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في الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني احتفل اللبنانيون بذكرى االستقالل ،كما
يحتلفون به كل عام .لكن احتفالهم هذا العام حمل معه معنى جديداً ،هو عودة «الرئيس
الغائب أو املغ ّيب» س ��واء كانت غيبته بإرادته أو كان مرغم ًا عليها .وال داعي لالحلاح عليه
ب ��أن يب ��وح مبا عنده من وقائع خالل األيام األربعة ،س ��واء في الرياض أو في «أبو ظبي» أو
في باريس أو نيقوس ��يا ،ألن هذا احلدث س ��وف يجري إعالنه واإلفراج عنه يوم ًا ما ،ليس
بتكهنات اإلعالميني أو توقعات املراقبني ،فاحلدث ملك لسعد احلريري وحده ،وهو الذي
حت ��رك م ��ن بيروت الى الرياض ،وهو الذي التقى مبن اس ��تدعاه أو ناداه ،وهو الذي اتخذ
ورحبوا به س ��واء عند
ق ��رار اجلول ��ة والع ��ودة ،ولغة اخلط ��اب الذي واجه به من اس ��تقبلوه ّ
العرض العس ��كري أو في بيت الوس ��ط ..فض ً
ال عما س ��يقوله ويدلي به بعد عودة الرئيس
ع ��ون في مجلس الوزراء ..امله ��م اآلن أن يعود البلد الى جا ّدة الصواب ،الى النأي بالنفس
إزاء القضاي ��ا اخلالفي ��ة الت ��ي هي محلّ نظ ��ر ،كاحلرب الدائرة في س ��وريا أو في اليمن أو
ليبي ��ا ..بينم ��ا القضايا الكبرى محس ��ومة ،مثل الص ��راع مع العد ّو اإلس ��رائيلي أو إجراء
االنتخابات أو تسهيل حق العودة للنازحني السوريني أو الالجئني الفلسطينيني.

الرئاسية
بعد المشاورات
ّ
هل طويت صفحة االستقالة؟

استقالة الحريري
بين التر ّيث المشروط
والتنازالت المتع ّذرة!
جنيف  8بال توقعات مرتفعة:
المجازر وتع ّنت النظام يص ّعبان التفاوض

الفيتو الروسي العاشر
حماية للنظام األسدي

الفلسطينية
المصالحة
ّ
بعد لقاء القاهرة :مكانك راوح!!
فتح تنفي المطالبة بنزع سالح المقاومة
وحماس ذهبت للمصالحة من أجل خدمة القضية

الرؤية الترك ّية ألحداث المنطقة وتطوراتها
من «صفر المشاكل» إلى درع الفرات
الثالثية
قمة سوتشي
ّ
منعطف هام لحل األزمة السورية
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لقطات لبنانية

الحريري لن يكمل
من دون النأي بالنفس

أك��د رئي��س احلكوم��ة اللبنانية س��عد
احلريري متس��كه بسياس��ة الن��أي بالنفس
عن نزاعات املنطقة وحروبها بدءا ً من اليمن.
وق��ال إن «ال تراجع عنها ومن دونها لن أكمل
واجلميع يعرف موقفي».
موقف احلريري نقله عنه عدد من نواب
كتل��ة «املس��تقبل» النيابي��ة الت��ي اجتمعت
برئاس��ته ،كاشفا ً أن هناك مؤشرات إيجابية
للوصول إل��ى صيغة حقيقية للنأي بالنفس
وه��ذا ما تبني م��ن املش��اورات الت��ي أجراها
رئي��س اجلمهوري��ة ميش��ال عون م��ع الكتل
النيابية.
وأكد احلريري رفضه أي صيغة شكلية
للن��أي بالنفس ال��ذي يعتبر املدخ��ل إلعادة
تصحيح عالقات لبنان بالدول العربية.
ورأى احلري��ري ،وف��ق م��ا نقل��ه عن��ه
الن��واب ،أن هن��اك أج��واء دولي��ة ضاغط��ة
ملصلح��ة لبنان للوص��ول الى صيغ��ة تلزم
اجلميع بسياس��ة الن��أي بالنف��س ،وقال إن
إي��ران و«ح��زب الل��ه» يعرف��ان جي��دا ً حجم
الدع��م الدول��ي للبنان ولديهم��ا مصلحة في
التهدئة واحلف��اظ على االس��تقرار في البلد،
خصوصا ً «أننا لسنا متروكني وحدنا وهناك
من يق��ف إلى جانبن��ا وعلينا اإلف��ادة من كل
هذا الدعم».

أحمد الحريري:
«المستقبل» يمثل االعتدال

أكد األمني العام لـ«تيار املستقبل» أحمد
احلريري ،أن «التزاوج بني االعتدال والعدالة
االجتماعية أرسيناه عقيدة نعتنقها في تيار
املس��تقبل ،وهي من دون شك املدخل األوسع
لنبذ التط ّرف والس�� ّد املنيع في وجه اإلرهاب
مبختلف أشكاله ،الذي أثبت اجليش اللبناني
قدرة وبس��الة في محاربته واالنتصار عليه،
بفض��ل تضامن اللبناني�ين والتفافهم حوله،
ما أظهر الوحدة الوطنية التي لطاملا متسكت
بها احلريرية السياسية واستلهمت مواقفها
منها لتصبح جزءا ً من قوتها الناعمة».
وش��دد احلريري خ�لال متثيل��ه رئيس
احلكوم��ة س��عد احلري��ري ،في افتت��اح قمة
البوسفور الثامنة في إس��طنبول ،على «أننا
ف��ي قمة كهذه ،نعود نحن اللبنانيني العرب،
إلى الرئي��س الش��هيد رفيق احلري��ري ،ذلك
الرج��ل نظر إل��ى املس��تقبل ،وأدرك حتديات
العوملة باك��راً ،وصاغ كل خطط��ه للنهوض
بلبنان على أساس��ها ،مس��تندا ً إلى مش��روع
اقتصادي– اجتماعي يس��تجيب لتحدياتها،
بعدم��ا نف��ض ع��ن لبن��ان غب��ار احل��رب
األهلي��ة ،ونقل��ه م��ن «جحي��م» الدم��ار إل��ى
«نعي��م» االس��تقرار ،قب��ل أن يغتال��وه ،ظنا ً
أنه��م بإجرامهم يضعون حدا ً لهذه املس��يرة
املشرقة ،التي أبينا إال أن نكملها.

مخيم برج البراجنة :مساحته
تضيق باألحياء واألموات

أعدت «املؤسس��ة الفلس��طينية حلقوق
اإلنس��ان» (ش��اهد) تقري��را ً ع��ن مخيم برج
البراجنة لالجئني الفلس��طينيني في ضاحية
بي��روت اجلنوبي��ة ،توقف��ت فيه عن��د تفاقم

ثمن النسخة
االش ـتــراك ــات

األمـان  -العــدد  1 - 1289كانون األول 2017م
معاناة س��كان املخيم« ،بعد األزمة السورية
وجل��وء عش��رات آالف الفلس��طينيني ال��ى
مخيم��ات لبنان وانش��غال املجتم��ع الدولي
بها عن القضية الفلس��طينية حتى في الشق
اإلنس��اني منها» .ومخيم ب��رج البراجنة هو
أكب��ر املخيم��ات الفلس��طينية ف��ي بي��روت،
وتبلغ مس��احته نح��و  375000متر مربع.
ووف��ق وكال��ة «أون��روا» بلغ ع��دد الالجئني
في��ه في نهاية ع��ام  2009ما يقارب  18ألف
الج��ئ .ونق��ل التقرير ع��ن أمني س��ر اللجنة
الشعبية في مخيم برج البراجنة يوسف بدر
أن مقبرة املخيم لم تعد تتس��ع إال لـ 17قبراً،
ما سيشكل كارثة على أهالي املخيم نظرا ً إلى
عدم وجود أماكن أخرى للدفن داخل املخيم،
وارتفاع كلفة املقابر خارج املخيم التي تفوق
القدرة املادية ملعظم أهالي املخيم».
ونب��ه التقري��ر ال��ى أن املخي��م «أصبح
بيئ��ة خصب��ة للمش��كالت األمني��ة واآلف��ات
االجتماعي��ة ،نتيجة تداخل املخيم مع أحياء
جانبية والوضع املعيشي السيئ».

وأش��ار بانغ��و إل��ى أنّ «البلدية س��تقدم كل
املساعدة والتعاون لتنظيم اقتراع اللبنانيني
عل��ى أراض��ي غوادول��وب ف��ي االنتخاب��ات
املقبلة بناء على طلبهم وطلب حكومتكم».
م��ن جهت��ه ،رأى باس��يل أن «التع��اون
ال��ذي حظينا به سيس��اعدنا على مس��اعدة
اللبناني�ين ف��ي اخل��ارج للمش��اركة ف��ي
االنتخاب��ات النيابي��ة ف��ي لبن��ان» ،ش��اكرا ً
بانغ��و عل��ى «املس��اعدة الت��ي قدمتموه��ا
وتقدمونه��ا لن��ا إلجراء ه��ذه االنتخابات في
أفض��ل الظ��روف ،س��واء كان��ت لوجس��تية
أو سياس��ية ،م��ا يو ّف��ر لن��ا الفرص��ة إلظهار
تعلّق اللبنانيني بأرضهم ،ومس��اعدتنا على
إب��راز أه ّمية وقيمة الدميوقراطية للش��عبني
اللبناني والغوادولوبي».

إخالء سبيل اإلعالمي
أحمد األيوبي

«الكتائب» يطالب
بالحياد الكامل

ش��دد حزب «الكتائ��ب اللبناني��ة» على
«ضرورة حتويل األزم��ة احلالية إلى فرصة
إلنت��اج اس��تقرار حقيق��ي في الب�لاد ،يحول
دون تك��رار األزمات ،عن��د كل منعطف محلي
أو إقليم��ي» ،مح��ذرا ً م��ن «مخاط��ر سياس��ة
التميي��ع وتقطي��ع الوق��ت» .ودع��ا جمي��ع
املس��ؤولني الى «االتعاظ واالسراع في حسم
أمرهم ،إذ ال يجوز إبقاء مصير البالد والناس
معلقا ً على التريث».
وجدد خالل االجتماع االسبوعي ملكتبه
السياس��ي برئاس��ة رئي��س احل��زب النائب
س��امي اجلميل ،رفضه «بق��اء هذه احلكومة
القائمة على منطق الصفق��ة ،وقد عانى منها
اللبنانيون ،جراء التخلي عن سيادة الدولة،
وضرب الناس في لقمة عيش��هم ،وس��يطرة
نهج الفس��اد ،واألداء غير املتوازن والفاش��ل
ف��ي ادارة كل امللف��ات» .وطال��ب بـ«احلي��اد
الكامل ع��ن الصراع��ات االقليمي��ة» ،معتبرا ً
أن «ش��رط ه��ذا احلي��اد ه��و س��يادة الدولة
وحصري��ة الس�لاح بي��د الق��وى الش��رعية،
لقي��ام الدول��ة القوي��ة والق��ادرة ،وإبع��اد
البالد عن محاور الصراع على حس��اب أمنه
واستقراره».

الحجار :خيارات الحريري
تحمي االستقرار

أوض��ح عضو كتلة «املس��تقبل» النائب
محم��د احلج��ار أن «ال��كل يعل��م أن األزم��ة
احلالية التي نعيش��ها اليوم في البلد والتي
حصلت بعد عرض الرئيس س��عد احلريري
أسباب اس��تقالته على الرئيس ميشال عون
س��ببها تدخل حزب الله في املنطقة وتوريط
لبنان في املستنقعات واملشكالت اإلقليمية».
وأكد أن «خيارات الرئيس احلريري واضحة
وهي من أجل حماية االس��تقرار الداخلي بكل
أش��كاله السياس��ية واألمنية واالقتصادية،
وما يعاني منه املواطن من ضائقة اقتصادية
س��ببه طرف يريد أن يكون أداة بيد املشروع
اإلقليم��ي الذي تق��وده إيران للس��يطرة على
املنطقة».

باسيل :التحضير لوجستي ًا
إلجراء االنتخابات في موعدها

أعل��ن وزي��ر اخلارجي��ة واملغترب�ين
جب��ران باس��يل ب��دء التحضي��ر لوجس��تيا ً
إلجراء االنتخاب��ات في موعدها ،وذلك خالل
محادث��ات مع عمدة مدين��ة غوادولوب جاك
بانغ��و ،في حضور س��فير لبنان في فرنس��ا
رام��ي ع��دوان ،و ّ
مت وض��ع املدم��اك األول
للتع��اون م��ع الس��لطات احمللية في فرنس��ا
لتنظي��م االنتخاب��ات النيابية في االنتش��ار.

وافق قاضي التحقيق في بيروت شربل
أبو سمرا على طلب إخالء سبيل األمني العام
للتحال��ف املدن��ي اإلس�لامي أحم��د االيوبي
مقابل كفالة مالية قدرها  500ألف ليرة.
وكان األيوبي ق��د أوقف في  16اجلاري
بتهمة حتقير رئي��س اجلمهورية والتعرض
لدولة شقيقة ،بناء على ادعاء مقدم من مدير
مكت��ب رئيس احلكومة ن��ادر احلريري ،على
خلفية سلس��لة مقاالت نش��رها األيوبي على
أحد املواق��ع اإللكترونية ،تعرض في إحداها
للمدعي.

ماريو عون :الحوار
سيكون سيد الموقف

لف��ت الوزي��ر الس��ابقماريو ع��ون إلى
«انن��ا بتن��ا ف��ي املراح��ل األخيرة ف��ي األزمة
وستتوج األمور فور عودة رئيس اجلمهورية
ميش��ال عون منايطاليا باإلعالن عن طريقة
احلل النهائية عبر الدعوة إلى انعقادمجلس
ال��وزراء» ،مش��يرا ً إل��ى «تكري��س االتف��اق
اللبنان��ي اللبنان��ي ال��ذي أدى إل��ى انتخاب
الرئيس ع��ون رئيس��ا ً للجمهورية».وأش��ار
عون إلى أن «احلوار سيكون سيد املوقف في
الفترة املقبلة والنيات ايجابية جدا ً للوصول
الى تطبيقسياسة النأي بالنفس».

علوش :حزب الله لن يلتزم
شيئ ًا تجاه التسوية

حذر عضو املكتب السياس��ي في «تيار
املستقبل« النائب الس��ابق مصطفى علوش
 ،م��ن أن «ح��زب الله« لن يلتزم ش��يئا ً جتاه
التس��وية السياس��ية الت��ي يج��ري العم��ل
عليه��ا .وف��ي حدي��ث لصحيف��ة «ع��كاظ»
الس��عودية ،أكد أن احلزب ملتزم فقط أوامر
احل��رس الث��وري اإليراني ،وحت��ى لو تعهد
إال أن��ه س��ينكث بتعهداته كما فع��ل بطاولة
احل��وار  2006وبإعالن بعب��دا  ،2012الفتا ً
إلى أنه في س��اعة احلقيقة س��يتنكر «حزب
الل��ه» حت��ى لتوقيعه ،وس��يقول« :هذا حبر
عل��ى ورق» .ووص��ف عل��وش م��ا يج��ري
اليوم من مش��اورات بأنها «عملية مسايرة»
للرئي��سميش��ال ع��ون ،لك��ن عندم��ا حتني
حلظة احلقيقة س��يكون «حزب الله» ملتزما ً
بأوامر احلرس الثوري.

وجهة نظر
الفرنسية – المصرية
الرعاية
ّ
بقلم :أمين حجازي
تزدح ��م الق ��راءات السياس ��ية اللبنانية الت ��ي تتمحور ح ��ول التداعيات
املختلف ��ة ملا جرى مع رئيس احلكومة س ��عد الدي ��ن احلريري منذ الرابع من
تش ��رين الثان ��ي اجلاري وحت ��ى هذه الس ��اعة .حيث ﻻ ي ��زال البعض يغوص
ف ��ي تفاصي ��ل وأبعاد الرحل ��ة التي تنقلت بالرئيس احلري ��ري من بيروت الى
الري ��اض فباري ��س والقاهرة وم ��ن ثم الى بيروت بكل محطاتها املش ��هودة في
جادة شفيق الوزان وبعبدا وبيت الوسط وعني التينة وعائشة بكار...
ل ��م يعد من ش ��ك وﻻ ريب أن الرئيس احلريري قد نال تعاطف الش ��عب
اللبان ��ي م ��ن فئات ��ه املختلف ��ة ،وحظ ��ي عل ��ى التفه ��م الت ��ام ملوقفه م ��ن قبل
اخلص ��وم واملناوئ�ي�ن خلط ��ه السياس ��ي .حتى ش ��عر البع ��ض أن بعض هؤﻻء
اخلص ��وم والعت ��اة منهم ،كانوا خالل اﻷس ��ابيع املاضية على وش ��ك رفع صور
الرجل في الس ��احات أو على أهبة تس ��يير مظاهرات ش ��عبية تهتف للحريري
وتطالب بعودته إلى سدة الرئاسة الثالثة.
وقد أبتدع الفكر السياس ��ي اللبناني حالة اس ��مها «التريث» لتطلق على
موقف الرئيس س ��عد احلريري من اﻻس ��تقالة التي أعلنت قبل أس ��ابيع من
العاصم ��ة الس ��عودية الري ��اض خ�ل�ال محن ��ة اﻷخير املش ��ار إليه ��ا .والتريث
مصطلح سياس ��ي اس ��تحدث كي يجعل التراجع عن اس ��تقالة احلريري مير
بانعطاف ��ة متهيدي ��ة تعيد اﻷمور إل ��ى نصابها املعهودة ويب ��دد اإلحراج الذي
ميكن أن يصيب أي ًا من اﻷطراف السياسية الفاعلة.
وتكمن احلقيقة الس ��اطعة في أن موق ��ف الرئيس احلريري الذي أعلنه
ف ��ي ذك ��رى االس ��تقالل من القص ��ر اجلمه ��وري في بعبدا ،ش ��كل ف ��ي الوقت
نفس ��ه انتكاسة واضحة للسياسة السعودية في لبنان واملنطقة .حيث عاكس
احلريري اإلرادة السعودية التي متثلت بكتاب اﻻستقالة الذي تاله احلريري
عب ��ر قن ��اة العربي ��ة في ذلك الس ��بت «اﻷس ��ود» ،والتي كانت تتطل ��ع إلى قلب
الطاول ��ة اللبنانية في وجه «حزب الله» وإيران .واﻷهم في املوضوع أن موقف
احلريري الرافض لقلب الطاولة لم يكن مترد ًا منفرد ًا على اإلرادة السعودية،
بل انه جاء مترد ًا يتضمن تعبير ًا جامع ًا عن موقف أوروبي  -أميركي متناغم
م ��ع موقف جزئي رس ��مي عربي تقوده مصر .وقد قي ��ل الكثير في هذا املجال
حيث أفادت بعض املعلومات أن املسؤول اﻷميريكي ديفيد ساترفيلد قد اتهم
الوزير الس ��عودي س ��امر السبهان بتهديد اﻻس ��تقرار في لبنان .وهذا ما دفع
الى التعبير عن اﻻس ��تياء اﻷميريكي من جراء املوقف الس ��عودي املشار إليه.
ما يش ��كل س ��ابقة في تاريخية لم تشهد لها العالقات الس ��عودية اﻷميريكية
مث ًال.
وبات ��ت اﻷس ��ئلة متراكم ��ة اثر ذل ��ك عن مس ��تقبل العالقة ب�ي�ن الرئيس
احلري ��ري واململك ��ة العربي ��ة الس ��عودية ،خصوص� � ًا بع ��د أن ب ��رزت الرعاي ��ة
الفرنس ��ية  -املصرية املش ��تركة إلعادة احلريري إلى موقعه اللبناني ومن ثم
رعاي ��ة التس ��وية الت ��ي وضع لها تس ��مية «التريث» وما يلي ذل ��ك من خطوات
حتف ��ظ م ��اء الوجه للجمي ��ع وتثبت الش ��عار اللبناني القدمي ال ��ذي ابتدعه
الرئيس الراحل صائب سالم بأنه «ﻻ غالب وﻻ مغلوب»...
ً
�تكماﻻ للتري ��ث الطيب الذكر ،يفترض أن توض ��ع آلية اخراج ﻻحقة
اس �
للتسوية من خالل بيان أو إعالن يؤكد على مرجعية الطائف ،وعلى اإللتزام
بالن ��أي بالنف ��س ق � ً
�وﻻ وعم�ل ً�ا كي تع ��ود اﻷمور ال ��ى طبيعتها وكي تس ��تعيد
احلكوم ��ة وضعه ��ا الطبيع ��ي وك ��ي نتلم ��س املس ��تجدات اإلقليمي ��ة واحمللية
املتع ��ددة اﻷبع ��اد .متهي ��د ًا للمرحلة املقبل ��ة التي تتطلب الكثي ��ر من اجلهد
والعم ��ل بغية نس ��ج التحالف ��ات اﻻنتخابية ورس ��م خطوطه ��ا والتوقف عند
موازي ��ن الق ��وى وأحجام الكت ��ل اﻻنتخابية الوازنة التي س ��تتحكم باملش ��هد
السياسي اللبناني القادم.

الجماعة اإلسالمية في لبنان
تشجب االعتداء على المصلين في سيناء
صدر عن اجلماعة اإلسالمية بيان جاء فيه:
ّ
هالنا في اجلماعة اإلسالمية في لبنان املجزرة املر ّوعة التي استهدفت املصلني
املؤمنني الذين كانوا يؤدّون صالة اجلمعة في بيت من بيوت الله في شمال سيناء
في جمهورية مصر العربية ،وأعداد الشهداء واجلرحى في هذا االعتداء.
وإ ّننا إذ نش��جب وندين هذه اجلرمية البشعة التي ذهب ضحيتها هذا العدد
الكبي��ر من املصلّ�ين ،نعتبر أن الذي��ن ارتكبوها مجرمون محترف��ون ال مي ّتون إلى
اإلنس��انية بصلة ،وأنّ تص ّرفهم ين ّم عن انحراف في التفكير والس��لوك ،ونؤ ّكد أنّ
اختالل معايير وموازي��ن العدل وتطبيق القانون جعل هؤالء الش��هداء املظلومني
يدفع��ون ثمن هذه األعم��ال اإلجرامية .وندعو إلى العودة إلى املس��ار الدميقراطي
ال��ذي يو ّفر حرية إبداء الرأي والعمل واحلركة للجميع ،ويش�� ّكل خط الدفاع األول
ف��ي مواجهة اإلج��رام و«اإلرهاب» .كما نتق��دّم من ذوي الش��هداء بخالص العزاء،
ونتم ّنى للجرحى واملصابني الش��فاء العاجل ،وللشعب املصري الشقيق االنتصار
في معركته في مواجهة اإلجرام واالستبداد على حد سواء.

لبنان :ألف ل.ل ،سوريا  50ل.س ،السعودية  5رياالت ،االمارات  7دراهم ،قطر  5رياالت ،الكويت  300فلس ،األردن  700فلس ،البحرين  500فلس ،اليمن  200ريال ،مصر  6جنيه،
السودان  3جنيه ،املغرب  10دراهم ،فرنسا يورو واحد ،انكلترا جنيه واحد ،الواليات املتحدة وبقية األقطار  1،5دوالر أو ما يعادلها.
داخل لبنان 75 :ألف ليرة لألفراد  100/ألف ليرة للمؤسسات

خارج لبنان 100 :دوالر للدول العربية  125 /دوالر ًا أوروبا  150 /دوالر ًا بقية أنحاء العالم (بالبريد اجلوي)
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ليس��ت املرة األول��ى التي يتقدم فيه��ا رئيس حكومة في لبنان باس��تقالته،
فترفض االس��تقالة أو تقبل أو تؤجل .لكنها هذه املرة اس��تغرقت وقتا ً أطول ،وما
تزال تراوح ،رغم مرور قرابة ش��هر على إعالنها .املش��كلة هذه املرة أن االستقالة
ج��اءت م��ن عم��ق الصح��راء باجلزي��رة العربي��ة الس��عودية ،وج��رى اعالنها
دون مقدّم��ات ،ال من رئيس��ها أو من كتلت��ه النيابية .ولذلك فهي م��ا تزال تراوح
مكانه��ا ،وإن كان يغلب على الظن أن االس��تقالة طويت ،وإن األمر منوط برئيس
اجلمهورية ،الذي ال يفصله عن حس��م املوضوع وإراحة اللبنانيني سوى عودته
م��ن زيارته االيطالي��ة ..ليت ّوج انعقاد مجلس الوزراء مبش��اركة الرئيس س��عد
احلريري ،بعد الوصول إلى تسوية لبعض القضايا العالقة.
لك��ن ه��ل ه��ذه االش��كالية وحدها ه��ي الت��ي عصف��ت باحلياة السياس��ية
اللبنانية ،وهدّدت االس��تقرار واألمن في لبنان ،مما استدعى اهتزاز سعر صرف
الليرة واستنفار اجلهاز املصرفي اللبناني؟!
في الش��هر املاضي حتقق اجناز عربي كبير يتعلق بالقضية الفلس��طينية،
القضية املركزية التي تهدد بحق أمن واس��تقرار العاملني العربي واإلس�لامي .إذ
أفلحت حركة املقاومة اإلس�لامية (حماس) في عقد عدد من املصاحلات ،األولى
مع النظام املصري الذي كان يناصبها العداء ويحظر على شعبها في قطاع غزة
العبور دخ��وال ً أو خروجاً .والثانية -وهي األهم -عق��د مصاحلة مع حركة فتح
التي تنفرد بالس��لطة الفلس��طينية وحتتكر متثيل الشعب الفلسطيني سواء في
املؤسس��ات الرس��مية أو الهيئ��ات الدولية ..مب��ا في ذلك تش��كيل حكومة وحدة
وطنية وإجراء انتخابات تش��ريعية ورئاس��ية ،وذلك بعد مفاوضات وحوارات
ش��اركت فيها وفود من كال الفصيلني (فتح وحماس) عقدت لقاءاتها في القاهرة
بوصاية املخابرات املصرية.
لك��ن م��اذا بعد؟ لقد كان��ت مصر وعدد م��ن األنظمة العربي��ة تصنف حركة
حم��اس منظمة إرهابي��ة ،كم��ا كان النظام احلاكم ف��ي مصر يوج��ه االتهام الى
الذي��ن يقيمون عالقات مع حم��اس حتت عنوان «التخابر م��ع حماس» ،ويدرك
املراقب��ون أن أجه��زة األم��ن واملخابرات املصرية كانت تس��تقبل وف��ود احلركة،
س��واء كان��ت قادمة من قط��اع غزة أو أي جهة م��ن العالم .وي��درك الذين واكبوا
ج��والت املفاوض��ات اجلهد الذي بذلت��ه مصر من أجل عق��د مصاحلة بني حركة
حماس والفصيل املنش��ق ع��ن حركة فتح بزعام��ة محمد دح�لان ،رغم العالقة
احل��ادة التي كانت تفصل ه��ذا األخير عن رئيس الس��لطة الفلس��طينية محمود
عب��اس وقيادات حركة فت��ح .كما أن الس��لطات املصرية اس��تقبلت وفودا ً متثل
الفصائل الفلس��طينية كي تش��مل املصاحلة أوس��ع اطار فلس��طيني ،سواء كان
قريبا ً من النظام املصري أو بعيدا ً عنه.
اك ّرر :ماذا بعد؟ هل يكفي أن تس��تضيف القاهرة وفودا ً فلس��طينية ،بعضها
ميث��ل مقاوم��ة حقيقية للعد ّو اإلس��رائيلي ،وما زال يحمل الس�لاح ويوجهه الى
ق��وات االحتالل س��واء في قطاع غ��زة أو الضف��ة الغربية ،وش��رائح أخرى نأت
بنفس��ها عن املقاومة ،وهي متارس تنسيقا ً أمنيا ً مع قوات االحتالل ،واألفظع من
ذلك أن بعض رموزها والناطقني باسمها يطالبون بتسليم السالح الفلسطيني،

وان تق��وم حركة حم��اس بتمكني احلكومة (حكومة الس��لطة) متكين��ا ً كامالً في
قط��اع غ��زة ،وان يكون كله في عهدة الس��لطة .فأين تذهب أجهزة الس��لطة بهذا
الس�لاح؟ هل تخزنه في أنفاق قطاع غزة ،أم تس��لمه لقوات االحتالل ..مع العلم
أن هذا الس�لاح ال ميكن لقوات األمن املس��تقدمة من الضفة الغربية أن تستعمله
في حفظ األمن أو نش��ره ،س��واء حملته قواتها أو قوات جديدة يجري تش��كيلها
من جديد؟!
هذا جانب ،واجلانب األهم هو أن الس��لطة الفلس��طينية أيام الراحل ياس��ر
عرف��ات رحمه الله ،أج��رت انتخابات تش��ريعية في الضفة وغ��زة عام ،2006
وحقق��ت حركة حماس وحدها  ٪57من مقاعد املجلس ،في حني لم حتقق حركة
فتح سوى  ،٪32.5بينما ذهبت بقية املقاعد ألحزاب أخرى أو للمستقلني ،وجاء
رئي��س حكومة الوح��دة الوطنية يومه��ا ورئيس املجلس التش��ريعي من حركة
حماس ..الى أن استش��هد ياسر عرفات مس��موماً ،وجرت تسمية محمود عباس
رئيسا ً للسلطة بعد االنقسام الذي وقع عام .2007
ويحلو للبعض اليوم أن يتهم حركة حماس باحتكار الس��لطة في غزة بعد
االنتخابات الوحيدة التي جرت عام  ،2006مع أن املراقبني السياسيني يذكرون
أن حركة حماس لم تدخل االنتخابات يومها لتحقق أغلبية برملانية وال من أجل
تشكيل حكومة ..كل الذي كانت تسعى إليه هو أن حتقق كتلة برملانية معارضة
ال تتع��دى  25أو  30باملئة من مقاعد املجلس التش��ريعي ،لكن النتائج فاجأتها
كم��ا فاج��أت بقي��ة الفصائل .لذل��ك يالحظ املراقب��ون كيف أن احلركة س��ارعت
إلى إج��راء املصاحلة ،وحلت «اللجنة اإلدارية» التي كانت متارس الس��لطة في
القط��اع خالل غياب حكومة «احلمد الله» عن القطاع .ومع أن األجهزة الرس��مية
التابعة للس��لطة تس��لمت معظم املؤسس��ات الرس��مية ف��ي القط��اع ،إال أنها لم
تس��تطع اإلمس��اك بجميع املق��درات ،ال س��يما األجه��زة األمنية ،وب��دأت تطالب
بأن تتس��لمها وتتس��لم معها س�لاح املقاومة الذي متتلكه حرك��ة حماس وبقية
الفصائل الفلسطينية بذريعة وحدة السالح الفلسطيني في القطاع والضفة.
أما االنتخابات النيابية فهي بالغة االس��تعصاء على الس��لطة الفلسطينية
والعامل�ين معها ،ذلك أن حركة حماس (ومرش��حيها) س��وف حتقق أغلبية في
قط��اع غزة ،ألن حركة فتح في غزة يس��يطر على معظم ش��رائحها محمد دحالن
ولي��س محمود عب��اس ،ومعظم مقاعد املجلس (املنتهي��ة واليته) تابعة حلركة
حم��اس أو حملمد دحالن .ويس��تبعد املراقبون أن يغامر محم��ود عباس بإجراء
انتخاب��ات نيابية أو بلدية أو رئاس��ية ،ألن فوزه وفوز األجنح��ة التابعة له من
حركة فتح سيكون مستحيالً.
يبقى التأكيد على أن هذه املرحلة بالغة الصعوبة في القضية الفلسطينية،
ألن الفلسطينيني والعالم العربي من حولهم يعانون مخاطر قاهرة ،منها تهويد
القدس واملس��جد األقصى ،وكذا اخلليل واملسجد اإلبراهيمي ..فضالً عن احلديث
الدائر عن ترحيل فلسطينيي الضفة الغربية الى شبه جزيرة سيناء ،كي تصبح
فلس��طني التاريخية -كما يحلم اليه��ود الصهاينة -أرضا ً إس��رائيلية ..وهذا ما
يجب أن يتنبه له ويعمل على مواجهته كل العرب واملسلمني.

الرئاسية ..هل طويت صفحة االستقالة؟
بعد المشاورات
ّ

تتجه األزمة احلكومي��ة التي عصفت بلبنان بعد
إع�لان الرئي��س س��عد احلريري ف��ي الرابع من ش��هر
تش��رين الثان��ي اس��تقالته م��ن رئاس��ة احلكومة من
العاصمة الس��عودية الرياض الى احلل على الطريقة
اللبنانية التقليدية أي «ال غالب وال مغلوب».
وق��د مت التوصل ال��ى هذا «احلل الس��حري» بعد
بدع��ة التري��ث احلكوم��ي الت��ي أعل��ن عنه��ا الرئيس
س��عد احلريري بعد عودته إلى لبنان من الس��عودية
عب��ر العاصم��ة الفرنس��ية باري��س ،حي��ث أعل��ن
الرئيس ميش��ال عون بعد االتفاق مع الرئيس�ين بري
واحلريري و«حزب الله» عن مش��اورات رئاس��ية مع
القوى السياس��ية املش��اركة في احلكومة ،وكذلك مع
ح��زب الكتائ��ب ،وتوجت ه��ذه املش��اورات باجتماع
عق��د ف��ي القصر اجلمه��وري جم��ع الرؤس��اء الثالثة،
وصدور بيان عن مكتب اإلعالم في رئاسة اجلمهورية
جاء في��ه« :أجرى فخام��ة رئيس اجلمهوري��ة العماد
ميش��ال عون مش��اورات مع رؤس��اء وممثلي عدد من
الكت��ل النيابية ،للبحث في الس��بل اآليلة الى معاجلة
األوضاع التي نش��أت عن إعالن دول��ة رئيس مجلس
الوزراء س��عد احلريري اس��تقالة احلكوم��ة ثم تريثه
ف��ي املضي بها بن��اء على طلب فخام��ة الرئيس ..وقد
تواف��ق خالله��ا املش��اركون عل��ى النقاط األساس��ية

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت
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التي مت البحث فيها،
والت��ي س��تعرض
عل��ى املؤسس��ات
الدس��تورية» .وق��د
ج��رى اعتب��ار ه��ذا
البي��ان ال��ذي ص��در
عق��ب املش��اورات
الرئاس��ية مبثاب��ة
ط��ي رس��مي لألزمة
ّ
احلكومي��ة الت��ي
عاش��ها لبن��ان بع��د
إعالن الرئيس س��عد
احلري��ري اس��تقالته من رئاس��ة احلكومة ف��ي الرابع
من ش��هر تش��رين الثان��ي م��ن العاصمة الس��عودية
الرياض .والس��ؤال الذي يطرح نفس��ه هو :هل انتهت
األزمة احلكومية فعليا ً أم أن هناك تردادات لالستقالة
يجب اإلجابة عليها؟
احلدي��ث عن عودة األمور ف��ي لبنان الى ما كانت
عليه قبل الرابع من ش��هر تش��رين الثاني فيما يتعلق
بالش��أن احلكومي كما تر ّوج أوساط فريق  8آذار رمبا
يكون سابقا ً ألوانه.
فالرئي��س س��عد احلري��ري بع��د س��اعات م��ن
لق��اءات القص��ر ص��رح ف��ي حديث مع ش��بكة «س��ي
ني��وز» الفرنس��يّة بأن على «ح��زب الل��ه» أن يتوقف
عن التدخل خارجياً ،وأن يقبل سياس��ة «احلياد» من
أج��ل وضع نهاي��ة لألزمة السياس��ية .وأضاف قائالً:
«ال أريد حزبا ً سياس��يا ً في حكومت��ي يتدخل في دول
عربي��ة ضد دول عربية أخرى» ،وقال« :أنا في انتظار
احلي��اد الذي اتفقنا عليه في احلكوم��ة ...ال ميكننا أن
نقول شيئا ً ونفعل شيئا ً آخر».
ويكش��ف ه��ذا احلدي��ث الالف��ت للرئي��س س��عد
احلريري بعد املش��اورات الرئاسية أن الرجل متمسك

باحلكومة القائمة وبعودة االس��تقرار احلكومي ،لكنه
يريد س��لوكا ً سياس��يا ً مختلف��ا ً من «ح��زب الله» فيما
يتعلق بتدخالته في س��وريا واليمن وغيرها ،وقد أكد
انه«في انتظار احلياد الذي اتفقنا عليه في احلكومة»،
أي أن��ه يريد إحياء التس��وية السياس��ية مج��ددا ً مع
«ح��زب الله» لكن بص��ورة فعلية وج��ادة وبعيدا ً عن
سياس��ة التش��اطر اللبناني» التي كانت متبعة طوال
الفت��رة الس��ابقة م��ن عمر احلكوم��ة ،والت��ي أوصلت
لبنان واللبنانيني الى إعالن االستقالة من الرياض.
وتب��دو املقارب��ة السياس��ية للوض��ع احلكوم��ي
كم��ا يطرحها الرئيس س��عد احلريري قابل��ة للحياة،
خصوصا ً في ظل تأكيده س��ابقا ً «ان حزب الله قضية
إقليمية أكبر منا».
لك��ن ه��ل يقبل «حزب الل��ه» أن يدف��ع ثمن عودة
الرئيس احلريري عن اس��تقالته عبر «االنس��حاب من
الصراعات اإلقليمية» كما طالب الرئيس احلريري؟
اإلجابة عن هذا الس��ؤال مرتبط��ة بـ«الصراعات
اإلقليمي��ة» الت��ي يش��ارك فيه��ا «ح��زب الل��ه» أوالً،
وبعالق��ة «ح��زب الل��ه» به��ذه الصراع��ات ثاني��اً،
وباملوقف اإليراني ثالثاً ،وبقرار «حزب الله» في تبني

شعار«لبنان أوالً».
فبالنس��بة لـ«ح��زب الل��ه» ف��إن «إي��ران وحزب
الله ..هما رأس احلربة في مواجهة مش��اريع الهيمنة
والس��يطرة على املنطقة» كما يقول مسؤول العالقات
العربي��ة ف��ي ح��زب الل��ه الش��يخ حس��ن ع��ز الدين،
وبالتالي فإن قرار االنسحاب من الصراعات اإلقليمية
م��ن أجل احملافظة عل��ى احلكومة القائم��ة كما يطالب
الرئيس سعد احلريري غير وارد على اإلطالق.
فاحلزب يعتبر مشاركته في القتال في سوريا الى
جانب نظام بش��ار األس��د دفاعا ً عن «محور املقاومة»
في مواجه��ة املخطط��ات األميركية واإلس��رائيلية في
املنطق��ة ،ويعتب��ر تأيي��ده لقضاي��ا اليم��ن والبحرين
واجبا ً ش��رعياً ،وهو كما أكد أمينه العام الس��يد حسن
نص��ر الله أكثر من مرة أن «حزب الله» س��يكون حيث
يج��ب أن يكون» دفاعا ً عن «مح��ور املقاومة» حتى لو
اضط��ر هو ش��خصيا ً وقيادة حزب الله الى املش��اركة
ف��ي القت��ال ،وبالتالي فإن م��ا يطرحه الرئيس س��عد
احلريري لناحية «احلياد ع��ن صراعات املنطقة» من
أج��ل البقاء على رأس احلكومة غير قابل للصرف عند
«حزب الل��ه» .لكن هل هذا يعن��ي أن األمور غير قابلة
للحل وأن لبنان متجه الى أزمة سياس��ية خانقة بعد
فترة قريبة؟
األوس��اط السياس��ية املقرب��ة من تيار املس��تقبل
و«ح��زب الله» تنف��ي ذلك ،وهن��اك حديث ع��ن هدية
سياس��ية ق��د يقدمه��ا «ح��زب الل��ه» للرئي��س س��عد
احلري��ري عبر إع�لان احلزب عن انس��حاب قواته من
س��وريا بعدما أعلن سابقا ً عن «س��حب مستشاريه»
من الع��راق بع��د إع�لان احلكوم��ة العراقي��ة القريب
االنتص��ار على «داعش» ،ويبدو أن فرنس��ا بالتعاون
م��ع إيران تعمل على ايجاد هذا املخرج السياس��ي في
ضوء تطورات الوضع العس��كري والسياسي اجلديد
في سوريا.
على كل حال ،السياسة في لبنان «رمال متحركة»
كم��ا يعلم اجلميع ،فق��د ننام على خب��ر ونصحو على
خبر آخر ،وبانتظار نتائج احلركة السياسية اجلارية
حالياً ،نرجو أن يحفظ الله لبنان واللبنانيني}.
بسام غنوم
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استقالة الحريري بين التر ّيث المشروط والتنازالت المتع ّذرة!
بقلم :وائل جنم

كم��ا فاج��أ رئي��س احلكوم��ة اللبناني��ة ،س��عد
احلريري ،اجلميع باستقالته التي أعلنها من الرياض
في الرابع من تش��رين الثاني ،فاجأهم أيضا ً بالتريث
ف��ي املضي باالس��تقالة ي��وم الثان��ي والعش��رين من
الش��هر ذات��ه بع��د لقائه رئي��س اجلمهورية ،ميش��ال
ع��ون ،ف��ي قصر بعب��دا بع��د احتف��ال لبن��ان بذكرى
استقالله ،وقد نقل احلريري يومها أنه بنا ًء على طلب
رئي��س اجلمهورية ،فقد أخذ ق��رارا ً بالتريث في تقدمي
اس��تقالته وفق األطر الدستورية الناظمة ،مفسحا ً في
املج��ال أمام الرئيس ع��ون إلدارة حوار أو مش��اورات
ثنائي��ة ،بن��ا ًء على وعد األخي��ر ،حتى إزال��ة ما اعتبر
أسباب استقالة احلريري.
وبالفع��ل ،فق��د دعا رئي��س اجلمهورية ،ميش��ال
عون ،يوم االثنني في الس��ابع والعش��رين من تشرين
الثان��ي قادة ورؤس��اء الق��وى السياس��ية املش��ا ِركة
ف��ي احلكومة إل��ى مش��اورات ثنائية في قص��ر بعبدا
لالس��تماع إل��ى وجه��ة نظره��م وموقفه��م م��ن كيفية
تطبيق سياس��ة «النأي بالنفس» ،التي كانت السبب
املعلن الستقالة احلريري ،وكذلك من مواضيع أخرى
كالسالح وتطبيق واستكمال تطبيق «اتفاق الطائف»
وغيره��ا م��ن العناوين .وقد س��مع الرئي��س عون من
املدعوي��ن ،وأص��در ف��ي ختام ي��وم املش��اورات بيانا ً
مقتضب��ا ً أك��د في��ه االتفاق ب�ين األطراف عل��ى النقاط
اخلالفية على أن تس��تكمَل املشاورات مع آخرين ومن
ثم البناء على الشيء مقتضاه.
واض��ح أن التس��وية التي أتت بـ«ميش��ال عون»
رئيسا ًللجمهورية ،و«سعد احلريري» رئيسا ًللحكومة
أُصيبت بانتكاس��ة ونضوب .هي تس��وية قامت على
أس��اس نأي لبنان بنفسه عن مش��اكل املنطقة ،فضالً
عن احت��رام والتزام آليات ومؤسس��ات الدس��تور في
ممارس��ة الس��لطة والش��أن العام في لبنان .وك ٌّل من
هذين األمرين ل��م ُيل َت َزم أو ُي َ
وف بالتعهد حياله ،وهذا
أمر يعرف��ه اجلميع ويعت��رف به في لبن��ان ،وهو في
ّ
بغض
احلقيقة يش ّكل س��ببا ً كافيا ً الستقالة احلريري
النظر ع ّم��ا إذا كان الرجل قد أُجبر على االس��تقالة في
السعودية أو ال.
الي��وم الرئي��س س��عد احلري��ري وضع ش��روطا ً
واضح��ة للتراج��ع ع��ن االس��تقالة الت��ي تريّ��ث ف��ي
تقدميه��ا .أب��رز ه��ذه الش��روط موض��وع ن��أي لبنان
بنفسه عن مش��اكل املنطقة ،وعدم التدخل في شؤون
ال��دول العربية ،وال س��يما اخلليجية ،وملف الس�لاح
وس��يادة الدول��ة عل��ى أراضيه��ا وحدوده��ا وقرارها
الوطن��ي .وهو ما أك��ده احلريري بوض��وح وصراحة
في مقابلته التلفزيونية مع قناة س��ي نيوز الفرنسية
حي��ث أكد أن��ه لن يقب��ل في حكومت��ه حزبا ً سياس��يا ً
يتدخل في شؤون الدول العربية.
ٌ
مشروط بتعهد
هو إذا ً تري ٌّث في تقدمي االس��تقالة

وضمانة من «حزب الله» حتديدا ً في عدم التدخل في
ش��ؤون الدول العربية ،وتاليا ً االنس��حاب من العراق
واليمن وس��ورية ،ورمب��ا ً الحقا ً ْ
وضع تص�� ّو ٍر واضح
ملس��ألة الس�لاح الذي بح��وزة احلزب .ف��إذا حتققت
للحري��ري تلك الش��روط ،فه��و مس��تعد للتراجع عن

االس��تقالة ،وإذا ل��م تتح ّق��ق فإن��ه ق��ال بصراحة إنه
سيستقيل.
في مقابل تلك الشروط ،فإن «حزب الله» حتديداً،
املعني األساسي مبسألة االستقالة ،بات أمام خيارات
ليست س��هلة ،ليس بالنظر إلى أن احلريري ميكن أن
يستقيل أو ال يستقيل ومدى
ما ميك��ن أن يؤ ّث��ره ذلك في
احل��زب ،ب��ل ألن��ه ي��درك أن
االس��تقالة ه��ي رأس جب��ل
اجلليد الذي يخفي مشروعا ً
كبي��را ً يش��ترك في��ه أطراف
دولي��ون وإقليمي��ون هدف��ه
ْ
وض��ع ح�� ٍّد لتم��دّد احل��زب
خارج لبنان ،وحتجيم الدور
تيار املستقبل اإليراني ف��ي املنطقة ،ورمبا

الحق��ا ً ض��رب هذا ال��دور وض��رب إيران مع��ه .ولذلك
فه��و (احل��زب) معن��ي بااللتف��اف ق��در اإلم��كان على
هذا املش��روع ،وتش��كيل جبهة عريضة ف��ي مواجهته
ترتكز أساس��ا ً على حتصني ومتتني الوحدة الداخلية
اللبناني��ة ،وال تعطي فرصة ألي طرف باس��تهدافه أو
االستفراد به ،خاصة في مسألة العقوبات االقتصادية
واملالية وحتى أي حرب عسكرية.
أم��ام ذلك ،يب��دو أن التن��ازالت املطلوبة ليس��ت
بس��يطة وسهلة ،وال تقتصر على مطلب واحد معروف
ومحدد بش��كل دقيق ،بل هي عبارة ع��ن كرة ميكن أن
تتدحرج وتكبر بحيث إنه كلما قدّم احلزب تنازال ً يجد
نفس��ه أمام مطلب جديد لتنازل جدي��د ،وهذا بالطبع
يقلق احل��زب ويجعله أيضا ً يتريث ف��ي التجاوب مع
ش��روط احلريري م��ع قناعته بضرورة تق��دمي تنازل
مع�ّي�نّ الحتواء االزم��ة وحتويلها إل��ى فرصة جديدة.
ويب��دو أن رئي��س اجلمهوري��ة ،ميش��ال ع��ون ،أخ��ذ
عل��ى عاتقه محاولة التوفيق بني الش��روط احلريرية
املرفوع��ة والتنازالت الصعبة التي ق��د يكون بعضها
متع�� ّذراً ،ولكنها قد تبدو ل��كال الطرفني كالترياق الذي
ال ب ّد منه}.

الحكومية:
بعد انتهاء األزمة
ّ

السياسية والحزبية
مشهد جديد للعالقات بين القوى
ّ

انتهت أزمة استقالة رئيس احلكومة سعد احلريري
إل��ى «تواف��ق مبدئي ب�ين مختل��ف األطراف السياس��ية
واحلزبي��ة اللبناني��ة عل��ى ض��رورة الت��زام سياس��ة
الن��أي بالنفس والتمس��ك باتفاق الطائ��ف وابعاد لبنان
ع��ن صراع��ات املنطقة ،حس��بما ج��رى إعالن ذل��ك بعد
املشاورات التي أجراها رئيس اجلمهورية العماد ميشال
عون مع معظم األطراف السياسية.
وبانتظ��ار بلورة الصيغ العملي��ة للتوافق اللبناني
اجلديد الذي أدى إلى عودة احلكومة للعمل املنتظم ،فإن
األزمة احلكومية تركت انعكاسات عديدة على العالقات
بني القوى السياس��ية واحلزبي��ة اللبنانية .فمن ناحية،
أدت اس��تقالة الرئي��س احلريري الى متت�ين عالقاته مع
الرئيس العماد ميشال عون والرئيس نبيه بري ورئيس
احل��زب التقدم��ي االش��تراكي ولي��د جنب�لاط ،وتخفيف
التوتر مع حزب الله ،لكنها باملقابل أدت الى توتر العالقة
ب�ين «تي��ار املس��تقبل» و«الق��وات اللبنانية» ورئيس��ها
الدكت��ور س��مير جعجع ،إضافة إل��ى زي��ادة التباعد مع
الش��خصيات والقوى التي كانت ناش��طة ف��ي إطار قوى
 14آذار مثل النائب الس��ابق الدكتور فارس س��عيد ،بعد
ورود اتهامات من مسؤولني في «تيار املستقبل» للقوات
اللبناني��ة وس��عيد بتحريض الس��عودية ض��د الرئيس
سعد احلريري.
فكي��ف انعكس��ت األزم��ة احلكومية عل��ى العالقات
بني القوى السياس��ية واحلزبية اللبنانية؟ وهل سيكون

الجماعة اإلسالمية في طرابلس
التقت وفد التحالف اإلسالمي المدني

زار وفد التحالف اإلسالمي املدني مركز الدعوة اإلسالمية في طرابلس والتقى املسؤول السياسي
في الشمال األستاذ إيهاب نافع وأعضاء اللجنة السياسية.
وع��رض الوفد قضية توقي��ف األمني العام للتحال��ف ،اإلعالمي أحمد األيوبي ،بس��بب مقال كتبه
ونش��ره على وس��ائل التواصل االجتماعي ،واعتبر الوفد أن هذا الفعل هو أسلوب جديد مستحدث في
لبن��ان ملصادرة حري��ة الرأي والتعبير والكلمة احلرة ،وسياس��ة يجري اعتمادها لك�� ّم األفواه وتغيير
طبيعة لبنان املتعارف عليها واملتغنى بها ،وإحلاقه بدول مصادرة الرأي احلر والتعبير ،التي حتكمها
أنظمة دكتاتورية أو توتاليتارية.
وبدوره��ا اعتبرت اجلماعة بلس��ان مس��ؤولها السياس��ي أن هذا األس��لوب ف��ي التعاطي ال ميكن
تس��ويقه في لبنان بش��كل مطلق  ،وأن التركيب��ة اللبنانية عصيّة عليه ،ويعتب��ر حتدّيا ً وتصرفا ً بغير
مكانه مهما كانت أسباب فعله.
وختاماً ..طالب املجتمعون اجلهات املعنية باإلفراج السريع عن األيوبي واعتبار ذلك زلة خاطئة
منتهية الصالحية.

للمش��هد السياس��ي الداخل��ي تداعيات عل��ى التحالفات
االنتخابية املقبلة في العام املقبل؟

تداعيات على العالقات السياسية

بداية ،كيف انعكست أزمة استقالة رئيس احلكومة
س��عد احلريري على عالقاته مع بقية القوى السياس��ية
واحلزبية اللبنانية؟
خ�لال األس��ابيع األربع��ة الت��ي امت��دت خالله��ا
األزمة احلكومية ،ش��هدت العالقات ب�ين مختلف القوى
السياسية واحلزبية اللبنانية تطورات هامة ،ففيما أدت
الى متت�ين العالقة بني بع��ض هذه الق��وى ،وخصوصا ً
تلك التي س��اندت الرئيس س��عد احلريري خالل األزمة،
أدت في املقابل الى توتر العالقة مع القوى والشخصيات
الت��ي اتهمها بعض قادة «تيار املس��تقبل» بأنها قد تكون
مس��ؤولة ع��ن التحريض ض��د الرئيس س��عد احلريري
خالل األزمة.
ً
فعل��ى املقل��ب األول ونظرا للدور ال��ذي لعبه كل من
الرئيس العماد ميشال عون والرئيس نبيه بري ورئيس
احلزب التقدمي االش��تراكي وليد جنب�لاط وقيادة حزب
الله وأمينه العام الس��يد حس��ن نصر الل��ه الوقوف إلى
جان��ب الرئي��س س��عد احلري��ري ،فق��د أدت األزم��ة الى
متت�ين العالقة بني هذه األطراف ،س��واء على املس��توى
الش��خصي أو على الصعيد العام .وبالنس��بة إلى حزب
الل��ه ،فرغم ان احلري��ري ح ّمله في نص االس��تقالة وفي
بع��ض تصريحاته مس��ؤولية االس��تقالة ،ف��إن مصادر
سياس��ية مطلعة تؤكد «أن العالقة بني احلريري وقيادة
احلزب ش��هدت مؤشرات إيجابية في األسابيع املاضية،
وان هناك تفهما ً متبادال ً للمواقف بني الطرفني».
وأم��ا العماد ميش��ال ع��ون والتي��ار الوطن��ي احلر
ورئي��س التي��ار الوزي��ر جب��ران باس��يل فكان��وا الرابح
األق��وى م��ن األزم��ة ،ألنه��م تول��وا إدارة األزمة بحس��م،
ووقف��وا الى جان��ب الرئيس احلري��ري ،ما ع�� َّزز العالقة
بني «تيار املس��تقبل» والتيار الوطني احلر ،كذلك شهدت
العالق��ات الثنائية بني احلري��ري وكل من رئيس مجلس
النواب نبي��ه بري ورئي��س احلزب التقدمي االش��تراكي
ولي��د جنبالط تط��ورات إيجابية نظ��را ً لدورهما في دعم
احلريري ورفض االستقالة.
وباملقابل توترت العالقة كثيرا ً بني «تيار املستقبل»
و«القوات اللبنانية» بسبب نشر تقارير إعالمية وإطالق
مواق��ف بع��ض مس��ؤولي التي��ار تش��ير إلى مس��ؤولية
القوات ورئيسها الدكتور سمير جعجع بالتحريض ضد
احلريري في الس��عودية ،ومع ان ق��ادة الطرفني حرصا

الرئيس عون والدكتور جعجع

على التخفيف من أجواء التوتر ،فإن العديد من املعطيات
واملعلومات تؤكد وجود شرخ حقيقي بينهما.
وأما النائب السابق الدكتور فارس سعيد ،فقد ُحمِّل
املس��ؤولية العلنية من قبل مسؤولني في التيار بأنه أحد
احملرضني (إلى جانب الوزير السابق أشرف ريفي) ضد
الرئيس سعد احلريري.
كل ه��ذه املعطي��ات تؤكد أننا س��نكون أمام مش��هد
سياس��ي وحزب��ي جديد ف��ي لبنان بعد ع��ودة احلكومة
احلريري الى االنتظام في عملها.

التحالفات االنتخابية

لكن هل س��تنعكس التطورات اجلدي��دة بعد انتهاء
األزم��ة احلكومي��ة عل��ى االنتخاب��ات النيابي��ة املقبلة؟
وكيف س��تكون التحالفات اجلدي��دة في ضوء التطورات
املس��تجدة ف��ي الواق��ع السياس��ي اللبناني؟ وم��اذا عن
احتمال تقدمي موعد االنتخابات النيابية؟
خ�لال األي��ام املاضية ب��رزت معلوم��ات عديدة بني
األوس��اط السياس��ية اللبنانية تش��ير ال��ى وجود بحث
جدي ف��ي امكاني��ة تق��دمي موعد اج��راء االنتخاب��ات قد
يكون ملصلحة الرئيس سعد احلريري و«تيار املستقبل»
ف��ي مواجهة خصومه على الس��احة الس�� ّنية ،ولكن هذا
حسم بانتظار استكمال املشاورات حوله.
املوضوع لم ُي َ
أما عل��ى صعيد التحالف��ات االنتخابي��ة املقبلة في
ضوء تداعيات األزمة احلكومية ،فتشير مصادر سياسية
مطلع��ة الى «ان التطور االيجاب��ي الكبير في العالقة بني
الرئيس س��عد احلريري وكل من الرئيس العماد ميش��ال
عون والرئيس نبيه بري والوزير جبران باسيل ورئيس
احل��زب التقدم��ي االش��تراكي ول��دي جنب�لاط ق��د ميهِّد
حلصول حتالفات انتخابية في العديد من املناطق التي
يوجدون فيها بشكل مشترك».
وأم��ا موقف حزب الله من هذا التحالف فلم يحس��م
نظرا ً لتحالفه القوي مع حركة أمل والتيار الوطني احلر،
وعدم حسم القرار بشأن العالقة مع «تيار املستقبل».
وفي املقابل ،فإن العالقة بني كل من «تيار املستقبل»
و«التي��ار الوطني احل��ر» من جهة و«الق��وات اللبنانية»
من جهة أخرى ش��هدت أجواء من التوتر والسلبية ،ما قد
يقطع الطريق نهائيا ً على أي حتالف بينهم.
وفيم��ا عززت األزم��ة دور «تيار املس��تقبل» وزعيمه
رئي��س احلكومة س��عد احلريري وبعض الش��خصيات
ف��ي التي��ار كالوزي��ر نه��اد املش��نوق ،فإنها س��يكون لها
انعكاس��ات س��لبية على ق��وى وش��خصيات أخرى مثل
«القوات اللبنانية» والوزير السابق أشرف ريفي والنائب
السابق الدكتور فارس سعيد.
وبانتظ��ار بل��ورة الص��ورة
النهائية بش��أن موعد االنتخابات
والصي��غ العملي��ة للتوافق��ات
اجلدي��دة ،فإنن��ا س��نكون أم��ام
مشهد سياس��ي وحزبي جديد في
الواقع اللبناني بعد عودة حكومة
الرئي��س س��عد احلري��ري للعمل
بشكل منتظم}.
قاسم قصير
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جنيف  8بال توقعات مرتفعة :المجازر وتع ّنت النظام يص ّعبان التفاوض
تنطلق اجلولة الثامنة م��ن مفاوضات جنيف ،يوم
الثالثاء ،ف��ي ظل اعتراف أممي بأن العملية السياس��ية
ف��ي س��ورية «صعب��ة ومعق��دة» ،م��ع اس��تمرار تع ّنت
النظام الس��وري ورفضه بحث مبدأ االنتقال السياسي،
موحد هذه
مقاب��ل إصرار املعارض��ة ،التي تذهب بوف��د ّ
امل��رة ،على أن االنتقال السياس��ي القائم على هيئة حكم
كاملة الصالحي��ات ،هو جوهر العملي��ة التفاوضية مع
النظ��ام في جني��ف حتت رعاي��ة أممي��ة ،وتأكيدها أنها
جاهزة للتفاوض حول كل شيء في هذا السياق ،وليس
في س��ياقات أخرى يحاول النظام ج��ر التفاوض إليها.
وم��ا يزيد م��ن تعقيد األزمة الس��ورية ،ع��ودة التصعيد
العس��كري من قِبل النظام وروس��يا ،الذي يتكرر قبل كل
جول��ة م��ن املفاوض��ات السياس��ية ،مع مقت��ل نحو 60
ش��خصاً ،أمس ،على يد نظام بش��ار األسد وموسكو في
الغوطة الشرقية لدمشق ودير الزور .فقد ُقتل  34مدنياً،
معظمه��م من النس��اء واألطفال ،وأصيب آخ��رون .كذلك
أدى قصف للنظ��ام على مدن وبلدات س��ويدان جزيرة،

والعش��ارة ،والقوري��ة ،ومح��كان ،ف��ي ريف دي��ر الزور
الشرقي ،إلى سقوط إصابات في صفوف املدنيني .وفي
الغوطة الشرقية لدمشق ،أدى قصف جوي وصاروخي
م��ن النظام إلى مقتل  25ش��خصا ً على األقل ،إضافة إلى
عشرات اجلرحى .وتشنّ قوات النظام حملة قصف على
الغوطة منذ أسبوعنيُ ،قتل خاللها نحو مائة مدني.
وتب��دأ اجلولة الثامنة من جنيف ،وس��ط انخفاض
س��قف التوقع��ات بتحقيق اخت��راق من ش��أنه التوصل
إل��ى ح��ل سياس��ي وف��ق الق��رارات الدولي��ة اخلاص��ة
بامللف الس��وري ،التي بقيت دون تنفي��ذ على الرغم من
مرور س��نوات عل��ى صدوره��ا ،وأبرزها بي��ان جنيف1
الذي ص��در منتصف ع��ام  ،2012وتعتب��ره املعارضة
املرجع الرئيس��ي للتفاوض .وم��ن املرجح أن تكون هذه
اجلول��ة على مرحلتني ،يتخللها مؤمتر «احلوار الوطني
الس��وري» ال��ذي تعتزم موس��كو عق��ده في سوتش��ي،
واملتوقع عقده مطلع ش��هر كان��ون األول .وأعلن النظام
السوري ،يوم األحد ،استعداده حلضور مؤمتر «احلوار
الوطن��ي» .وقال��ت وزارة
اخلارجي��ة التابع��ة للنظام
إن «االنتصارات املتالحقة»
لق��وات النظ��ام الس��وري
املس��اندة
واملليش��يات
«دفع��ت إل��ى العم��ل عل��ى
املس��ار السياس��ي وهي��أت
األرضي��ة املناس��بة للحوار
السوري-السوري».
م��ن جهته��ا ،أك��دت
روس��يا أن رئيسها فالدميير
بوتني سيواصل «ماراثون»

بقلم :محمد أمني
التفاوض حلل األزمة في سورية ،وفق تصريح السكرتير
الصحافي للرئيس الروس��ي ،دميتري بيس��كوف ،الذي
أض��اف أنه «ال ت��زال هناك حاج��ة للقيام بعم��ل كبير».
وأش��ار بيس��كوف إل��ى أن مباحث��ات بوتني م��ع رئيس
النظام بشار األسد في سوتشي ساهمت بشكل كبير في
جناح القم��ة الثالثية الروس��ية-اإليرانية -التركية في
منتجع سوتشي.
ومع إدراك األمم املتحدة صعوبة املضي في موضوع
االنتقال السياس��ي بس��بب رفض النظام ،حتاول إجناز
تقدّم في ملفات أخرى بانتظار تسويات إقليمية ودولية
يبدو أنها لم تنضج بعد ،جتبر النظام على التنازل .وفي
هذا السياق ،أكد رمزي رمزي ،نائب املبعوث األممي إلى
س��ورية ،س��تيفان دي ميس��تورا ،االلتزام بالتعامل مع
«الس�لال األرب��ع» (احلك��م ،والدس��تور ،واالنتخابات،
ومحاربة اإلرهاب) خالل اجلولة الثامنة من مفاوضات
جنيف ،مع التركيز على س��لتي االنتخابات والدس��تور،
مش��يرا ً في تصريح��ات صحافية إل��ى أن محادثاته مع
نائب وزير خارجية النظام ،فيصل املقداد ،ورئيس الوفد
النظ��ام املفاوض بش��ار اجلعفري ،ترك��زت على اإلعداد
جلولة مباحثات جنيف املقبلة .ولم ينف رمزي العملية
السياسية في س��ورية «صعبة ومعقدة ألن الوضع في
البالد معق��د» ،مضيفاً« :نبني اس��تراتيجيتنا على مبدأ
خطوة ث��م خطوة» ،معربا ً عن أمله بأن تس��اهم اجلولة
املقبلة مبش��اركة فعالة من النظام ،مع وجود وفد واحد
من املعارضة «في دفع العملية إلى األمام».
ويت��رأس وفد املعارضة الس��ورية نصر احلريري،
ال��ذي س��بق أن ت��رأس الوف��د ف��ي اجلولتني السادس��ة

طائفية تقترب من الحدود األردنية
المعارضة السورية :ميليشيات ّ
حذرت فصائل س��ورية معارضة ف��ي ريف درعا
الش��مالي الغربي من ب��دء زحف ومتركز ميليش��يات
تابع��ة إليران وحزب الله مس��اء األحد في بلدة جدية
مبحافظ��ة درعا ،الت��ي تبعد نحو  30ك��م عن احلدود
األردنية الشمالية و 25كم عن حدود اجلوالن احملتل.
وقال املكتب العس��كري ،جليش األبابيل (جيش
ح��ر) ،إن��ه «في ح��ال تقدم ه��ذه امليليش��يات باجتاه
تل احلارة االس��تراتيجي ،س��يكون مبقدورها إنش��اء
قواعد تنصت واس��تطالع لها باجت��اه أراضي اململكة
األردنية».
وبني املكتب العس��كري جلي��ش األبابيل «دخول
أرت��ال ع��دد ثالث��ة كل رت��ل يحتوي س��ت ش��احنات
عس��كرية على مدار العش��رة أيام املاضية ومتركزت
في ش��مال بل��دة جدية وصوال ً إلى موقع اس��مه خربة
كوم اقرا ،وقاموا بإنش��اء س��واتر ترابي��ة حتت جنح
الظالم».
وي��رى املكت��ب العس��كري أن اله��دف م��ن ه��ذه
التح��ركات «تقوي��ة خطوط اإلس��ناد للع��دو ووضع
منصات للصواريخ ،وخلق أريحية في العمل والتنقل
خلف السواتر الترابية».
مضيف��اً« :إي��ران وحزب الله والنظ��ام ال عهد لهم
وال يؤمن��ون بأي حل غي��ر القتل والدم��ار املبني على
احلقد الطائفي ،إذ اس��تهدف النظام يوم الس��بت أحد
مواقعنا ب��ـ  3قذائف دبابة ،ومن املتوقع أن تقوم هذه
امليليش��يات بالتقدم باجتاه تل احل��ارة كما فعلوا في
منطقتي الغوطة و بيت جن».
وتابع« :ال نتصور أن وجود هذه امليليش��يات هو
مح��ل ثقة اجلان��ب األردني؛ فهي ميليش��يات إرهابية
تقوض السالم في املنطقة برمتها».
بدوره��ا أعلنت احلكوم��ة األردنية م��رارا ً رفضها
وجود ميليش��يات بالقرب من حدودها ،وقال الناطق
باس��م احلكومة محمد املومن��ي في مؤمتر صحفي في
آب املاض��ي ،إن هن��اك ق��وى إقليمي��ة وعاملية ترفض
املس��اس أو االقتراب م��ن احلدود األردنية الس��ورية،
وأن ه��ذه الق��وى تش��دد ب�ين وق��ت وآخر ب��أال تقترب
ميليشيات طائفية على حدودنا».
وحس��ب املعارض��ة الس��ورية ،تصن��ف مناطق
خربة ك��وم اق��را ،وت��ل احل��ارة االس��تراتيجي ضمن

مناط��ق خف��ض التوتر
الت��ي أق��رت مؤخ��را ً في
االتفاق الثالثي (األردني
األمريكي الروس��ي) ،ما
يشكل خرقا ً لالتفاق.
وكان��ت كل م��ن
األردني��ة
اململك��ة
والوالي��ات املتح��دة
األمريكي��ة وروس��يا ،قد
حولت وقف إطالق النار
في جنوب غربي سوريا
(القنيط��رة ودرع��ا) املوق��ع ف��ي مت��وز املاض��ي ،إلى
منطق��ة خفض تصعيد في خطوة متفق عليها مس��بقا ً
ب�ين األط��راف الثالث��ة .ونص االتف��اق الثالث��ي على

أن يك��ون وقف إط�لاق النار خطوة باجت��اه الوصول
إلى خفض دائ��م للتصعيد في جنوب س��وريا «ينهي
األعمال العدائية» ،ويعيد االستقرار ،ويسمح بوصول

والس��ابعة ،ولكن أغلب أعضاء الوفد س��يتم استبدالهم
بأعض��اء ج��دد ،وه��و ما يط��رح تس��اؤالت ح��ول قدرة
الوف��د على التف��اوض ،وهو لم يأخذ الوق��ت الكافي بعد
لترتي��ب أوراق��ه التفاوضي��ة ،إذ ل��م يكد ينته��ي مؤمتر
الري��اض 2حت��ى بدأت اجلول��ة الثامنة م��ن مفاوضات
جني��ف .وأك��د احلريري عق��ب اختي��اره رئيس��ا ً للهيئة
العليا للمفاوضات ،االلتزام «مببادئ الثورة السورية»،
مضيف��اً« :ج��ادون ف��ي تأس��يس هيئ��ة حك��م انتقالي،
م��ن دون رأس النظام بش��ار األس��د» ،مطالبا ً بإش��راف
األمم املتح��دة عل��ى أي اجتماع��ات حلل قضية الش��عب
السوري.
م��ن جهته ،ق��ال عضو الهيئ��ة العلي��ا للمفاوضات
أحم��د العس��راوي ،إن وف��د املعارضة الس��ورية «جاهز
ملناقش��ة كل امللف��ات ف��ي مفاوض��ات جنيف ،مب��ا فيها
االنتخاب��ات والدس��تور ،ولك��ن ف��ي س��ياق االنتق��ال
السياس��ي» ،مش��يرا ً إل��ى أن الهيئ��ة «ت��رى أن إعالن��ا ً
دستوريا ً يحكم املرحلة االنتقالية على أن نضع دستورا ً
دائما ً خالل هذه املرحلة».
وش��دد العس��راوي على رفض املعارض��ة القطعي
لفكرة تش��كيل «حكوم��ة وحدة وطنية موس��عة» حتكم
املرحل��ة االنتقالي��ة ،كم��ا يع��رض نظ��ام األس��د عل��ى
املعارض��ة ،ف��ي محاول��ة لاللتف��اف على مس��ألة هيئة
احلك��م االنتقالي��ة ،مضيف��اً« :نص�� ّر عل��ى هيئ��ة حك��م
مش��تركة مع النظام كامل��ة الصالحيات وف��ق القرارات
الدولية ذات الصلة».
ولي��س م��ن املتوق��ع أن يحص��ل اخت��راق كبير في
اجلولة التفاوضي��ة املقررة يوم الثالث��اء ،خصوصا ً أن
املعارض��ة ال تزال تصر عل��ى أولوية البدء ف��ي االنتقال
السياس��ي ،فيما يدفع النظام إلى تأجي��ل التفاوض في
ه��ذا املل��ف ،والتركي��ز على مل��ف اإلرهاب ،ف��ي محاولة
متك��ررة للقفز ف��وق الق��رارات الدولي��ة .كم��ا أن النظام
ال ي��زال ينظر إل��ى مفاوض��ات جنيف على أنه��ا «مجرد
لقاءات إعالمية ال أكثر» ،رافضا ً مبدأ االنتقال السياسي،
معتبرا ً بقاء أو رحيل بش��ار األس��د عن الس��لطة «خارج
التفاوض»}.

املساعدات اإلنسانية.
مصادر دبلوماس��ية إيرانية في العاصمة عمان،
قللت من التخوفات حول وجود امليليش��يات اإليرانية
وميليش��يات حزب الله بالقرب م��ن احلدود األردنية،
معتبرة ذلك «إثارة إعالمية».
وقالت املص��ادر« :األردنيون كانوا موجودين في
مفاوضات األس��تانا بجوالتها السبع ،كعضو مراقب،
ولم تك��ن جزئية احلدود بعيدة ع��ن هذه املفاوضات،
حت��ى ملا بدأ االتفاق الثالثي (روس��يا أمري��كا األردن)
لتخفيض التصعيد في اجلنوب السوري ساندنا هذه
الفكرة ،ونحن متفقون على مس��ار أستانا فكيف يفسر
اخلوف ،ميكن أن نسمع ذلك على وسائل اإلعالم ،لكن
املس��ار الصحيح يك��ون على طاولة احل��وار بالغرف
املغلق��ة بدال ً م��ن تروي��ج توهم��ات» .وترب��ط األردن
بسوريا حدود يبلغ طولها  375كم ،أعلنتها احلكومة
األردني��ة منطق��ة مغلقة عق��ب تفجير الركب��ان» الذي
وق��ع ف��ي  21حزي��ران  2016وأدى إلى مقتل س��بعة
من عناصر حرس احلدود األردني ،بش��احنة مفخخة
تبناه تنظيم الدولة}.

السوريين
معارضون :هيئة المفاوضات ال تمثل تطلعات
ّ
وقع عش��رات املعارضني الس��وريني البارزين على بيان رأوا فيه أن الهيئة
العليا للمفاوضات التي أنتجها اجتماع الرياض  2ال متثل تطلعات السوريني.
وأك��د املوقعون ،ومن بينهم جورج صبرة ومحمد صبرا وس��هير األتاس��ي
واملجل��س الوطني ومجالس محلية في مناطق س��يطرة املعارضة ،أن مس��ألة
رحيل بشار األسد في بداية املرحلة االنتقالية شرط غير قابل للتفاوض.
وأش��ار املوقع��ون على البيان إل��ى أن ضم منصة موس��كو لوفد املعارضة
إهانة للثورة السورية ،على ح ّد وصفهم.
فصائل معارضة
كم��ا أصدرت أبرز فصائل املعارضة الس��ورية بيانا ً قالت فيه إنها تفاجأت
مبخرج��ات مؤمتر الري��اض  2البعيدة عن متطلبات وثوابت الثورة الس��ورية.
وأكدت الفصائل في البيان أنه ال مكان للنظام الس��وري وعلى رأسه بشار األسد
في املرحلة االنتقالية وال في مستقبل سوريا.
وأضافت أن هدف املفاوضات يفترض أن يكون تشكيل هيئة حكم انتقالية
كامل��ة الصالحي��ات وفق ق��رارات األمم املتحدة ذات الصل��ة وخاصة جنيف ،1
إضافة إلى بيان الرياض .1
كما قالت إنها ترفض إدخال أي جهة معادية للثورة في جسمها التفاوضي
كمنصة القاهرة ومنصة موسكو التي تنافح لبقاء األسد في العملية السياسية.

وأضاف��ت أن الهيئة العليا للمفاوضات لن تتمتع بش��رعية داخلية وال خارجية
ما لم تصحح التمثيل في بنيتها وتقم باختيار شخصيات ثورية.
وكان من بني الفصائل املوقعة على البيان حركة أحرار الش��ام اإلس�لامية،
وحرك��ة ن��ور الدي��ن الزنك��ي ،وجتمع فاس��تقم ،وع��دد م��ن األلوي��ة والفصائل
األخرى.
وكان��ت املعارضة الس��ورية أعلن��ت اخلميس املاضي ف��ي مؤمتر صحفي
بالعاصمة الس��عودية الرياض أنها اتفقت على املش��اركة في محادثات جنيف
بوف��د موحد من خمس�ين عضواً ،وش��دد املش��اركون ف��ي االجتماع��ات على أن
السقف التفاوضي في جنيف سيكون رحيل نظام الرئيس السوري بشار األسد
مع بداية املرحلة االنتقالية.
وج��اء اتف��اق املعارض��ة املذك��ور ف��ي الري��اض بعد يوم�ين من اس��تقالة
مجموع��ة من أعضاء الهيئة العليا للمفاوضات الس��ورية ،من ضمنهم رئيس��ها
رياض حجاب والناطق اإلعالمي باسم الهيئة رياض نعسان آغا.
ووض��ع حج��اب اس��تقالته «ف��ي س��ياق الصمود أم��ام مح��اوالت خفض
س��قف الثورة الس��ورية ،والتصدي حملاوالت بعض القوى اخلارجية لتقس��يم
الب�لاد إلى مناطق نفوذ ضم��ن صفقات جانبية يتم إبرامها مبنأى عن الش��عب
السوري»}.
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الفيتو الروسي العاشر
حماية للنظام األسدي
اس��تخدمت روس��يا حق النق��ض (الفيت��و) ضد
مش��روع قرار تقدمت به الواليات املتح��دة األميركية،
لتمدي��د عملية اللجنة املش��تركة املكلف��ة التحقيق في
اس��تخدام األس��لحة الكيميائي��ة ف��ي س��ورية ،منهية
بذلك عم��ل اللجنة الت��ي أكد تقريرها الص��ادر في 26
تش��رين األول املاضي مس��ؤولية النظام األس��دي عن
املجزرة التي ارتكبها بحق املدنيني في خان شيخون،
في  4أيار من العام املاضي ،باس��تخدام غاز السارين
احمل��رم دولياً .وج��اء هذا الفيت��و ليؤكد ،م��رة أخرى،
ّ
وق��وف روس��يا ض�� ّد أي محاول�� ٍة إلنص��اف ضحاي��ا
الس�لاح الكيميائ��ي ف��ي س��ورية ،وحلماي��ة النظ��ام
األس��دي ،ومتكينه من اإلفالت م��ن العقاب ،مبا يجعل
العدال��ة الدولي��ة مغلولة األي��دي ،على الرغ��م من أن
القانون الدولي الذي ساهم الروس في وضعه ،يح ّرم
استخدام األسلحة الكيميائية في احلروب والنزاعات،
خصوصا ً ضد املدنيني العزل.
ويعكس مت��ادي النظام الروس��ي في اس��تخدام
الفيت��و م��رات عديدة عجز الق��وى الدولية ع��ن القيام
بواجبه��ا ف��ي حماية األم��ن والس��لم العامليّ�ين ،وفي
الوق��وف ض��د االنته��اكات واجلرائ��م الت��ي يرتكبه��ا
النظ��ام األس��دي ض��د غالبية الس��وريني ط��وال أكثر
من س��ت س��نوات ،ما يعني فش��ل املنظوم��ة األممية،
والتأس��يس لنظام عاملي ،تس��ود فيه ش��ريعة الغاب
ومنطق القوة العمياء.
وعلى الرغ��م م��ن أن النظام الروس��ي وافق على
إنش��اء هذه اللجنة التي أنش��ئت بش��كل مشترك بني
األمم املتح��دة ومنظم��ة حظ��ر األس��لحة الكيميائي��ة،
وعرفت باسم «آلية التحقيق املشتركة» في آب ،2015

بقلم :عمر كوش
بهدف التحقيق في اس��تخدام األسلحة الكيميائية في
س��ورية ،إال أن ساس��ة النظام الروسي ظلوا يش ّككون
على ال��دوام ف��ي عملها ،وف��ي النتائج الت��ي توصلت
إليها ،وس��بق للنظام الروسي أن اس��تخدم الفيتو في
مجلس األمن ،في  24تش��رين األول ضد مشروع قرار
لتمديد عم��ل اللجنة ،بذريعة االنتظار إلى حني نش��ر
تقري��ر اللجن��ة أخي��راً ،الذي أعل��ن مس��ؤولية النظام
األس��دي ع��ن مجزرة خ��ان ش��يخون ،فراح الساس��ة
ال��روس يش�� ّككون في طريق��ة عمل اللجن��ة ،وطالبوا
بتجميد تقريرها .ولعلهم أرادوا من االستخدام املتك ّرر
للفيت��و تأكي��د مواقفه��م الداعم��ة ،للنظ��ام األس��دي،
واس��تمرار اس��تعدادهم لتغطية جمي��ع اجلرائم التي
يرتكبها ضد غالبية الس��وريني ،مب��ا فيها جرائم ضد
اإلنس��انية وجرائ��م اإلبادة الت��ي تتطلب احملاس��بة،
حسب جميع مواثيق القانون الدولي وأعرافه.
اخلطير أن الفيتو الروسي يدشن سياسة اإلفالت
من العقاب ،حيث يس��جل الساس��ة الروس به سابقة
خطيرة من سياس��ة اإلفالت م��ن العقاب على اجلرائم
ضد اإلنس��انية ،ما يعني تغييب العقوبة عليها ،على
الرغ��م من أن خب��راء وقضاة ف��ي األمم املتح��دة أق ّروا
بارت��كاب النظام جرائم عديدة ،مب��ا فيها جرائم إبادة
بأس��لحة كيميائية وأس��لحة أخرى ،األمر الذي شجع
النظ��ام عل��ى خ��رق جمي��ع قواع��د القان��ون الدولي،
بالنظ��ر إل��ى أن هن��اك من يتول��ى مس��ؤولية تغييب
احل��ق ،أو أي فعل يرت��ب املس��ؤولية اجلنائية عليه،
وكذلك تغيي��ب املس��ؤولية املدني��ة واألخالقية ،األمر

روسيا ترجئ مؤتمر سوتشي للحوار السوري
أرجأت روس��يا مؤمتر احلوار الس��وري الذي
كان��ت تعت��زم تنظيم��ه ه��ذه األي��ام إل��ى ش��باط
القادم ،وبدا أن رفض جماعات س��ورية معارضة
املش��اركة فيه وتزامنه مع مفاوضات جنيف كانا
من أسباب تأجيله.
وكان مقررا ً أن يعقد «املؤمتر السوري للحوار
الوطني» أواخر ش��هر تشرين ،بيد أن قناة روسيا
ي��وم نقلت ي��وم االثن�ين عن مص��در دبلوماس��ي
روسي بارز أنه يجري في الوقت احلالي التحضير
للمؤمتر ،وأنه لن ينعقد قبل كانون الثاني القادم،
وسيعقد على األرجح في شباط املقبل.
كم��ا قال وزي��ر اخلارجية الروس��ي س��يرغي
الفروف ف��ي تصريحات نقلتها وكال��ة إنترفاكس
إ ّنه س��يتم الكش��ف عن موع��د انعق��اد املؤمتر في
وقت الح��ق .ويأت��ي اإلعالن ع��ن تأجي��ل املؤمتر
املق��رر عقده في منتجع سوتش��ي (جنوبي غربي
روس��يا) في وقت يفترض أن تب��دأ الثالثاء جولة

جدي��دة م��ن املفاوض��ات الس��ورية برعاي��ة األمم
املتحدة.
وكان الرئيس الروسي فالدميير بوتني قال في
ختام القم��ة التي جمعته بنظيري��ه التركي رجب
طي��ب أردوغ��ان واإليران��ي حس��ن روحان��ي يوم
األربعاء املاضي في سوتشي ،إن املؤمتر السوري
للحوار الوطني سيفضي إلى مشروع دستور تقام
على أساسه انتخابات حرة في سوريا.
ودعا البي��ان اخلتامي لق ّمة سوتش��ي ممثلي
النظام الس��وري واملعارضة إلى املشاركة البناءة
في املؤمتر الذي قال بوت�ين وأردوغان وروحاني
إنه سيعقد قريبا ً دون أن يحددوا موعدا ً له.
وتلق��ى مح��اوالت روس��يا التف��رد بصياغ��ة
تس��وية سياس��ية في س��وريا رفضا ً من جزء من
املعارضة الس��ورية ومن دول غربية ،حيث تؤكد
ه��ذه األطراف على ض��رورة أن تكون أي تس��وية
سياسية وفق بيان جنيف  1والقرار }.2254

المعارضة السورية تنتخب نصر الحريري
منسق ًا عام ًا للجنة التفاوض
انتخبت املعارضة السورية ،مساء اجلمعة،
احلقوق��ي نص��ر احلريري ،منس��قا ً عام��ا ً للجنة
التف��اوض العلي��ا ،التي ش��كلتها ف��ي العاصمة
السعودية الرياض.
وقال��ت مص��ادر ف��ي املعارض��ة إن قيادات
املعارض��ة اجتمع��ت ف��ي الري��اض ،وانتخب��ت
احلري��ري منس��قا ً عا ّما ً للجنة التف��اوض العليا،
خلف��ا ً لري��اض حج��اب ،ال��ذي اس��تقال االثن�ين
املاضي دون إبداء سبب لالستقالة.
واتفق��ت ق��وى املعارض��ة الس��ورية ،ف��ي
الرياض ،على وفد موحد لتمثيلها في املفاوضات،
املق��رر انطالقها ي��وم الثالثاء ،ف��ي مدينة جنيف

السويس��رية .وتتأل��ف جلنة التف��اوض من 36
عضواً ،برئاسة احلريري.
وتض��م اللجن��ة  8أعض��اء ع��ن االئت�لاف
الوطن��ي لقوى الثورة واملعارضة الس��ورية ،و5
أعضاء عن التنس��يقيات احمللية ،و 4أعضاء عن
منصة القاه��رة ،و 4عن منصة موس��كو ،و 7عن
الفصائ��ل العس��كرية ،إضافة إل��ى  8أعضاء عن
املستقلني.
ويت��رأس احلري��ري وف��د املعارض��ة ف��ي
مفاوض��ات جني��ف م��ع النظ��ام ،برعاي��ة األمم
املتحدة ،على أمل التوصل إلى حل سياسي إلنهاء
الصراع القائم منذ أكثر من ست سنوات}.

حتقيق
الذي يجعل ساس��ة هذا النظام يفلتون من كل
ٍ
ميكن أن يضعهم محط اتهام.
وأم��ام االنس��داد والعج��ز الدولي�ين ف��ي مجلس
األمن حي��ال األزمة الس��ورية ،على املجتم��ع الدولي،
مس��ؤولية البحث عن ممكنات توفي��ر أكثر من طريقة
لنصرة العدالة ،ونصرة الضحايا السوريني ،ووضع
ح�� ّد لإلف�لات م��ن العق��اب ،وإحال��ة املس��ؤولني ع��ن
اجلرائم املرتكبة في سورية إلى احملاكمة ،حيث ميكن
االس��تناد إلى مبدأ «مس��ؤولية احلماي��ة» الذي يجيز
التدخل العس��كري األجنبي ف��ي أي دولة حتدث فيها
جرائ��م إبادة جماعي��ة ،في حال عدم حماية س��لطات
الدول��ة املعني��ة مواطنيه��ا .وكان األم�ين العام لألمم
املتح��دة األس��بق ،كوف��ي أنان ،ق��د طرحه ف��ي بداية
األلفي��ة الثالث��ة ،منعا ً حلدوث جرائم إب��ادة جماعية،
في مجلس االمن

كالتي حدث��ت في رواندا ف��ي ع��ام  .1994وللتذكير،
فقد اعترف مس��ؤولون أمميون عدي��دون بأن اجلرائم
التي ترتكب في س��ورية جتاوزت كثي��را ً التي ارتكبت
في رواندا.
ويبدو أن ساس��ة النظام الروسي يعرفون متاما ً
معال��م اللعب��ة وحدوده��ا م��ع نظرائه��م األميركيني،
وعلى أساس��ها راح��وا يتصلبون ف��ي مواقفهم حيال
القضية الس��ورية ،وبنا ًء عل��ى معرفتهم احلدود التي
وضعه��ا الغ��رب ،حي��ث اخت��ارت الوالي��ات املتحدة
األميركي��ة ،صاحبة القوة العس��كرية األكب��ر ،واألكثر
طري��ق تتم ّك��ن فيه
مرون��ة ف��ي العال��م ،اللج��وء إلى
ٍ
م��ن إدارة األزم��ة ،عب��ر التف��اوض مع ال��روس بيدين
خاليتني ،طوال سنوات احملنة السورية ،بل وسجلت
سابقة خطيرة ،عندما اكتفى ساسة الواليات املتحدة
بإبرام صفقة نزع أسلحة النظام
الكيميائي��ة عندما ارتكب مجزرة
غوطتي دمش��ق في  ،2013بدال ً
من التح ّرك حملاس��بة املسؤولني
عن استخدام السالح الكيميائي،
األم��ر ال��ذي أعط��ى للنظ��ام
األسدي إش��ارة قوية ،تشي بأنه
س��يفلت من العق��اب ،على الرغم
م��ن جرميت��ه املثبت��ة ،وس��جل
األمي��ركان بذل��ك س��ابقة دولية
خطيرة}.

خاليا «ابن الدن»
واتحاد «القرضاوي»!!
بقلم :محمد طلبة رضوان
بعد ضياع هيبة األزهر وقيمته الدينية واألخالقية عند عموم املس��لمني ،وحت ّوله حقيقة ال مجازا ً إلى
ذراع ديني��ة لدولة «مبارك» على يد الش��يخ س��يّد طنط��اوي رحمه الله ،هنا حتول عن��ه بعض أبنائه من
العلماء واألس��اتذة ،ورأوا أهمية وجود مؤسس��ة علمية أكثر «احتراماً» لنفس��ها ،ولثقة جماهير املسلمني
بها.
من هنا ،كانت فكرة االحتاد العاملي لعلماء املسلمني ،الذي تأسس في متوز  2004برئاسة أزهري هو
الشيخ يوسف القرضاوي ،يعاونه علماء كبار محل اعتبار داخل املنظومة األصولية ،ليسوا مصريّني مثل
الش��يخ أحمد الريسوني من املغرب ،والش��يخ أحمد اخلليلي من سلطنة عمان ،والشيخ عبد الهادي أونغ
من ماليزيا ،والشيخ علي محيي الدين القره داغي من العراق ،والشيخ فيصل مولوي من لبنان.
ح��رص االحت��اد منذ البداي��ة على االنفت��اح على أغلب املش��تغلني باملع��ارف الش��رعية ،دون النظر
العتبارات اللون أو املذهب أو اجلنس��ية ،وحرص على ضم املش��تغلني بالفكر اإلسالمي ولهم فيه مؤلفات
وإسهامات هامة ،سواء كانوا من أبناء «املؤسسة» بااللتحاق والدرس األكادميي والشهادات املعتمدة ،أو
من أبناء «الفكرة» باالجتهاد والدرس والتحصيل واإلبداع.
االحتاد أثار «قلقاً» منذ البداية لدى األنظمة التي تع ّودت أن تس��تمد ش��رعيتها من مؤسس��ات دينية
مدجن��ة ،وهيئ��ات علمية تط ّوع النص��وص وفهمها وأحكامها وفق��ا ً ملزاج احلاكم ،فيصب��ح احلالل حراما ً
ّ
واحل��رام ح�لاال ً بني عش��يّة وضحاها ،بل وتتح��ول كبائر الذنوب إل��ى ضرورات حلماي��ة الدولة ،وأعظم
القربات إلى مح ّرمات تهدد األمن القومي!!!
رفضت مصر اس��تقبال االحتاد ،ومن ورائها كل العواص��م العربية ،واضطر القائمون عليه للحصول
على ترخيص ومق ّر ،إلى اقامة أول اجتماع في عاصمة أوروبية هي لندن..
أصدر االحتاد بعض املطبوعات ،له موقع على اإلنترنت يحمل بعض أفكاره ،نش��اطاته ،بياناته في
املناس��بات املختلفة ،لكنه لم يتحول إلى مؤسس��ة متثل عموم املس��لمني كم��ا كان يأمل أصحابه وبعض
املتابعني له ،بدا كمؤسسة ال تتخذ مواقف مخزية ،لكنها أيضا ً ال يسعها اتخاذ مواقف ثورية..
واحلاصل ،أن االحتاد صار املؤسسة األكثر اتزانا ً بني مؤسسات إسالمية أخرى باعت شرف عمائمها
وحلاها للمستعمر الوطني ،أو بالتعبير املصري ،حتولت املؤسسة إلى أعور وسط العميان!!
واآلن ،ج��اءت دول احلص��ار لتهاجم املؤسس��ة ،أمر طبيع��ي ،وجت ّردها من صفته��ا العلمية ،عادي،
وتتهمها بالتسييس ،ال يهم ،وتتهمها باإلرهاب ،وتتهمها بأنها مشروع ابن الدن الذي نفذه القرضاوي!!
إي نع��م ،ما قرأته صحيح��اً ،تداولته مواقع س��عودية وإماراتية في األيام الس��ابقة ،ورددته بنصه
مواقع سيساوية على اعتبار أن السيسي يعتبر مصر من دول احلصار.
م��ا علينا ،القرض��اوي إرهابي ،وينف��ذ أجندة ابن الدن ،واالحت��اد العاملي لعلماء املس��لمني فكرة ابن
الدن أصالً ،توافق كل املذاهب اإلس�لامية ،العقدية ،والفقهية ،وكل املدارس اإلسالمية ،في مؤسسة علمية
واحدة تسعى للتقارب والتفاهم والتعايش بني املذاهب واألفكار ،فكرة ابن الدن!!
االحت��اد يضم أكثر من  95ألف عضو بني عالم ومفكر ،ش��يخ وداعية ،فقهاء وقانونيني وأس��اتذة في
جامعات الغرب في الفلس��فة وعلوم النفس واالجتماع والتاريخ واألنثروبولوجيا واالقتصاد والسياسة،
كل ه��ؤالء إرهابي��ون؟ يبدو األمر عبثيا ً إلى ح ّد الس��ماجة والس��خف ،وال يحتاج إلى تعريت��ه فهو يع ّري
نفس��ه ،هيئة كبار العلماء في الس��عودية (املعروفة بس��معتها الطيبة) قدّمت لق��رار التصنيف باإلرهاب
الش��هر املاضي ،وأص��درت بيانا ً عن االحتاد العاملي ،ووصفته بأنه ينطلق م��ن أفكار حزبية ضيقة (ضع
هنا ألف عالمة تعجب).
هيئة سعودية وهابية شغلتها في احلياة شرعنة وفقهنة قرارات ولي األمر ،كلها مذهب واحد ،ورأي
واح��د ،وصوت واحد ،وتكوين علمي وفقه��ي واحد ،تصف هيئة من  95ألف عال��م وداعية ومفكر وباحث
وفيلسوف بضيق األفق الفكري والتحزب!
إن اخلط��ورة احلقيقية من تصنيف األص��وات املعتدلة هي األخرى باإلرهاب ،ومس��اواة بندقية ابن
الدن بقلم القرضاوي ،وأصحاب مجاهدة الفقه بأصحاب فقه اجلهاد ،تكمن في توجيه اآلالف من الشباب
العربي الذي يعاني فقرا ً في الوعي وإحباطا ً من أحوال أمته إلى أكثر األفكار تطرفا ً ودعشنة.
إن األنظم��ة الت��ي أنتجت اإلرهاب مذهبا ً حتك��م به ،وحركات جهادية توظفه��ا ملصالح األمريكان في
روس��يا حتت رايات اجلهاد ضد الشيوعيني ،تعيد إنتاجه اآلن بشكل أكثر عمالة لنفس اجليوش ،وخدمة
لنفس األجندات ،ومعهم شيخ يفتي ،وإعالمي يزور ،وشرطي يحصد األرواح ،لنا الله}.
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الفلسطينية بعد لقاء القاهرة :مكانك راوح!!
المصالحة
ّ
لم حتقق جولة املباحثات الفلس��طينية في القاهرة
أي جدي��د ،بع��د أنّ تغيّ��ر البح��ث خالله��ا م��ن حتضير
لترتي��ب البيت الفلس��طيني الداخلي ب��كل مكوناته ،إلى
متك�ين حكومة الوف��اق الوطني م��ن القي��ام مبهامها في
قطاع غزة على أكمل وجه ،على عكس ما ُرتب لها.
وخ��رج البي��ان اخلتام��ي للمباحث��ات مب��ا ال يلبي
طموح��ات الفلس��طينيني ،وأدى إل��ى حال��ة واس��عة من
اإلحب��اط عبّ��ر عنه��ا الفلس��طينيون ف��ي الش��ارع وعبر
مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي ،وه��و م��ا يعك��س عم��ق
األزمة السياس��ية التي تعيش��ها األراضي الفلس��طينية.
وكان يفت��رض ،وف��ق نص الدع��وة املصري��ة ،أنّ يجري
ف��ي مباحثات الفصائ��ل في القاهرة بح��ث ترتيب البيت
الداخلي ،وإحياء منظم��ة التحرير ،واالنتخابات ،وامللف
األمن��ي ،واملصاحل��ات الداخلي��ة ،لكن البي��ان اخلتامي
تط��رق لها م��ن دون جدي��د ،ودون تواريخ مح��دّدة ،بعد
أنّ فش��لت مصر في إقناع الس��لطة الفلس��طينية وحركة
«فتح» بفتح هذه امللفات.
وذهبت «حم��اس» ومعها معظ��م الفصائل من غزة
لبحث إصالح وإحياء وتطوير منظمة التحرير ،واالتفاق

على االنتخاب��ات العام��ة ،وترتيب البي��ت الداخلي قبل
االس��تحقاقات الكبرى ،لكنّ «فتح» أرادت غير ذلك ،وفق
ما تس�� ّرب من معلومات تؤك��د أنّ الفيت��و األميركي على
املصاحلة الفلسطينية عاد من جديد بعد أنّ ُرفع مؤقتاً.
وع�� ّم اإلحب��اط صفوف الفلس��طينيني ،بع��د إصرار
القي��ادة الفلس��طينية عل��ى إبق��اء العقوب��ات املفروضة
عل��ى قطاع غ��زة ،وحديث حرك��ة «فتح» عن إش��كاليات
خالل تس��لمها املعابر وعملية متكني احلكومة من القيام
ّ
وتدخلت مصر
بأعمالها في القطاع الس��احلي احملاصر.
لعدم إفش��ال جولة املباحثات ،وق ّرر جهاز االستخبارات
املصري��ة إرس��ال وفد إل��ى غزة خ�لال اليوم�ين املقبلني،
ملتابع��ة بع��ض اإلش��كاليات املتعلق��ة بتس��ليم املعابر
وال��وزارات ،بع��د أن قدّم��ت «فت��ح» مالحظ��ات ملص��ر
وللفصائل عن إعاقات مقصودة لعمل الوزراء واملسؤولني
من قبل موظفي حكومة «حماس».
وفي هذا الس��ياق ،يقول الكاتب واحمللل السياس��ي
ثاب��ت العم��ور إنّ ما ج��رى في القاه��رة «هو اس��تجابة
لدع��وة مصرية فقط ،والبيان الصادر ل��م َ
يرق لتطلعات
ش��عب حت ّمل عشر س��نوات من االنقس��ام وثالثة حروب
وق��دّم كل ما لدي��ه» ،موضحا ً
أنّ «لق��اء القاهرة س��يكون له
م��ا بع��ده ،ويعن��ي أنّ قناعة
الشعب الفلسطيني بالسلطة
والفصائ��ل تآكل��ت ،ول��م تعد
ه��ذه الفصائ��ل تلبّ��ي احل��د
األدن��ى م��ن العي��ش الك��رمي
أو م��ن املمانع��ة واملقاوم��ة
والث��ورة ،م��ا أح��دث حال��ة
م��ن الفص��ام ب�ين الش��عب
وقيادته».

بقلم :ضياء خليل
ويوض��ح العم��ور أنّ آخ��ر مخرج��ات املباحث��ات
«ل��م تؤ ّد لرف��ع العقوبات ول��م تلب التطلع��ات» ،وهو ال
يس��تبعد خروج الفلس��طينيني إلى الش��ارع إذا استمرت
األوضاع االقتصادية واإلنس��انية بالتده��ور في القطاع
كما ه��ي الي��وم .ويعتب��ر العم��ور أنّ االنقس��ام كان بني
طرفني سياسيني هما «حماس» و«فتح» ،أما اليوم فنحن
مقبلون على مرحلة انقس��ام بني الشعب والقيادة ،وهذا
أخطر ،خصوصا ً أنّ الشعب الفلسطيني بات لديه قناعة
بأنّ الفصائل لم تعد تلبي احلد األدنى من حاجاته.
على اجلانب اآلخر ،يقول الكاتب واحمللل السياسي،
ط�لال ع��وكل ،إنّ املصاحل��ة الفلس��طينية «ل��م تنتكس،

حماس :لم تعد لدينا أي مسؤولية على وزارات غزة
أكدت حركة املقاومة اإلسالمية «حماس» يوم
األح��د أنه لم تعد لديها أي مس��ؤولية باملطلق على
ال��وزارات واملؤسس��ات احلكومي��ة في قط��اع غزة.
وقال الناطق باسم احلركة حازم قاسم في تصريح
صحف��ي مكتوب إن حماس «قدم��ت تنازالت وحلَّت
اللجان اإلدارية بالكامل ،ولم يعد لها أي مس��ؤولية
باملطلق على الوزارات».
وذكر قاس��م أن ال��وزارات واجلهات احلكومية
اإلدارية من مس��ؤولية حكومة الوفاق بشكل كامل،
وبن��اء على اتف��اق القاهرة س��هلت حماس تس��ليم
حكوم��ة الوفاق برئاس��ة رام��ي احلمد الل��ه ملهامها

وتضيع القدس والالجئين!
هجمة تستعجل التطبيعّ ..
تس��ارعت ف��ي اآلون��ة األخي��رة خط��وات التطبي��ع
العربي��ة م��ع الكي��ان الصهيون��ي ،في وقت بش��رت فيه
الكي��ان بعالق��ات تطبيعي��ة مع بع��ض ال��دول العربية
وعلى األخص اخلليجي��ة ،وبتحالف عربي-إس��رائيلي
ضد إيران باعتبارها عدوا ً مشتركا ً للطرفني.
بالنس��بة إلى إس��رائيل؛ ف��إن هذا حلم ق��دمي جديد،
يجعله��ا حتقي ُق��ه كيان��ا ً غير غري��ب عن املنطق��ة ،ولكنه
ه��ذه املرة ال يرتبط بتنازالت جديدة للعرب ضمن عملية
الس�لام ،ب��ل بإيجاد ع��د ّو مش��ترك للطرفني وه��و إيران
وس��عيها للهيمن��ة عل��ى املنطقة بالنس��بة إل��ى العرب،
ومتسكها ببرنامجها النووي الذي حتذر منه إسرائيل.

ملاذا االستعجال؟

وفي هذا السياق تبدو السعودية وإسرائيل حتديدا ً
مس��تعجلتني للتطبيع بش��كل كبير؛ فالنظام السعودي
دخل في توريث احلكم من امللك س��لمان ب��ن عبد العزيز
البن��ه محم��د ب��ن س��لمان ،وه��و يس��تعد لتق��دمي الثمن
املطلوب لذلك ،مبا في ذلك تطبيع العالقات مع إسرائيل،
بوصف��ه مدخالً لتوطي��د العالقات مع الوالي��ات املتحدة
التي يطلب منها املوافقة على التوريث.
وقدم امللك س��لمان أيضا ً الثمن املالي الذي طالب به
الرئي��س األميركي دونال��د ترامب بض��خ الرياض مئات
ملي��ارات ال��دوالرات ف��ي االقتص��اد األميركي إلنعاش��ه،
والسماح للشركات األميركية باالستثمار في السعودية،
وأخيرا ً رمبا تت��م املوافقة على طلب ترمب بطرح اكتتاب
شركة أرامكو في بورصة نيويورك!
وبالنس��بة إل��ى الكي��ان الصهيون��ي ،فإن��ه يري��د
اس��تغالل الفرصة التاريخية إلنهاء الصراع اإلسرائيلي
الفلس��طيني بتق��دمي أق��ل ثم��ن ممك��ن ،واحلص��ول على
تن��ازالت لم يكن يحلم بها ف��ي قضايا القدس والالجئني،
وعق��د حتال��ف م��ع الع��رب ملواجه��ة إي��ران الت��ي باتت
تش�� ّكل خطرا ً وجودي��ا ً عليه ،وليس مج��رد تهديد نووي
وتسليحي محتمل.
فإيران بوجودها في س��وريا تك��ون قد اقتربت ألول
م��رة جغرافيا ً من حدود إس��رائيل ،لتش��كل بذل��ك خطرا ً
وجوديا ً مالصقا ً وليس مج��رد تهديد نووي وصاروخي
على بع��د آالف األميال! وتريد إس��رائيل تضخيم وتكبير

خطر إي��ران لدفع الدول العربية للج��وء إليها مع أميركا
ملواجهة هذا اخلطر.
إس��رائيل ماضي��ة قدم��ا ً في التوس��ع االس��تيطاني
واس��تكمال الكت��ل االس��تيطانية ،الت��ي مت��زق األرض
الفلس��طينية وجتع��ل إمكاني��ة قي��ام دول��ة عليها ش��به
مس��تحيلة .كم��ا أن خط��وات تهوي��د القدس والتقس��يم
الزمان��ي واملكان��ي له��ا تت��م بش��كل س��ريع م��ع ازدياد
اقتحام��ات املس��جد األقصى ك ّم��ا ً ونوعاً ،الت��ي يتصدى
لها الفلسطينيون بصدورهم العارية إلفشال املخططات
اإلسرائيلية.

خطوات مقلقة

وقد رأينا خطوات خليجية متسارعة نحو التطبيع،
وأعلن رئيس األركان اإلس��رائيلي استعداد بالده لتبادل
املعلومات مع الس��عودية ملواجهة إيران ،مش��يرا ً إلى أن
«هناك الكثير من املصالح املشتركة بيننا وبينهم».
كما شارك رئيس االس��تخبارات السعودية السابق
األمير ترك��ي الفيصل -نهاية الش��هر املاضي -في ندوة
عُ قدت مبعبد يهودي في والي��ة نيويورك ،نظمها منتدى
سياس��ة إس��رائيل ومركز األمن األميرك��ي اجلديد ومركز
قادة من أجل أمن إس��رائيل ،بحضور مدير جهاز املوساد
الس��ابق إف��رامي هليفي ،إضاف��ة إلى إس��رائيليني آخرين
بينهم جنرال متقاعد.
وكش��ف وزير الطاقة اإلس��رائيلي يوفال شتاينتس
ف��ي مقابلة له يوم األحد 19تش��رين الثان��ي اجل��اري مع
إذاع��ة اجليش اإلس��رائيلي-
أن ل��دى إس��رائيل عالق��ات
معظمها س��رية م��ع عدة دول
عربي��ة وإس�لامية «معتدلة»
من أهمه��ا الس��عودية ،وذلك
ملواجه��ة «اخلط��ر اإليراني»،
ويع�� ّد ه��ذا أول كش��ف م��ن
نوعه ملسؤول إس��رائيلي عن
اتصاالت من هذا القبيل.
وحس��ب تصريح��ات
مس��ؤول أردن��ي رفي��ع -ل��م

فاألمور تس��ير إل��ى األمام ،وما يجري هو اس��تعجال من
قبل الش��عب الفلس��طيني والناس ،خصوصا ً أن س��قف
اآلم��ال ارتفع بع��د ذهاب نحو  13فصيالً فلس��طينيا ً إلى
القاه��رة ،بإمكاني��ة وج��ود حل��ول س��ريعة» .ويضيف
عوكل أنّ «األمور حتت��اج إلى مزيد من الصبر واالنتظار،
إذ إن املصاحل��ة الفلس��طينية ال ميك��ن أن تتم خالل فترة
أو وق��ت قصير وحتتاج إل��ى إجراء املزيد م��ن احلوارات
املتكررة في العاصمة املصرية بإشراف وحضور مصري
وفصائلي».
وي��رى ع��وكل أن البي��ان «حم��ل ف��ي طيات��ه أمورا ً
إيجابية ،كتمكني احلكومة واالتفاق على دولة فلسطينية
عاصمتها القدس ،باإلضافة إلى دعوات كل اللجان لبدء
ّ
ش��ق إيجابي» ،موضح��ا ً أنّ «حكومة الوفاق
عملها وهو
الوطن��ي تعمل ف��ي اإلطار املوج��ود لها حالي��اً ،إلى حني
الب��ت ف��ي امللف األمن��ي وح ّل مش��كلة موظفي غ��زة بعد
انته��اء اللجن��ة اإلدارية املش��كلة لذلك ،ف��ي الوقت الذي
يج��ب التنويه فيه إل��ى أن التصريح��ات التي تخرج من
هن��ا وهناك هدفه��ا احلصول على املزيد من التس��هيالت
والتنازالت للمضي قدما ً في ملف املصاحلة»}.

بقلم :ماجد أبو دياك
يفص��ح ع��ن هويت��ه -ملوق��ع «مي��دل إيس��ت آي» ف��إن
«التنازل عن حق العودة س��يؤدي إل��ى اندالع اضطراب
في اململكة؛ فهذه قضايا بالغة احلساس��ية بالنسبة إلى
األردنيني من الضفة الشرقية وبالنسبة إلى الفلسطينيني
عل��ى ح ّد س��واء» .ولكن هذا املس��ؤول عاد فق��ال «إن أي
صفقة لتس��وية الوض��ع النهائي يدخل فيه��ا الالجئون
الفلس��طينيون ال ب ّد من أن تشتمل على حزمة تعويضات
لألردن ،وتتوقع اململكة أن تستلمها كدولة».
ومما يقل��ق الديوان امللك��ي في عمان ذل��ك الضغط
الذي ميا َرس على األردن لالنضمام إلى احلملة املعادية
إلي��ران ،وم��ا ميك��ن أن يترتب علي��ه من عواق��ب وخيمة
سببها ما يعتبرونها سياسات سعودية «خرقاء».
وق��ال املس��ؤول األردن��ي «إن التحلي��ل ال��ذي يراه
األردن هو أنه :ال إسرائيل وال الواليات املتحدة األميركية
س��تذهبان إلى احل��رب ،وأننا نح��ن األردنيني س�� ُنح ّمل
عواقب املواجهة املباش��رة مع إيران ،وس��نتكبد تكاليف
ذلك».

عوائق حقيقية

أم��ا بالنس��بة إلى مصر؛ فل��م تتوق��ف خالفاتها مع
الس��عودية عن��د املوقف من النظام الس��وري في مجلس
األم��ن العام الفائت ،بل جتدّدت مؤخرا ً بش��أن حزب الله
السيسي، ..ابن سلمان

وتعامل��ت بأريحي��ة كامل��ة في تس��ليم ال��وزارات.
وأش��ار إلى أن حماس انس��حبت بالكامل من معابر
قط��اع غ��زة ،ولم تب��ق أي موظ��ف بناء عل��ى طلب
السلطة.
وش��دد على أن حماس ما زال��ت مص ّرة على َّ
أن
املصاحلة ق��رار اس��تراتيجي ،وس��تواصل احلركة
املصاحلة حتى النهاية ،دون العودة بأيّ ش��كل من
األشكال ملربع االنقسام.
واختت��م قاس��م حديث��ه قائ�لاً« :س��نصل إلى
الشراكة الوطنية احلقيقية ،فال بديل عن املصاحلة
إال املصاحلة}.

وإي��ران ،إذ رفض الرئيس املصري عبد الفتاح السيس��ي
التصعيد ضدهما ،ورأى أن ذلك ال يخدم استقرار املنطقة،
وذل��ك في وقت اتخذت فيه الرياض موقفا ً تصعيديا ً ضد
االثنني ،بعد إطالق احلوثيني صاروخا ً بعيد املدى أُسقط
قرب العاصمة الرياض.
وق��د تك��ون هن��اك خالف��ات حقيقي��ة ب�ين القاهرة
والري��اض منبعه��ا تخ�� ّوف مص��ر م��ن أن أي تصعي��د
ف��ي املنطقة س��ينالها نصيب من��ه ،ولكن يب��دو أيضا ً أن
«دبلوماس��ية ال ُّر ّز» تدفع السيس��ي إل��ى محاولة ابتزاز
محم��د بن س��لمان مقابل االس��تمرار معه في سياس��اته
باملنطقة.
وم��ن ناحي��ة أخ��رى؛ يثي��ر اس��تدعاء ابن س��لمان
للرئي��س الفلس��طيني محم��ود عباس إل��ى الرياض بعد
توقيع��ه اتف��اق املصاحل��ة م��ع حرك��ة حم��اس برعاية
مصري��ة ،التس��اؤالت عم��ا أراده من��ه بن س��لمان ،ولكن
م��ن الواض��ح أن ضغط��ا ً س��عوديا ً مورس عل��ى عباس
للموافق��ة عل��ى خط��ة أميركي��ة مرتقبة تتج��اوز القدس
واملس��توطنات والالجئ�ين ،لتس��هيل عملي��ة التطبي��ع
العربية مع إسرائيل.
ويرى عباس في ذلك إضعافا ً للموقف الفلسطيني،
ألن��ه يع��ارض ب��دء عملي��ة التطبيع قب��ل تط��ور عملية
التس��وية حتى ال يخسر عامل الضغط على إسرائيل ،وال
يعطي الفرصة لها للتملص من هذه العملية.
ومتل��ك الس��عودية واإلم��ارات أدوات للضغط على
السلطة فضالً عن الضغط األميركي؛ فهناك غرمي عباس
وه��و محمد دح�لان الذي ميك��ن أن تس��تدعيه اإلمارات،
للتلوي��ح لعباس بالبديل الق��ادم إذا لم يرضخ للمطالب
السعودية واإلماراتية.
رغ��م كل هذا احلش��د ف��ي املنطقة والدع��م األميركي
له إلجناز التس��وية والتطبي��ع؛ فما زال��ت املنطقة تزخر
بعوام��ل املعارضة الت��ي عبر عنها انعق��اد مؤمتر حركة
مقاطع��ة إس��رائيل ( )BDSاألخير ف��ي الكويت ،وكذلك
استمرار حساس��ية القوى الشعبية املعارضة للتطبيع،
التي س��يكون لها دور في إفش��اله أو إبطائ��ه ،خصوصا ً
م��ع اس��تمرار املمارس��ات اإلس��رائيلية القمعي��ة ض��د
الفلسطينيني ،وتواصل محاوالت تهويد القدس.
كم��ا ستس��تمر املقاوم��ة واالنتفاضة الش��عبية في
التعبير عن نفس��ها لتجعل األجواء غير مهيأة الس��تمرار
عملي��ة التطبيع ف��ي حال انطالقها .بل قد يؤدي تس��ارع
عمليات التطبيع الرسمية إلى تشكيل أجواء جديدة تعم
املنطقة ،وتش��كل رافعة الستعادة روح الثورات العربية
لتمس ه��ذه املرة ال��دول التي ناهضت الث��ورات وعملت
على إسقاطها منذ عام }.2011
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الرؤية الترك ّية ألحداث المنطقة وتطوراتها ..من «صفر المشاكل» إلى درع الفرات
ف��ي حديثه أمام كتلة حزبه البرملانية قبل أيام؛ قال
الرئي��س التركي رجب طيب أردوغ��ان إن «التطورات في
املنطقة ليست عشوائية ،بل هي سيناريو سيحدد شكلها
ومصيره��ا لق��رن ق��ادم» .جمل��ة قصي��رة ،لكنه��ا عميقة
الدالل��ة وغنيّة املعاني ،وت��كاد تختصر الرؤي��ة التركية
للمتغيرات املتسارعة في املنطقة مؤخراً.

مراجعة السياسات

ورث ح��زب العدالة والتنمية التركي في عام 2002
دول��ة تعاني م��ن أزم��ات سياس��ية واقتصادي��ة مر ّكبة
ومعق��دة ،ومنكفئ��ة على نفس��ها إلى ح ّد بعي��د ،وتبحث
عن مكان لها داخل النظام العاملي اآلخذ في التش��كل بعد
نهاية احلرب الباردة.
وس��ار احل��زب في سياس��ته اخلارجي��ة وفق رؤية
واضح��ة تدف��ع باجت��اه االهتم��ام باجل��وار القريب ،في
س��بيل تأم�ين مكان��ة إقليمي��ة ودولي��ة الئق��ة (العم��ق
االس��تراتيجي) ،وحل األزم��ات الكثيرة م��ع دول اجلوار
لضمان سياسة خارجية
نش��طة وفاعل��ة (تصفير
املش��اكل) ،واالعتم��اد
على مب��دأ الربح للجميع
في التعام��ل االقتصادي
والتج��اري والتالق��ي
الثقافي والفك��ري (القوة
الناعمة).
تل��ك كان��ت أه��م
النظري��ات الت��ي د ّونه��ا
أحم��د داود أوغل��و

مهندس السياسة اخلارجية التركية لسنوات طويلة-ف��ي كتابه األش��هر «العم��ق االس��تراتيجي» .وقد حققت
تركي��ا خالل الس��نوات التس��ع األول��ى من عه��د العدالة
والتنمي��ة اختراق��ات مهم��ة ف��ي سياس��تها اخلارجي��ة،
وحظيت بقبول جيد في املنطقة على املستويني الشعبي
والرس��مي ،ومن قِب��ل احملورين البارزين ف��ي ذلك الوقت
فيها« :املمانعة» و«االعتدال».
إال أن الث��ورات العربي��ة -الت��ي أت��ت ف��ي ذروة
اإلجن��ازات الداخلية واملكانة اإلقليمية والدولية لتركيا-
دفعته��ا إل��ى التخل��ي ع��ن حذره��ا ،واملب��ادرة باعتماد
سياس��ة نش��طة راهنت على التغيير في املنطقة ،وهو ما
أدخلها في نطاق االستقطاب الواسع فيها.
ومن��ذ  ،2015تخض��ع سياس��ة أنق��رة اخلارجي��ة
لعملي��ة إع��ادة تقيي��م وتوجيه لع��دة أس��باب وعوامل،
أهمه��ا التح��والت ف��ي املنطق��ة والضغ��وط اخلارجي��ة
عليه��ا ،وتوتر عالقاتها األوروبي��ة واألميركية ،واألجندة

ورقة روسيا الرابحة في سوتشي
بقلم :حازم عياد
كان الفت��ا ً تصريح��ات وزير اخلارجية الروس��ي الف��روف التي قال فيها ان النف��وذ األمريكي في
املنطق��ة حتول الى ع��بء على حلفائها ومن ضمنهم األردن؛ فإيران وميليش��يات حزب الله موجودة
عل��ى احلدود اجلنوبية لس��وريا قريب��ا ً من احلدود األردنية وفلس��طني احملتلة؛ ف�لا ضمانة حقيقية
لألمن في املنطقة بدون دور روس��ي ناظم لهذا احلضور والوجود العس��كري ،فالعقوبات والتصعيد
األمريكي السعودي ومن ورائه اإلسرائيلي لن يجدي نفعا ً بدون تعاون روسيا.
الف��روف أكد ان النف��وذ األمريكي في حالة تراجع في املنطق��ة العربية ،وهي لغة جديدة تعكس
مستوى التحكم الذي وصلت إليه موسكو في امللف السوري في ظل التعاون غير املسبوق مع طهران
وأنقرة ،وحاجة الدول والقوى اإلقليمية وعلى رأس��ها السعودية إلى ضمانات روسية وتعاون كبير
لتأكيد ضرورة مراعاة مصاحلها في أي حل سياسي مقبل من املمكن ان ميتد نحو اليمن.
فبعد زيارة األس��د لسوتش��ي اتصل امللك س��لمان والرئيس األمريكي ترامب بالرئيس الروسي؛
للتعرف إلى موقف األسد من حزب الله والنفوذ اإليراني؛ فبمقدار استعداده للتعاطي مع هذه املسألة
ستكون االنفراجة في العالقة مع األسد ،وهو ورقة روسيا الرابحة واخلادعة في نفس الوقت.
الس��عودية قدمت رسائل إيجابية لألس��د ،ومن ورائه روسيا بتأكيد منصة الرياض للمعارضة
الس��ورية القبول بدور لألس��د في مستقبل سوريا؛ ما اس��تدعى عددا ً من قيادات املعارضة السورية
الى االس��تقالة ،وعلى رأسهم رياض حجاب ،مزعزعا ً العالقة بني املعارضة السورية والرياض ،في
ح�ين ان الوالي��ات املتحدة لم تكف عن الضغط على حزب الل��ه وإيران من خالل فرض وجبة جديدة
م��ن العقوبات املدعومة بقرار من مجلس جامعة الدول العربية في القاهرة؛ في محاولة إلبقاء ورقة
حزب الله على الطاولة.
األس��د وروس��يا في احملصلة النهائية لن يتخليا عن النفوذ واحلض��ور اإليراني لدعم العمليات
العس��كرية الروسية في ظل معارضة سورية ما زالت ترى في االسد كارثة إنسانية ،أما تركيا فإنها
ل��ن تقبل بأي دور لألكراد في مس��تقبل س��وريا مزعزعة الورق��ة األمريكية الت��ي ازدادت ضعفا ً بعد
نكسة األكراد في إقليم كردستان العراق؛ فاملساومة بني إيران وأمريكا تتحول الى مساومة بني أنقرة
وطهران من جانب وواش��نطن من جانب آخر ،رافعة من مستوى التعاون بني إيران وتركيا لتنسيق
املواق��ف بينهما واالنتفاع باملس��اومات املقبلة الى أقص��ى ح ّد قد متتد الى الع��راق واليمن واخلليج
العربي من ناحية أخرى ،أمر تعول عليه روسيا لنقل سطوة نفوذها وتأثيره الى ملفات عربية متتد
من سوريا الى اخلليج فاليمن.
ً
املس��اومات ال ميكن ان تنتج حال وأن تبلغ مداها األقصى دون الوصول الى تفاهمات مع كل من
إيران وتركيا؛ فإيران س��تبحث عن صيغة جديدة لنفوذها في س��وريا؛ صيغة لن ترضي السعودية
والواليات املتحدة ،إال ان حديث الفروف يعكس طموحات روسية لفصل املسار السعودي عن املسار
األمريكي من خالل فتح قنوات حوار ايرانية س��عودية بعيدا ً عن واشنطن متتد الى اليمن؛ فالواليات
املتحدة الى االن لم تتمكن من ضمان مصالح حلفائها وحتولت الى عبء عليهم بحسب الفروف.
في ضوء هذه املس��اومات على أوراق سوتش��ي تظهر الورقة الرابحة الضاغطة على واش��نطن
املمثلة بقلق الكيان االس��رائيلي والواليات املتحدة من احتماالت توس��ع املواجهة العسكرية وفقدان
الس��يطرة لتتح��ول الى حرب واس��عة تلح��ق ضررا ً كبي��را ً بأمن الكيان اإلس��رائيلي وببقاي��ا النفوذ
األمريكي في س��وريا والع��راق ،وهنا تتجلى قيمة األزمة الس��ورية باعتبارها إح��دى أدوات خلخلة
النفوذ األمريكي في املنطقة العربية ،وهي الفائدة الكبرى التي س��تحققها روس��يا والقوى املتعاونة
معها في س��وريا لتدف��ع مزيدا ً من الق��وى اإلقليمية والدول املج��اورة لاللتحاق بالقاطرة الروس��ية
التركية اإليرانية كمالذ آمن للخروج من أزمات اإلقليم}.

الداخلي��ة الضاغط��ة التي ُت ّوج��ت باحملاول��ة االنقالبية
الفاشلة صيف .2016
ونتيجة له��ذه املراجعة ،تتجه تركي��ا لتدوير زوايا
اخل�لاف م��ع بع��ض ال��دول ،وبن��اء ش��راكات إقليمي��ة
ودولي��ة ،مث��ل تفاهماته��ا وتعاونه��ا مع كل من روس��يا
وإيران وقطر ،وإضافة ش��يء من القوة اخلشنة ومزجها
م��ع القوة الناعمة ،م��ن قبيل زيادة التصنيع العس��كري
احملل��ي ،وبناء القواعد العس��كرية في قط��ر والصومال،
وتنفيذ العمليات العس��كرية خ��ارج حدودها (مثل درع
الفرات).

محاوالت التوريط

خالل الس��نوات القليلة املاضية ،ش��اب السياس�� َة
اخلارجية التركية الكثي ُر من احلذر والتوجس ،وس��ادت
ل��دى أنقرة مخ��اوف م��ن «توريطها» في ملف��ات املنطقة
عل��ى غي��ر رغبته��ا ،كما ص��رح بذل��ك مس��ؤولون أتراك
حينها .ولعل ذلك أحد أهم أس��باب البطء واحملافظة في
مقاربة أنقرة ملختلف التطورات الس��يما في س��وريا ،مما
أفقدها فرصا ً كثيرة للتدخل والتأثير.
رأت تركيا كي��ف حتولت الث��ورات العربية حتديدا ً
إلى صراعات إقليمية ودولية بأدوات محلية ،أي حروب
بالوكال��ة وف��ق خطة ممنهج��ة ومتدرجة س��اهمت فيها
عدة ق��وى .وعزز ذلك رغب َتها في ع��دم االجنرار لنزاعات
غير محس��وبة العواق��ب في س��وريا والع��راق حتديداً،
خصوص��ا ً أنها ل��م تكن متل��ك األدوات الفاعل��ة ،معتمدة
عل��ى الق��وة الناعم��ة حص��راً ،ومش��غولة بالتحدي��ات

بقلم :سعيد احلاج
واألزمات والضغوط الداخلية واخلارجية.
التاري��خ احلاضر ف��ي ذهنية صانع الق��رار التركي
كان يعيده إلى اتفاقية سايكس-بيكو التي رسمت حدود
دول املنطق��ة ،وحتاول القوى الدولي��ة إعادة إحيائها في
املقس��م وجتزئة املج�� َّزأ .وتدرك
مئوي��ة ذكراها بتقس��يم َّ
تركيا أن تقسيم س��وريا أو العراق اليوم يعني تقسيمها
هي غداً ،ومفتاح ذلك امللف الكردي باملنطقة ،الذي دخلت
على خطوطه احلساس��ة القوى الدولية ،األمر الذي قرع
جرس اإلنذار ألنقرة.
وتقول املقاربة التركية إن إنشاء دولة أو دويلة على
أسس عرقية -شمال سوريا أو العراق -مدعاة للفوضى
والصراعات البينية على أس��س عرقية ،الس��يما إن كان
ح��زب االحتاد الدميقراط��ي (االمتداد
رائ َد هذا املش��روع
ُ
الس��وري حلزب العمال الكردس��تاني) ،مما يجعل امللف
برمته أمنا ً قوميا ً وشأنا ً داخليا ً تركيا ً بامتياز.
بيد أن احملاولة االنقالبية الفاش��لة ومتدد املشروع
الكردي على حدود تركي��ا اجلنوبية دفعاها إلى التخلي
عن احل��ذر وانتهاج سياس��ة مبادِرة ،متثل��ت في عملية
«درع الفرات» والتفاهمات مع روس��يا ،ثم مس��ار أستانا
واإلطار الثالثي الراعي له.
الي��وم ،تنظر أنقرة إلى تطورات املنطقة املتس��ارعة
بشكل غير مسبوق باعتبارها أزمات مترابطة ،ومخططا ً
له��ا أله��داف معروفة وليس��ت عش��وائية ،كم��ا أكد ذلك

الثالثية
قمة سوتشي
ّ
منعطف هام لحل األزمة السورية
تع ّد قمة سوتشي الثالثية التي ضمت رؤساء تركيا
وروس��يا وإيران ي��وم األربع��اء املنصرم ،منعطف��ا ً هاما ً
عل��ى طريق ح ّل األزمة الس��ورية ،وانبثقت منها ما ميكن
أن نطل��ق عليه «خريطة طريق» جدي��دة ،إلنهاء احلرب،
وإعادة إعمار سوريا.
وحتمل قمة سوتش��ي أهمية ،ألنه��ا ُتعقد بني تركيا
وروس��يا وإيران ،الدول الثالث الضامنة ملس��ار أس��تانا،
الذي رك��ز على وقف االش��تباكات ،وأفضى إلى تش��كيل
مناطق خفض التوتر في سوريا.
وجرى التأكيد مجددا ً خالل القمة على وحدة أراضي
س��وريا ،وضرورة تطهير البالد م��ن املنظمات اإلرهابية،
واتخ��اذ التدابير التي من ش��أنها تهيئة األج��واء لعودة
النازح�ين والالجئني إل��ى ديارهم ،وإيصال املس��اعدات
اإلنسانية دون معوقات.
وبرزت خ�لال قمة سوتش��ي ،نقاط جدي��دة ،في ما
ميك��ن أن نس��ميه «خريطة طري��ق» ،وتتمثل ف��ي البنود
التالية:
أوالً :التفاهم بخصوص عقد مؤمتر احلوار السوري،
الذي سيجمع الفرقاء السوريني.
ثانياً :اتخاذ خطوات في إطار إعادة إعمار سوريا.
ثالث��اً :حتديد مس��تقبل س��وريا من قبل الس��وريني
أنفسهم ،عبر انتخابات شفافة ونزيهة.
رابعاً :إيقاف االشتباكات بشكل تام.
خامساً :حتقيق االستقرار في مناطق خفض التوتر
(اخلالية من االشتباكات).
ويظهر مؤمتر احلوار السوري ،الذي يجمع مختلف
األط��راف املعنية ،كمنصة تف��اوض جديدة ،إال أن اجلدل
يبدو محتدما ً منذ اآلن حول إمكانية جناحه من عدمه.
وسيناقش املؤمتر ملفات هامة على رأسها الدستور
اجلدي��د ،وع��ودة الالجئ�ين ،وإط�لاق س��راح املعتقلني،
واالنتخابات ،وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة.
ول��م تتبلور بع��د التفاصيل حول من سيش��ارك في
املؤمت��ر ،وكيفي��ة تش��كيل آلي��ات القرار ،وهل س��تفرض
عقوبات على اجلهات املخلة بالتفاهمات أم ال؟
ورغم عقد مؤمترات مش��ابهة في ليبيا واليمن ،بعد
االضطرابات الت��ي اجتاحت دوال ً في العال��م العربي ،إال
أنه��ا باءت بالفش��ل ،ب��ل وتصاعدت احل��رب األهلية في
البلدين.
وم��ع أن احلرب األهلية في س��وريا في مرحلة أعقد
من اليمن وليبيا ،إال أن بوس��عنا الق��ول إن مواقف الدول
الضامنة س��تلعب دورا ً حاسما ً في إجناح مؤمتر احلوار

السوري.

تركيا وقمة سوتشي

رأى البعض قبل انطالق القمة الثالثية ،أنها ستكون
« قمة إقناع تركيا» ،في مش��هد يص ّوره��ا على أنها العب
يعترض عل��ى عملية متش��كلة مبعزل عنه��ا ،ويتجاهل
حقيقة أن تركيا هي إحدى مؤسسي مسار أستانا.
وفي قراءة ملا بني السطور في التصريحات الصادرة
عق��ب القمة ،يتولد لدينا انطباع ح��ول عدم وجود تفاهم
ت��ام حول هذه املس��يرة ،حي��ث هناك تباين ف��ي املواقف
ب�ين أنق��رة من جهة وموس��كو وطهران م��ن جهة أخرى،
بخص��وص تنظيم «ب ي د /ي ب ك» (الذراع الس��ورية
ملنظمة بي كا كا اإلرهابية).
ورغ��م أن املوق��ف املبدئ��ي إلي��ران وروس��يا ح��ول
ض��رورة صون وحدة األراضي الس��وريةُ ،يع�� ّد مهماً ،إال
أن إمكاني��ة احتف��اظ «ي ب ك» بوجوده العس��كري ،في
إط��ار فيدرالية محتملة بس��وريا ،سيش��كل مصدر خطر
متواصل بالنسبة إلى تركيا.
وتكتس��ب تصريح��ات الرئيس الترك��ي رجب طيب
أردوغ��ان ،عق��ب القم��ة ،أهمي��ة في ه��ذا الس��ياق ،حيث
أكد مواصل��ة تركيا دع��م جهود احلل السياس��ي لألزمة
السورية ،مع عدم تهاونها حيال أي خطر يهدد أمنها.
ويعك��س إلغاء موس��كو «مؤمتر ش��عوب س��وريا»
ال��ذي كانت تخطط ل��ه ودعت «ب ي د» للمش��اركة فيه،
مراعاة روسيا حلساسية تركيا جتاه هذا األمر.

إمكانية تقويض املسيرة

والقضية األخرى الهامة بعيدا ً عن مش��اركة تنظيم
«ب ي د» ف��ي املؤمت��ر من عدمها ،مس��ألة وجود التنظيم
عل��ى األرض ،ف��ي مدينة عفري��ن بريف حلب (ش��مال)،
األمر الذي يش��كل مصدر تهديد س��واء لتركيا ،أو مناطق
خفض التوتر في سوريا.
وبالنظ��ر إل��ى كل ه��ذه العوام��ل ،ميكنن��ا القول إن
قمة سوتش��ي ،تش��كل منعطف��ا ً هاما ً على صعيد مس��ار
أس��تانا خاصة ،وح ّل األزمة الس��ورية بش��كل عام ،وفي
ح��ال جتاوز ه��ذا املنعطف بنجاح ،فإن ذل��ك يعني قطع
ش��وط كبير على طريق ح ّل األزمة ،ال سيما التوصل إلى
مخرجات ملموسة من أجل مباحثات جنيف.
لكن في حال حدوث نكس��ة ما في هذا املس��ار ،فإنه
ينبغ��ي التركيز عل��ى عدم التفريط باملكتس��بات التي مت
حتقيقه��ا ،وإال فإنه س��يكون من الصع��ب احليلولة دون
تفاقم األزمة بشكل أكثر عنفاً}.
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األمـان  -العــدد
الرئيس التركي .فهناك االنقالب التركي الفاشل ،وحصار
قط��ر ،واس��تفتاء كردس��تان الع��راق ،والتط��ورات ف��ي
السعودية واخلليج ،والتوتر املذهبي والطائفي ،إضافة
لتسارع األحداث في سوريا والعراق.
وهي كلها أزمات تشترك في أنها صراعات محلية-
بينيّ��ة ،مدفوع��ة أو مدعوم��ة أو مخط��ط له��ا م��ن ق��وى
خارجي��ة ،تري��د إش��غال املنطق��ة وفواعله��ا بصراعات
داخلية صفرية ال تبق��ي فيها وال تذر ،وفق ما تراه أنقرة.
والصف��ة الثاني��ة التي تش��ترك فيه��ا مختل��ف تطورات
املنطق��ة من وجه��ة نظر تركي��ا؛ هي أنها تس��تهدفها هي
أيضا ً في مآالتها ،إم��ا باإلضعاف أو التوريط أو الضغط
أو التقسيم.
وم��ن دالئل ذل��ك أو القرائن الدالة علي��ه تزامنها مع
انتهاجها سياس��ة خارجية تعتمد االستقاللية واملرونة
والت��وازن قدر اإلمكان ،وهو ما كان من أهم أس��باب توتر
عالقاته��ا مع حلفائه��ا الغربي�ين التقليديني ف��ي أوروبا
والواليات املتحدة.

الرؤية املستقبلية

دف��ع ه��ذا األم��ر تركي��ا إلع��ادة تقيي��م سياس��تها
اخلارجي��ة وترتيب أولوياتها ،ث��م االعتماد على قدراتها
الذاتية قدر اإلمكان ،وبناء شراكات وتفاهمات مع بعض
الق��وى الفاعلة ف��ي مختلف امللف��ات .يق��ول أردوغان إن
«تركيا ،ورمبا للمرة األولى منذ حرب االس��تقالل؛ تدخل
ه��ذه املرحل��ة احلرج��ة مب��ا حددت��ه بإرادته��ا الذاتية،
وليس وفق الدور املرس��وم لها في السيناريوهات املعدة
مسبقاً».
ف��ي س��وريا ،تب��دو أنق��رة وق��د ح��ددت له��ا ث�لاث
أولوي��ات :إنه��اء الصراع بح��ل يرضي األط��راف لوقف
اس��تنزاف اجلميع؛ ومن��ع جناح فكرة الدويل��ة الكردية؛
وضمان وحدة األراضي السورية .وتعمل أنقرة لتحقيق
ه��ذه األه��داف عب��ر عالقاته��ا باملعارض��ة الس��ورية،
ومشاركتها كضامن في مسار أستانا ،ووجودها املباشر
على األرض السورية.
ومن جهة أخرى ،تتجه بوصلة تركيا نحو الش��رق
أكث��ر فأكثر ،بينم��ا تراهن على أن النظام الرئاس��ي الذي
س��يبدأ تطبيق��ه ف��ي نهاي��ات  2019س��يضمن نظام��ا ً
سياسيا ً أمنت وقرارا ً خارجيا ً أسرع وأقوى.
ولع��ل املب��ادرة ومواجه��ة املنظم��ات املص َّنفة على
قوائم اإلرهاب التركية اس��تباقياً ،وخ��ارج حدود تركيا؛
باتت م��ن أ ُ ُس��س سياس��تها اخلارجية مؤخ��راً ،إن كان
على مس��توى مكافحة التنظيم املوازي (جماعة غولن)،
أو مواجه��ة مقاتلي ح��زب العمال الكردس��تاني داخلياً،
أو محارب��ة تنظي��م الدولة اإلس�لامية (داع��ش) وغيرها
خارجياً.
الرؤية التركية املس��تقبلية تق��ول بضرورة احلفاظ
عل��ى وح��دة األراض��ي الس��ورية والعراقي��ة ،وتن��ادي
بتجنيب املنطقة الصراعات البينية ،وتس��عى لتفاهمات
متنحها مرون��ة وتع ِّد ُد أمامها اخلي��ارات ،وتنتهج القوة
اخلش��نة إلى جان��ب الناعمة ،وحتد م��ن ضغط األزمات
املتزامنة عليها وعلى قراراتها.
لكن العامل الرئيسي في كل ذلك هو أن تركيا لم تعد
تلك الدول��ة املتحفظ��ة املنكفئة على نفس��ها ،وإمنا تبدو
مبادِرة وسريعة ونشطة أكثر من أي وقت مضى ،وفاعلة
في مختلف قضايا املنطق��ة القريبة منها والبعيدة عنها،
الس��يما ما يؤثر عليها مباش��رة مثل س��وريا والعراق ،أو
بش��كل غير مباش��ر عبر حلفائه��ا وأصدقائه��ا مثل قطر،
مم��ا يعني أنه��ا لن تكون بعيدة ع��ن أي تطورات جذرية
أو خطيرة تطرأ في هذه القضايا.
ترى تركيا أن األحداث التاريخية نه ٌر جا ٍر ال يتوقف
تدفقه ،وبالتالي ينبغي دائما ً تعديل التكتيكات للتماشي
م��ع املرحلة وفق مقتضياتها ومدافع��ة الفواعل األخرى،
وه��ي البراغماتي��ة التركي��ة التي س��اهمت في اس��تمرار
جترب��ة العدال��ة والتنمية رغم تراك��م التحديات .وبهذه
الرؤية؛ ترى تركيا أنها حتمي نفس��ها ومتنع استهدافها
واإلضرار باملنطقة.
ورغم الضغوط التي متا َرس عليها واخلسائر التي
تكبدته��ا وميك��ن أن تتكبدها ،إال أنها ت��رى ذلك جزءا ً من
حرب «االس��تقالل الثانية» ،كما يس��ميها ح��زب العدالة
والتنمي��ة؛ التي عبرها تر ّد أنقرة الصاع صاعني ألعدائها
وخصومها.
ولع��ل ذلك ما قص��ده أردوغان في كلمت��ه حني ذ ّكر
بالقول الش��هير حملم��د باش��ا الصقلّي ،وه��و أن ما فعله
خص��وم الدول��ة العثمانية -ف��ي إحدى احل��روب -كان
مبثاب��ة «حل��ق للحيته��ا» بينم��ا كان ردّه��ا ه��ي «بت��را ً
للذراع» ،واللحية احمللوقة تنبت ثانية بأغزر مما كانت،
بينما الذراع املبتورة ال تنبت أبداً.
وي��رى أردوغ��ان أن احلظ��ر املف��روض عل��ى تركيا
ف��ي الس�� ّر والعل��ن ،واألصف��اد املوضوع��ة ف��ي أقدامها،
وازدواجية املعايير الت��ي تواجَ ه بها؛ هي «حلق حلية»،
بينما إفس��ادها هي للخطط املرس��ومة للمنطقة هو «بتر
ذراع»}.
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األمان الدولي

ثالثة قتلى بانفجار كبير ّ
مبنى بالكامل
يهز يافا إثر انهيار
ً
أف��اد مراس��لون أن انفجارا ً كبيرا ً ه�� ّز مدينة يافا،
قبل منتصف ليل الثالثاء .وحسب املعلومات األولية،
احلدي��ث يدور عن انفجار في مبنى للس��كن واحملالت
التجارية .وتسبب االنفجار بانهيار أجزاء من املبنى،
كما أحلق أضرارا ً جسيمة باملركبات في املكان.
وباشرت طواقم االطفاء واالنقاذ التي وصلت الى
املكان ،بإخماد احلريق الذي اندلع في املبنى والبحث
عن عالقني .وذكر ش��هود عيان أن «احلديث يدور عن
مبنى لعائ�لات عربية ،وأن هنالك ع��ددا ً من العالقني
واملصابني».
م��ن جانبه��ا عمم��ت املتحدث��ة باس��م الش��رطة
لوب��ا الس��مري ،بيان��ا ً جاء فيه« :مس��اء ي��وم االثنني
في ياف��ا  -تل ابيب ش��ارع ييف��ت ووفق��ا ً للمعلومات
والتفاصي��ل األولي��ة املتوف��رة توس��ع حري��ق ببناية

س��كنية وانهار قس��م منها دون
تس��جيل اصاب��ات بش��رية.
وباشرت الشرطة أعمال البحث
والتحقي��ق بكاف��ة التفاصي��ل
واملالبس��ات واألس��باب التي لم
تتضح معامله��ا وماهيتها بعد،
وكذلك بأعمالها حرصا ً وحفاظا ً
عل��ى الس�لامة العام��ة جنب��ا ً
ال��ى جن��ب م��ع مواصل��ة قوات
االنقاذ واالس��عاف واألطفاء ،كل
بأعماله��ا وتنفي��ذ مهامه��ا ذات
الصلة هناك».
ج��اء في بي��ان الحق للمتحدثة باس��م الش��رطة
لوبا السمري« :تبني ان االنفجار الذي حصل بالبناية

سيناء :ارتفاع عدد ضحايا التفجير
إلى  305قتلى و 130جريح ًا
ارتف��ع ع��دد ضحاي��ا
االنفجار في مسجد الروضة
غرب��ي مدين��ة العري��ش
مبحافظة ش��مال سيناء إلى
 305قتل��ى ،بحس��ب تقرير
للتلفزيون املصري ،وإصابة
 125جريحاً ،بانفجار عبوة
ناس��فة أعقب��ه إط�لاق ن��ار،
ي��وم اجلمعة ،بع��د تعرض
مس��جد الروضة ،ش��رق بئر
العب��د ش��مال س��يناء ،عقب
أداء ص�لاة اجلمع��ة ،لعم��ل
إرهاب��ي بتفجير عبوة ناس��فة في محيط املس��جد ،ما
أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
فيما أشارت مصادر إلى أن املسجد هو الوحيد في
قري��ة الروضة ويرتاده املئ��ات ،وأن التفجير بالعبوة
الناسفة تاله إطالق نار من جانب مسلحني مجهولني،
اس��تهدفت كذلك طواقم اإلس��عاف التي حضرت لنقل
املصابني.
ونقل��ت وس��ائل إعالمي��ة ع��ن مص��ادر قبلية أن
عناصر مس��لحة فجروا عبوات ناس��فة داخل مس��جد
بقرية الروضة ،وأقدموا على حرق سيارات املصلني.
ووصلت إلى املكان العديد من طواقم اإلس��عاف،
الذي��ن قدموا الع�لاج لالزم لبعض اجلرح��ى ،وأجلوا
باق��ي املصاب�ين ،وأعلن��ت حال��ة االس��تنفار ف��ى
مستش��فيات بئ��ر العب��د والعريش بش��مال س��يناء،
اس��تعدادا ً الس��تقبال بقي��ة الضحاي��ا ،ومت تطوي��ق
املنطقة بالكامل أمنياً.
وفي الس��ياق ذات��ه ،عق��د الرئيس املص��ري عبد
الفتاح السيس��ي ،اجتماع��ا ً للجنة األمنية مبش��اركة
وزيري الدف��اع والداخلية ،ومديري املخابرات العامة
واحلربي��ة ،أعلى جهازي��ن لالس��تخبارات في مصر،
فيما قال التلفزيون املصري إن الرئاسة أعلنت احلداد
ثالثة أيام على ضحايا التفجير اإلرهابي.
وكان اجلي��ش املص��ري ق��د اعلن ،ي��وم اجلمعة،

مصدره عل��ى ما يب��دو دكان لبيع مواد البن��اء هناك،
بحي��ث إن األس��باب لم تتض��ح ماهيتها بع��د ،وكذلك
تواص��ل الش��رطة أعماله��ا حرص��ا ً وحفاظ��ا ً عل��ى
الس�لامة العام��ة جنبا ً ال��ى جنب م��ع مواصلة قوات
االنقاذ واالس��عاف واالطفاء تنفيذ مهامها ذات الصلة،
م��ع تس��جيل أربع إصاب��ات بش��رية ش��ملت مواطنا ً
ف��ي األربعين��ات م��ن عم��ره ،وصف��ت حالته م��ا بني
متوس��طة وبالغة جراء حروق وأيضا ً  3طفيفا ً وكذلك
 3جراء هل��ع احيلوا على اثرها لتلق��ي العالج الطبي
باملستشفيات».
وأضاف��ت الس��مري« :تب�ين ان االنفج��ار ال��ذي
حص��ل بالبناي��ة مؤديا ً إل��ى حريق وانهيار قس��م من
املبن��ى هن��اك نتج م��ن انفجار مت��دد حجم ف��ي محل
جتاري باملبنى الذي ادى إلى س��قوط عدد من املباني
املجاورة وتسجيل عدة اصابات متفاوتة والتحقيقات
جارية».

العثور على ثالث جثث

مقتل مس��لحني اثنني وس��ط س��يناء ،ش��مال ش��رقي
البالد.
وق��ال العقي��د تام��ر الرفاع��ي املتح��دث باس��م
اجلي��ش ،في بيان ،إن «قوات إنف��اذ القانون باجليش
الثال��ث امليداني ،متكن��ت من القضاء عل��ى تكفيريني،
وتدمير  6دراجات ناري��ة ،وعدد من األوكار اإلرهابية
حتتوي على كمية كبيرة من املواد التي تس��تخدم في
تصنيع العبوات الناسفة بوسط سيناء» .ولم يتطرق
البيان إلى تفاصيل عملية القضاء على املسلحني.
وتابع« :وتواصل ق��وات اجليش الثالث امليداني
جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية واإلجرامية
بوسط سيناء».
ويطلق اجليش املصري تعبير «عناصر تكفيرية»
عل��ى املنتم�ين إلى اجلماعات املس��لحة الناش��طة في
س��يناء ،م��ن أبرزه��ا تنظيم «أنص��ار بي��ت املقدس»،
ال��ذي أعلن في تش��رين الثان��ي  2014مبايعة تنظيم
«داعش» ،وغيّر اسمه الحقا ً إلى «والية سيناء».
ومن��ذ ما يزيد على س��نتني ،تش��هد مصر بش��كل
متك��رر عمليات مس��لحة تس��تهدف مواقع عس��كرية
وشرطية ومسؤولني أمنيني ،ما أدى إلى مقتل املئات،
فيم��ا انتق��د البع��ض السياس��ة األمنية البحت��ة التي
تتعام��ل من خاللها الس��لطات املصرية م��ع األوضاع
غير املستقرة في سيناء}.

اإلخوان المسلمون يدينون الهجوم اإلرهابي
على مسجد «الروضة» بشمال سيناء
أدان��ت جماع��ة «اإلخوان املس��لمني» بأش��د العبارات الهجوم اإلرهابي الذي اس��تهدف مس��جد
«الروض��ة» ف��ي مدين��ة بئر العب��د بس��يناء ،وراح ضحيت��ه مئات الش��هداء واملصاب�ين أثناء صالة
اجلمعة.
وتس��تنكر اجلماعة كل اعتداء على أيّ من دور العبادة ،وأي عمل يس��تهدف املصريّني ويس��عى
إلدخال مصر في دوامات العنف والعنف املضاد ،وحت ّمل س��لطة االنقالب مس��ؤولية تدهور الوضع
األمني إلى هذا احلد اخلطير ،وتفريغ سيناء من أهلها وجعلها مرتعا ً للمجرمني.
وتطالب اجلماعة بس��رعة اإلعالن عن الفاعل احلقيقي لهذه اجلرمية النكراء وتقدميه للمحاكمة
العاجل��ة ب��كل ش��فافية ومصداقية ،بعي��دا ً عن س��رعة تلفيق التهم ألبري��اء ،وهو ما يعبّ��ر عن عجز
األجهزة وفشلها.
وتتوجه جماعة «اإلخوان املسلمون» للشعب املصري عامة وأبناء شمال سيناء خاصة بخالص
العزاء في ضحايا هذه اجلرمية املفجعة ،متمنية كامل الش��فاء للمصابني .وتدعو الله بالتوفيق للم
شمل الشعب املصري ،ووقف نزف الدماء ونبذ التطرف والعنف ،حتى تنعم مصر باألمن واالستقرار
الذي يستحقه شعبها}.

أفاد مراسلون نقالً عن مصادر طبية أنه مت العثور
على ثالث جثث في املكان.
وأفاد كايد ظاهر املتحدث بلس��ان سلطة االطفاء
واالنق��اذ لإلع�لام العربي أن��ه مت «اخ��راج أربع جثث
وعدد من اجلرح��ى اثر االنفجار الكبي��ر الذي وقع في
مدينة يافا ،وعملت عش��رة طواقم اطفاء وانقاذ مزودة
بالوح��دة اخلاص��ة عملت عل��ى البحث ع��ن عالقني.
يذكر ان الطواقم اس��تخدمت املعدات اخلاصة بسبب
صعوب��ة الوص��ول ال��ى األماك��ن املنه��ارة .ويج��ري
حتقيق ملعرفة أسباب اندالع احلريق واالنفجار ،علما ً
ان االجتاه في التحقيق يش��ير الى انفجار اسطوانات
غ��از داخ��ل احمل��ل التج��اري ال��ذي تب��اع في��ه م��واد
البناء»}.

«إسرائيل» :نجري
حوارات مع  12سفير ًا
عربي ًا وإسالمي ًا
ق��ال س��فير الكي��ان الصهيون��ي ف��ي األمم
املتح��دة ،داني دان��ون ،إ ّنه يجري ح��وارات مع
سفراء  12دولة إسالمية وعربية ال تقيم عالقات
دبلوماسية مع بالده.
وأض��اف دان��ون ،ف��ي مقابل��ة م��ع موق��ع
صحيف��ة «يديع��وت أحرن��وت» اإلس��رائيلية،
أن «بع��ض ه��ؤالء الس��فراء كان��وا يتنقلون من
رواق آلخ��ر مبج��رد مش��اهدتهم ل��ي ف��ي أروقة
األمم املتح��دة ،أما اليوم فيقوم��ون مبصافحتي
ويتبادل��ون العناق مع��ي» ،دون أن يس�� ّمي أيا ً
منهم.
وزعم الس��فير اإلسرائيلي أن «بعض هؤالء
الس��فراء ،يتعاون��ون معه م��ن وراء الكواليس،
ويعرضون عليه مبادرات مشتركة».
وتاب��ع« :رغم أنه��م ال يص ّوت��ون لصاحلنا
ف��ي األمم املتحدة ،إال أن بإمكاننا القول إننا نقيم
معه��م عالقات عادية ،احلدي��ث يدور عن دزينة
من الدول اإلسالمية ،ومن ضمنها دول عربية».
وأشار دانون إلى أن املعضلة التي يواجهها
تكم��ن في «إخ��راج ه��ذه اللق��اءات م��ن الغرف
املغلقة إلى العلن».
وال تقي��م الدول العربية ،باس��تثناء األردن
ومص��ر ،أية عالقات دبلوماس��ية مع إس��رائيل،
كما أنهما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان
توجد فيهما سفارة إلسرائيل} .
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لقطات سريعة

الكرملين :جنيف أساس
التسوية السياسية

شدد الناطق باس��م الرئاسة الروسية،
دميتري بيس��كوف على أهمية عملية جنيف
للتسوية في سورية ،مش��يرا ً إلى أنه يتعني
عليها أن تكون شاملة بأقصى قدر ممكن.
وقال بيس��كوف للصحافيني في تعليقه
على بدء محادثات جنيف« :نعتقد أن عملية
جنيف – هي أساس��ية للتسوية السياسية،
ويجب أن تكون ش��املة بأقص��ى قدر ممكن.
إن الش��مولية عام��ل أساس��ي حليوي��ة تلك
االتفاقات التي سيتم التوصل إليها».
إل��ى ذلك ،ذك��ر دميت��ري بيس��كوف أن
مواعي��د إج��راء «مؤمت��ر احل��وار الوطن��ي
الس��وري» ل��م حت��دد بع��د ،مش��يرا ً إل��ى أن
فاعلية هذا املؤمتر هي أهم أولوياتها.
وقال بيس��كوف« :لم حتدد بعد مواعيد
إج��راء مؤمتر احلوار الوطني الس��وري ،ولم
يضع أح��د نصب عيني��ه إجراء ه��ذا املؤمتر
في املوعد احملدد ،قبل عطلة عيد رأس السنة
أو بعده��ا ...م��ن األهمية مب��كان إع��داد هذا
املؤمتر في ش��كل جيد والتوصل إلى االتفاق
حول قائمة املشاركني فيه ،وهذا األمر صعب
جداً».

تنديد فلسطيني
بتصريحات غامليئيل

ن��ددت فصائل فلس��طينية بتصريحات
وزيرة إس��رائيلية دعت إلى توطني الش��عب
الفلسطيني في شبه جزيرة سيناء املصرية،
وأك��دت أن ال وط��ن للفلس��طينيني س��وى
فلسطني.
ووصف��ت حرك��ة «فت��ح» تصريح��ات
وزيرة املساواة االجتماعية اإلسرائيلية غيال
غامليئيل بأنها «وقح��ة وعنصرية ،واعتداء
مباشر على الشعبني الفلسطيني واملصري».
وقال الناطق باسم «فتح» أسامة القواسمي
إن «لش��عبنا وطنا ً ودولة اس��مها فلسطني»،
مؤكدا ً أن «سيناء س��تبقى مصرية ،وال نقبل
بأق��ل من حقوقنا املش��روعة كامل��ة من دون
انتقاص».
وش��دد الناطق باس��م حركة «حماس»
س��امي أبو زه��ري على أنه «ل��ن يكون هناك
م��كان للدول��ة الفلس��طينية إال عل��ى أرض
فلس��طني» .وأدان أب��و زه��ري تصريح��ات
غامليئي��ل ،مج��ددا ً تش��ديد «حم��اس» على
«تضامنها الكامل مع مصر ضد أي محاوالت
أو مشاريع تنتقص من السيادة املصرية على
سيناء أو غيرها من التراب املصري ،وأنه لن
يكون هناك مكان للدولة الفلسطينية إال على
أرض فلسطني».

دمشق توافق على هدنة
روسية في الغوطة

أعلن��ت األمم املتح��دة وص��ول قافل��ة
مس��اعدات إنس��انية تنق��ل إم��دادات غذائية
وصحي��ة آلالف املدني�ين احملاصري��ن ف��ي
الغوطة الش��رقية دخلتها من النشابية على
اجله��ة املقابل��ة ،وذلك بعد أي��ام من القصف
اجلوي العنيف .يأتي ذل��ك تزامنا ً مع إعالن
املبع��وث األمم��ي إلى س��ورية س��تيفان دي
ميس��تورا موافق��ة احلكوم��ة الس��ورية على
هدنة روسية ملدة يومني في الغوطة الشرقية
لدعم جهود التهدئة .وقال دي ميس��تورا إثر
لقاء مع وفد املعارضة الس��ورية في جنيف:
«لق��د أُبلغت للتو من قب��ل الروس بأنه خالل
اجتماع الدول اخلمس الدائمة العضوية في

األمـان  -العــدد  1 - 1289كانون األول 2017م
مجل��س األمن» في جنيف «اقترحت روس��يا
ووافق��ت احلكوم��ة (الس��ورية) عل��ى وقف
إطالق نار في الغوطة الشرقية».
والغوط��ة الش��رقية الت��ي يحاصره��ا
اجليش الس��وري من��ذ  2013هي واحدة من
أربع مناطق خفض توتر مت االتفاق بش��أنها
العام املاضي بهدف إرساء هدنة في البالد.

تركيا ..هل سيكون
جيداً؟!
الحزب الجديد ّ
بقلم :بكر البدور

حراس سجون
تونس تقاضي ّ
بتهمة التعذيب

أحالت الس��لطات التونس��ية ع��ددا ً من
ضباط وعناصر أمن السجون واإلصالحيات
على القضاء بتهم تتعلق مبمارسة التعذيب
بحق س��جناء ،فيما ن ّفذ عش��رات املسجونني
مبقتض��ى قان��ون اإلره��اب إضراب��ا ً ع��ن
الطعام للمطالبة بتحس�ين ظ��روف إقامتهم
في الس��جن .وقالت اإلدارة العامة للسجون
واإلصالح التابعة ل��وزارة العدل في تونس
إنه��ا أوقف��ت ضباط��ا ً عامل�ين في الس��جون
وأحالت ملفاتهم على القضاء بتهمة ممارسة
التعذيب والتعدي على السجناء ،معتبرة أن
حاالت التعذيب «معزولة وليست ممنهجة»
وال تعبر عن سياسة الدولة.
ورصدت املنظم��ة التونس��ية ملناهضة
التعذيب  153حالة في سجون تونس خالل
عام .2016
في س��ياق متصل ،أعلن الناطق باس��م
الس��جون واإلصالح س��فيان مزغي��ش «بدء
عش��رات الس��جناء املوقوفني في قضايا ذات
صبغة إرهابية إضرابا ً عن الطعام للمطالبة
بتحس�ين ظ��روف س��جنهم والس��ماح له��م
ببعض االمتي��ازات» .وأضاف أن «اإلضراب
ش��مل نح��و  80س��جينا ً مبقتض��ى قان��ون
مكافح��ة اإلرهاب وغس��ل األم��وال» ،معتبرا ً
أن دوافعه��م ه��ي «ف��رض النف��وذ وع��دم
احت��رام القانون والنظام الداخلي للس��جون
واإلصالح».

معارك بين «طالبان»
و«داعش» في أفغانستان

خاض مقاتلو حركة «طالبان» وتنظيم
«داع��ش» معرك��ة عنيف��ة خ�لال اليوم�ين
املاضي�ين ،ف��ي مقاطع��ة نانغره��ار ش��رق
أفغانستان.
وق��ال ناطق باس��م حاك��م املقاطعة إن
مئ��ات م��ن العائ�لات ُش�� ِردت م��ن ق��رى في
منطق َتي خوغياني وشيرزاد ،مشيرا ً الى بدء
عملية تش��ارك فيه��ا القوات البرية وس�لاح
اجل�� ّو ،للقض��اء عل��ى مس��لحي اجلماعت�ين
ف��ي املنطق��ة .وتاب��ع أن  6مدني�ين ُجرحوا،
الفت��ا ً ال��ى تقاري��ر ع��ن عش��رات اإلصاب��ات
ب�ين املتمردي��ن .وزاد« :ب��دأ املس��ؤولون
احلكومي��ون احمللي��ون (تقدمي) مس��اعدات
طارئ��ة للنازحني داخلياً ،مبا ف��ي ذلك أموال
نقدية وخي��م وأغذية ومواد أخرى» .و ُتعتبر
ش��يرزاد وخوغيان��ي وهاس��اراك مناط��ق
اس��تراتيجية ف��ي نانغره��ار ،إذ ترتب��ط
مبقاطعة لوغار املجاورة والعاصمة كابول.
وف��ي نيس��ان املاض��ي ،اس��تخدم اجلي��ش
األميرك��ي قنبل��ة ضخمة لقص��ف مج ّمع في
نف��ق تاب��ع لـ«داع��ش» ،محف��ور ف��ي جبال
نانغرهار.

البابا في ميانمار ..ويتجنب
لفظ كلمة «الروهينغا»

جت ّن��ب الباب��ا فرنس��يس اإلش��ارة إلى
أقلية الروهينغا املس��لمة في كلمة ألقاها في
نايبيداو ،عاصمة ميامنار ،بعد لقائه زعيمة
البالد أونغ سان سو تشي التي ألقت بدورها
خطابا ً في مناسبة الزيارة التاريخية للحبر
األعظم.
وق��ال إن ميامن��ار الت��ي س��بّب عن��ف
جيش��ها ف��رار  620ألف��ا ً م��ن الروهينغ��ا من
والية راخني (غرب) من��ذ نهاية آب املاضي،
«تعان��ي م��ن ص��راع مدني وع��داوات طالت
أكثر من الالزم وس��ببت انقس��امات عميقة».
وأضاف أن «العملية الشاقة لتحقيق السالم
واملصاحل��ة الوطنية ال ميكن أن حتقق تقدما ً
إال م��ن خ�لال الت��زام العدل واحت��رام حقوق

اإلنسان».
وكان مستش��ارون للبابا قد حذروه من
ذكر كلم��ة «الروهينغا» التي ترفض ميامنار
اس��تخدامها كي ال يثي��ر خالفا ً ديبلوماس��يا ً
ق��د يقل��ب اجلي��ش واحلكوم��ة عل��ى األقلية
املس��يحية في البالد ،والتي تضم نحو 700
ألف فرد فقط من أصل  61مليوناً.

ماكرون يقر بجرائم
االستعمار في أفريقيا

أكد الرئيس الفرنسي اميانويل ماكرون
أم��س ف��ي خط��اب بجامع��ة واغادوغ��و في
بوركين��ا فاس��و ان «جرائ��م االس��تعمار
االوروب��ي ال جدال فيه��ا» ،داعيا ً الى ارس��اء
«عالقة جديدة» مع أفريقيا.
وق��ال« :كان��ت هن��اك اخط��اء وجرائ��م
واش��ياء كبي��رة وتواري��خ س��عيدة» ،لك��ن
«جرائم االس��تعمار األوروب��ي ال جدال فيها»
مش��يرا ً الى ان ذلك يش��كل «ماضيا ً يجب ان
ميضي» في سبيله.

كوريا الشمالية أطلقت
صاروخ ًا باليستي ًا

اطلق��ت كوري��ا الش��مالية صاروخ��ا ً
باليس��تيا ً عاب��را ً للق��ارات س��قط ف��ي بح��ر
الياب��ان بع��د ان قط��ع نح��و أل��ف كيلومتر،
حسب التقديرات األولية التي أعلنتها وزارة
الدفاع األميركية.
وأوض��ح املص��در نفس��ه ان الص��اروخ
أطلق من موقع س��ان-ني ق��رب بيونغ يانغ
في كوريا الش��مالية وحتطم قبال��ة اليابان.
كذل��ك أوض��ح البنتاغ��ون ان الص��اروخ لم
يشكل أي خطر على الواليات املتحدة القارية
وال على األراضي األميركية األخرى ،أو الدول
احلليفة.
من جهت��ه اعتبر وزير الدف��اع األميركي
جيم��س ماتي��س ان الص��اروخ الباليس��تي
ال��ذي أُطلق وصل ال��ى أعلى ارتف��اع مقارنة
بكل الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية
في السابق ،معتبرا ً ان ذلك ميثل «خطرا ً على
العالم أجمع».

أوكسفورد تسحب وسام ًا
منحته ألونغ سان سو تشي

اعل��ن املجل��س البلدي ألوكس��فورد عن
سحب أعلى وسام متنحه املدينة البريطانية
من الزعيمة البورمية أونغ س��ان س��و تشي
بس��بب «عدم حتركها» ف��ي إدارة أزمة أقلية
الروهينغا املسلمة.
وق��ال املجل��س البل��دي للمدين��ة
البريطانية في باي« :عندما تلقت اونغ سان
سو تشي (وس��ام) حرية املدينة في ،1997
كانت جتس��د قي��م التس��امح والعاملية التي
تتبناها اوكسفورد».
وتابع« :اليوم اتخذنا قرارا ً غير مسبوق
بسحب التكرمي األعلى في املدينة بسبب عدم
حتركه��ا أمام قم��ع أقلي��ة الروهينغا» ،وذلك
في بيان نشر غداة التصويت باالجماع على
هذا القرار مساء االثنني.
في آخر أيلول قررت جامعة اوكس��فورد
املرموقة ازالة لوحة متثل الزعيمة البورمية،
الطالب��ة س��ابقا ً في هذه املؤسس��ة .وتواجه
اونغ س��ان سو تش��ي انتقادات حادة بسبب
عدم تعاطفها م��ع أقلية الروهينغا املس��لمة
الت��ي تعتبر م��ن األكث��ر عرض��ة لالضطهاد
حول العال��م وتواجه بحس��ب االمم املتحدة
«تطهيرا ً عرقياً».

لم يكن هنالك تيارات سياسية في تركيا تتنافس في الساحة السياسية
ط��وال الفت��رة ( ،)1949-1923وق��د أجري��ت االنتخاب��ات خالله��ا خم��س
م��رات ،وكانت غالبية النخب السياس��ية منضوية حتت لواء حزب الش��عب
اجلمهوري منذ تأسيسه بعد حرب االس��تقالل؛ نظرا ً حلظر تأسيس األحزاب
طيلة تلك املدة وفرض حزب الش��عب على املجتم��ع والدولة ،ولم تبدأ مالمح
املنافس��ة بني التيارات السياس��ية بص��ورة فعلية إال بعد التح��ول من نظام
احل��زب الواحد إلى نظام التعددي��ة عام  ،1946وكان��ت أول انتخابات على
أساس تعددي جتري في البالد عام 1949عندما قام عدد من القادة السابقني
حلزب الشعب اجلمهوري ،من بينهم جالل بايار وعدنان مندريس  ،بتأسيس
ً
منافس��ا رئيس��ا ً حلزب الش��عب اجلمهوري
احلزب الدميقراطي الذي أصبح
الذي تفرد باحلكم طوال الفترة الس��ابقة دون منازع ،فكانت هذه االنتخابات
بداية التحول في احلياة السياسية للبالد ،ونهاية مرحلة احلزب الواحد.
وبإعالن مرال آكش��نر تأس��يس حزب سياسي جديد في تركيا يصل عدد
األحزاب املسجلة رسميا ً إلى  87حزباً ،ومع أن هذا األمر ليس غريبا ً في الدول
ذات النظ��ام احلزبي التعددي ،إال أن املش��هد له قراءة أخ��رى ،فعلى الصعيد
الفكري ف��إن احلزب لم يق��دم أي جديد في مرجعيته ،فأعضاؤه املؤسس��ون
منش��قون عن األحزاب القائمة مبرجعياتها الفكرية التقليدية خاصة احلركة
القومي��ة ،وعلى صعي��د البرامج لم يط��رح احلزب برنامج��ا ً واضح األهداف
واملعال��م ب��ل بدأ في خط��اب اإلعالن ع��ن انطالقت��ه مبهاجمة ح��زب العدالة
والتنمية احلاكم ،وهذا مؤشر ضعف ال مؤشر قوة ،فاألولى أن يعرض احلزب
على الش��عب ما الذي س��يقدمه للبالد وما هي أولوياته إن متكن من الوصول
للسلطة ،ال أن يبادر مبهاجمة اآلخرين خاصة إذا كانت لهم بصمات واضحة
ال ميكن التغافل عنها.
أم��ا على صعيد األهداف فيقول احلزب الناش��ئ إنه يس��عى إلى خوض
االنتخابات الرئاسية والبرملانية القادمة عام  ،2019وهذا أم ٌر مشروع أيضا ً
وال غب��ار عليه في كل الدميقراطيات ،ولكن هنالك ش��كوك حتوم حول احلزب
وأهدافه ،فيرى مراقبون انه يس��عى إلى خلخل��ة احلالة احلزبية برمتها عبر
محاولة إحداث تصدّعات في حزب احلركة القومية وزحزحة حزب الش��عب
اجلمهوري كرأس للمعارضة ،ومنافسة حزب العدالة والتنمية على السلطة،
وكل هذا أيضا ً مبرر ومشروع ما دام ضمن األطر القانونية والدستورية ،إال أن
اخلشية احلقيقة هي أن يكون للحزب ارتباطات بصورة ما مع قوى خارجية
إقليمية ودولية رمبا تس��عى جلعل احلزب أداة حملاول��ة إنقالبية ناعمة عبر
ضخ األموال عليه على أمل الفوز وتغيير احلالة القائمة.
املتابع لتأس��يس احلزب التركي اجلديد يرى إش��ارات من أطراف تركية
عديدة إلى احتمالية وجود صلة ما بني مؤسسي احلزب اجلديد وبني الكيان
امل��وازي املرتبط بحرك��ة كولن التي دبرت احملاولة االنقالبية الفاش��لة العام
املاض��ي .ومما يس��ترعي االنتب��اه أيضا ً الهج��وم احلاد الذي ش��نه املتحدث
باس��م احلزب على السياس��ة اخلارجية التركية في حقب��ة العدالة والتنمية
الت��ي يجم��ع املتابعون للش��أن الترك��ي واإلقليمي أنه��ا بنيت مباش��رة على
املصالح الوطنية التركية خالفا ً ملا س��ارت عليه السياسة اخلارجية التركية
من��ذ تأس��يس اجلمهورية ،فه��ل يريد احل��زب اجلديد ان تبق��ى تركيا تابعة
للقوى الدولية االستعمارية؟!
أما بلغة األرقام ،فقد أش��ارت بعض استطالعات الرأي إلى أن حصة هذا
احلزب من أصوات الناخبني في حال مش��اركته في االنتخابات ستكون دون
 ،%7على العموم األمر متروك للش��عب التركي وإدراكه ملصاحله وطموحاته،
فمن وقف في مواجهة الدبابات أعزل لن تخدعه الشعارات البراقة}.

 84قتي ًال بغارات على ريف البوكمال السورية
قالت مصادر مطلعة إن عدد قتلى الغارات اجلوية على ريف البوكمال في دير
الزور شرقي سوريا ارتفع إلى  84خالل  48ساعة املاضية فقط.
وأضاف��ت املص��ادر أن ب�ين قتل��ى القص��ف اجلوي بري��ف البوكم��ال عائالت
بأكملها ،وأكثر من نصف عدد القتلى من النساء واألطفال.
وكان��ت تقاري��ر حتدثت ع��ن مقتل أكث��ر من خمس�ين نازحاً ،بينهم عش��رون
طفالً ،في غارات روس��ية اس��تهدفت فجر األحد قرية الشعفة على الضفة الشرقية
لنهر الفرات ،في حني قال ناش��طون إن حصيل��ة الضحايا بالقرية ارتفعت إلى 65
قتيالً.
ونفت وزارة الدفاع الروس��ية أن تكون طائراتها قصفت قرية الشعفة ،وقالت
إن «غارات اجليش الروس��ي في س��وريا تنفذ خارج املناطق الس��كنية وتستهدف
اجلماعات اإلرهابية الدولية فقط».
يش��ار إل��ى أن أعدادا ً كبيرة م��ن املدنيني قتلت خالل العمليات العس��كرية في
البوكمال وريفها خالل األشهر األخيرة.
وقال مراس��لون إن من ب�ين قتلى الغارات األخيرة عش��رين من عائلة واحدة،
وأض��اف أن أهالي الضحايا يجدون صعوبة في دفنهم بس��بب اس��تمرار الغارات
اجلوية التي تشنها الطائرات الروسية وطائرات التحالف الدولي.
وتاب��ع أن الغ��ارات تتواص��ل في وقت تتس��ابق في��ه قوات النظام الس��وري
وحلفاؤها من امليليش��يات والقوات الروس��ية بصورة محمومة من أجل الس��يطرة
عل��ى املزي��د م��ن األراضي في ري��ف دير ال��زور ،موضح��ا ً أن قوات النظام تس��عى
لوصل مدينة امليادين مبدينة البوكمال التي استرجعتها مؤخرا ً من تنظيم الدولة
اإلسالمية}.
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األمان الدولي

الرئيس البشير بعد لقاء فالديمير بوتين:

موسكو توافق على عرض لبناء قاعدة عسكرية في السودان على البحر األحمر
ق��ال الرئي��س عم��ر البش��ير إن الضغ��ط والتآمر
األمريكي أدى لتقسيم السودان ،وشدد على أن اخلطة
األمريكية تهدف لتقس��يم الس��ودان إل��ى خمس دول.
وجزم البش��ير في ح��وار مع (س��بوتينك) الروس��ية
أن��ه ال يرى مانع��ا ً في طل��ب منظومة الدف��اع اجلوي
الروسية (إس .)300
وكش��ف البش��ير ع��ن أن��ه ناق��ش مس��ألة إقامة
قاعدة عسكرية على البحر األحمر مع نظيره الروسي
فالدميير بوتني ووزير الدفاع س��يرغي شويغو ،خالل
زيارت��ه األخيرة إلى روس��يا .مضيفا ً أن��ه طلب تزويد
السودان بأسلحة دفاعية روسية.
وباملقاب��ل قال النائ��ب األول لرئيس جلنة الدفاع
واألم��ن ف��ي املجل��س االحت��ادي الروس��ي فرانت��س
كلينتس��يفيتش إن��ه ال أس��باب أم��ام روس��يا لرف��ض
ع��رض محتم��ل لبناء قاعدة عس��كرية في الس��ودان،
في الوقت الذي قد تدعو فيه دول أخرى موسكو لبناء
قواعد عسكرية.

تآمر أمريكي

وفي غضون ذلك ذكر البش��ير أن الضغط والتآمر
األمريك��ي عل��ى الس��ودان كبي��ر ،وحت��ت الضغ��وط
األمريكية انفصل جنوب الس��ودان ،وأضاف البش��ير
قائ�لاً( :لدين��ا معلومات عن س��عي أمريكي لتقس��يم
الس��ودان إلى خمس دول ،وأمريكا انفردت في الفترة
األخي��رة وخرب��ت العال��م العرب��ي) ،مش��ددا ً على أن
واشنطن مس��ؤولة عما حدث في أفغانستان والعراق
وسوريا واليمن ،وما حدث في السودان حتى انقسم.
وأك��د البش��ير قائ�لاً( :نح��ن ل��م نخ��ض ف��ي
التفاصيل ،لكن قطعا ً محتاجون لرادارات ومنظومات
كامل��ة للصواري��خ) ،مجيب��ا ً عن س��ؤال ح��ول طلبه
منظوم��ة (إس  ،)300قائالً( :ما املانع ،نحن ميكن أن
نطلبها) ،وكشف البشير أنه طلب مقاتالت (سوخوي
 )30من روس��يا للدفاع عن ب�لاده ،كي تغطي األجواء
الس��ودانية ،ولي��س
لوج��ود نيّ��ة للع��دوان
اخلارج��ي ،فاحلكوم��ة
تري��د فق��ط الدف��اع ع��ن
البلد.
وأضاف البشير ردا ً
على س��ؤال ح��ول طلبه
منظومة الدف��اع اجلوي
قائالً( :نعم ،ومنظومات
الدف��اع اجل��وي ،حت��ى
بالبحرية ،طلبنا قوارب
صواري��خ وكاس��حة
ألغ��ام ،ألن��ه ميك��ن ف��ي :الرئيسان
أي وق��ت أن تأت��ي أي البشير وبوتني

جه��ة حتى لو ادعت ادعا ًء أنها لغم��ت املياه اإلقليمية
الس��ودانية ،س��تكون كارثة اقتصادي��ة علينا) ،وقال
متابعاً( :بوجود كاسحة ألغام تطمئن السفن األخرى
املس��تخدمة للموانئ الس��ودانية ،ألنن��ا منتلك قدرات
إلزالة األلغام ،أي من قبيل االحتياط).
وقال البش��ير إن الس��ودان يريد تطوير التعاون
العس��كري مع روس��يا ،ولديه برنامج إعادة حتديث
القوات املس��لحة التي تستخدم سالحا ً روسياً .وتابع
أنه عند اس��تخدام املعدات س��تكون هن��اك حاجة إلى
مدرب�ين ومستش��ارين ،وأن البح��ر األحم��ر ه��و مم��ر
مهم وحي��وي جداً ،ومبثابة مدخل إلى الس��ودان ،في
الوقت نفسه .وأضاف أن أي تهديد أمني على سواحل
السودان يش��كل خطورة على البلد ويخنق السودان،
مش��ددا ً على أن بالده حتتاج إلى حماية كبيرة ،قائالً:
(ك��ي ال يخنقون��ا ،فيجب أن نعم��ل أي حاجة من أجل
ذلك).

دعوة مقبولة

وف��ي ذات الس��ياق ق��ال النائ��ب األول لرئي��س
جلنة الدف��اع واألمن في املجلس االحتادي الروس��ي:
(بالتأكي��د الق��رار املتعل��ق بإنش��اء قاعدة عس��كرية
روسية في البحر األحمر بالسودان يعود إلى الرئيس
فالدميير بوتني بصفته القائد العام للقوات املس��لحة،
لكن ش��خصيا ً ال أرى أي س��بب يدفع روس��يا لتجاهل
دعوة اجلانب السوادني إذا ما مت طرحها).
وأض��اف كلينتس��يفيتش قائ�لاً( :أن��ا أعتق��د،
وباألخذ في االعتبار النجاح الروسي في سوريا الذي
ب��ات املجتمع الدولي يعترف ب��ه ،أن تقدِّم دول أخرى
عروضا ً مشابهة في املستقبل القريب).

توقف الوساطة

وأفص��ح البش��ير ألول م��رة ع��ن أس��باب توقف��ه
ع��ن التدخل كوس��يط مع الكويت من أج��ل حل األزمة
القطرية ،موضحا ً أن حتركات الس��ودان لم تلق قبوال ً

وزيرة إسرائيلية تدعو إلقامة دولة فلسطينية
ترد
في سيناء ...ومصر ّ
خرجت وزيرة املس��اواة االجتماعية اإلسرائيلية،
جيال جملئيل ،املوجودة في مصر للمشاركة في مؤمتر
نس��ائي تاب��ع ل�لأمم املتح��دة ،بتصري��ح عن س��يناء
املصرية وعالقتها بالفلسطينيني.
قال��ت جي�لا جملئي��ل ،الي��وم االثن�ين ،ف��ي حوار
مع مجل��ة «الس��يادة» ،إن أفضل مكان للفلس��طينيني
ليقيموا فيه دولتهم هو س��يناء ،مؤك��دة أن اخلارجية
املصرية طلب��ت توضيحات من نظيرتها اإلس��رائيلية
حول تصريحات جملئيل.
اخلارجي��ة املصري��ة طلب��ت بش��كل رس��مي م��ن
نظيرته��ا اإلس��رائيلية توضي��ح تل��ك التصريح��ات،
مش��يرة إل��ى أن مص��ر عبرت ع��ن طريق س��فيرها في
ت��ل أبيب ،حازم خي��رت ،عن غضبها الش��ديد إزاء تلك
التصريح��ات ،خالل اتصاالت مع كبار املس��ؤولني في
اخلارجية اإلسرائيلية.
ونقلت القناة العبرية عن مس��ؤول إسرائيلي في
وزارة اخلارجي��ة قول��ه إن تلك التصريح��ات ال متثل
املوق��ف الرس��مي للحكوم��ة ،وال تعك��س سياس��تها،
مش��يرا ً إل��ى أن��ه مت امتص��اص ردة فع��ل الغض��ب
املصرية.
في ه��ذه األثن��اء ،وصف عض��و مجل��س النواب

املص��ري النائ��ب محمود إس��ماعيل ،ف��ي تصريحات
خاصة لـ«س��بوتنيك» ،ه��ذه التصريحات ،بأنها حلم
إس��رائيلي لن يتحقق .وقال إن اإلس��رائيليني يريدون
االس��تيالء على أراض��ي الفلس��طينيني ،بينما تس��دد
مصر فاتورة هذه السرقة من أراضي سيناء .وأضاف
أن موق��ف مصر ثاب��ت ولن يتغير ،فنح��ن نؤيد إقامة
دول��ة فلس��طينية كامل��ة الس��يادة عل��ى ح��دود ،67
وتكون عاصمتها القدس الشرقية.
من جانبه ،اعتبر النائب سمير عليوة ،في تصريح
خاص لـ»س��بوتنيك» ،أن احلديث ع��ن تنازل مصر أو
قيادته��ا السياس��ية عن أي جزء ولو حتى ش��بر واحد
م��ن أراضي س��يناء ،هو ضرب م��ن اخلي��ال وأمر غير
واقعي على اإلطالق ،موضحا ً أن اإلسرائيليني يرددون
هذا ال��كالم كل فت��رة ،على أم��ل فتح حوار م��ع الدولة
املصرية في هذا الش��أن ،ولكن املوقف املصري واضح
متاما ً وال لبس فيه ،أن أرض سيناء خط أحمر.
وتاب��ع« :أنا أؤكد على أنه ال توج��د نية أو اجتاه
لتغيي��ر مب��دأ ع��دم التن��ازل ع��ن األرض ،ونح��ن في
مجل��س الن��واب حريصون عل��ى حماي��ة الوطن مثل
رجال اجليش الواقفني على احلدود ،وعلى اجلميع أن
يحترسوا من مثل هذه الشائعات»}.

خاصة من طرف السعودية واإلمارات.
وقال البشير إن الس��ودان يتمتع بعالقات جيدة
م��ع جميع األطراف العربية عل��ى الرغم من اخلالفات
الت��ي ق��د تعت��ري عالق��ات بع��ض األط��راف بعضها
ببع��ض .وأوض��ح قائ�لاً( :ال نرب��ط عالقتن��ا م��ع أي
دولة مع ط��رف ثالث ،فعالقاتنا دائما ً عالقات ثنائية،
لنحافظ على العالق��ة رغم اختالف الدول مع بعضها
البعض) .وأضاف البش��ير قائالً( :ف��ي يوم من األيام

كانت لدينا عالقة مع إيران وعالقة مع العراق بالرغم
مما ي��دور بني العراق وإيران) .وتاب��ع قائالً( :تربطنا
اآلن عالقة ممتازة جدا ً مع إثيوبيا وإريتريا على الرغم
مما هو موجود بني إثيوبيا واريتريا).
وع��ن عالقت��ه بالس��عودية وقط��ر قال البش��ير:
(نح��ن دائما نبني عالقاتن��ا ونحافظ على عالقتنا مع
الري��اض ،لكن في نفس الوقت نحاف��ظ على عالقاتنا
م��ع قط��ر) .وأض��اف قائ�لاً( :عندن��ا دور إيجابي في
محاولة حتس�ين أو جتاوز ه��ذه األزم��ة اخلليجية).
وتاب��ع البش��ير قائ�لاً( :بدأنا حت��ركا ً م��ع اإلخوة في
الكوي��ت ولكن��ه ل��م يج��د القب��ول ،خاصة م��ن طرف
اململكة العربية الس��عودية واإلمارات ،فتوقفنا ،ولكن
حافظن��ا عل��ى عالقاتن��ا ،وآخر زي��ارة لي كان��ت إلى
الدوحة وبعدها زرت الرياض)}.

فتح تنفي المطالبة بنزع سالح المقاومة
وحماس ذهبت للمصالحة من أجل خدمة القضية
نف��ت حرك��ة فت��ح أن تك��ون طرحت نزع س�لاح
املقاومة خالل جلسات احلوار الفلسطيني ،وذلك بعد
حتذي��ر حرك��ة حماس من أن مس��ألة س�لاح املقاومة
خط أحمر.
وقال الناطق باس��م حركة فتح إن سالح املقاومة
خ��ط أحمر ،وأضاف أس��امة القواس��مي أن حركته لم
تط��رح أبدا ً موضوع نزعه عل��ى طاولة احلوار ،مؤكدا ً
أن فتح حركة مقاومة وتعرف قيمة ذلك السالح ،على
حد تعبيره.
وأوض��ح القواس��مي أن فت��ح لم تس��مع عن نزع
س�لاح املقاومة إال في وس��ائل اإلع�لام .وأضاف أن ما
تري��د فتح أن تبحثه م��ع حماس هو موض��وع األمن،
مش��ددا ً على أن احلكومة الفلسطينية لن تستطيع أن
تعم��ل وتنف��ذ مش��اريعها وخططها األمني��ة في قطاع
غزة إذا كانت بال ذراع أمنية.
وج��اءت تصريح��ات القواس��مي عق��ب مؤمت��ر
صحفي عقده عضو املكتب السياس��ي حلركة حماس
خليل احليّة في غزة إلعالن نتائج احلوار الفلسطيني
الذي جرى بالقاهرة قبل أيام مبشاركة ممثلني عن 13
فصيالً فلسطينياً ،في مقدمتها حماس وفتح واجلهاد
اإلسالمي.
وق��ال احل ّي��ة إن��ه يجب عل��ى اجلمي��ع الكف عن
احلدي��ث عن س�لاح املقاومة ،كما دع��ا رئيس حكومة
التوافق إلى حضور جلس��ات ح��وار املصاحلة ،وحث
الرئي��س الفلس��طيني محم��ود عب��اس عل��ى إج��راء
مش��اوراته وحتدي��د موع��د االنتخاب��ات ،مؤك��دا ً أن
حماس مستعدة لتلك االنتخابات في أي وقت.
وأكد الناطق باسم فتح أنه ال تراجع عن املصاحلة
رغم ما س��ماها محاوالت التش��ويش عليه��ا ،وقال إن
حركت��ه متلك قراره��ا وال تخضع لفيتو إس��رائيلي وال
لفيتو أميركي.
من جانبه ،نبّه خليل احلية في مؤمتره الصحفي
إل��ى أن احلال��ة اإلعالمي��ة الت��ي مرت خ�لال اليومني
الس��ابقني ال تطمئ��ن ،مطالبا ً بع��ودة جميع األصوات
إل��ى جادة احل��ق لتبش��ير الناس بالوح��دة والتوجه
للمصاحلة .وكان يشير بذلك إلى تصريحات لقياديني

ف��ي حرك��ة فتح بينهم حس�ين الش��يخ حول مس��ائل
كسالح املقاومة والتمكني حلكومة التوافق في غزة.
وقال احلي��ة إن حماس س��تدفع بكل ق��وة إللزام
احلكوم��ة الفلس��طينية برف��ع العقوب��ات ع��ن قط��اع
غ��زة ،وأضاف أن��ه لن تس��تطيع حماس وال الش��عب
الفلس��طيني االنتظ��ار حت��ى تقتن��ع حرك��ة فت��ح مبا
تسميه «التمكني» للحكومة بالقطاع.
وتاب��ع أن حم��اس ذهب��ت حل��وار املصاحلة من
أجل الش��عب وخدم��ة للقضي��ة الفلس��طينية وقدمت
التنازالت ،وأش��اد احلية بالدور ال��ذي لعبته وال تزال
تقوم به مصر في مجال رعاية املصاحلة الفلسطينية،
مؤكدا ً تقدير حماس للجهد املصري.
ولفت إلى أنه خالل األسابيع املاضية من احلوار
م��ع حركة فتح -ومبش��اركة الفصائل الفلس��طينية-
أكدت جمي��ع الفصائل على آليات تنفيذ اتفاق القاهرة
 2011م��ا ع��دا فت��ح الت��ي حتدث��ت ع��ن «التمك�ين»
للحكوم��ة قب��ل الش��روع ف��ي مناقش��ة بقي��ة امللفات،
معتب��را ً أن��ه مصطلح هالم��ي وفيه مخالف��ة واضحة
لالتفاق على مناقشة جميع امللفات دفعة واحدة.
م��ن جهت��ه ،قال مراس��ل اجلزي��رة في غ��زة وائل
الدحدوح إن حماس استشعرت خطرا ً من تصريحات
بعض قادة فتح فأرادت أن ت��رد عليها لتؤكد قناعتها
باملصاحل��ة وليس خضوعا ً أو ضعفاً ،مش��يرا ً إلى أن
حدي��ث احلية يأتي قبي��ل وصول وفد م��ن املخابرات
املصري��ة ملتابع��ة م��ا مت االتف��اق علي��ه في ح��وارات
القاهرة}.

اتهام اإلمارات أمام الجنائية الدولية
بارتكاب جرائم باليمن
تقدمت املنظمة العربية حلقوق اإلنسان بشكوى
إل��ى احملكم��ة اجلنائي��ة الدولية ض��د دول��ة اإلمارات
بتهمة «ارتكاب جرائم حرب» في اليمن.
وق��ال جوزيف بريه��ام محامي املنظم��ة العربية
حلق��وق اإلنس��ان -ومقره��ا لن��دن -إن الش��كوى
املرفوع��ة ضد اإلمارات ل��دى اجلنائية الدولية تتعلق
«باستخدام أس��لحة محظورة» ،و«هجمات عشوائية
ض��د مدنيني» ،و«أعمال تعذيب في الس��جون اليمنية
يرتكبها مرتزقة توظفهم اإلمارات».
وكان��ت املنظمة نفس��ها قالت الش��هر املاضي إن
«جرائم» اإلم��ارات في األماكن اخلاضع��ة لها باليمن
تفاقمت وبلغت حدا ً يهدد النس��يج االجتماعي وسلمه
األهلي.
وأوضح��ت أن اإلم��ارات «تش��رف على س��جون
س�� ّرية ومتارس التعذيب واإلخفاء القس��ري ،وتعمل
بش��كل منهجي على نهب ثروات اليمن ،في ممارسات

حتاك��ي أفعال العصاب��ات ال ال��دول وال حتى كيانات
االحتالل أو االستعمار».
وبينت املنظمة أن اإلمارات لم تعد تخفي أجندتها
ف��ي اليم��ن ،وأعلنت حرب��ا ً على كل م��ن ال يتماهى مع
مش��اريعها ،فبدأت حمل��ة اعتقاالت تعس��فية مؤخرا ً
طال��ت أف��رادا ً وقي��ادات م��ن ح��زب التجم��ع اليمن��ي
لإلصالح.
وتش��ارك أب��و ظب��ي ف��ي احل��رب باليم��ن ضمن
التحال��ف العرب��ي من��ذ آذار  2015به��دف معل��ن هو
إع��ادة الش��رعية للحكوم��ة اليمني��ة بعدم��ا س��يطر
احلوثي��ون وق��وات الرئي��س املخل��وع علي عب��د الله
صالح على مؤسس��ات الدولة ،لكن القوات اإلماراتية
ما لبثت أن بدأت حمالت أمنية وعس��كرية ضد أطراف
مؤي��دة للش��رعية ،وأسس��ت مليش��يات محلي��ة تنفذ
أجندته��ا اخلاص��ة ،واتهمتها منظم��ات حقوقية عدة
بارتكاب انتهاكات واسعة حلقوق اإلنسان}.
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حرب اليمن ..مأزق سياسي وأخالقي مفتوح
لع��ل أقس��ى درج��ات االنح��دار األخالق��ي ف��ي
احلروب هي تلك التي يتح ّول فيها الغذاء إلى س�لاح؛
وحسب برنامج األغذية العاملي التابع لألمم املتحدة،
فإن الغذاء صار سالحا ً في احلرب اليمنية املستعرة.
واليوم يقف «اليمن الس��عيد» على حافة أسوأ مجاعة
وقعت ف��ي العالم خالل العقود القليل��ة األخيرة ،فيما
وصل في��ه وباء الكوليرا معدّالت قياس��ية هي األعلى
عاملياً.
ي��رزح اليم��ن من��ذ  2014حت��ت وطأة ن��زاع دام
يبدو ظاهريا ً بني فرقاء مينيني (هم احلوثيون وقوات
الرئي��س املخل��وع عل��ي عب��د الل��ه صالح م��ن جهة،
واملقاوم��ة اليمني��ة وجيش حكومة الرئي��س عبد ربه
منصور ه��ادي من اجله��ة الثانية) ،لكن��ه -في واقع
األمر -نزاع مرير بني إيران والسعودية.
ّ
وحس��ب أرقام األمم املتحدة ،فقد خلف هذا النزاع
نح��و تس��عة آالف قتي��ل و 58أل��ف جري��ح ،ومليونا ً
ونص��ف ملي��ون ن��ازح .كم��ا أدى الن��زاع إل��ى انهيار
النظ��ام الصحي وإغ�لاق مئ��ات امل��دارس ،فضالً عن
تأثر نحو  13مليون مين��ي باملجاعة ،وإصابة مليون
آخرين بالكوليرا بحلول نهاية العام احلالي .2017

كارثة إنسانية

ش��هد تش��رين الثان��ي احلال��ي تصاع��دا ً خطيرا ً
في الص��راع اليمن��ي ،ولم ت��راع األط��راف املصطرعة
الوضع اإلنساني املتدهور .فبعد استهداف احلوثيني
العاصم��ة الري��اض بص��اروخ باليس��تي؛ أعلن��ت
السعودية -التي تقود حتالفا ً عسكرياً -إغالق املجال
اجلوي.
كما أغلقت املسارات البرية والبحرية املؤدّية إلى
اليمن في املناطق التي تسيطر عليها ،والتي تقول إنها
مت ّث��ل  %85من األراض��ي اليمنية ،وذل��ك بدعوى منع
وصول الصواريخ والعتاد العس��كري إلى املليشيات
احلوثية من إيران.
َ
التحالف
مجلس األم��ن الدول��ي
وإث��ر ذلك؛ دع��ا
ُ
إلى إبقاء املنافذ البحري��ة واجلوية مفتوحة ،إليصال
املس��اعدات اإلنس��انية إل��ى الش��عب امله��دد بوق��وع
أضخم مجاعة ش��هدها العالم منذ عقود .وتأتي دعوة
املجل��س رغم مزاع��م التحالف بأن اإلغالق س�� ُيراعي

اس��تمرار دخول وخروج طواقم اإلغاثة واملس��اعدات
اإلنسانية ،وفق إجراءات قيادة قوات التحالف.
وأظهرت دراس��ة لبرنامج األغذي��ة العاملي أن ما
يق��ارب  13مليون ش��خص يواجه��ون انع��دام األمن
الغذائي الش��ديد ،بينهم س��تة ماليني يواجهون حالة
ط��وارئ .وق��د بل��غ األم��ن الغذائ��ي درج��ة اخلطورة
ل��دى  1.3ملي��ون مين��ي ن��ازح داخ��ل الب�لاد .وتفيد
اإلحصائي��ات ب��أن نح��و  63أل��ف ميني مات��وا العام
املاضي ألس��باب ميكن تفاديها ،أغلبها متعلق بس��وء
التغذية.
مئت��ي موظف
م��ن
أكث��ر
الس��عودية
أجل��ت
فق��د
ْ
بينه��م موظف��ون أممي��ون وعامل��ون ف��ي س��فاراتوش��ركات أجنبية -من صنعاء بطائ��رات إلى إثيوبيا
وجيبوتي ،ولم يب��ق إال املوظفون الضروريون للمهام
اإلنس��انية الطارئ��ة ،ب��ل إن مخازن األغذي��ة اإلغاثية
كان لها نصيب مق َدّر من القصف واالستهداف.

بقلم :ياسر محجوب احلسني
احلوثي�ين والرئي��س الس��ابق علي صال��ح املتحالف
معهم .لكن «عاصفة احل��زم» لم تتمكن من تدمير قوة
احلوثيني ،أو وقف تقدمهم نحو احملافظات اجلنوبية،
أو حت��ى إيقافه��م ع��ن ش��ن هجماته��م عل��ى احلدود
اليمنية السعودية.

خطل السياسة

بدأ تدخل التحالف العس��كري في اليمن مس��تندا ً
إلى مبررات بدت وجيهة ومنطقية ،بيد أن هذا التدخل
كان ُيخف��ي وراءه ف��ي األس��اس هواج��س عربية من
نف��وذ إيران��ي ب��دأ يتم��دد ف��ي اليم��ن عب��ر احلوثيني
املدعومني م��ن طهران ،خاص��ة بعدما اس��تولوا على
العاصم��ة صنعاء وانقلبوا على حكومة هادي في 21
أيلول .2014
وتق��دم ه��ادي برس��الة إل��ى ق��ادة دول مجل��س
التعاون اخلليجي ،داعيا ً إلى التدخل عسكريا ً ملواجهة
غرمائ��ه احلوثي�ين .وق��ررت ه��ذه الدول االس��تجابة
لطلب هادي عدا س��لطنة عمان ،والحقا ً انسحبت قطر
م��ن التحالف على إثر األزمة اخلليجي��ة التي اندلعت
في حزيران املاضي.
لق��د ظنت الس��عودية أن دخول احل��رب احلالية
لصالح حكومة هادي ضد ميليش��يات احلوثي نزهة.
ُ
التحال��ف -بقي��ادة الري��اض -بداي�� ًة
وهك��ذا س�� ّمى
عملياتِه باليمن «عاصفة احلزم» ،طوال الفترة ما بني
 25آذار و 21نيس��ان ع��ام  .2015وذل��ك على اعتبار
أنها فترة كافية لتحقيق النصر واحلس��م عبر التدخل
العس��كري ،القائ��م أساس��ا ً عل��ى غ��ارات جوي��ة ضد

في اليمن :قتلى بتفجير انتحاري يهزّ عدن
قتل أربعة مدنيّ�ين مينيني على األقل وجرح
آخ��رون ج�� ّراء تفجير س��يارة مفخخ��ة فجر يوم
األربع��اء أمام مق��ر وزارة املالية ف��ي مدينة عدن
جنوبي اليمن.
وقال��ت مص��ادر محلي��ة إن س��يارة مفخخة
انفج��رت أم��ام املبن��ى الواقع ف��ي مديري��ة خور
مكسر وأحدثت دمارا ً هائالً في البناية املكونة من
س��بعة طوابق .وأضافت أن االنفج��ار كان عنيفا ً
ج��داً ،ود ّوى في أرجاء متفرقة من عدن ،وتس��بب
في تهشيم نوافذ املنازل القريبة.
ونقل��ت وكال��ة األنب��اء األملاني��ة أن س��يارة
مفخخة يقودها انتح��اري انفجرت بجانب مبنى

الروهينغا ..المواطنة أو تقرير المصير ..أمريكي ًا وعالمي ًا
ل��م ي ُفت عل��ى املراقب�ين أن زي��ارة الرئي��س دونالد
ترامب آلس��يا كان��ت تطبيق��ا ً لعقيدته السياس��ية بكون
«أميركا أوالً»؛ إذ لم ينبس ببنت شفة -خالل زيارته لكل
من الصني والفلبني -عن خرقهما حلقوق اإلنس��ان ،وهو
خرق كان ألميركا فض��ل إذاعته في املاضي .وكان غريبا ً
أن يختم ترامب زيارته للقارة امل ُ َر َّوعة مبحنة الروهينغا
في ميامنار دون صدور عبارة عنه بشأنها.
وزاد الط�ين بلّ��ة أن ترافقت زيارة ترام��ب مع زيارة
قصيرة لوزير خارجيته ركس تيلرس��ون مليامنار لم تزد
الصم��ت األميرك��ي على احملن��ة إال كآبة .فقد ق��ال الوزير
إن أمي��ركا بحاج��ة ملزيد م��ن املعلومات ع��ن الوضع في
ميامن��ار ،قب��ل أن تتفق مع األمم املتح��دة على أن ُمصاب
الروهينغا تطهير عرقي.
ودعا إلى حتقيق مس��تقل في أزم��ة الروهينغا ،ألن
م��ا ترام��ى إليهم عنه��ا فيه مالم��ح من اجلرائ��م املرتكبة
ضد اإلنس��انية ،وسينتظرون استكمال التحري ليتبينوا
م��ا إن كان تطهيرا ً عرقي��اً .وجاء إلى بي��ت القصيد ،وهو

عزوف أميركا عن ف��رض أي عقوبات على ميامنار لكبح
جم��اح تعدّياتها املزعجة ،ألنها لن جت��دي فتيالً في حل
املشكلة.
غير ٍ
خاف مع ذلك أن أميركا تراهن على أونغ س��ان
س��و تش��ي ،مستش��ارة الدولة في ميامنار (وس��نعرف
طبيع��ة اللقب أدن��اه) ،وزعيمة ح��زب التحالف الوطني
م��ن أجل الدميقراطية احلاكم ،احلائزة جلائزة نوبل عام
 ،1991لدوره��ا ف��ي مقاومة النظام العس��كري مبيامنار
م��دة عقدي��ن لالنتق��ال م��ن حك��م اجلي��ش إل��ى رح��اب
الدميقراطية.
فأميركا س��تكتفي -حتى ولو جاء ما يقنعها بأن ما
يجري في ميامنار تطهير عرقي -بعقوبات مس��ددة إلى
األفراد املتورطني فيه ،وستعفي الدولة من العقوبة حتى
تنضج الدميقراطية فيها على نار س��و تشي .ولهذا أثنت
سو تشي على تيلرس��ون -خالل زيارته -وز ّكته لسعة
عقله.
بدا ل��ي أن محنة الروهينغا معلقة على س��و تش��ي
بوتي��رة اس��تحقت
املراجع��ة؛ فهي موضع
إدانة وعتاب ممن أرادوا
نص��رة الروهينغ��ا،
وراحوا يعي��دون عليها
م��ا ج��اء عل��ى لس��انها
الطلي��ق باحلرية خالل
مقاومته��ا الدكتاتورية
ف��ي بلدها ،فيم��ا بلعت
ذل��ك اللس��ان الس��ليط
ف��ي محن��ة الروهينغا،
وجعل��وا مدار املس��ألة

إن إنق��اذ اليمنني من مس��تنقع احلروب املتطاولة
لي��س بي��د األمم املتح��دة الكس��يحة ،وال بأي��دي
املتصارع�ين اإلقليمي�ين الذي��ن متس��ك بتالبيبه��م
مصاحله��م؛ فاحلل واإلنقاذ بأي��دي اليمنيني وحدهم.
ولذلك عليهم تدبر قول اإلمام الشافعي:
ما َّ
حك جلد ََك مث ُل ُظ ْف ِر َك
َف َتو ََّل أ ْنتَ جَ ميعَ أ ْم ِر ْك
املس��ؤولية األول��ى تق��ع عل��ى عات��ق ال ُّنخ��ب
السياس��ية اليمني��ة الت��ي ارتض��ت أن تك��ون بالدها
مسرحا ً لصراعات القوى اإلقليمية حتقيقا ً ملصاحلهم
الضيق��ة ،وليس من بني اهتماماتهم أن يدفع الش��عب
اليمني فاتورة ذلك تقتيالً وجوعا ً ومرضا ً وتشريداً.
وم��ن املفارق��ات -الت��ي ال ب�� ّد م��ن أن تلف��ت نظر
اليمني�ين -أن التدخ��ل ف��ي
بالده��م قائ��م عل��ى مصال��ح
الق��وى املتصارع��ة عل��ى
أرضه��م ،وأن املزاع��م العقدية
ليس��ت س��وى غطاء ُيق� َّنّ
َّن� به
التدخل السافر؛ فمن قبل التقى
إبان حرب  1962في اليمن-الس��عوديون واإليراني��ون
ضد مصر جم��ال عبد الناصر،
ودعموا في نف��س الوقت طرفا ً
مينيا ً واحدا ً ه��و النظام امللَكي
الشيعي الزيدي!!}

بقلم :عبد الله علي إبراهيم
وازع األخ�لاق وأن توفي احلرة مبا وعدت .ونرى أميركا
م��ن جهة أخرى -تس�� ّوف في الضغ��ط بالعقوبة علىميامن��ار ،أم�لاً في أن يس��لُس زمام احلكم لس��و تش��ي؛
فتج��د محنة الروهينغا حلها على يديها في الدميقراطية
املستعادة.
ال أدري على أية حيثيات يعلق مناصرو الروهينغا
خالصه��م بصح��وة ضمي��ر «نوبلي��ة» من س��و تش��ي،
بضربه��م عل��ى وتر إخجاله��ا بعضويتها في ن��ادي تلك
اجلائزة .فكم هي املرات التي ناضل قومي ش��ديد القوى
مثل س��و تش��ي ضد محت��ل أجنبي أو مس��تبد محلي ،ثم
جاءه النصر ووجد نفس��ه ينح��از إلى خاصة قومه دون
سواهم.
وق��د وقف العالم عل��ى تراجيدية تخطي��ط ميامنار
حدودها املنغولية البوذية ،حني زرع اجلنود املتفجرات
على طول احل��دود من وراء الروهينغ��ا الفارين ،حتى ال
يحلموا بالعودة إلى وطنهم.
م��ن اجله��ة األخ��رى ،فلعل��ه م��ن اخلس��ران مبكان
امتن��اع أميركا -برهانها على س��و تش��ي ودميقراطيتها
املنتظ��رة -عن الضغ��ط الغليظ على ميامنار الس��تنقاذ
الروهينغا من براثن التطهير العرقي .فس��و تش��ي -هي
نفسها كأنثى -ضحية الظلم القومي امليامناري.
فق��د ح��ال دس��تور  2008دون أن تك��ون رئيس��ة
للجمهوري��ة بع��د ف��وز حزبه��ا الكاس��ح ف��ي انتخابات
2015؛ فقضى الدس��تور بأال تكون كذل��ك ألنها أم لذرية
م��ن رج��ل أجنبي .وه��ذا مطلب ف��ي نقاء األم��ة غاية في
الغلو.
وبالنتيجة أخذ مكا َنها في الرئاس��ة واح ٌد من أقرب

ل��وزارة املالي��ة مبديرية خور مكس��ر .وبحس��ب
املص��ادر ،هرعت س��يارات اإلس��عاف إل��ى موقع
االنفج��ار ،في حني لم تعلن أي جهة مس��ؤوليتها
عن الهجوم.
وقال مصدر إن الضحايا من الباعة املتجولني
الذين عادة يفترش��ون الشارع العام أمام املبنى،
مشيرا ً إلى أن عدد القتلى رمبا يكون أكثر.
ويقع مبن��ى املالية في حي جتاري بش��ارع
ع��ام يض��م ع��ددا ً م��ن املراف��ق احلكومي��ة بينها
مستش��فى اجلمهوري��ة وكلي��ة الط��ب ومكت��ب
الضرائب ومعه��د العلوم الصحي��ة ومبنى إدارة
اإلنشاءات.

مقربيها ،عاملا ً بأنه «متيّس» في لغتنا ،وهو الرجل الذي
ُيس��تدعى لتحليل عودة الطالق ثالثا ً إلى زوجها .وقالت
سو تشي إن أمر الرئاسة سيكون لها من وراء ستار .ولذا
وصفها صحفي ميامناري بأنها «محرك الدُّمى األعظم».
من جان��ب ث��ان؛ واضح م��ن تركيب��ة الدميقراطية
امليامناري��ة احلالي��ة فس��اد خط��ة أمي��ركا الس��تعادة
الدميقراطية مراهنة على ثقل سو تشي الرمزي .فاجليش
امليامناري متغلغل في هذه التركيبة وله دس��توريا ً ربع
املقاعد في املجالس النيابية القومية واحمللية.
فه��و يحتل -مث�لاً وبن��ص الدس��تور 110 -مقاعد
ف��ي مجل��س الن��واب الذي حلزب س��و تش��ي في��ه 255
نائب��اً .ع�لاوة على احت��كار اجليش ل��وزارات ثالث ،هي
الدف��اع والداخلي��ة واحلدود .فالصبر حت��ى تنضج هذه
الدميقراطي��ة املغشوش��ة عل��ى ن��ار رمزية س��و تش��ي،
ورهان األميركان عليها ،طريق مس��دود س��يزيد معاناة
الروهينغا.
وال أدل على مظاهر انسداد هذا الطريق من فشل قيام
حكومة سو تش��ي بتحقيق صريح في محنة الروهينغا.
وبل��غ من عتوه��ا أن منعت منظمات حقوق اإلنس��ان من
دخ��ول إقليم أراكان لتس��تقل بتحقيق ع��ن احلقيقة على
األرض .وصار حتقيق ميامنار لنفس��ها بنفس��ها لعبتها
املفضلة.
ً
أما اجليش فقد سبقنا جميعا بالتحقيق في احملنة،
نفس��ه م��ن كل عيب ،وص��رف املآخذ عل��ى فظاظته
وب ّرأ َ
ُ
اضطر إليه ف��ي حرب إرهابهم.
مع الروهينغ��ا بأنها مما
س��ينتفع الروهينغا م��ن الدميقراطية كم��ا انتفعوا منها
في س��نوات ما بعد االس��تقالل عام  ،1848التي كان لهم
فيها وحدها متثيل مستحق في الوظيفة السياسية .ولن
ينجح مسعى أميركا الستتباب الدميقراطية في ميامنار
بالتسويف.
فعليه��ا أن تس��مي مالحق��ة الروهينغا ف��ي ميامنار
باس��مها ،فهي م��ا ت��زال تنتظر حتقيق��ا ً تطمئ��ن به على
أن م��ا يجري للروهينغا اس��تئصال عرق��ي وليس مجرد
جرائم ضد اإلنس��انية .ولم تأخذ مبا اتفق لألمم املتحدة
ومنظمات حقوق اإلنسان من أنه تطهير عرقي}.
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المفتي دريان :حذار التدخل في قضايا غيرنا!
دعا مفتي اجلمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان
في كلمة له ملناسبة ذكرى املولد النبوي الشريف الى
االلتزام الكامل بسياس��ة الن��أي بالنفس وقال« :إننا
ف��ي حياتنا اخلاص��ة والعام��ة ،وحياتن��ا الوطنية،
وف��ي تعامالتنا في ما بيننا ،وفي تعاملنا مع جوارنا
العربي ،إمن��ا نعاني أزمة .يس��أل أحدنا عن حقوقه
ومطامح��ه ومطامع��ه ،لكن��ه ال يس��أل ع��ن واجباته

والتزاماته .ويس��أل عما ميكنه أخذه واالستئثار به،
وال يس��أل عما ين��ال محيطه ووطنه وبن��ي قومه من
جراء ذلك».
وتاب��ع دري��ان« :إن من األمان��ة للرس��الة التي
نحملها مبقتضى الدي��ن واألخالق والوطنية ،القول:
إن إخوانن��ا الع��رب ،ولي��س من��ذ األزم��ة األخي��رة،
يش��كون م ّر الش��كوى م��ن إيذائن��ا ،أو إي��ذاء فئة منا

في ذكرى المولد:
ولد الهدى فالكائنات ضياء

في مناس��بة طيب��ة مبارك��ة غالية علين��ا جميعاً،
ذك��رى مولد رس��ولنا -صلى الله عليه وس��لم -ونحن
نحتف��ي ونحتفل بالذك��رى ،وأمتنا اإلس�لامية يكتنفها
كثي��ر من الظ��روف واملالبَس��ات ،ويحيط به��ا كثير من
األه��وال واألع��داء ..األم��ة اإلس�لامية الت��ي أس��س لها
وأوجدها وأقامها رس��ولنا صلى الله عليه وسلم ،تأتي
ذك��رى مول��ده صلى الل��ه عليه وس��لم ونح��ن في هذه
احلال.
هذه األمة التي أري��د لها من ربها أن تكون خير أمة
اس< آل
أخرجت للناسُ > ..ك ْن ُت�� ْم َخ ْي َر أ ُ َّم ٍة أ ُ ْخرِجَ تْ لِل َّن ِ
عم��ران ..110 :ه��ذه األم��ة بتراثها وتاريخه��ا الناصع
ومبنهجها وبرس��ولها ..بقرآنها ..بثوابتها ..برجالها..
مب��ا قدمت للبش��رية عب��ر تاريخه��ا من خير وس�لام..
ه��ذه األمة يج��در به��ا اآلن وه��ي حتتفل بذك��رى مولد
رس��ولها صلى الله عليه وس��لم ،أن تنظر في منهجها،
وف��ي حقيقي��ة دينه��ا ،وأن تنظر ف��ي ثوابته��ا ،وأن في
تاريخها ،وأن تنظر ف��ي قرآنها قبل ذلك وبعد ذلك ،وأن
تنظ��ر في س��نة رس��ولها صلى الل��ه عليه وس��لم كيف
الوح��ي ،وكي��ف فهِم الدي��ن ،وكي��ف ط َبّق هذا
اس��تقبل
َ
الدي��ن؟ وكيف ق��ام عليه؟ وكي��ف أوجد األم��ة؟ وكيف
أنش��أ الدولة؟ وكيف أوجد هذه األمة املباركة؟ بقيمتها
التي اس��تمرت ،ومبنهجها الذي عاش حتى وصل إلينا
هكذا ناصعا ً ّ
غضا ً طريّ��ا ً صحيحاً ،محفوظا ً بفضل الله
عز وجل -من خ�لال مصد َريه الصحيحني :من القرآنومن س َّنته ..األمة التي رفعَت راية احلق ..والتي كانت
ه��ي دليل الناس إلى اخلي��رَ > ..ومَا أ َ ْر َس��لْ َن َ
اك إِالَّ َر ْح َم ًة
ِّللْ َعالمَ ِ َ
ني< األنبياء.107 :
رس��ولنا -صل��ى الل��ه علي��ه وس��لم -رحم��ة الله
للخلق كافة؛ للمسلمني ولغير املسلمني ..هذه رسالته..
هك��ذا كان منهج��ه وما زال ،وهذه كان��ت حياته -صلى
الله عليه وس��لم -وأصحابه معه ،وم��ن جاء بعده من
األصحاب ،ومن سار على دربهم من األتباع ..هكذا جيالً
بعد جيل ،تنش��ر اخليري��ة في الن��اس ،تؤ ّمن اخلائف،
وتتعام��ل م��ع كل الناس؛ نش��را ً للح��ق ،واحت��وا ًء لكل
أن��واع البش��ر الراغبني في أن يعيش��وا ف��ي كنفها ،وأن
يتحلوا مبا تتحلى به في معامالتها ..الرحمة املس��داة،
نعمة الله على خلقه.
هك��ذا يج��ب أن ننظ��ر ف��ي التاريخ؛ لنع��رف كيف
كان ألس�لافنا الفضل في أن ينش��روا اخلير في الناس،
وينشروا هذا الدين مبا فيه من خير إلى الدنيا بأسرها.
كي��ف س��اروا ب��ه ش��رقا ً وغرب��اً .وكي��ف أوصل��وه إلى
الناس صحيحا ً بالقول وبالس��لوك وبالعمل وبالصبر
وبالتعام��ل وباألخ�لاق! رس��ولنا -صل��ى الل��ه علي��ه
��ق عَ ظِ ي ٍم< ،وقول��ه« :إمنا
وس��لمَ > :-وإ ِ َّن�� َك َل َعلَ��ى ُخلُ ٍ
بعث��ت ألمتم م��كارم األخالق» ..ه��ذا التاري��خ الناصع
لهذه األمة -برجالها عب��ر التاريخ -لم تعت ِد على أحد،

ولم ُت ِر ْق دماء أحد ،ولم تس��تع ِل عل��ى أحد إال مبنهجها
الطيب املبارك ،الذي هو الرحمة واملرحمة للخلق كافة.
اآلن ه��ذه األم��ة يري��د له��ا أعداؤها أن تخ��رج عن
صحي��ح دينها ،وأن تترك بع��ض منهجها ،وأن جتتزئ
ه��ذا املنهج ،وأن تأخذ منه وتترك؛ ليس��هُل على عد ّوها
أن يقض��ي عليها ،ويهيمن عليها ،ولكن هيهات هيهات..
ل��ن يفل��ح ه��ؤالء؛ ألن الل��ه -ع��ز وج��لَّ -
تكف��ل بحفظ
بأصحاب الدعوات،
الدين ،يحفظ الله الدين بالرج��ال
ِ
بأبن��اء هذه األم��ة اخل ِيّري��ن الطيبني ،الذي��ن يحتفلون
بذك��رى مولده صلى الله عليه وس��لم بالعمل بس�� َّنته،
وبالس��ير على دربه ،وبانتهاج نهجه؛ بنصرة إخوانهم
في كل م��كان ،بنص��رة إخوانهم في احل��ق ،وبالوقوف
ف��ي وجه الظل��م ،وبالصبر على امل��كاره ،وبالدعوة إلى
الله باحلكمة واملوعظة احلس��نة ،من غي��ر جبروتٍ وال
استعالءٍ؛ ولكن من غير تركٍ وال تقصي ٍر ،وال قبول بإذالل
وال ذ ٍّل ،وال هيمن��ة م��ن أصحاب مناهج دوني��ة عليها..
هكذا يجب أن تكون هذه األمة.
واج��ب علينا ونحن نحتفل بذك��رى مولده -صلى
الله عليه وسلم -هذه األيام أن نستعيد هذه الذكريات،
وأن نس��تعيد ه��ذه الثوابت ،وأن نفقه ه��ذا املنهج ،وأن
نقوم عليه ،وأن جناهد في سبيل نشره؛ ألن فيه اخلير-
كل اخلير -للناس كافة ..الله س��بحانه وتعالى يحفظ
دينه وأهل دينه ،ومن يقف معهم ،ويسير حتت لوائهم؛
إلعالء كلمة احلق ..الل��ه غاية هؤالء؛ فهم يقومون على
كل هذا األمر؛ إرضا ًء لله سبحانه وتعالى.
حتت��اج ه��ذه األم��ة اآلن إل��ى أن تع��ود إل��ى ه��ذه
الثواب��ت ،إل��ى أن تع��ود إل��ى ه��ذه احلقائ��ق ،إل��ى أن
تع��ود إلى ه��ذا املنهج ،إل��ى أن تعود إلى ربه��ا ،إلى أن
تع��ود إلى س��نة رس��ولها ،إلى أن تستمس��ك ب��كل هذا
قوال ً وعمالً وس��لوكا ً وصبرا ً ومجاه��د ًة وجهاداً ،بحكمة
معروف��ة ع��ن هذه األمة عل��ى طول طريقه��ا وتاريخها،
وبق��در ٍة عالي��ة على النف��اذ ببصيرة احل��ق إلى مواطن
احلق؛ لكي يس��تقيم احلال ،وتعود إلى هذه الدنيا راية
الس��لم والس�لام احلقيقية في ظل اإلسالم ،في ظل ربها
س��بحانه وتعالى -الذي ال يريد خللقه إال اخلير؛ ولكن
الناس أحيانا ً يختارون غير ذلك.
حري
أيها اإلخوة املس��لمون الكرام ف��ي كل مكان..
ٌّ
بن��ا وجدير بنا ،ب��ل واجب علينا ونح��ن نحتفل بذكرى
مولد الرس��ول محمد -صلى الله عليه وسلم -أن ننظر
في كل هذا ،وأن نأخذ أنفس��نا جميعا ً به ،وأن نستشعر
جميعا ً املس��ؤولية جتاهه ،وأن نأخذ اخلطوات اجلادة
نحو الوصول إلى هذه الغايات بهذه السبل والوسائل،
والله -سبحانه وتعالى -قادر قاهر فوق عباده ،ينصر
من ينصره ..إنه عزيز حكيم ..وصلَّى اللهم على سيدنا
محم��د ،وعل��ى آل��ه وصحب��ه وس��لم ..والس�لام عليكم
ورحمة الله وبركاته}.

ألمنهم واس��تقرار بلدانهم ،وس��ط األحداث الطاحنة
غص��ت به��ا منطقتن��ا العربي��ة في الس��نوات
الت��ي ّ
املاضي��ة .وال ميك��ن القول :اننا ال نس��تطيع أن نفعل
ش��يئا ً إزاء ذلك ،ألنه يف��وق قدراتنا ،فه��ذا القول غير
صحي��ح وغير مالئم في تصرف��ات األفراد ،فكيف في
تصرفات الدول؟».
ولفت مفت��ي اجلمهورية الى أننا «كن��ا قد قررنا
وباإلجم��اع ،منذ عام  2011النأي بالنفس أو احلياد
إزاء ما يحدث باجلوار .وكان ميكن االلتزام به ،ونحن
الي��وم بحاجة ماس��ة إلى االلت��زام الكامل بسياس��ة
الن��أي بالنف��س ،حرصا ً على أنفس��نا وعل��ى وطننا،
ولتقليل األضرار إن لم ميكن دفع الضرر كله».
واض��اف مفتي اجلمهورية« :نح��ن مررنا بأزمة
وطنية مقلقة بعد اس��تقالة الرئيس سعد احلريري،
ونح��ن معه ف��ي م��ا يحاوله م��ن إحداث ت��وازن في
السياسات الوطنية .وكما توحد اللبنانيون من حول
الرئيس الش��هيد رفيق احلريري  ،هم موحدون اليوم
من حول الرئيس س��عد احلري��ري للنهوض بالدولة
وتفعيل مؤسساتها».
وش��دّد على ان «سياس��ة ال ض�� َرر وال ضرار هي
م��ن مت��ام احلكمة والع��دل واملنطق ال��ذي ينبغي أن
نعال��ج به قضايانا ،لتق��وى وحدتنا الوطنية ،ولكي
ال يتعرض وطننا وأمننا وعيش��نا لألخطار ،نريد أن
يكون لبنان آمنا ً مطمئنا ً مس��تقرا ً موحدا ً نائيا ً بنفسه

دا�ؤنـا و دوا�ؤنـا

عما يجري في املنطقة ،وحذار من التدخل في قضايا
غيرن��ا من أش��قائنا العرب .يكفينا ما في��ه وطننا من
أزمات».
ولفت الى اننا «نتوس��م خيرا ً باملش��اورات التي
أجريت وجتري في قصر بعب��دا ،التي نأمل أن تظهر
إيجابياتها ف��ي األيام املقبلة ،بانفت��اح اجلميع على
التع��اون ،للخ��روج من األزم��ة التي دفع��ت الرئيس
سعد احلريري إلى االستقالة ثم التريث بها ،إفساحا ً
ف��ي املجال للح��وار ،م��ن أجل إنق��اذ لبن��ان ،بتفاهم
وطن��ي ،يعيد اس��تئناف عم��ل احلكوم��ة ،التي نحن
بأمس احلاجة إليها ،خصوصا ً أننا على أبواب إجراء
االنتخابات النيابية ،التي ينتظرها اللبنانيون بفارغ
الصبر ،النتظام احلياة الدستورية في لبنان».

بقلم :الشيخ نزيه مطرجي
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«التحالف اإلسالمي» يُق ّر العمل الجماعي لمحاربة خطر اإلرهاب
أك��د األم�ين الع��ام للتحالف اإلس�لامي العس��كري
حملارب��ة اإلرهاب الفري��ق عبد اإلله بن عثم��ان الصالح،
أن وزراء دف��اع دول التحال��ف اإلس�لامي العس��كري
حملارب��ة اإلرهاب أكدوا عزم دولهم على تنس��يق اجلهود
وتوحيده��ا لدرء مخاط��ر اإلرهاب والوق��وف ضده ،كما
ش��ددوا عل��ى أهمي��ة اجلهد املش��ترك والعم��ل اجلماعي
املنظ��م والتخطي��ط االس��تراتيجي الش��امل للتعامل مع
خطر اإلرهاب ووضع حد ملن يسعى لتأجيج الصراعات
الطائفية ونشر الفوضى والفنت والقالقل داخل دولهم.
وقال ل��دى إعالن��ه البي��ان اخلتام��ي لالجتماع في
مؤمت��ر صحف��ي عق��د في خت��ام أعم��ال االجتم��اع األول
ملجل��س وزراء دف��اع التحال��ف اإلس�لامي العس��كري
حملاربة اإلرهاب ،الذي عقد في الرياض يوم االحد ،حتت
ش��عار «متحالفون ضد اإلرهاب» ،مبشاركة وزراء دفاع
دول التحال��ف اإلس�لامي العس��كري حملارب��ة اإلرهاب،
ووف��ود دولي��ة وبعث��ات رس��مية م��ن ال��دول الداعم��ة
والصديق��ة :إن دول التحال��ف تؤك��د أن اإلرهاب أصبح
يمُ ث��ل حتدّيا ً وتهدي��دا ً ُمس��تمرا ً ومتناميا ً للس��لم واألمن
واالس��تقرار اإلقليمي والدولي ،حيث تخطى حدود الدول
وجت��اوز جميع القيم وأضحى أش��د فتكا ً من ذي قبل ،وال
سيما في عاملنا اإلسالمي الذي ُيعاني من جرائم اإلرهاب
وما تخلفه من خس��ائر فادح��ة ف��ي األرواح واملمتلكات،
ووأد ألح�لام قط��اع عريض من املجتمع��ات التي تعيش
بس��كينة وس�لام .وفي ما يلي بعض ما ج��اء في البيان:
البي��ان اخلتام��ي لالجتم��اع األول ملجل��س وزراء دف��اع
التحالف اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهابُ ،يعربون
عن بالغ تقديرهم جلهود اململكة العربية الس��عودية في
تشكيل هذا التحالف وشكرها على استضافتها الجتماع

مجلس وزراء الدفاع لدول التحالف.
ويؤك��د وزراء الدفاع أن اإلرهاب أصبح يمُ ثل حتدّيا ً
وتهدي��دا ً ُمس��تمرا ً ومتنامي��ا ً للس��لم واألمن واالس��تقرار
اإلقليم��ي والدولي ،حي��ث تخطى حدود ال��دول وجتاوز
جمي��ع القيم وأضحى أش��د فت��كا ً من ذي قبل ،وال س��يما
ف��ي عاملنا اإلس�لامي ال��ذي ُيعاني م��ن جرائ��م اإلرهاب
وما تخلفه من خس��ائر فادح��ة ف��ي األرواح واملمتلكات،
ووأد ألح�لام قط��اع عريض من املجتمع��ات التي تعيش
بس��كينة وس�لام .كما يؤكدون عزم دولهم على تنس��يق
اجله��ود وتوحيده��ا ل��درء مخاط��ره والوق��وف ض��ده،
و ُيش��ددون على أهمية اجلهد املشترك والعمل اجلماعي
املنظ��م والتخطي��ط االس��تراتيجي الش��امل للتعامل مع
خطر اإلرهاب ووضع ح ّد ملن يسعى لتأجيج الصراعات
والطائفية ونشر الفوضى والفنت والقالقل داخل دولهم.
وإدراكا ً منه��م ألهمي��ة تفعيل محارب��ة اإلرهاب في
مجاالته املختلفة ،فقد اتفقوا على اآلتي:
أوالً :في املجال الفكري:

بوتين يؤكد دعم حق الشعب الفلسطيني
في تقرير مصيره
أعرب الرئيس الروسي ،فالدميير بوتني ،يوم الثالثاء ،عن التزام بالده موقفها املبدئي في دعم حق
الشعب الفلسطيني بتقرير املصير.
جاء ذلك في برقية بعثها بوتني إلى نظيره الفلس��طيني ،محمود عباس ،مبناس��بة يوم التضامن
العاملي مع الشعب الفلسطيني ،بحسب وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».
وق��ال بوت�ين في برقيته« :إن روس��يا بصفتها عضوا ً دائم��ا ً مبجلس األمن ،وف��ي اللجنة الرباعية
(حول القضية الفلسطينية) ،تؤكد موقفها املبدئي بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره».
وتابع بأن بالده تؤيد «إيجاد التس��وية العادلة والش��املة للصراع الش��رق أوسطي ،على أساس
الشرعية الدولية الثابتة ،مبا فيها قرارات مجلس األمن ،ومبادرة السالم العربية».
وأضاف« :نتيجة لهذه التس��وية يجب إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية ،الذي بدأ عام
 ،1967وإقامة دولة فلسطني وعاصمتها القدس الشرقية».
كذلك شدّد بوتني على دعم املصاحلة الفلسطينية ،واستعداده ملواصلة تطوير الروابط االقتصادية
مع فلس��طني ،و«املشاركة النشيطة في إيجاد حلول للقضايا االجتماعية امللحة ،التي يواجهها الشعب
الفلسطيني»} .

األميركيين
أردوغان :توصلنا لنقاط مشتركة مع
ّ
ق��ال الرئي��س التركي رج��ب طيب أردوغ��ان إنه
توص��ل إل��ى نق��اط مش��تركة ف��ي العالق��ات التركية
األميركي��ة خالل املكامل��ة الهاتفي��ة الت��ي أجراها يوم
اجلمعة املاض��ي مع نظيره األميرك��ي دونالد ترامب،
مؤك��دا ً أنه��ا املرة األول��ى منذ فترة طويل��ة التي يكون
فيها البلدان على «نفس املوجة».
وأضاف أردوغان ي��وم الثالثاء -في كلمة لنواب
حزب العدالة والتنمية احلاكم بالبرملان -أنه تباحث
م��ع ترامب حول كافة املس��ائل التي تخ��ص البلدين،
مب��ا في ذل��ك دعم واش��نطن لوحدات حماية الش��عب
الكردية في س��وريا ،وقضية إع��ادة زعيم منظمة فتح
الل��ه غولن إلى تركي��ا ،إلى جانب التع��اون في مجال
الصناعات الدفاعية.
وتاب��ع الرئي��س الترك��ي أن نظي��ره األميرك��ي
س��يعاود االتصال به خالل األس��بوع اجلاري ،مشيرا ً
إلى أن املباحثات بني البلدين ستستمر.
وذكر بيان ص��ادر عن املكتب اإلعالمي للرئاس��ة
التركي��ة ،حول االتصال الهاتفي ،أن أردوغان وترامب
تطرقا للقضايا الثنائية ،وتب��ادال وجهات النظر حول
قضايا إقليمية ،فضالً عن تناولهما األزمة السورية.
ووفقا ً لوزي��ر اخلارجية الترك��ي مولود جاويش
أوغل��و فإن ترام��ب أبل��غ أردوغان ي��وم اجلمعة بأنه
أص��در تعليمات بعدم تزويد وحدات حماية الش��عب
باألسلحة.
لكن وزارة الدف��اع األميركي��ة (البنتاغون) قالت

ي��وم االثنني إنها بص��دد مراجعة «تعدي�لات» تتعلق
باألس��لحة للقوات الكردية الس��ورية ،ولكن لم تذهب
حلد التصريح بوقف نقل األسلحة ،مشيرة إلى أن مثل
هذه القرارات ستستند إلى متطلبات ساحة القتال.
وكان أردوغ��ان قال للصحفيني ف��ي البرملان بعد
إلقاء كلمته إنه س��يجري بحث بي��ان البنتاغون أثناء
اجتماع مجلس األمن القومي التركي في وقت الحق.
وكان��ت العالق��ات الدبلوماس��ية ب�ين البلدي��ن
توترت بسبب عدة خالفات ،خاصة فيما يتعلق بدعم
الوالي��ات املتح��دة للوح��دات الكردية الس��ورية التي
تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية}.

 -1أك�� ًد الوزراء عزمهم
على العمل ملواجهة التطرف
واإلره��اب بجمي��ع مفاهيمه
الفكري��ة،
وتصورات��ه
وكش��ف حقيقت��ه وفض��ح
أوهامه ومزاعمه وأس��اليب
زيف��ه وخداعه ف��ي توظيف
النص��وص واألح��داث،
وذلك إدراكا ً منهم الس��تلهام
اإلرهابي�ين ملنهج��ي الغل�� ّو
والتط��رف م��ن األف��كار
املغلوطة والتفسيرات اخلاطئة للنصوص الدينية..
 -2التص��دي لإلره��اب بالوس��ائل العلمي��ة وإبراز
املفاهي��م اإلس�لامية الصحيح��ة ،وص��وال ً إل��ى إيض��اح
حقيقة اإلس�لام املُعتدل الذي ينسجم مع الفطرة السوية
ويتعايش مع اآلخر بأمن وسلم وعدل وإحسان.
ثانياً :في املجال اإلعالمي:
 -1أ ًك��د الوزراء الدور الرئيس��ي لإلع�لام واألولوية
القص��وى في اس��تثماره ف��ي محاربة اإلره��اب وإيضاح
حقيقت��ه ،والعم��ل عل��ى مواجه��ة الدعاي��ة اإلعالمي��ة
اإلرهابية وتقويض مرتكزاتها ،واحليلولة بني اإلرهابيني
واستخدام اإلعالم في إيصال الرسائل اإلرهابية.
 -2ش��دد ال��وزراء عل��ى أهمي��ة توظي��ف اإلع�لام
بجمي��ع وس��ائله وأش��كاله حملارب��ة الفك��ر املتطرف من
أي مص��در كان ،والتصدي للدعاي��ات اإلرهابية ،ورموز
الفكر املتطرف وكش��ف أس��اليبهم في الترويج ألفكارهم
املنحرفة ..وتعرية تصوراتهم ومناهجهم.
 -3أ ًكد الوزراء أهمية اس��تثمار اإلع�لام اجلديد في
توعية أفراد املجتمع وتفادي التغرير بهم.
ثالثاً :جتفيف مصادر متويله:
 -1أكد الوزراء أهمية جتفيف منابع متويل اإلرهاب
وقط��ع أي تغذي��ة مالي��ة لعملياته وأنش��طته ،من خالل

تعزي��ز اجلهود واملس��ارعة ف��ي اتخ��اذ جمي��ع التدابير
واإلج��راءات الالزم��ة ملكافح��ة متويل��ه مب��ا يكف��ل قطع
مصادره.
 -2ش��دد ال��وزراء على زي��ادة التنس��يق والتعاون
الفن��ي واألمني ف��ي تب��ادل البيانات واملعلوم��ات ،ونقل
املعارف واخلبرات في مجال مكافحة متويل اإلرهاب.
 -3أك��د ال��وزراء أهمي��ة التأك��د م��ن كفاي��ة النظ��م
واإلجراءات وفعاليتها في التضييق على متويل اإلرهاب،
وزيادة مس��توى الوعي بالطرق واألساليب واإلجتاهات
لتمويل عملياته.
رابعاً :محاربة اإلرهاب عسكرياً:
 -1أك��د الوزراء أهمية الدور العس��كري في محاربة
خط��ر اإلرهاب وتعزيز األمن والس��لم ف��ي دول التحالف
اإلس�لامي ،واملس��اهمة ف��ي األم��ن والس��لم اإلقليم��ي
والدولي.
 -2ش��دد الوزراء عل��ى أهمية تأم�ين دول التحالف
ما يل��زم من قدرة عس��كرية تضمن إضع��اف التنظيمات
اإلرهابي��ة وتفكيكه��ا والقض��اء عليه��ا وع��دم إعطائه��ا
الفرصة إلعادة تنظيم صفوفها.
 -3اتف��ق الوزراء عل��ى أهمية دور (مرك��ز التحالف
اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب) في تنسيق اجلهود
العس��كرية وتكاملها وتبادل املعلومات واالس��تخبارات
وعقد الدورات التدريبية والتمارين املشتركة الالزمة.
خامساً :آلية عمل التحالف:
ن�� ّوه ال��وزراء بجه��ود اململك��ة العربية الس��عودية
بقيادة هذا التحالف واتفقوا على ما يلي:
 -1تأمني مقر لـ(مركز التحالف اإلسالمي العسكري
حملاربة اإلرهاب) في الرياض.
 -2يتول��ى رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالف
اإلسالمي العسكري حملاربة اإلرهاب تعيني األمني العام
للتحالف (رئيس املركز) ،والقائد العسكري للتحالف.
 -3عزمه��م عل��ى مضاعف��ة اجلهود لتعزي��ز العمل
املش��ترك في أي عملية أو برنامج أو مب��ادرة ضمن إطار
التحالف اإلس�لامي العس��كري حملاربة اإلره��اب ووفقا ً
لتنظيم املركز وآلياته}.

تلوح ألوروبا بصواريخ بعيدة المدى
إيران ّ
ح�� ّذر احل��رس الث��وري
اإليران��ي أوروب��ا م��ن التدخل في
امللف الصاروخي لب�لاده ،مل ّوحا ً
بزيادة م��دى الصواريخ اإليرانية
ح��ال تدخل االحت��اد األوروبي في
ه��ذا املل��ف .وق��ال العميد حس�ين
سالمي نائب قائد احلرس الثوري
اإليران��ي« :إذا ه��ددت أوروب��ا
طه��ران ف��إن احل��رس الث��وري
س��يزيد مدى صواريخه ألكثر من
ألفي كيلومتر».
ونقلت وكالة فارس اإليرانية
ع��ن س�لامي قول��ه« :إذا كنا نبق��ي م��دى صواريخنا
عن��د ألف��ي كيلومت��ر فه��ذا ليس بس��بب االفتق��ار إلى
التكنولوجيا إننا نلتزم مببدأ استراتيجي».
وأض��اف« :حتى اآلن نش��عر ب��أن أوروبا ال متثل
تهدي��داً ،ولذل��ك ل��م ن��زد م��دى صواريخنا ،ولك��ن إذا
كانت أوروبا تريد أن تتحول إلى تهديد فس��نزيد مدى
صواريخنا».
وج��اءت تصريح��ات س�لامي بعد دعوة فرنس��ا
إل��ى إجراء حوار «ح��ازم» مع إيران بش��أن برنامجها
للصواريخ البالستية وإلى مفاوضات محتملة بشأن
ه��ذه القضي��ة ،منفصل��ة ع��ن االتف��اق الن��ووي الذي
توصلت إليه إيران مع القوى الكبرى عام .2015
وكان قائ��د احل��رس الث��وري اإليران��ي اجلن��رال
محم��د علي جعفري ق��د أعلن الش��هر املاضي أن مدى
الصواري��خ اإليرانية ميكن أن يغطي «معظم املصالح
والق��وات األميركي��ة ف��ي املنطق��ة ،وم��ن ثم فإي��ران ال
حتتاج لزيادته».
وأض��اف جعفري أن مدى الصواريخ البالس��تية
اإليرانية «يقوم على أس��اس املدى الذي حدده الزعيم
األعل��ى آية الل��ه على خامنئ��ي قائد القوات املس��لحة
اإليرانية».
وتط��رق س�لامي ف��ي تصريحات��ه الت��ي نقلته��ا
وكال��ة فارس إلى احلديث عن اليم��ن قائالً« :إن اليمن
محاصر بش��كل كامل ،كيف ميك��ن أن نكون قدمنا لهم
أي صواريخ؟».
واعتبر أنه إذا كان بوس��ع إيران إرس��ال صاروخ
إل��ى اليم��ن «فهذا يثب��ت عج��ز التحالف الس��عودي.

ولكنن��ا ل��م نعطهم صواري��خ» ،مضيف��ا ً أن احلوثيني
«جنح��وا في زيادة مدى ودق��ة صواريخهم في إجناز
علمي».
واتهمت الواليات املتحدة إيران هذا الشهر بتزويد
احلوثيني ف��ي اليمن بصاروخ أُطلق على الس��عودية
في مت��وز املاضي ،ودعت األمم املتحدة إلى محاس��بة
طه��ران عن خرق قراري��ن ملجلس األم��ن .ونفت إيران
تزويد احلوثيني بصواريخ أو أسلحة.
وقال جعف��ري يوم اخلميس املاض��ي إن إيران ال
تقدم س��وى «املش��ورة والدعم املعن��وي» للحوثيني،
وف��ي م��ا يب��دو أن��ه تصحي��ح لتصريح��ات جعفري
ق��ال س�لامي :إن دع��م إي��ران للحوثي�ين «سياس��ي
ومعنوي».
ومتل��ك إي��ران أح��د أكب��ر برام��ج الصواريخ في
الش��رق األوس��ط ،ولديها بعض الصواري��خ املوجهة
بدقة ،ويغطي مداها إسرائيل.
وفرض��ت الواليات املتح��دة عقوبات م��ن جانب
واحد على إيران قائل��ة إن جتاربها الصاروخية متثل
خرق��ا ً لقرار أصدرته األمم املتح��دة ويدعو طهران إلى
ع��دم القيام بأنش��طة لها صلة بصواري��خ قادرة على
حمل أسلحة نووية.
وتقول الوالي��ات املتحدة إن برنام��ج الصواريخ
اإليراني يش��كل انتهاكا ً للقانون الدول��ي ،ألن بإمكان
ه��ذه الصواري��خ حم��ل رؤوس حربي��ة نووي��ة ف��ي
املس��تقبل .فيما تنفي إيران سعيها إلى امتالك أسلحة
نووي��ة وتق��ول إن برنامجها الن��ووي ألغراض مدنية
فقط}.
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أنشطة

مبادرة طرابلس عاصمة لبنان االقتصادية
هي مشروع نهضوي واقتصادي
زار املس��ؤول السياس��ي
للجماعة اإلس�لامية في الشمال
األس��تاذ ايه��اب ناف��ع وأعضاء
اللجنة السياس��ية في اجلماعة
غرف��ة التج��ارة والصناع��ة
والزراعة في طرابلس والشمال
والتق��ى رئيس الغرفة األس��تاذ
توفيق دبوس��ي وبعض أعضاء
إدارة الغرف��ة ،حي��ث ش��رح
دبوس��ي لوفد اجلماع��ة مبادرة
« :طرابل��س عاصم��ة لبن��ان
االقتصادي��ة» الت��ي تعطي طرابلس ش��يئا ً من املنزلة
واملكان��ة الت��ي تس��تحق ،نظ��را ً ألهمي��ة موقعها على
س��احل البحر األبيض املتوس��ط واملراف��ق املوجودة
فيها.
ب��دوره أيّد نافع باس��م اجلماعة اإلس�لامية هذه
املب��ادرة الت��ي ميك��ن أن تعط��ي ص��ورة حقيقية عن

طرابلس كمدينة تاريخية عريقة ذات فعالية مشهورة
بعمله��ا التج��اري وصناعاتها احمللية املوس��ومة بها
واملنتش��رة في العديد من املناطق والبلدان ،وأ ّكد على
ض��رورة ب��ذل اجلهد ال�لازم لهذا املش��روع النهضوي
االقتصادي الذي يحقق فرص عمل للمواطن اللبناني
عموما ً والطرابلسي خصوصاً.

إطالق حملة «بنورك اهتدينا»
بمناسبة ذكرى المولد النبوي

انطلقت  2017أولى فعاليات حملة محمد بنورك
اهتدين��ا « »Sky Lanternsم��ن منطق��ة ع�ين
املريسة في بيروت.
ب��دأ النش��اط بع��زف موس��يقي لف��وج خال��د بن
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الولي��د ،وقد تضمن مس��ابقات وتوزيع هدايا ،رس��ما ً
على وجوه األطفال وألعابا ً كشفية للمارة.
واختت��م النش��اط بإط�لاق مناطيد ناري��ة زينت
سماء بيروت.

ماراتون المولد

درع الرئيس ياسر عرفات للجماعة اإلسالمية
اس��تقبل نائ��ب رئي��س
املكت��ب السياس��ي للجماعة
اإلسالمية في لبنان الدكتور
بس��ام حم��ود ف��ي مرك��ز
اجلماع��ة في صي��دا وفدا ً من
قي��ادة حرك��ة فتح (ش��عبة
صي��دا) برئاس��ة مصطف��ى
اللح��ام ،حي��ث ق��دم الوف��د
(درع الرئيس ياسر عرفات)
للدكت��ور حم��ود تقدي��را ً
لدوره في مناص��رة القضية
الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في لبنان.
وكان��ت مناس��بة للت��داول بأوض��اع الش��عبني
اللبنان��ي والفلس��طيني ف��ي مدين��ة صيدا عل��ى كافة

املس��تويات ،السياس��ية واالجتماعي��ة واملعيش��ية،
م��ع التأكي��د أن فلس��طني س��تبقى قبل��ة املجاهدي��ن
واملناضلني الشرفاء حتى التحرير والعودة.

مسلمو الروهينغا ..آالم وآمال
ضم��ن سلس��لة
محاضراته��ا أقام��ت
الط�لاب
رابط��ة
املس��لمني ف��ي صيدا
محاض��رة بعن��وان:
(مس��لمو الروهينغا
آالم وآم��ال) ،ف��ي
قاع��ة الش��يخ محرم
العارف��ي ف��ي مرك��ز
الدعوة اإلسالمية.
ق��دّم احملاض��رة ك ٌّل من الش��يخ حس��ام الغالي،
منس��ق احت��اد اجلمعي��ات اإلغاثي��ة ف��ي لبن��ان،
واألس��تاذة جيهان القيس��ي التي زارت مناطق جلوء
الروهينغ��ا وقدم��ت مس��اعدات .وق��د َّ
مت عرض صور

واحص��اءات وفيديو عن معاناة النازحني وش��هادات
ش��خصية .وق��د تاب��ع احملاضرة حش��د م��ن الطالب
والعلم��اء والش��خصيات واملهتم�ين ،ث��م كان��ت فقرة
أسئلة ومداخالت.

مركز النجاة لتحفيظ القرآن ..محاضرة بذكرى المولد
أق��ام مرك��ز النج��اة
لتحفي��ظ الق��رآن التاب��ع
جلمعية النج��اة االجتماعية
لق��اءه
ف��ي طرابل��س
الش��هري األول يوم الس��بت
 2017/11/18مع عائشة
بق��ار مبحاض��رة قيّمة حتت
عن��وان «نس��ائم م��ن وح��ي
النبوة».

الدفى عفى ..لطالب مدارس اإليمان
ضم��ن فعالي��ات حمل��ة «محم��د بن��ورك اهتدين��ا»
ومبناس��بة يوم اإلستقالل ،نظم قسم الشباب والرياضة
ف��ي اجلماع��ة اإلس�لامية مارات��ون املول��د  ٢ف��ي منطقة
الرملة البيضاء -بيروت ،بحضور حوالي ألف ش��خص
من جميع الفئات العمرية.
ش��ارك في املارات��ون النائب عماد احل��وت والنائب
الس��ابق زهير العبيدي ،وعضو بلدي��ة بيروت املهندس
مغير س��نجابة ورئيس��ة جمعية النجاة االجتماعية في

بيروت منى زنتوت ،ورئيس اجلمعية الطبية اإلسالمية
ف��ي بي��روت س��ليم اس��تيتية ،والش��يخ أحم��د العمري،
باإلضافة إلى املخاتير ومسؤولي األقسام.
تخلل الس��باق مش��اركة مميزة ل��ذوي االحتياجات
اخلاصة.
وفي اخلتام كانت كلمة توجيهية من وحي املناسبة
لنائ��ب الدكت��ور عم��اد احل��وت ،تبعها توزي��ع الكؤوس
وامليداليات على الفائزين.

نفحات من نور في مدرسة اإليمان
افتت��ح نش��اط «نفحات
من نور» في مدرس��ة اإلميان
 الك��وال ،بحض��ور حش��دم��ن املش��اركني ب�ين ط�لاب
وشخصيات.
ش��ارك ف��ي االفتت��اح
مس��ؤولون م��ن مختل��ف
أقس��ام اجلماعة اإلس�لامية
في بيروت.
افتت��ح النش��اط بتالوة
م��ن الق��رآن الك��رمي ،تبعه��ا
كلم��ة للش��يخ إبراهي��م إبراهي��م ،أناش��يد م��ن براعم
النجاة ،ثم قام احلاضرون بجولة على مختلف زوايا

املكان التي تس��رد محطات من س��يرة الرس��ول صلى
الله عليه وسلم.

مبناسبة ذكرى مولد احلبيب
املصطفى عليه الصالة والس�لام،
وتطبيقا ً حلديثه الشريف «املسلم
أخو املس��لم ،ال يظلمه وال يسلمه،
وم��ن كان ف��ي حاج��ة أخي��ه كان
الله ف��ي حاجت��ه ،ومن ف�� ّرج عن
مس��لم كربة ف�� ّرج الل��ه عنه كربة
من ك��رب يوم القيامة ،ومن س��تر
مسلما ً ستره الله يوم القيامة».
ومن ضم��ن فعالي��ات حملة
«محمد بنورك اهتدينا» قام فريق
صبايا (قس��م الطالبات في رابطة الطالب املس��لمني)
ف��ي ثانوي��ة االمي��ان النموذجي��ة  -الظري��ف ،بحملة

«الدف��ى عف��ى» لتجميع املالب��س الش��توية من طالب
املدرسة لتوزيعها على احملتاجني.

نشاط البقاع ..في منطقة الرفيد
ضم��ن فعالي��ات حمل��ة
«محمد بنورك اهتدينا» وفي جو
م��ن الفرح والس��رور غم��ر وجوه
األطف��ال ،أقامت جمعي��ة النجاة
االجتماعية في البق��اع  -الرفيد،
نشاطا ً باملناس��بة يوم األحد 26
تش��رين الثاني في قاعة مس��جد
خالد بن الوليد.
تض ّمن النشاط عرضا ً ألفالم
قصيرة وهادفة ،مقاطع من سيرة
رسولنا الكرمي صلى الله عليه وسلم وأناشيد لبراعم مركز حتفيظ القرآن الكرمي أطربت واألسماع.
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تياره!
فليرحم سعد الحريري ّ
بقلم :أواب إبراهيم

كلمة طيبة

عندما عزمت أن أعتذر عن عدم الكتابة

تصدرها
شركة «بـالغ»
لإلعالم والصحافة والنشر

رئيس التحرير

إبراهيم املصري

املدير املسؤول

أمين إبراهيم

اإلدارة

بسام غنوم

مواقيت الصالة
حســب توقيت مدينــة بيــروت

أيام
األسبوع
السبت
األحد
اإلثنني
الثالثاء
األربعاء
اخلميس
اجلمعة

كانون
األول
ربيع
األ ّول

هي من املرات القليلة التي شعرت فيها
باالحب��اط والكآب��ة خالل الش��هر املاضي
وما حف��ل به من أحداث صادم��ة كأننا في
كوميديا سوداء على مسرح العالم العربي
عموما ً واللبناني خصوصاً.
ومن��ذ  4تش��رين الثان��ي املاض��ي
فوجئن��ا باحتج��از الرئي��س احلريري في
الس��عودية وما أش��يع ع��ن إجب��اره على
تق��دمي االس��تقالة فض�لاً عن قي��ام بعض
السياس��يني واإلعالمي�ين الس��عوديني
بالتط��اول عل��ى السياس��يني واالعالميني
في لبنان ،في سابقة خطيرة لم حتدث من
قبل ف��ي العالقات الس��عودية-اللبنانية.
واحت��ار اللبناني��ون ف��ي إب��داء موقفه��م
مم��ا يجري وأعل��ن بعضهم رفض��ه ملقولة
إحتج��از احلريري ،فيما أكد بعضهم اآلخر
التطاول على كرامة لبنان واحتجاز رئيس
حكومته.
وحفل الشهر املاضي بأحداث مفجعة
على الصعيد السياسي حيث أكدت األنباء
حص��ول اتص��االت س��رية جتريه��ا دول
اخلليج العرب��ي مع القيادة اإلس��رائيلية،
ومت ّث��ل ذل��ك أيض��ا ً بإج��راء موق��ع إيالف
السعودي شبه الرس��مي مع رئيس أركان
حرب الع��د ّو ،م��ا أدى الى إحب��اط العرب
م��ن املناهضني لفك��رة التطبيع م��ع العد ّو
االس��رائيلي ،فيم��ا اجتم��ع وزراء دف��اع
أربع�ين دول��ة إس�لامية لي��س ملواجه��ة
«إس��رائيل» ع��د ّو الع��رب واملس��لمني،
وإمن��ا لتنفي��ذ تعليم��ات االدارة االميركية
ّ
ش��ن حرب على
والصهيوني��ة العاملية في
إي��ران بالنياب��ة عنه��م وه��ذا م��ا أصابني
بالق��رف واالمتع��اض م��ن هك��ذا ع��رب
ومس��لمني ،ما دفعني الى اتخاذ قرار بعدم
الكتابة خش��ية أن يش��تط بي االمر الى ما
ال حتم��د عقباه وتضطر إدارة «األمان» الى
إلغ��اء رأي��ي وموقفي خش��ية اخلروج عن
أخالقيات املهنة.
ومم��ا زاد ف��ي االحب��اط أن اإلدارة
األميركية كانت أكثر إش��فاقا ً على الرئيس
س��عد احلري��ري م��ن املوقف الس��عودي،
وق��د عمد مس��اعد وزي��ر اخلارجي��ة دايفد
س��اترفيلد الى تأني��ب الوزير الس��عودي
سامر الس��بهان على زعزعة االستقرار في

لبنان.
ومم��ا يؤس��ف له إعج��اب الس��لطات
الس��عودية بج ّزار احلرب اللبنانية سمير
جعج��ع ومت ّنيه��ا منيمت��ه عل��ى الرئي��س
احلريري بأنه متس��اهل مع «حزب الله».
أهكذا انقلبت املقاييس واملوازين؟
ول��م يخ ُل الش��هر املاضي م��ن أحداث
مؤس��فة ومواق��ف مزرية مت ّثل��ت «بالعهر
االعالم��ي» الذي مأل شاش��ة التلفزيونات،
وخصوص��ا ً مس��اء األح��د املاض��ي بإقدام
الصحاف��ي ش��ارل جب��ور عل��ى التعرض
لل��ذات االلهية أكثر من مرة ،وهو مس��ؤول
االع�لام والتواص��ل ف��ي ح��زب الق��وات
اللبناني��ة .وانتقلنا ال��ى محطة أخرى فإذا
نحن أم��ام برنامج غنائي راقص يش��ارك
في��ه نائ��ب طرابلس��ي س��ابق يع��رض
بضاعته في غناء االوب��را االيطالية ،وهذا
قدر الطرابلس��يني بهكذا نائب .وننتقل الى
محطة أخ��رى ،فإذا بن��ا أيضا ً أمام س��وق
النخاس��ة وجت��ارة الرقي��ق الت��ي متثل��ت
بثالثني فت��اة يأخ��ذن راحتهن ف��ي الكالم
االباح��ي الذي يقتر فحش��ا ً وعه��راً .ولذلك
أيض��ا ً امتنعت ع��ن الكتابة ألنن��ي لم أجد
خب��را ً يس�� ّر وموقف��ا ً ُيف�� ِرح .فب�لاد العرب
أعلن��ت رضوخها للسياس��ة االس��رائيلية
ولع�� ّل موقف رئي��س االركان االس��رائيلي
يفص��ح ع��ن الهاوي��ة الت��ي تت��ردّى فيه��ا
أمتن��ا حني ق��الّ :
«إن ما يقول��ه ولي العهد
الس��عودي االمي��ر محم��د ب��ن س��لمان
بالعربية نقوله نحن بالعبر ّية».
ومتلكني التشاؤم حني أقدمت عناصر
أمن الدولة بالقبض على املمثل املس��رحي
زياد عيتاني بتهمة التعامل مع إس��رائيل،
ّ
أش��ك في الكثير م��ن «املثقفني»
ما جعلني
الذي��ن ين��ادون بالس�لام به��دف التطبيع
مع الع��د ّو االس��رائيلي ،وم��ا أكثرهم وهم
يختبئون خلف شعارات مغرية .إنه عصر
االنحطاط واملهازل واملؤامرات التي حتدق
بنا من صنع أيدينا والتي ستفرخ دواعش
جدي��دة أكثر وحش��ية من داع��ش احلالية
رفضا ً لسياس��ات بع��ض ال��دول العربية
التي كان يفت��رض بها أن تكون أكثر حزما ً
في موقفها من القضايا الراهنة}.
عبد القادر االسمر

خ�ل�ال لقائ ��ه معهم قب ��ل أيام ،دع ��ا رئيس الوزراء س ��عد احلري ��ري أعضاء كتلت ��ه النيابية
ظن نواب كتلة املس ��تقبل أن الش ��يخ س ��عد
إلى احلديث بلغة واحدة دون «ش ��طحات» .للحظات ّ
ميازحه ��م ،ورمبا تكون خطوته التالية أخذ صورة «س ��لفي» معه ��م .لكن مالمح احلريري كانت
عدلوا جلس ��اتهم ،وتصنّعوا االهتمام مبا
ح ��ادة ،ف ��أدرك اجلميع أن األمر ليس مزح ��ة .حينها ّ
يقول ��ه زعيمه ��م وه ��م الي ��درون ما يفعل ��ون .أحده ��م خرجت منه ضحك ��ة مكتومة ل ��م ينجح
في إخفائها ،آخر فتح فمه تارك ًا الهواء يس ��بح بني أس ��نانه اس ��تغراب ًا ودهش ��ة ،ثالث اس ��تنجد
بقصاصة ورق وجدها أمامه فتظاهر بالكتابة ،رابع أطرق متأم ًال بالزخرفات املوزعة في سقف
القاعة وهو يفكر باملالمح التي ينبغي أن يظهر عليها ،أما البقية ،فتظاهروا بالفهم واالهتمام
وهزّوا رؤوسهم مؤيدين موافقني.
بع ��د انته ��اء االجتماع خرج النواب م ��ن القاعة فرادى وجماعات ثنائي ��ة وثالثية .بعضهم
تأ ّبط ذراع زميل له وبدأ الهمس بأذنه ،وآخر أمس ��ك بيده اليمنى يد زميل واليس ��رى يد زميل
آخر لتش ��كيل اجتماع ثالثي طارئ .لقد فهموا ما قاله زعيمهم ،لكنهم لم يفهموا عن أي لغة
واحدة يتحدث .هل يتحدثون بلغة س ��عد احلريري نس ��خة الرياض ،أم سعد احلريري النسخة
املنقح ��ة الت ��ي حتدث به ��ا في باريس وبعد عودته إلى في بيروت ..أم أن املطلوب العودة إلى لغة
سعد احلريري ما قبل الرياض؟!
أزم ��ة حقيقية يعيش ��ها نواب تيار املس ��تقبل وكوادره وإعالميوه ومؤي ��دوه ،فهم ال يدرون ما
يفعل ��ون ،وال ي ��درون كي ��ف ُيرضون زعيمهم ،وال ي ��درون أي موجة يركبون ،فه ��م طوال أكثر من
عام كانوا ّ
ينظرون للتس ��وية التي أدت النتخاب رئيس اجلمهورية ووصول س ��عد احلريري إلى
الس ��راي احلكومي وتش ��كيل حكومة حققت إجنازات مميزة بعد س ��نوات م ��ن التعطيل .وكانوا
يواجه ��ون بصدوره ��م كل اته ��ام باإلحب ��اط أو انتق ��اد بالتفريط باملكاس ��ب واخلضوع لش ��روط
موحدة ،هي أن س ��عد احلريري تنازل
الط ��رف اآلخ ��ر ،بترداد رواية لم تكن مقنع ��ة لكنها كانت ّ
وضحى في سبيل عودة األمن واالستقرار وتسيير عجلة الدولة.
ّ
لكن الشيخ سعد غافلهم على حني غ ّرة وذهب إلى الرياض ،ليخرج من هناك بلغة جديدة
ل ��م يألفوها ولم يس ��تعدوا للتنظي ��ر لها والدفاع عنه ��ا .فبعدما كان حزب الله مك ّون ًا أساس ��ي ًا
م ��ن مكونات الش ��عب اللبناني ويس ��تحيل جت ��اوزه أو تش ��كيل حكومة من دونه ،ص ��ار فجأة يد ًا
إيرانية يجب أن تقطع ،وحت ّول إلى ميليش ��يا توجه س�ل�احها إلى صدور اللبنانيني والس ��وريني
واليمني�ي�ن .وبعدم ��ا كانت األوضاع في أحس ��ن حال من األمن واالس ��تقرار ،بات ��ت األوضاع في
ليلة ظلماء شبيهة بتلك التي سبقت اغتيال الرئيس رفيق احلريري ،وصار سعد فجأة مهدد ًا
بحيات ��ه ،ول ��م ين ��س في احلريري اإلش ��ارة إلى حال اإلحب ��اط التي تخيم عل ��ى اللبنانيني .لم
تك ��د مت� � ّر س ��اعة على بيان االس ��تقالة من الرياض ،حتى خ ��رج علينا نواب وقي ��ادات وإعالميو
تيار املس ��تقبل على شاش ��ات التلفزة للترويج والتصفيق والتهليل للغة اجلديدة التي أطلقها
احلري ��ري م ��ن الرياض ،وللتنظير بأن األمور في أس ��وأ أحوالها ،وأن س�ل�اح حزب الله يجب أن
يجد ح ًال ،وبدأ التحذير من عودة ش ��بح االغتياالت السياس ��ية .لم يكن الترويج للغة اجلديدة
صعب� � ًا ،فه ��و خطاب ش ��عبوي س ��رعان ما وجد م ��ن يصفق له ،وه ��و منح تيار املس ��تقبل فرصة
السترجاع بعض الشارع الذي خسره في الفترة السابقة.
عش ��رة أيام فاضت خاللها وس ��ائل اإلعالم بالتحليالت حول األس ��باب املوجبة والضرورية
التي دفعت برئيس احلكومة لتقدمي اس ��تقالته .لكن احلريري لم ميهل من حوله كثيراً ،فعاد
إلى بيروت بعد تسوية ال أحد يعرف تفاصيلها ،ليتراجع عن استقالته وليقدم من بيروت لغة
جديدة ما زال س ��قفها غير محدد ،ليقع نواب وكوادر وإعالميو تيار املس ��تقبل في مأزق جديد.
فهم ال يس ��تطيعون االس ��تمرار بترداد لغة الرياض التصعيدية ،وال هم قادرون على اس ��ترجاع
اللغة التي س ��بقت الرياض ،وال هم قادرون على اس ��تنباط اللغة التي يريد س ��عد احلريري أن
يتحدث بها في املرحلة اجلديدة .على سعد احلريري أن يرأف مبن حوله ويحميهم ،وأن يرسو
ّ
وينظر للغة اجلديدة.
على لغة واضحة وثابتة ،كي يتسنّى لتياره أن ير ّوج
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