب��اً وه��ي أول باربي محجب��ة من صنع 
»ماتيل«. وهي ستطرح للبيع على املنصات 
اإللكتروني��ة اعتب��اراً من س��نة 2018، وفق 
ما كشفت ناطقة باس��م املجموعة في رسالة 
إلكتروني��ة لوكالة »فرانس ب��رس«. وكتبت 
»ماتيل« عبر صفحتها في »إنس��تغرام« إلى 
جان��ب ص��ورة البته��اج محمد وه��ي حتمل 
اللعب��ة: »يس��عدنا أن نك��ّرم ابته��اج محمد 
بدمي��ة بارب��ي فري��دة م��ن نوعه��ا! فابتهاج 
والش��ابات  للنس��اء  إله��ام  مص��در  تش��كل 
لدفعه��ن عل��ى توس��يع احل��دود«. وقال��ت 
العب��ة مبارزة الش��يش التي كّرمه��ا الرئيس 
األميرك��ي الس��ابق ب��اراك أوباما ف��ي البيت 
األبيض في مت��وز 2016: »عندم��ا أفكر بكل 
الذي��ن س��بقوني في نضالهم ض��د التعصب 
والكراهي��ة، ازداد اقتناع��اً بضرورة مواصلة 
هذا النضال، ليس فقط من أجلي بل من أجل 
مجتمع��ي«. وأث��ارت دمية بارب��ي احملجبة 
ردود فع��ل متباين��ة عب��ر مواق��ع التواص��ل 
االجتماع��ي، م��ن بينه��ا رس��ائل مش��حونة 

بالكراهية.

لقطات سريعة

جيش زمبابوي يستولي على السلطة 
ويقول: ليس انقالبًا

نقلت هيئة اإلذاعة البريطانية )بي بي سي( يوم األربعاء عن هيئة البث 
الرس��مية في زمبابوي قولها إن النش��اط العس��كري في البلد األفريقي ليس 

استيالء على احلكم لكنه يرمي إلى »استهداف مجرمني«.
وأصدر اجليش بياناً عبر هيئة البث الرس��مية )زد بي س��ي( قال فيه إن 

الرئيس روبرت موغابي )93 عاماً(  في أمان.
وذكرت )بي بي س��ي( أن آيزاك مويو س��فير زمبابوي في جنوب أفريقيا 

نفى ما تردد عن حدوث انقالب، قائالً إن احلكومة »لم متس«.
وانتش��ر جنود في مواقع بالعاصمة هاراري وس��يطروا على هيئة البث 
الرسمية يوم األربعاء بعد أن وجه حزب االحتاد الوطني األفريقي الزمبابوي 
ال��ذي يتزعم��ه الرئي��س موغاب��ي، اتهام��اً لقائد اجلي��ش باخليان��ة، ما عزز 

التكهنات بحدوث انقالب.
وقال اجليش إنه ال يستهدف سوى مجرمني محيطني بالرئيس موغابي، 
يتس��ببون ف��ي معاناة اجتماعي��ة واقتصادي��ة، متوقعاً أن تع��ود األمور إلى 

طبيعتها مبجرد أن يستكمل مهمته.
وقال شاهد عيان اليوم األربعاء إن جنوداً في زمبابوي وعربات مصفحة 
أغلق��ت الط��رق املؤدية إلى املق��ر الرئيس��ي للحكومة والبرمل��ان واحملاكم في 
وس��ط العاصمة هاراري، وذلك بعدما قال اجليش إنه استولى على السلطة 

في هجوم يستهدف »مجرمني« محيطني مبوغابي، وفقاً لوكالة رويترز.
وكان اجلن��رال تش��وبنغا حتدى الرئي��س الزمبابوي روب��رت موغابي، 
وح��ذره م��ن إمكاني��ة التدخل العس��كري إلنهاء حمل��ة تطهي��ر داخل احلزب 

احلاكم.
وسادت حالة من التوتر يوم الثالثاء بعد انتشار عدد كبير من الدبابات 

على الطرقات خارج العاصمة هراري، إال أنه لم تعرف أسباب هذا التحرك.
وقال��ت مصادر لرويت��رز إنه »مت التعام��ل مع بعض موظف��ي مقر هيئة 
البث الرس��مية )زد بي إس( بفظاظة عندما س��يطر اجلن��ود على مكاتبهم في 

هراري«.
وأف��اد مصدر آخ��ر بأنه »طلب من العامل��ني في املقر أال يقلق��وا«، مضيفاً 
أن اجلنود أبلغوهم بأنهم جاءوا حلماية املقر. وقال ش��اهد عيان إنه »س��مع 

صوت إطالق نار في مركز املدينة، بالرغم من عدم حتديد موقع االنفجار«.
ونصحت اخلارجية البريطانية مواطنيها املتواجدين في هراري بالبقاء 
ف��ي مكان آمن س��واء كان ف��ي منازلهم أو في امل��كان الذي يقيم��ون فيه حتى 

تصبح األمور أكثر وضوحاً«.
ول��م يعلق الرئي��س موغابي أو أي من ممثليه حت��ى اآلن على التطورات 

في البالد.
وكان موغاب��ي ط��رد نائبه إميرس��ون منانغاغوا األس��بوع املاضي بعد 

شجار حول من هو األوفر حظاً لتولي رئاسة البالد.
وقال��ت وزارة اخلارجي��ة األمريكي��ة إنه��ا »تراق��ب بدق��ة الوض��ع ف��ي 
زمباب��وي«، كما أنه��ا دعت جميع األطراف حلل املش��اكل ب�»ه��دوء وبطريقة 

سلمية«.
ونش��رت الس��فارة األمريكية في هراري تغريدة مفادها بأنها »س��تغلق 
األربع��اء  ي��وم  أبوابه��ا 
الغامضة  للظروف  نظراً 

في البالد«.
الس��فارة  ونصحت 
ب�»االحتم��اء  مواطنيه��ا 
حت��ى  آم��ن  م��كان  ف��ي 

إشعار آخر«.{

قال اجليش اإلس��رائيلي إنه عثر على جثث خمس��ة فلس��طينيني داخل النفق 
ال��ذي مت تفجيره على حدود قطاع غزة يوم االثنني 11/30، مؤكداً أنه س��يحتجز 

جثثهم إلى حني حصوله على معلومات حول جثتي جندّيني قتال عام 2014.
وقال املتحدث باس��م اجليش اإلسرائيلي في بيان إنه مت احتجاز خمس جثث 
أثناء اس��تكمال عملية حفر وتدمير النفق، دون أن يوضح ظروف احتجاز اجلثث، 

ووقت العثور عليها.
ب��دوره، قال وزي��ر الدفاع اإلس��رائيلي أفيغدور ليبرمان إن إس��رائيل يجب أال 
تعي��د اجلث��ث إلى الفلس��طينيني طاملا أنه��ا ال حتصل على معلوم��ات حول جثتي 

جندّييها اللذين قتال أثناء احلرب على غزة عام 2014.
وقال النائب العام في إسرائيل أفيحاي مندلبليت إن احتجاز اجلثامني مخالف 

للقانون الدولي، ما أثار جدالً بني اجلهتني العسكرية والقضائية في إسرائيل.
وقدم��ت جه��ات حقوقية في قط��اع غزة اخلمي��س املاضي التماس��اً للمحكمة 
العليا اإلس��رائيلية للسماح ألطقم اإلنقاذ الفلسطينية بالبحث عن املفقودين داخل 

النفق، دون أن تعلن احملكمة ردها حتى اليوم.
وكان منس��ق أعم��ال احلكومة اإلس��رائيلية ف��ي األراضي الفلس��طينية يؤاف 
مردخاي قد قال يوم اخلميس إن إس��رائيل لن تس��مح بالبحث عن املفقودين داخل 
النفق، وأضاف أنه يجب أوالً حصول تقدم في ملف األسرى اإلسرائيليني املفقودين 

واحملتجزين في غزة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلس��طينية في قطاع غزة منذ عش��رة أيام استش��هاد 
سبعة فلس��طينيني وإصابة 12 آخرين، جراء تفجير إسرائيلي استهدف نفقاً قرب 

احلدود الشرقية لوسط القطاع.{

إسرائيل تحتجز جثث خمسة
من شهداء النفق بغزة
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النفوذ الروسي اإليراني في الشرق األوسط.. السياق واألدوات

عن مستقبل جنوب اليمن في ظل عجز الشرعّية وتخّبط المجلس االنتقالي

بع��د تف��كك االحت��اد الس��وفياتي؛ حت��ّول النظ��ام 
الدول��ي من ثنائي األقطاب إلى أُحادي القطب، وأصبحت 
الواليات املتحدة في صدارة القوى العظمى دون منافس، 
وتعزز هذا الدور األميركي بعد هجمات 11 أيلول 2001، 
فأصبحت مسألة احلرب على اإلرهاب أولوية بعد انهيار 
»خطر« الش��يوعية العاملية، فكانت غزوات أفغانس��تان 

والعراق من نتائج تلك األولويات.
لك��ن ال��دور »املطلق« الذي رس��مه الرئي��س جورج 
-2001( األميركي��ة  املتح��دة  للوالي��ات  االب��ن  ب��وش 
2009( انتهى بانتخاب باراك أوباما للرئاسة األميركية 
)2009-2016(، كم��ا مت عملي��اً إس��قاط مب��دأ الرئيس 
األميركي دوايت أيزنهاور الذي منح بالده صدارة القوى 

الكبرى املؤثرة في الشرق األوسط ألربعة عقود تقريباً.
وق��د مت مبوج��ب ه��ذا املب��دأ من��ع الس��وفيات م��ن 
الوص��ول إلى املي��اه املتوس��طية الدافئة عامة والش��رق 
األوس��ط خاص��ة من��ذ ع��ام 1957، لضم��ان املصال��ح 
احليوي��ة الغربية في ه��ذه املنطقة احلساس��ة والغنية 
بالنفط والغ��از الطبيعي. لكن سياس��ة الرئي��س أوباما 
-التي ركزت على الوضع الداخلي على حساب السياسة 
اخلارجية- أدت إلى بروز قوى إقليمية ودولية متنافسة 

في ما بينها.
أبعاد الصعود الروسي اإليراني

تعم��ل روس��يا جاه��دة لتعزي��ز نفوذه��ا اخلارجي 
واستعادة مكانتها الس��ابقة -أيام االحتاد السوفياتي- 
في النظام الدولي، وال تتردد في استخدام وسائل عديدة 
لتحقيق هذا الهدف املنش��ود. فمن أدواتها االستراتيجية 
مثالً استخدام موارد الطاقة وجتارة األسلحة، واستغالل 
الورق��ة الديني��ة كحامي��ة للمس��يحيني األرثوذك��س، إذ 
توظف كل ذلك في تعزيز دورها السياس��ي والتمدد نحو 

املناطق احمليطة بها كالشرق األوسط وآسيا الوسطى.
ومن أهم النجاحات الروس��ية اتي شجعت موسكو 
عل��ى ه��ذا الطم��وح؛ ض��رب جورجي��ا وفت��ح اجلبه��ة 
األوكرانية والس��يطرة الكاملة على ش��به جزي��رة القرم، 
وص��والً إل��ى التدخل العس��كري في س��وريا إلنقاذ نظام 
الرئي��س بش��ار األس��د، املنهار سياس��ياً وعس��كرياً رغم 
تكاليفه الباهظة. ويبقى السؤال املطروح: هل استطاعت 
اقتصادي��اً  النجاح��ات  تل��ك  ثم��ار  توظي��ف  موس��كو 

وسياسياً؟

دش��ن املجل��س االنتقال��ي اجلنوب��ي مبدين��ة عدن 
ف��ي  التصعي��د  خط��وات  أول  املاضي��ة  اجلمع��ة  ي��وم 
الش��ارع اجلنوبي ضد احلكومة الشرعية، بإقامة مخيم 
جماهي��ري مفتوح للمطالبة برحي��ل حكومة د. احمد بن 
دغ��ر الت��ي يتهمونه��ا بالفس��اد، وذلك بعد أيام من ش��ن 
املجل��س اجلنوبي بقيادة عي��دروس الزبيدي وهاني بن 
بريك حملة إعالمية ضد احلكومة الشرعية تدعو للثورة 
عليها وطردها، وس��ط حالة من الغموض تكتنف املشهد 
السياس��ي اليمن��ي عموما واملش��هد اجلنوب��ي منه على 

وجه اخلصوص. 
وف��ي الوقت ال��ذي تب��دو في��ه الرئاس��ة واحلكومة 
الش��رعية اليمني��ة ف��ي أضع��ف حاالته��ا، إذ تقلص دور 
الرئيس ه��ادي كثيراً في الفترة األخي��رة، وترددت أنباء 
عن وضعه قي��د اإلقامة اجلبرية في الري��اض، كما غادر 

إن إص��رار الرئيس بوت��ني على احلف��اظ على نفوذ 
بالده في اخلارج الروس��ي دفعه إل��ى البحث عن حلفاء 
اقتصاديني أكثر منهم سياسيني، فحاول منافسة أنابيب 
الش��رق للنفط والغاز للس��يطرة على السوق األوروبية، 
واحلص��ول على حصة مهمة من عق��ود وصفقات بترول 
وغ��از إقلي��م كردس��تان الع��راق وإي��ران وس��وريا، عبر 

استغالل حالة التنافر القائمة بني الدول اإلقليمية.
وبع��د أن أصبحت روس��يا الالع��ب األول في األزمة 
السورية؛ حاولت توس��يع نفوذها باجتاه دول اخلليج، 
فعق��دت معها صفقات مبليارات ال��دوالرات مقابل إيجاد 
ح��ل لألزم��ة الس��ورية، وأيضاً ع��ززت روس��يا تعاونها 
العس��كري والتج��اري م��ع مص��ر، وحاولت بناء س��بل 

للتواصل بشأن األزمة الليبية.
وم��ن جه��ة أخ��رى؛ تعتب��ر إي��ران ق��وة إقليمي��ة ال 
ميك��ن جتاهلها، وكانت له��ا تاريخياً عالق��ات وثيقة مع 
الغرب منذ عهد الش��اه عب��اس األول )1571 - 1629(، 
واستمرت هذه العالقات حتى في عهد الشاه محمد رضا 

بهلوي.
ورغم العداء الغربي املعلن جتاه إيران؛ فإن األحداث 
السياس��ية األخيرة في منطقة الش��رق األوسط تفيد بأن 
هن��اك تعاوناً أميركي��اً إيراني��اً يخدم مصال��ح البلدين، 
نية ونظام  فواش��نطن التي قضت على حركة طالبان الُسّ
صدام حسني -وهم أعداء إيران في اخلريطة اإلقليمية- 
نسقت مع طهران عملية غزو العراق عام 2003، وطوال 
فت��رة االحتالل عملت على تعزيز نف��وذ إيران في العراق 

عبر حلفائها من األحزاب الشيعية.
إضافة إلى ذلك، فإن غّض النظر عن أعمال احلش��د 
الش��عبي في الع��راق، وعن وجود حزب الله في س��وريا 

قب��ل  م��ن  املصّن��ف  وه��و 
إرهابياً،  تنظيم��اً  األمي��ركان 
م��ع التركي��ز عل��ى »داع��ش 
الدول��ة  )تنظي��م  ��نّية«  الُسّ
اإلس��المية(؛ ه��و دلي��ٌل آخر 
العالق��ات  طبيع��ة  عل��ى 

األميركية اإليرانية اخلفية.
كذل��ك أُعطي��ت طه��ران 
أكبر  -كق��وة إقليمي��ة- دوراً 
توقي��ع  بع��د  املنطق��ة  ف��ي 
النووي على حساب  االتفاق 

محافظ عدن عبد العزيز املفلحي إلى القاهرة  للعالج كما 
تردد، وغ��ادر أيضاً رئيس احلكومة بن دغر إلى الرياض 
وكل��ف وكيل احملافظ احمد س��املني القيام مبهام محافظ 
ع��دن.. إال أن األخي��ر لم يس��تطع دخول مبن��ى احملافظة 
بسبب قيام قوات احلزام األمني املوالية لإلمارات مبنعه 
من مزاولة مهامه لتبدو العاصمة اليمنية املؤقتة )عدن( 

مدينة مفتوحة على كل االحتماالت. 
ومثلما متر الش��رعية مبرحلة ش��ديدة من الضعف 
تبدو قي��ادة املجلس االنتقال��ي اجلنوبي ممثلة مبحافظ 
عدن الس��ابق عيدروس الزبيدي ونائب��ه هاني بن بريك 
ف��ي حالة من االرتب��اك والتخبط، ففي الوق��ت الذي وعد 
هاني بن بريك الش��ارع اجلنوبي بنش��ر تصور للمجلس 
االنتقال��ي اجلنوب��ي عن املرحل��ة القادم��ة باجلنوب، إال 
أن ش��يئاً من هذا لم يحدث رغ��م أن املجلس أجنز بعض 

مصال��ح دول أخرى. وهكذا أصبح النف��وذ اإليراني قوياً 
ف��ي لبنان من خالل ح��زب الله، وفي اليم��ن عبر جماعة 

احلوثي، وفي سوريا بدعمها بقاء النظام السوري.
اعتمدت موسكو على امليليشيات الشيعية اإليرانية 
واحلليفة لها في فرض سياسة األمر الواقع على الساحة 
السورية، إال أن الضغوط األميركية واألوروبية املتزايدة 
عل��ى البلدي��ن دفعته��م إل��ى توس��يع دائ��رة نش��اطات 
تعاونهم مع دول أخرى مج��اورة، كان آخرها لقاء القمة 
الذي جمع رؤس��اء إيران وروسيا وأذربيجان في طهران 

يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني اجلاري.
إن ملف��ات ترس��يم مي��اه بح��ر قزوي��ن الس��تخراج 
ثروات��ه الطبيعي��ة، واخلالفات في احل��دود اجلغرافية، 
والنفوذ األميركي واإلسرائيلي بأذربيجان، وعالقة إيران 
بنزاع ناغورنو كرباخ، والتباين الكبير في طبيعة أنظمة 
احلك��م )إيران دول��ة ثيوقراطية دينية بينم��ا أذربيجان 
علمانية متعلق��ة بالغرب(، واخلالف الروس��ي اإليراني 
في مسألة تش��كيل فدرالية كردية بس��وريا؛ كلها عوامل 
جتعل الش��راكة االس��تراتيجية بني الدول الث��الث هدفاً 

بعيد املنال.
طموحات البلدين واملوقف الدولي

ميك��ن القول بأن العالق��ات الروس��ية اإليرانية هي 
عالقات تب��ادل مصال��ح وليس��ت تعاوناً اس��تراتيجياً؛ 
فمثالً عندما ُفرضت العقوبات الدولية على إيران بسبب 
برنامجه��ا النووي وافقت موس��كو عل��ى تطبيقها، ألنها 
حصلت على وعود باستخدام ميناء أوكرانيا على البحر 

اخلط��وات، مثل تأس��يس اجلمعي��ة الوطني��ة للجنوب. 
وقام بسلسلة من الزيارات ملناطق اجلنوب حلشد الدعم 
املطلوب للمجل��س كحامل للقضية اجلنوبي��ة، وقد أيده 
البع��ض وعارضه آخ��رون، إال أن افتق��اد املجلس لرؤية 
واضح��ة للمس��تقبل يجعله ورق��ة بأيدي ق��وى إقليمية 
تس��عى إلدارة اجلن��وب عبر قي��ادات املجل��س االنتقالي 
وحتويلهم إل��ى مجرد وكالء، أكثر منهم رموزاً سياس��ية 
وش��عبية متتلك قراره��ا ولديه��ا رؤية مح��ددة وتصور 

للتعامل مع مستجدات احلاضر واملستقبل.   
ومثلم��ا يل��ف الغم��وض توجهات قي��ادات املجلس 
االنتقال��ي وخياراتها، ال أح��د يتكهن مبصير عدن في ظل 
دعوات التصعيد ضد احلكومة، التي تتزامن مع خطوات 
لعرقلة السلطة احمللية ومنعها بالقوة من ممارسة عملها 
وم��ن وجهة نظري فه��ذا التصعيد لن يس��تجيب ملطالب 
الشارع اليمني اخلدماتية واملعيشة، فهو سيضيف إليها 
أعباء وإش��كاالت جدي��دة ولن يحل مش��اكل عدن، حيث 
الكهرباء تنقطع لساعات واملرتبات لم تصرف منذ اشهر 
والوضع األمني متردٍّ في ظل فوضى االغتياالت واختالل 

األمن، كما أن الوضع املعيشي للناس هو اآلخر مزري. 
ه��ذا التصعيد م��ن وجهة نظ��ري س��يخلط األوراق 
بش��كل أكب��ر ويزيد املش��هد املعقد بعدن تعقي��داً ويغيب 
اجله��ود التي كان��ت تقوم بها الس��لطة احمللي��ة لصالح 

املواطن وتسيير اخلدمات وإجناز املشاريع.  
مثلم��ا يفتق��ر املجل��س االنتقال��ي اجلنوب��ي بقيادة 
عي��دروس الزبي��دي وهاني ب��ن بريك ألي تص��ّور مقنع 
للمس��تقبل باجلنوب، لم يقدم هذا املجل��س اي مبادرات 

األسود ملدة 25 عاماً، ووعدت الدول الغربية بعدم قبول 
أوكرانيا في حلف الناتو لكبح اعتراضات روسيا.

لقد س��ّبب الصعود الروس��ي اجلدي��د مخاوف لدى 
الغ��رب عام��ة واالحت��اد األوروب��ي خاصة، فق��د ذّكرهم 
بالصع��ود الن��ازي خالل احل��رب العاملي��ة الثانية الذي 
كلّ��ف العال��م حياة أكثر م��ن 60 مليون إنس��ان، من أجل 

احتوائه.
وجتل��ى الرد الغرب��ي بفرض عقوبات قاس��ية على 
موس��كو أدت إل��ى أزم��ة اقتصادي��ة خانق��ة ف��ي الداخل 
الروس��ي، وس��قطت قيمة العملة الروس��ية إلى الضعف 
تقريباً. كما مت اس��تخدام أداة النفط للتأثير على أس��عار 
الذه��ب األس��ود فهبطت إلى مس��تويات تاريخي��ة، األمر 
ال��ذي أدى إلى حرم��ان االقتصاد الروس��ي م��ن إيرادات 
مهم��ة. وف��ي املقاب��ل؛ ال توج��د -حت��ى ه��ذه اللحظ��ة- 
سياس��ة خارجية ودفاعية لالحتاد األوروبي تس��مح له 
بلع��ب دور ريادي ف��ي النظ��ام الدولي احلال��ي بإمكانه 
إعاق��ة الصع��ود الروس��ي واإليران��ي، بل كان��ت مواقف 
الدول األوروبي��ة متباينة ومختلفة في األزمات العاملية، 
مثل الغزو األميركي للعراق والثورات العربية واألزمات 

االقتصادية في بعض الدول األوروبية.
وقد دفع��ت سياس��ُة ترام��ب »املتقلب��ة« الزعامات 
األوروبية للمرة األولى إلى التفكير في مس��تقبل عالقات 
بلدانه��م مع واش��نطن، واالعتماد على الذات في مس��ائل 
الدفاع واألم��ن رغم وجود حلف النات��و، وهناك محاولة 
جّدية لبناء صندوق نقد دولي خاص باالحتاد األوروبي 
بعيداً عن واش��نطن. ولذلك حتاول موس��كو توظيف هذا 
التباين في خدمة مصاحلها واختراق احلصار املفروض 

عليها.
إن السياس��ة اخلارجية األميركية الش��رق أوسطية 
ليس��ت متخّبطة أو متنافرة كما يصفه��ا البعض انطالقاً 
من تصرفات رؤس��اء أميركيني، ألنه��ا ُتدار من ِقبل آليات 
وأجه��زة الدولة الدس��تورية، ولي��س بقرارات رئاس��ية 
فردية. إن احلفاظ على املصالح األميركية واإلس��رائيلية 
ف��ي الش��رق األوس��ط ه��و النه��ج األساس��ي ل��إلدارات 
األميركي��ة املتعاقب��ة، رغ��م اخت��الف ط��رق حتقيق هذه 

املصالح بني إدارة وإدارة.
وإضافة إلى ذلك؛ إّن بناء عالقات متينة مع العاملني 
العربي واإلس��المي، أساس��ها االحترام املتبادل ملصالح 
الدول ورغبات ش��عوبها؛ سيقود إلى مزيد من االستقرار 
الداخلي في روس��يا وإيران وف��ي املنطقة. وال بّد للبلدين 
م��ن إدراك أن تقاس��م النف��وذ والنف��ط والغاز ب��ني الدول 
املسيطرة أو املؤثرة في الشرق األوسط وآسيا الوسطى، 
ال يكف��ي جلن��ي ثم��ار ه��ذا النف��وذ دون حتقيق الس��الم 

واألمان واالستقرار.{

حلل املش��اكل بع��دن وإيج��اد البدائل وتخفي��ف معاناة 
الن��اس، ب��ل انه��م يفتق��دون ملش��روع اس��تراتيجي وال 
ميتلك��ون رؤية واضح��ة للمرحل��ة التي س��ينتهي إليها 
ه��ذا التصعي��د، ولي��س لديه��م أي تص��ور للتعام��ل مع 
املس��تجدات اإلقليمي��ة الت��ي ق��د تطي��ح أح��الم انفصال 
اجلنوب في ظل تعثر مش��اريع االنفصال م��ن كاتالونيا 

بإسبانيا إلى كردستان بالعراق. 
قي��ادة التحال��ف العرب��ي ف��ي اليم��ن الت��ي ش��نت 
عملياته��ا العس��كرية خلدمته��ا، وه��و م��ا يظه��ر نوع��اً 
م��ن االزدواجية ف��ي التعامل م��ع الواقع اليمن��ي والكيل 
مبكايي��ل متع��ددة. ومثلم��ا ترف��ض اإلم��ارات مش��روع 
االنفص��ال وترى أن��ه ليس حالً، وفي الوقت نفس��ه توفر 
الغطاء السياس��ي والدعم املالي واللوجس��تي للمجلس 
االنتقال��ي اجلنوب��ي الذي يس��عى لالنفص��ال، كما تبدو 
الس��عودية غي��ر مهتم��ة بش��كل كاف بالقضي��ة اليمنية 
وخصوصا باجلن��وب، التي يبدو أنها س��لمته لإلمارات 
ولم يعد له��ا رؤية مغايرة للرؤي��ة اإلماراتية، خصوصاً 
في ظل حالة الود بني البلدين، ما يجعل اإلمارات الالعب 

األوحد في جنوب اليمن. 
الق��وى الدولية هي األخ��رى ال يب��دو ان لديها رؤية 
واضحة للحل السياس��ي في اجلنوب، ع��دا تأييد جهود 
املبعوث األممي إلى اليمن إس��ماعيل ولد الش��يخ، كما لم 
يصدر عنه��ا اي موقف جت��اه التحركات الت��ي يقوم بها 
املجل��س االنتقال��ي اجلنوبي الت��ي تس��تهدف احلكومة 
الش��رعية اليمنية التي تعترف بها وتتعامل معها، إال أن 
بعض املصادر تش��ير إلى طرح بعض ال��دول األوروبية 
خلي��ار االقليمني ف��ي ظل دول��ة مينية احتادي��ة، بحيث 
يكون اجلنوب إقليماً والشمال إقليماً، وهي رؤية تتناغم 
م��ع رؤى ق��وى محلي��ة مثل م��ا طرحته قي��ادات احلزب 
االش��تراكي اليمني ف��ي مؤمتر احل��وار الوطني بصنعاء 
قبل سنوات، وهي الرؤية التي يرفضها املجلس االنتقالي 
اجلنوب��ي وترفضها ق��وى أخرى تراها مقدم��ة النفصال 
اجلنوب، حيث تختلط األوراق وتتداخل السيناريوهات، 

واصبح الوضع مفتوحاً على كل االحتماالت.{

بقلم: عارف العبيد

بقلم: محمد مصطفى العمراني 
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عن ثقافة اإلقصاء في تونس.. منع الرئيس المرزوقي نموذجًا
االس��تقالل  دول��ة  قي��ام  م��ن  عق��ود  م��دى  عل��ى 
)1956(، كان��ت تونس محكومة بس��لطة الرأي الواحد، 
احل��زب  وبهيمن��ة  املله��م«،  »الرئي��س  وبتوجيه��ات 
الش��مولي )احلزب الدستوري بأس��مائه املختلفة( الذي 
اّدعى امت��الك احلقيق��ة، واحتكر طويالً وس��ائل اإلعالم، 
وبس��ط ي��ده على الفض��اء الع��ام، واس��تجمع البوليس 
واملتعّصبني من أتباعه، حملاصرة معارضيه والتضييق 
عليه��م، وعم��ل عل��ى منعه��م م��ن االنتظ��ام في أح��زاٍب 
سياس��ية مش��روعة، وم��ن ممارس��ة حّقهم ف��ي التعبير 
والنق��د في املناب��ر اإلعالمية العمومي��ة واخلاّصة، وجّد 
ف��ي ف��ّض اجتماعاتهم، وتعطي��ل حركته��م وتنّقلهم بني 
محافظ��ات اجلمهوري��ة للتواصل مع الّن��اس، والتفاعل 
واقع��اً  تل��ك  اإلقص��اء  ثقاف��ة  وأثم��رت  مش��اغلهم.  م��ع 
سياسّياً مأزوماً، ومش��هداً إعالمّياً منّمطاً مكروراً، وكياناً 
مجتمعي��اً مس��كوناً باخل��وف والتوّتر. وأّدت سياس��ات 
الكبت والكتم إلى االنفج��ار الذي تبلور من خالل احلراك 
االحتجاج��ي الع��ارم الذي ش��هدته البالد س��نة 2011. 
وأفض��ى إلى انتق��ال تونس من زم��ن األحادية إلى عصر 
التعّددي��ة، وم��ن حقبة الدول��ة القامعة إلى أف��ق الدولة 
الواعدة بتكري��س احلّريات العاّم��ة واخلاّصة والتوّجه 
نح��و الّدمقرطة. وكان��ت نتيجة ذلك ظهور ك��ّم هائل من 
األحزاب السياسية، واملنظمات األهلية، ووسائل اإلعالم 
بعد الثورة، على نحو ساهم في تعزيز مساهمة املواطن 

في الشأن العام. 
وعل��ى الرغم م��ن أهّمية م��ا حتقق في ه��ذا املجال، 
م��ا زال االجتماع التونس��ي عموماً، والنخب  السياس��ية 
خصوصاً، محكوماً بهاجس اإلقص��اء واإلقصاء املضاد، 
فلم يتّم بعُد حتويل الفرصة الدميقراطية إلى نظام سلوك 
عام، وإلى ثقافة يومّية سّيارة بني الّناس، توّجه أفكارهم 
وأقوالهم وأفعالهم، وتدفعهم إلى اإلميان بحّق االختالف 

وضرورة التنّوع، وأهّمية نق��د الّذات قبل نقد اآلخر. ففي 
فت��رٍة مبّك��رٍة م��ن االنتق��ال الدميقراطي، انتش��ر خطاب 
التخوين وشيطنة اآلخر بني الفرقاء السياسيني، فاّدعى 
بعضهم احت��كار صفات احلداث��ة والتقّدمي��ة والتنوير، 
ونع��ت مخالفي��ه بالرجعّي��ة والظالمية واإلره��اب، في 
غي��ر اس��تدالل ُمقنع. وزع��م س��واهم األحّقي��ة بالّنضال 
واألس��بقية في مناهضة الدكتاتوري��ة، وظهرت »روابط 
حماية الثورة« التي نش��طت في سنتي 2012 و2013، 
ونّصب بعض املنتمني إليها أنفسهم أوصياء على الثورة 
وناطق��ني باس��مها، ودفعهم ذلك إلى من��ع انتظام بعض 
األنشطة احلزبية بدعوى أّنها مضاّدة للثورة، وأّدى ذلك 
النه��ج في التعامل مع املخالف سياس��ّياً إل��ى عزلة تلك 

الروابط، وحلّها قضائياً سنة 2015. 
وبعد س��بع س��نوات م��ن مس��ار الدمقرط��ة، ما زال 
العقل اإلقصائي حاضراً في املشهد السياسي التونسي. 

وتكفي اإلش��ارة إلى حادثة منع رئيس تونس الس��ابق، 
ورئيس حزب حراك تونس، املنصف املرزوقي، أخيراً، من 
الوصول إلى مقّر إذاعة محلّي��ة، لإلدالء برأيه في قضايا 
تتعلّ��ق بالش��أن الع��ام، إذ أق��دم مواطنون محس��وبون 
عل��ى »التيار الدس��توري« ف��ي محافظة  املنس��تير على 
منع��ه من الدخول إلى اإلذاع��ة اخلاّصة »رباط.أف.أم«، 
ووقفو أمام س��ّيارته، وطلبوا منه مغادرة املكان، وعلّلوا 
ذلك مب��ّس الرجل م��ن رمزي��ة الزعيم احلبي��ب بورقيبة 
ونق��ده سياس��اته، واعتب��روا وج��وده عل��ى مقرب��ٍة من 
روض��ة آل بورقيبة، حيث ُدف��ن الّرئي��س الراحل، إهانة 
لشخص األخير واملدينة التي ينتمي إليها. وخطورة هذا 
الس��لوك اإلقصائي في أّنه مي��ارس الوصاية على اإلرث 
البورقيب��ي، ويرفع��ه إلى مق��ام املقّدس ال��ذي ال يحتمل 
الّنق��د. ومْنع املرزوق��ي، الذي يؤخذ منه وُي��رّد عليه، من 
الوصول إل��ى اإلذاعة املذكورة انتهاك حلّق��ه في التفكير 
والتعبي��ر، واعت��داء عل��ى ح��ّق املؤّسس��ة اإلعالمية في 
اس��تضافة َم��ن تريد م��ن املواطنني. وهي حق��وق يكفلها 

الدس��تور التونس��ي الذي ن��ّص عل��ى أّن »حّري��ة الرأي 
والفك��ر والتعبير واإلعالم والنش��ر مضمون��ة، وال يجوز 
ممارس��ة رقابة مس��بقة على ه��ذه احلّري��ات«. ومن ثّم، 
رم��ت املجموع��ة الت��ي قطع��ت طري��ق املرزوق��ي عرض 
احلائ��ط مبحام��ل الدس��تور، وص��ادرت حّري��ة ال��ّرأي، 
وص��درت ع��ن عصبّي��ة أيديولوجية/جهوي��ة مغلق��ة، 
تري��د أن تقوم بديالً من الدولة، وتضيق باالس��تماع إلى 
املخالف، بل ترفض التعايش معه، وهو ما يتعارض مع 

أبجديات الدميقراطية. 
لقَي��ه  ال��ذي  اإلقصائ��ي  الس��لوك  ذاك  أّن  والالف��ت 
املرزوقي وجد تنديداً واسعاً من مكّونات املجتمع املدني، 
فأدانته معظم األحزاب واملنظمات األهلية، وعّدته اعتداء 
عل��ى املنظوم��ة الدميقراطي��ة وحّري��ة الصحاف��ة وحق 
املواطن في التعبي��ر، ودعت احلكوم��ة ووزارة الداخلية 
إل��ى حتّم��ل مس��ؤولياتهما في حماي��ة احلق��وق املدنية 
الدس��تورية. ومن ث��ّم واجه صعود ثقاف��ة اإلقصاء قيام 

رأي عاّم حّي مناهض، وتلك عالمة إيجابية ال محالة. 
ميكن القول ختام��اً إّن ثقافة اإلقصاء ليس��ت خطراً 
عل��ى حّري��ة الفرد فحس��ب، بل ه��ي ُتنذر بع��ودة العقل 
االس��تبدادي، وته��ّدد الس��لم األهلي، وتش��ّتت النس��يج 
املجتمعي، وجتعل الناس رهائن عصبيات ضّيقة. لذلك، 
احلاج��ة أكي��دة إلى إع��ادة بن��اء الوعي السياس��ي لدى 
الُنّخب واجلموع على السواء، تكريساً لثقافة االختالف، 

وضماناً إلجناح التجربة الدميقراطية الوليدة.{

بقلم: أنور اجلمعاوي

لعبة السيسي:
البْندول والسياسة في ممارسة السلطة

بقلم: وائل قنديل

هذا أول حاكٍم ميعن في إظهار االس��تمتاع بالس��لطة، مثل طفٍل يلهو بلعبة بندوٍل في الش��وارع 
اخللفي��ة، بعد أن جنا ف��ي اإلفالت بواحدٍة منها، عل��ى الرغم من حمالت الش��رطة املكثفة على منافذ 

بيعها، كي ال تضايق السيد الرئيس، وتصيبه هو وأتباعه بتسلخات نفسّية.
حركة عبد الفتاح السيسي السياسية تشبه كثيراً حركة البندول، تلك اللعبة التي أطارت عقله، 
واس��تنفرت قواته األمنية للدرجة القصوى، فراحت تداهم أماك��ن توزيعها وتطارد الباعة اجلائلني، 

وتعتقلهم بتهمة تهديد األمن العام.
ه��و يتأرجح، مثل البندول، مبواقفه على الس��احتني اإلقليمية والدولية، يقترب ويبتعد حس��ب 
اجتاه رياح املنح واملساعدات، ال يعرف املبدئية، وال ثوابت لديه، إال ثابت وحيد: الرضا اإلسرائيلي، 
وكل ما عدا ذلك متغّير، حتى على مس��توى عالقاته وحتالفاته بالداخل، ولعل واقعة الغدر بصهره 

رئيس األركان واحدة من جتليات هذه احلركة البندولية. 
يكاد السيسي كلما حتّسس ميكروفون أن يهتف »أنا رئيس«، كأنه ال يصّدق، بعد أربع سنوات 
م��ن اختطافه الس��لطة أنه يحك��م البالد، أو رمبا كان يبالغ في ممارس��ة الطقوس الرئاس��ية إلغاظة 

الشعب، أو باألحرى كيداً ملن ال يعترفون به، وتطليعاً للسان، وتلعيباً للحواجب، ملن يعارضونه.
كان أحد قضاة الزعيم قد نطق باحلكم بتأييد حبس الناشط احلقوقي الشاب، عالء عبد الفتاح، 
فطفح وجه اجلنرال عبد الفتاح السيسي بالسعادة في شرم الشيخ، وراح يستعرض على احلضور 
قدراته القدمية في ممارسة فنون احلنان املبتذل على الصغيرات، حتى أن كل بنات العائلة كن يقلن 

»يا ريت بابا هو عمو عبد الفتاح«.
مل��اذا يكره السيس��ي، عالء عبد الفتاح وباس��م عودة وحس��ام أب��و البخاري ومحم��د البلتاجي 

وعصام سلطان، وهشام جعفر ، على سبيل املثال  ال احلصر؟!
اإلجاب��ة جتدها عند أرس��طو، املعل��م األول، وكما صاغه��ا الدكتور إمام عبد الفتاح إمام، أس��تاذ 
الفلس��فة في كتابه »الطاغية«، فيقول: »من عادة الطاغية أال يحب رجالً ذا كرامة  أو رجالً ش��ريفاً ذا 
روح عالية أو صاحب شخصية مستقلة، ذلك ألن الطاغية يّدعي أنه يحت�ك�ر ل�ن�ف�س�ه هذه اخلصال 
احلميدة، ومن ثّم يش��عر أن أي إنس��ان ش��ريف صاحب كرامة إمنا يزاحمه في اجلالل واإلباء، أو أنه 
يحرمه من التفوق والس��يادة، فذلك اعتداء على س��يادته بوصفه طاغية. ومن ه�ن�ا، ف�إن ال�ط�اغ�ي�ة 
ي�ك���ره ج�م�ي�ع األخالق الش��ريفة، ألنها اعتداء على س��لطانه. ومن عادة الطاغي��ة أن يفضل صحبة 
األجان��ب والغرب��اء على صحبة مواطني��ه. ولهذا يدعوهم إل��ى مائدته وإلى لقائ��ه، ويأنس لهم في 
حيات��ه اليومية، وهك��ذا يصبح املواطنون أعداء، أم��ا الغرباء فال خطر منهم، ألنهم ال ينافس��ونه وال 

يزاحمونه!
ويضي��ف أن الطاغي��ة يق��ف م��ن املش��اهير واألعالم موق��ف الع��داء، وي�ض�ع اخل�ط�ط الس��رية 
والعلني��ة للقض��اء عليهم، أو اإليقاع به��م، وتش��ريدهم، باعتبارهم خصوماً سياس��يني ومناهضني 
للحك��م، ذل��ك ألنه يعلم  مت��ام العلم أن ال�ث�ورات ض���ده ت�خ�رج م�ن صفوف ه��ؤالء القوم، فبعضهم 
يتآم��ر علي��ه، ألنهم ال يري��دون أن يكونوا عبيداً للطاغية. ويفس��ر لنا ذلك تل��ك النصيحة التي قدمها 
برين��در Periander طاغية كورنثه ألحد أصدقائه الذي أرس��ل رس��والً يطل��ب النصيحة، فأخذ 
الرس��ول إلى احلقول، وراح يضرب بعصاه س��نابل القمح البارزة، مشيراً عليه بضرورة قطع رقاب 
علية القوم في املدينة!  وكانت نصيحة تن�اق�ل�ه�ا الطغاة من عصر إلى عصر، وهي ضرورة التخلص 

من العناصر البارزة في املجتمع«.
ه��ل صحيح أن السيس��ي ال يريد حرباً ف��ي املنطقة؟ احلاصل أنه، مثل أي طاغية، حائز س��لطة 
مس��روقة، ال يستطيع أن يؤّمن سلطته، ويقضي على أي فعل جماهيري مناوئ له، إال بافتعال حالة 
ح��رب، يبتّز  بها الناس، بتخويفهم من خطر خارجي داهم، س��يعصف به��م إن متّردوا على احلاكم، 
كم��ا احلال مع حربه املصطنعة ضد إرهاب يغذيه ويتغّذى عليه. ومن ناحية أخرى، ميارس لعبته 
في تعبئة رصيده من أموال، مثل أي تاجر حرٍب ال حتكمه عقيدة، سوى عقيدة التكّسب من اخلرائب. 
ولذلك، ال ميكن النظر إلى تصريحاته أخيراً بش��أن متنع��ه عن احلرب، إال باعتبارها تكتيكاٍت تهدف 

إلى مضاعفة أسعار خدماته العسكرية التي يقّدمها ملن يدفع.
ه��و فق��ط يريد أن يقول إن احلرب مكلفة، رس��الة بعل��م الوصول ملن يطلب ب��أن عليه أن يراعي 

فروق األسعار.{

س��محت محكمة جنايات القاهرة في مصر، يوم 
االثنني، للرئيس املعزول محمد مرسي، بالتحدث أمام 
هيئة احملكمة، ف��ي إعادة محاكمته مع 26 آخرين من 
قيادات جماعة اإلخوان املس��لمني في قضية »اقتحام 

السجون«.
وق��ال مرس��ي إن��ه من��ذ أن مت نقل احملاكم��ة إلى 
القاع��ة احلالي��ة ف��ي معه��د أمن��اء الش��رطة، بعد أن 
كان ُيحاك��م في مقر أكادميية الش��رطة، ال يس��تطيع 
رؤية احملكمة أو س��ماع الش��هود جيداً بسبب القفص 
الزجاجي، مضيفاً: »ال بّد أن يكون هناك تواصل بيني 
وبني احملكم��ة، وال بّد أن أُعلق على أقوال الش��هود«.. 
»أن��ا محاص��ر س��واء ف��ي م��كان إقامتي أو ف��ي مكان 
محاكمتي، أنا أحاكم غيابياً رغم حضوري، احملاكمة 
بالنس��بة ل��ي غيابّي��ة، وال أرى إال خي��االت وال أرى 
دفاع��ي، وأنا متأكد أن احملكم��ة ال تراني على اإلطالق 
بس��بب القف��ص الزجاج��ي، وإذا ل��زم األم��ر حملاكمة 
خاص��ة فأن��ا أوافق على ذل��ك كي اس��تطيع احلديث 

للمحكمة«.
غي��ر أن رئي��س احملكمة أجاب��ه قائ��الً: »احملكمة 
ت��راك، وتأكد متام��اً أن احملاكمة عادل��ة ومنصفة وال 
عالقة لها بالسياسة، وأنك حتاكم طبقاً للقانون«.{

الرئيس مرسي أمام القضاة:
ال أرى المحكمة وال تراني

مرشد اإلخوان: أتحدى من يأتي بدليل ضّدي
حصل��ت قن��اة اجلزي��رة على ص��ور حصرية 
م��ن داخل احملكمة التي تنظر ف��ي قضية ما ُيعرف 
بف��ض اعتص��ام رابع��ة ف��ي مص��ر. وقال مرش��د 
جماع��ة اإلخ��وان املس��لمني الدكتور محم��د بديع 
خ��الل اجللس��ة إن املن��اخ الس��ائد من��ذ االنق��الب 

العسكري هو ظلم يقلب احلقائق.
وطالب محم��د بدي��ع النيابة العام��ة بتقدمي 
دلي��ل قانوني واحد ض��ده، مؤكداً ع��دم وجود أي 
دليل ض��ده بارتكابه ألّي جرمية. وتس��اءل: »هل 
أن��ا مجنّي علي واّل جاني، أنا عاي��ز النيابة تقولي 
دلي��ل قانون��ي معتب��ر واح��د ض��دي«، وأض��اف: 
»مرش��د اإلخوان ليس عليه دليل عند كل النيابات 
التي تقدم��ت إليها بأن��ي ارتكبت جرمي��ة واحدة، 
وأحتدى أي إنس��ان أن يأتي بدلي��ل قانوني واحد 

معتبر ضدي«.
وتقاض��ي محكم��ة جناي��ات القاه��رة مرش��د 
اإلخ��وان ف��ي م��ا يع��رف إعالمي��اً بقضي��ة »فض 

اعتص��ام رابع��ة«. وأظه��رت ص��ور م��ن جلس��ة 
احملاكمة في بداية تشرين الثاني اجلاري الدكتور 
بدي��ع ومعه الدكت��ور عص��ام العري��ان )القيادي 
بجماع��ة اإلخ��وان املس��لمني ف��ي مصر(، وباس��م 
ع��ودة وزير التموين في حكوم��ة الرئيس املعزول 
محمد مرس��ي، وعصام سلطان نائب رئيس حزب 

الوسط، مكّدسني خلف قضبان احملكمة.
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ذكرى المولد النبوي الشريف.. في حياة المسلمين
ف��ي خض��م كل س��نة هجري��ة جدي��دة، ُتط��ل على 
املسلمني مناسبة عزيزة وذكرى غالية محملة بالنفحات 
الدينية العطرة والنسمات الروحية الزكية. ذكرى تدعو 
كَلّ ذي قلب سليم إلى التأمل العميق في سيرة رجل أُميٍّ 
بدأ حياته راعياً للغنم وأنهاها قائدا للبشرية. رجٌل فقد 
حنان والديه صغيراً فكس��ب حّب املسلمني كبيراً، رجل 
ازدراه الكفار واملشركون والقى منهم أذى كثيراً، فنصره 
الله عليهم وأرسله رحمة للناس وسراجاً منيراً. يتعلق 
األمر برس��ول رب العاملني، وخامت األنبياء واملرس��لني، 
وس��ّيد اخللق أجمعني، محم��د صلى الله عليه وس��لم، 
ال��ذي يخلد املس��لمون ذك��رى مولده الكرمي ف��ي الثاني 

عشر من ربيع األول من كل سنة هجرية.
تاريخ مولد النبي

تتض��ارب األق��وال ح��ول التاري��خ الدقي��ق ملول��د 
الرس��ول صلى الله عليه وس��لم. وليس غريباً اختالف 
أه��ل العلم ف��ي حتديد تاري��خ مول��ده، وال عجيب��اً قلة 
املص��ادر املتوف��رة في هذا املوضوع، ف��ال أحد كان يعلم 
ما س��يكون لهذا املولود من ش��أن في املستقبل، وال أحد 
كان يتوقع ما س��يصير إليه هذا الوليد في تاريخ الكون 
والبش��رية جمعاء. فقد ظل بعيداً عن األضواء إلى حني 
بعثت��ه، وبق��ي مغموراً إل��ى أن ج��اءه الوح��ي في غار 
حراء، ليب��دأ البحُث والنبُش في تاريخه الش��ريف، من 
خ��الل رواياته الش��خصية لألحداث التي عايش��ها في 
فترة نش��أته األولى، ومن خالل ما رواه أهله وأصحابه 
واملقربون منه ع��ن تلك األحداث. وبن��اًء على ذلك، فإن 
الش��ائع لدى أهل العلم أنه ُولد يوم االثنني ثاني عش��ر 
ربيع األول سنة 571 ميالدية، التي وقعت فيها حادثة 

أّك��د باحث��ون ف��ي جامع��ة »س��اوثهامبتون« في 
بريطانيا، في دراسة أخيرة، أّن هناك حياة بعد املوت. 
تعتبر هذه الدراسة األكبر من نوعها في هذا املوضوع، 
وج��اءت نتائجه��ا لتبنّي أّن جزءاً من الوعي قد يس��تمر 

حتى بعد موت الدماغ كلياً.
ومن املعلوم طبياً أّن اإلنس��ان يعتبر ميتاً سريرياً 
حني يتوّقف القلب عن النبض وميوت الدماغ، وتسمى 
هذه احلال��ة الس��كتة القلبية. يق��ول الباحث��ون. إّنهم 
أمضوا أربع س��نوات في فحص أكثر من ألفي ش��خص 
تعّرضوا ألزمات قلبية في 15 مستش��فى في بريطانيا 
والوالي��ات املتحدة والنمس��ا، ووج��دوا أّن نحو 40 في 
املائ��ة من الن��اس الذين جن��وا بعد إنعاش��هم، وصفوا 
نوعاً من الوع��ي خالل الوقت الذي كانوا يعتبرون فيه 

ميتني سريرياً. 
وم��ن ب��ني 2060 مريض��اً بالس��كتة القلبية مّمن 
ق��ال  الدراس��ة عليه��م، جن��ا 330 ش��خصاً،  أجري��ت 
140 منه��م إّنهم اختب��روا نوعاً من الوع��ي أثناء إعادة 
إنعاش��هم. وعلى الرغم من أّن كثيرين منهم لم يتذّكروا 
تفاصي��ل مح��ّددة، إالّ أّنه��م حتّدثوا عن بع��ض األمور. 
وق��ال واحد من كّل خمس��ة منهم، إّنه ش��عر بحس غير 
عادي بالس��الم، بينما قال ثلثهم تقريب��اً، إّن الوقت قد 

تباطأ أو تسارع. 
أش��ار بعضه��م إل��ى أّنهم رأوا ض��وءاً س��اطعاً، أو 

الفيل.
ُحكم االحتفال باملولد النبوي

انقسم أهل العلم في مسألة جواز االحتفال بذكرى 
املولد النبوي الش��ريف، بني من ي��رى فيها تعارضاً مع 
ما جاء في الكتاب والس��نة، وأنها فعل مستحدث يدخل 
في باب البدع التي نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم 
عن إتيانها.. وبني من يرى فيها بدعة حس��نة ال تخالف 
الكت��اب والس��نة واإلجم��اع، وأن ال حرج ف��ي االحتفال 
ر الرس��ول صلى الله عليه وس��لم واستحضار  بها لتذُكّ
مس��اره الفكري والدعوي، واستكشاف سيرته النبوية 
العطرة. ونسوق في ما يلي آراء الفريقني وأبرز احلجج 
والدالئ��ل املؤي��دة واملعارضة لالحتفال بهذه املناس��بة 

الكرمية.
رأي املؤيدين لالحتفال

يس��تند املؤي��دون لالحتفال بذك��رى املولد النبوي 
عل��ى أدلة م��ن الق��رآن الكرمي والس��نة النبوي��ة وأقوال 
الصحاب��ة. فمن الق��رآن الكرمي يس��تدلون بقوله تعالى 
في س��ورة يون��س: <قل بفض��ل الله وبرحمت��ه فبذلك 
فليفرح��وا هو خير مما يجمعون>، ومبا أن النبي صلى 
الل��ه علي��ه وس��لم رحمة للعامل��ني، فال حرج ف��ي الفرح 
واالحتف��ال ب��ه وبذك��رى مولده. وم��ن الس��نة النبوية 
يس��تدلون مبا ورد عن النبي صلى الله عليه أنه س��ئل 
مرة عن سبب صيامه يوم االثنني فقال: ألني فيه ولدت. 
فإذا كان النبي نفس��ه يحتفل بيوم مولده بالصيام، فما 
املانع م��ن احتفال املس��لمني به؟ ومن أق��وال الصحابة 
يس��تدلون بقول س��يدنا عمر عندما جم��ع الناس لقيام 
رمض��ان ف��ي املس��جد رغم ت��رك النب��ي لذل��ك: »َنِعَمت 

ومض��ة ذهبية أو شمس��اً مش��رقة. وروى آخ��رون عن 
مش��اعر اخل��وف والغ��رق ف��ي مي��اه عميقة، كم��ا قال 
13 ف��ي املائة إّنهم ش��عروا باالنفصال عن أجس��ادهم، 
مقابل العدد نفس��ه مّمن قالوا إّن حواس��هم حتّس��نت. 
وروى رج��ل في الس��ابعة واخلمس��ني، أعلن��ت وفاته 
مل��ّدة ثالث دقائق، أّنه ترك جّثت��ه متاماً، وكان يقف في 
زاوية الغرفة يش��اهد عملية إنعاشه. وكان قادراً  على 
أن يص��ف بدقة كّل ما ق��ام به املمّرض��ون واآلالت التي 

استخدمت خالل فترة إنعاشه. 
ب��دوره يق��ول الطبيب محم��ود بربير، استش��اري 
أمراض القل��ب في لندن، إّنه خالل مهنته ش��هد حاالت 
غريب��ة، ي��روي منه��ا قّص��ة رج��ل أربعين��ي، تعّرض 
لنوب��ة قلبي��ة ح��اّدة، وكان م��ن املس��تحيل أن يعيش 
بعدها، لكن صدف أن دخل املستشفى في الوقت نفسه 
شاب في التاس��عة عش��رة من العمر، توفي إثر حادث 
س��يارة، ف��زرع قلب��ه للرجل ال��ذي عاش بعده��ا حياة 
طبيعي��ة. الغريب في األمر أّن الش��اب والرجل ولدا في 
اليوم والش��هر نفس��ه. يعلق الدكتور بربير: »قد تكون 

مصادفة لكّنها الفتة«. 
كذل��ك، حتدث بربير ع��ن امرأة تعّرض��ت لنوبات 
قلبي��ة أكثر من م��ّرة، وفي كّل مّرة كان��وا يعيدونها إلى 
احلياة بعملية إنع��اش. يذكر أّنها 
طلب��ت من��ه ذات ي��وم، أن يدعه��ا 
ترح��ل إن واجهت أزم��ة قلبية مّرة 
أخ��رى، وأخبرته أّنه��ا حني فقدت 
وعيه��ا ش��عرت بالراح��ة وقابلت 
أف��راد عائلتها املتوف��ني. يكمل أّنها 
عان��ت م��ن أزم��ة قلبية بع��د ذلك، 
إنقاذه��ا،  كطبي��ب  واجب��ه  وكان 
ح��اول إنعاش قلبها، لكّنها توفيت 

و»رحلت سعيدة«.{

ر  البدع��ة«. فهي بدعة حس��نة م��ا دام اله��دف منها تذكُّ
النبي وس��يرته والصالة عليه وإطعام الطعام وإخراج 

الصدقات.
 رأي املعارضني لالحتفال

املول��د  بذك��رى  لالحتف��ال  املعارض��ون  يعتم��د 
النبوي الش��ريف على ما جاء في بعض اآليات القرآنية 
واألحادي��ث النبوية واالجتهادات الفقهي��ة، فمن القرآن 
الك��رمي يس��تدلون بقول��ه تعال��ى ف��ي س��ورة املائ��دة: 
<الي��وم أكمل��ُت لك��م دينكم وأمتم��ت عليك��م نعمتي>، 
ويعتب��رون االحتفال باملول��د النبوي من ب��اب الزيادة 
في الدين بعدما أكمله الله تعالى. ومن الس��نة النبوية 
يس��تدلون بقول النبي ف��ي احلديث الذي رواه مس��لم: 
)إياك��م ومحدثات األمور، ف��إن كل محدث��ة بدعة، وكل 
بدعة ضاللة، وكل ضاللة في النار(. ويش��يرون إلى أن 
االحتفال باملولد النبوي بدعة أحدثها الفاطميون بعده 

وال أساس لها في الشرع.
متى بدأ االحتفال باملولد؟

م��ن خ��الل التأم��ل ف��ي الس��يرة النبوي��ة وتاريِخ 

الصحابة والتابعني بعده��م، يبدو أن االحتفال بذكرى 
املول��د النب��وي الش��ريف لم يب��دأ إال ف��ي الق��رن الرابع 
الهج��ري مع ظهور الدول��ة الفاطمية ف��ي مصر، ويتفق 
معظ��م العلم��اء والفقه��اء على غي��اب مصدر إس��المي 
يش��ير إل��ى ب��دء االحتفال بذك��رى املول��د النب��وي قبل 
ه��ذا التاريخ. ويتأكد ه��ذا القول مبا نقل��ه املقريزي في 
مخطوطات��ه م��ن أن الفاطميني هم أول م��ن احتفل بهذه 
املناس��بة، واتخذوه��ا عي��داً يض��اف إلى قائم��ة طويلة 
من األعياد واملواس��م التي كانوا يحتفل��ون بها، أبرزها 
أعياد املوالد الس��تة وهي: مولد النب��ي صلى الله عليه 
وسلم، ومولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومولد 
احلس��ن واحلس��ني وفاطمة رض��ي الله عنه��م، ومولد 

اخلليفة احلاضر.
تاريخ االحتفال باملولد النبوي

العربي��ة  ال��دول  م��ن  الكثي��ر  أن  املع��روف  م��ن 
واإلس��المية ال حتتفل بذكرى املولد النبوي الشريف في 
اليوم نفس��ه، ألن التقومي الذي يعتمد التأريخ الهجري، 
ال يسمح باملعرفة املس��بقة والدقيقة لأليام التي توافق 
االحتفال باملناس��بات الدينية املختلفة، كاملولد النبوي 
وعي��د الفط��ر وعي��د األضح��ى وأول ي��وم م��ن رمضان 
وغيره��ا. حي��ث حتتفل بع��ض الدول بهذه املناس��بات 
قب��ل دول أخرى أو بعدها بيوم أو يومني حس��ب املوقع 
اجلغرافي ل��كل بلد، وتبعاً لتاريخ ظه��ور الهالل فيه أو 

عدم ظهوره.{

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

إّياُكم والُغُلول
طوبى ملن طاَب مكَس���ُبه، وزَكت نفقُته، وُوِقَيت ش���بَهُته، واسُتجيَبت دعَوُته. إن في املكاسب 
واألموال أمورًا مشتبهات يتجاهلهن كثيٌر من الناس، من اجَتَنَبُهَنّ فترك ما يريبه إلى ما ال 
يريبه س���ِلم ِعرُضه، وبرئ ديُنه، ومن أخذ املال ال ُيبالي مّما جَمعه أِمن احلال أم من احلرام، 
ٌرق املشروعة أم بالوسائل املمنوعة، كان مثله كمثل البهيمة نزَلت بواٍد خصيب فلم يكن  بالُطّ

من. ها إال السمن، وإمنا حْتُفها في السُّ هُمّ
إن َم���ن أكل أم���وال الناس بالباطل م���ا يأخذه الُوالُة واملوظفون من األم���وال العاّمة بغير 
، والله تعالى يقول: }ومن  حٍق، يس���يرًا كان أو كثيرًا، س���ّرًا أو عانية، وَمن يفعل ذلك فقد غَلّ
يغُل���ْل ي���أِت مب���ا غَلّ ي���وَم القيامة، ثم ُتَوّفى كُلّ نفٍس ما َكَس���بت وهم ال ُيظلم���ون{ آل عمران-
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يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك: »َمن َوِلَي لنا عمًا وليس له منزل فليتخذ 
ِخذ زوج���ة، أو ليس له خ���ادٌم فليتِخذ خادم���ًا، أو ليس له دابة  من���زاًل، أو لي���س ل���ه زوج���ٌة فْلَيَتّ

فليتخذ دابة، ومن أصاب شيئًا سوى ذلك فهو غاّل« رواه أحمد.
فاملوظف وإن عَلت رتبته، وعُظَمت منزلته، في قطاع رسمي أو خاص، ال يحل له أن يأكل 
ر له من األجر، وكل ما يأخذه س���وى ذلك، ول���و كان مخيطًا فما فوق، فهو  م���ن امل���ال إاّل م���ا ُقِدّ

ُسحٌت يأكله صاحبه ُسحتًا، »وكل حلٍم نبَت من ُسحت فالنار أولى به« رواه الترمذي.
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: »َمن استعملناه على عمل فرزقناه ِرْزقًا )أي 

أعطيناه راتبًا( فما أَخَذ بعَد ذلك فهو غلول« رواه أبو داود.
ه صلى الله عليه وس���لم ُيحل لهم  لقد كان من فضل الله على األمة أن أرَس���َل إليهم نبَيّ
���ل احلال واحلرام، وكان بيانه  م عليهم اخلبائث، وُيبِنّ لهم األْحكام، وُيفِصّ الطيب���ات، وُيح���ِرّ
باملواعظ وبالوقائع؛ ومن ذلك أن معاذ بَن جَبل قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى اليمن، فلما س���رُت أرس���ل في أثري ف���ُرِدْدُت فقال: أتدري لم بعثُت إلي���ك؟ قال: ال ُتصيَبَّ 

شيئًا بغير إذني فإنه غلول.. لهذا َدَعْوُتك فْاْمِض لَعَملك« رواه الترمذي.
واهي  وم���ا قيم���ة ما يصيبه الغ���اُلّ من الكن���وز واألموال، في ُمقاِبل ما س���ُيِصيبه م���ن الَدّ
ه املؤِمُن في حياته س���يحِمُله ف���ي اآلخرة على ُعُنِقه، إن  واألْه���وال في يوِم املآل. فكُلّ ش���يء غَلّ
كان بعيرًا له ُرغاء، أو بقرٌة لها خوار، أو فرس���ًا لها حْمَحَمة، أو ش���اٌة َتْيَعر، أو صامتًا )دراهم(، 
ويناش���د الرس���ول قائًا: يا رس���ول الله أِغْثني! فيقول له صلى الله عليه وسلم: »ال أمِلك لَك 

غُتك« من حديٍث رواه الشيخان. من الله شيئًا، قد بَلّ
م، إن كان���وا ُيعطونها بداعي  ال ن���زاع ف���ي أن هدايا الوالة واملوظفن ه���ي من الغلول احملَرّ
الوظيفة، والفصُل بن احِلِلّ واحُلرمة في ذلك ما قاله الرس���ول صلى الله عليه وس���لم البن 
���ة ال���ذي جاءت���ه الهدايا أثناء دوام عمل���ه: »هّا جلَس أحدكم في بي���ت أبيه وأمه فنَظر  ْتِبَيّ الُلّ
أُيه���دى إليه؟ رواه أحمد. والقاعدة توِجب أن يقدر نفس���ه في بي���ت أبيه وأمه، فما ُيعطى بعد 
العزل وهو في بيته يجوز أن يأخذه في واليته، وما يعلم أنه ُيعطاه لواليته فحرام أْخذه، وما 
غور  أش���كل عليه من هدايا أصحاِبه فهو ُش���بهة فْلَيجَتِنبُه. وكما للس���لطان دوَره في حماية الُثّ
���لطان ما  وصِدّ األعداء، فإن له دوره في َمْنِع الُغلول وَزْجر األش���قياء، وإن الله تعالى يَزع بالُسّ

ال َيَزع بالقرآن.
كان اخلليفة عمر رضي الله عنه شديَد اليَقَظة في ُمراقبة ُوالِته وُعّماله، مهما نأَت بهم 
ته كِعلِمه  ي���ار، وق���د ذكر األدي���ب اجلاحظ عنه أنه كاَن ِعلُمه مَبن نأى عنه م���ن ُعّماله ورِعَيّ الِدّ

مبن بات معه في مهاٍد واحد وعلى ِوساٍد واحد.
فإن َفَش���ا لعامٍل له هيئٌة في ملبس���ه أو َمطِعمه أو َمرَكبه أو مسكنه من أثر الوظيفة، كان 
ُيش���اطره ماَله، ويرَدّ الش���طر إلى بيت املال. وقد قاَس���م بعض القادة والصحابة أموالهم! فإذا 
راِه���ُم إاّل أن ُتظِهَر أعناقه���ا! ولكّن الرقابَة  د ويق���ول: أبِت الَدّ ع���م كان يتوَعّ افُتِضَح���ت آث���ار الِنّ
وا ولو  ���ة ال تتأّتى إاّل مُلَتَوٍلّ َع���َرف وكَفّ وكان على نْهِج من قيل فيه: عَفْفَت فعُفّ الُعَمرّي���ة للرعَيّ

رَتْعَت لَرَتعوا!

بقلم: كاتيا يوسف

علماء يكشفون أّن هناك حياة بعد الموت
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البيان الختامي لالجتماع الخامس لمجلس أمناء االتحاد العالمي لعلماء المسلمين
انعق��د بفضل الل��ه وتوفيقه مجل��س أمناء االحتاد 
العامل��ي لعلم��اء املس��لمني في دورت��ه الرابع��ة مبدينة 
اسطنبول برئاسة رئيس االحتاد العالمة الشيخ يوسف 
القرض��اوي، وقد ت��دارس املجلس العديد م��ن القضايا 
الداخلية لالحتاد والقضاي��ا ذات األولوية في اهتمامه، 
وبع��ض القضاي��ا املتعلقة بأوض��اع األمة اإلس��المية، 

وفي خامتة جلساته أقر املجلس البيان اآلتي:
أوالً- يعب��ر املجل��س ع��ن ارتياح��ه مل��ا مت تنفيذه 
من إجن��ازات تندرج ضم��ن خطة االحت��اد، ويدعو إلى 
مواصل��ة هذا النهج، وال س��ّيما في ما يتعلق بالرس��الة 
العلمي��ة والتعليمي��ة والتوعوي��ة واإلصالحي��ة جتاه 

األمة اإلسالمية.
ثانياً- تنفي��ذاً ملا أقرته اجلمعي��ة العمومية في ما 
يتعلق مبش��روع النه��وض باألمة في جمي��ع جوانبه، 
يدع��و مجلس األمناء اجلميع إلى املزي��د من بذل اجلهد 

ف��ي توعي��ة األم��ة وتصحي��ح مفاهيمه��ا واس��تنهاض 
إرادته��ا، وذل��ك من خالل الترش��يد الدع��وي واالجتهاد 

العلمي في القضايا املستجدة واإلصالح.
ثالث��اً- يتوخى االحت��اد في حتقيق ه��ذه األهداف 
الوس��ائل العلمية والدعوية واالجتماعية واالجتهادية 
كل  ويتحاش��ى  واحلواري��ة  والتعليمي��ة  والتربوي��ة 
م��ا عس��ى أن يعرق��ل املس��اعي إل��ى حتقي��ق األه��داف 
االس��تراتيجية لالحت��اد، وفي هذا الص��دد فإن املجلس 
يثم��ن ما قامت به األمانة العام��ة في تقييم أداء االحتاد 

في املرحلة السابقة.
األم��ة  تعاني��ه  م��ا  املجل��س  اس��تعرض  رابع��اً- 
الداخلي��ة  أس��بابها  ف��ي  املش��اكل  م��ن  اإلس��المية 
اجتماعي��اً،  وظلم��اً  سياس��ياً  اس��تبداداً  واخلارجي��ة: 
وتعصب��اً مذهبي��اً، وتخلفاً تنموياً، ومتزق��اً في الوحدة 
بلغ درجة االحتراب وس��فك الدم��اء،  وجرأة في انتهاك 
ثوابت الدين، وانتش��اراً للفساد، ويدعو املجلس جميع 
مكون��ات األمة إلى حتمل مس��ؤوليتها ف��ي اخلروج من 
هذا الواق��ع املخالف لتكاليف الدي��ن ومصالح األوطان 
ونهوض األمة، ولذلك فإنه يوجه الرس��ائل التالية إلى 

كل هذه املكونات:
1- رس��الة إل��ى العلماء: تأكيد مس��ؤولية العلماء 
الصحيح��ة  والفت��وى  الش��رعي  العلم��ي  البي��ان  ف��ي 
واإلرش��اد إل��ى اخلي��ر والنف��ع، واحلف��اظ عل��ى ثوابت 
اإلس��الم العقدية والش��رعية واألخالقي��ة واحلضارية 
واإلس��هام ف��ي بناء األوط��ان وتوحيد األم��ة والنهوض 
احلضاري وإقامة العدل واحلق، وتعظيم حرمة الدماء 

واألعراض واألموال.
2- رس��الة إل��ى الش��عوب: تأكي��د حق الش��عوب 
ف��ي احلري��ة والكرام��ة والتنظ��م املجتمعي واملش��اركة 
السياس��ية وتنمي��ة األوط��ان وف��ي التعبي��ر ع��ن قي��م 
اإلسالم واحلق في اإلصالح والتغيير.. وضرورة حتمل 
املس��ؤولية في القيام بالواجبات التنموي��ة والتربوية 

واألخالقية واملجتمعية.
االحت��اد  يدع��و  احلكوم��ات:  إل��ى  رس��الة   -3
احلكومات للمصاحلة احلقيقية والشاملة مع أوطانهم 
على قاع��دة الع��دل والكرام��ة، واالس��تجابة لتطلعات 
الش��عوب في اإلصالح والتنمية واحلري��ة، والنأي عن 
سياس��ات االس��تبداد والفس��اد واإلقصاء والتهميش.. 
ويدع��و املجلس احلكومات إلى إيقاف املظالم املس��لطة 

عل��ى الش��عوب ف��ي أكثر م��ن بلد م��ن البل��دان العربية 
واإلس��المية، كما يدعو إلى احترام العلماء واملؤسسات 
التوعي��ة  ف��ي  اإليجاب��ي  دوره��م  وتأم��ني  العلمائي��ة 
والتربي��ة والتوحي��د والتجديد، ويؤك��د وجوب إطالق 
س��راح العلماء والدع��اة واملفكرين واإلعالميني وس��ائر 
املظلوم��ني الذين يس��جنون بغير حق في أكث��ر من بلد 

إسالمي.
4- رسالة إلى النخب: يتوجه املجلس إلى النخب 
العلمي��ة والثقافية واحلقوقي��ة واملجتمعية واإلعالمية 
وتعمي��ر  اإلنس��ان  تنمي��ة  عل��ى  بالعم��ل  والرياضي��ة 
األوطان وحماية القيم األخالقية والثوابت اإلس��المية، 
اخلطي��رة لبع��ض النخب��ة، والتحريض عل��ى العلماء 
واملفكرين والدع��اة واملجددين، وتوجي��ه التهم لألفراد 
والهيئ��ات )...( وتعاظ��م أس��باب االحتق��ان والتوت��ر 
وبوادر االنقس��ام والتفرق، وهو ما قد يؤدي إلى تغذية 

الغلو واإلرهاب...
5- رس��الة إلى العالم: يدعو املجل��س دول العالم 
وش��عوبه ومنظمات��ه إل��ى تعزي��ز قي��م الع��دل واحلق 
والتعايش الس��لمي والش��راكة احلقيقية لتنمية العالم 
وعم��ارة األرض مب��ا يرض��ي اخلال��ق س��بحانه، وإلى 
احترام الشعوب وخصوصياتها الثقافية وحق األوطان 
في تقرير مصائرها وس��يادتها، والوقوف مع املظلومني 
واحملروم��ني.. ويدع��و ش��رفاء العال��م وأح��راره إل��ى 
مضاعفة اجلهود ملعاجلة قضايا اإلنس��انية املضطهدة 

في أوطانها وأقواتها وأبدانها وحرياتها.
ويدع��و املجل��س جمي��ع مكون��ات األم��ة إل��ى بذل 
أقص��ى اجلهود املادي��ة واملعنوية في نص��رة قضاياها 
وأولوياته��ا وعل��ى رأس ذل��ك قضية فلس��طني احملتلة 
والقدس السليب، والتصدي لتهويد القدس واالستيطان 
والتهجي��ر القس��ري والتنكي��ل باألح��رار ف��ي س��جون 
االحت��الل، كم��ا يدعو املجل��س إلى التصدي مل��ا تعانيه 
بعض الش��عوب واجلماعات من اضطه��اد وتنكيل، وال 
سيما ش��عب الروهينغا الذي يتعّرض للقتل والتشريد 

والتهجير اجلماعي.
خامس��اً- يدعو املجل��س إلى توجي��ه العناية إلى 
األولويات الت��ي أقرتها اجلمعية العمومي��ة، والتي من 
أهمها ترقية التعليم الشرعي وحتصني األسرة املسلمة 
والش��باب عل��ى وجه اخلص��وص ضد ري��اح االنحالل 
والعنف والتفّس��خ واإلحل��اد.. والنصرة للمظلومني في 
البالد اإلسالمية وغير اإلسالمية، ويدعو األمانة العامة 

إلى توخي الوسائل املشروعة احملققة لهذه األهداف.
ويؤكد املجلس أن األمة رغم التحديات واجلراحات، 
فإنها مب��ا تختزنه من مقوم��ات الق��وة املعنوية والقيم 
اإلس��المية واإلرادة احلضاري��ة والش��واهد التاريخي��ة 
موعودة بالنصر وجتاوز العس��ر ق��ال تعالى: <إن مع 

العسر يسرا إن مع العسر يسرا>.
سادس��اً- وفي اخلتام ال يس��ع املجلس إال أن يقدم 
الش��كر للش��عب الترك��ي وقيادت��ه احلكيمة، كم��ا يقدم 
الش��كر لدول��ة قط��ر الس��تضافتها االحت��اد كدول��ة مقّر 

وتيسير أعماله، والله ولي التوفيق.{

اتهمت منظمة العفو الدولية يوم االثنني، نظام بشار 
األسد بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية في سوريا.

وأعلنت املنظمة أن حصار النظام الس��وري للسكان 
املدني��ني قب��ل التوص��ل إل��ى اتفاق��ات »مصاحل��ة« م��ع 

املعارضة يشكل جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب.
وف��ي تقرير حم��ل عن��وان »نرحل أو من��وت« قامت 
منظم��ة العف��و الدولي��ة بتحلي��ل أربعة اتفاق��ات محلية 
تق��ول املنظم��ة احلقوقية إنه قد س��بقتها عمليات حصار 
غي��ر مش��روعة وقصف به��دف إجبار املدني��ني على ترك 

منازلهم.
غي��ر  والقت��ل  احلص��ار  »عملي��ات  التقري��ر:  وق��ال 
املشروع، والترحيل القس��ري من قبل القوات احلكومية، 
هي جزء من هجوم ممنهج وواس��ع النطاق على السكان 

املدنيني، وبالتالي فإنها تشكل جرائم ضد اإلنسانية«.
وج��اءت اتفاق��ات املصاحل��ة الت��ي عق��دت بني آب 
2016 وآذار 2017 بع��د عملي��ات حص��ار دام��ت لوقت 
طوي��ل هاجمت خاللها الق��وات احلكومي��ة وأيضاً قوات 

املعارضة املدنيني بدون متييز.
وأورد التقري��ر أن »احلكوم��ة الس��ورية، وبدرج��ة 

كأن الصحاف��ة مهنة اخُترعت حديثاً، ليتكلم بعض 
الصحفي��ني عنها كما لو كانت ضوابط ممارس��تها جرى 

اكتشافها للتّو واللحظة!
فل��م يعد جديداً أننا نرى من قبل هؤالء من يس��تغل 
أن الصحافة مهنة غي��ر واضحة املعالم، فيقّدمها للناس 
على أنها مهنة ال تشترط فيمن ميارسها ضوابط أخالقية 
أو وطني��ة، وه��ى دعاي��ة فاس��دة رّوج له��ا صحفي��ون 
مقّربون من األنظمة املستبدة، ثم قاموا بتأكيدهم أن هذه 
الدعاية من ثوابت املمارس��ة الصحفي��ة ومن مقتضيات 
الواج��ب املهني. وعندما قام الصحفي العراقي الش��جاع 
»منتظر الزيدي« بتصويب حذائه في وجه مجرم احلرب 
ومصاص الدم��اء »بوش االبن«، كان الفت��اً أن صحفّيني 
محس��وبني على املعارضة مبصر في ذل��ك الوقت؛ نّددوا 
وس��خروا من ه��ذا التصرف ال��ذي يخالف تقالي��د مهنة 
الصحاف��ة، وكأن الرئي��س األمريك��ي ف��ي البيت األبيض 
يلقي اإليجاز الصحفي، وليس يقف في بلد قام باحتالله، 

وأهان شعبه!
كان »إبراهي��م عيس��ي«، ممن زاد وع��اد، ولّت وفّت 
ف��ي هذا األم��ر، واس��تدعى تقاليد مهن��ة الصحافة ليؤكد 
أن »منتظ��ر الزي��دي« خالفها، ف��ي حني أن��ه ال يلتزم في 
ممارس��ته للمهنة ه��ذه التقاليد، وال يلزم نفس��ه بها، بل 
فبرك بياناً نسبه إلى اجلماعة اإلسالمية املصرية، يهدد 
في��ه باغتيال ثالث��ة من رج��ال األعمال املس��يحيني، من 
بينه��م »جنيب س��اويرس«؛ ألنهم، بحس��ب م��ا جاء في 
البي��ان املزيف، يحم��ون االقتصاد املصري م��ن االنهيار، 
األمر الذي لم ينطل على حس��ني مب��ارك، فأمر بالوقوف 
على حقيقة ه��ذا البيان، وبعد التقصي تب��نّي أن فبركته 

جرت في مكتب املذكور!
وألن »عيس��ى« وجد أن املهنة وضوابط ممارستها؛ 
رمب��ا ال تش��غل بال كثيرين، فقد ذهب يس��ّفه ه��ذا العمل 
الذي أيده الرأي العام العربي، فقال إن الغرب ال يرى في 

االعتداء باحلذاء أنه عمل مهني، كما عندنا نحن العرب!
ل��م تك��ن الصحاف��ة وقيمه��ا م��ا يعن��ي »إبراهي��م 
عيس��ي«، ودفعه إلى الس��خرية من الصحف��ي العراقي، 
ولك��ن ألنه م��درك أن هذا األداء ه��و ما يجعل��ه مقرباً من 
الدوائ��ر الغربية، والدوائر اإلقليمية التي تدور في فلكها، 
وهي الدوائر املانحة جلوائز حرية الصحافة التي حصل 
عل��ى الكثير منها، ملجرد االس��تدعاء للنيابة، في حني أن 
صحفيني دخلوا الس��جن، وأغلق��ت صحفهم، ومنعوا من 

الكتابة، ولم يتلقوا من هذه املنظمات ولو برقية تأييد!
اآلن، يج��ري احلدي��ث ع��ن تقاليد مهن��ة الصحافة 
غي��ر املعروف��ة للناس؛ ف��ي واقع��ة أحد تالميذ مدرس��ة 
العش��وائية الصحفي��ة التي أنش��أها الصحف��ي املصري 

أق��ل جماعات املعارضة املس��لحة، فرض��ت حصاراً على 
مناطق مكتظة س��كنياً وحرمت املدني��ني الطعام والدواء 
وحاجات أساس��ية أخرى في انتهاك للقانون اإلنس��اني 

الدولي«.
ومثل هذه األعمال من قبل النظام السوري في داريا 
ومضاي��ا وش��رق مدينة حلب وح��ي الوعر ف��ي حمص، 

تشكل جرائم حرب.
وق��د وج��د أيض��اً أن نف��س التكتيكات اس��تخدمتها 
جماع��ات املعارض��ة الت��ي حاص��رت كفري��ا والفوع��ة، 
وقام��ت أيضاً بارت��كاب جرائم حرب من خ��الل هجماتها 

التي لم متيز بني املدنيني والعسكريني.
ووثقت منظمة العفو الدولية عشر هجمات في شرق 
حلب بني مت��وز وكان��ون األول 2016 زعم��ت أن النظام 
اس��تهدف خالله��ا أحي��اء »بعيدة عن خط��وط اجلبهات 

وبدون أي هدف عسكري ظاهر في محيطها«.
ووث��ق التقرير أيض��اً م��ا مجموعه ثمان��ي هجمات 
ش��نتها ق��وات املعارضة في غرب مدينة حلب وش��مالها 
بني آب وتش��رين الثاني العام املاضي، واستخدمت فيها 

أسلحة وصفت بأنها »مدافع جهنم« ضد املدنيني.{

»إبراهي��م عيس��ى«، فأنتج��ت الثعال��ب الصغي��رة التي 
أفسدت حقول الكروم!

كان زميلن��ا ه��ذا عندم��ا يج��ري ح��واراً م��ع إحدى 
الش��خصيات للنش��ر، فإنه يلقي عليه بالس��ؤال ويتركه 
يتح��دث وأمامه الكاس��يت، بينما هو ينش��غل باقتناص 
بع��ض الكلم��ات، وكتابة مس��احة الك��ور، والبن��ط، وما 
إذا كان »أس��ود« أو »أبي��ض«، وكان يرض��ي غ��روره إذا 
انتب��ه »املصدر« لذلك، فيس��أله عن هذه الطالس��م وتلك 
اللوغاريتمات، فيجيبه بشموخ أن هذه شيفرات خاصة 
به��م ف��ي الصحافة، وكان��ت وجهة نظر ه��ذا الزميل، أنه 

حتى ال يفهم هؤالء أن الصحافة مهنة سهلة!
وإذا كان صديقن��ا »جمال اجلمل« قد ألقي له بطوق 
النجاة، مبرافعته عن حق اإلعالمي في أن يحضر في أي 
م��كان ويتاب��ع أي فاعلية، فإنه يس��تدعي قيم الصحافة 
املج��ردة في غي��ر مكانه��ا، وهو قياس فاس��د كم��ا يقول 

الفقهاء.
إن نظام��اً مين��ع كاتب��اً بحج��م فهم��ي هوي��دي من 
الكتاب��ة، ومين��ع مذيعة م��ن العم��ل ملجرد أنه��ا وجهت 
نقداً إلى السيس��ي، ويزج بصحفيني في السجن، ويغلق 
مكاتب قنوات تلفزيوني��ة، عندما يدعو إعالمياً يعمل في 
قناة مصنفة على أنها قناة األعداء، فإن األمر ال يجوز فيه 
استدعاء محددات ممارسة العمل الصحفي، ولكن يجوز 
فيه احلدي��ث عن قي��م »التوظيف األمني«، وال س��يما إذا 
علمن��ا أن الصحافة املصرية دائماً تنش��ر تقارير عن هذه 
القناة من داخلها، نس��بة إلى مص��ادر مطلعة، أو مصادر 
عليمة.. وإذا علمنا أن هذا املذيع يسافر إلى مصر ليقضي 
إجازت��ه فيه��ا، ف��ي وق��ت يعتقل في��ه »محمود حس��ني« 
الصحفي باجلزيرة، وهو مث��ال للمهنية التي لم تنخرط 
في أي موقف سياس��ي، فإن اس��تدعاء ضوابط ممارسة 
مهنة الصحافة؛ تبدو كقش��ة ألقيت ليتعلق فيها غريق.. 

ضعف الطالب واملطلوب.
ه��ل ُيعتقد أن هذا النظام ال��ذي يؤمم اإلعالم، ويفرم 
الصحف في املطابع، ويستحوذ على القنوات اإلعالمية، 
تص��ل به الس��ماحة ه��ذا احل��د؟ ومل��اذا لم ي��دع »جمال 
اجلم��ل« إلى هذا املهرجان؛ الذي لم ُيدع إليه من لهم قدم 
صدق في تأييد االنقالب، ومن أول »عبد الله السناوي«، 

إلى »عبد احلليم قنديل«؟!
ب��ل لنقط��ع الش��ك باليق��ني هن��ا، فال ب��ّد م��ن إبراز 
الدع��وة، فالذي��ن ذهبوا إلى ش��رم الش��يخ، لم يس��تقلوا 
حافل��ة وقفت في ميدان التحرير مثالً، وأعلن س��ائقها أن 
م��ن يريد حضور املؤمتر يصعد. فنريد أن نعلم هل كانت 
الدعوة للقناة لترشح أحد إعالمييها، أم 
لإلعالمي بش��خصه أم بوظيفته؟ وملاذا 

لم ميارس هذه الوظيفة من هناك؟
إن البع��ض ف��ي التبري��ر ملثل هذه 
الصحاف��ة،  قي��م  باس��تدعاء  الوقائ��ع 
يري��د أن يصّور الصحف��ي بال موقف، أو 
معنى، وهي رؤية لو س��ادت ألصبحت 
الصحاف��ة لها صلة وثيق��ة بأقدم مهنة 

في التاريخ!
باملناس��بة، ال أعرف مل��اذا هي أقدم 

مهنة في التاريخ؟!{

»العفو الدولية«: نظام األسد مّتهم
بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية

اختراع اسمه الصحافة.. هل نؤّديها حقها؟!
بقلم: سليم عزوز 
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نشأت جراء االستقالة. 
وبع��د اللقاء ص��ّرح رئيس املكتب السياس��ي 
االس��تاذ أس��عد هرموش فق��ال: في غي��اب رئيس 
احلكومة والتعقيدات التي رافقت االستقالة نعتبر 
أن الس��احة اإلس��المية في حالة تشاور وتواصل 
مع س��ماحة املفتي للخروج من هذا الواقع املأزوم 
مبوق��ف وطني إس��المي جامع. ونق��ول للجميع: 
تريثوا وكونوا على حذر من أي موقف أو تصّرف، 
ألن الوضع ال يسمح إال مبزيد من التشاور ومتتني 
الوحدة الوطنية، واالس��تقرار األمني والسياس��ي 

ريثما يعود رئيس احلكومة. 

ح��رص حركة حم��اس على االس��تقرار الداخلي مبا 
في ذلك مخيمات الالجئني الفلسطينيني في لبنان.

من جهته ش��رح األمني العام للوف��د التحّديات 
التي تواجه لبنان في هذه املرحلة في ضوء استقالة 
الرئي��س س��عد احلري��ري م��ن رئاس��ة احلكوم��ة، 
وأك��د حرص اجلماع��ة على االس��تقرار الداخلي في 
لبنان والعم��ل حتى ال يتحّول إلى س��احة لتصفية 
الصراع��ات، مبق��دار العمل على جت��اوز هذه األزمة 
مبا يحفظ التوازن الذي قام عليه البلد، واالتزان في 
أداء املؤسس��ات وفقاً ملا أقّره الدستور وتوافق عليه 
اللبنانيون. وأش��اد األمني الع��ام بخطوة املصاحلة 
الفلسطينية على طريق حتصني الواقع الفلسطيني 

في مواجهة مشاريع االحتالل اإلسرائيلي.

وأخالقنا وس��ائر عباداتنا.تبعتها باقة من األناش��يد 
لطالب��ات املرك��ز، ث��م كلمة صحي��ة توعوي��ة خاصة 

بالنساء.
اختت��م اللق��اء بتوزي��ع اجلوائ��ز لط��الب املرك��ز 
واملشتركات في مس��ابقة ضحى جنزرلي الرمضانية 

الثانية.

- طرق ذكي��ة تزيد من كفاءته، متي��زه، جناحه، 
وتنمية مواهبه.

وف��ي اخلت��ام كان التأكيد ألهمي��ة العيش بهدوء 
وتوازن، ومساعدة الطفل عند التقصير، وتقبل قدراته 
بعي��داً عن التوتر والقلق، في جو من املتعة عند تربية 

األوالد.

والنائب السابق األستاذ أسعد هرموش.
وج��رى البحث ف��ي املس��تجدات السياس��ية في 

البالد.
زار األم��ني الع��ام للجماع��ة اإلس��المية ف��ي 
لبن��ان، األس��تاذ ع��ّزام األيوبي، بحض��ور رئيس 
الس��ابق  النائ��ب  للجماع��ة  السياس��ي  املكت��ب 
أس��عد هرموش، ونائ��ب اجلماعة الدكت��ور عماد 
احلوت، مفت��ي اجلمهورية اللبنانية الش��يخ عبد 
اللطي��ف دري��ان ف��ي دار الفت��وى ظه��ر اخلميس 
)2017/11/9(، وج��رى خ��الل اللقاء التش��اور 
ف��ي تداعي��ات اس��تقالة الرئيس س��عد احلريري 
من رئاس��ة احلكومة على املشهد الوطني، والدور 
ال��ذي ميك��ن أن تضطلع به دار الفتوى والس��احة 
اإلس��المية في ه��ذه املرحل��ة في ظل األزم��ة التي 

اس��تقبل األمني الع��ام للجماعة اإلس��المية في 
لبن��ان، األس��تاذ ع��ّزام األيوب��ي، ي��وم األربعاء في 
مرك��ز اجلماعة في بيروت، وف��داً من حركة املقاومة 
اإلس��المية )حماس( ضّم مس��ؤول مل��ف العالقات 
العربية واإلس��المية عّزت الرشق، ونائبه أبو أحمد 
جمال، وممثل احلركة في لبن��ان علي بركة، ونائب 
املس��ؤول السياس��ي للحركة في لبن��ان جهاد طه، 
بحض��ور عض��و املكت��ب السياس��ي للجماع��ة وائل 

جنم.
وضع الرشق األمني العام في صورة املصاحلة 
الفلسطينية واملراحل التي أجنزت منها والتحّديات 
التي تواجهه��ا، وأكد حرص احلرك��ة على إجنازها 
وإمتامه��ا بش��كل كام��ل. وف��ي الش��أن اللبناني أكد 

أقام مركز النجاة لتحفيظ القرآن التابع جلمعية 
تكرميي��اً  حف��الً  طرابل��س  ف��ي  االجتماعي��ة  النج��اة 
للفائزين في مسابقة ضحى جنزرلي بعنوان »القرآن 

تاج من نور« .
 كلمة  الداعية عائشة بقار عن فضل القرآن وأهله 
واملجاهدة ف��ي حفظه وتالوته وتأثيره على س��لوكنا 

نظم��ت اللجن��ة الصحي��ة 
في جمعية النجاة االجتماعية 
- صي��دا، محاض��رة بعن��وان 
»نصائح ذهبية على مش��ارف 
املرش��دة  قدمته��ا  الدراس��ة«، 
األسرية الس��يدة جنوى بنوت 
عبد الوهاب، بحضور مسؤولة 
اجلمعية السيدة هيفاء حجير، 
ومس��ؤولة اللجن��ة الطبي��ة د. 
خديج��ة حجازي، وحش��د من 

س��يدات املجتمع، وذلك يوم السبت املاضي في بلدية 
صيدا.

صفّي��ة  د.  م��ن  ترحي��ب  بكلم��ة  اللق��اء  اس��تهل 
العارفي، بعده��ا تطرقت احملاضرة لعدة مواضيع مت 

التفاعل معها من قبل احلضور، أبرزها:
- عملية حتضير الطفل وتأقلمه في املدرسة،

زار وفد م��ن اجلماعة اإلس��المية رئي��س مجلس 
الن��واب نبيه بري في عني التينة ظهر يوم، ضم األمني 
العام األستاذ عزام األيوبي، والنائب د. عماد احلوت، 

م��ن  وف��د  زار 
اجلماعة اإلسالمية، ضم 
مس��ؤول مكتب طرابلس 
العويك،  س��عيد  األستاذ 
واملس��ؤول السياسي في 
ايهاب  األس��تاذ  الش��مال 
الل��واء  الوزي��ر  ناف��ع، 
أش��رف ريفي، ف��ي دارته 

بطرابلس.
وج��رى البح��ث في 
السياس��ية  املس��تجدات 

في البالد عقب استقالة الرئيس سعد احلريري، وضرورة حتصني الوضع الداخلي واحلفاظ على االستقرار.

الجماعة اإلسالمية تلتقي المفتي دريان

األمين العام للجماعة يستقبل وفدًا من حركة حماس

حفل تكريمي لمسابقة »القرآن تاج من نور«

محاضرة: »نصائح ذهبية على مشارف الدراسة«

الجماعة اإلسالمية تلتقي الرئيس نبيه بري

الجماعة اإلسالمية تلتقي الوزير ريفي

أنشطة

مراجعات اإلسالمّيين والعلمانّيين
إزاء الديمقراطّية

بقلم: رامي منصور

تكش��ف مراجعة دور احلركات اإلس��المية العربية، في املش��رق واملغرب، عن دور ث��وري كبير لهذه 
احلركات في احلّيز السياس��ي واالجتماعي، الذي كان محكوماً إما من نظم علمانية استبدادية، أو أحزاب 
وحركات قومية ويس��ارية. ودخول احلركات اإلس��المية في س��بعينات القرن املاضي إل��ى ميدان العمل 
السياسي واالجتماعي، أحدث ثورة حقيقية، سلباً وإيجاباً، تتمثل أوالً بإدخال شرائح جديدة مستضعفة 
إل��ى العمل السياس��ي، وااللتف��ات إلى القضاي��ا االجتماعية واملعيش��ية التي تغنت بها القوى اليس��ارية 
والعلمانية، لكنها لم تهتم بها، إذ صّبت كل طاقاتها في العمل السياسي املباشر واملواجهة مع إسرائيل. 

في فلسطني مثالً، شكل دخول احلركة اإلسالمية في أراضي 1948، ثمانينيات القرن املاضي، العمل 
السياس��ي كس��راً لهيمنة احلزب الشيوعي اإلس��رائيلي على العمل السياس��ي، وأدخل قطاعات كبيرة من 
الش��باب في العمل السياس��ي واالجتماعي، الذي لوال احلركة ملا كانوا قد نزلوا ميادين العمل السياس��ي 
والوطن��ي، واس��تكانوا في املس��اجد والعمل الدع��وي، وحتديداً في النق��ب الذي اعتبر منطق��ة طرفيًة في 
العمل السياسي. ووصلت إلى ذروة ذلك، في إعالء شأن قضية املسجد األقصى، محلياً وعربياً، وحتويلها 
إل��ى قضية جماهيري��ة جتاوزت السياس��ي إلى بعد وطن��ي، يكاد يكون األم��ر الوحيد ال��ذي ُيجمع عليه 

الفلسطينيون في مختلف أماكن تواجدهم. 
ثوري��ة احلركات اإلس��المية في العقود املاضية ل��م ترتق إلى اخلطاب السياس��ي، بل اقتصرت على 
املمارس��ة والتنظي��م، ينطبق ذلك ف��ي قطاع غزة والضف��ة الغربية، إذ إن ظهور حركة املقاومة اإلس��المية 
)حم��اس( في االنتفاضة األولى ش��كل حتوالً كبيراً ظهرت نتائجه الحقاً على الس��احة الفلس��طينية، لكن 
األمر األبرز أن هذه احلركة متّكنت من اس��تقطاب ش��رائح واس��عة في الش��تات أيضاً، لم تتمّكن الفصائل 
التقليدية من اس��تيعابها. كما تولت الرعاية االجتماعية لشرائح واسعة من الفلسطينيني، سواء في غزة 
والضفة أو الش��تات، ومنعت س��قوط بندقية املقاتل الفلسطيني الذي ظن أن عملية أوسلو نهاية الطريق، 
وأن الوقت حان لرفع بندقية الدولة، بدالً من بندقية الثائر املقاوم. وال داعي لالستطالة لشرح الدور الذي 
مارس��ته جماعة اإلخوان املسلمني في مصر في حتريك اجلماهير وحتش��يدهم. وال داعي لالستفاضة في 
دور ح��زب العدال��ة والتنمية التركي في قلب احلّيز السياس��ي ودمقرطته في البلد، واس��تقطابه قطاعات 

واسعة، سواًء في األناضول أو األطراف أو حتى الطبقات الوسطى والدنيا.
يش��ير ه��ذا كله إل��ى أن احل��ركات اإلس��المية )ال أفضل تس��ميتها اإلس��الم السياس��ي، ألن »العدالة 
والتنمية« ليس إس��الماً سياس��ياً في الواقع، بل حزب سياس��ي يحمل توجهات إسالمية محافظة( لعبت 
دوراً ثورياً في كس��ر احتكار قوى تقليدية للعمل السياس��ي، س��واء كانت قومية أو يس��ارية، علمانية أو 

عشائرية، وفي الوقت نفسه التفتت في نشاطها إلى العمل االجتماعي في أوساط املستضعفني.
ل��م يتجدد الفكر السياس��ي الديني غالباً منذ كتابات س��يد قطب الش��هيرة، إال في ح��االت قليلة، مثل 
تونس. وغالباً، لم يتطور العمل السياس��ي للحركات اإلسالمية، ألنه تقوقع على نفسه، ودخل في نفسية 
مظلومية تارًة، وش��عور بالثقة الزائدة بالنفس تارًة أخرى. وأي مش��روع سياس��ي ضخم، إس��المياً كان 
أم علمانياً، لن يكتب له االس��تمرار دون جتديد فكري وتطور سياس��ي، والطريقة إلحداث ذلك هي مبراكز 
األبح��اث ووس��ائل اإلع��الم املؤثرة الت��ي تخاط��ب اجلماهير وتبث فك��راً وخطاب��اً حديث��اً. وتتحول هذه 

احلركات، بغير ذلك، إلى حركة دعوية وحركة أسيرة في سجون االستبداد. 
وتؤكد جتارب إسالمية غير عربية، في إندونيسيا وتركيا مثالً، أن للحركات اإلسالمية دوراً محورياً 
ف��ي ترس��يخ الدميقراطية، بعد انهيار النظام القدمي، و»لم يتطور العمل السياس��ي للحركات اإلس��المية، 
ألنه تقوقع على نفسه، ودخل في نفسية مظلومية تارًة، وشعور بالثقة الزائدة بالنفس تارًة أخرى«، فيما 

القوى التقليدية التي ترتبط بالنظام القدمي حتفظت على الدميقراطية على الرغم من علمانيتها. 
خالصة القول، أن ثورية احلركات اإلسالمية في العقود املاضية لم ترتق إلى اخلطاب السياسي، بل 
اقتصرت على املمارسة والتنظيم. ومن دون هذه الثورية في اخلطاب السياسي والديني، فإنها تضع حداً 
ملس��يرتها بنفسها. في املقابل، س��يكون حاملاً ذاك العلماني والدميقراطي الذي يظن أن باإلمكان الوصول 
إل��ى نهض��ة عربية حقيقية، م��ن دون مش��اركة قوى إس��المية، تصحح العالق��ة املعيارية م��ا بني الدين 

والسياسة، أي الدين والدميقراطية، وإطارها العلماني، الذي من دونه لن تكون دميقراطية.{
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تدور أحداث مس���رحّية »فيلم أميركي طويل« لزياد الرحباني في مستشفى املجانن خال 
س���نوات احلرب األهلية. تخبرنا فصول املس���رحية عن األس���باب التي أدت بقاطني املستش���فى 
للوصول إلى اجلنون بعدما كانوا أناسًا طبيعين. يحكي أحدهم أنه كان يعمل محلًا سياسيًا 
وكاتب���ًا ف���ي إح���دى أهم الصحف، وتبعًا لذلك فق���د كان طبيعيًا أن يلجأ إلي���ه جيرانه وأقرباؤه 
لسؤاله عما ستؤول إليه األوضاع. فكان صاحبنا يأخذ َنفسًا عميقًا، ويرشف من فنجان القهوة 
ال���ذي أمامه، ثم يس���رد على س���ائليه بثقة رؤيته للمرحلة القادمة، ويدع���م هذه الرؤية باألدلة 
والقرائن واستشراف املستقبل الذي ُيتقنه. املشكلة التي واجهت صاحبنا أنه كلما قال لسائليه 
إن األوضاع س���تهدأ وأن األمور ستكون بخير، تندلع احلرب واالشتباكات، وحن يكون متشائمًا 
فيح���ذر من يس���أله من وقوع ح���رب مدمرة تأخذ في طريقها األخض���ر واليابس كانت األوضاع 
تعود للهدوء وتس���تقر األحوال. اس���تمر بصاحبنا على هذه احلال فترة من الزمن، فكل ما كان 

يتوقعه يحصل نقيضه، مما أفضى به في نهاية األمر ليكون في مستشفى املجانن.
احلال نفس���ه ينطبق على اللبنانين اليوم. فقبل أس���بوعن كان اللبنانيون ومعهم جميع 
احمللل���ن السياس���ين والباحث���ن ينّظرون ف���ي مقاباته���م ولقاءاتهم اإلعامية على الش���تاء 
الدافئ الذي يعيش���ه لبنان في ظل التس���وية التي متت قبل عام، وأن عجلة الدولة تس���ير على 
الس���كة الصحيح���ة، وأن لبن���ان أخي���رًا جنح باخلروج من لعب���ة احملاور اإلقليمي���ة، وأن التوافق 
والتناغم القائم بن رئيس اجلمهورية ورئيس مجلس الوزراء سيساهم بإيجاد احللول للكثير 
من املش���اكل التي اس���تعصى حلها خ���ال عقود، وأن ما مت إجنازه خال الع���ام األول من العهد 
اجلدي���د هو جزء يس���ير م���ن اإلجنازات التي س���يتم حتقيقها في الس���نوات اخلم���س األخرى. 
كل املؤش���رات والقرائ���ن كان���ت تق���ود إلى هذه اخلاصة. وق���د تصّدر رئيس احلكومة املس���تقيل 
س���عد احلريري املشهد في أكثر من مناس���بة لتأكيد التضامن احلكومي واإلصرار على متابعة 
الطريق مهما كانت العقبات. بل إنه في جلسة مجلس النواب إلقرار املوازنة، رّد على أحد نواب 
كتلته الذي أشار في كلمته إلى »إحباط سّني«، فنفى األمر وأكد أن األمور على خير ما يرام. 

اليوم، وبعد انقاب سعد احلريري )الرياض( على سعد احلريري )بيروت(، يعيش احملللون 
السياسيون واخلبراء والباحثون صدمة شبيهة بالصدمة التي أصيب بها صاحبنا في مسرحية 
زياد الرحباني. مش���كلة هؤالء ال تتعلق فقط ب���أن كل توقعاتهم وحتلياتهم وتنظيراتهم التي 
وزعوه���ا على وس���ائل اإلعام طوال عام ثبت خطؤها بل وحص���ل نقيضها، بل تكمن كذلك في 
أنهم ال يدركون ما حتمله قادمات األيام، وبالتالي هم س���يقفون عاجزين أمام أي س���ؤال يتعلق 

برؤيتهم حول ما ستؤول إليه األمور في املستقبل. 
فاستقالة احلريري كانت خارج التوقعات، وبالتالي من احملتمل أن تكون مجريات املرحلة 
املقبل���ة كذل���ك خارج التوقعات. وُيخش���ى من أن اس���تمرار احملللن السياس���ين في تقدمي رؤى 

خاطئة ومخالفة للواقع أن يكون مصيرهم كمصير صاحبنا في مستشفى املجانن.
ف���كل التوقعات مطروحة هذه األيام، املجنون منها قبل العاقل. فالعالم يعيش مرحلة من 
اجلنون السياسي كانت أولى مؤشراتها وصول دونالد ترامب إلى البيت األبيض، وصول آخرين 
ف���ي أماك���ن أقرب. هل يقول���ون مثًا إن اململكة العربية الس���عودية التي دفع���ت رئيس احلكومة 
لاس���تقالة س���تكون خطوته���ا التالي���ة ش���ّن ح���رب عس���كرية على لبن���ان حملاصرة ح���زب الله؟ 
ولك���ن، ه���ل بق���درة اململكة حتمل خوض حرب ثاني���ة بالتوازي مع حربها ف���ي اليمن، خصوصًا 
أن أوضاعه���ا الداخلي���ة غير مس���تقرة؟ ه���ل يقولون إن اململكة ق���د تلجأ مثًا لتش���جيع العدّو 
اإلس���رائيلي عل���ى خوض ه���ذه احلرب بالنياب���ة عنها؟ وهل »إس���رائيل« مطواعة له���ذه الدرجة 
لتنفي���ذ م���ا تريده اململكة؟! هل يقولون إن اس���تقالة احلريري هدفه���ا مقايضة امللف اللبناني 

مبلفات أخرى مع إيران...
ال بّد أن تكون لديهم أجوبة، وال بّد أن يقولوا شيئًا ميألون به هواء شاشات التلفزة. املوقف 
محرج، واألحداث متسارعة، وعليهم أن يتصرفوا بسرعة، وإال فإن مصيرهم أن يكونوا ممثلن 

في مسرحية جديدة عنوانها »فيلم سعودي قصير«.

بقلم: أواب إبراهيم

فيلم سعودي قصير!

أّكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
ي��وم االثنني، توافق الرأي بني بالده وروس��يا 
بخص��وص التركيز على إيجاد حل سياس��ي 
لألزمة الس��ورية. جاء ذلك في مؤمتر صحفي 
مشترك عقده في مدينة سوتشي الروسية مع 

نظيره فالدميير بوتني. 
وأوضح أردوغان أّنه تناول أبعاد األزمة 
السورية بكامل تفاصيلها مع نظيره الروسي 

خالل اجتماعهما اليوم.
القائم��ة ب��ني  الثنائي��ة  وع��ن العالق��ات 
اجلانبني، ش��دد أردوغان على ض��رورة إزالة 
كاف��ة العقب��ات الت��ي تعي��ق وص��ول حج��م 
التبادل التجاري بني بالده وروس��يا إلى مائة 

مليار دوالر أمريكي.
ودعا أردوغ��ان إلى إزالة كاف��ة العراقيل 
التي تعيق حركة رج��ال األعمال، مبا في ذلك 
رفع تأش��يرة الدخ��ول. الفتاً في هذا الس��ياق 
إلى أنه اتفق مع نظيره الروس��ي على تعميق 

عالقات البلدين.
وأش��ار إل��ى أن العالق��ات الدبلوماس��ية 
مس��تمرة بش��كل مكثف س��واء عب��ر اللقاءات 
املباشرة أو االتصاالت، وقال بهذا الصدد: لقد 
بدأنا التحضير من اآلن من أجل عقد االجتماع 
الس��ابع ملجلس التعاون رفيع املس��توى بني 
البلدين«، وأعرب عن امتنانه لدخول العالقات 
االقتصادية بني تركيا وروسيا مسار التصاعد 

بالتوازي مع العالقات السياسية.
وأّكد أردوغان أّن بالده تولي أهمية كبيرة 
لتطوير عالقاتها مع روسيا في كافة املجاالت 
والقطاع��ات، وخاص��ة في مج��ال الصناعات 

الدفاعية.
وفي مجال الطاقة، ش��دد الرئيس التركي 
عل��ى أن التع��اون فيما يتعلق مبش��روع خط 
قوي��و  أق  ومحط��ة  الترك��ي  الس��يل  أنابي��ب 

أردوغان: متفقون مع روسيا
بخصوص التركيز على إيجاد حل سياسي لسوريا
النووي��ة يتقدم في مس��اره، مبين��اً أنه تناول 
ه��ذه املس��ألة م��ع بوت��ني. وأض��اف: »نولي 
ف��ي  املش��اريع  ه��ذه  لتنفي��ذ  كبي��رة  أهمي��ة 
موعدها، ونرحب بإمت��ام أعمال مّد األنانبيب 
ف��ي اجل��زء الروس��ي، كما أنن��ا مهتم��ون جداً 

باجلانب املتعلق ببلدنا«.
وأك��د رغبته ف��ي إجراء مراس��م تدش��ني 
محط��ة أق قوي��و خ��الل األس��ابيع القادم��ة، 
مبش��اركة الرئي��س الروس��ي في حال س��مح 

جدول أعمال بوتني بذلك.
كم��ا ش��دد أردوغ��ان عل��ى رغب��ة تركي��ا 
ف��ي إحراز تق��دم أكبر في العالق��ات باملجالني 
الثقاف��ي والس��ياحي، الفت��اً إل��ى أن أكث��ر من 
أربعة ماليني س��ائح روس��ي قدموا إلى تركيا 
الع��ام  م��ن  األول��ى  التس��عة  األش��هر  خ��الل 

احلالي.
خ��ط  مش��روع  أن  إل��ى  اإلش��ارة  جت��در 
أنابي��ب الس��يل الترك��ي، يتكون م��ن خطني، 
أحدهم��ا لتلبي��ة احتياج��ات تركيا م��ن الغاز 
الطبيع��ي، والثان��ي لنقل الغاز الروس��ي إلى 
أوروب��ا عب��ر األراضي التركية، حيث س��ينقل 
15.75 ملي��ار مت��ر مكعب من الغاز الروس��ي 
إل��ى تركيا، وس��يدخل حّيز االس��تخدام خالل 

العام 2019.
وف��ي كان��ون األول 2010، وّقع��ت تركيا 
وروسيا اتفاقاً للتعاون حول إنشاء وتشغيل 
»محط��ة أق قويو« للطاق��ة النووية في والية 

مرسني جنوبي تركيا. 
وتبلغ تكلفة املشروع الضخم حوالي 20 
مليار دوالر، وسيس��هم ف��ي تعزيز أمن الطاقة 
في تركي��ا، وإيجاد فرص عم��ل جديدة. و»أق 
قوي��و« ه��ي أول محط��ة نووي��ة ب��دأت تركيا 
إنش��اءها في مرس��ني عل��ى البحر املتوس��ط، 
وتقوم ش��ركة »روس آتوم« الروسية للطاقة 

مواقيت الصالة
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