
رّب ضارة نافعة!
قبل عشرين يومًا من اآلن، كان الرئيس سعد احلريري يعقد جلسات حلكومته، ويأوي 
إلى بيت الوسط، ويتردد على القصر اجلمهوري في بعبدا.. لكنه كان يشتكي الركود ورتابة 
أوضاعه السياس���ية.. فحكومته كانت حكومة وحدة وطنية، تضم كل األطياف السياس���ية، 
ال س���يما النقيض���ن: ح���زب الل���ه والتيار الوطني احل���ر، ممثاًل بوزير اخلارجي���ة الذي كان 
يط���وف الق���ارات اخلم���س، مرّوجًا حلزبه وموقع���ه املنتظر ف���ي العهد الق���ادم. وكانت كتلة 
الرئي���س احلري���ري مفككة متناقض���ة، وهو يريد أن يخ���وض بها انتخاب���ات نيابية بقانون 
غير محس���وم. فجأة، جاءت عملية التنحي، أو احلجر على الرئيس احلريري، فاالس���تقالة 
من الرياض، مما أثار حفيظة الشعب اللبناني بكل أطيافه، وكلهم يطالب بعودته. الى أن 
برزت صيغة احلل، أو التس���وية.. فانتقل احلريري الى باريس، حيث لقي اس���تقبااًل رسميًا 
كان على رأسه الرئيس ماكرون، ثم الى القاهرة حيث التقى الرئيس السيسي.. وبعدها الى 
العرض العس���كري مع الرئيس���ن عون وبري.. ثم الى بيت الوسط حيث استقبل استقبال 
الفاحتن. وس���واء أكد الرئيس احلريري اس���تقالته أو تراجع عنها، فهل كس���ب احلريري أم 

خسر، وهل حتسن وضعه الشعبي واالنتخابي أم تراجع؟! اخليار األول هو األصح.

سياسيــّة أسبوعيـّـة جامعـــة AL-AMAN1000
ليرة

16
صفحة

بعد عودة الحريري إلى بيروت:

تيار المستقبل إلى أين؟

المؤتمر الوزاري العربي
والموقف من إيران وحزب الله

البعد السوري في التأزيم اإلقليمي الراهن 
بعد تساقط قوات داعش
استقاالت جماعية

بـ»الهيئة العليا« للمعارضة السورية

تفاهم مرحلي )روسي أميركي( 
بشأن سورية

إيران والسعودية
واحتماالت المواجهة
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بعد بيان وزراء الخارجية العرب

هل دخل لبنان
ساحة الصراع اإلقليمي؟

لقاء القاهرة الفلسطيني:
جدول زمني مصري ورفض التفاقية المعابر
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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(

السفير السعودي الجديد 
في بيروت

وص��ل الس��فير اجلديد للس��عودية في 
لبن��ان، االثن��ن املاض��ي إلى بيروت لتس��لم 

مهماته رسمياً.
وكان في اس��تقباله على مدخل الطائرة 
في مط��ار رفي��ق احلري��ري الدولي، س��فراء 
الكوي��ت عبد الع��ال القناعي، اإلم��ارات حمد 
س��عيد الشامس��ي، مص��ر نزي��ه النج��اري، 
العراق علي العامري، س��لطنة عمان بدر بن 
محم��د املنذري، تونس محمد ك��رمي بودالي، 
املغرب محمد كرين، فلس��طن أش��رف دبور، 
اجلزائر أحمد بو زيان، السودان علي صادق 
عل��ي، مدي��ر املراس��م ف��ي وزارة اخلارجي��ة 
ضومي��ط،  عس��اف  بالتكلي��ف  اللبناني��ة 
الوزي��ر املف��وض القائم باألعمال الس��عودي 
ف��ي بي��روت ولي��د بخ��اري وطاقم الس��فارة 
الس��عودية. وبع��د اس��تراحة قصي��رة ف��ي 
صال��ون الش��رف غ��ادر اليعق��وب املطار من 
دون اإلدالء ب��أي تصري��ح، وس��ط إجراءات 

أمنية مشددة في املطار.

»سّيدة الجبل«: 
سلمان فتح صفحة مشرقة

العاه��ل  اجلب��ل«  س��يدة  »لق��اء  حّي��ا 
عبدالعزي��ز  ب��ن  س��لمان  املل��ك  الس��عودي 
»ال��ذي فتح صفح��ة ضرورية ومش��رقة في 
ملف العاقات اإلس��امية – املس��يحية على 
مس��توى العال��م، تبش��ر بح��وار حض��ارات 
وثقاف��ات ب��دل الصراعات ومراكم��ة األحقاد 
والش��كوك والريب��ة في م��ا بينه��ا، الختياره 
بطري��رك املوارن��ة الكاردين��ال م��ار بش��ارة 
بط��رس الراع��ي لإلطالة معه وم��ن خاله، 
على مسيحيي لبنان والشرق والعالم بواقع 
اإلسام املعتدل واملنفتح على احلوار والذي 

يقبل اآلخر املختلف«. 
وس��جل في بيان إثر اجتماعه ل�»غبطة 
البطريرك، رؤيته الصائبة على غرار أسافه 
البطارك��ة الكب��ار، ف��ي ماقاة مب��ادرة قيادة 
املش��كورة«،  الس��عودية  العربي��ة  اململك��ة 
األبع��اد  ذات  الزي��ارة  »ه��ذه  أن  واعتب��ر 
املس��يحين  ضم��ان  أن  رّس��خت  العظيم��ة، 
وتوس��يع  احل��وار  ف��ي  يكم��ن  واملس��لمن 

املساحات املشتركة في ما بينهم«.

مجلس العمل: لوقف 
التحريض ضد السعودية

واالس��تثمار  العم��ل  مجل��س  أب��دى 
اللبناني في اململكة العربية السعودية أسفه 
ملستوى التحريض العالي اللهجة من بعض 
األوس��اط في بي��روت، ال��ذي قابله اس��تياء 
ش��ديد ف��ي األوس��اط الش��عبية واإلعامي��ة 
الس��عودية، ظهر جلياً على وسائل التواصل 
االجتماعي. وناشد رئيس اجلمهورية ميشال 
ع��ون املبادرة ش��خصياً إلى تبري��د األجواء، 
ووق��ف احلم��ات اإلعامي��ة والتحريضي��ة؛ 
مراع��اة ملصال��ح 300 أل��ف لبنان��ي بات��وا 
مهددي��ن بلقم��ة عيش��هم، وف��ي متكنه��م من 
االس��تمرار بلعب دورهم في متابعة أعمالهم 
وشركاتهم؛ جراء االستياء الشعبي املتنامي 
في الدول التي تس��تضيفهم. وأعلن املجلس 
أنه س��يقوم بتحرك األس��بوع املقبل لش��رح 

موقفه من التطورات األخيرة.

نصرالله ينفي »رسميًا« 
إرسال أسلحة إلى اليمن

أعل��ن األم��ن الع��ام ل��� »ح��زب الل��ه« 
الس��يد حس��ن نصرالل��ه »أننا ننتظ��ر عودة 
رئي��س احلكوم��ة س��عد احلري��ري«، مؤكداً 
أنه »بالنس��بة إلينا، ليس مستقياً الى حن 
عودت��ه«. وأش��ار ال��ى »أننا عندم��ا نفهم كل 
ش��يء س��نقول ما لدينا«، مش��دداً على »أننا 

منفتحون على كل نقاش«.
وق��ال ف��ي كلمة ل��ه عبر الشاش��ة: »لقد 
س��معنا كام��اً عن خ��رق ح��زب الل��ه لبنود 

التسوية، ولن نرد على هذا الكام«.
وعلّ��ق على البيان الص��ادر عن جامعة 
ال��دول العربي��ة والذي وصف ح��زب الله ب�� 
»اإلرهاب��ي«، فتوّجه إلى »ش��عب املقاومة« 
بالق��ول: »ما س��معتموه باألمس ف��ي البيان 
العربي إنس��وه وطنش��وا، وتابعوا مسيركم 
في طريق االنتصارات التاريخية«. ووصف 
توزي��ع  مس��ؤولية  الل��ه«  »ح��زب  حتمي��ل 
الصواريخ الباليس��تية ب�»السخيف«، نافياً 
»إرسال أسلحة أو صواريخ أو حّتى مسدس، 
إلى اليمن أو البحري��ن أو الكويت أو العراق، 
وال إل��ى أي بل��د عربي«. وأش��ار إلى إرس��ال 

احلزب ساحاً الى غزة وسوريا فقط.
كما نفى »رسمياً وبشكل قاطع أن يكون 
حلزب الله عاقة بإطاق صاروخ باليس��تي 
عل��ى الري��اض«، قائ��اً: »ال عاق��ة لن��ا بأي 
صاروخ أطلق س��ابقاً أو أي صاروخ سيطلق 

الحقاً.

نقوال: مع الحوار 
حول السالح

أك��د عضو تكت��ل »التغيي��ر واالصاح« 
النائ��ب نبي��ل نقوال »أنن��ا مع احل��وار في ما 
يتعل��ق بس��اح حزب الل��ه، م��ن دون تدخل 
أي دول��ة وإن كانت ش��قيقة، غير أننا نرفض 
اعتب��اره إرهابياً، ذلك أن احل��زب الذي دافع 
عن لبنان، ف��ي وقت تخاذلت في��ه كل الدول 
العربي��ة ف��ي مس��اعدته ال يج��وز أن يوصم 
باالره��اب، علم��اً أن��ه ميث��ل ش��ريحة كبيرة 
الع��رب  يس��اعد  ل��م  فيم��ا  اللبناني��ن،  م��ن 
الش��عب اللبناني عندم��ا كان يتعرض للقهر 
والتعذي��ب«، الفت��اً إلى أن��ه »إذا كان العرب 
يعتبرون أن متويل حزب الله اآلتي من إيران 
يش��كل له��م مش��كلة، فليذهبوا إل��ى محاربة 
ايران، وكل ما هو عكس ذلك ُيعّد جتّنياً على 
لبنان«. وسأل في حديث إلى وكالة »األنباء 
املركزية«: »منذ متى كانت اجلامعة العربية 
تقوم بعمل ايجابي جت��اه القضايا العربية، 
وملاذا لم تتخذ مواقف كهذه عندما كان لبنان 
يتعرض لاعتداءات االسرائيلية؟«، معتبراً 
أن »اجلامعة العربي��ة باتت جامعة التفرقة 

العربية«.

ملك األردن للجمّيل:
 نقف إلى جانب لبنان

اس��تقبل العاهل األردني املل��ك عبدالله 
الثان��ي، في قصر احلس��ينية ف��ي العاصمة 
األردني��ة، رئيس حزب »الكتائ��ب اللبنانية« 
النائ��ب س��امي اجلمّي��ل، الذي ي��زور عّمان، 

تلبية لدعوة رسمية.
بي��ان  بحس��ب  احملادث��ات،  وتناول��ت 
»التط��ورات  للجمي��ل،  االعام��ي  للمكت��ب 
الراهنة على الس��احتن االقليمية والدولية، 
وق��د وض��ع املل��ك عبدالل��ه الثان��ي النائ��ب 
اجلميل، في أجواء املس��تجدات الدقيقة التي 
متر به��ا املنطق��ة«، مؤك��داً »عم��ق العاقات 
التاريخي��ة واألخوية ب��ن البلدين، ووقوف 
األردن الكام��ل إلى جانب لبن��ان في جهوده 
لتج��اوز التحدي��ات واحلف��اظ عل��ى وحدته 
الوطنية وسيادته وأمنه واستقراره، وصوالً 
إلى بناء املستقبل األفضل للشعب اللبناني«. 

وأعرب اجلميل عن تقديره ل�»مواقف األردن، 
بقيادة امللك عبدالل��ه، الداعمة لوحدة لبنان 
واس��تقراره وازدهاره، ومساعيه املتواصلة 
لتحقي��ق األم��ن واالس��تقرار ف��ي املنطق��ة«، 
ش��اكراً »األردن عل��ى دعم اجلي��ش اللبناني 

ومساعدته«.

أبو فاعور: هاجس جنبالط 
الوحدة الوطنية

ع��رض عض��و »اللق��اء الدميوقراط��ي« 
النائب وائ��ل أبو فاعور، مع س��فيرة االحتاد 
االوروبي في لبنان كريستينا السن لألوضاع 

والتطورات السياسية في لبنان. 
وأك��د بع��د اللق��اء أن »هاج��س رئي��س 
احل��زب التقدم��ي االش��تراكي النائ��ب ولي��د 
جنباط ه��و احلفاظ على الوح��دة الوطنية 
واالستقرار السياس��ي واألمني واالقتصادي 
ال��ذي ه��و مصلح��ة ل��كل اللبناني��ن والذي 
نأم��ل أن ياق��ي دفع��اً إيجابي��اً بع��د ع��ودة 
الرئيس س��عد احلريري الى لبنان مبا ميثله 
م��ن ضمانة لاعت��دال واالس��تقرار والوحدة 
الوطنية التي مهما تعددت الرؤى السياسية 
واالختاف��ات فهي تبقى هاجس��ه واهتمامه 

األساسي«.

لقاء أبو الغيط وبّري
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري 
ف��ي عن التين��ة االمن الع��ام جلامعة الدول 
العربية أحم��د ابو الغيط، وتن��اول احلديث 
التطورات الراهن��ة واجواء اجتماع اجلامعة 

العربية والقرار الذي صدر عنها.
وق��ال الرئي��س ب��ري ع��ن اللق��اء رغ��م 
التوضيح من س��عادة األمن العام للجامعة 
العربي��ة، ذكرته مبقدمة الق��رار »العتيد«، اذ 
يؤك��د أهمي��ة ان تك��ون العاقات ب��ن الدول 
العربي��ة واجلمهورية اإلس��امية ف��ي إيران 

قائمة على مبدأ حسن اجلوار…
كما ان القرار بعنوان احلكومة اللبنانية 
غير موفق على االطاق، ان لم أقل انه مسيء 

في ظرف التمّوج احلكومي احلاضر.
اب��و الغي��ط ان »اجلمي��ع  ب��دوره أك��د 
اللبنان��ي  الوض��ع  بخصوصي��ة  يعت��رف 
ولبن��ان ال ميكن أن يكون مس��رحاً ألي صدام 

عربي – إيراني«.

الجماعة اإلسالمية تلتقي جنبالط في كليمنصو
»اللق��اء  رئي��س  اس��تقبل 
ولي��د  النائ��ب  الدميقراط��ي« 
جنب��اط ف��ي دارت��ه بكليمنصو، 
اإلس��امية  اجلماع��ة  م��ن  وف��داً 
برئاسة األمن العام األستاذ عزام 
األيوبي، ومش��اركة رئيس املكتب 
السياسي النائب السابق األستاذ 
أس��عد هرموش والنائب الدكتور 
املكت��ب  وعض��و  احل��وت  عم��اد 

السياسي األستاذ عمر سراج.
وش��ارك إلى جانب جنباط، 
جنل��ه تيم��ور والنائب��ان غ��ازي 

العريض��ي ووائل أبو فاعور وأمن الس��ر الع��ام في احلزب 
التقدم��ي االش��تراكي ظافر ناصر ومف��وض الداخلية هادي 

أب��و احلس��ن. وتن��اول البح��ث آخر التط��ورات السياس��ية 
الراهنة.

لقطات لبنانية

وجهة نظر

 التط���ورات السياس���ية التي حصل���ت منذ الرابع من تش���رين الثاني 
اجل���اري زاخرة بالدالالت الداخلية واخلارجية، ومن املرجح أن يكون لها 
تداعيات ش���تى في أكثر من ميدان وعلى أكثر من صعيد. فالتباين الذي 
ظهر الى العلن بن احلكم احلالي في اململكة العربية الس���عودية وقيادة 
تيار املستقبل في ما يتعلق بإدارة الوضع اللبناني لم يعد محدود اآلفاق، 
ب���ل امتد ليش���مل العديد من ال���دول األوروبية والعربية بش���كل متفاوت، 

وقد يكون هذا التباين قد وصل الى خط واشنطن - الرياض أيضًا. 
وق���د نش���طت إثر ت���الوة الرئيس س���عد احلريري بيان اس���تقالته من 
العاصم���ة الس���عودية، وم���ن ث���م بق���اؤه فيه���ا، تدخ���الت عربي���ة أجهضها 
الس���عوديون الذين لم يتمكنوا من أهمال الوس���اطة الفرنس���ية املدعومة 
أميركي���ًا. وق���د أفلحت هذه الوس���اطة في إخ���راج الرئي���س احلريري من 
الس���عودية، وثب���ت أن باري���س وواش���نطن وبرل���ن و... ال ترغ���ب ف���ي قلب 
الطاولة اللبنانية وحترص على اس���تمرار االس���تقرار النسبي الذي تنعم 
به الس���احة اللبنانية، والذي يس���تند حاليًا إلى تس���وية تفاهمية وجدت 
منذ تش���كيل حكوم���ة الرئيس متام س���الم، وتعززت بتس���وية الحقة أنهت 
الش���غور الرئاس���ي وق���ادت العم���اد ع���ون الى قص���ر بعبدا منذ نحو س���نة، 
وقد أعادت تلك التس���وية أيضًا الرئيس س���عد الدين احلريري الى س���دة 

الرئاسة الثالثة. 
وق���د أوحى اجتماع جامع���ة الدول العربية ال���ذي انعقد في القاهرة 
يوم األحد املاضي أن مصر وبعض الدول العربية األخرى تفّضل معاجلة 

أكثر هدوءًا في ما يتصل بالوضع اللبناني. 
لقد منحت األزمة األخيرة مصر مساحة أكبر من التأثير من خالل 
الس���احة اللبنانية، وهذا ما أكدته زيارة الرئيس س���عد احلريري للقاهرة 
وه���و ف���ي طريق العودة الى بيروت، وأش���ارت بوضوح الى ت���وق لبناني الى 
اش���راك مصر في ممارس���ة التأثير على الساحة اللبنانية وعدم ترك هذه 
الس���احة لالحتكار السعودي الذي انفجر في األس���ابيع الثالثة املاضية، 
دون أن يعني ذلك أن هناك تعاركًا مصريًا سعوديًا على الساحة اللبنانية، 

وذلك بفعل ارتباط احلكم احلالي في مصر بالسياسة السعودية. 
كي���ف ميك���ن أن تؤث���ر التطورات األخي���رة بالعالقة ب���ن أركان احلكم 

اللبناني؟ وأي وضع حكومي ميكن أن يوجد بعد كل ما حدث؟
اذا سلمنا جداًل بأن الرئيس سعد احلريري سيخضع حرفيًا للرغبة 
الس���عودية، فإن النتيجة الطبيعية لذلك س���تكون اصراره على اس���تقالة 
حكومته، وامتناع تيار املس���تقبل عن املش���اركة في أية حكومة يوجد فيها 
حزب الله املس���تمر في أداء دوره اإلقليمي املتعاظم. ولكن الوقائع تش���ير 
الى أن الرئيس احلريري ال مييل الى هذا التوجه في السلوك السياسي 
على الساحة اللبنانية، وهو سيبحث دومًا عن وسائل للتملص من تبعات 
املوق���ف الس���عودي، ول���ن يألو جهدًا لالس���تعانة بأّي من املواق���ف الغربية 
املتفهمة لس���لوكه السياسي الذي اعتمده منذ انخراطه في تسوية انهاء 
الف���راغ الرئاس���ي قبل عام من الزمن، وس���يلجأ أيضًا إل���ى القاهرة، ليس 
لتوجي���ه الش���كر له���ا عل���ى تضامنه���ا معه في األزم���ة األخي���رة فقط، بل 
لطلب مد العون في تلين املوقف السعودي على الساحة اللبنانية. فهل 
يفلح الرئيس احلريري في مهمته االس���تقاللية اجلديدة، وهل يجد من 
ميد له يد العون من فريقه السياسي ومن باقي أفرقاء الساحة اللبنانية 

الذين يحتاج الى مالقاتهم له في منتصف الطريق؟

مصر: دور أكبر لبنانيًا 
بقلم: أمين حجازي
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ملشاريعها في منطقة اخلليج وفي العالم. وال تزال هذه املواجهة قائمة، ويشكل 
حزب الله في لبنان أداتها األقوى واألبرز.

كانت هذه وس��يلة ملواجهة التيار اإلس��امي وتفتيته مذهبياً، وزرع الفتنة 
في س��احته. وجاءت الوس��يلة الثانية الت��ي ال تقل عن األول��ى فاعلية وأهمية. 
وهي تتلخص في انعاش التيارات اإلسامية املتطرفة، ومتكينها من امتاك املال 
والساح، وأن تستفيد من جتارب احلركات اإلسامية القدمية في ميادين العمل 
العام. فأين كانت »النصرة« و»داعش« أيام انتعاش القوى اإلس��امية، س��واء 
في مصر أو تونس أو س��وريا أو اليمن وليبيا؟ وعندما جرى قمع هذه احلركات، 
وإفش��ال هذه التجارب، جرى اس��تياد املنظمات املتطرفة منذ س��نة 2014 وما 
ج��اء بعدها. بدأت »داعش« من املوصل والرم��ادي في العراق، حيث جرى فتح 
أبواب الس��جون العراقية ليخرج منها رم��وز حزب البعث القدامى، من العاملن 
مع نظام صدام حسن، لتحملهم سيارات ذات دفع رباعي إلى احلدود السورية. 
هذا في العراق، أما في س��وريا فقد جرى االفراج عن مئات املعتقلن السياسين 
من املتطرفن، من س��جن حلب املركزي، وسجن صيدنايا وغيرهما، ليذهبوا الى 
مدينة الرقة وينضموا ال��ى إخوانهم العراقين القادمن من بلدهم. وتأكيداً على 
تبني منوذج داعش )األش��د تطرفاً( فقد انس��حبت القوات العراقية من مواقعها 
املتقدمة، ال س��يما في مصافي النفط، لتتس��لم »داعش« أنبوب نفط غزير ش��كل 

مصدراً رئيسياً لتمويل التنظيم واطاق يده بعيداً عن أي رقابة.
نح��ن في لبنان ش��هدنا جتربة إس��امية متطرفة ع��ام 2007 حتت عنوان 
»فتح اإلسام« في مخيم النهر البارد، إذ كان املسمى )شاكر العبسي( في سجن 
حل��ب املركزي، فجرى االفراج عنه ليذهب عدة أش��هر الى الع��راق، يعود بعدها 
ليش��رف تنظيم »القي��ادة العام��ة« على تش��كيل مجموعة من عت��اة املتطرفن، 
يقوده��م )العبس��ي( الى لبنان، الى مخيم ش��اتيا أوالً، ثم ال��ى النهر البارد في 
ش��مال لبنان حيث عمل هناك عدة أش��هر، وضع يده خالها على مخازن س��اح 
»القيادة العامة« والقوى املنشقة عن حركة فتح.. ويخوض معارك مع اجليش 
اللبنان��ي، أدت ال��ى تدمير املخيم، وس��قوط مئات القتلى.. لينس��حب العبس��ي 

بعدها ويعود من حيث أتى الى سوريا.
ماذا بعد؟! يفاخر بعض الذين ش��اركوا في عمليات تصفية منظمات الثورة 
الس��ورية، بأنه��م قض��وا على اإلره��اب، خاص��ة بعد حتري��ر مدين��ة البوكمال 
مبحافظ��ة دي��ر ال��زور، وأن طائ��رات أمريكي��ة كان��ت حتل��ق ف��وق معس��كرات 
التنظيم��ات املتطرف��ة، وال س��يما »داعش«، وأن إح��دى الطائرات انتش��لت عدة 
مس��ؤولن في داعش من أرض املعركة.. قد يكون ه��ذا صحيحاً.. لكن الصحيح 
واألكي��د هو أن قوات حزب الله أش��رفت على نقل مجموع��ة من مقاتلي »داعش« 
من »جرود القاع« قرب احلدود اللبنانية الى دير الزور، وأنهم كانوا يقّدمون لهم 

الطعام واملاء املثلج في باصات مكّيفة، الى أن بلغوا املكان الذي يريدون.
املعرك��ة ضد الفصائ��ل املتطرفة لم تنته بع��د، ومن َيَر غير ذل��ك فهو واهم. 
واملقاتلون الذين تركوا س��احهم وانتشروا في املدن والقرى قد تكون لهم عودة، 

بأسلوب مسلح أو غير ذلك.

بعد انطواء صفحة ما س��مي »الربيع العربي« وظهور التيار اإلس��امي فيه 
كأقوى مكّون من مكّونات الس��احة الش��عبية والسياس��ية ف��ي العاملن العربي 
واإلس��امي، تلقفت الدوائر الغربية الرس��الة، ووضعت مواجه��ة هذا التيار في 
مقدم��ة اهتماماتها، خاصة بعد املمارس��ات اإلرهابية الت��ي أقدمت عليها بعض 

التنظيمات التي حتمل اسم اإلسام في العاملن العربي واإلسامي.
وج��اء ف��ي مقدمة عمليات التصدي للتيار اإلس��امي ش��ق صف��ه، وتعميق 
ج��ذور االنتم��اءات املذهبي��ة، فب��دل أن كان هن��اك عال��م إس��امي واح��د، ب��ات 
لدينا عالم س��ّني وآخر ش��يعي، خاصة بعد جناح التجرب��ة اإليرانية في إقامة 
جمهوري��ة إس��امية تعتمد املذهب الش��يعي، في دول��ة نفطية واقع��ة في عمق 
اخلليج، العربي أو الفارس��ي، اس��تطاعت انعاش احلضور الشيعي في عدد من 
األقط��ار املجاورة. باملقابل، لم تس��تطع أقط��ار اخلليج األخرى، من الس��عودية 
الى جاراتها العربيات، أن تقدم ش��يئاً في هذه املجال، فالسعودية بلد احلرمن 
وقبل��ة املس��لمن، لكنه��ا ال حتم��ل رس��الة، بل ه��ي تاح��ق الدعاة اإلس��امين 
وتعتقله��م باتهامات واهية ال تش��كل أي خطر على أمن البلد أو األس��رة احلاكمة 
فيه. وهنا اس��تيقظ الوعي القومي لدى أنظمة اخلليج، وبدأت مواجهة مفتوحة 
ض��د إيران وكل من ميّت إليها بصلة. كذلك إلى االمتدادات الش��يعية، س��واء في 

أقطار اخلليج أو في العراق ولبنان وأفغانستان وغيرها.
مع��روف أن لبن��ان بل��د مرك��ب طائفي��اً ومذهبي��اً، وكان املس��يحيون في��ه 
يتلقون دعماً غربياً عبر الفاتيكان وغيره من املؤسس��ات التبشيرية واالمنائية. 
واملسلمون الس��ّنة تتلقى معاهدهم الشرعية مساندة من األزهر، وبعض قواهم 
السياس��ية تلقت دعماً مالياً سعودياً، ال س��يما بعد بروز التيار احلريري. وبعد 
انتصار اجلمهورية اإلسامية في إيران قّدمت دعماً مالياً وثقافياً كبيراً، جتلى في 
أبرز صوره بدعم حزب الله، عن طريق تدريب وتأهيل رجاله ودعم مؤسساته، 
واستمر هذا الدعم وتطّور ليصبح احلزب هو املمثل الرئيسي للشيعة في لبنان، 
مما أتاح له االنتش��ار الى األقطار العربية األخرى، ال س��يما في س��وريا والعراق 

وبعض أقطار اخلليج..
لذل��ك فقد بات لبن��ان هو الس��احة الش��يعية املتقدمة، وهو مرك��ز التأهيل 
والتدريب، ثقافياً وسياس��ياً وعسكرياً، خاصة أن مناطق اجلنوب، على احلدود 
مع فلس��طن احملتل��ة، مما أتاح ل��ه أن يركز على مش��روع املقاوم��ة، وأن ميتلك 

قدرات لوجستية كبيرة، في بلد حّر واقع على احلدود مع الكيان الصهيوني.
وعندم��ا بدأت املواجه��ة ب��ن اإلدارات األمريكية املتاحقة ض��د إيران، كان 
ح��زب الله هو األعلى ق��درة على الصمود ف��ي املواجهة. وعندما انتقلت س��احة 
املواجهة إلى مناطق اخلليج، بن إيران وأقطار اخلليج العربية، شكل حزب الله 
س��احة تفاعل، سياسي واستراتيجي، في مواجهة أقطار اخلليج التي اعتمدتها 
اإلدارة األميركي��ة، ال س��يما مع بداية حك��م الرئيس ترامب، ف��كان املؤمتر الكبير 
ال��ذي دعت إلي��ه اململكة العربية الس��عودية في الرياض ي��وم 21 أيار املاضي، 
وال��ذي انتهى بأن يحمل ترامب معه مش��اريع تقدر قيمته��ا بأربعمائة وثمانن 
مليار دوالر، في مقابل االتفاق األمريكي السعودي على مواجهة إيران والتصدي 

مشاريع التطّرف
واالنقسام المذهبي
في العالم العربي

النقط��ة األولى هي حتميل »حزب الله«، »الش��ريك 
ف��ي احلكوم��ة اللبناني��ة مس��ؤولية دع��م اجلماع��ات 
اإلرهابي��ة باألس��لحة املتط��ورة«، وتؤكد ه��ذه النقطة 
مس��ؤولية احلكومة اللبنانية املباش��رة عن كل ما يقوم 
به »حزب الله« في س��وريا والعراق واليمن والبحرين، 
وألن��ه ش��ريك ف��ي احلكوم��ة اللبناني��ة، فاملس��ؤولية 
الع��رب،  اخلارجي��ة  وزراء  بي��ان  بحس��ب  مش��تركة 
وبالتال��ي على احلكوم��ة اللبنانية مس��ؤولية مواجهة 
»ح��زب الله« أو اعتبارها ش��ريكاً له، وبذلك س��تتحمل 

نتائج هذا األمر.
النقط��ة الثاني��ة مطالب��ة بي��ان وزراء اخلارجي��ة 
الع��رب »ح��زب الل��ه« »بالتوق��ف ع��ن نش��ر التط��رف 
والطائفي��ة والتدخ��ل ف��ي الش��ؤون الداخلي��ة لل��دول 
وعدم تق��دمي أي دعم لإلره��اب واإلرهابين في محيطه 

اإلقليمي«.
وه��ذا يعني وض��ع جامعة ال��دول العربية »حزب 
الل��ه« على الئحة املنظمات اإلرهابية، وأنه يقوم بنش��ر 
التطرف والطائفي��ة، وكذلك بدعم اإلرهاب واإلرهابين، 
وبذلك يصبح اس��تهداف »حزب الل��ه« ومن معه متاحاً 

في الدول العربية وكذلك في لبنان.
لكن كي��ف ميكن الدول العربي��ة مواجهة »إرهاب« 

حزب الله في لبنان واملنطقة؟
في ه��ذا اإلطار كان الفتاً البي��ان الصادر عن البيت 
األبي��ض الس��بت املاض��ي ف��ي واش��نطن بع��د اتصال 
الرئي��س ترامب بالرئيس الفرنس��ي إميانويل ماكرون، 
وج��اء فيه أن »الرئيس دونال��د ترامب حتدث اليوم مع 
الرئي��س الفرنس��ي إميانوي��ل ماكرون ع��ن الوضع في 
لبنان وس��وريا، وأنهم��ا اتفقا على العمل م��ع حلفائهما 
ملواجه��ة النش��اطات املزعزع��ة لاس��تقرار الت��ي يقوم 
به��ا ح��زب الل��ه وإي��ران ف��ي املنطق��ة«، وإذا تذكرنا ان 
ه��ذا البيان جاء في ظل الزيارة الت��ي يقوم بها الرئيس 
احلري��ري الى باريس، فإن مام��ح املرحلة أو املواجهة 

القادمة في لبنان تبدو واضحة.
باختص��ار، الس��احة اللبنانية أصبح��ت مفتوحة 
على الص��راع اإليراني - الس��عودي، فه��ل يدفع لبنان 

واللبنانيون الثمن؟{
بسام غنوم

اإليراني - السعودي في املنطقة.
وأول مام��ح ه��ذه السياس��ة اجلدي��دة، أن لبنان 
بع��د التط��ورات السياس��ية والعس��كرية ف��ي الع��راق 
وس��وريا أصبح ج��زءاً من مناط��ق الصراع ب��ن إيران 

والسعودية.
النقطة الثانية هي ان كل األسلحة أصبحت مباحة 
في الصراع م��ع إيران و»حزب الله« ف��ي لبنان، ويؤكد 
ذلك اتهام وزراء اخلارجية العرب »حزب الله« ب�»نشر 
التط��رف والطائفي��ة والتدخ��ل ف��ي الش��ؤون الداخلية 

للدول«.
النقط��ة الثالث��ة، وه��ي األهم، ه��ي ق��درة الرئيس 
احلري��ري على الس��ير ف��ي االس��تراتيجية الس��عودية 

اجلديدة في مواجهة »حزب الله« وإيران في لبنان.
بع��د ه��ذه الق��راءة األولي��ة ملرحل��ة ما بع��د عودة 
الرئي��س احلري��ري ال��ى لبن��ان، يج��در التوق��ف عن��د 
مضم��ون بيان وزراء اخلارجية العرب وما جاء فيه من 

اتهامات ل�»حزب الله«.

عل��ى  وكذل��ك  واالقتص��ادي، 
الصعيد األمني؟

وهل مواجهة سياس��ات 
إيران و»حزب الله« في لبنان 

حتظى بغطاء أميركي؟
أثاره��ا  كثي��رة  أس��ئلة 
البي��ان الص��ادر ع��ن اجتماع 
خارجي��ة  وزراء  مجل��س 
القاهرة،  ف��ي  العربية  ال��دول 
وال س��يما بع��د حتمي��ل بيان 
»ح��زب  العربي��ة  اجلامع��ة 
الله« »الش��ريك ف��ي احلكومة 

اللبناني��ة مس��ؤولية دع��م اجلماع��ات اإلرهابي��ة ف��ي 
الدول العربية باألس��لحة املتط��ورة«، ومطالبة احلزب 
»بالتوق��ف عن نش��ر التط��رف والطائفي��ة والتدخل في 
الشؤون الداخلية للدول، وعدم تقدمي أي دعم لإلرهاب 

واإلرهابين في محيطه اإلقليمي«.
قبل التوقف عن��د مضمون بي��ان وزراء اخلارجية 
العربي��ة وما ج��اء فيه من اتهام��ات ل�»ح��زب الله«، ال 
ب��ّد م��ن التوقف أوالً عن��د مرحلة ما بعد ع��ودة الرئيس 

احلريري الى لبنان.
وهذه النقط��ة أساس��ية، ألن املواقف الت��ي أعلنها 
الرئي��س احلريري ف��ي بيان االس��تقالة ف��ي الرابع من 
الش��هر اجلاري بحق إيران و»حزب الل��ه«، والتي أعاد 
تأكيدها مجدداً بصيغة أخرى ف��ي املقابلة التلفزيونية 
الت��ي أجراها ف��ي الرياض التي اتهم فيه��ا »حزب الله« 
بتهدي��د أمن لبن��ان واللبناني��ن وأمن ال��دول العربية، 
تؤك��د ان الرئي��س احلريري س��يحمل خطاباً سياس��ياً 
جديداً يتناس��ب واملرحلة اجلديدة التي دخلها الصراع 

تتجمع الغيوم السوداء فوق لبنان في ظل احتدام 
الصراع بن احملورين اإليراني والس��عودي. وإذا كانت 
قضي��ة ع��ودة الرئي��س س��عد احلري��ري إلى لبن��ان قد 
س��ويت عبر تفاهمات سعودية-فرنسية، فإن القرارات 
الت��ي ص��درت ف��ي خت��ام االجتم��اع الط��ارئ ل��وزراء 
خارجي��ة الدول العربية في القاهرة، والتي وصفت فيه 
جامع��ة ال��دول العربية »ح��زب الله« بأن��ه »إرهابي.. 
يدعم اجلماع��ات اإلرهابية ف��ي ال��دول العربية«، فتح 
الب��اب واس��عاً أمام التس��اؤالت عّم��ا ينتظ��ر لبنان في 
الفت��رة القادمة، وخصوصاً في ظل اإلصرار الس��عودي 

على فتح الصراع مع إيران عبر بوابة »حزب الله«.
فه��ل دخ��ل لبن��ان عص��ر الص��راع احملت��دم ب��ن 
احملورين اإليراني والس��عودي في املنطق��ة واملمتد من 

اليمن والعراق والبحرين، وصوالً الى سوريا؟
وهل عودة احلريري الى لبنان هي من أجل تطبيق 
االس��تراتيجية اجلدي��دة للص��راع م��ع إي��ران و»حزب 

الله«؟
الص��راع  كلف��ة  ��ل  حتمُّ لبن��ان  يس��تطيع  وه��ل 
اإليراني-الس��عودي س��واء على الصعيدين السياسي 

بعد بيان وزراء الخارجية العرب

هل دخل لبنان ساحة الصراع اإلقليمي؟

كلمة األمان

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت
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الذكرى الـ 74 لالستقالل
بين السيادة والضغوط الخارجية

 بقلم: وائل جنم
 حلّ��ت يوم األربع��اء الذكرى الرابعة والس��بعون 
الستقال لبنان وسط أزمة سياسية داخلية على عاقة 

باخلارج، وضغوطات خارجية على صلة بالداخل.
فق��د س��بق الذك��رى بأس��بوعن تقريباً اس��تقالة 
م��ن  املفاجئ��ة  احلري��ري،  س��عد  احلكوم��ة،  رئي��س 
العاصمة الس��عودية الرياض، وتزامن��ت مع غموض 
اكتنف االس��تقالة وإقامة احلري��ري في الرياض بلغت 
ح��د التعام��ل مع املس��ألة عل��ى فرضية أنه ف��ي إقامة 
جبرية أو أنه محتجز، وهو ما اس��تدعى حتركاً لبنانياً 
باجتاه العديد من العواص��م األوربية حتديداً، وكذلك 
تدخاً فرنسياً مباشراً قاده الرئيس الفرنسي إميانويل 
ماكرون، وأفضى إلى ما اعتبر وساطة أو تسوية أنهت 
الغموض حول االقامة، وأت��ت باحلريري إلى باريس، 
ولكنها لم تنِه األزمة كما أش��ار إلى ذلك رئيس املجلس 

النيابي، نبيه بّري.
كما س��بق الذكرى االجتماع السريع واالستثنائي 
ل��وزراء خارجية ال��دول العربي��ة في القاه��رة، والذي 
تن��اول البحث فيه بش��كل رئيس��ي وأساس��ي مس��ألة 
»التدّخ��ل اإليران��ي« ف��ي املنطق��ة العربي��ة، ومنه دور 
»ح��زب الل��ه« في ذلك فض��اً عن دوره ف��ي لبنان. وقد 
اتخذ الوزراء قراراً بإدان��ة »التدّخل اإليراني« وإحاطة 
مجلس األم��ن الدول��ي، واألمم املتحدة بذل��ك، كما أدان 
القرار »حزب الله« في لبنان وصّنفه منظمة »إرهابية« 
دون أن يعف��ي لبنان حكومة وعهداً بش��كل صريح من 
مس��ؤوليته عّما اعتب��ره الوزراء العرب ت��وّرط »حزب 

الله« وتدخله في أكثر من بلد عربي.
استقالة الرئيس احلريري وتداعياتها، والشروط 
الت��ي وضعها احلري��ري للعودة عن االس��تقالة والتي 
عّبر عنها أكثر من مصدر على صلة باحلريري، والقرار 
ال��ذي اتخذه ال��وزراء الع��رب ف��ي القاهرة، اس��تدعت 
رّداً أو توضيح��اً م��ن األمن الع��ام حلزب الله، الس��ّيد 
حس��ن نصرالله، باعتبار أن األمري��ن يطاوالن احلزب 

مباشرة.
املعلوم في لبنان أن مسألة احتكار الساح، بغض 
النظر عن الدور الذي يلعبه ويؤديه ايجاباً أو سلباً، هي 
مس��ألة خافية كبيرة وال ترجع إلى شهور إلى الوراء، 
بل إلى س��نوات وعقود. وقد عقدت هيئات حوار وطني 
أكث��ر من م��ّرة ألجل بحث مس��ألة تنظيم هذا الس��اح، 
ولك��ن م��ن دون فائدة، حت��ى بلغ األم��ر أن يتجاوز هذا 
الساح، وفق منطق البعض في لبنان، حدود السيادة 
والق��رار الوطن��ي، والذه��اب إلى س��ورية وإلى مناطق 
أخرى للقتال والتدّخل املباشر. وقد جعل هذا األمر هذا 
الساح حتت عدسات اإلعام بش��كل كبير ودائم، وهو 
ما عّرض احل��زب لضغوط كبيرة وكثي��رة، ورمبا أدت 
أحياناً إلى اعتماد سياسة الهروب إلى األمام كما يقول 

البع��ض. كذلك بدأ ه��ذا األمر يعّرض لبن��ان في اآلونة 
األخ��رة لضغ��وط كبي��رة وكثيرة م��ن اخل��ارج متّثلت 
أحياناً بطريقة الضغوط والعقوبات االقتصادية وغير 
االقتصادية، وقد جتلّت أيضاً تدخات مباشرة بالشأن 
اللبناني كما حصل في قرار استقالة الرئيس احلريري 
من الرياض بضغط سعودي، كما يقول البعض اآلخر. 
وف��ي كلتا احلالتن ميكن احلديث عن جتاوز للس��يادة 
والق��رار الوطن��ي، وتدّخ��ل أيضاً ف��ي الش��أن الداخلي 

اللبناني أو الشؤون الداخلية لآلخرين.
األم��ن الع��ام حل��زب الل��ه، وبع��د مؤمت��ر وزراء 
خارجي��ة الع��رب ف��ي القاه��رة، خ��رج ليق��ول ويؤك��د 
أن احل��زب لم يصّدر س��احاً إل��ى أي بلد عرب��ي، وأنه 
سيعود من العراق، ورمبا من سورية بعد انتهاء دولة 
»داعش«. وهذا بالطبع يفتح الباب على إمكانية البدء 
بح��وار أو تفاهم��ات جديدة جتّن��ب البلد أي��ة محاولة 

لنش��ر الفوض��ى، ولكنها ال تعطي ضمانات للمس��تقبل 
بأن هذا الساح ال يكون له دور أو تأثير في الداخل. في 
مقاب��ل حتضيرات جّدية تقوم به��ا دول عربية وغربية 
لفرض عقوبات كبيرة وخطيرة على لبنان قد تصل في 

حلظة من اللحظات إلى عمل عسكري أو أمني.
الذك��رى  ف��ي  اللبناني��ة  الس��يادة  أن  الواض��ح 
الرابعة والسبعن لاستقال منقوصة وغير مكتملة. 
منقوص��ة لناحي��ة ع��دم احت��كار الس��اح م��ن قب��ل 
املؤسسات الشرعية التي حتظى بثقة كل اللبنانين، 
ولناحية عدم احترام القرار الوطني في تقرير سياسة 
ومصلحة لبن��ان بعيداً عن صراع احمل��اور اإلقليمية، 

فض��اً عن أن هذا الق��رار أصاً – كما يق��ول البعض – 
ليس في املؤسسات الدس��تورية املعروفة، لكن جرت 
الهيمن��ة عليه من خارج هذه املؤسس��ات. وفي مقابل 
ذلك أيضاً هناك الس��يادة املنقوصة التي اهتزت بفعل 
التدخل الفاضح والسافر لبعض الدول والتي فرضت 
أجندات جديدة ومشاريع جديدة تؤّمن مصاحلها وال 
تّؤمن مصالح لبنان ابتداًء. وأمام هذه املشهدية يبدو 
واضحاً أن لبنان يحتفل باس��تقاله عبر اس��تعراض 
عس��كري رم��زي، ولك��ن الق��رار الوطن��ي ال��ذي يعّبر 
عن االس��تقال بش��كل جّدي وحقيقي يب��دو في مكان 

آخر.{

بعد عودة الحريري إلى بيروت: تيار المستقبل إلى أين؟
من��ذ االس��تقالة املفاجئ��ة لرئي��س احلكومة س��عد 
احلري��ري، واجه »تيار املس��تقبل« حتّديات عديدة، فقد 
عانى التيار من ارباكات سياس��ية وإعامية وتنظيمية، 
وبرزت مخاوف عديدة حول مس��تقبل التيار ورئيس��ه. 
ورغم ع��ودة احلري��ري إلى بي��روت من طري��ق باريس 
وبعد الضغوط املكثفة على القيادة السعودية، فإن ذلك 
ل��م ينه املش��كات التي واجهه��ا التيار ف��ي ظل احلديث 
ع��ن وجود خاف��ات داخلية وعن احتم��ال قيام الرئيس 

احلريري بتغييرات تنظيمية على صعيد فريق عمله.
املس��تقبل؟ وم��ا ه��ي  تي��ار  فم��اذا يج��ري داخ��ل 
انعكاس��ات أزمة االس��تقالة على وضع التيار ورئيس��ه 
ف��ي املرحلة املقبلة؟ وهل نش��هد تغييرات أساس��ية في 

سياسات التيار وعلى صعيد أوضاعه التنظيمية؟
االستقالة وأوضاع التيار

بداي��ة م��ا ه��ي تأثي��رات اس��تقالة الرئي��س س��عد 
احلريري على دوره السياس��ي والشعبي، وعلى وضع 

تيار املستقبل؟
االس��تقالة املفاجئ��ة للرئي��س س��عد احلريري من 
العاصم��ة الس��عودية وااللتباس��ات الت��ي أحاطت بها 
طرح��ت أس��ئلة عديدة ع��ن  أوضاع الرئي��س احلريري 
وتي��ار املس��تقبل، ف��ي ظ��ل ب��روز تباين��ات عدي��دة بن 
مسؤولي التيار في إدارة األزمة وحتديد املوقف املطلوب 

مما جرى.

وحتدثت بعض األوساط 
السياس��ية ف��ي بي��روت ع��ن 
وجود عدة وجهات نظر داخل 
التيار، وأن هناك ش��خصيات 
مس��تقبلية عم��دت للتنس��يق 
املس��ؤولن  م��ع  والتع��اون 
الس��عودين للبحث عن بديل 
احلري��ري،  س��عد  للرئي��س 
ف��ي ح��ن ان قي��ادات أخ��رى 
تول��ت إدارة املعركة للضغط 
الس��عودية  القي��ادة  عل��ى 
م��ن أج��ل عودت��ه إل��ى لبنان 
ورف��ض أي تغيي��ر ف��ي قيادة 

»تياراملستقبل«.
ونشرت العديد من التقارير اإلعامية التي حتدثت 
عن عدم ارتياح املس��ؤولن الس��عودين من أداء بعض 
القي��ادات املقربة من احلريري. وفي هذا الس��ياق، قالت 
صحيف��ة »القب��س« الكويتي��ة »إن هناك عتب��اً أو غضباً 
س��عودياً عل��ى بع��ض مس��ؤولي املس��تقبل، ال س��يما 
مستش��ار احلري��ري ن��ادر احلري��ري، ووزي��ر الداخلية 
نهاد املش��نوق، وذلك بحجة وج��ود عاقة وثيقة جتمع 
احلري��ري بوزي��ر اخلارجي��ة ورئي��س التي��ار الوطن��ي 
جب��ران باس��يل، من��ذ أن تفاهم��ا عل��ى صفق��ات تتعلّق 
باس��تخراج النفط وغيره، فيما تثير عاقة املشنوق مع 
»ح��زب الله«، وبالتحديد مع مس��ؤول وح��دة االرتباط 
والتنسيق وفيق صفا، شكوكاً داخل التيار نفسه، ولدى 

القيادات السعودية«.
وف��ي مقاب��ل وجه��ة النظ��ر ه��ذه تق��ول صحيف��ة 
»القب��س«: »إن هن��اك اس��تياء داخل تيار املس��تقبل من 
النائ��ب عق��اب صق��ر، واإلعامي ن��دمي قطي��ش، اللذين 
تصّدرا املش��هد اإلعامي منذ إعان احلريري استقالته. 
م��رّد الغض��ب م��ن صق��ر وقطي��ش ه��و اتهامهم��ا بفتح 
خطوط مباش��رة م��ع الس��عودين، إلى ح��ّد اعتبارهما 
ناطقن بلسان الوزير السعودي ثامر السبهان، والقائم 

باألعمال في بيروت وليد البخاري«.
لك��ن في مقاب��ل هذه اإلرب��كات أدت االس��تقالة وما 
رافقها من اعادة تعزيز ش��عبية الرئيس سعد احلريري 
داخلي��اً وخارجياً، وإن كان مس��تقبل احلري��ري مرتبطاً 

بالتطورات املقبلة في لبنان واخلارج.
مرحلة بعد العودة

لك��ن م��اذا س��يحصل بع��د ع��ودة الرئي��س س��عد 
احلريري إلى بيروت؟ وما هو مستقبل »تيار املستقبل« 
وأوضاع��ه السياس��ية والش��عبية؟ تق��ول مص��ادر في 
التي��ار ان��ه بعد االرتب��اكات واالش��كاالت الت��ي واجهها 
التي��ار خال أزمة االس��تقالة وفور ع��ودة احلريري إلى 
بي��روت، سيش��هد التيار تغيي��رات أساس��ية وتطورات 

مهمة، وسنكون أمام ورشة داخلية سياسية وتنظيمية، 
وس��يكون لهذه الورش��ة انعكاس��اتها عل��ى العاقة مع 
كل الق��وى السياس��ية واحلزبي��ة، وكذلك عل��ى احللفاء 

السابقن في قوى الرابع عشر من آذار.
وف��ي ه��ذا االط��ار ق��ال اإلعام��ي عل��ي حم��ادة في 
حدي��ث لصحيف��ة »القب��س«: إن الضج��ة املث��ارة حول 
تخوي��ن ضمني من بع��ض األطراف فري��ق 14 آذار، في 
ما يتعل��ق باس��تقالة احلريري، هي مج��رد »اجتهادات 
ش��خصية، ألن احلري��ري لم يتحدث حت��ى اآلن مع أحد 
ح��ول هذا املوضوع«. ويذكر حم��ادة أن »قوى 14 آذار« 
جتتمع حول عناوين س��يادية كبرى، لكنها ليست حزباً 

متراصاً.
وفي ما يتعلق بتيار املستقبل نفسه، يرى حمادة أن 
هناك »وجهتي نظر داخل التيار في ما يتعلق باملضمون 
السياس��ي الس��تقالة احلري��ري. فهن��اك قوة أساس��ية 
تعتقد ان التس��وية، التي أوصلت الرئيس ميش��ال عون 
الى الرئاس��ة، كانت افضل املمكن وحققت إجنازات. في 
املقابل، هناك رأي آخر ضمن البيت الواحد غير متحمس 
للتس��وية، ويعتب��ر أنها كان��ت خطوة خاطئ��ة أوصلت 
حلي��ف حزب الله إلى الرئاس��ة، وبالتالي أصبح حلزب 
الله ق��وة إضافية، فيما احلري��ري كان الطرف األضعف 

في التسوية«.
وبانتظ��ار وضوح الرؤي��ة حول مس��تقبل الرئيس 
سعد احلريري وحكومته والتطورات في لبنان واملنطقة، 
فإن »تيار املس��تقبل« س��يكون أمام تغّيرات عديدة على 
الصع��د التنظيمي��ة والسياس��ية، وإذا كانت االس��تقالة 
قد عززت احلضور الش��عبي الش��خصي للرئيس س��عد 
احلري��ري فإنها طرح��ت العديد من عامات االس��تفهام 
ح��ول مس��تقبله ومس��تقبل التي��ار، ودوره ف��ي الواق��ع 
السياس��ي اللبنان��ي وعاقت��ه املس��تقبلية م��ع اململكة 

العربية والسعودية.{
قاسم قصير

هرموش إلذاعة الفجر: عودة الحريري إلى بيروت 
فرصة لبحث الشأن اللبناني في لبنان

رأى رئيس املكتب السياس��ي للجماعة اإلسامية األستاذ أس��عد هرموش في عودة الرئيس سعد 
احلريري إلى لبنان مناسبة إلعادة بحث الشأن اللبناني داخل أروقة السياسة اللبنانية بعد أن أشبع 
بحث��اً ف��ي اخلارج. واعتبر هرم��وش في حدي��ث ل�»إذاعة الفج��ر« أن اجلميع يعّول عل��ى دور لرئيس 

اجلمهورية ميشال عون عبر الضغط على حزب الله، ليعيد النظر في حتركه السياسي والعسكري. 
وأع��رب هرموش ع��ن تقديره أن املس��ألة بحاجة لقرار ج��ريء من رئي��س اجلمهورية، وجتاوب 
ج��ريء من حزب الله عبر تقدمي الش��أن اللبناني على الش��أن احلزبي. واعتبر هرم��وش أنه مبقدار ما 
يتم االقتراب من مامس��ة الواقع اللبناني، يتم التوصل إلى حلول، ومبقدار ما يتم االبتعاد عن الواقع 
اللبنان��ي وأولويات��ه، مبقدار ما يؤدي ذل��ك إلى تصعيد س��يرخي بظاله على الواق��ع اللبناني لفترة 

طويلة. 
وح��ول بيان جامع��ة الدول العربية، رأى هرموش أنه بيان إدانة سياس��ية للسياس��ية اإليرانية 
على املستوى اإلقليمي، واعتبر هرموش أن البيان ال ميكن أن ينسحب على مجمل الواقع اللبناني، وال 
ميكن أن يتهم احلكومة اللبنانية بأنها إرهابية، مش��يراً إلى أن حزب الله مكون أساس��ي من املكونات 

الطائفية اللبنانية، وبالتالي ال ميكن أحداً شطبه من احلكومة. 
ودع��ا هرم��وش العرب إلى أن يعرفوا أن لبنان أصغر من أن يتحمل كباش��اً إقليمي��اً ودولياً كبيراً 
يتلخص بكيفية تصديهم واملجتمع الدولي للسياسية اإليرانية وذراعها حزب الله، معتبراً أن املطلوب 

القول للبنان إن عليك ضبط واقعك وحتديد البوصلة.

ماكرون.. واحلريري
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البعد السوري في التأزيم اإلقليمي الراهن.. بعد تساقط قوات داعش
الداخل��ي  للزل��زال  االرتدادي��ة  اله��ّزات  ت��زال  ال 
الس��عودّي تضرب مناطق مختلفة في العالم العربي. 
وقد جاء دور لبنان ليك��ون احملطة التصعيدية الثالثة 
في مس��ار ولي العهد األمير محمد بن سلمان، للوصول 
إلى العرش بع��د حرب اليمن، وحص��ار قطر. فبخاف 
معظم التوقعات، أعلن رئيس احلكومة اللبنانّية سعد 
احلري��ري، اس��تقالته من منصب��ه بطريق��ة كرنفالّية، 
رافقها خطاب تصعيدي غير مس��بوق جتاه حزب الله 

وإيران. 
ومع أن الوقوف على مسببات االستقالة ودوافعها 
على املس��توى الداخلي في لبنان قد يساعد في إيضاح 
الصورة بشكل جلّي، يتوافر إجماع كامل لدى املتابعن 
على أن اس��تقالة احلريري ال تعدو ع��ن كونها تفصياً 
صغيراً ضم��ن اس��تراتيجية أميركية أوس��ع، الحتواء 
إيران في الش��رق، تبنته��ا إدارة الرئيس دونالد ترامب 
أخي��راً، وحتظى الس��عودية بدور ريادي ف��ي تنفيذها 
وإحقاقها. وإذا كان اجلميع اآلن منش��غاً مبا س��يأتي، 
ف��إن الوقوف على أبعاد التصعي��د احلالي من مختلف 
زواي��اه يعد ضروريا لفهم ما جرى وما س��وف يجري. 
وبدون إع��ادة قراءة املتغيرات في الس��احة الس��ورّية 
بدق��ة، يصعب علين��ا فهم التجرؤ الس��عودي، املدعوم 
أميركي��اً، عل��ى مقارع��ة إيران وح��زب الله في س��احة 

هشة مثل لبنان. 
بالع��ودة قلياً إلى الوراء، كانت الضربة العقابّية 
ضد النظام السوري على خلفية استخدامه الكيماوي، 
مطلع ش��هر نيس��ان املاضي، آخر التدخات األميركية 
العسكرّية في معادلة الصراع بن النظام واملعارضة. 
وب��دت واش��نطن، ف��ي الش��هور الس��تة املاضّي��ة، غير 
معنّي��ة به��ذا الص��راع أو مس��اراته؛ لقد أوقف��ت الدعم 

العس��كري واملال��ي ف��ي غرفت��ي التنس��يق العس��كري 
املش��ترك في أنقرة وعم��ان )املوك، وامل��وم(، وابتعدت 
كلي��اً عن مس��ار أس��تانة، وراحت تراقب م��ا يجري في 
ج��والت جني��ف العبثي��ة، باحث��ًة ع��ن تقاطع��اٍت مع 
روس��يا، إلنفاذ تهدئة في بعض املناطق، كما جرى في 
اتف��اق اجلنوب الس��وري الذي خرج ع��ن قمة بوتن - 
ترامب، على هامش قمة العش��رين في هامبورغ، في 7 

متوز املاضي. 
فهمت موس��كو الس��لوك األميركي »إقراراً ضمنياً« 
بأحقيته��ا في حتدي��د مامح احلل السياس��ي النهائي 
لألزم��ة الس��ورية وطرائ��ق الوص��ول إلي��ه. وس��عت، 
بالتعاون م��ع حليفتها طهران، إلى إجناز تفاهمات مع 
أنق��رة على مناطق خفض التصعي��د األربع، مبا يؤدي 
إل��ى إغاق الصراع املس��لح نهائياً، قبي��ل إنفاذ رؤيتها 
للحل القائمة على إدماج عناصر املعارضة في النظام، 
وكتابة دس��تور يضمن احلكم الذات��ي لبعض اإلثنيات 
القومي��ة الذين تس��ميهم »ش��عوب س��ورّية«. وإلقرار 
هذا املخطط، كان على موس��كو وطهران التوجه ش��رقاً 
لاس��تحواذ عل��ى مناطق تنظيم الدولة اإلس��امية في 
دير ال��زور بكل ما حتتويه من م��وارد وثروات طبيعية 

ومعدنية، من أجل إعادة سورية إلى سابق عهدها. 
لك��ن الوالي��ات املتح��دة أدرك��ت مبك��راً مس��اعي 
موس��كو وطهران، فس��ارعت في ش��هر أيل��ول املاضي، 
إلى إرس��ال حلفائه��ا من الفصائ��ل العربي��ة والكردية 
في ق��وات »س��ورّية الدميقراطي��ة« القتح��ام ريف دير 
الزور الش��رقي، وحتري��ره من »داعش« قبي��ل االنتهاء 
من الرقة. وقد جنحت الواليات املتحدة في رسم حدود 
فاصلة لتوس��ع قوات النظام واملليشيات املرتبطة بها 
ف��ي هذه احملافظة، لتبقى األخي��رة ضمن أحياء املدينة 

والريف احملاذي للضفة الغربّية من نهر الفرات املفتوح 
على البادية السورية. 

وبعد سيطرة قوات سورية الدميقراطّية واملجلس 
العس��كري لدير ال��زور على املنطق��ة احليوية من ريف 
مدين��ة البوكمال، تك��ون الواليات املتح��دة قد وضعت 
موطئ قدم راس��خ )قواعد عس��كرية، مطارات، جنود( 
في املنطقة الش��رقية، واملنطقة الشمالية الشرقية التي 
متثل ش��ريان احلياة الرئيس لس��ورّية. فع��دا عن آبار 
النف��ط الغني��ة التي ُيس��تخرج منها أكثر م��ن 70% من 
إجمال��ي إنتاج س��ورية للنفط )كان يقدر ب��� 385 ألف 
برميل يومياً(، تعد هذه املنطقة س��لة الغذاء السوري، 
بحك��م املس��احات الزراعي��ة البعلي��ة واملروّي��ة الت��ي 
تغذيها الس��دود الرئيس��ية )الفرات، تش��رين، البعث( 
املنتجة للطاقة الكهربائّية، باإلضافة إلى توافر مناجم 

الفوسفات، وامللح، وصوامع احلبوب االستراتيجّية. 
وبه��ذا املعن��ى، حرمت الوالي��ات املتح��دة النظام 
وحلفاءه مصدر دخل رئيسياً إلعادة اإلعمار، لتكون هذه 
العملية عنوان املرحلة املقبلة من الصراع الس��وري، إذ 
س��تتحول مناطق »س��ورية املفيدة« التي قاتل النظام 
طوياً من أجل احلفاظ عليها، إلى عبء ثقيل يستنزفه 
وحلفاءه اقتصادياً وإدارياً بش��كل تدريجي، كلما خفت 
صوت الس��اح. ولن يكون للفتحات احلدودية الكبيرة 
الت��ي جنحت ق��وات النظ��ام واملليش��يات العراقية في 
فتحها على احلدود العراقّي��ة أهمية اقتصادية مؤثرة، 
ألن خط��وط النق��ل فيه��ا مت��ّر عبر ب��واٍد ال ت��زال خايا 
تنظيم الدولة اإلس��امية تتحرك ضمنها. وما قد يفاقم 
األمر أكثر في الصراع على إعادة اإلعمار فشل املساعي 
الروسّية إلعادة فتح معبر نصيب مع األردن، إذ ال تزال 
فصائ��ل اجلبه��ة اجلنوبّي��ة ترفض القبول به��ذا األمر، 
وهو ما يفسر أيضاً بعدم وجود رغبة أميركية وأردنية 
إلع��ادة تش��غيل هذا املم��ر االقتص��ادي امله��م ملصلحة 

النظام. 
مّثل الس��قوط امل��دوي لتنظيم داعش في س��ورية 
فرص��ة إلدارة ترامب، من أجل تفعي��ل جهودها الرامية 
إلى »تقليم أظافر إيران في اخلارج«، في خطوة مفاجئٍة 
لن تخرج دون تنسيق مشترك أميركي - أردني، ورمبا 
إسرائيلي، اس��تطاعت فصائل، حُتسب على املعارضة 
السورية في القنيطرة، السيطرة على الشريط احملاذي 
للجوالن احملتل بالقرب من بلدة حضر. ومع أن فصائل 
املعارض��ة وظف��ت ه��ذه املعركة لفك احلص��ار اخلانق 
عن بيت جن، وس��ائر قرى الغوط��ة الغربية التي تئن، 
منذ س��نوات خمس، حتت اجل��وع والبرد، ف��إن الدول 
الس��الفة الذكر وظفتها لغرض وحي��د يتمثل في إبعاد 
حزب الله عن احلدود مع اجلوالن احملتل، لضمان عدم 

استغالها في أي مواجهة إقليمية قادمة. 
إذاً، أبع��د ح��زب الل��ه واملليش��يات اإليراني��ة عن 
الش��ريط احلدودي مع اجل��والن احملتل بش��كل كامل، 
وفرض عليه االتفاق الروس��ي - األميركي االبتعاد 30 
كلم عن حدود األردن. ول��م تعد لنقاط االرتكاز الداعمة 

له في الش��مال السوري )نبل، الزهراء، كفريا، الفوعة( 
قيم��ة مضافة، بعد تدخ��ل اجليش الترك��ي. وأمام هذا 
الواق��ع، تّبنت إس��رائيل، من��ذ منتصف تش��رين األول 
2017، نهج��اً تصعيدي��اً يقوم على اس��تهداف احلزب 
بش��كل ش��به يومي في س��ورية، دون أن ميتلك األخير 

مقومات الرد. 
وبالتزامن مع الغياب األميركي، حتولت موس��كو 
إل��ى قبل��ة جاذبة لق��ادة املنطقة الراغب��ن؛ إما بغرض 
حتييدها عن امللفات الش��ائكة واملتس��ارعة، أو كس��ب 
وّده��ا عب��ر صفقات أس��لحة، تتمح��ور معظمه��ا حول 
منظوم��ة »أس 400« الدفاعّي��ة. وكم��ا ه��و الش��ائع، 
أضح��ى تقدمي التن��ازالت ف��ي امللف الس��وري الطريق 
األس��هل للوصول إلى قلب بوتن. ولتحقيق ذلك، بدأت 
الس��عودية حت��ّدث املعارض��ة الس��ورية ع��ن واقعية 
الطرح جتاه مس��ألة األس��د، وتطالبها بتغيير وجهات 
نظره��ا جتاه مس��تقبله، وض��م قوى أخرى محس��وبة 
على النظ��ام، فقط لكونها مدعومة من موس��كو. وعلى 
نهجها، س��ارت تركي��ا التي أجبرت الفصائل املس��لحة 
على مس��ار أس��تانة، قبل أن جتري ترتيب��ات مع هيئة 

حترير الشام لضمان دخولها إلى إدلب. 
وكم��ا هي العادة، تغّير كل ش��يء ف��ي ملح البصر، 
فق��د خرج وزي��ر اخلارجّية األميركي، ريك  تيلرس��ون، 
ي��وم 25  تش��رين األول، بتصري��ٍح ق��ال في��ه إن حك��م 
عائلة األسد ش��ارف على نهايته، وإن القضية تتمحور 
حول كيفي��ة الوصول إلى ه��ذه النهاي��ة. وعلى الفور، 
ب��دأ الضغ��ط على النظام م��ن بوابة متدي��د عمل جلنة 
التحقي��ق ف��ي الهج��وم الكيم��اوي، وارتفع��ت النب��رة 
األوروبي��ة، مب��ا فيه��ا الفرنس��ية، النتق��اده. بالتزامن 
مع ذلك، أوكل امللف الس��وري بعدها إل��ى وزير الدولة 
لشؤون اخلليج العربي، ثامر السبهان، الذي زار الّرقة 
احملّررة من »داعش« برفقة قوات أميركية، ليتحدث من 

هناك عن إعادة اإلعمار ومواجهة إيران. 
وتعتق��د الوالي��ات املتحدة أنها حقق��ت مأربها في 
س��ورية، دون أن تضطر لدفع أثم��ان مادية وأخاقّية، 
وأن مكاس��بها القائمة تعني بالضرورة خس��ائر إليران 
على امل��دى الطويل. وه��ذا صحيح نس��بياً. لقد ربطت 
إدارة ترام��ب اس��تراتيجيتها التصعيدي��ة ض��د إيران 
بإجن��ازات حربه��ا على تنظي��م داعش. ولع��ل املتابع 
الدقيق يرصد العاقة الطردي��ة بن داعش واملوضوع 
اإليراني، فبعد هزمية التنظي��م في املوصل وانهياراته 
املتاحق��ة في الع��راق، رف��ض ترام��ب التصديق على 
التزام إيران امللف النووي، على الرغم من تأكيد منظمة 
انتشار األسلحة النووية ذلك، وفرض عقوبات إضافية 
عليها بس��بب برنامجها للصواريخ البالس��تية، ولّوح 
غير مرة بإدراج حرس��ها الثوري عل��ى قائمة املنظمات 
اإلرهابي��ة. وق��د تبن��ت النه��ج نفس��ه في س��ورية، إذ 
انتقلت نبرتها الدبلوماس��ية جتاه طهران من املهادنة 

إلى التصعيد، بالتزامن مع هزمية داعش. 
وف��ي ظل هذا املن��اخ املتأزم مع إيران في س��ورية 
والعراق، ترى الواليات املتحدة أن اس��تمرار االستقرار 
السياس��ي في لبنان وفق معادلة سياس��ية يكون فيها 
حزب الله املنتصر لن يكون مفيداً. ومن غير املستغرب، 
كما أش��ارت صحف غربية مختلفة، أن تكون واشنطن 
ق��د أوعزت إل��ى الس��عودية باس��تخدام نفوذه��ا على 
احلري��ري، مبا يؤدي إلى انكش��اف ح��زب الله داخلياً، 

قبيل إعادة ترتيب ملفات اإلقليم بشكل كامل.{

بقلم: حمزة املصطفى

ش��هدت الهيئ��ة العلي��ا للمفاوضات لق��وى الثورة 
واملعارض��ة الس��ورية، سلس��لة م��ن االس��تقاالت، في 
عاصف��ة غي��ر مس��بوقة تأت��ي قبي��ل انعق��اد »مؤمت��ر 

الرياض2«.
أن  أك��د  فق��د  املعارض��ة،  م��ن  مص��در  وبحس��ب 

املستقيلن هم:
- املنس��ق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض 

حجاب. 
- املتحدث باسم الهيئة العليا رياض نعسان آغا.

 - قائ��د »جيش املجاهدين« س��ابقاً وعضو الهيئة 
العليا للمفاوضات املقدم أبو بكر.

 - ممث��ل فصائل »اجلبه��ة اجلنوبية« ف��ي الهيئة 
سامر حبوش.

 - القيادي في »اجليش احلر« وعضو الهيئة العليا 
للمفاوضات الرائد أبو أسامة اجلوالني.

العلي��ا  الهيئ��ة  باس��م  )الس��ابق(  املتح��دث   -  
للمفاوضات سالم املسلط.

 - ممث��ل املجلس الوطني الكردي في الهيئة العليا 
عبد احلكيم بشار.

 - عض��و الهيئ��ة العلي��ا للمفاوض��ات الل��واء عبد 
العزيز الشال.

 - عضو الهيئة العليا للمفاوضات سهير األتاسي.
وتأتي االستقالة اجلماعية قبل يومن من مؤمترين 
هام��ن للمعارض��ة، األول ف��ي العاصم��ة الس��عودية، 
وه��و مؤمتر »الرياض2«، والثاني في مدينة سوتش��ي 

الروس��ية، بدع��وة م��ن موس��كو لبح��ث حل وتس��وية 
سياسية لألزمة السورية.

وأش��ار املصدر إلى أن الس��بب الرئي��س الذي دفع 
هؤالء إلى االستقالة، أن »هناك محاوالت لتجاوز مطلب 
املعارضة برحيل األس��د، وإيجاد مقارب��ة إلطالة بقائه 

في السلطة، وجتاوز الثورة«. 
العلي��ا  الهيئ��ة  »جت��اوز  ج��رى  أن��ه  وأض��اف 
للمفاوض��ات في اإلع��داد ملؤمتر الري��اض2، وجتاوزها 
في نقاط خاف مهمة«، ولفت إلى أن التوسعة املرتقبة 
ف��ي صف��وف الهيئ��ة العلي��ا أدت إل��ى خاف��ات كبيرة 
داخ��ل صفوفه��ا، إذ يعت��رض ع��دد كبير م��ن أعضائها 
على الس��ماح بدخول ش��خصيات من منصتي القاهرة 

وموسكو إلى صفوفها.
وس��بق أن أوض��ح املنس��ق الع��ام للهيئ��ة العليا 
للمفاوضات في سوريا، رياض حجاب، سبب استقالته 

من منصبه، قبل يومن من انعقاد مؤمتر في الرياض.
وكشف حجاب حيثيات االس��تقالة، مرجعاً قراره 
إل��ى »محاوالت خفض س��قف الثورة وإطال��ة أمد نظام 

بشار األسد«.
وق��ال إن بع��ض األط��راف اخلارجية حت��اول عقد 
صفقات مبنأى عن الشعب السوري، تؤدي إلى تقسيم 

الباد التي دمرتها احلرب منذ سبع سنوات.
أما املقدم »أب��و بكر«، فقد ص��رح ملواقع معارضة، 
بأنه اس��تقال من هيئة املفاوضات »بسبب جتاهلها في 

اإلعداد الجتماع الرياض2«.{

استقاالت جماعية بـ»الهيئة العليا«
للمعارضة السورية

قتلى بريف دمشق
ودعوات لتجنب المدنيين

قال مراسلون إن تسعة مدنين قتلوا وأصيب 
خمس��ون آخ��رون ج��راء قص��ف للنظام الس��وري 
بصواري��خ حتوي قناب��ل عنقودية محرم��ة دولياً 
على أحياء مبدينتي مسرابا ودوما في ريف دمشق 
الشرقي، بينما دعت األمم املتحدة يوم األحد أطراف 
النزاع في سوريا إلى جتنب املدنين، خصوصاً في 

دمشق والغوطة الشرقية احملاصرة.
وتزامن قصف النظام ملدينتي مس��رابا ودوما 
الواقعت��ن في ضواحي دمش��ق مع غ��ارات كثيفة 
لطائرات النظام اس��تهدفت أحياء س��كنّية ومواقع 
ف��ي محيط إدارة املركبات يعربن وحرس��تا بريف 

دمشق الشرقي.
النظ��ام  ب��ن  املع��ارك  إن  املراس��ل  وق��ال 
واملعارضة السورية املسلحة جتددت في ساعات 
الصب��اح األول��ى م��ن ي��وم األح��د، وحت��اول فيها 

املعارضة إمتام سيطرتها على إدارة املركبات.

الس��ورية  م��ن جهته��ا، قال��ت وكال��ة س��انا 
الرس��مية لألنباء إن تس��عة قتل��وا نتيجة خرق ما 
سمتها املجموعات املسلحة اتفاق خفض التصعيد 

في ريف دمشق وحمص.
قت��ا  ش��خصن  أن  س��انا  وكال��ة  وأضاف��ت 
وأصيب آخرون إثر س��قوط قذائف هاون على حّي 
املزة بدمش��ق، كما ق�تل س��بعة آخرون إثر سقوط 
ع��دة قذائ��ف عل��ى منطق��ة »مطحن��ة الولي��د« في 

األطراف الشمالية الغربية ملدينة حمص.
وف��ي س��ياق متصل، طالب منس��ق الش��ؤون 
اإلنس��انية والتنموي��ة ل��ألمم املتح��دة في س��وريا 
)عل��ي الزعت��ري( بوق��ف إط��اق الن��ار ف��وراً ف��ي 
الغوط��ة الش��رقية -آخ��ر أب��رز معق��ل للمعارضة 
قرب دمشق- وحتديد ممرات إنسانية آمنة إلجاء 
اجلرحى واملرضى وكبار الس��ن م��ن املناطق التي 

تشهد تصعيداً عسكرياً.{
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»دحالن« عّراب الثورة المضاّدة في تونس.. لماذا؟
أف��ردت صحيف��ة لومون��د الفرنس��ية العريق��ة، في 
الس��ادس من الش��هر املاضي، تقري��راً اس��تقصائياً مهماً 
بقلم مراس��لها ف��ي بي��روت »بنجمان ب��ارت«، مخصصاً 
حملمد دحان، وش��بكة العاقات والعملي��ات التي نفذها 
في مجال ربي��ع الثورات املضادة. التقري��ر جاء بعنوان: 
»من غ��زة إلى أب��و ظبي صع��ود الرجل الغام��ض محمد 

دحان«.
التقري��ر ل��م يح��ظ بالتغطي��ة الازمة ف��ي منصات 
إع��ام االس��تبداد العربي، بس��بب س��يطرة أذرع دحان 
- وم��ن وراءه من أصحاب خزائن امل��ال اخلليجي الداعم 
لانقاب��ات - على هذه املنصات. لكنه حظي في فرنس��ا 
بتغطية كبيرة، وتناقلته أشهر املواقع الفرنسية والناطقة 
بالفرنس��ية؛ نظ��راً للتفاصي��ل الدقيق��ة الت��ي احتواه��ا 
التقري��ر.. فم��ن مخيم��ات الفلس��طينين ف��ي لبن��ان إلى 
اخلليج، وحتديداً إلى دولة اإلمارات، حيث حتّول الرجل 
إل��ى ع��ّراب الثورات املض��ادة في مصر وف��ي تونس وفي 
ليبي��ا، وحتى في س��وريا، وذلك دون احلدي��ث عن دوره 
الكبي��ر في محارب��ة املقاومة الفلس��طينية ب��كل أطيافها، 
وهذا ما جعله يتحول في وقت قياسي إلى قطعة مركزية 
ف��ي كل املؤام��رات الت��ي حتاك ض��د األمة، وضّد س��عيها 
ف��ي التح��رر والتخلص من ربق��ة االس��تبداد، ومن أغال 

العبودية التي فرضها وكاء االستعمار واالحتال.
يحضر املدعو دحان، حسب صحيفة »لوموند«، في 
كل مناط��ق الن��زاع، وأينما وجدت ب��ؤر التوتر الغامضة، 
خاصة خ��ال الضربات الدامية ملع��اول الثورة املضادة، 
بدءاً من انقاب العس��كر في مص��ر ومجزرة رابعة، مروراً 
مبحاول��ة االنق��اب الفاش��لة ف��ي تون��س خ��ال صي��ف 
2013، وص��والً للمحاولة االنقابية التي ال تزال أطوارها 

تتفاعل في ليبيا، مع أسير احلرب السابق حفتر.
التقرير فّصل كل مظاهر حضوره في ملفات املش��رق 
العربي منذ طرده من منظمة التحرير، وحتوله إلى وكيل 
اإلمارات في املنطقة ملواجهة احلركات الش��عبية وثورات 

احلري��ة؛ حت��ت مس��مى محارب��ة االس��امين ومحاربة 
اإلره��اب. حض��ور املدعو دح��ان ل��م يقتصر، كم��ا يذكر 
التقرير، على إعادة بناء الشبكات األمنية في دول الربيع 
العربي من أجل إسناد الثورة املضادة، بل عمل على إمداد 
الدولة العميقة بكل الوس��ائل املادية والعسكرية املمكنة؛ 

من أجل القضاء على الثورات.
الي��وم يعود عراب االنقابات الدامي��ة إلى الواجهة؛ 
بالزي��ارة الت��ي قام بها إل��ى تونس، مهد الربي��ع العربي 
ومهد ث��ورات احلرية والكرامة. م��اذا يفعل املدعو دحان 
ف��ي تونس؟ وملاذا في هذا التوقيت بالذات؟ وما هو دوره 

في إمتام االنقاب الناعم على الثورة هناك؟
في القس��م ال��ذي أفردته صحيف��ة لوموند لتدخات 
دحان في تونس، كشف التقرير عن عاقة دحان مبدير 
األم��ن الوطني في زمن الرئيس اله��ارب، بن علي، وكذلك 
عاقت��ه برئيس حزب مش��روع تونس، )م��رزوق(، حيث 
عم��ل العّراب على دعم »اليس��ار االس��تئصالي« املعادي 
للهوي��ة العربي��ة اإلس��امية؛ مادياً، س��اعياً إلى إفش��ال 
املس��ار االنتقالي ودفع الباد نح��و الفوضى. كيف ال وقد 

ص��ّرح زعي��م حزب مش��روع تونس بأن الباد تس��تطيع 
التضحي��ة بعش��رين ألفاً من أبنائها؛ في س��بيل إس��قاط 
التروي��كا املكون��ة من حرك��ة النهضة وح��زب املؤمتر من 
أج��ل اجلمهورية وح��زب التكتل في احلك��م خال صيف 

2013؟
هكذا، وبكل بس��اطة، يرس��م أحد رج��ال دحان في 
تونس خطوط الدم املمكنة لانقاب على الش��رعية، وقد 
تناس��ى أن شعب تونس أس��قط الطاغية ابن علي عندما 
ب��دأ الدكتاتور الهارب في قنص التونس��ين بالرصاص. 
ل��م يقتصر هدف دح��ان على إفش��ال الثورة التونس��ية 
وإس��قاطها ف��ي بح��ر من الدم��اء، ب��ل كان يس��عى بدعم 
إماراتي إل��ى خنق الثورة الليبية عب��ر إغاق احلدود مع 
ليبيا، وقط��ع اإلمدادات على حكومة طرابلس في س��بيل 

دعم انقاب حفتر.
إن س��عي املدعو دحان، ومن ورائ��ه دولة اإلمارات، 
إلى إفشال التجربة التونسية، وضرب مسارها االنتقالي 
نحو من��وال دميقراطي عربي في دولة مس��لمة، يعّد آخر 
أه��داف االنقاب��ات على ربي��ع الش��عوب. إن حتقيق هذا 
الهدف يس��اعد عل��ى تثبيت نظري��ة الفوض��ى، والتأكيد 
أن هذه الش��عوب ال حُتكم بغير عصا االس��تبداد، وأنها ال 
تصلح للدميقراطية وال يليق بها إال احلكم الفردي مبا هو 

حكم شمولي قمعي.

 ه��ذا اله��دف م��ا كان ليتحق��ق دون نش��ر الفوض��ى  
وض��رب كل خط��وط إم��داد الث��ورات املتمثلة ف��ي الدول 
الداعمة ملطالب الش��عوب في احلرية، وعلى رأس��ها قطر 
وتركيا، من ناحية أخرى. لذا، كانت ش��يطنة قطر وتركيا 
ضرورية، وتهدف إلى تشويه كل من يدافع عن الثورات، 
وهو ال��دور الذي كلف به دحاُن إع��اَم العار وأذرعه في 

املنطقة..
ش��يطنة قطر وتركيا لم تقتصر على الداخل العربي، 
بل جتاوزته��ا إلى أوروب��ا، حيث عمد إلى االس��تثمار في 
مراكز البحوث والدراس��ات من أج��ل التمكن لانقابات، 
ووس��م ال��دول املدافع��ة ع��ن الث��ورات باإلره��اب وبدعم 
اإلرهابين ومتويل اإلرهاب، وذلك عبر مؤسسة »أبحاث« 

اإلماراتية.
م��ن بن املراك��ز التي أنش��ئت من أجل ش��يطنة قطر 
للجيوبوليتي��ك  الدول��ي  »املرك��ز  الث��ورات؛  وش��يطنة 
واالستشراف« في فرنسا، الذي يشرف عليه رجل دحان 
وس��فير الدكتاتور بن على الس��ابق باليونيس��كو، حيث 
ال هدف للمرك��ز إال اإلمعان في محاولة تش��ويه قطر لدى 

الرأي العام الفرنسي، لكن دون جدوى.
 إن جماهير الش��باب في تونس ت��درك حجم اخلطر 
الذي ميثله »دحان« وأذرعه الداخلية على األمن القومي 
والس��لم االجتماع��ي، وه��ي ت��درك جي��داً حج��م األموال 
التي ُضخت من أجل إفش��ال التجرب��ة وإحلاقها باملنوال 

املصري والسوري والليبي.
ه��ذا الوع��ي املتق��دم للجماهي��ر التونس��ية، خاصة 
بعد انكش��اف خيوط الث��ورة املض��ادة وعّرابيها، يجعل 
من مس��اعي كل أعداء الثورات محكومة بالفشل، والفشل 
الذريع، بل هي تعجل بقدح زناد املوجة الثورية الثانية، 
خاصة في املساحات التي أجنحت فيها الثوراُت املضادة 

انقاباِتها.{

بقلم: محمد هنيد 

ضغوط إسرائيلية وخليجية لوقف 
المساعدات األميركية للجيش اللبناني

بقلم: أحمد األمن

صّع��د حتالف اللوبيات اضافة إلى الس��عودية واإلماراتية في واش��نطن الضغ��وط على إدارة 
الرئيس األميركي، دونالد ترامب، من أجل جتميد املس��اعدات العسكرية األميركية للجيش اللبناني، 
وتوس��يع العقوب��ات األميركية ضد »حزب الله«، كي تش��مل أيضاً املؤسس��ات احلكومية اللبنانية، 
مب��ا فيه��ا اجليش واملصرف املركزي ف��ي لبنان. لكن مس��ؤوالً في البيت األبيض أكد اس��تمرار الدعم 
األميرك��ي للجي��ش اللبناني، نافياً أن يكون »ح��زب الله«، املدرج على الائح��ة األميركية للمنظمات 

اإلرهابية، قد استفاد من املساعدات األميركية املخصصة للجيش اللبناني.
ونش��ر موقع » واش��نطن فري بايكون« تقريراً للكات��ب األميركي اإلس��رائيلي، آدم كريدو، انتقد 
فيه سياس��ات إدارة ترامب جتاه إيران و»حزب الله«، واس��تغرب التقرير اس��تمرار الدعم األميركي 
للجي��ش اللبنان��ي، عل��ى الرغم من اس��تقالة رئيس احلكومة اللبنانية س��عد احلري��ري، التي أكدت 
سيطرة »حزب الله« على مفاصل احلكم في لبنان. وأشار إلى انتقادات وجهها مسؤولون أميركيون 
إلدارة ترام��ب، ألنه��ا ما زالت تعتمد السياس��ات األميركية الس��ابقة، التي ش��جعت التم��دد اإليراني 
في س��ورية والع��راق. كما أبلغت إس��رائيل إدارة ترامب أنها قلقة بش��أن الوضع ف��ي لبنان. ونقلت 
»واشنطن فري بايكون« عن مسؤول في وزارة الدفاع األميركية قوله إن »وزارتي اخلارجية والدفاع 
تتبني��ان وجهة نظر خاطئة تعتبر أن حزب الله والدولة اللبنانية هما كيانان منفصان، بينما تؤكد 
املعطيات واملعلومات املتوافرة لدى أصحاب القرار أن حزب الله يسيطر على مختلف مفاصل الدولة 
اللبنانية«. وأضاف املس��ؤول األميركي: »حلفاؤنا في اخلليج وإس��رائيل ه��م أكثر دراية بدور حزب 
الل��ه املفصل��ي في لبنان، بينما نحن مصّرون على إنكار هذا الواقع املؤس��ف رغم البراهن الواضحة 

على ذلك«.
وتتزام��ن االتهامات املوجهة إلى إدارة ترامب مبس��اعدة »حزب الله« مع حترك في الكونغرس، 
م��ن احلزبن اجلمهوري والدميقراطي، إذ قدمت عريضة طالب��ت إدارة ترامب بإباغ الكونغرس عن 
خطتها ملواجهة النفوذ اإليراني في س��ورية. وحسب بعض اخلبراء فإن سياسات الواليات املتحدة 
ال تزال تتفق مع املصالح اإليرانية أكثر من اتفاقها مع مصالح اس��رائيل والس��عودية الساعيتن إلى 
محاربة النفوذ اإليراني في املنطقة. ورأى السيناتور اجلمهوري، تيد كروز، املعروف بوالئه للمصالح 
اإلس��رائيلية، أن اس��تقالة احلريري دليل على تزايد النفوذ اإليراني في لبنان من خال »حزب الله«. 
واعتبر أن »الوقت قد حان لتعيد الواليات املتحدة النظر في مس��ألة املساعدات العسكرية األميركية 
للجيش اللبناني وتراجع اس��تراتيجيتها في لبنان«، فيما طالب النائب اجلمهوري، برينان ماست، 

بتحرك سريع للكونغرس للتعامل مع املستجدات والبت في مسألة املساعدات العسكرية.
ونق��ل املوق��ع عن مس��ؤول في مجل��س األمن القوم��ي االميركي قول��ه إن��ه »آن األوان كي توقف 
الواليات املتحدة مساعدة الوهم املسمى لبنان، على اعتبار أنه دولة مستقلة«، فيما قال مصدر رفيع 
املس��توى في الكونغرس إن عل��ى إدارة ترامب القيام فوراً بفرض عقوب��ات على »حزب الله« ووقف 
املس��اعدات العسكرية للجيش اللبناني املتهم بتمرير األسلحة األميركية إلى احلزب. واعتبر املصدر 
أن على الواليات املتحدة مواجهة إحكام طهران الس��يطرة على لبنان من خال مليشيا »حزب الله«، 

وذلك بفرض عقوبات جديدة وجتفيف قدرة احلزب املالية على متويل عمليات إرهابية.
وفيما ش��ددت وزارة اخلزانة األميركية من العقوبات املالي��ة على »حزب الله« من أجل جتفيف 
مص��ادر متويل��ه، فإن ثمة اجتاهاً متش��دداً ضد احلزب يطال��ب بإجراءات أكثر صرام��ة، ويدعو إلى 
تضيي��ق اخلن��اق على أنصار »حزب الله« في الواليات املتحدة، خصوصاً في والية ميش��يغن حيث 
تقي��م جالية لبنانية كبيرة ف��ي مدينة ديربورن. وتتخوف األجهزة األمنية األميركية من خايا نائمة 
للح��زب في الواليات املتحدة، قد تش��كل خطراً عل��ى األمن القومي األميركي من خ��ال القيام بأعمال 
إرهابية. وتذهب بعض اجلهات األميركية املتأثرة باللوبي اإلسرائيلي إلى التلويح بعمليات ترحيل 

فوري لكل من يثبت تقدميه أي دعم مالي أو لوجستي إلى »حزب الله«.{

حّمل البيان اخلتامي الجتماع وزراء اخلارجية العرب »حزب الله« مسؤولية دعم اإلرهاب في الدول 
العربية. كما أدان سياس��ة احلكومة اإليرانية وتدخلها في الشؤون العربية، وطالبها بوقف دعم ومتويل 

اجلماعات املسلحة وخاصة في اليمن.
وقال األمن العام جلامعة الدول العربية )أحمد أبو الغيط( إنه ال يس��تبعد اللجوء إلى مجلس األمن 
كخط��وة مقبلة ملواجهة تدخات إيران في املنطقة، مش��دداً على أن هناك إجماع��اً عربياً على رفض النهج 

اإليراني.
وأض��اف أبو الغيط أنه ل��ن يعلن احلرب على إيران ف��ي الوقت احلالي. وحّمل حزب الله مس��ؤولية 
دع��م اإلرهاب في الدول العربية باألس��لحة املتطورة والصواريخ البالس��تية، ولفت ف��ي نهاية البيان إلى 
أنه يتمنى أن تصل الرس��الة إلى إيران لتعديل س��لوكها في املنطقة. وكلّف مجلس جامعة الدول العربية 
املجموع��ة العربية في نيويورك مبخاطبة رئيس مجلس األمن الدولي لتوضيح اخلروقات اإليرانية لقرار 
مجل��س األمن رقم 2231 في ما يتعلق بتطوير برنامج الصواريخ البالس��تية وم��ا ميثله من تهديد لألمن 
القوم��ي العربي. كما كلف املجل��س املجموعة العربية مبخاطبة رئيس مجلس األمن لتوضيح ما قامت به 
إيران من انتهاكات لقرار مجلس األمن 2216 بتزويد مليشيات في اليمن باألسلحة واعتبار إطاق صاروخ 
بالس��تي إيراني الصنع من األراضي اليمنية جتاه مدينة الرياض مبثابة عدوان من طهران وتهديد لألمن 
والس��لم القومي العرب��ي والدولي. وأكد املجلس حق الس��عودية في الدفاع عن أراضيه��ا، وإدانة »جميع 
األعمال اإلرهابية التي تق��وم بها إيران في مملكة البحرين، وآخرها تفجير خط أنابيب النفط البحريني«، 

ودعم البحرين في اخلطوات التي تتخذها للحفاظ على أمنها.
وكان أحمد أبو الغيط قد قال في مستهل االجتماع إن التهديدات اإليرانية في املنطقة جتاوزت كل حّد، 
مش��يراً إلى أن الصاروخ الذي اس��تهدف الرياض إيراني، معتبراً ذلك رس��الة غير مقبولة، ومشيراً إلى أن 

إيران تدعم شبكات تخريب وجتسس في العواصم العربية.
م��ن جانب��ه، دعا وزي��ر اخلارجية الس��عودي عادل اجلبي��ر االجتماع إل��ى اخلروج بق��رار صارم في 

مواجهة إيران وسياساتها في املنطقة.
وأض��اف اجلبي��ر أن إي��ران ضربت عرض احلائ��ط بكل األع��راف والقوان��ن الدولية، مش��يراً إلى أن 
ممارس��ات إيران جعل��ت املجتمع الدولي يصنفه��ا الدولة األولى في رعاية اإلرهاب. م��ن جهته، قال وزير 
اخلارجية البحريني خالد آل خليفة إن »لبنان يخضع لس��يطرة حزب إرهابي هو حزب الله الذي يش��كل 
حتّدي��اً لألم��ن القوم��ي العربي يجب التص��دي له«، وتاب��ع: »نحّمل لبنان -الذي يش��ارك ح��زب الله في 

حكومته- املسؤولية«.
حتفظ لبناني

يأتي ذلك بينما حتفظ لبنان والعراق عن وصف حزب الله منظمة إرهابية، فيما حتفظت بغداد أيضاً 
عن إدانة سياس��ة احلكومة اإليرانية في املنطقة. وقال مراس��لون في بيروت إن مندوب لبنان في اجتماع 
القاه��رة ش��دد على أن باده التزمت الن��أي بالنفس لعدم قدرتها على التأثير إيجاب��اً في هذه الصراعات. 
وأض��اف من��دوب لبنان أنه ينبغ��ي الترفع عن إثارة الفرق��ة بن الدول العربية وح��ل أي خاف باحلوار، 
معتب��راً أن املس��ؤول عن التدخ��ل اخلارجي هو التراجع في منظوم��ة األمن القومي العربي ج��ّراء التباعد 
واالنقس��ام. وكان وزي��ر اخلارجية اللبناني جبران باس��يل -الذي لم يش��ارك في االجتم��اع- قد طلب من 
نظرائ��ه الع��رب التخفي��ف من حدة بي��ان اجتماعهم ف��ي القاهرة، مش��دداً على ضرورة حتيي��د لبنان عن 

موضوع التدخل اإليراني في الدول العربية.{

المؤتمر الوزاري العربي
والموقف من إيران وحزب الله
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االنحراف الفكري في الساحة الفلسطينّية.. يخدم االحتالل

واإلس��امي  الوطن��ي  العم��ل  فصائ��ل  ب��دأت 
الفلس��طينية، ي��وم الثاث��اء، جلس��ات مكثف��ة في 
القاه��رة لبحث خطوات متت��ن اتفاقيات املصاحلة 
الوطنية، والبحث في سبل تطبيق اتفاقية »الوفاق 
الوطني« املوقعة من ِقبلها في 4 أيار 2011، والتي 

لم يتم تنفيذ أي من بنودها على أرض الواقع.
وم��ن املقرر أن متتد جلس��ات احل��وار ليومن، 
عل��ى  املوقع��ون  وه��م  املجتمع��ون،  س��يغادر  إذ 
االتفاقي��ة في 2011، مصر في 23 تش��رين الثاني. 
ويش��ارك ف��ي احل��وارات قي��ادات فلس��طينية م��ن 
الضف��ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة ولبن��ان وس��ورية 
وقطر. ووقع��ت الفصائل اتفاقية »الوفاق الوطني« 
القاه��رة  رعت��ه  ش��امل  فلس��طيني  ح��وار  عق��ب 
ف��ي 2011، واخُتل��ف عل��ى تفس��ير نصوص��ه م��ا 
عطل��ه في حين��ه، إل��ى جان��ب التدخ��ات الدولية 
واإلس��رائيلية الت��ي عطلته، والتغي��رات في اإلقليم 
الت��ي لم تدف��ع أحداً م��ن املتخاصمن في الس��احة 
الفلس��طينية لتطبي��ق االتف��اق. واالتفاقية تش��مل 
كل امللف��ات اخلافي��ة الفلس��طينية، وهي األوس��ع 
م��ن خاف��ات »حم��اس« و»فت��ح«، ب��دءاً مبنظم��ة 
التحرير الفلس��طينية وتطويرها وتوس��يعها لضم 
»حم��اس« و»اجله��اد اإلس��امي« له��ا، إضافة إلى 

يتميز الش��عب الفلسطيني بجهاده وصموده في 
وج��ه االحت��ال الصهيوني، فعلى الرغم من سياس��ة 
القت��ل واالعتق��ال، ال يزال صام��داً، وواج��ه املؤامرات 
بش��جاعة كبي��رة، وق��ّدم آالف الش��هداء واجلرح��ى، 
وما زال يق��دم في هذه الطريق خي��رة أبنائه، ما جعل 
دول��ة االحتال واملخابرات احلليف��ة لها تدفع باجتاه 
االنح��راف الفك��ري ال��ذي ال يق��ل خط��راً ع��ن اخليانة 
العظم��ى والتخابر مع جه��ات معادية، ما يؤكد لنا أن 
االنح��راف الفكري ال يخدم س��وى دولة االحتال التي 
توجه املنحرفن فكرياً لإلضرار بوطننا وتستغل ذلك 

بالترويج ضد شعبنا.
االنحراف الفكري دخيل على مجتمعنا الفلسطيني 
الذي يتميز بالتسامح واالعتدال والفكر الوسطي، لعل 
أولى ب��وادره تظهر ف��ي تبني املتطّرفن واملتش��ّددين 
اجتاه��ات عدائي��ة وس��لبية ض��د املجتم��ع، فنجد أن 
هؤالء املنحرفن فكرياً مجموعة من اجلهاء باإلس��ام 
وأحكام��ه، يأخذون آراءهم من بع��ض الرموز الفكرية 
املتش��ّددة واملتطرف��ة، ويعتب��رون أن م��ا يقول��ه هذا 
الرجل كاماً مقدس��اً غير قابل للنقاش، ويس��تعينون 
ف��ي ذل��ك بتش��ويه احلقائق مبع��ان مضلل��ة، وتبرير 

غاياتهم مبا يخدم مصاحلهم ورؤيتهم اخلاصة.
ويلج��أ املنحرف��ون فكري��اً ال��ى تبس��يط األم��ور 
العظيم��ة، كحرم��ة الدم��اء والتكفي��ر، ومييل��ون إل��ى 
اخلاف��ات والصراع��ات والقت��ل والتناح��ر. يترع��رع 
أصح��اب الفك��ر املنح��رف، ويتعاظ��م وجوده��م ف��ي 
ه��ذه البيئة املعق��دة، جندهم متناقضن ف��ي أفعالهم 
وأقواله��م وس��لوكهم، فظاهري��اً يدع��ون إل��ى تطبيق 
الش��ريعة واحلدود، وكأن احلدود فقط هي كل الدين. 
وفي الواقع، جندهم ينتهكون احملارم، ويس��تحلونها 

تفعيل مواعيد االنتخابات الرئاس��ية والتشريعية 
واملجلس الوطني، وعقيدة األمن، وملف االعتقاالت 

السياسية، واملصاحلات املجتمعية.
جه��از  قي��ادة  أّن  مطلع��ة،  مص��ادر  وتؤك��د 
االس��تخبارات املصري ستضع الفصائل في صورة 
االتفاق األخير بن حركتي »حماس« و»فتح«، الذي 
يج��ري تطبيقه حالي��اً على أرض الواق��ع في قطاع 
غزة. وس��يكون للفصائل موقف من اإلجراءات التي 
تتم. وس��تبحث اللقاءات أيضاً سبل تفعيل اتفاقية 
2011، مب��ا يضم��ن اس��تمرار العم��ل الفلس��طيني 
املش��ترك حت��ى إنه��اء االنقس��ام وآث��اره وتبعاته. 
وس��تقدم الفصائل الفلس��طينية ملص��ر، وحلركتي 
»حماس« و»فتح« ماحظاتها على مجريات متكن 
حكومة الوفاق الوطني من استام مهامها في غزة، 
واملاحظات الت��ي أخذت على الطرف��ن، خصوصاً 
السلطة الفلس��طينية خال وعقب تس��لمها املعابر 

واحلدود.
ووف��ق معلومات ف��إّن االس��تخبارات املصرية 
س��تقدم ج��دوالً زمني��اً مش��ابهاً للج��دول الزمن��ي 
اخلاص بتمكن حكومة الوفاق الوطني واستعادة 
الوحدة، لتنفيذ بنود اتفاقية 2011، وهو سيس��هل 
الطري��ق أمام جمي��ع األطراف، وس��يضع االتفاقية 

ف��ي اجن��راٍف واض��ح وراء آرائه��م الش��خصية، م��ن 
غي��ر االلت��زام بالقواعد الش��رعية أو ع��ادات املجتمع 
وتقاليده، وما شاهدناه في سورية من جرائم ومجازر 

افتعلها هؤالء دليل على بربرّيتهم.
الغل��ّو والتطّرف والتش��دد تؤدي إل��ى االنحراف 
الفكري، من خال عدم االعتراف بالرأي اآلخر، واتهام 
املخال��ف لرؤيته��م باالبتداع واخلروج ع��ن الدين، ما 
يرج��ع إلى س��وء التربية والتنش��ئة اخلاطئة، أضف 
إلى ذلك حالة اليأس واإلحباط والتش��اؤم واإلعجاب 

بالرأي الذي يتمّيز به هؤالء املتشددون.
االنح��راف الفك��ري ف��ي قط��اع غ��زة جدي��د على 
ش��عبنا من أهل املقاومة واجلهاد ضد االحتال، فنجد 
املتتبع ملرجعية هؤالء املنحرفن فكرياً أنهم مجموعة 

موض��ع تنفي��ذ حقيق��ي. لك��ّن الره��ان عل��ى ق��درة 
الس��لطات املصرية في إقناع األطراف ذات العاقة 
باجلدول الزمني، وتنفي��ذ البنود، قد يكون أصعب 
م��ن اجل��دول الزمن��ي اخل��اص بتمك��ن احلكوم��ة 
واس��تام غ��زة، إذا دخلت أطراف جدي��دة في امللف 
الفلس��طيني، تضغ��ط على الس��لطة الفلس��طينية 
والرئي��س محمود عباس للذه��اب للمفاوضات مع 
إس��رائيل م��ن دون ش��روط، وقط��ع املصاحل��ة مع 

»حماس« إن استمرت في عاقاتها مع إيران.
»حم��اس«  إّن  غ��زة،  ف��ي  مس��ؤولون  وق��ال 

قليل��ة م��ن األف��راد، بعي��دون ع��ن التفكي��ر العقاني، 
ويس��ارعون إل��ى تقلي��د اجلماع��ات املنحرف��ة فكرياً، 
فيعملون خدماً للمصالح املعادية لدينهم ووطنهم من 
حيث ال يدرون، ألنهم بانحرافهم عن الصورة اجلميلة 
لإلس��ام الوسطي املعتدل يشّوهون استقرار املجتمع 

وأمنه.
وحت��اول أجه��زة املخاب��رات الغربي��ة املعادي��ة 
لإلس��ام إغ��واء الش��باب املنحرف��ن فكري��اً، لتطبيق 
أجندته��ا اخلبيث��ة ف��ي بادنا، وه��ي ما يطل��ق عليه 
محللون اسم اجليل الرابع من احلروب، وأبرز معاملها 
أن يجعل ش��باب املجتمع يدمرون بادهم بأنفس��هم، 
ويؤخرون تقدمها، إن لم يهدموا أركانها، تعمل أجهزة 
املخاب��رات املعادي��ة على اصطياد هؤالء األش��خاص 

س��تطالب الس��لطات املصرية مبوقف من اس��تمرار 
العقوبات املالية الت��ي يتعرض لها القطاع من قبل 
السلطة الفلسطينية. كما ستقدم احلركة ماحظات 
للمصري��ن والفصائ��ل على ما جرى خال تس��ليم 
املعابر وبعض ال��وزارات في القطاع. لكن األهم من 
ذل��ك أّن املتغيرات املتس��ارعة في املنطق��ة العربية 
قد تلقي بظالها على امللف الفلس��طيني، خصوصاً 
في ظل حالة الهرولة غير املس��بوقة جتاه التطبيع 
مع إس��رائيل، وفي ظ��ل الضغ��وط الواضحة التي 
يتعرض لها عباس والقيادة الفلس��طينية للدخول 
ف��ي مح��ور الس��عودية، والت��ي تس��ارع خطواتها 
للتطبيع وإمتام صفقة تسوية غير واضحة املعالم. 
وأمام ذلك، فإّن الوضع الفلسطيني قد يراوح مكانه، 
با مصاحلة كاملة، وال خاف مستمر. وإن جنحت 
مصر ف��ي التصدي حمل��اوالت الس��عودية الدخول 
عل��ى خ��ط املصاحلة، ف��إّن الوفاق الفلس��طيني قد 
يعب��ر املرحلة الثاني��ة، في انتظار مراح��ل طويلة، 

طولها بعمر االنقسام الذي استمر 11 عاماً.{

عن طريق ك��وادر مخابراتية مدربة، ومؤهلة للتعامل 
مع ه��ؤالء املنحرفن فكرياً، وغس��ل عقوله��م وزراعة 

األفكار التخريبية داخلها.
صدمن��ا قب��ل أيام بتفجي��ر أحد املنحرف��ن فكرياً 
نفس��ه بأفراد من املقاومة، واستشهاد أحد املجاهدين 
من مدينة رفح، في جرمية تؤكد سيادة العنف، ورغبة 
أصحاب الفكر املنحرف بإشاعة واثارة االضطرابات، 
واحلقيقة أن ازهاق األرواح لدى اجلماعات املتش��ددة 
واملنحرفة فكرياً عن الفكر الوس��طي والفهم االسامي 
الصحيح ترتب عليه فس��اد وصراع أدى إلى خس��ارة 

للمجتمع وخدمة ألعداء األمة.
احلقيق��ة أن االنح��راف الفك��ري انتح��ار والق��اء 
للنف��س للتهلك��ة دون منفع��ة لألمة، فه��و فهم خاطئ 
التحلي��ل  للدي��ن، وقل��ب للنص��وص، وجت��ّرؤ عل��ى 

والتحرمي، خافاً ملا أجمع عليه علماء األمة.
وق��د عمل��ت األجه��زة األمنية في قط��اع غزة على 
حماي��ة اجلبهة الداخلي��ة ومواجه��ة املنحرفن فكرياً 
من خ��ال آلي��ات مختلفة في جه��د ممّيز وكبي��ر، وما 
نعيش��ه اليوم من أمن وأمان في شوارع غزة هو ثمرة 
هذه اجلهود املشتركة بن أجهزة األمن في غزة حلفظ 
األمن، كما ال ننسى عمل الدعاة والوعاظ على توضيح 
املفاهي��م اخلاطئة التي تؤدي إل��ى االنحراف الفكري، 
والعمل على الوقاية منها، ومقاومة األفكار املتش��ددة 
الدخيل��ة عل��ى مجتمعن��ا، وينبغي أن يك��ون لإلعام 
دور أوسع في الوقاية من االنحراف الفكري ومحاربة 

السلوكيات املتطرفة.
كم��ا أدعو علم��اء مجتمعنا وعقاءه إلى تش��كيل 
هيئة وطني��ة حملاربة الفكر املنحرف، على أن تش��مل 
علم��اء واعامين ومربن تربوي��ن، تعمل على وقاية 
شبابنا من الفكر املتطرف واملنحرف، وتعزيز املفاهيم 
اإلسامية التي تدعو إلى الوسطية واالعتدال والعمل 
عل��ى جتفي��ف منابع الفك��ر املنحرف، م��ن خال جهد 
واع ومنظ��م يتميز بالق��وة واحلزم، إذا اس��تنفدت كل 

الوسائل.{

بقلم: ضياء خليل

حماس تحّدد رؤيتها
للحوار الوطني الفلسطيني

قالت حركة املقاومة اإلس��امية الفلس��طينية 
)حماس( إنها حددت رؤيتها في ما يتعلق باحلوار 
الوطني الفلس��طيني املقرر عقده ي��وم الثاثاء في 

العاصمة املصرية القاهرة.
وأكد املتحدث باس��م حماس، ف��وزي برهوم، 
أن احلرك��ة حددت س��تة ملفات رئيس��ية لطرحها 
على طاولة احلوار الوطني الفلس��طيني بالقاهرة، 

ضمن تفاهمات املصاحلة الفلسطينية.
وقال إن حماس أجرت سلس��لة م��ن اللقاءات 
الداخلية والفصائلية ح��ددت فيها رؤيتها إلجناح 
ملفات احل��وار، بناًء على اتفاقي��ة الوفاق الوطني 
املوقعة في القاهرة بتاريخ الرابع من أيار 2011.

وأوض��ح بره��وم أن امللف��ات الس��تة تتناول 
مواضي��ع تتعلق مبنظم��ة التحرير الفلس��طينية، 
واملصاحل��ة  واألم��ن،  العام��ة،  واالنتخاب��ات 
املجتمعي��ة، واحلريات العامة، وتش��كيل حكومة 

الوحدة الوطنية.
وأش��ار إلى أن حماس ش��كلت وفدها احملاور 

إلى مباحثات القاهرة برئاسة نائب رئيس مكتبها 
السياس��ي صالح الع��اروري، وبعضوي��ة كل من 
أعضاء املكتب السياس��ي: يحيى الس��نوار وخليل 

احلية وحسام بدران وصاح البردويل.
وأكد املتحدث باسم حماس »ضرورة تضافر 
كل اجلهود من أجل إجناح هذه احلوارات بالرعاية 
املصري��ة، مبا يحق��ق الش��راكة الوطني��ة ووحدة 
الش��عب الفلس��طيني في مواجهة االحتال وإنهاء 

معاناة أهلنا في الضفة وغزة على حّد سواء«.
وم��ن املقرر عق��د اجتماعات ش��املة للفصائل 
الفلس��طينية على م��دار يومن في القاه��رة ابتداء 
من ي��وم الثاث��اء بدعوة م��ن مصر، س��عياً إلنهاء 
من��ذ  املس��تمر  الداخل��ي  الفلس��طيني  االنقس��ام 

منتصف عام 2007.
ويأتي احلوار الشامل بن الفصائل بعد شهر 
من رعاية مص��ر اتفاقاً بن حركت��ي فتح وحماس 
لتمك��ن حكوم��ة الوف��اق الفلس��طينية من تس��لّم 

مهماتها في  قطاع غزة.{
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إيران والسعودية.. واحتماالت المواجهة

معظم عائالت المسؤولين العراقيين.. تقيم خارج العراق

اس��تقالة رئي��س وزراء لبن��ان س��عد احلري��ري 
م��ن الري��اض وخطابه الرّن��ان ضد إي��ران -عبر قناة 
س��عودية- أس��دلت الس��تار على أزمة إقليمية قائمة 
أو كادت، ول��م مي��ض ي��وم حتى أيقظ ص��وت انفجار 
ص��اروخ -مّت رص��ده وإس��قاطه- س��كاَن الري��اض، 
وتطايرت ش��ظاياه منذرة بأزمة إقليمية جديدة. ولو 
جعلن��ا لتوقيف��ات الرياض -كما تس��ميها الس��لطات 
رؤي��ة  الكتمل��ت  الص��ورة،  ف��ي  مكان��اً  الس��عودية- 

املشهد.
هم  همت إيران ف��ي احلدث��ن األول والثاني، واتُّ اتُّ
أبن��اء العائل��ة املالكة ف��ي الثال��ث. وال يرتبط احلدث 
الثال��ث باملس��تحدث إقليمي��اً إال بإيضاح��ه تطورات 
عملي��ة اتخاذ الق��رار في الرياض، خاص��ة أن كل ذلك 
يحدث بع��د تغّير س��اكن البيت األبيض وسياس��اته 

ملف جديد طفا على الساحة السياسية العراقية 
أخي��راً، كعام��ة على ب��دء التنافس االنتخاب��ي املبكر 
ف��ي الب��اد قبل نحو س��تة أش��هر م��ن إجرائه��ا، وهو 
والسياس��ين  الدول��ة  مس��ؤولي  بعائ��ات  يتعلّ��ق 
ورؤس��اء األحزاب. إذ كشف تقرير أعدته جلنة معنية 
بش��ؤون الفس��اد مرتبط��ة برئي��س ال��وزراء العراقي 
حي��در العب��ادي في العاش��ر من الش��هر اجل��اري، أّن 
نح��و 80 باملائ��ة من عائات املس��ؤولن في احلكومة 
وأعض��اء البرملان يقيم��ون خارج الباد منذ س��نوات 
طويلة. وأوضح التقرير أن املسؤول الواحد من هؤالء 
يس��تهلك س��نوياً أكثر من مائة أل��ف دوالر من موازنة 
الدول��ة العامة لزي��ارة عائلته خال إج��ازات متفرقة 
يبل��غ مجموعه��ا نحو أربعة أش��هر، ف��ي الوقت الذي 
تبلغ فيه إجازة املس��ؤول الرسمية في الباد 31 يوماً 
فق��ط ممن ه��م بدرجة وزي��ر ومدير ع��ام ووكيل وزير 

وعضو برملان.
وقال مس��ؤول في األمانة العامة ملجلس الوزراء 
العراق��ي ف��ي بغ��داد، إن العب��ادي سيس��تخدم ه��ذا 
التقري��ر ف��ي حملت��ه املرتقب��ة واجلديدة ضّد الفس��اد 
خ��ال الفت��رة املقبل��ة، والت��ي يتوّق��ع إطاقه��ا بع��د 
انته��اء األزم��ة احلالية مع إقليم كردس��تان، واإلعان 
رس��مياً عن حتري��ر العراق بالكامل م��ن قبضة تنظيم 

»داعش«.
ويتضّم��ن التقري��ر أس��ماء ش��خصيات عراقي��ة 
بارزة ف��ي الدولة عل��ى مس��توى وزراء ووكاء وزراء 
ومدراء عامن وأعضاء في البرملان، فضاً عن رئاس��ة 
اجلمهورية ورؤس��اء هيئ��ات عامة مس��تقلة، وصوالً 
إل��ى قي��ادات ف��ي اجلي��ش العراق��ي وزعم��اء أحزاب 
مشاركة في السلطة. كما يتضمن التقرير تفاصيل عن 

إش��غال مسؤولن سابقن 
من��ازل ومبان��ي حكومي��ة 
وعدم إخائها واستغالها 
الش��خصية.  ملصاحله��م 
وم��ن ب��ن ه��ؤالء رئي��س 
ن��وري  الس��ابق  ال��وزراء 
رئي��س  ونائ��ب  املالك��ي، 
الس��ابق صال��ح  ال��وزراء 
رئي��س  ونائ��ب  املطل��ك، 
ال��وزراء لش��ؤون الطاق��ة 
الشهرس��تاني،  حس��ن 
ورئي��س البرملان األس��بق 

جتاه املنطقة.
فكي��ف ميكن فهم التط��ورات اإلقليمي��ة املتاحقة 
واللغ��ة املش��حونة املصاحبة لها؟ وبش��كل أدق، إلى 
أي��ن تتج��ه العاقة اإليرانية الس��عودية ف��ي املرحلة 

اجلديدة؟ وما هي إسقاطاتها اإلقليمية؟
املتغّير األميركي

للواليات املتحدة -ع��دّوًة كانت أو صديقة- دور 
كبي��ر األث��ر في سياس��ات كل م��ن إيران والس��عودية 
ثنائياً وإقليمياً؛ إذ تؤثر رؤية واشنطن وسياستها في 
تكوين أو تغيير رؤى الدولتن. فعند حدوث تغييرات 
متاحق��ة ف��ي الش��رق األوس��ط بع��د تغيي��ر مهم في 
البيت األبيض )رئيس جديد بسياسة جديدة(، علينا 

التفتيش عن املؤثر األميركي.
وللرئيس دونالد ترامب رؤية وسياسة تختلفان 
عن سلفه في التعاطي مع 
الش��رق األوس��ط وملفاته 
الرئيس��ين؛  والعبي��ه 
ع��ن  الرج��ل  ابتع��د  فق��د 
سياس��ة التوازن اإلقليمي 
واس��تعدى  لس��لفه، 
إي��ران وحلفاءه��ا، وابتاع 
الس��عودية  الس��ردية 
األق��ل-  عل��ى  -إعامي��اً 
إي��ران املزعزع  ح��ول دور 
ودعمه��ا  لاس��تقرار 

لإلرهاب.

حاجم احلسني.
كذلك تضم الائحة أسماء زعماء مليشيات نافذة 
توج��د عائاتهم في إيران، مثل قي��س اخلزعلي زعيم 
مليش��يا »العصائب«، هادي العامري زعيم ميليش��يا 
»بدر«، علي الياس��ري زعيم ميليش��يا »اخلراساني«، 
أك��رم الكعب��ي زعيم مليش��يا »النجب��اء«، إضافة إلى 
أوس اخلفاجي زعيم مليش��يا »أبو الفضل العباس«، 
ال��ذي تقيم عائلته ف��ي منطقة الس��يدة زينب جنوبي 

دمشق.
 وع��زا بع��ض املس��ؤولن العراقين س��بب عدم 
إع��ادة أس��رهم إلى الع��راق بع��د االحت��ال األميركي 
وتغيي��ر النظ��ام، إل��ى س��وء الوض��ع األمن��ي ورداءة 
اخلدمات، كاملاء والكهرب��اء والتعليم والصحة، وهي 
األسباب نفسها التي يتهم الشارع العراقي املسؤولن 
ذاتهم بالتس��بب به��ا، من رداءة أحواله��م األمنية إلى 

االقتصادية واملعيشية واخلدماتية.
وحتت��ل الوالي��ات املتح��دة وبريطاني��ا واألردن 
واإلمارات وإيران وسورية وتركيا صدارة الدول التي 
حتتض��ن عوائ��ل املس��ؤولن العراقي��ن، الذين تعود 
إقام��ة بعضهم في ه��ذه الدول إل��ى ثمانين��ات القرن 
املاضي خ��ال عملهم ضمن املعارض��ة العراقية إبان 
حك��م نظام الرئيس األس��بق صدام حس��ن، وحصلوا 

على جنسيات تلك الدول.
وكخط��وة اس��تباقية، نقل العب��ادي عائلته التي 
تقي��م من��ذ نحو عقدي��ن ف��ي بريطانيا إلى بغ��داد قبل 
فترة، بحسب املصدر ذاته، فضاً عن آخرين حتسسوا 
قرب بدء احلملة ضد الفساد التي أطلق عليها البعض 
»احل��رب على الفس��اد«، وهي حتاكي التس��مية التي 
اس��تخدمها العبادي ف��ي احلرب عل��ى »داعش« بعد 

وإل��ى جان��ب اس��تعدائه إلي��ران، وهي سياس��ة 
اتضح��ت أبعادها بعد رف��ض ترام��ب املصادقة على 
عمل إي��ران بالتزاماتها املتعلق��ة باالتفاق النووي في 
تش��رين األول املاض��ي؛ أعل��ن سياس��ته جت��اه إيران 

والشرق األوسط.
وثم��ة أصان أكدهم��ا في خطاب ع��دم املصادقة 
ويتس��مان بأهمية إقليمية: األول محاولته الدفع ضد 
إي��ران إلجبارها على التراجع إقليمي��اً؛ والثاني إعادة 
الشراكات واألحاف التقليدية لواشنطن. ويعني ذلك 
-ف��ي ما يعني��ه- أن ترامب يضرب الت��وازن اإلقليمي 

القائم عرض احلائط.
وق��د نأت أغلبية الدول بنفس��ها عن اتخاذ موقف 
جتاه سياسة ترامب اجلديدة بشأن إيران، وانتقدتها 
مجموعة مهمة من الدول، منها ش��ركاء لواش��نطن في 
االحتاد األوروبي وخارجه، لكن رّحبت بها السعودية 
واإلمارات والبحرين وإس��رائيل. والسبب واضح؛ هو 
أن السياس��ة اجلدي��دة تأت��ي -أو ُيرج��ى أن تأت��ي- 

بتوازن إقليمي على خاف املطلوب إيرانياً.
وفي نفس السياق، ثمة كام عن زيادة العقوبات 
على إي��ران، ووض��ع احل��رس الث��وري اإليراني على 
القائمة الس��وداء، وإعادة اإلجماع الدولي ضد طهران 
حلمله��ا على القب��ول بتحديد برنامجه��ا الصاروخي 

وتعديل سياستها اإلقليمية.
وبذلك يأخذ التصعيد األميركي منحيننْ واضَحي 
املعال��م: األول خطاب��ي يأت��ي على الوالي��ات املتحدة 

تسلمه السلطة عام 2014.
 وعزا القيادي في التيار املدني العراقي في بغداد، 
حس��ام العيسى، أحد أسباب س��هولة فرار املسؤولن 
م��ن الب��اد، إل��ى وجوده��م مبفردهم ف��ي الع��راق، إذ 
س��رعان ما يتمكنون من املغ��ادرة. وأضاف أن »تهّور 
أداء املس��ؤول والسياس��ي ف��ي الع��راق يع��ود أيضاً 
إلى عدم ش��عوره باالنتماء احلقيق��ي إلى هذا الوطن، 
ولذل��ك ل��م نَر ط��وال احلرب م��ع داعش ابن مس��ؤول 
واح��د يقاتل مع باقي العراقين، بل على العكس دماء 
املواطن��ن البس��طاء الذين لم يحصلوا م��ن العراق إاّل 
عل��ى الفقر واجل��وع والضيم، هي الت��ي أريقت، بينما 

أبناء املسؤولن يستجمون في منتجعات أوروبية«.
وأعرب العيس��ى عن اعتقاده بأن حملة العبادي 
املرتقبة س��تطاول هذا امللف على وجه التحديد لكونه 

بأرب��اح عب��ر عق��ود تس��ليح واس��تثمارات، والثاني 
عملياتي يبرز في أسلوب اإلدارة اجلديدة في التعاطي 

مع إيران وحلفائها.
وفي ظ��ل ه��ذا الوضع ب��دأت األزم��ات اجلديدة؛ 
فقد اس��تقال احلريري من الري��اض، والتقارير القائلة 
بحمله على االس��تقالة ال تبدو بعي��دة عن الواقع. وقد 
أكمل الس��يناريو اتهاُمه إيراَن بزعزعة استقرار لبنان 
واملنطقة، وهو كام لم ُيعهد من الرجل. ثم اُتّهمت إيران 
ثانية بعد ساعات بإطاق صاروخ باليستي من اليمن 
على الرياض، لتطالب األخيرة اجلامعَة العربية بعقد 
جلسة طارئة ملناقشة العدوان اإليراني. ثمة حتركات 
أخرى ال تقّل أهمية في رصد املسار احلالي؛ فأوالً إيفاد 
الوزير السعودي ثامر السبهان -السيئ السمعة لدى 
طهران وس��وريا وحلفائهما- إلى الرقة ُيعتبر رسالة 
اس��تفزاز لطهران، وثانياً اتهام طه��ران أيضاً بتفجير 
أنب��وب غ��از بالبحرين ُيعتبر رس��الة تصعي��د. وكل 
األمثل��ة تش��ير إلى حتّرك س��عودي؛ فم��ا الداعي لهذا 

التصعيد وما الذي تصبو إليه الرياض؟
السلوك السعودي

الطريقة املثلى للتعاطي مع الرياض باتت سؤاالً 
ملّح��اً ف��ي طهران حت��ت وط��أة األزم��ات واملجابهات 
اإلقليمي��ة؛ فالواض��ح أن القي��ادة السياس��ية بإيران 
خرج��ت م��ن حالة الدهش��ة إزاء س��لوك الرياض غير 
التقليدي، وب��دأت قراءتها اإليرانية تأخذ صورة أدق. 
ووفق هذه القراءة؛ فإن سياس��ة الس��عودية اجلديدة 
تطبعه��ا إش��كاليتان س��تأتيان لها وللمنطق��ة وإيران 

بتحديات. 
الس��عودية  أب��رزت  القائ��م:  الت��وازن  تغيي��ر   -
سياس��ة واضحة الع��داء للوضع والت��وازن القائمن 
في غير مل��ف إقليمي، وأتت هذه السياس��ة حتى اآلن 
بأزمات إقليمية جديدة دون حلها لألزمات الس��ابقة؛ 
فقد حتركت الرياض ضد املس��تجد مينياً عام 2015، 

»من أكثر امللفات التي تستفز عامة الشعب العراقي«.
من جهته، اعتبر عضو البرملان العراقي والقيادي 
البارز في ائت��اف الوطنية بزعامة إي��اد عاوي، عبد 
الك��رمي عبطان، أن هذه الظاه��رة »أّثرت في اخلدمات 
العام��ة وعل��ى أداء املس��ؤول، فهو يرى نفس��ه خارج 
احملي��ط ال��ذي يديره ويش��رف علي��ه، م��ن اخلدمات 
الصحي��ة والتعلي��م والطرق واجلس��ور وغيرها. ولو 
كان يش��عر مبعاناة الناس الجتهد بأداء جّيد ونزيه، 
لكنه يرى أنه خارج السرب ووجوده لاستفادة فقط، 
وهو س��يعود للعيش خارج الع��راق بعد خروجه من 

منصبه«.
واعتب��ر القي��ادي ف��ي التي��ار الص��دري وعض��و 
البرمل��ان م��ازن املازن��ي، ب��دوره، أن��ه »بات م��ن غير 
الصحيح الس��كوت عن هذا املوض��وع أكثر«. وأضاف 
أن »املس��ؤول يج��ب أن يعيش هو وأهله ف��ي العراق 
ويعيش معاناة الناس، ويجب أن تتوقف إدارة الدولة 
عبر البري��د من اخلارج. يوّقعون األوامر ويرس��لونها 
وال يعلمون ش��يئاً«، الفت��اً إلى أن »األم��ر ينطبق على 
املسؤولن في الس��لطتن التنفيذية والتشريعية على 
ح��ّد س��واء«. وأّك��د املازني أنه��م في التي��ار الصدري 

يدعمون توجه العبادي إلنهاء هذه الظاهرة.{

بقلم: حسن أحمديان

بقلم: سالم اجلاف

التحقيق مع نتن ياهو بقضيتْي فساد
للمرة السادسة.. ماذا عن وزرائنا؟!

نقلت وس��ائل إعام إس��رائيلية أن الش��رطة 
اس��تجوبت يوم األحد رئيس الوزراء بنيامن ننت 
ياهو للمرة السادس��ة في قضيتي فس��اد، تتعلق 
إحداهما بقب��ول هدايا فاخرة والثانية بالس��عي 

للتأثير على تغطية صحيفة محلية.
ووص��ل محققون من الش��رطة بعد ظهر يوم 
األحد إلى مقر إقامة ننت ياهو الرسمي في القدس 

احملتلة، حيث جرت االستجوابات السابقة.
وتشتبه الشرطة في أن ننت ياهو تلقى هدايا 
فاخ��رة من مناصرين أثري��اء بينهم رجل األعمال 

واملنتج في هوليود أرنون ميلخان.
وتق��ول التقارير إن رجل األعمال أرس��ل إلى 
صديقه القدمي نتنياهو صناديق س��يجار فاخرة 
وهدايا أخرى تس��اوي عش��رات آالف الدوالرات. 
وقد اس��تمعت الش��رطة إل��ى ميلخان ف��ي أيلول 

املاضي.
وكان محقق��و الش��رطة ق��د اس��تجوبوا ننت 

ياهو في مقر إقامته ألربع ساعات في التاسع من 
تشرين الثاني اجلاري.

وباإلضاف��ة إل��ى الهداي��ا الفاخ��رة، تش��تبه 
الش��رطة في أن ننت ياهو سعى لعقد اتفاق سري 
مع ناش��ر صحيفة يديعوت أحرونوت. ويقضي 
االتفاق املزعوم الذي لم يكتمل بحصول ننت ياهو 
على تغطية إيجابية في الصحيفة مقابل س��عيه 

لكبح منافستها »إسرائيل اليوم« القريبة منه.
ارت��كاب أي خط��أ،  وينف��ي نتنياه��و دائم��اً 
ويق��ول إنه كان هدفاً حلملة يش��نها خصومه من 

السياسين بهدف إبعاده عن السلطة.
وبداية الش��هر اجلاري، استجوبت الشرطة 
محامين مقربن من رئيس الوزراء هما يتسحاق 
موخل��و وديفي��د ش��يرمان ف��ي إط��ار التحقي��ق 
حول االش��تباه بفساد في صفقة ش��راء إسرائيل 
غواصات أملانية، لكن ننت ياهو ليس مش��تبهاً به 

في هذه القضية.{
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وزعزع��ت الت��وازن القائ��م ف��ي لبنان، ونش��طت ضد 
احلكومة السورية حرباً وسلماً.

كذلك دخلت العراق بسفير استفز قادته، وها هي 
تعود إلى بغداد بصورة مختلفة بغية حتقيق حضور 
ُيس��اهم في تغيير الوضع القائم. واملطلوب س��عودياً 
-وف��ق هذه الق��راءة- هو إح��داث تغيير ف��ي الوضع 
القائم إقليمياً، عبر تغييرات في التوازنات القائمة في 

ملفات اإلقليم الرئيسية.
- وضع إيران حتت »رادار ترامب«: بدأت الرياض 
التصعي��د ض��د طه��ران بع��د زي��ارة الرئي��س ترامب 
للرياض، حيث كانت احلفاوة به واضحة. فقد جاءته 
الس��عودية بقادة العشرات من الدول إلبهاره بقوتها، 
وإبراز قيمة الرياض كشريك استراتيجي، كما أغدقت 

عليه الهدايا والعقود التسليحية واالقتصادية.
وإلكم��ال الغاي��ة، أعرب��ت ل��ه ب��كل الس��بل ع��ن 
ضرورة مواجهة إيران باعتبارها املزعزع لاس��تقرار 
والداعم لإلرهاب، ورك��زت الرياض على جعل ترامب 
يترج��م أقوال��ه املعادي��ة إلي��ران إل��ى أفع��ال، وكان 
اختاق األزم��ات اإلقليمي��ة وربطها بإي��ران جزءاً من 

تلك احملاولة.
بش��كل عام؛ يّتضح من س��لوك الرياض تعويلُها 
الكبير على ترامب إلحداث تغيير في التوازن والوضع 
القائمن إقليمياً، عب��ر التصعيد ضد طهران. لكن ماذا 
عن طهران املس��تهدفة؟ وكيف ترى الوضع والتوازن 
القائ��م واملس��تجد أميركي��اً وتعوي��ل الري��اض الكبير 

عليه؟
جت��د اليوم طه��ران نفس��ها بن ضغ��وط ترامب 
واستفزاز الس��عودية؛ فالعداء األميركي زاد من الدأب 
السعودي للضغط على طهران واإلتيان بتغيير ما في 
الوض��ع القائم باإلقليم. وت��رى طهران -في محاوالت 
اإلخ��ال بالوض��ع القائ��م إقليمي��اً- أس��ُهماً مصّوب��ة 

ضدها وضد حلفائها.
الرؤية اإليرانية

لكن منذ متى وملاذا أصبحت إيران دولة محافظة 
عل��ى الوض��ع اإلقليمي القائ��م؟ ينبع ح��رص طهران 
على الوضع القائم من املراحل العجاف التي مرت بها 

في السنوات املاضية. 
جتد إيران الي��وم أن من مصلحتها احملافظة على 
التوازن والوض��ع اإلقليمي. ورغ��م واقعه الفضفاض 
والتحديات اجلس��يمة أمامه؛ ترى طهران في الوضع 
القائم توازناً يجب حفظه والبناء عليه مس��تقباً. ففي 
لبن��ان تدع��م إي��ران التوازن -ال��ذي كان قائم��اً حتى 
اس��تقالة رئيس ال��وزراء من الري��اض- للحفاظ على 

استقراره.
وفي سوريا، ترى طهران أنه رغم استمرار األزمة، 
فإن املسار السياسي احلالي في أستانا وعلى األرض، 
هو الس��بيل لتثبيت الوضع القائم وإنهاء األزمة. وفي 
العراق، ومع انتهاء خطرين رئيسين )خطر »داعش« 
وخطر االنفص��ال الكردي(؛ جتد طهران مصلحتها في 

حفظ الوضع والتوازن القائمن.
وف��ي اليم��ن، أب��رزت طه��ران ترجيحه��ا ضرورة 
احلوار إلنهاء احلرب بناء على التوازن القائم. وفي كل 
هذه الس��احات تقول طهران إنها تبحث عن االس��تقرار 

بغية تثبيت واستمرار الوضع القائم.
فكيف إذن س��ترّد طهران على التصعيد السعودي 
ضدها؟ وهل ثمة احتمال لنش��وب ح��رب في املنطقة؟ 
لدى إيران أدات��ان إلدارة الضغوط األميركية ومواجهة 

التصعيد السعودي، في املرحلة القادمة:
- األداة األولى، عاقات طهران الدولية التي تعّول 
عليها في ردع سياس��ة واش��نطن اجلديدة ضد االتفاق 
النووي وغيره؛ فقد بنى االنفتاح اإليراني على املجتمع 
الدول��ي ال��ذي أنت��ج االتف��اق الن��ووي، والتزامه��ا هذا 
االتفاق؛ ثق��ًة دوليًة بإيران، تتض��ح اليوم في مجابهة 

االحتاد األوروبي سياسة ترامب ضد االتفاق النووي.
كذل��ك تع��ّول طه��ران عل��ى املعارض��ة الدولي��ة 
لس��لوك الري��اض وتزاي��د الضغ��وط عليه��ا للحد مما 
تصف��ه مبجازفات الري��اض اإلقليمية. وُيش��ّجع تزايد 
االنتقادات الدولية حلرب الس��عودية ف��ي اليمن إيراَن 

على املضي في ذلك االجتاه.
قدراته��ا  بتعزي��ز  القي��ام  ه��ي  الثاني��ة  األداة   -
الذاتي��ة واإلقليمية لردع التهديد املتنام��ي، فالبرنامج 
الصاروخ��ي جزء مه��م من منظوم��ة ال��ردع اإليرانية. 
وتعزيز عاقات طهران مع حلفائها اإلقليمين جزء آخر 
من عملية الردع. وبينما تواجه واش��نطن اجلزء األول، 

فإن الرياض تواجه اليوم اجلزء الثاني.
ورغ��م أن الس��لوك التصعي��دي للري��اض يبق��ى 
مركزاً على االس��تعداء غير املباش��ر إلي��ران في اإلقليم، 
وذل��ك ُيبع��د ش��بح احل��رب املفتوح��ة ب��ن الدولتن؛ 
ف��إن احتماالت التصعي��د تبقى قائمة ف��ي األفق ما دام 
التعوي��ل الس��عودي عل��ى متغّي��ر ترامب ض��د طهران 

مستمراً.{

محمد الزواري.. مجاهد تونسي استشهد من أجل فلسطين
محمد الزواري )ولد بصفاقس في تونس عام 
1967، واغتي��ل ف��ي 15 كان��ون األول 2016 ف��ي 
نف��س املدينة(. ه��و مهندس تونس��ي، وعضٌو في 
كتائب الشهيد عز الدين القسام، اجلناح العسكري 
حلركة املقاومة اإلس��امية )حماس(. أشرف على 
مش��روع تطوير صناعة الطائ��رات بدون طيار في 
وح��دة التصنيع ف��ي كتائب القس��ام، الت��ي أطلق 
عليها اسم أبابيل1، وظهرت هذه الطائرة أول مرة 
عام 2014م في معركة العصف املأكول، ومشروع 
الغواصة املس��ّيرة ع��ن بعد الذي يعم��ل عليه في 
إطار الدكتوراه. اغتاله جهاز املوساد اإلسرائيلي.

كان ف��ي عه��د نظ��ام زي��ن العابدين ب��ن علي 
م��ن املنتم��ن إل��ى حرك��ة النهض��ة ذات التوج��ه 
اإلس��امي، فدخل الس��جن، وبعد اطاق س��راحه 
غادر عام 1991 تونس باجتاه ليبيا ثم السودان، 
حيث حصل على اجلنس��ية الس��ودانية هناك، ثم 
غادر إلى س��وريا لينضم إلى حرك��ة حماس فيها. 
تزّوج س��يدة س��ورية وعاد إلى تونس بعد الثورة 
التونس��ية وإطاح��ة نظام زي��ن العابدين بن علي 

عام 2011.
عمل على مش��روع تطوير طائرات بدون طيار 
وتصنيعه��ا، وانضم إلى كتائب الش��هيد عز الدين 
القس��ام اجلن��اح العس��كري حلرك��ة حم��اس في 

فلس��طن، وكان رائداً ملشروع إنتاج طائرات بدون 
طي��ار التي اس��تخدمتها حم��اس ف��ي حربها ضد 
إس��رائيل في قطاع غ��زة ع��ام 2014. بعد عودته 
إل��ى تونس أس��س م��ع آخري��ن جمعي��ة للطيران 
في صفاق��س لتدري��ب املبدعن من الش��باب على 
صناع��ة طائ��رات ب��دون طيار م��ن ب��اب الهواية. 
اغتي��ل في 15 كان��ون األول 2016 أم��ام بيته في 

صفاقس.

االغتيال
اغتي��ل محم��د الزواري ف��ي الوقت ال��ذي كان 
يستعد فيه لتشغيل سيارته، حيث قامت شاحنة 
صغي��رة باعت��راض طريق��ه، بينما بدأ ش��خصان 
آخ��ران بإطاق الن��ار علي��ه بعش��رين رصاصة، 
ثمانية منها استقرت فيه و ثاثة منها كانت قاتلة 
على مس��توى الص��در والرأس. اس��تعمل القاتان 

مسدسات عيار 9 مليمتر مزّودة بكامتات صوت.
ف��ي 17 كان��ون األول، أك��دت حرك��ة حم��اس 
عبر بيان ص��در عل��ى موقعها اإللكترون��ي انتماء 
ال��زواري إل��ى كتائب الش��هيد ع��ز الدين القس��ام 
وإشرافه على مش��روع تطوير طائرات بدون طيار 
الت��ي أطلق عليها اس��م أبابيل1. م��ن جهة أخرى، 
اتهم��ت حم��اس إس��رائيل باغتي��ال ال��زواري عبر 

جهاز املوساد ووعدت باالنتقام له.
وعقدت حركة حمال مؤمتراً صحفياً في بيروت 
حتّدث فيه عضو مكتبها السياس��ي )محمد نزال( 
فذكر أن احلرك��ة قررت إعان نتائ��ج التحقيقات، 
نظراً لوقوع العديد من عمليات االغتيال السابقة، 
ل��م يتم خاله��ا إجراء حتقيقات، رغ��م وجود يقن 

لدى الفلسطينين بوقوف إسرائيل خلفها. 
وقال: »ال يج��ب ان تقّيد القضية ضد مجهول، 
ويجب أن ياحق الكيان الصهيوني ككيان ارهابي 
دأب عل��ى اتهام اآلخرين به��ذه التهمة«، وأضاف: 
»ل��م يتوقف املوس��اد عن عمليات��ه االرهابية وعن 
ماحق��ة املقاوم��ن، ومن هن��ا ال يجوز أن نس��كت 
وأن نحاصره قانونياً وسياس��ياً وأخاقياً في ظل 
مح��اوالت كثيرة جتري ف��ي املنطق��ة للتطبيع مع 

هذا الكيان، أو إنشاء عاقات جديدة«. 
وف��ي 15 كان��ون األول 2016، أعلن��ت وزارة 
الداخلي��ة التونس��ية ع��ن مقت��ل »ال��زاوري«، في 

مدينة صفاقس جنوبي تونس.{

الفروف: اتفقنا مع تركيا وإيران على 
القضايا الرئيسّية المتعلقة بقّمة سوتشي

س��يرغي  الروس��ي،  اخلارجي��ة  وزي��ر  ق��ال 
الف��روف ي��وم األح��د، إن��ه »توص��ل التف��اق« مع 
نظيريه التركي واإليراني بش��أن »جميع القضايا 
الرئيس��ية« املتعلقة بالقمة املرتقبة حول سوريا 
ف��ي مدين��ة سوتش��ي الروس��ية، حس��ب وكال��ة 

»تاس« الروسية.
كام الف��روف، ال��ذي ل��م يح��دد طبيعة هذه 
القضاي��ا، ج��اء ف��ي تصريح��ات أدلى به��ا عقب 
اجتماع ضمه مع وزي��ر اخلارجية التركي مولود 
جاويش أوغل��و، ووزير اخلارجية اإليراني محمد 
جواد ظريف، في مدين��ة أنطاليا التركية )جنوب 
لقم��ة  التحضيري��ة  األعم��ال  إط��ار  ف��ي  غ��رب(، 

سوتشي املقررة في 22 تشرين الثاني اجلاري.
وأضاف الفروف: »اجتمعنا ملناقش��ة بعض 
القضايا املرتبطة بقمة سوتش��ي )..( العمل كان 
مفيداً جداً وتوصلنا التفاق بش��أن جميع القضايا 

الرئيسية«.
وأش��ار إل��ى »ض��رورة أن توف��ر مباحث��ات 
أس��تانة الظ��روف املائم��ة لك��ي تكتس��ب عملية 
جنيف في نهاية املط��اف، بعض األدوات الفعالة 

لتس��وية امله��ام، ف��ي ض��وء ق��رار مجل��س األمن 
الدولي رقم 2254«.

وي��وم اجلمعة، ق��ال الرئي��س التركي رجب 
طي��ب أردوغ��ان إن الس��بب الرئيس لعق��د القمة 
املرتقب��ة ف��ي سوتش��ي هو »مس��ألة إدل��ب«، في 
إشارة إلى خطر تنامي املنظمات اإلرهابية شمال 

غربي سوريا.{

مجلس األمن يفشل بتجديد
تفويض التحقيق في كيماوي سوريا

فشل مجلس األمن في جتديد تفويض »التحقيق 
الدول��ي« ف��ي هجم��ات كيماوية بس��وريا، بع��د فيتو 
روس��ي ملس��ودة قرار أميركي، وعدم حصول مشروع 
قرار روس��ي على أص��وات كافية في املجل��س لتمديد 

مهمة محققي األسلحة الكيميائية.
فقد صّوت املجلس ضد مشروع قرار روسي ميدد 
مهمة اخلب��راء الدولين الذين يحققون في اس��تخدام 
اس��لحة كيميائية في س��وريا، إذ لم يحصد املش��روع 
س��وى أربعة أصوات، فيما كان يتطلب إقراره أغلبية 
تس��عة أص��وات م��ن أصل أعض��اء املجلس اخلمس��ة 

عشر.
وصّوت��ت إلى جانب القرار أربع��ة دول فقط فيما 
صّوتت ضده سبع دول، بينما امتنعت عن التصويت 

الدول األربع الباقية.
ونّص املش��روع الروس��ي على تعديل التفويض 
املمن��وح للمحققن، وهو م��ا ترفضه ال��دول الغربية، 

وفي مقّدمها الواليات املتحدة.
وس��قط مش��روع القرار الروس��ي بعيد استخدام 
موس��كو ف��ي نف��س اجللس��ة ح��ق النق��ض )الفيتو( 
إلسقاط مش��روع قرار أميركي ميدد مهمة احملققن من 

دون تعديل تفويضهم.
من جانبها اتهم��ت املندوبة األميركية في مجلس 
األم��ن نيك��ي هيل��ي روس��يا بعرقل��ة جلن��ة حتقي��ق 
الكيماوي في س��وريا. وقالت إن الفيتو الروسي دليل 
على موافقة موس��كو على استخدام الكيماوي من قبل 

دمشق. 
سجال روسي أميركي

وف��ي اجللس��ة الاحق��ة عل��ى التصوي��ت عل��ى 
املش��روع الروس��ي قال��ت هايل��ي: »إن إع��ادة ط��رح 

بوليفيا للمشروع الروسي إهانة ملجلس األمن«.
م��ن جهة أخرى، قال املندوب الروس��ي لدى األمم 
املتحدة: »نس��حب مش��روع قرارنا ح��ول متديد مهمة 
عمل جلنة التحقيق استخدام الساح الكيماوي«. وقد 
ش��هدت جلس��ة مجلس األمن س��جاالً أميركياً روسياً 
ح��ول ترتي��ب التصوي��ت على مش��روع الق��رار حول 

سوريا.
وكان��ت الوالي��ات املتح��دة ق��د طرحت مش��روع 
الق��رار ملّد أج��ل التفويض بإج��راء حتقي��ق دولي في 
هجمات بأس��لحة كيماوي��ة في س��وريا لعامن، بعد 
أن اس��تخدمت روس��يا حق النقض »فيتو« األس��بوع 

املاضي لعرقلة التمديد.
نص القرار

وينص مش��روع القرار على ضرورة منع س��وريا 
م��ن تطوير أو إنتاج أس��لحة كيماوية، ويطالب جميع 

األطراف في س��وريا بإب��داء تعاون تام م��ع التحقيق 
الدول��ي. وكان مجلس األمن املؤل��ف من 15 عضواً قد 
وافق باإلجماع عام 2015 على التحقيق الذي جتريه 
األمم املتح��دة ومنظمة حظ��ر األس��لحة الكيماوية في 
عملية تعرف باس��م آلية التحقيق املش��تركة. ثم جدد 
التفويض في 2016 لعام آخر، ومن املقرر أن ينقضي 

التفويض في منتصف تشرين الثاني اجلاري.
وخلصت آلية التحقيق املش��تركة إلى أن الائمة 
تق��ع على حكومة الرئيس الس��وري بش��ار األس��د في 
ش��ن هجوم كيم��اوي على بل��دة خان ش��يخون التي 
تس��يطر عليها املعارض��ة، وكان الهجوم ق��د أدى إلى 
مقتل العش��رات في نيسان املاضي، وذلك وفقاً لتقرير 
أرسل ملجلس األمن في 26 تشرين األول الفائت. وبعد 
يوم��ن م��ن التقري��ر، اس��تخدمت روس��يا الفيتو ملنع 
جتديد التفويض بعد إخفاقها في كسب تأييد مجلس 

األمن لتأجيل التصويت.{
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»حماس« ترفض وصف 
»حزب الله« بـ»اإلرهاب«

اإلس��امية  املقاوم��ة  حرك��ة  رفض��ت 
»حم��اس«،  م��ا ج��اء ف��ي البي��ان اخلتام��ي 
الجتماع وزراء اخلارجية العرب الطارئ من 

وصف »حزب الله« اللبناني ب�»اإلرهاب«.
وقال��ت احلرك��ة ف��ي بي��ان نش��ر عل��ى 
موقعه��ا االلكترون��ي، إنه��ا »ترف��ض وصف 
املقاوم��ة  وح��ركات  اللبنان��ي  الل��ه  ح��زب 
باإلرهاب«، مشددة على أن من يجب أن يدان 
ه��و  »إرهاب العدو الصهيوني ضد الش��عب 

الفلسطيني األعزل«.
وأعرب��ت احلرك��ة ع��ن تفاجئه��ا »ب��أَنّ 
اإلره��اب  إل��ى  اإلش��ارة  م��ن  خ��ا  البي��ان 
الصهيوني الذي يتعّرض له يومياً الش��عب 

الفلسطيني وأرضه ومقدساته«.
توج��ه  »أي  أن  احلرك��ة،  وش��ددت 
وتصعيد ف��ي املنطقة خارج ه��ذا اإلطار يعّد 
حرفاً لبوصلة الصراع مع العدو، واستنزافاً 
لألمة وتعّميقاً للشرخ فيها، ولن يستفيد من 

ة«. ذلك إالّ أعداء األَمّ
الوق��ت  واج��ب  أَنّ  »حم��اس«،  ورأت 
الي��وم ه��و أن تتوح��ّد كّل جه��ود ومق��درات 
ة العربية واإلس��امية في مواجهة العدّو  األَمّ
الصهيوني، ومس��اعدة الش��عب الفلسطيني 

في انتزاع حقوقه وحترير أرضه.

ترامب يعيد كوريا الشمالية 
إلى الئحة اإلرهاب

أعل��ن الرئي��س دونالد ترام��ب أن باده 
س��تدرج كوريا الش��مالية مجدداً على الئحة 
»الدول الراعية لإلرهاب« وستشدد عقوبات 

عليها.
واعتبر أن هذه اخلط��وة تأخرت كثيراً، 
الفت��اً إل��ى أنه��ا ج��زء م��ن »حمل��ة ضغ��ط 
قص��وى« متارس��ها الوالي��ات املتح��دة على 
كوري��ا الش��مالية التي س��تنضّم إل��ى إيران 
والس��ودان وس��ورية املدرجة على الائحة. 
وتابع: »إضاف��ة إلى تهديده��ا العالم بدمار 
نووي، دعمت كوريا الشمالية مراراً عمليات 
إره��اب دول��ي، مب��ا في ذل��ك اغتي��االت على 

أراض أجنبية«.
ويش��ير ترام��ب بذلك إلى قت��ل األخ غير 
الشقيق لزعيم الدولة الستالينية كيم جونغ 

أون، في مطار ماليزي في شباط املاضي.
األميركي��ة  اخلزان��ة  وزارة  أن  وذك��ر 
س��تفرض الي��وم مزيداً م��ن العقوب��ات على 

بيونغيانغ.

أميركا تكّبدت نصف تريليون 
دوالر نتيجة تعاطي المخدرات
أعل��ن البيت األبي��ض أن أزم��ة تعاطي 
العقاقي��ر األفيوني��ة الت��ي ه��ّزت أج��زاء من 
الوالي��ات املتح��دة ف��ي الس��نوات األخي��رة، 
ع��ام  دوالر  باي��ن   504 االقتص��اد  كّب��دت 

.2015
مجل��س  أع��ّده  تقري��ر  ف��ي  وَوَرَد 
املستشارين االقتصادين في البيت األبيض 
أن كلف��ة أزمة املواد األفيونية توازي 2.8 في 

املئة من الناجت احمللي اإلجمالي تلك السنة.
االقتصادي��ة  اخلس��ائر  أن  وأض��اف 
حل��االت الوفاة الناجمة عن تعاطي العقاقير 
األفيونية، وعددها 33 ألفاً عام 2015، يراوح 
حجمها بن 221 و431 بليون دوالر. وناقش 
التقرير تكلفة تعاطي العقاقير األفيونية، في 
شكل ال يفضي إلى املوت، وُتقدر ب�72 بليون 
دوالر بالنس��بة إلى 2.4 ملي��ون مدمن خال 

ع��ام 2015. وتضّمن��ت ه��ذه الكلف��ة نفقات 
العاج ومصاريف النظام القضائي اجلنائي 
وتراج��ع اإلنتاجي��ة االقتصادي��ة للمدمنن. 
وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن الش��هر 
املاض��ي أن أزم��ة العقاقير األفيونية تش��ّكل 

حال طوارئ وطنية.

معصوم: العراق لن يكون 
ممرًا إليران

ف��ؤاد  محم��د  العراق��ي  الرئي��س  نف��ى 
معص��وم، أن تكون باده طرفاً مع إيران ضد 
الس��عودية أو العكس، مؤك��داً أن العراق لن 

يكون ممراً إليران ضد أي دولة عربية. 
وقال معصوم، ف��ي مؤمتر صحافي في 
الكوي��ت الت��ي زاره��ا: »الع��راق لي��س طرفاً 
مع الس��عودية ضد إيران وال م��ع إيران ضد 
الس��عودية، وليس مع دولة ضد أخرى على 
وجه العموم«. أض��اف أن »العراق لن يكون 
مم��راً إلي��ران ضد أي دول��ة عربي��ة أو لدولة 

عربية ضد إيران«. 
وق��ال معص��وم: »من األفضل اس��تمرار 
احل��وار ث��اث أو أربع س��نوات م��ن مواجهة 
دون  م��ن  ثاث��ة«،  أو  ليوم��ن  عس��كرية 
توضيح. وأكد معصوم أن العراق مع وحدة 
اخلليج، وخصوص��اً أن باده مرت بتجارب 
كثي��رة مض��ت، و»ليس من مصلح��ة العراق 
وج��ود صراع بن دول اخلليج«، في إش��ارة 
على ما يبدو لألزمة اخلليجية املس��تمرة منذ 

6 أشهر.

طهران تحمل على بيان 
الجامعة العربية

وصف��ت إي��ران البي��ان اخلتام��ي الذي 
اعتمدت��ه جامعة ال��دول العربية اثر اجتماع 
ط��ارئ عقدت��ه األح��د املاض��ي ف��ي القاهرة 
واتهمت فيه طه��ران ب�»العداء« لهذه الدول، 

بأنه »عدمي القيمة«. 
وصرح الناطق باس��م وزارة اخلارجية 
اإليراني��ة بهرام قاس��مي بأن »حل املش��اكل 
احلالي��ة ف��ي املنطقة الت��ي ينتج قس��م كبير 
منه��ا من السياس��ات الس��عودية الفاش��لة، 
ليس في اصدار مثل ه��ذه البيانات العدمية 
القيم��ة وامن��ا التخلي ع��ن اتباع سياس��ات 
الكيان الصهيوني« التي تسعى إلى »تصعيد 
اخلاف��ات اإلقيلمية وحرف أنظار الش��عوب 
احت��ال  اس��تمرار  ع��ن  اإلس��امية  وال��دول 
فلس��طن«. وقال إن االتهام��ات املوجهة الى 

ايران ال تعدو كونها »أكاذيب«.
وخال اجتماع طارئ لوزراء اخلارجية 
الع��رب ف��ي القاهرة دع��ت اليه الس��عودية، 
هاج��م وزي��ر اخلارجي��ة الس��عودي ع��ادل 
اجلبير بش��دة إيران و»عماءها« في اش��ارة 
واملتمردي��ن  اللبنان��ي  الل��ه«  »ح��زب  ال��ى 

احلوثين في اليمن.
 

عقوبات أميركية على 
طهران لتزييف عملة يمنية

أعلن��ت وزارة اخلزان��ة األميركي��ة أنه��ا 
ق��ررت فرض عقوبات على ش��بكة من األفراد 
والش��ركات بس��بب تزييفه��م أوراق��اً نقدي��ة 
مينية ق��د تص��ل قيمتها إل��ى مئ��ات املاين 
من الدوالرات، حلس��اب فيلق القدس التابع 

للحرس الثوري اإليراني.
وأفاد بيان للوزارة أن الش��بكة حتايلت 
على قيود التصدير األوروبية من أجل تقدمي 

اإلمدادات ومعدات التزييف.
وكان الرئي��س األميركي دونالد ترامب، 

قد صنف احلرس الثوري اإليراني في الشهر 
املاضي منظم��ة داعمة لإلرهاب، وفوض إلى 
وزارة اخلزان��ة فرض عقوب��ات صارمة على 
احلرس للحد م��ن قدرته على احلصول على 

السلع والتمويل.
وينتق��د ترام��ب االتف��اق الن��ووي الذي 
وقعت��ه إيران مع الق��وى العاملية عام 2015 

إبان حكم سلفه باراك أوباما.

حجاب يستقيل من الهيئة 
العليا للمفاوضات

ري��اض  الس��وري  املع��ارض  أعل��ن 
حجاب، اس��تقالته من رئاسة »الهيئة العليا 
قب��ل  للمعارض��ة،  التابع��ة  للمفاوض��ات« 
يوم��ن من املؤمت��ر املوس��ع الذي س��تعقده 
املعارضة السورية في العاصمة السعودية 

الرياض.
وقال حج��اب في بي��ان: »بعد مس��يرة 
تقارب السنتن من العمل الدؤوب للمحافظة 
على ثوابت الثورة السورية )..(، أجد نفسي 
الي��وم مضطراً إلعان اس��تقالتي م��ن الهيئة 
العلي��ا للمفاوض��ات، متمني��اً له��ا املزيد من 

اإلجناز«.

غوتيريس: تجارة الرقيق في 
ليبيا جريمة ضد اإلنسانية

أكد األمن الع��ام لألمم املتحدة انطونيو 
غوتيري��س أن��ه »ُص��دم« باملعلوم��ات التي 
كش��فت أخي��راً ع��ن وج��ود س��وق لتج��ارة 
الرقيق في ليبيا، معتبراً أن املس��ؤولن عنها 
ميكن محاكمتهم بتهم��ة ارتكاب جرمية ضد 
اإلنس��انية. وقال ف��ي تصريح��ات مقتضبة 
إن »العبودي��ة ال م��كان لها ف��ي عاملنا، وهذه 
األفع��ال هي ب��ن االنتهاكات األكث��ر خطورة 
حلقوق اإلنس��ان« وق��د ُتش��كل »جرائم ضد 

اإلنسانية«.
وأظه��ر تقري��ر بثت��ه ش��بكة »س��ي ان 
وج��رى  املاض��ي،  األس��بوع  األميركي��ة  ان« 
تداوله بش��كل واس��ع على مواق��ع التواصل 
االجتماع��ي، بيع املهاجرين باملزاد في ليبيا، 
م��ا أثار تعاطف��اً كبيراً واس��تدعى ردود فعل 

منددة في أفريقيا واألمم املتحدة.
وطال��ب غوتيري��س »جميع الس��لطات 
املعني��ة« بالتحقي��ق ف��ي ه��ذه القضي��ة في 
أس��رع وق��ت، موضح��اً أن��ه طلب أيض��اً من 
»األفرق��اء األممي��ن املعني��ن القي��ام بعم��ل 
كثي��ف ح��ول ه��ذا املوض��وع«. وكان نائ��ب 
رئيس حكوم��ة الوفاق الليبية أحمد معيتيق 
ق��د أعل��ن أول من أم��س أن طرابل��س فتحت 
حتقيق��اً ف��ي »العبودي��ة« الت��ي ُيعتق��د أنها 

جتري قرب العاصمة.

سيول: بيونغ يانغ قد تجري 
المزيد من االختبارات الصاروخية

الكوري��ة  املخاب��رات  وكال��ة  أعلن��ت 
اجلنوبي��ة، أن بيون��غ يانغ قد جت��ري املزيد 
م��ن االختب��ارات الصاروخي��ة ه��ذا الع��ام، 
لتطوي��ر تكنولوجيا صواري��خ بعيدة املدى 
وتصعي��د التهديد للوالي��ات املتحدة، مؤكدة 

أنها تراقب التطورات عن كثب.
وق��ال ي��ي وان - يون��غ، عض��و جلن��ة 
املخابرات ف��ي البرمل��ان الك��وري اجلنوبي، 
وال��ذي تلق��ى إف��ادة م��ن وكال��ة املخاب��رات 
الوطنية، إن كوريا الشمالية أجرت في الفترة 
األخي��رة على م��ا يب��دو جتربة عل��ى محرك 
صاروخ��ي، بينم��ا مت رص��د حرك��ة نش��طة 
ملركب��ات قرب منش��أة للصواري��خ. وأضاف 
أنه لم يتم رصد أي مؤشر على إجراء جتربة 
نووية قريباً على الرغم من أن مجمع بونغي 
- ري ف��ي الش��مال يبدو جاه��زاً لتفجير آخر 
»في أي وقت«. وأفاد املش��رعون الصحافين 
بعد جلس��ة مغلق��ة مع وكال��ة املخابرات أن 
»الوكالة تراقب عن كثب التطورات ألن هناك 
احتم��االً أن تطلق كوريا الش��مالية مجموعة 
من الصواريخ الباليس��تية هذا العام بحجة 
س��لمي  وتطوي��ر  صناعي��ة  أقم��ار  إط��اق 
للتكنولوجي��ا الفضائي��ة لكنها ف��ي احلقيقة 
ته��دف إل��ى تصعي��د التهديد ض��د الواليات 

املتحدة«.

لقطات سريعة

حملة مصرية على معارضين بتهم الفساد 
على الطريقة السعودية

على طريقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في ماحقة معارضن، 
لتوِلّيه العرش خلفاً لوالده، باتهامات متعلقة بالفساد. يشّن النظام املصري 
حالياً حملة ماحقات لش��خصيات معارضة باتهامات جنائية يعاقب عليها 
القانون. آخر تلك اخلطوات ترجمت مبا جرى مع الناش��ط السياسي ممدوح 
َهت اتهامات متعلقة بالفساد والرشوة إلى عدد من العاملن في  حمزة، إذ ُوجِّ

مكتبه اخلاص باالستشارات الهندسية.
وتناقل��ت وس��ائل اإلع��ام التابعة للنظام، خب��راً عن إلق��اء القبض على 
استشارين في مكتب حمزة، أحد أبرز وجوه معسكر 30 يونيو املؤيد إلطاحة 
الرئي��س محمد مرس��ي، بعد مداهمة مقر ش��ركته بس��بب التوّرط في رش��وة 
موظف في ش��ركة »النص��ر للتعدين«، التابعة لقط��اع األعمال احلكومي. في 
املقابل، أكد مصدر مسؤول في مكتب حمزة عدم صحة تلك الوقائع املنشورة، 
مش��دداً عل��ى أن »الهدف من ورائها تش��ويه س��معة حمزة ألهداف سياس��ية 
معروفة، بسبب حتركاته األخيرة لتشكيل جبهة معارضة للنظام احلالي«. 

وقال املصدر إن »األمر ليس له عاقة مباشرة باملكتب«، موضحاً بقوله: 
»القص��ة كلها أن الرقابة اإلدارية ألقت القبض على موّظف في ش��ركة النصر 
للتعدي��ن، تلقى رش��وة م��ن أحد املقاول��ن الذين يقوم��ون بتنفي��ذ أجزاء من 

الباطن، في مشروع يشرف عليه املكتب بشكل استشاري فقط«.
وشدد املصدر على »أّن األجهزة األمنية لم تداهم مقّر الشركة ولم يصاَدر 
أي م��ن محتوياته، ولكن األمر هو أن الضباط املس��ؤولن عن تلك القضية في 
جهاز الرقابة اإلدارية حضروا بشكل وّدي إلى مقر الشركة لاستماع إلى أقوال 

املشرف على املشروع محل القضية وانصرفوا بشكل طبيعي وهادئ«.
لم تكن حالة حمزة األولى في هذا الس��ياق، ورمب��ا لن تكون األخيرة مع 
اقتراب موعد االنتخابات الرئاس��ية املقّررة في الربع األول من 2018، فسبقه 
املرشح احملتمل للرئاسة خالد علي، الذي مبجرد أن تسّربت أنباء عن تفكيره 
من الترش��ح منذ أش��هر ع��دة، حت��ى مّت تلفيق تهم��ة له حتت مس��مى خدش 
احلي��اء العام، التي مبوجبها ميكن منعه من الترش��ح، خصوصاً بعد صدور 
حكم باحلبس بحقه ملدة ثاثة أش��هر في تلك القضية. وفي حال تأكيد احلكم 
في مرحلة التقاضي التالية، لن يكون بإمكانه خوض غمار املنافسة، بدعوى 

توّرطه في تهمة جنائية ال سياسية.
من جهت��ه قال مس��اعد وزير اخلارجية األس��بق، وأحد أعض��اء اجلبهة 
السياسية التي سعى حمزة إلى تشكيلها، السفير معصوم مرزوق، إن »األمر 
واض��ح للعي��ان، فالنظ��ام ال يتمّتع حتى بش��رف اخلصومة م��ع معارضيه، 
ويس��عى إلى تش��ويه س��معتهم، ولك��ن حتى ال يتع��ّرض النتق��ادات دولية، 
يسعى إلى تلفيق اتهامات جنائية، وأخرى لها عاقة بالفساد لضرب ُسمعة 
معارضي��ه«. وأض��اف: »يبدو أن ه��ذا هو التوج��ه اآلن في املنطق��ة العربية 
إلبعاد اخلصوم السياس��ين« في إش��ارة إل��ى ما يجري في اململك��ة العربية 

السعودية.
وأك��د مرزوق »أنه مخط��ئ من يظن أن هذه احليل الت��ي يقوم بها النظام 

باتت مقنعة لعوام املصرّين البسطاء«.{

ق��ال مراس��لون إن دفع��ة جدي��دة م��ن الق��وات التركي��ة دخل��ت األراضي 
الس��ورية عب��ر قرية لوس��ن احلدودية في ريف إدلب ش��مالي الب��اد. وذكرت 
وكال��ة األناض��ول أن تلك الق��وات وصلت يوم الس��بت إلى نق��اط املراقبة التي 

تعتزم إنشاءها بإدلب وغربي حلب.
وأضاف املراس��ل أن الدفعة اجلديدة مكونة من تس��عن جندياً تركياً و13 
آلية، بينها عربات مدّرعة ومعدات ثقيلة، مش��يراً إلى أن القوات التركية أقامت 
نقط��ة مراقبة ثالثة في منطقة الش��يخ عقي��ل بريف حلب الغرب��ي، املطلة على 
مناطق س��يطرة وحدات حماية الشعب الكردية في محيط منطقة عفرين بريف 

حلب.
وذك��رت األناضول أن موكباً م��ن العربات التابعة للجي��ش التركي وصل 
مس��اء الس��بت إلى نقاط املراقبة التي تعتزم إنش��اءها في إدل��ب وغربي حلب 

على اخلط احملاذي ملنطقة عفرين اخلاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب.
وأضاف��ت الوكالة أن املوكب العس��كري التركي متركز ف��ي املرحلة األولى 
مبنطق��ة قريبة من عفرين قب��ل أن ينتقل إلى خط إدلب-عفرين الحقاً، وذلك في 

إطار اتفاق أستانا الذي وقعته الدول الضامنة لوقف إطاق النار في سوريا.
وفي س��ياق متصل، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الس��بت 
أن ب��اده »لن تتوانى عن ال��رد على أي اعتداء تتعرض له من داخل س��وريا«، 
متس��ائاً عن نيات األطراف التي ليست لها حدود مشتركة مع سوريا وتتدخل 

في املنطقة.{

تركيا تنشر قوات إضافية
في الشمال السوري



11األمان األمان الدولياألمـان - العــدد 1288 - 24 تشرين الثاني 2017م

لتطوير العاقات البينية؛ فقطر تس��تثمر ملياري دوالر في السودان، 
ومتل��ك عاقات متينة م��ع اخلرط��وم ال ميكن اختزاله��ا مبحور دون 
آخ��ر؛ اذ تزامن��ت زيارة البش��ير مع زي��ارة وزير اخلارجي��ة العراقي 
اجلعفري الى الدوحة، محققة توازناً دقيقاً يعتمد على شبكة واسعة 
من املصالح السياس��ية الفضفاضة ال على شبكة القواعد العسكرية 
املنتشرة في االقليم؛ دبلوماسية ال تقيدها وال تعيقها حدود، ومواقف 
مسبقة او حتالفات جانبية. قدرة كبيرة على التكيف أظهرتها الدوحة 
خال أشهر، عاكسة قدرتها على جتاوز الكثير من العقبات السياسية 
الت��ي واجهته��ا وتنويع خيارته��ا بأدوات دبلوماس��ية وسياس��ية؛ 
لتتحول الى مركز اس��تقطب القوى االقليمية واالقتصادية الصاعدة، 
مكرس��ة واقع اس��تقرار الدولة ومرونتها العالية وس��رعة متوضعها 
لتمكنها من ترسيخ الكثير من احلقائق على األرض، وتدعيم منظومة 

أمنها السياسي والعسكري واالقتصادي بشكل الفت.
االس��تجابة القطرية للتحديات وقدرتها على التكيف باتت مثار 
اعجاب للمراقبن؛ فحضورها االقليم��ي والدولي لم يعد يقتصر على 
مجرد نس��ج عاقات م��ع الق��وى الكب��رى؛ فالتجرب��ة القطرية تؤكد 
عم��ق التح��والت الدولي��ة واإلقليمي��ة وامكاني��ة التكيف السياس��ي 
معها بيس��ر وس��هولة إذا توافرت عناصر متتد إلى الرؤية السياسية 
والنش��اط الدبلوماس��ي الذي بات حقيقة ال ميكن جتاهلها في األداء 
القطري خال األش��هر األربعة املاضية. قطر باتت ظاهرة الفتة للنظر 
ومنوذجاً تس��عى بعض الدول املشابهة لها في املساحة واملوارد الى 
االقتداء بها؛ فاملوارد واالمكانات ال معنى لها ان لم تساعد الدول على 

التكيف السياسي خلدمة أمن واستقرار الدولة وبقائها ومنائها.{

يصعب رصد النش��اط القطري السياس��ي والدبلوماس��ي خال 
ه��ذا العام في مقال��ة؛ إذ بات واضح��اً ان مروحة العاق��ات القطرية 
اإلقليمية والدولية اتس��عت ملس��احات ما كان باإلم��كان تخيلها قبل 
أربعة أش��هر من اآلن، وال ميكن تفس��يرها فقط من خ��ال االتكاء على 
قدراته��ا املالي��ة واالقتصادي��ة والنفطي��ة؛ فقطر ليس��ت مج��رد قناة 
فضائية وبئر نفط وقاعدة عس��كرية؛ إذ شملت استقبال وزير الدفاع 
الروسي واملسؤولن اإليرانين واألتراك وتوقيع العديد من االتفاقات 
الدفاعي��ة وإنش��اء قواعد عس��كرية جديدة، واأله��م توثيق العاقات 
التجاري��ة واالقتصادي��ة والسياس��ية م��ع كل م��ن وتركي��ا وإي��ران 
واثيوبيا وس��لطنة عمان، لتنفتح على آفاق جديدة في جنوب ش��رق 

آسيا امتدت الى سنغافورة وماليزيا.
الدوح��ة وخال أش��هر حتولت الى خلية عم��ل ال تعرف الهدوء؛ 
خمس��ة عش��ر لقاء بن مس��ؤولن أت��راك وقطرين ه��ذا العام توجت 
باألمس بزيارة رئيس اجلمهورية التركي للدوحة؛ س��بقها بساعات 
اختت��ام زيارة العاهل املغربي امللك محمد الس��ادس للدوحة لتعزيز 
العاقات بن البلدين العربين، واس��تقبال رئي��س الوزراء االثيوبي 
ف��ي ذات الوق��ت؛ فاحلراك القطري ل��م يقتصر على تركي��ا وإيران، إذ 
نش��ط بقوة في البيئة العربية واالفريقية كاس��راً الكثير من احلواجز 

النفس��ية االيدولوجية التي كرس��ت دبلومس��ية القواعد العسكرية، 
وبتس��ارع مثير لاهتمام؛ فخ��ال ثاثة أيام فقط اس��تقبلت الدوحة 

ثاثة زعماء من افريقيا وآسيا. 
وعلى عكس ما كان متوقعاً، ل��م تؤّد األزمة اخلليجية واحلصار 
ال��ى ع��زل دول��ة قط��ر ع��ن بيئته��ا االقليمي��ة والدولي��ة؛ اذ حتول��ت 
الدوح��ة الى وزارة خارجية بكل ما تعنيه الكلمة، كاس��رة بذلك قيود 
دبلوماس��ية القواعد العس��كرية الت��ي اجتاح��ت دول اخلليج خال 
العش��رين عاماً املاضي��ة، وحتكمت مبعالم السياس��ية اإلقليمية في 
اخلليج بتحررها من املخ��اوف التقليدية التي حكمت منطقة اخلليج 
العرب��ي؛ لتتح��ول الى مرك��ز جذب امتد الى روس��يا وإي��ران وتركيا 
واثيوبيا والس��ودان واملغرب والعراق، متجاوزة تقاليد دبلوماس��ية 

ترسخت على مدى العقود الثاثة األخيرة.
فرئيس الوزراء اإلثيوبي هايل��ي ماريام وقع اتفاقات اقتصادية 
ودفاعية مش��تركة م��ع الدوحة، مؤك��داً حقائق متغيرة أب��رز ما فيها 
تنامي أهمية القوى اإلقليمية وتعزز أدوارها السياسية واالقتصادية؛ 
نش��اط ذكر بزيارة الرئيس الس��وداني عمر البش��ير األسبوع الفائت 

هل تجاوزت قطر دبلوماسّية القواعد العسكرية؟
بقلم: حازم عياد 

تفاهم مرحلي )روسي أميركي( بشأن سورية

تونس: سياسي ُيطالب الُمصّلين
بدفع مصاريف المساجد وفواتير الكهرباء 

عل��ى الرغ��م م��ن أن البي��ان الرئاس��ي األميرك��ي 
الروس��ي اجلدي��د بش��أن س��ورية، املعلن أخي��راً في 
فيتن��ام، ل��م ينط��ِو على خط��ة أو جدول زمن��ي محدد 
للح��ل السياس��ي، إال أن��ه انط��وى على تفاه��م أولي، 
يكّرس احلضور والتطلعات األميركية ويشرعنها، من 
جهة، ويحّد من التفرد الروس��ي، ويقّيد طموحاته في 
فرض تصوره حل��ل الصراع في س��ورية وعليها، من 

جهة ثانية. 
انط��وى البي��ان القصير على ت��وازن بن املطالب 
األميركية والروس��ية، وعلى محّددات احلل السياسي 
وأسس��ه )محاربة اإلره��اب، احلل سياس��ي، تطبيق 

ل��م ته��دأ ردود الفع��ل ف��ي تون��س إزاء تصري��ح 
ناشط سياس��ي، طالب بتكّفل املصلن بتسديد فواتير 
اس��تهاك الكهرب��اء وامل��اء اخلاصة باملس��اجد، وذلك 
بعد أن كش��ف وزير الشؤون الدينية عن حجم الديون 

املستحقة على بيوت الله لفائدة شركة الكهرباء.
 وكان النائب املؤّس��س محمود الب��ارودي قد دعا 
خ��ال مش��اركته، مس��اء األربع��اء، ببرنام��ج »كام 
الن��اس« عل��ى قن��اة احل��وار التونس��ي إل��ى »حتّم��ل 
األشخاص الذين يشّيدون املساجد مصاريف استهاك 

املاء فيها وإضاءتها«.
 وق��ال: »أن��ا م��ع وج��ود دور عب��ادة ف��ي كام��ل 
اجلمهورية، ولكن يجب على الذين يشيدونها الوقوف 
عليها، وال ينتظرون الدول��ة كي تتوّلى خاص فواتير 
اإلض��اءة )...( ال بّد أن نفكر من اليوم في أن تكون دور 

العبادة مستقلة بذاتها«.
وتاب��ع الب��ارودي: »ال ب��ّد أن يتول��ى م��ن يرت��اد 

القرار األممي رقم 2254، تغيير الدس��تور، انتخابات 
ش��فافة ونزيه��ة بإش��راف دول��ي، اش��تراك س��وريي 
الش��تات ف��ي االنتخاب��ات(، ف��ي تعبي��ر ع��ن تواف��ٍق 
مرحلٍيّ بن الطرفن، في ضوء إدراك اجلانب الروسي 
اس��تحالة مترير حل سياس��ي، دون موافق��ة إقليمية 
ودولية، أميركية خصوص��اً، ودون أخذ توازن القوى 
الذي فرضه احلض��ور األميركي النش��ط على األرض 
الس��ورية، وتخّوف��ه م��ن خط��ط واش��نطن لتعزي��ز 
حضورها العسكري شمال سورية وشرقها وجنوبها، 
بع��د إحل��اق الهزمية ب�»داع��ش«، خصوص��اً بعد أن 
بلغت لعبة إدارة املنافسات اإلقليمية، واستثمارها في 
إزاحة دول اخلليج العربي 
والوالي��ات املتحدة واألمم 
الهام��ش،  إل��ى  املتح��دة 
طريق��اً مس��دوداً، وتلمس 
ممانع��ة النظام الس��وري 
مقاوم��ة  يس��تطيع  ال��ذي 
ضغوط��ه، مس��تفيداً م��ن 
وجود راٍع ثاٍن له )إيران(، 
وم��ن تطاب��ق مواقف��ه مع 
الثان��ي،  الراع��ي  مواق��ف 
وتوظيفه ذلك في املناورة 
والتكتك��ة ب��ن الراعي��ن، 
إشاراٍت  واشنطن  وإطاق 

اجلوامع والن��اس التي تصلّي مبس��اجد األحياء التي 
يقطنونها خاص الفواتير، وأن يس��اهموا ولو بنسبة 

بسيطة في املصاريف«.
وج��اء تصري��ح الب��ارودي تعليقاً عل��ى تصريح 
إذاعي لوزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، عقب جلسة 
اس��تماع له بلجنة احلقوق واحلري��ات بالبرملان، بأّن 
ديون وزارته لدى الش��ركة الوطني��ة للكهرباء والغاز 
بلغت 18.5 مليون دينار )حوالي سبعة ماين دوالر 

أمريكي(.
الب��ارودي ردود فع��ل مختلف��ة،   وأث��ار تعلي��ق 
وصلت إلى تلقيه تهديداً بالقتل، بينما عّبر آخرون عن 
رفضهم له، فيما س��انده نش��طاء على موقع التواصل 

االجتماعي فيسبوك.
واعتبر اإلمام اخلطيب أحمد الغريبي أّن اإلشراف 
على بيوت الله مس��ؤولية حصرية للدول��ة، الفتاً إلى 
أّن إحالة هذه املس��ؤولية عل��ى املواطنن أمر في غاية 

ع��ن حتضيراته��ا للمش��اركة ف��ي احل��ل السياس��ي، 
واضطراره )الروس��ي( إلى مشاركة الواليات املتحدة 
وتركيا واألردن ومصر ف��ي اتفاقات خفض التصعيد، 
واإلق��رار مبصال��ح ه��ذه ال��دول، ومصالح إس��رائيل 
كذل��ك، والتمّس��ك بالتحال��ف والتنس��يق امليداني مع 
إيران، لاس��تفادة من قدراته��ا امليدانية في احلصول 
على بعض مطالبه من جهة، ولتغذية مخاوف الدول 
العربي��ة لدفعها إلى القبول بتوجهاته وتصوراته من 
جهة ثانية، وإقرار أميركي بأهمية التفاهم مع اجلانب 
الروس��ي، حتضيراً ملا بعد »داعش«، وحماية لقواتها 
املنتش��رة على األرض الس��ورية وش��رعنة وجودها، 
خصوصاً أن اجلانب الروس��ي بدأ إثارة قضية وجود 
هذه القوات، باعتباره وجوداً غير ش��رعي، وتوظيف 
التعاون مع روس��يا في سورية في حل بعض امللفات 
اإلقليمية والدولية الساخنة )كوريا الشمالية، إيران، 

الصن، أفغانستان( مبشاركتها. 
ج��اء البيان الرئاس��ي لضبط حرك��ة القوى على 
الصعيدي��ن، العس��كري والسياس��ي، وإش��اعة مناخ 
هادئ وبيئ��ة مواتية للولوج ف��ي مفاوضاٍت من أجل 
حل سياس��ي للص��راع في س��ورية وعليها، ب��دءاً من 
االتف��اق عل��ى مفاوض��ات جني��ف التي ترعاه��ا األمم 
املتح��دة إطاراً وحي��داً لهذا احلل، م��ا يعني وضع حّد 

اخلطورة.
وقال في تصريح إّنه حن يصبح الناس مسؤولن 
ع��ن خ��اص الفواتي��ر وجتهي��ز املس��اجد واجلوامع، 
»فس��تعّم الفوضى العارمة، وبالتالي ال بّد أن تواصل 
الدولة اإلنفاق على بيوت الله مثلما تنفق على املرافق 

العمومية األخرى كاإلدارات والوزارات وغيرها«.
 وتابع: »فتح الباب على مصراعيه للناس جلمع 
امل��ال لدفع الفواتير وغيرها، س��يدخلنا في حس��ابات 

ضّيقة وتوظيف للشأن الديني«.
ودع��ا الش��يخ الغرب��ي إلى س��ّن قوان��ن صارمة 

حمل��اوالت روس��يا احلثيث��ة إيج��اد مس��ارات أخرى، 
وتس��ليم روس��ي بهذا املس��ار، بع��د أن أدرك��ت قدرة 
الوالي��ات املتح��دة على عرقل��ة خططها ومش��اريعها 
للح��ل السياس��ي ف��ي س��ورية، وقل��ب الطاول��ة على 
جهودها، وحتريك قوى حليفة الس��تنزافها عس��كرياً، 
وإغراقها في حرٍب تريد اخلروج منها بأقل اخلس��ائر، 
إذا أص��ّرت عل��ى ف��رض تصوره��ا، وإدراكه��ا أهمي��ة 
التفاهم على حل مع واش��نطن ف��ي ترجيح مصاحلها 

على مصالح إيران في سورية.
هذا باإلضافة إلى إدراكها أهمية التوافق اإلقليمي 
والدولي، ف��ي مواجهة تبعات إعادة اإلعمار  وتكلفتها 
الباهظة )قّدرته��ا جهات دولية بن 200 و350 مليار 
دوالر( والتخل��ص م��ن التوج��ه اإلقليم��ي والدول��ي، 
إللزامه��ا بإع��ادة إعم��ار ما س��ّببت تدمي��ره. انحازت 
الوالي��ات املتحدة بدوره��ا إلى هذا التفاه��م والتوافق 
إلرس��اء آلية تبريد الصراع، تدش��يناً لدوٍر تريد أداءه 
ف��ي حلٍّ يحقق تصورها القائم عل��ى معادلة »ال غالب 
وال مغل��وب«، وهو م��ا دفعها إلى التخل��ي عن قرارات 
دولي��ة ذات صل��ة، ألن التمس��ك به��ا يتع��ارض م��ع 
النتيج��ة املتوّخ��اة، مثل بيان جني��ف1 وقرار مجلس 

األمن 2218. 
لتحفظات قوى الث��ورة واملعارضة على محتوى 
البي��ان، واخليارات التي يرّوجها، وجاهة وأحقية في 
ض��وء تصورها للحل املنس��جم مع تطلعات الش��عب 
السوري وقواه السياسية واالجتماعية، لكنها بحاجة 
إلى عدم االكتف��اء بالنقد والندب، هي بحاجة إلى فهم 
خلفيتها ونق��اط ضعفها والزوايا املمكن��ة الختراقها، 
والتح��ّرك العمل��ي للتأثي��ر عل��ى الوقائ��ع واملواقف، 

احتواء ملخاطرها وحتقيقاً لتصورها.{

للحد من استهاك الكهرباء واملاء 
وغيرها من املصاريف.

وتوّجه اإلمام اخلطيب املقيم 
بفرنسا بشير بن حسن بنداء إلى 
التونس��ية  اجلمهوري��ة  خطب��اء 
الش��ديد  »اإلن��كار  به��دف  كاف��ة، 
عل��ى من يح��ّرض على املس��اجد 
ويطال��ب بدف��ع فات��ورة الكهرباء 
واملاء«، وقال بصفحته الرسمية: 
ألغاه��ا  الت��ي  األوق��اف  »رّدوا 
بورقيبة.. تس��تغني املساجد عن 
مال الدول��ة! وال حاجة لنا مبزية 

أحد منكم«.
وقال الناشط عماد خريبيش، إّن فواتير استهاك 
الكهرب��اء باجلوام��ع واملس��اجد تدفعه��ا البلديات من 
أموال الش��عب، مضيفاً مبنش��ور له في فيس��بوك »أّن 
القص��ور الرئاس��ية تس��تهلك كهرب��اء وم��اء أكث��ر من 

خمسة آالف جامع في تونس«.
وانتقد حس��اب في فيس��بوك يحمل اس��م الباهي 
دميا بوس��لوى »إعفاء النزل من دفع فاتورة الكهرباء؛ 
بحج��ة ضعف املوس��م الس��ياحي وفي الوقت نفس��ه 

يطالبون املصلن بدفع فواتير املساجد«.{

بقلم: علي العبدالله

ترامب.. وبوتن
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»قائمة الخمسين« من علماء األزهر إلصدار الفتوى في مصر
اإلفت��اء  ودار  األزه��ر  مؤسس��ة  إن  اخلب��ر،  يق��ول 
املصري��ة أعّدتا قائم��ة بنحو خمس��ن من علم��اء الدين 
الذي��ن يحق له��م الفت��وى عل��ى القن��وات الفضائية في 
مصر. وفي نس��خة أخرى من اخلبر، فإن رئيس املجلس 
األعل��ى لتنظيم اإلعام، مكرم محم��د أحمد، قام باالتفاق 
م��ع األزه��ر ودار االفتاء، بع��د لقاءات متع��ددة، بالعمل 
عل��ى »قصر االفت��اء بالفضائيات ووس��ائل اإلعام على 
50 عامل��اً فق��ط«. وفي حيثي��ات اخلبر، ف��إن الهدف من 
اخلط��وة هو تقن��ن إص��دار الفت��اوى عل��ى الفضائيات 
املصري��ة، ووض��ع ح��د ل�»فوض��ى االفتاء عبر ش��يوخ 
الفضائيات«، وذلك حسب عضو املجلس األعلى لتنظيم 

اإلعام، حامت زكريا. 
تقتص��ر قائمة اخلمس��ن »احملظوظ��ن« على عدد 
م��ن ش��يوخ األزهر وعلمائه، ولم تش��مل أياً م��ن العلماء 
اآلخري��ن، س��واء غي��ر املنتم��ن إل��ى األزه��ر، كش��يوخ 
السلفية والشيوخ املستقلن، أو من شيوخ األزهر الذين 
ال يرتبط��ون بعاقة جي��دة مع النظام احلال��ي، كما هي 
احلال مع العالم األزهري املعروف ورئيس مجمع اللغة 

العربية، الشيخ حسن الشافعي.
وتبدو املفارقة في أن القائمة لم تشمل بعض علماء 
ودع��اة الدين املعروفن بدعمه��م النظام احلالي، ومنهم 
أس��تاذ الفقه املق��ارن في جامع��ة األزهر الدكتور س��عد 
الدي��ن الهالي، الذي كان قد ش��ّبه اجلن��رال عبد الفتاح 
السيسي ووزير داخليته الس��ابق محمد إبراهيم بأنهما 
من الرس��ل، وعضو املجلس األعلى للش��ؤون اإلسامية 
الشيخ خالد اجلندي، وأس��تاذ الفقه املقارن في جامعة 
األزه��ر مب��روك عطي��ة، والعميد الس��ابق لكلي��ة البنات 
بجامع��ة األزهر س��عاد صال��ح. فضاً عن عش��رات من 
شيوخ السلفية، سواء العلمية أو املدخلية، الذين دعموا 
وال يزال��ون، النظ��ام احلالي الذي يقوم اآلن بتهميش��هم 

وإقصائهم، وحتديد نشاط بعض دعاتهم ورموزهم.
يتماش��ى اخلب��ر املش��ار إلي��ه م��ع مش��روع قانون 
جدي��د جت��ري مناقش��ته ف��ي البرمل��ان املصري بش��أن 
تنظي��م الفت��وى العام��ة، أعدت��ه ووافق��ت علي��ه جلن��ة 
الش��ؤون الدينية في مجلس النواب، الذي يقصر مسألة 
إص��دار الفتاوى على أرب��ع جهات: هيئة كب��ار العلماء، 
ودار االفت��اء املصري��ة، ومجم��ع البح��وث اإلس��امية، 

واإلدارة العام��ة للفت��وى ف��ي وزارة األوق��اف. وال ميكن 
غير العاملن في هذه املؤسس��ات القي��ام بالفتوى، وإال 

يتعّرض للحبس والغرامة. 
وعلى الرغم من أن مس��ألة تنظيم الفتوى في مصر 
تب��دو أم��راً مهم��اً وضروري��اً، خصوص��اً في ظ��ل حالة 
الفوض��ى التي تهيمن على الس��وق الديني��ة والفضائية 
ف��ي مص��ر، إال أن حتديد م��ن يحق وال يحق ل��ه الفتوى، 
وال س��يما ف��ي املج��ال الع��ام، يع��ّد اس��تمراراً حملاوالت 
الدولة، ليس فقط الس��يطرة على املج��ال الديني، ولكن 
الس��يطرة على علماء الدين. وإذا كان ه��ذا األمر معروفاً 
منذ وقت طويل، وخصوص��اً بعد تأميم الرئيس الراحل 
جم��ال عبد الناص��ر األزه��ر والتحكم في أوقاف��ه، إال أنه 
ب��ات أكثر وضوحاً في الس��نوات القليلة املاضية. ولعل 
التوتر الذي حدث بن شيخ األزهر احلالي، الشيخ أحمد 
الطي��ب والرئي��س عبد الفت��اح السيس��ي، يعكس حالة 
الش��د واجلذب بن الدولة، وباألحرى النظام السياسي، 
واألزهر. ول��م يحدث منذ إنش��اء دار االفتاء املصرية في 
تش��رين الثاني 1895، أن مت قصر الفتوى عليها أو على 
ش��يوخها. صحيٌح أنها باتت اجلهة املنوط بها رس��مياً 
إص��دار الفت��اوى، إال أنه��ا كانت مص��دراً واح��داً من بن 
ع��دة مصادر أخرى في هذا املج��ال. ومتتع علماء األزهر 
وشيوخه، تاريخياً، بحق االفتاء وحريته، خصوصاً مع 
تنوع مذاهبهم الفقهية ومناهجهم التأويلية، التي كانت 

وال تزال، إحدى سمات املدرسة االجتهادية لألزهر.
وكما هي احلال اآلن في مؤسس��ات رس��مية كثيرة 
ف��ي مصر، ف��إن »قائم��ة اخلمس��ن« ال ب��ّد وأن تكون قد 
مّرت عل��ى »مصفاة األم��ن«، وجرى اختب��ار والء من مت 
اختياره��م بها، ملعرفة خلفياتهم ومواقفهم السياس��ية. 
وه��و م��ا يؤك��د أن األم��ر ال يتعل��ق بفوض��ى الفت��اوى، 
والرغب��ة ف��ي تقنينه��ا وتنظيمها، بق��در ما ه��و التحّكم 
فيه��ا وتوجيهها، وتوجيه من يصدره��ا. وإذا كانت هذه 
ليس��ت املرة األولى الت��ي تتدخل فيها الس��لطة في حقل 
الفت��اوى، حيث ج��رى كثيراً وقف دع��اة وعلماء بعد أن 
أصدروا فتاوى ش��اّذة، كم��ا أن مؤسس��ة األزهر ووزارة 
األوقاف متتل��كان س��لطات إدارية واس��عة متّكنهما من 
إيقاف بعض الش��يوخ والدعاة، لي��س فقط عن الفتوى، 
ولك��ن أيضاً عن اخلطاب��ة في املس��اجد أو التعليق على 

قضاي��ا معينة، لكنها امل��رة األولى التي يت��م إعطاء حق 
إصدار الفتوى حصرياً لشيوخ بعينهم، وجترمي غيرهم 

إذا قاموا بذلك.
ليست املشكلة هنا في التحّكم األمني والسياسي في 
مس��ألة إصدار الفتاوى فحس��ب، وإمنا أيضاً في معايير 
اختيار الشيوخ والعلماء الذين يحق لهم الفتوى، والتي 

ال تخلو م��ن تطبيق منط��ق »العصا واجل��زرة« و»املنح 
واملن��ع«. ويصبح األس��اس ليس طبيع��ة الفتاوى التي 
يتم إصدارها، وإمنا في مدى تأييدهم النظام احلالي من 
عدمه. وتزداد املش��كلة أكثر عندما يتم استخدام املسألة 
لتصفية حس��ابات مهني��ة ووظيفية داخل املؤسس��ات 
الدينية، التي تبدو كما لو كانت في حالة تنافٍس بينها.

بكلم��ات أخرى، ال ميثل حتديد عدد من لهم س��لطة 
الفت��وى وحقه��ا وطبيعته��م الفت��وى فق��ط تعّدي��اً على 
مس��ألة االجتهاد والتجديد الديني، التي تّدعي السلطة 
احلالية تبّنيها والدفاع عنها، وإمنا أيضاً تكريس لطبقة 
وفئة دينية جديدة منتقاة على أس��اس الوالء والتبعية 
للدولة، وهو م��ا يخلق كهنوتاً ديني��اً جديداً، ولكن على 

مقاس السلطة وخادماً لها.{

بقلم: خليل العناني

ُملحدون.. آمنوا!!
بقلم: عصام تليمة 

يش���عر كثير من املخلصن من أبناء األمة اإلس���المية ممن لهم تواصل مع الش���باب بقلق 
عليهم، وعلى ما بدأ يصيب بعض شخصيات منهم، شباب وفتيات، مما بدأ يتسرب إلى بعضهم 
مبا سمي بظاهرة اإلحلاد، وأنها موجة عاتية سرت بن بعضهم، وموجة أخرى من التشكك في 

الثوابت الدينية، فأصبحنا نرى بيننا من يطلق عليه )ملحد(.
وإن كان ل���ي رأي ذكرت���ه ف���ي مق���ال بعن���وان: )ملح���دون بال إحل���اد(، أن مصطل���ح ملحد ال 
ينطب���ق عل���ى كثير من هؤالء الش���باب ممن يطلق عليهم )ملح���دون(، ألن امللحد هو من درس 
األدي���ان فاكتش���ف ع���دم صالحيتها، أو عبثية قيامها ووجودها. وهو م���ا لم يحدث في كثير من 

هذه احلاالت، بل في معظمها.
إن وج���ود حاالت بالفعل ُتلحد، أو تتش���كك ف���ي الدين، ال يصيبنا بهذا القلق الكبير، ليس 
تهوين���ًا م���ن أم���ر اإلحلاد، ب���ل ألن اإلحلاد لو كان طريقه للش���اب أو الش���خص الق���راءة والعلم 
واستخدام العقل، فيقينًا لن تصل به القراءة املتعمقة والطويلة إال إلى اإلميان بالله سبحانه، 
وهو عكس ما يظنه بعض الدعاة والشيوخ، أن دراسة الفلسفة واستخدام العقل يؤدي باإلنسان 
لإلحل���اد والتش���كك ف���ي الثوابت. وهو كالم ينطلق م���ن عدم دراية بالفلس���فة والعلوم العقلية، 
فمن أهم فالسفة أوروبا )فرانسيس بيكون( الذي يقول عن الفلسفة: قليل من الفلسفة يؤدي 
إل���ى اإلحل���اد، والتعمق في الفلس���فة يؤدي إلى اإلمي���ان. وهو ما قاله املفكر اإلس���المي الكبير 
الش���يخ ندمي اجلس���ر في كتابه: )قصة اإلميان(: الفلس���فة بحر ال ككل البحور، فمن وقف على 
أول س���احله أحلد وغرق، ومن تعمق في جلجه وغاص فيه آمن وجنا. وقد حفل تاريخ اإلحلاد 
املعاصر برؤوس ورموز لإلحلاد، ظنوا أن العلم يصادم اإلميان بالله، فلما تعّمق في العلم قاده 
إلى أن يسلم بأنه ال إله إال الله، فمن كان يطلق عليه أشرس املالحدة املعاصرين )أنتوني فلو( 
ر له، قبل وفاته ببضعة أعوام  الذي ظل ما يقارب الس���بعن س���نة ملحدًا، ويدعو لإلحلاد، وينِظّ
أعلن أنه يؤمن بالله، في سنة 2007م، في كتابه: )There is God( هناك إله. وحتى )برتراند 
راس���ل(، قال: في العقل ثقب ال يس���ده إال اإلميان بالله. و)ميش���يل عفلق( الذي كان مؤس���س 
)البعث(، بل من كبار رموزه في بالدنا العربية، عندما مات اكتش���فوا وصيته التي أوصى فيها: 

أن يصلى عليه ويدفن كما يدفن املسلمون، وأنه مات مسلمًا!!
وروجيه جارودي الذي كان منظرًا ماركس���يًا كبيرًا في فرنس���ا، هداه عقله وبحثه في نهاية 

األمر إلى أن يسلم، ويصبح واحدًا من أهم الشخصيات األوروبية التي تدافع عن اإلسالم.
ومن مصر رأينا ش���خصيات كثيرة مرت باإلحلاد اقتناعًا، ثم اعتناقًا، ثم انتهى بهم األمر 
مؤمن���ن م���ن أعظم من دافعوا عن اإلمي���ان ودعوا إليه، فمن هؤالء: منص���ور فهمي الذي كتب 
كتاب���ًا ف���ي منتهى الس���وء والتطاول على أمه���ات املؤمنن، ونال به درجة علمية من فرنس���ا، ثم 
آمن في قصة مؤثرة بليغة. وكذلك الدكتور مصطفى محمود، والدكتور عبد الوهاب املسيري، 
وغيرهم. والسلس���لة طويلة من الش���خصيات التي لو ذكرنا مجرد أس���ماء لطالت بنا، لنتعرف 
إلى سر إحلاد كل منهم وسببه، وسر إميانه، وما األمر الذي قاده ألن يؤمن بالله وحده ال شريك 
ل���ه. كل م���ا يهمن���ا أال نتخذ موقفًا معادي���ًا للعلم، أو مغلقًا لنوافذ العقل، أو س���دًا لباب احلوار 
معهم، متس���لحن في ذلك بالعلم اليقيني املقنع، وبكل وس���يلة مقنعة محببة، كل ذلك بلطف 
ول���ن ورحمة مع هؤالء الش���باب، فإذا كان الل���ه عز وجل قد قال عن خير خلقه صلى الله عليه 
وس���لم: }فبم���ا رحم���ة من الله لنَت لهم، ول���و كنَت فظًا غليظ القل���ب النفضوا من حولك{ آل 
عمران: 159، النبي صلى الله عليه وسلم الذي كانت الصحابة تبذل ألجله مهجهم وحياتهم، 

قال عنه الله عز وجل، لو عاملهم بالغلظة والفظاظة النفضوا من حوله!{

اختت��م مؤمت��ر مقاوم��ة التطبي��ع ف��ي اخللي��ج 
العرب��ي أعمال��ه بتأكي��د ض��رورة توحي��د اجله��ود 
الش��عبية للتص��دي لعملي��ة التطبي��ع املتزايدة بن 
األنظمة العربية واالحتال اإلسرائيلي، مبا فيها دول 

مجلس التعاون اخلليجي.
وأوصى املؤمتر -ال��ذي عقد اجلمعة بالكويت- 
بتطوير القوانن واألنظمة احمللية إلقصاء الش��ركات 
األجنبية املتورط��ة في جرائم االحت��ال مثل »جي4 
أس«، و»إتش بي«، و»آلس��توم«، وشركة هيونداي، 

وغيرها.
وشدد املش��اركون، وبينهم شخصيات خليجية 
وعربية وناش��طون في دع��م القضية الفلس��طينية، 
س��يما  وال  اخلليجي��ة،  االس��تثمارات  س��حب  عل��ى 
اس��تثمارات الصنادي��ق الس��يادية، م��ن الش��ركات 

العاملية التي تعمل في األراضي احملتلة.
وكان قد تخلل أعمال املؤمتر ورنَْش��تا عمل هدفتا 
إلى وضع إس��تراتيجية وآليات عم��ل عملية وفعالة 
ملناهضة التطبي��ع مع الكيان الصهيوني في اخلليج 
العربي، وال س��يما على املستوى الثقافي والرياضي 

واألكادميي.

وناقش املؤمترون في عش��ر أوراق عمل توزعت 
التطبي��ع  أش��كال  ومح��اور،  جلس��ات  ث��اث  عل��ى 
ومعايي��ر مناهضت��ه ومخاطره، وجت��ارب املقاطعة 
الش��عبية ف��ي اخللي��ج، واس��تراتيجيات املقاطع��ة 
وم��دى تأثيرها. كم��ا تخلل��ت أعمال املؤمتر ورنَْش��تا 
عمل نوقش��ت فيها اس��تراتيجيات عمل حركات »بي 

دي أس« في اخلليج العربي للفترة املقبلة.
حتركات التطبيع

وكان املنسق اإلعامي للمؤمتر خليل بوهزاع قد 
قال إن املؤمتر أقيم بن��اء على توافق في أيار املاضي 
ب��ن حركة »ب��ي دي أس الكويت«، وحركة »ش��باب 
ض��د التطبي��ع« ف��ي قط��ر، و»اجلمعي��ة البحريني��ة 

ملقاومة التطبيع«.
لكنه أك��د أن املؤمتر ال يأتي مبعزل عن حتركات 
عل��ى مس��تويات رس��مية ف��ي ع��دة دول خليجي��ة 
ف��ي اآلونة األخي��رة الس��تضافة وفود إس��رائيلية أو 
التعام��ل معه��ا أو التروي��ج للتطبي��ع مع إس��رائيل 
بحجة األنش��طة الرياضية أو الثقافية أو األكادميية، 

حسب قوله.
وكان رئيس األركان اإلس��رائيلي اجلنرال غادي 
إيزنك��وت قد ق��ال في 
أول مقابلة من نوعها 
إع��ام  وس��يلة  م��ع 
س��عودية نشرت يوم 
اخلميس، إن إسرائيل 
لتب��ادل  مس��تعدة 
واخلبرات  املعلومات 
ومع  الس��عودية،  مع 
بال��دول  وصفه��ا  م��ا 
املعتدل��ة  العربي��ة 

ملواجهة إيران.{

اختتام مؤتمر مقاومة التطبيع الخليجي 
مع االحتالل
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فصائل فلسطينية ترفض وصف »الوزاري العربي« لـ»حزب الله« بـ»المنظمة اإلرهابية«
عبرت فصائل فلسطينية يوم االثنن، عن رفضها 
وصف جماعة »ح��زب الله« اللبناني��ة بأنها »منظمة 
إرهابي��ة«، معتب��رة أن ه��ذه اخلط��وة »متث��ل خدمة 
إلس��رائيل، وجترمي��اً للمقاوم��ة، ومظل��ة للصراعات 

الطائفية واملذهبية في املنطقة«.
وعق��ب اجتماع ط��ارئ له في القاه��رة، بناًء على 
طلب السعودية، قرر مجلس وزراء اخلارجية العرب، 
في بيان ي��وم األحد، نقل »ملف التدخ��ات اإليرانية« 
إل��ى مجل��س األم��ن، وإدان��ة »ح��زب الل��ه«، وحظ��ر 
قنوات فضائي��ة »ممولة من إيران« تب��ث على األقمار 

الصناعية العربية.
)حم��اس(  اإلس��امية  املقاوم��ة  حرك��ة  وقال��ت 
ف��ي بي��ان، إنها ترف��ض وصف ح��زب الل��ه وحركات 
املقاوم��ة باإلره��اب. وأضاف��ت: »فوجئن��ا ب��أَنّ بيان 
مجل��س وزراء خارجي��ة العرب خا من اإلش��ارة إلى 
اإلرهاب اإلس��رائيلي، الذي يتعّرض له يومياً الشعب 
الفلسطيني وأرضه ومقدس��اته«. وشددت »حماس« 
على »ضرورة إدانة إرهاب إس��رائيل وما تقوم به ضد 
الش��عب الفلس��طيني«، ودعت إلى ح��ّل اخلافات في 

املنطقة العربية بالتفاهم واحلوار وبناء التفاهمات.

وتتهم الس��عودية ودول خليجية وعربية أخرى 
إي��ران بزعزع��ة اس��تقرار دول عربي��ة، بينه��ا لبن��ان 
والع��راق واليم��ن وس��وريا، عبر أذرع موالي��ة لها في 
تلك الدول، وهو ما تنفيه طه��ران، وتقول إنها ملتزمة 

عاقات حسن اجلوار.
بدوره��ا، قال��ت حرك��ة »اجله��اد اإلس��امي« إن 
ق��رار وزراء اخلارجي��ة الع��رب ميث��ل »خدم��ة للعدّو 
الصهيون��ي، وعربوناً من أج��ل تطوير عاقات بعض 
األنظمة العربي��ة بالكيان الصهيوني واملس��ارعة في 

إخراجها للعلن«.
وأضافت احلركة أن »اجلامعة العربية مبثل هذه 
املواق��ف والقرارات إمنا توفر مظلة وش��رعية لتأجيج 
الف��نت والصراع��ات الطائفي��ة واملذهبية ف��ي املنطقة، 

والتي لن تخدم سوى أعداء األمة«.
وكذلك قالت اجلبهة الش��عبية لتحرير فلس��طن 
إن »ق��رار ال��وزراء )الع��رب( جت��اه ح��زب الل��ه )...( 
تس��اوق م��ع مح��اوالت اإلدارة األمريكي��ة واالحت��ال 
الصهيون��ي في ش��يطنة ق��وى املقاومة الت��ي تنتصر 
لقضاي��ا ش��عوبها، وتعم��ل عل��ى حتري��ر أراضيها«.
ورأت اجلبهة، أن »القرار ُيش��كل خدمة مجانية لكيان 

رح��ب املنس��ق األمم��ي اخل��اص لعملي��ة الس��ام 
باتف��اق  األوس��ط نيك��والي ميادين��وف  الش��رق  ف��ي 
املصاحلة الذي مت توقيعه بالقاهرة بن حركة التحرير 
الوطني الفلس��طيني )فتح( وحركة املقاومة اإلسامية 
)حم��اس(. وتزامن تصريح ميادينوف مع س��فر وفود 
الفصائل الفلسطينية للقاهرة الستكمال حوار املصاحلة 

يوم الثاثاء.
وأك��د املس��ؤول األمم��ي خ��ال إحاط��ة قدمه��ا من 
القدس احملتلة عبر األقمار الصناعية في جلسة ملجلس 
األم��ن بش��أن عملية الس��ام في الش��رق األوس��ط يوم 
االثن��ن؛ أن األولوية لألطراف الفلس��طينية العمل على 

حل األزمة اإلنسانية في قطاع غزة.
وق��ال ميادين��وف: »بتوقي��ع اتف��اق القاه��رة في 
تش��رين األول املاضي انطلق الفلس��طينيون إلى مس��ار 
طويل للمصاحلة«، وأضاف: »لكن يجب أوالً أن يقوموا 
بحل األزمة اإلنس��انية في قطاع غزة«. وتابع املسؤول 
األممي: »ل��و أردنا أن نحق��ق النجاح يج��ب أن نتفادى 
سياس��ات املاضي الفاشلة«، مشيراً إلى ضرورة صون 
أمن الفلس��طينين واإلسرائيلين، حسب تعبيره، داعياً 
ف��ي الوقت نفس��ه كاف��ة األط��راف ألن تكون مس��تعدة 

ق��ال وزير اخلارجي��ة الس��وداني إبراهيم غندور 
ي��وم االثن��ن، إن مصلح��ة ب��اده ف��ي س��د النهض��ة 
اإلثيوبي تتمثل في أن »السد يحافظ على حصة مياه 

السودان التي كانت تذهب إلى مصر«.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير في حوار 
مع تلفزيون »روسيا اليوم«، من العاصمة السودانية 

اخلرطوم.
وأوضح غندور أن »مش��كلة الس��ودان كانت وما 
زال��ت ف��ي أنه لم يس��تخدم مي��اه النيل الت��ي منحتها 
ل��ه اتفاقي��ة 1959 والت��ي كان��ت تذهب ملص��ر طوال 

السنوات املاضية«.
ِوأش��ار إل��ى أن ب��اده قدم��ت ملصر أكث��ر من مرة 
مقترح��اً بإقام��ة مش��اريع مش��تركة لزراع��ة القم��ح 

شمالي السودان ولكنها لم تستجب، بحسب قوله.
والس��بت املاض��ي ق��ال الرئي��س املص��ري عب��د 
الفتاح السيس��ي إنه ال أحد يس��تطيع أن ميّس حصة 
مياه مصر، مش��دداً على أنها مسألة »حياة أو موت«، 
ف��ي أول تعلي��ق ل��ه إثر إع��ان ب��اده رس��مياً جتميد 

مفاوضات سد النهضة اإلثيوبي اإلسبوع املاضي.
وكان��ت مصر ق��د أعلن��ت االثنن املاض��ي جتميد 
عق��ب  وإثيوبي��ا  الس��ودان  م��ع  الفني��ة  املفاوض��ات 
اجتم��اع ثاث��ي ف��ي القاه��رة، إث��ر رفض املس��ؤولن 
املصرين تعديات البلدين على دراسات السد وملئه 

وتشغيله.
وتتخ��وف مص��ر م��ن تأثي��رات س��لبية محتملة 
للس��د اإلثيوبي على حصتها املائي��ة التي تقدر ب� 5.5 
مليارات متر مكعب. فيما يحصل السودان على 18.5 

االحتال الصهيوني وحلفائه«.
واعتب��رت أن »ه��ذا الق��رار ه��و وصم��ة ع��ار في 
السياس��ات الرس��مية العربي��ة، الت��ي كان عليه��ا أن 
تنتص��ر لق��وى املقاومة، وتوف��ر لها كل عوام��ل الدعم 
م��ن أجل االنتص��ار على املش��روع الصهيون��ي، الذي 

للتسوية ألجل السام.
الفصائ��ل  وف��ود  غ��ادرت  متص��ل،  س��ياق  وف��ي 
الفلس��طينية عبر معب��ر رفح احلدودي قط��اع غزة إلى 
القاهرة الستكمال حوار املصاحلة بغرض التوصل إلى 
اتفاق حول قضايا أساسية لترتيب البيت الفلسطيني.

ومن املقرر أن يستمر احلوار الذي يبدأ غداً الثاثاء 
ثاث��ة أيام، ويناق��ش قضايا رئيس��ية: منظمة التحرير 
الفلس��طينية، واالنتخاب��ات العامة، واألمن، وتش��كيل 

حكومة الوحدة الوطنية.
وق��ال خلي��ل احلي��ة نائ��ب رئي��س حرك��ة حماس 
ف��ي غ��زة: »نحن ذاهب��ون م��ع كل الش��رائح والفصائل 
الفلسطينية لوضع آليات تطبيق وتنفيذ اتفاق القاهرة 
ع��ام 2011 بخص��وص ملف��ات تش��كل حكوم��ة وحدة 
وطني��ة، واالنتخابات العامة التش��ريعية والرئاس��ية 

واإلطار القيادي، واالتفاق األمني«.
يذك��ر أن اجتم��اع الفصائل الفلس��طينية بالقاهرة 
يندرج ضمن بنود اتف��اق املصاحلة املوقع بن حركتي 
فتح وحماس في 12 تش��رين األول املاضي، الذي نص 
على عقد اجتماع للفصائل في القاهرة يوم 21  تش��رين 

الثاني اجلاري الستكمال بحث امللفات العالقة.{

ملي��ار متر مكعب، في حن تقول في��ه أديس آبابا إنها 
ال تس��تهدف اإلضرار مبص��ر، وإن الطاق��ة الكهربائية 
التي سيولدها السد ستس��اعد في القضاء على الفقر، 

وتعزيز النهضة التنموية في إثيوبيا.
وفي س��ياق آخر، نفى وزير اخلارجية السوداني 
وجود »محور إسرائيلي عربي في مواجة املد اإليراني 

الشيعي«، مشدداً على صعوبة حدوث ذلك.
وش��دد عل��ى أن انعق��اد القم��ة العربي��ة الطارئة 
ل��وزراء اخلارجية العرب التي دعت إليها الس��عودية 
»ل��م تتم حتت ضغوط س��عودية بل بطلب من بعض 
الدول«، موضح��اً أن غيابه عنها ج��اء لتعارضها مع 
عمله. وعلى ذات الصعيد شدد الوزير السوداني على 

أن باده لن تطّبع مع إسرائيل.{

العربي��ة  األم��ة  يس��تهدف 
والعديد من أقطارها«.

نفس��ه،  االجت��اه  ف��ي 
الدميقراطي��ة  اجلبه��ة  رأت 
الفلسطينية أن القرار ضد حزب 
الله »يخ��دم مصالح وضغوط 
اإلدارة االمريكية وإرهاب دولة 
الع��دو املنظ��م واليوم��ي جتاه 
والش��عوب  فلس��طن  ش��عب 
اجلبه��ة  وش��ددت  العربي��ة«. 
على أن »ساح املقاومة ساح 
وزراء  اإلس��رائيلي«وحّمل  االحت��ال  لط��رد  مش��روع 
اخلارجية العرب، في بيانهم، »حزب الله«، الش��ريك 
ف��ي احلكومة اللبنانية، »مس��ؤولية دع��م اجلماعات 
اإلرهابي��ة ف��ي ال��دول العربي��ة باألس��لحة املتطورة 

والصواريخ البالستية«.{

دعوة أممّية لحل األزمة اإلنسانية بغزة
بعد المصالحة

وزير الخارجية السوداني: سّد النهضة 
يحفظ مياهنا التي كانت تذهب لمصر

نواب أمريكيون: ميانمار ترتكب
»جرائم حرب« ضد الروهنغيا

وف��د  ق��ال 
برملاني أمريكي يوم 
األحد، إن الس��لطات 
ترتكب  ميامن��ار  في 
»جرائ��م حرب« ضد 

أقلية الروهنغيا.
ذل��ك  ج��اء 
جم��ع  لق��اء  خ��ال 
الوفد الذي يترأس��ه 
جي��ف  الس��يناتور 
رئيسة  مع  ميركلي، 

واج��د،  حس��ينة  ش��يخة  البنغالي��ة  ال��وزراء 
بالعاصم��ة البنغالي��ة دكا، وفق موق��ع »بي دي 
ني��وز 24« احمللي، وس��بق لق��اء الوف��د األمريكي 
بحسينة واجد، زيارة مخيم »بالوخالي« لاجئي 

الروهنغيا في مدينة »كوكس بازار« احلدودية.
م��ن جهت��ه، أف��اد إحس��ان الك��رمي، املتحدث 
باس��م رئيس��ة ال��وزراء البنغالي��ة ب��أن »النائب 
جي��ف ميركل��ي وص��ف م��ا يح��دث جت��اه أقلية 
الروهنغي��ا بأن��ه جرمية ح��رب خ��ال اجتماعه 

برئيسة الوزراء«.
وأش��ار الك��رمي إل��ى أن الوفد األمريكي ش��ّدد 
»على ضرورة إدانة جميع الدول للتطهير العرقي 

املمارس ضد الروهنغيا«.
جتدر اإلشارة إلى أن الوفد ضم أيضاً النواب 

ريتشار دوربن، وبيتي مكلوم، وجان شاكوسكي، 
وديفيد إن سيسيلن.

ومن��ذ 25 آب املاضي، يرتكب جيش ميامنار 
ومليش��يات بوذية، جرائ��م واعت��داءات ومجازر 
وحش��ية ضد أقلية الروهنغيا املس��لمة، في إقليم 

أراكان )راخن(، غربي الباد.
وأس��فرت اجلرائم املس��تمرة منذ ذلك احلن، 
عن مقت��ل اآلالف من الروهنغيا، بحس��ب مصادر 
محلية ودولي��ة متطابقة، فضاً ع��ن جلوء قرابة 

826 ألفاً إلى بنغادش، وفق األمم املتحدة.
وتعتبر حكومة ميامنار املسلمن الروهنغيا 
»مهاجري��ن غي��ر ش��رعّين« من بنغ��ادش، فيما 
تصنفه��م األمم املتح��دة على أنه��م »األقلية األكثر 

اضطهاداً في العالم«.{

ألمانيا: حصار قطر 
يهدد التنمية

 ومكافحة اإلرهاب

وزير إسرائيلي: دول عربية 
تقيم عالقات معنا

التاب��ع  اإلعام��ي  املرك��ز  نش��ر 
للخارجي��ة األملاني��ة مقط��ع فيدي��و عل��ى 
صفحته الرس��مية عل��ى موق��ع التواصل 
االجتماعي تويتر قال فيه إن احلصار على 
قط��ر املس��تمر منذ أكثر من خمس��ة أش��هر 
يه��دد التنمية وجهود مكافحة اإلرهاب في 

املنطقة.
وعدد املكتب األسباب التي جتعل من 
حل األزمة اخلليجية مصلحة أملانية؛ منها 
حج��م االس��تثمارات األملانية ف��ي املنطقة 

وكون احلصار يهدد هذه االستثمارات.
للخارجي��ة  اإلعام��ي  املكت��ب  ودع��ا 
األملاني��ة إل��ى احلوار ب��ن كاف��ة األطراف 
إليجاد حل لألزمة اخلليجية للحفاظ على 

الوحدة بن دول املنطقة.{

قال وزير الطاقة اإلسرائيلي، يوفال شتاينيتس، 
»إلس��رائيل  إن  مس��بوقة،  غي��ر  تصريح��ات  ف��ي 
عاقات س��ّرية م��ع دول إس��امية وعربية م��ن بينها 

السعودية«. 
وأض��اف ف��ي تصريح��ات صحفي��ة ي��وم األحد: 
»نحت��رم رغب��ة دول عربي��ة ف��ي اإلبق��اء على س��ّرية 
العاق��ات معن��ا«. وأك��د أن »بع��ض ال��دول العربية 
هي صديقة إلس��رائيل، ولكنها تخفي ه��ذه العاقة«. 
وق��ال: »إننا نعمل مع الس��عودية لكب��ح جماح إيران 

وعدوانيتها في املنطقة«.
ولفت إل��ى أن دوالً عربية وصفه��ا ب�»املعتدلة«، 
قّدم��ت إلس��رائيل املس��اعدة »عندما حاربن��ا لتعديل 

االتفاق النووي مع إيران«.
وأعلن أيضاً: »نضغط لع��دم املوافقة على إقامة 
قاع��دة عس��كرية إيراني��ة عل��ى حدودن��ا الش��مالية، 

والعالم العربي يساعدنا في ذلك«.{
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األمم المتحدة تحّذر
من تفاقم أزمة المسجد األقصى

األوس��ط  للش��رق  املتح��دة  األمم  مبع��وث  ح��ث 
نيكوالي مادينوف، وملك األردن عبد الله الثاني على 
ض��رورة إيجاد حل بش��أن املس��جد األقص��ى قبل يوم 
اجلمعة، وطالب املندوب الفلسطيني في مجلس األمن 

بإلغاء اإلجراءات اإلسرائيلية األخيرة.
وح��ذر املبع��وث األمم��ي في إف��ادة أم��ام مجلس 
األمن من أن قضية املس��جد األقصى ميكن أن تكون لها 
تكلف��ة كارثية تتجاوز جدران املدين��ة القدمية. وتابع 
للصحفي��ن أن »املخاط��ر على األرض س��تتصاعد إذا 
كان��ت هن��اك صاة جمع��ة أخرى من دون ح��ل األزمة 

احلالية«.
يش��ار إلى أنه لليوم التاسع يؤدي الفلسطينيون 
رفض��اً  األقص��ى  املس��جد  أس��وار  خ��ارج  صلواته��م 
للبواب��ات اإللكتروني��ة التي نصبتها ق��وات االحتال، 
وكذلك الكاميرات احلديثة واحلواجز احلديدية، وذلك 
عل��ى خلفية اش��تباكات أس��فرت عن استش��هاد ثاثة 
فلس��طينين ومقتل اثنن من اإلس��رائيلين. وش��هدت 
مناط��ق عدة ف��ي الضف��ة الغربي��ة مواجهات بس��بب 

اإلجراءات األخيرة.
بدوره، ش��دد املل��ك األردني عبد الل��ه الثاني على 
ضرورة إيجاد حل فوري وإزالة أسباب األزمة املستمرة 
في احلرم القدس��ي الش��ريف، يضمن إع��ادة األوضاع 
إلى ما كانت عليه قبل اندالعها، وفتح املسجد األقصى 
بش��كل كامل، واالتفاق على اإلج��راءات ملنع تكرار مثل 

هذا التصعيد مستقباً.
جاء ذلك خ��ال اتصال هاتفي للمل��ك األردني مع 

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامن نتنياهو.
مطالب فلسطينية

أم��ا املراقب الدائ��م لفلس��طن ل��دى األمم املتحدة 
رياض منص��ور، فقال -في تصري��ح للصحفين مبقر 
األمم املتح��دة ف��ي نيويورك- إنه طال��ب مجلس األمن 
بأربعة أمور رئيس��ية، متثلت في إدان��ة أعمال العنف 

اإلس��رائيلية، واس��تنكار انته��اكات إس��رائيل حلقوق 
الفلس��طينين، وإزال��ة كاف��ة العراقيل الت��ي وضعتها 
القوة القائمة باالحتال أمام وصول الفلسطينين إلى 
املس��جد األقصى، مثل بوابات التفتي��ش اإللكترونية، 
إضاف��ة إليج��اد ضمان��ات دولية حت��ى ال تتك��رر تلك 

اإلجراءات.
مباش��رة  نتيج��ة  الق��دس  أح��داث  أن  وأض��اف 
لاحتال اإلس��رائيلي، وقال إن قيام آالف املستوطنن 
الدوابش��ة  أراضين��ا وح��رق عائل��ة  اليه��ود بس��رقة 
الفلسطينية عام 2012 من أكبر أعمال العنف، مشدداً 

على أن اإلسرائيلين هم اإلرهابيون.
انتقادات فلسطينية

وكان��ت وزارة اخلارجي��ة الفلس��طينية انتق��دت 
م��ا وصفته بالصم��ت املطبق م��ن جانب ق��ادة العالم 
واملؤسس��ات الت��ي تّدع��ي احترامه��ا وحفاظه��ا على 
القانون الدولي وحقوق اإلنس��ان ملا يجري في القدس 

واملسجد األقصى.
واس��تنكرت ال��وزارة ف��ي بي��ان لها ع��دم إدانة أو 
انتق��اد قم��ع ق��وات االحت��ال اإلس��رائيلي واعتدائه��ا 
الص��ارخ على املصلن في القدس احملتلة واملعتصمن 
املقدس��ين الس��لمين عل��ى مقربة من احلرم القدس��ي 
الش��ريف. وطالبت بالضغط على إس��رائيل كي ترفع 
حصاره��ا املتواص��ل لألس��بوع الثان��ي ع��ن املس��جد 

األقصى.
وفي هذا الس��ياق، وصل إلى إس��رائيل جيس��ون 
غرينبات مبعوث الرئيس األميركي دونالد ترامب إلى 
الشرق األوسط في محاولة لتخفيف التوترات الناجمة 

عن اإلجراءات اإلسرائيلية في املسجد األقصى.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنس��ية أن غرينبات 
التق��ى رئيس ال��وزراء اإلس��رائيلي بنيام��ن ننت ياهو 
وس��فير الواليات املتحدة ديفد فريدم��ان لدى وصوله 

إلى تل أبيب.{

وافق��ت محكم��ة مصرية ي��وم األحد، عل��ى إجراء 
فح��ص طبي ش��امل للرئيس املصري الس��ابق محمد 

مرسي، على نفقته اخلاصة.
جاء ذلك خال جلسة محاكمة مرسي أول رئيس 
منتخ��ب دميقراطي��اً بالباد و21 آخري��ن في القضية 
املعروف��ة ب�»التخابر مع حماس« أمام محكمة جنوب 
القاه��رة التي أجلتها إلى 3 كان��ون األول، وفق مصدر 

قضائي.
وقال املصدر إن مرس��ي طل��ب إجراء فحص طبي 
شامل له مبستش��فى خاص على حسابه الشخصي، 
وذل��ك لتواف��ر األجهزة واملع��دات الازمة إلج��راء هذا 

الفحص )دون حتديد اسم املستشفى(.
وأش��ار إلى أن »مرسي أكد عدم ممانعته إذا تعذر 
ذلك بأن يكون الفحص مبستش��فى حكومي لديه هذه 

اإلمكانات«.
وأوض��ح املص��در أن احملكم��ة صرح��ت ملرس��ى 
بإجراء فحص طبى ش��امل عل��ى نفقته اخلاصة، وأن 
ُيع��رض التقرير الطب��ى على احملكمة خال اجللس��ة 

املقبلة.
وف��ي 18 كان��ون أول 2013، أم��ر النائ��ب العام 
املص��ري الراحل، املستش��ار هش��ام ب��ركات، بإحالة 
»مرس��ي« و35 متهم��اً آخري��ن على محاكم��ة جنائية 
عاجل��ة في قضي��ة »التخاب��ر الكبرى« الت��ي اصطلح 

اإلعام على تسميتها »التخابر مع حماس«.
وبدأت محكمة جناي��ات القاهرة نظر القضية في 

16 شباط 2014.
وأصدرت احملكمة في 16 حزيران 2015 أحكامها 
التي ش��ملت الس��جن املؤبد )25 عاماً( ل�»مرس��ي« و 
املرشد العام جلماعة اإلخوان املسلمن الدكتور محمد 
بديع، وسعد الكتاتني الرئيس السابق للبرملان، و14 

آخرين من قيادات اجلماعة.
كم��ا قضت احملكمة باإلعدام ل���16 آخرين، بينهم 
ثاث��ة حضوري��اً ه��م نائ��ب املرش��د الع��ام جلماع��ة 
اإلخ��وان خيرت الش��اطر، ومحمد البلتاج��ي القيادي 

الب��ارز باجلماع��ة، وأحمد عب��د العاطي مدي��ر مكتب 
مرس��ي إبان رئاس��ته ، والسجن سبع س��نوات الثنن 

آخرين.
وصدرت األح��كام قبل الطعن عليه��ا من قبل 22 
متهماً حضورياً، وص��دور حكم محكمة النقض )أعلى 
محكمة طعون( ف��ى 22 تش��رين األول 2016 بإلغاء 

احلكم السابق وإعادة محاكمتهم من جديد.
األول  نهائي��ان:  حكم��ان  مرس��ي  بح��ق  وص��در 
بإدراج��ه مل��دة 3 س��نوات عل��ى »قوائ��م اإلرهاب��ن«، 
والثان��ي بالس��جن 20 عام��اً ف��ي القضي��ة املعروف��ة 

ب�»أحداث قصر االحتادية«.
كذل��ك فإن��ه يحاك��م حالياً ف��ي أرب��ع قضايا هي 
»اقتحام السجون« )حكم أولي باإلعدام ألغته محكمة 
النق��ض(، و»التخاب��ر الكبرى« )حكم أولي بالس��جن 
25 عام��اً مت إلغاؤه(، و»التخابر مع قطر« )حكم أولي 

بالسجن 40 عاماً ولم يحدد وقت للطعن عليه بعد(.
وبينم��ا تنف��ي هيئ��ة الدف��اع ع��ن مرس��ي صحة 
االتهامات املوجهة إليه وتعتبرها »سياس��ية«، تنفي 
السلطات املصرية أن يكون القضاء »مسّيساً«، وتؤكد 

استقاله.{

محكمة مصرية توافق على إجراء الرئيس مرسي 
»فحصًا طبيًا شاماًل« على نفقته

محاربة اإلرهاب السّني
لمصلحة اإلرهاب الشيعي

أعتقد ان جميع العراقين فرحون باندحار داعش من املوصل، باس��تثناء أهل املوصل انفس��هم، 
الذي��ن يقفون على مدين��ة مدمرة عن بكرة ابيها، والذين ما زالت تس��يطر عليهم مخاوف االنتقال من 

بطش داعش الى إرهاب احلشد الشعبي.
جميعه��م في اإلقليم يرّددون ترنيمة مكافحة اإلرهاب بالرواية األميركية، ويتفقون عليها، حتى 
اخلصوم في األزمة الس��ورية )النظام واملعارضة( ينسقون في ما بينهم ويؤجلون عداواتهم احياناً 

ألجل محاربة اإلرهاب.
لكن لألسف إنهم يحصرونه في إرهاب داعش والنصرة، ويجعلونه قصراً على إرهاب املسلمن 
السّنة، كما انهم ال يرون إرهاب امليليشيات الشيعية القاسي، واألنكى ان كل االنتصارات التي تسجل 
على اإلرهاب السّني، تذهب ملصلحة إرهاب آخر شيعي ممنهج وواع ووراءه دول عقانية توظفه في 

مصالح واضحة للعيان.
ب��أي معن��ى نفهم تدمير مدينة املوص��ل، وهدمها فوق رؤوس اصحابه��ا، دون ان يصاحب ذلك 

مشروع سياسي ينصف السنة العراقين ومينع اعادة انتاج حلمتهم بداعش وغيرها.
��نة، وإقصاء قياداتهم ونخبهم العش��ائرية والبرملانية  متى س��ندرك ان اضطهاد املس��لمن السُّ

واحلزبية، ستفّرخ فرقاً وتنظيمات بالعشرات، بحجة حماية الّسنة.
أما في سوريا، فالعبء اكبر، فالسنة اغلبية سكانية، ومحاوالت التاعب الدميغرافي بالتركيبة 
الس��كانية م��ن قبل ايران والنظ��ام، لن تكون نتيجته��ا اال مزيداً من العنف املقابل الناجم عن س��لوك 

إرهابي تقوم ميليشيات الشيعة حتت عناوين مختلفة.
اتفق مع ما يقوله البعض انه »ال ميكن حتجيم اإلرهاب وهزميته في اإلقليم، مع استمرار »حرب 
نة والشيعة« ، التي تتسع وتزداد دموية، يوماً اثر يوم، بحيث أصبحت تغطي العراق وسورية  الُسّ
واليمن ولبنان والباكستان وأفغانستان والبحرين، وأخذت تتحول إلى حروب أهلية مكشوفة، كما 

هي حال اليمن وسورية والعراق«.
ي  اًذا هن��اك خلل، وكيل مبكيالن، في قضية محاربة اإلرهاب، فا يعقل ان يفتك باإلرهاب الس��نّ

ومحاضنه االضطرارية ملصلحة تعزيز االرهاب الشيعي.
وال يعق��ل أيضاً ان تك��ون اس��تراتيجيات مكافحة اإلرهاب قاص��رة على البع��د األمني وعاجزة 
املش��روع  اصطح��اب  ع��ن 

السياسي العادل معها.
القول  هنا فقط ميكنن��ا 
لعب��ة  اس��تمرت  إذا  إن��ه 
مكافح��ة اإلره��اب على هذه 
الشاكلة االنتهازية، فإنها قد 
تقتل داعش، لكنها س��تفرخ 
رمب��ا نس��خاً أكثر عنف��اً من 

داعش واخواتها.{
عمر عياصرة 

اجلماع��ة وجتاه دعوتهم. تا ذل��ك تكرمي األمن العام 
ومكت��ب األس��ر احلاج يوس��ف احلاي��ك )أب��و طال( 

لتقدمياته في ميدان التربية. 
أما اجللس��ة اخلتامية فكانت للنائب في البرملان 
اللبناني الدكتور عماد احل��وت، الذي أضاء فيها على 
أه��داف التربي��ة اإلس��امية والرؤي��ة التربوي��ة التي 
تامس الواقع، وشدد على ضرورة تربية أبنائنا على 
زرع ح��ب الوطن في قلوبهم ونفوس��هم، وكانت هناك 
مش��اركات لبعض األخوة أثرت مح��اور املؤمتر الذي 
ختم بكلمة توجيهّية من الشيخ أحمد العمري وبدعاء 

خاشع. 

نظم��ت دائ��رة التربي��ة ف��ي اجلماعة اإلس��امية 
مؤمترها التربوي بعنوان: »االس��تنهاض التربوي – 
إشراقة جديدة«، وذلك يوم األحد20 /2017/11 في 

مركز الدعوة اإلسامية - بيروت. 
حضر املؤمتر نحو 90 ش��خصاً م��ن العاملن في 

ميدان التربية من مختلف املناطق اللبنانّية.
بدأ املؤمتر بتاوة من القرآن الكرمي رتلها الش��يخ 
عبد الناصر كب��ارة، وبعدها كانت كلمة لرئيس دائرة 
التربية في اجلماعة الش��يخ أحمد عثم��ان، تكلم فيها 
عن أولويات اجلماعة ومش��روعها الدعوي، مبا يخدم 
حتقيق رس��الة االس��ام العاملية. ثّم عرض مس��ؤول 
مكتب األس��ر املركزي الش��يخ هيثم الرفاع��ي هيكلية 
مكتب األس��ر وإجنازاته، وكانت كلمة ملس��ؤول قس��م 
اإلع��ام التربوي حتّدث فيها عن أهمّية اإلعام ودوره 

في تدعيم خطط مكاتب األسر املركزية.
- وف��ي اجللس��ة الثاني��ة للمؤمتر كان��ت الكلمة 
ع��زام  األس��تاذ  اإلس��امية  للجماع��ة  الع��ام  لألم��ن 
األيوبي، الذي بدأ كلمته بقوله: »لقد اخترمتوني رائداً 
والرائد ال يكذب أهله«، ثّم أش��ار إل��ى الواقع التربوي 
الذي تعيش��ه اجلماعة وضرورة تعزي��ز مبدأ األخوة 
في الله، وإل��ى حقوق وواجبات األس��ر واألفراد جتاه 

مؤتمر االستنهاض التربوي
الذي نظمته الجماعة اإلسالمية
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حلقوق االنس��ان برئاس��ة مس��ؤول العاقات العامة 
في الش��بكة خالد الس��يد، وبع��د التعريف بالش��بكة 
بالش��ؤون  الت��داول  ج��رى  ونش��اطاتها،  وأهدافه��ا 
اإلنسانية واالجتماعية ومدى تطابق معايير ومبادئ 
حق��وق اإلنس��ان في التعام��ات السياس��ية واألمنية 

والقضائية في لبنان.
كذلك استقبل حمود وفداً من مؤسسة بيرجهوف 
األملاني��ة، حيث ش��رح الوف��د للدكتور حم��ود مهمات 
اجلمعي��ة وأنش��طتها بالتع��اون م��ع دار الفت��وى في 

لبنان.

الفت��رة، قامت بجولة عل��ى كل الفاعلي��ات والقيادات 
السياس��ية ف��ي لبنان، ب��دءاً م��ن رئي��س اجلمهورية 
ميش��ال ع��ون ورئي��س مجل��س الن��واب نبي��ه بري، 
إل��ى القيادات وال��وزراء والن��واب، وكان من الطبيعي 
ان ن��زور معال��ي الوزي��ر فيص��ل كرامي ال��ذي ينتمي 
ال��ى عائلة من بيوت��ات طرابلس العريق��ة، أحببنا ان 
نتناقش وإياه حول الس��بل الفاعل��ة حلفظ لبنان من 
أي تداعيات أو انفجار، ال س��مح الله، وأيضاً إلى حفظ 
مدينتن��ا طرابلس م��ن أي تداعي��ات لغي��اب الرئيس 
احلري��ري، وكانت الزي��ارة موفقة ونأم��ل ان نتعاون 

ملصلحة مدينتنا«.

اس��تقبل نائب رئيس املكتب السياس��ي للجماعة 
اإلس��امية ف��ي لبنان الدكتور بس��ام حم��ود في مركز 
اجلماع��ة في صيدا رئي��س جمعية التنمية لإلنس��ان 
والبيئ��ة فض��ل الل��ه حس��ونة، يرافق��ه احلاج س��ليم 
الزعتري والدكتور علي السعودي، بحضور املسؤول 
االجتماعي للجماعة حس��ن أبو زيد. وكانت مناس��بة 
للت��داول بأوض��اع املدين��ة االجتماعي��ة واملعيش��ية 
وخاصة في صي��دا القدمية، لناحي��ة الترميم وإعادة 

التأهيل للعديد من املنازل واملتاجر والطرقات.
واس��تقبل حم��ود وفداً من ش��بكة راص��د الدولية 

زار وفد من اجلماعة اإلس��امية برئاسة املسؤول 
السياس��ي في الش��مال األس��تاذ ايهاب ناف��ع، يرافقه 
مس��ؤول الط��اب احملامي زاه��ر مطرجي، واملس��ؤول 
اإلعام��ي األس��تاذ صهي��ب جوه��ر وعض��و اللجن��ة 
السياسية رهيف صوراني، الوزير فيصل عمر كرامي 

في دارته بطرابلس.
دار البحث حول األوضاع السياسية في طرابلس 
ولبنان، في ضوء استقالة الرئيس سعد احلريري من 

الرياض.
بعد اللق��اء صرح نافع: »ان اجلماعة اإلس��امية 
في لبنان، وبعد غياب الرئيس سعد احلريري في هذه 

الجماعة اإلسالمية تتابع أوضاع صيدا 
االجتماعية مع عدد من الجمعيات

الجماعة اإلسالمية تلتقي الوزير فيصل كرامي

أنشطة

احلروب داخل أقطار األّمة والس��عي إلى تقس��يم الكيان��ات الوطنية وتفتيت 
مجتمعاته��ا، وض��رب جيوش��ها، وقتل ش��عوبها، ال ب��ّد م��ن رّص الصفوف 
وتضاف��ر اجلهود، وجتاوز االنقس��امات العابرة، واعتم��اد احلوار واحللول 

السياسية كطريق خلروج هذه األقطار من أزماتها ومحنها )...(.
10- ف��ي الوق��ت ال��ذي ش��ّدد في��ه املجتمع��ون عل��ى ض��رورة تعزي��ز 
الرواب��ط الثقافية واحلضارية واإلنس��انية بن أبناء الوط��ن العربي ودول 
اجل��وار اإلس��امي، دعوا إلى إياء اللغ��ة العربية اهتمام��اً خاصاً ومواجهة 
كل املش��اريع الهادف��ة إلى تهميش��ها وإضع��اف أثره��ا كأداة تواصل ثقافي 

وحضاري وعلمي بن ابناء العروبة واإلسام.
وكلف املؤمت��ر جلنة املتابعة بالتواصل م��ع كل املهتمن والعاملن في 

مجال حماية اللغة العربية والدفاع عنها.
11- أّك��د املجتمع��ون أن م��ن أبرز مهم��ات املؤمتر القومي – اإلس��امي 
وس��ائر املؤمترات والهيئات الش��قيقة هو نش��ر الوعي وحتصن املجتمعات 
بوجه آف��ات التحريض الطائفي واملذهبي والعنصري التي تروج لها جهات 
مشبوهة وتستفيد من مناخاتها قوى الغلو والتوحش والتكفير في املنطقة... 
إن املؤمت��ر القومي – اإلس��امي إذ يدرك دقة املرحل��ة وصعوبة التوافق بن 
مكونات��ه عل��ى نظرة موح��دة ملختلف القضاي��ا واألزمات املطروحة، يش��ّدد 
عل��ى أن دورته األخيرة ش��هدت تقدم��اً واضحاً على طري��ق تضييق الفجوة 
بن أعضائه، آماً أن تس��مح التطورات القادمة من خال حوار جدي وهادف 
بالوص��ول إلى تطابق أكبر في الرؤى واملواق��ف انطاقاً من جتربة تاريخية 
تؤّكد أنه ما من مّرة تاقت مكونات األّمة وتياراتها وأقطارها، إالّ وكتب ألّمتنا 
النصر، وما من مّرة جرى التباعد والتنابذ والتناحر إالّ وكتب على هذه األّمة 

النكسات والهزائم.{

في بيروت عاصمة احلوار واحلرية، انعقدت الدورة العاش��رة للمؤمتر 
القوم��ي – اإلس��امي يومي 18 و 19 تش��رين الثان��ي 2017، بحضور 120 
عضواً ومراقباً ميثلون العديد من ألوان الطيف الفكري والسياس��ي العربي، 
حي��ث تدارس أعض��اؤه جوانب العاقة ب��ن التيارين الرئيس��ين في األّمة، 
ف��ي ضوء تقرير قّدمه املنس��ق العام األس��تاذ خالد الس��فياني، وتداولوا في 
التط��ورات السياس��ية العربية واإلقليمية والدولية في ضوء تقرير املنس��ق 
العام الس��ابق للمؤمتر األستاذ منير ش��فيق، وفي ضوء مداخات األعضاء، 

ورأوا ما يأتي:
1- أّك��د املجتمعون أهمية اس��تمرار احلوار والتكامل ب��ن تيارات األّمة 
على القاعدة الت��ي اعتمدها املؤمتر منذ انطاقه قبل 23 عاماً، وهي أن نعمل 
مع��اً وفق م��ا نتفق عليه، وأن نع��ذر بعضنا في ما نختل��ف فيه، فيما عرض 
ع��دد كبير منهم وجهة نظره في األوضاع احلالية، وفي األزمات احلادة التي 
تش��هدها العديد من أقطار األّم��ة في جو دميقراطي يعّبر ع��ن إدراك اجلميع 
أن م��ن ح��ق كل عضو أن يدلي مبا يراه، ولكن ليس م��ن حقه أن يفرض رأيه 

على اآلخرين.
2- أجمع املش��اركون على أن قضية فلس��طن هي القضي��ة األقدر على 
ما في هذا الظرف السياسي اخلطير  أن جتمع حولها كل تيارات األّمة، ال س��يّ
ال��ذي يجري فيه اس��تهداف هذه القضي��ة ومحاولة تصفية حقوق الش��عب 
الفلس��طيني وضرب حركات املقاومة التي باتت تش��كل تهديداً جدياً لوجود 
الع��دّو، س��واء م��ن اجلنوب في غ��ّزة أو الش��مال في جن��وب لبن��ان، أو عبر 
االنتفاض��ة املتجددة في القدس والضفة وفلس��طن املغتصب��ة عام 1948، 
ويجدد املؤمتر تنديده لكل أش��كال احلصار على قط��اع غزة ويطالب برفعه 

الفوري.
3- رأى املجتمع��ون أن قضية فلس��طن ال ميكن تصفيته��ا إال باإلجهاز 
على املقاومة ومحاصرة حركاتها وش��يطنتها وصوالً إلى وصمها باإلرهاب، 
وهو ما أدانه املؤمترون وأّكدوا رفضهم له رفضاً باتاً، مؤكدين ضرورة التزام 
املقاومة كثقافة ونهج، وصونها كساح باعتبارها الوسيلة الوحيدة األسلم 

واألفعل لدحر االحتال وردع العدوان.
4- ف��ي هذا اإلط��ار، دع��ا املجتمعون إلى إطاق أوس��ع حملة ش��عبية 

عربية وإسامية في مواجهة ما يسمى »صفقة القرن« التي تسعى الواليات 
املتح��دة األمريكي��ة وحلفاؤها م��ن خالها إل��ى تصفية قضية فلس��طن، بل 
وحت��اول إعادة ترتيب األوضاع العربية مب��ا يكفل متكن الهيمنة الصهيو – 

استعمارية من فرض نظامها ومشاريعها على املنطقة بأسرها.
5- إذ أبدى املجتمعون ارتياحهم للمصاحلة الفلسطينية – الفلسطينية، 
فقد ش��ددوا عل��ى ضرورة رب��ط الوحدة الوطني��ة باملقاوم��ة، فاألولى تعزز 
الثانية، والثانية حتصن األولى، وتطلع املجتمعون إلى استكمال املصاحلة 
الثنائية باتفاق فلسطيني شامل لكل الفصائل والشخصيات الفلسطينية، ال 

سّيما اجتماع القاهرة املزمع انعقاده في 21 اجلاري.
6- أعاد املجتمعون تأكيد التمس��ك بثوابت الش��عب الفلس��طيني، وفي 
مقدمه��ا التحرير الكامل وح��ق العودة غير اخلاضع للتص��رف، وقيام دولة 
فلسطينية كاملة السيادة على أرض فلسطن التاريخية وعاصمتها القدس، 
معتبري��ن أن الطريق للحفاظ على هذه الثوابت ميّر بإس��قاط كل املعاهدات 
واالتفاق��ات املعقودة، علناً وس��راً، مع الكي��ان الصهيوني ب��دءاً من معاهدة 
كم��ب دايفي��د إل��ى أوس��لو ووادي عربة وصوالً إل��ى إغاق مكات��ب االتصال 

وأشكال التطبيع.
7- أدان املجتمع��ون كافة محاوالت التطبيع مع العدّو الصهيوني التي 
تق��وم بها بع��ض األنظمة العربي��ة وبعض عم��اء املخاب��رات الصهيونية، 
وتش��ّكل غطاء لتس��لل العدّو إلى نس��يج األّمة ومجتمعاتها من خال ذرائع 
متع��ّددة وحج��ج واهي��ة كالس��ياحة الديني��ة، والعم��ل الفن��ي والرياضي 
والعلمي والعاقات االقتصادية والفاحية والتجارية... الخ، وذلك في إطار 
اجلهود التي تبذل لاعتراف بالكيان الصهيوني وفرض وجوده في املنطقة 

.)...(
8- أك��د املؤمت��رون دعوة الق��وى السياس��ية اليمينة إلى حوار ش��امل 
للوص��ول إلى حل سياس��ي لألزمة اليمنية، واس��تناداً إلى م��ا مت من توافق 
مين��ي، ومبا يحفظ وحدة اليمن أرضاً وش��عباً. وأّك��د املؤمترون على تفعيل 
املب��ادرة التي أطلقه��ا املؤمتر القومي – اإلس��امي للحوار ف��ي اليمن، وكلف 

املنسق العام مبتابعة األمر.
9- أّك��د املجتمعون أنه في وجه محاوالت إثارة الفنت األهلية وإش��عال 

البيان الختامي
للدورة العاشرة للمؤتمر القومي – اإلسالمي

النائب الحوت: للحرص على السلم األهلي والتعامل مع مسببات االستقالة
ش��ّدد النائ��ب عم��اد احل��وت في خطب��ة اجلمعة ف��ي مس��جد الدعوة 
اإلس��امية في بيروت، على أن عناصر حتقيق أمن أي مجتمع هي اإلميان 
ال��ذي ينت��ج األم��ان، والتعامل بن أبن��اء املجتم��ع على أس��اس الرحمة، 
واالنتم��اء إل��ى الوط��ن وحمايت��ه ورعايت��ه، واالعت��زاز بالله ال بالبش��ر، 
وااللتفاف حول مش��روٍع راش��د وليس حول أش��خاص، والتمسك باألمل، 

والوعي بحجم الفنت والتصدي لها. 
وأك��د أهمية وض��وح الرؤية، وجّدي��ة املوقف في التعامل مع أس��باب 
وتداعيات اس��تقالة رئي��س احلكومة من خ��ال: العمل على حفظ الس��لم 
األهل��ي ومنع الزج بش��بابنا ف��ي مواجه��ات عبثية، اإلص��رار على حماية 

موقع الطائفة والتوازنات في البلد وفي هذا حفظ الس��تقراره، تأكيد البعد 
العربي للبنان وعدم إتاحة املجال ألن يكون لبنان منصة إخال باالستقرار 
العربي أو أن يتحول إلى ساحة صراع أو تصفية حسابات، رفض العودة 

إلى منطق التسويات املختلة التوازن أو التسليم مبنطق الغلبة.
فلقد ظل النبي صلى الله عليه وس��لم يدعو في مكة ثاثة عش��ر عاماً، 
وخ��رج منه��ا مهاجراً ومط��ارداً، وظل بعد ذل��ك يجاهد ويكاب��د أعواماً في 
املدينة، وكل املؤش��رات كانت ف��ي غير مصلحة املس��لمن، ولكن الله فتح 
على رس��وله صلى الله عليه وس��لم القلوب والعقول قب��ل أن يفتح الباد 

واحلصون.
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الهجمة الس���عودية املتصاعدة جتاه لبنان كانت متوقعة بعدما ش���كل تقدمي الرئيس سعد 
احلري���ري اس���تقالته م���ن الري���اض أولى حلقاته���ا. ورمبا كانت حلقته���ا الثانية اجتم���اع وزراء 
خارجي���ة جامع���ة ال���دول العربي���ة، والبي���ان الصادر عن���ه الذي وصف ح���زب الله بأن���ه منظمة 

إرهابية. 
ال ش���أن للبنانين بالصراع الدائر بن اململكة العربية الس���عودية وإيران ومعهم حزب الله، 
خاصة أن القضايا اجلوهرية للخالف بن الطرفن هي قضايا إقليمية تتعلق بنفوذ كل منهما 
في أقطار ومناطق أخرى. كما أن كثيرًا من اللبنانين يجدون أنفس���هم غير معنّين بتصنيف 
حزب الله منظمة إرهابية، طاملا أن هذا التصنيف لن يؤثر على لبنان، وانحصر تأثيره باحلبر 
ال���ذي كت���ب به كغيره من املواقف الصادرة عن اجلامعة العربية. ما يهم اللبنانين هو أن يبقى 
لبنان بعيدًا عن س���احة تصفيات احلس���ابات، وخارج منطق الصفقات بن املتخاصمن، وأن ال 

يتم إدخاله طرفًا في معركة ليست معركته.
لك���ن م���ا يه���ّم اللبنانين كذلك، هو أن يدرك اجلميع أنه مهم���ا بلغت حدة الصراع فهناك 
خطوط حمر ال يسمح بتجاوزها. فليس من املقبول أن يخرج تصريح على لسان وزير خارجية 
اململك���ة العربي���ة الس���عودية يق���ول فيه إن حزب الل���ه ليس جزءًا من الش���عب اللبنان���ي بل أداة 
إيراني���ة. رمبا يكون لبنان بلدًا صغيرًا مبس���احته وقوت���ه وتأثيره، لكن هذا ال يبّرر ملعالي الوزير 
-اآلتي من وراء الصحراء- أن مينح نفس���ه احلق بتوزيع اجلنس���ية اللبنانية على من يشاء من 

اللبنانين وحجبها عّمن يشاء.
أكثر من نصف اللبنانين يرفضون الكثير مما يقوم به حزب الله. يرفضون تدخله باألزمة 
الس���ورية والقت���ال إلى جان���ب النظام في مواجهة ش���عبه، يرفضون مس���اندة جماعة احلوثين 
الت���ي انقلب���ت على الش���رعية ف���ي اليمن، يرفضون تقدمي الدعم مليليش���يات احلش���د الش���عبي 
الطائفي���ة ف���ي العراق، التي مت���ارس تطهيرًا طائفي���ًا للمناطق التي تدخلها، يرفضون إس���اءة 
احلزب للدول العربية األخرى، يرفضون فائض الثقة التي يتصرف بها ويتعامل مع اآلخرين، 
يرفض���ون احت���كار احل���زب حلمل الس���الح، يرفضون توري���ط اجليش اللبناني مبع���ارك لم يكن 
يري���د خوضه���ا، يرفضون تأثيره وهيمنت���ه على الكثير من مفاصل القض���اء واألجهزة األمنية 
والعسكرية. وفي مراحل سابقة، رفض اللبنانيون تعطيل حزب الله انتخاب رئيس للجمهورية 
إذا ل���م يك���ن حليفًا له���م، ورفضوا تعطيل احلزب تش���كيل حكومة ال يتحك���م بقراراتها، رفضوا 
اخلطيئ���ة الت���ي ارتكبه���ا حزب الله في بيروت في أي���ار عام 2008، عندما تنك���ر لثقة اللبنانين 
ووجه بندقيته إلى صدورهم. أمور كثيرة ترفضها شريحة واسعة من اللبنانين يقوم بها حزب 
الل���ه، لك���ن ال أحد من اللبنانين ميلك االدعاء أن احلزب قيادة ومناصرين ومؤسس���ات ليس���وا 
جزءًا أصياًل من الشعب اللبناني. فكيف وقد أخبرنا وزير رمبا لم يسبق له أن زار لبنان أن هذه 

اجلماعة جزء من الشعب اللبناني وتلك ليست جزءًا من الشعب.
نق���ول ه���ذا الكالم عن حزب الله ليس دفاعًا عنه، خاصة أن احلزب نفس���ه اليختلف كثيرًا 
عم���ا ق���ام به الوزير الس���عودي. فكل من ال يس���ير في رك���ب حزب الله هو خائ���ن عميل، وكل من 
ال يجلس في الصفوف األولى الحتفاالته ليس���تمع لكلمة أمينه العام من وراء الشاش���ة يكون 
عدوًا للمقاومة وحليفًا إلسرائيل، وكل من يتجرأ على التصريح بوجهة نظره التي ال تتطابق 
مع وجهة نظر احلزب يكون مرتشيًا من السفارات الغربية وعمياًل لها، وكل من يرفض تشريع 
سالح احلزب في البيانات الوزارية يكون شريكًا في مخطط أميركي صهيوني يسعى للتفريط 

بفلسطن وخدمة املشروع الصهيوني. 
اللبناني���ون يرفض���ون سياس���ة التخوين التي ميارس���ها ح���زب الله بح���ق معارضيه، لكنهم 
كذل���ك يرفض���ون أن يطل عليهم وزير مأمور ليحدد لهم م���ن هو لبناني ومن هو إيراني. األداء 
التخويني لآلخر مرفوض وس���يظل مرفوضًا، وكل أداء مش���ابه س���يكون مرفوضًا سواء جاء من 

اململكة العربية السعودية أو من أي جهة أخرى.

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

ريَكين ثاِلُث الَشّ
جال، وحن مُتَتَحن النف���ُس بالدينار والدرهم، ُيهان  إن جت���ارة األم���وال تكش���ف َوَرع الرِّ
فر،  ُجل جيراُنه في احلَضر، وأصحابه في السَّ صاحبها أو ُيْكَرم، وقد قيل: »إذا أثنى على الَرّ
الح وُحس���ن األخ���الق، فال تكتمل  وا فيما عنده من الصَّ وُمعاِمل���وه ف���ي األس���واق، فال تُش���كُّ

وق واملْسجد«. صورة العابد إال بُشُهوده في السُّ
ت نفُس���ه، واس���تقام ُخُلُقه،  هب، وملَعان الِفضة، فعفَّ إنَّ َمن صَرف بصره ِتلقاَء بريِق الذَّ
ين، وكالشجرة  فهو بن العباد في زمن الفساد كذاِكر الله في الغافلن، وكامُلقاتل خلَف الفارِّ

اخلضراء بن الهشيم؛ يقول الشاعر:
أو إزاٌر فوَق كْعِب الّساق منه رَفَعه َنك من املرء قميٌص َرَقَعه   ال يُغَرّ  
ه أو َوَرعه رَهم فانُظر َغَيّ ولدى الدِّ أو جب����ٌن الَح في�ه أث���ٌر قد قَلع��َه    

وامل���رُء ف���ي جتارت���ه ومعاِيش���ه ال ِغناَء له ع���ن ُش���ركاء يتعاونون في اجله���ود واألعمال، 
ويتقاَس���مون املناف���ع واألم���وال، فإذا ُعِقَدِت الش���راكُة فال يكون الش���ريك حقيق���ًا بها حتى 
يتحّل���ى بُخُل���ق األمان���ة، وأن يكون ذلك َهيئًة راِس���خًة في نفس���ه وَطْبِعه ُرس���وَخ اجلبال في 

يف في أدمي السماء. باطن األرض، ال َوْمَضًة عابرًة ُعبور سحائب الَصّ
د في ذلك حن س���أله رجٌل من  إن النبي صلى الله عليه وس���لم أَْوَصى باألمانة وتش���دَّ
ين وأَْلَيِنِه، فقال: »أَْلَيُنه ش���هادُة أن ال إله إاّل  أهل العالية: أخِبرني بأش���ِدّ ش���يء في هذا الِدّ
ه يا أخا العاِلية األمانة، إنه ال ديَن ملَن ال أمانَة له وال صالَة له وال زكاَة له« رواه  الله، وأَش�دُّ

البزار.
يقول أنُس بن مالك رضي الله عنه: ما خَطَبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبًة 
ِركة أمانة بل هي  إال قال: »ال إميان ملن ال أماَنة له، وال ديَن ملَن ال َعْهَد له« رواه أحمد؛ والشَّ
َمَحكُّ األمانة، يقول فيها الرس���ول صلى الله عليه وس���لم: »َيُد الله على الش���ريكن ما لم 

يُخن أحُدهما صاِحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه رفعها عنُهما« رواه الدارقطنّي.
���ِركَة الَهواُن، وكان عاقبة أمِرِهما اخُلس���ران. إن  ���َركاء أصاب الشَّ فإذا تخّلى الله عن الشُّ
جاح وحتقيق اآلمال حتى يكون اإلخالُص  ���راكة ال يكفي لتوفير النَّ التعاُون وحَده في الَشّ
َمه الذي ُيهَتدى به في ُظُلمات حياة ظَهَر فيها الفس���اد في البرِّ والبحر، واش���تبك فيها  جَنْ
ركاء،  د عن األهواء والسعَي خلير املتعاونن الشُّ ؛ إن اإلخالص يقتضي التجرُّ اخلير بالشرِّ
���قوط في َمهاِوي الَغْدر واخِليانة، فال يحلُّ لش���ريك أن  ���ُب احَلذر من السُّ وإن األمان���َة تتطلَّ
يخدع ش���ريكه أو يخوَنه، أو َيُغلَّ ش���يئًا أو يحِبَس حقًا، أو ُيوِقع ُظلمًا، أو يبيع بَعَرٍض قليٍل 

زائٍل ديَنه.
يقول عبد الله بن عباس: كلٌب أمن خيٌر من صاِحٍب َخؤون.

وقد ُرِوَي عن النبي صلى الله عليه وس���لم أنه قال في ش���أن الذي س���طا على غنم َبِني 
ه،  ُزهرة وأخذ منها شاًة، فوثب عليه كلُب املاشية فقَتله: »َقَتل نْفَسُه وأضاَع ِديَنه، وعَصى ربَّ

َميري(. وخاَن أخاه، وكان الكلُب خيرًا منه!« )حياة احليوان للدُّ
راكِة أصبح في زماننا واِهَن التقوى، فاِقَد املعنى، قليَل اجَلدوى،  إن العمَل في إطاِر الشَّ
هم  قة، ومن ُسلطة املََنِازع امُلَتصارعة، ال َتُردُّ َمصاحِلَ ال ينجو أصحاُبه من َغَلَبة األْهواء امُلتفرِّ

سيَل األناِنَية.
إن الق���وم الذي���ن يجمع بينه���م روُح التعاون بقلوٍب متآلفة، وأي���ٍد ُمتضاِفرة، هم الذين 
ت مضاِرُبها؛ يقول فيهم رسول  َهت ِركائُبها واسَتَقلَّ سون األمانَة ويسيروَن معها أّنى توَجّ ُيقدِّ
الل���ه صلى الله عليه وس���لم: »يق���ول الله تعالى: أنا ثالُث الش���ريَكن ما ل���م يُخْن أحُدهما 

صاحَبه فإذا خاَن أحُدُهما صاِحَبه خرْجُت من بينهما« رواه أبو داود.


