
حتى ال يتكرر التنحي والترّيث!
االشكاليات التي أّدت الى استقالة الرئيس سعد احلريري لم يكشف عنها النقاب بعد. 
بعضه���م يق���ول انها كثيرة ومتع���ّددة، منها ما يتعلق بالسياس���ة اخلارجية وم���ا يتعلق بإدارة 
مؤسسات الدولة، وبتخلي الرئيس احلريري عن قسم من صالحياته الدستورية. وأبرز مثال 
على ذلك انعقاد معظم جلسات مجلس الوزراء في بعبدا، برئاسة رئيس اجلمهورية.. بينما 
ينص الدستور على »يجتمع مجلس الوزراء دوريًا في مقر خاص، ويترأس رئيس اجلمهورية 
جلس���اته عندم���ا يحض���ر..«، وم���ن املعل���وم أن���ه جرى بعد إب���رام اتف���اق الطائ���ف اقامة مبنى 
خاص ملجلس الوزراء في منطقة املتحف قبل ترميم »الس���راي احلكومي« واعتماده من قبل 
الرئي���س رفي���ق احلريري مقرًا لرئاس���ة احلكومة. واملالحظ أيضًا أن قص���ر بعبدا بات يغّص 
باملستش���ارين واملستش���ارات في مختلف امليادين، وتعقد فيه معظم جلس���ات مجلس الوزراء 
برئاس���ة س���يد القصر.. بينما تقتصر اجللس���ات الهامش���ية وغير ذات األهمية على الس���راي 
الكبي���ر، برعاي���ة رئي���س احلكوم���ة. وهناك ج���دال كبير ح���ول دور بعض مستش���اري الرئيس 
احلريري في األزمة التي نش���بت.. فلماذا ال يستحضر رئيس احلكومة صالحياته وميارسها 
بجّدي���ة، حت���ى ال تتك���رر أزم���ة تش���رين ويضطر الرئي���س الى التنح���ي والتريث م���رة أخرى.
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ثمن النسخة
االشــتــراكـــات

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

داخل لبنان: 75 ألف ليرة لألفراد /100 ألف ليرة للمؤسسات                خارج لبنان: 100 دوالر للدول العربية   /   125 دوالرًا أوروبا   /   150 دوالرًا بقية أنحاء العالم )بالبريد اجلوي(

الجمّيل: كتاب جريصاتي 
دعوة لمحاسبتنا

رد رئي��س ح��زب »الكتائ��ب اللبنانية« 
النائب سامي اجلميل على إحالة وزير العدل 
س��ليم جريصاتي تصريحه عن صفقات في 
مل��ف النف��ط، ف��ي كتاب عل��ى النائ��ب العام 
ل��دى محكمة التميي��ز القاضي س��مير حمود 

باعتباره إخباراً، للتحقيق فيه.
واعتبر اجلمي��ل في مؤمتر صحافي، أن 
الكت��اب الذي أحال��ه جريصات��ي »هو دعوة 
نة حملاس��بتنا واّتخاذ إجراءات بحقنا«،  مبَطّ
معتبراً أنه »من السلطة السياسية ونحملها 
مس��ؤولية مضمونه«. ورأى في��ه »حتويراً، 
إذ قررمت غ��ض النظر عن صفق��ات الكهرباء، 
وهذا الكتاب هو إدانة لكم بالتزوير والهروب 
من ملف صفقات الكهرباء الذي حذفتموه من 

تصريحي عمداً«.

ستريدا جعجع: لم نكن 
بعيدين عن طبخ التسوية

أك��دت عضو كتل��ة »الق��وات اللبنانية« 
النيابية س��تريدا جعجع عبر »املركزية« أن 
»الق��وات« لم تكن بعيدة من طبخ التس��وية 
اجلديدة وإن كان ذل��ك لم يظهر بوضوح في 
اإلع��ام. واعتب��رت »أن التس��وية بصيغتها 
التي أقّرها مجلس الوزراء اليوم انتصار لكل 
اللبناني��ن، ألنها تع��ّزز االس��تقرار الداخلي 
وُتعيد احلكومة إل��ى دائرة العمل بعد غياب 
استمر شهراً، وهذا ما كنا نطالب به ك�»قوات 

لبنانية«.
واعتب��رت أن »م��ا حص��ل ف��ي مجل��س 
ال��وزراء ضمان��ة ل��كل اللبناني��ن ولتعزي��ز 
االس��تقرار، ألن التس��وية اجلدي��دة خط��وة 
إيجابي��ة ج��داً ومهم��ة لطاملا كنا نن��ادي بها 
ف��ي  مس��تمرون  ونح��ن  سياس��ي،  كح��زب 

احلكومة، ألن ما أُقّر انتصار لنا كقوات«.

عباس إبراهيم يحّذر من 
اتساع حجم االرتجاجات

اعتب��ر املدير الع��ام لألمن الع��ام اللواء 
عب��اس إبراهي��م أن »الوقائ��ع تثب��ت أنه ما 
زال أم��ام اللبنانين الكثير من العمل واجلهد 
ليبلغوا التطور السياسي«، الفتاً إلى أن »قلة 
تبادر إلى مراجعة جدية حتدد مكامن اخللل 
ف��ي البلد وعدم إبقائه عرضة أو س��احة لكل 
اش��تباك سياس��ي أكان مص��دره داخلي��اً أم 

خارجياً«.
وقال إبراهيم ف��ي افتتاحية مجلة األمن 
الع��ام: »إن االرجتاج��ات اللبناني��ة ليس��ت 
حدث��اً جديداً، لك��ن جديدها اتس��اع حجمها 
وصافة عانيتها وما تفضي إليه من أخطار 
حقيقي��ة ال تبش��ر إال بالتراجع من س��يئ إلى 

أسوأ«.
وأس��ف ل�»وقوع اللبنانين على ح�دين 
قاس��ين هما إم��ا التوجه مب��لء إرادتهم إلى 
خوض السياسة من باب االنقسام الذي كان 
دائم��اً ما يجع��ل ال���بلد قاص��راً، وفي حاجة 
إلى مساعدة ورعاية إقليمية أو دولية أو إلى 
كليهما مع��اً مل���نع وقوعه في أتون احلروب. 
أما احلد الثاني فيتمثل بتس��ويات سياسية 
يرتضونه��ا بذريع��ة خصوصي��ة التركيب��ة 

اللبنانية«.

»المستقبل« ترحب
بقرار مجلس الوزراء

النيابي��ة  »املس��تقبل«  كتل��ة  رحب��ت 
اللبناني��ة الت��ي اجتمع��ت برئاس��ة رئي��س 
احلكوم��ة س��عد احلري��ري »بق��رار مجل��س 
ال��وزراء القاض��ي بالت��زام احلكوم��ة إجماع 
كل مكوناته��ا السياس��ية النأي بنفس��ها عن 
أي نزاعات أو صراع��ات أو حروب أو عن أي 
تدخل في الش��ؤون الداخلية للدول العربية 
السياس��ية  لبن��ان  عاق��ات  عل��ى  حفاظ��اً 

واالقتصادية مع اشقائه العرب«.
وحي��ت الكتل��ة »اجله��ود التي ق��ام بها 
الرئي��س احلري��ري للوصول إلى ه��ذا القرار 
وإل��ى تطبي��ق الن��أي بالنفس ق��والً وفعاً«، 
معرب��ة ع��ن ارتياحه��ا ال��ى »ق��رار الرئيس 
احلري��ري العودة عن االس��تقالة بن��اء على 
ه��ذه النتيج��ة«. ومت���ن��ت »عودة س��ريعة 
إلى انتظ��ام عمل احلكوم��ة ومجلس الوزراء 
ملواجه��ة التحدي��ات الكبيرة الت��ي يواجهها 
وسياس��ياً،  واجتماعي��اً  اقتصادي��اً  لبن��ان، 
واحلف��اظ عل��ى اس��تقراره واألم��ن واألم��ان 

ألهله«.

»التغيير واإلصالح« 
يرّحب بعودة الحريري

أّي��د تكت��ل »التغيير واالصاح« بش��كل 
كامل البيان الص��ادر عن احلكومة، والتزامه 
منطوق��ه، معتبراً أنه »يجس��د ع��ودة رئيس 
احلكومة عن استقالته التي نقدرها، ويرحب 
بها كل اللبنانين«. وأشار الى أن »لبنان عاد 
إلى مساره الدستوري السليم، واحلكومة كما 
كل املؤسسات الدستورية، عادت إلى العمل 
وإلى ما قبل 4 تشرين الثاني، والنشاط الذي 
افتقدن��اه ملرحلة معينة س��يعود، والش��رط 
الوحي��د هو احترام الدس��تور واملؤسس��ات، 
واعتب��ار أن كرامة لبنان من كرامة رؤس��ائه 
ومؤسساته«، مشدداً على »حماية االستقرار 
والوحدة الوطنية التي جتسدت وحتقق في 
ضوئه��ا ما حتقق، إن على الصعيد احمللي أو 

على الصعيد الدولي«.
وق��ال أمن س��ر التكتل النائ��ب إبراهيم 
كنعان، عق��ب االجتم��اع األس��بوعي للتكتل 
احل��ر«  »الوطن��ي  التي��ار  رئي��س  برئاس��ة 
وزي��ر اخلارجية واملغتربن جبران باس��يل: 
»احلم��د لل��ه على س��امة لبنان بع��د األزمة 
الكبي��رة التي مررن��ا بها، والت��ي حققنا فيها 
كلبناني��ن بوحدتن��ا وموقفن��ا املوحد حول 
رئي��س اجلمهوري��ة األه��داف الت��ي كان كل 

لبناني يحلم بها«.

فنيش: ال أزمة بين الحزب 
و»المستقبل« 

أش��ار وزير الش��باب والرياض��ة محمد 
موق��ف  ع��ن  يعب��ر  البي��ان  أن  ال��ى  فني��ش 
احلكوم��ة ككل، وق��ال: »نح��ن موافقون على 
كام��ل بن��وده، الفت��اً الى أن��ه ال يش��كل بياناً 
جديداً بل موقفاً سياس��ياً من مجلس الوزراء 
نت��ج من إع��ان االس��تقالة، وتأكي��داً للبيان 
الوزاري احلالي، الذي يش��كل خطاب القسم 

جزءاً منه«.
التزام��ات عل��ى  البي��ان  وع��ن ترتي��ب 
سياسة احلزب اخلارجية، قال ل�»املركزية«: 

»لس��نا نحن من س��بب أزم��ة االس��تقالة بل 
اآلخرون، والبيان يرتب التزامات على كامل 
أعض��اء احلكوم��ة«، مش��يراً الى أن��ه لم تكن 
هن��اك اعتراضات داخل مجل��س الوزراء من 

قبل أي من األطراف«.
وأك��د أن ال أزم��ة ب��ن تيار »املس��تقبل« 
و»ح��زب الله« حت��ى قبل إعان االس��تقالة، 
مش��يراً الى أن »طرفاً آخ��ر افتعل األزمة الكل 
يعرف من ه��و«، مضيفاً: »كان هناك س��عي 
لتخريب هذه العاقة لك��ن في النهاية جرى 

احتواء األزمة مبا يخدم مصلحة الباد«.

الحريري: الحكومة قررت 
النأي بالنفس

أعل��ن رئي��س احلكومة س��عد احلريري 
أّن »مجلس الوزراء ق��رر التزام احلكومة في 
كل مكّوناتها بسياس��ة النأي بالنفس عن أي 
نزاعات أو صراعات أو حروب، وعن الشؤون 
الداخلية للدول العربية، حفاظاً على عاقات 

لبنان مع أشقائه العرب«.
وفي بيان تاه بعد انتهاء جلسة مجلس 
الوزراء التي ُعقدت في بعبدا، قال احلريري: 
»أش��كر فخامة الرئيس على ادارته احلكيمة 
لألزمة األخيرة، ولكل اجلهود التي ش��اركت 
فيه��ا مكون��ات احلكومة حلماية االس��تقرار. 
آمل ان تش��كل هذه اجللس��ة فرص��ة جديدة 
للتضامن عل��ى حماية البلد. فكلنا نرى كيف 
أن املنطق��ة تغلي، ويجب أال يكون لدينا وهم 
بأن أي خطوة ناقصة ميكن أن جتر البلد الى 
منزل��ق خطير.  ما قمن��ا به حت��ى اليوم كان 
قمة في املسؤولية... وأهم ما فيه أننا رفضنا 
االجنرار خلف ش��عارات ودع��وات ليس لها 

وظيفة اال استدراج الفوضى للبنان«.

سعيد: البيان الحكومي 
مخرج لفظي

س��عيد  ف��ارس  الس��ابق  النائ��ب  ق��ال 
ل�»اجلمهورية«: »البيان احلكومي لم يتطّرق 
الى اس��باب االس��تقالة، بل تط��ّرَق فقط الى 
ابت��كار مخرج لفظي ألزم��ة حكومية من دون 
تقدمي مخرج لألزمة السياسية التي يتخّبط 
فيه��ا لبنان واملتمّثلة بوضِع ايران يَدها على 
قراره عبر »حزب الل��ه«، وبالتالي إّن البيان 
هو أق��ّل ِم��ن »إع��ان بعب��دا« ويتناقض مع 
الدس��تور وق��رارات الش��رعية الدولية حتى 

ولو حمَل في طّياته هذه النقاط«.
وأضاف: »َمن يتدخل في شؤون املنطقة 
هو »حزب الله« الذي َيستخدم لبنان منطلقاً 
للتدّخ��ل ف��ي ش��ؤون اآلخري��ن، ومعاجل��ُة 
تدّخلِ��ه في اليم��ن مس��ؤولية لبنانية طبعاً، 
لكن هل كان سيتدّخَل في اليمن أو في سوريا 

والعراق لو لم يكن موجوداً في لبنان أّوالً؟
واملعاجلة يجب ان تكون لس��احه عبر 
الع��ودة ال��ى طاولة احل��وار ووض��ِع جدوٍل 

لتسليم هذا الساح الى اجليش اللبناني«.

الجماعة اإلسالمية تلتقي الرئيس سعد الحريري
اس��تقبل الرئي��س س��عد احلريري 
مس��اء االثنن في »بيت الوس��ط« وفداً 
م��ن اجلماع��ة اإلس��امية، ض��م رئيس 
النائ��ب  للجماع��ة  السياس��ي  املكت��ب 
الس��ابق أس��عد هرموش، نائ��ب رئيس 
املكتب السياس��ي الدكتور بسام حمود، 
ف��ي  للجماع��ة  السياس��ي  واملس��ؤول 

بيروت باسم احلوت.
بع��د اللق��اء، قال هرم��وش: »نحن 

ال��وزراء ومرجعي��ة  نعتب��ر أن مرجعي��ة رئي��س مجل��س 
دار الفت��وى هم��ا مرجعيتان معنيتان بالش��أن السياس��ي 
اإلس��امي والوطني في البلد، ونحن نق��ف إلى جانبهما في 
ه��ذه املرحلة العصيبة«. ودع��ى هرموش إلى وحدة موقف 
إس��امي وطن��ي كبير يك��ون مقدم��ة ملوقف وطني ش��امل، 

مؤك��داً أن الرئي��س احلريري طمأنهم »إلى أن األمور تس��ير 
بهذا االجتاه جلهة ترتيب البيت الداخلي«.

وجرى البحث في ملف العفو العام، حيث أكد هرموش 
أن الرئي��س احلري��ري طمأنهم »إلى أن األمور س��ائرة بإذن 

الله في االجتاه الصحيح« في هذا املجال.

لقطات لبنانية

وجهة نظر

انه���ا التس���وية املتجددة الت���ي انطلقت من جديد عبر البي���ان الصادر عن 
مجل���س ال���وزراء يوم الثالث���اء املاضي في اخلام���س من كان���ون األول اجلاري، 
الذي تاله الرئيس س���عد الدين احلريري على مس���امع اللبنانيني وعلى مرأى 
من احملتش���دين في باريس 4 بعد هذا التاريخ ببضعة أيام. وهي التسوية التي 
ال ترض���ي اململكة العربية الس���عودية، فق���ررت الصمت على مضض حتت وطأة 
املوق���ف األوروب���ي واألمريكي الداعم لهذه التس���وية املتجددة التي يش���ارك في 
دعمه���ا بع���ض الع���رب وف���ي مقدمهم الرئي���س املصري عب���د الفتاح السيس���ي 

وبعض حلفائه العرب. 
وهي تسوية جلمت ما كان يفترض أن يشكل انتفاضة أو قلب للطاولة في 
وجه »حزب الله« والنفوذ اإليراني في لبنان، وفق ما أراد ولي العهد الس���عودي 
ف متابع���ة امللف اللبنان���ي، وفي مقدمه  محم���د بن س���لمان وفريق عمل���ه املكلَّ
الوزير الس���عودي ثامر الس���بهان الذي غاب عن األضواء اإلعالمية منذ خروج 
الرئيس س���عد احلريري من العاصمة السعودية الرياض وتوجه إلى العاصمة 
الفرنس���ية باريس ف���ي طريق عودته إلى بيروت م���رورًا بالقاهرة. وقد برزت في 
ه���ذه األثن���اء مالم���ح انق���الب واضحة كان���ت جتري في ع���ّز األزم���ة احلريرية 
األخي���رة، م���ن داخ���ل العائلة ومن داخل تيار املس���تقبل ومن داخ���ل ما بقي من 
معس���كر الرابع عش���ر م���ن آذار. وكان الرئيس احلريري ف���ي هذا اخلضم مصرًا 
على استكمال االنخراط في التسوية التي صاغها بالتعاون مع التيار الوطني 
احل���ر منذ أكثر من س���نة. وقد أكدت الوقائع الت���ي حدثت خالل العام املنصرم 
ثب���ات الرئي���س احلريري على خياره التس���ووي املش���ار إليه. وق���د ناضل نضااًل 
مريرًا من أجل حماية هذا اخليار وصيانته في مجلس امللك السعودي سلمان 
ب���ن عب���د العزيز وفي مجلس ول���ي عهده وولده محمد بن س���لمان وفي حضرة 
الوزير الس���بهان. وكان جديرًا بالدعم الذي تلقاه من باريس في بداية األزمة، 

وبالدعم احلاسم الذي صدر الحقًا من واشنطن.
ويب���دو واضح���ًا أن الرئيس احلري���ري قد تكامل في موقفه السياس���ي مع 
الرئيسني ميشال عون ونبيه بري، وتناغم مع »حزب الله« والتيار الوطني احلر 
واحلزب التقدمي االشتراكي والنائب سليمان فرجنية وباقي القوى املنخرطة 
ف���ي احلكوم���ة املعّومة. ولم يش���ذ عن ه���ذه القاعدة إال حزب الق���وات اللبنانية 
الذي وقعت معه اشكالية سعى البعض إلى تضخيمها من جراء حماسة ذلك 

احلزب ملضمون بيان االستقالة الشهيرة )في 4 تشرين الثاني املاضي(.
وقد حصل التكامل مع الرئيس احلريري والتناغم معه من قبل األفرقاء 
املش���ار إليهم في ظل خشية متنوعة ومتش���عبة من التداعيات املفترضة، ليس 
لغياب احلريري عن رئاس���ة احلكومة وحس���ب، بل للمضاعفات الس���لبية التي 
ق���د تصي���ب الزعامة اإلس���المية الس���ّنية في لبنان م���ن جراء إطاح���ة التوجه 
التس���ووي الذي انحاز اليه س���عد احلريري منذ أكثر من عام من الزمن، وقدم 

من أجله الكثير مما سمي تضحيات وتنازالت. 
وفي تبس���يط مميز للمعضلة التي وّلدت أزمة استقالة احلريري، ومن ثم 
تريثه، ومن ثم عودته عن االستقالة التي شكر عليها، يقول البعض إن املعركة 
في س���وريا بوجهها العس���كري ش���به منتهية وإن الذي حس���م املعركة هناك هو 
سالح اجلو الروسي، وهو ما جرى جتاوزه في إطار العالقات الروسية السعودية 
الدافئ���ة. أم���ا الوضع في اليمن، فإنه يخلو من تدخل عس���كري مباش���ر حلزب 
الل���ه... وج���ل ما في األمر كان إنزعاجًا س���عوديًا من اللهجة اإلعالمية العالية 
الت���ي كان يس���تخدمها »حزب الله« في املوضوع اليمن���ي ليس إال. وليصبح في 
نهاي���ة املط���اف النأي بالنفس غير مس���تحيل ف���ي ظل البراغماتية الس���عودية 

القائمة.

النأي بالنفس ليس مستحياًل
بقلم: أمين حجازي
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األمان

أدل��ى به الرئيس احلريري، واختتمه بإس��داء الش��كر لرئيس احلكومة على 
قبوله بالعودة عن االستقالة.

صحي��ح أن سياس��ة »الن��أي بالنفس« كانت عن��وان التفاه��م الوطني 
ال��ذي جرى التوافق عليه، لكن هذا العن��وان تضّمن عدم التدخل باخلافات 
السياس��ية العربية واإلقليمية، وأبرزها اخلاف الس��عودي اإليراني، كذلك 
املوقف من الصراع الدائر في س��وريا، واحل��رب الطاحنة في اليمن. و»حزب 
الل��ه« املش��ارك في احلكوم��ة احلريرية طرف أس��اس في ه��ذه احلروب، أو 
الصراعات السياس��ية الدائ��رة في هذه األقطار. ويعل��م املراقبون أن وزيري 
ح��زب الله في حكومة الرئي��س احلريري، وكذلك بقية داعمي��ه فيها، وافقوا 
عل��ى البيان الوزاري الذي ج��رى اإلعان عنه.. لكن يبدو أن هذا البيان الذي 
جرت املوافقة عليه ال يعدو أن يكون خطاباً سياسياً شبيهاً ب�»إعان بعبدا« 
ال��ذي ناقش��ه ووافق عليه املش��اركون في طاول��ة احلوار الت��ي انعقدت في 
قصر بعبدا قبيل نهاية عهد الرئيس ميش��ال سليمان. ففي اليوم الذي انعقد 
في��ه مجلس الوزراء بقصر بعب��دا يوم الثاثاء املاض��ي، وأعلن فيه الرئيس 
احلريري عودته عن االس��تقالة.. كان نائب أمن عام حزب الله الشيخ نعيم 
قاس��م يلقي خطاباً في »مؤمتر الوحدة اإلس��امية« ال��ذي انعقد في طهران، 
وج��ه فيه نق��داً الذعاً للمملكة العربية الس��عودية، واتهم النظام الس��عودي 
بأنه اس��تبدادي وأنه يقدم الدعم للقوى اإلرهابية. هل يقع هذا حتت عنوان 

النأي بالنفس أم أنه مجرد موقف سياسي أو فكري عابر؟!
هناك قضايا خافية كثيرة، بصرف النظر عن ساح املقاومة الذي ميكن 
التفاه��م عليه وخاص��ة حن يكون في مواجهة العدّو اإلس��رائيلي.. ماذا عن 
املش��اركة في احلرب الدائرة في س��وريا، وكيف تعبر املجموعات املس��لحة 
احلدود اللبنانية ذهاباً وإياباً الى سوريا.. وماذا لو عادت مجموعات داعش 
والنصرة الى مواقعها القدمية لتاحق قوات حزب الله التي حتاربها في كل 
أنحاء سوريا؟! وماذا عن تدريب وتأهيل مجموعات »أنصار الله« احلوثّين 
عندم��ا يدخل��ون لبنان براً أو ج��واً، حتت نظر األمن اللبنان��ي.. بينما يجري 
اعتقال ومحاكمة كل من يثبت انتماؤه ملجموعات »إرهابية تكفيرية« س��واء 

في سوريا أو غيرها.
ان ش��عار »الن��أي بالنف��س« صال��ح لتغطي��ة املرحل��ة الت��ي تس��بق 
االنتخاب��ات النيابية، وكذلك رأب الصدع الذي ميكن أن يصيب املؤسس��ات 
الدس��تورية اللبنانية، لكن »الش��يطان يكم��ن في التفاصيل« كم��ا يقولون، 
فا بّد من العودة الى »اس��تراتيجية دفاعية« تنظم أداء القوى املس��لحة في 
لبن��ان، س��واء كانت حتت عن��وان »املقاومة« أو »س��رايا املقاوم��ة«، حتى ال 
يش��عر أي مواطن لبناني بأن هناك صيفاً وشتاًء حتت سقف واحد، وهذا ما 

يأخذ أبعاداً طائفية ومذهبية، فضاً عن األبعاد السياسية.
لق��د خ��رج العهد ورئي��س وزرائ��ه منتصرين ف��ي املواجهة الت��ي دارت 
في لبنان خال الش��هر املاض��ي.. لكنها جولة قد تليها ج��والت، إال إذا جرت 

مناقشة القضايا اخلافية بجّدية وموضوعية.

ش��هر كامل مّر على لبنان لم يشهد له مثياً، ففي الرابع من شهر تشرين 
الثاني تقدم الرئيس س��عد احلريري باس��تقالة حكومت��ه من الرياض، دون 
مقدمات وال تنس��يق على أي مستوى، سواء مع رئيس اجلمهورية أو أعضاء 
حكومته أو كتلته النيابية. ثم توارى عن أنظار ومس��امع الناس، عدا مقابلة 
تلفزيوني��ة في مكان اقامت��ه بالرياض، وزيارة مبرمج��ة ل�»أبو ظبي«، فتح 
بعدها مجال زيارات دبلوماسية لعدد من السفراء، أبرزهم سفير فرنسا. ثم 

عاد إلى بيروت عبر القاهرة وباريس وقبرص.
ف��ي ذك��رى االس��تقال )2017/11/22( ظه��ر الرئي��س احلريري في 
بي��روت من جديد، حيث ش��ارك برعاية العرض العس��كري ال��ذي أقيم، الى 
جان��ب كل م��ن رئي��س اجلمهورية ورئي��س مجلس الن��واب.. فإل��ى القصر 
اجلمهوري حيث ش��ارك باستقبال النواب والشخصيات الرسمية والسفراء 
العرب واألجانب.. ليظهر بعدها على شرفة »بيت الوسط« وسط حشد كبير 
م��ن املواطنن الذي��ن وصلوا من كل أنح��اء لبنان لتهنئته بس��امة العودة. 
ويدرك اجلميع أن الرئيس س��عد احلريري لم يكن راغباً في تقدمي استقالته، 
وقاعدت��ه االنتخابي��ة ل��م تك��ن في ه��ذا االجت��اه، كم��ا أن تش��كيل »حكومة 
انتخاب��ات« لم يكن وارداً عند أح��د، ال رئيس اجلمهوري��ة وال الكتل النيابية 
األخ��رى. وعلى ذلك فقد عادت األمور الى ما كانت عليه، وجرى االتفاق على 
صياغ��ة فقرة تض��اف الى البيان ال��وزاري حتاول معاجل��ة بعض القضايا 

اخلافية واإلجابة على تساؤالت كانت -وما تزال- محرجة للجميع.
أب��رز القضاي��ا التي تس��ببت في تقدمي الرئي��س احلريري اس��تقالته أو 
حمل��ه عل��ى تقدميه��ا، كان��ت موقف احلكوم��ة من قضاي��ا املنطقة، ال س��يما 
عاق��ات إيران ب��دول اخللي��ج. فاململك��ة العربية الس��عودية تق��ود صراعاً 
سياس��ياً ض��د إي��ران، بدع��م أمريك��ي وعرب��ي، ويتحّول ه��ذا الص��راع الى 
ص��دام عس��كري عبر اليم��ن والعراق ف��ي بع��ض األحيان. ومب��ا أن »حزب 
الله« يش��كل مكّوناً أساس��ياً في احلكومة اللبنانية التي يترأسها احلريري، 
ويهيم��ن على مواق��ف وتوجهات عدد م��ن الكت��ل النيابية، فقد ذه��ب القرار 
الس��عودي باجتاه اس��قاط هذه احلكوم��ة، بصرف النظر ع��ن النتائج التي 
ميك��ن أن يؤدي إليه��ا الفراغ احلكومي، واس��تحالة تش��كيل حكومة جديدة 
ي��درك اجلميع أن عمرها لن يزيد عن أش��هر قليلة، يضاف إلى ذلك أن رئيس 
اجلمهوري��ة وكتلته النيابية ووزراءه في احلكوم��ة، مدينون حلزب الله في 
ايصال الرئيس ميش��ال عون إلى س��ّدة الرئاس��ة، وبالتالي ف��ا ميكن ادراج 
تعدي��ات جذرية في برنامج احلكومة أو مس��ارها السياس��ي دون التفاهم 
م��ع ه��ذه القوى على موقف سياس��ي ين��أى بلبنان ع��ن أن يك��ون طرفاً في 
أي م��ن القضاي��ا اخلافية املطروحة. لذلك فقد جرى طرح الش��عار اللبناني 
املت��داول، وهو »النأي بالنفس« ال��ذي تبناه الرئيس احلري��ري بعد عودته 
سواء من رحلة االستقالة، أو محطة التريث، أو طريق العودة والوصول إلى 
الصيغة الوفاقية التي تدارس��تها وتفاهمت عليها القوى السياس��ية املمثلة 
ف��ي احلكومة.. ال��ى أن كان اجتماع احلكومة في قصر بعب��دا، والبيان الذي 

الحريري هل يعود
بعد االستقالة
كما كان قبلها؟!

احملط��ة التلفزيوني��ة مع قنات��ي املنار وامليادي��ن دوراً 
كبيراً ومباش��راً في األحداث األخي��رة في اليمن، واتهما 
ح��زب املؤمتر اليمن��ي بلعب دور مباش��ر ف��ي الدعاية 
والتحري��ض والتضلي��ل اإلعامي لألوض��اع في اليمن 
انطاق��اً من لبن��ان. وال نن��َس أيضاً أن هن��اك محطات 
تلفزيوني��ة أيض��اً للمعارضة الس��عودية والبحرينية 

في لبنان.
الدع��م  أح��د  عل��ى  يخف��ى  ال  ذل��ك،  إل��ى  إضاف��ة 
السياس��ي واألمن��ي الذي تقدم��ه إيران و»ح��زب الله« 
للحوثين وباقي املعارضن عبر لبنان، وهذا كله وبعد 
أحداث اليمن يض��ع لبنان أمام حتدي التطبيق الفعلي 
والعملي ملب��دأ النأي بالنفس ال��ذي يطالب به الرئيس 
احلري��ري، وهو ال��ذي أكد خ��ال أكثر م��ن تصريح أن 
»التزام النأي بالنفس ينبغي أن يكون باألفعال وليس 

باألقوال وحدها«.
فهل ميكن سياس��ة الن��أي بالنف��س ان تنجح في 
ظل تورط »حزب الله« بالصراعات القائمة في املنطقة 
ب��دءاً من س��وريا م��روراً بالع��راق ووصوالً إل��ى اليمن 

والبحرين والسعودية؟
هذا السؤال يضع »حزب الله« ولبنان واللبنانين 

أمام امتحان سياسي كبير.
فبالنس��بة الى »ح��زب الله« إن »الن��أي بالنفس« 
ق��د ال يعن��ي االس��تقالة م��ن اإلقلي��م إرض��اًء للرئي��س 
س��عد احلريري، ألن احلزب يعتبر نفس��ه يقوم مبهمة 
»رسالية« في س��وريا واملنطقة في مواجهة »اإلرهاب« 
أوالً، وف��ي مواجهة املش��اريع األميركي��ة والصهيونية 
ثاني��اً، وهو يعتب��ر نفس��ه رأس احلربة بالنس��بة إلى 
محور »املقاومة واملمانعة«، وبالتالي ال ميكن بأي حال 
من األحوال ان يتخلى عن دوره اإلقليمي من أجل شعار 

»لبنان أوالً« الذي يرفعه الرئيس سعد احلريري.
باختصار، لبنان أمام امتحان سياسي كبير خال 
األيام القادم��ة، انطاقاً من تط��ورات الوضع في اليمن 
وم��ا ميكن أن يح��دث الحقاً ف��ي املنطق��ة، ولذلك ميكن 
الق��ول ان التس��وية السياس��ية اجلديدة ب��ن الرئيس 
س��عد احلري��ري و»ح��زب الل��ه« ماتت س��لفاً م��ع قتل 

الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.{
بسام غنوم

احلوث��ي، لي��س ب��وارد التراج��ع بع��د مقت��ل الرئيس 
املخل��وع علي عبد الله صالح، بل إن عبد امللك احلوثي 
هّدد املس��تثمرين ف��ي دولة اإلمارات باحتمال خس��ارة 
اس��تثماراتهم ألنه بوارد تصعيد ضرباته الصاروخية 
لتط��اول دبي وأبو ظبي، وبالتال��ي فاملواجهة مفتوحة 
في اخللي��ج على احتم��االت كثيرة غي��ر معروفة حتى 

اآلن.
لكن م��اذا عن تأثير هذا الص��راع املتفجر في اليمن 

على لبنان؟
النقطة الرئيس��ية األولى في التس��وية السياسية 
اجلدي��دة ب��ن الرئي��س احلري��ري و»حزب الل��ه« هي 
التطبي��ق العملي والفعلي لسياس��ة »الن��أي بالنفس« 
و»عدم اإلضرار بالدول العربية«. فإيران و»حزب الله« 
ف��ي لبنان يديران ش��بكات إعامية وسياس��ية وأمنية 
الس��عودين  واملعارض��ن  احلوثي��ن  لدع��م  واس��عة 

والبحرانين وغيرهم.
فعل��ى الصعي��د اإلعام��ي، هن��اك قن��اة املس��يرة 
التابع��ة للحوثين التي تبث من لبنان، وقد لعبت هذه 

الت��ي يقوم به��ا الرئيس 
احلري��ري  س��عد 
بالتعاون والتنسيق مع 
الرئيس ع��ون للوصول 
إل��ى تس��وية سياس��ية 
جديدة في لبنان تسمح 
بعودة متجددة للرئيس 
ال��ى رئاس��ة  احلري��ري 
حتظ��ى  ال  احلكوم��ة 
ألن  س��عودي  بقب��ول 
الرئيس  س��قف مطال��ب 
احلري��ري بع��د عودت��ه 
الى لبن��ان انخفض الى 
بالنفس«  »النأي  مطلب 

و»تطبي��ق اتف��اق الطائ��ف« و»ع��دم اإلض��رار بالدول 
العربية«.

فم��ا هي تأثيرات احلدث اليمن��ي على لبنان، وهل 
يقبل »حزب الله« باالس��تقالة من وظيفته باإلقليم من 

أجل الرئيس احلريري؟
البداية من احلدث اليمني حيث أعاد مقتل الرئيس 
الس��ابق علي عب��د الله صالح على ي��د احلوثين خلط 
األمور في اليمن رأس��اً على عق��ب، وأصبحت املواجهة 
الس��عودية - اإليرانية ف��ي اليمن مباش��رة بعد رحيل 
عل��ي عبد الله صالح الذي كان يش��كل غطاًء سياس��ياً 

وشعبياً كبيراً للتمرد على الشرعية في اليمن.
وإذا كانت السعودية تسعى طوال الفترة املاضية 
بالتعاون مع دولة اإلمارات العربية الستمالة الرئيس 
املخل��وع علي عب��د الل��ه صالح، ف��إن املرحل��ة املقبلة 
س��تتجه إلى اجتاه آخر يصب في تصعي��د املواجهات 
العس��كرية في اليمن، وتش��ديد احلصار عل��ى املوانئ 
واملط��ارات اليمني��ة، وال أح��د يعل��م الى أين س��تتطور 
األم��ور ف��ي اخللي��ج، ألن الط��رف اآلخ��ر، أي جماع��ة 

طغت التطورات املتس��ارعة في املنطقة، وال سيما 
في اليمن، بعد مقتل الرئيس اليمني الس��ابق علي عبد 
الل��ه صالح على ي��د جماعة احلوثي��ن على اخلطوات 
السياس��ية القائم��ة للوص��ول إلى تس��وية سياس��ية 
ب��ن الرئيس احلري��ري و»حزب الله« تس��مح للرئيس 
احلري��ري بالع��ودة ع��ن تريث��ه وعودت��ه مج��دداً الى 
رئاس��ة احلكومة مب��ا يطوي صفح��ة االس��تقالة التي 
كان قد أعلنها من الرياض في الرابع من ش��هر تش��رين 

الثاني املاضي.
وإذا كانت قضية مقتل الرئيس اليمني السابق علي 
عبد الله صالح ش��أن ميني خ��اص باليمن واليمنين، 
فإّن هذا احلدث الكبير س��يكون له تأثيرات على امتداد 
اإلقليم املمتد من اليمن إلى س��وريا والعراق والبحرين 
وص��والً إلى الص��راع الس��عودي - اإليران��ي عبر هذه 
الس��احات الذي ميتد أيضاً الى لبنان، حيث أعاد وزير 
اخلارجية الس��عودي التأكيد خ��ال تصريحات له في 
منتدى احلوار املتوسطي الذي عقد في روما ان »لبنان 
مختطف من دولة أخرى من خال جماعة »حزب الله« 
واحلل هو س��حب س��اح احلزب«، وأضاف ان احلزب 
»اس��تخدم املصارف اللبنانية لتهري��ب األموال«، وهذا 
يعني ان املوقف الس��عودي من موضوع ساح »حزب 
الل��ه« في لبن��ان لم يتغي��ر، وان اخلطوات السياس��ية 

التسوية السياسّية الجديدة.. هل تصمد أمام التطورات في اليمن؟

كلمة األمان
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بيان تثبيت النأي بالنفس.. هل يصمد أمام التحديات؟
بقلم: وائل جنم
ما ب��ن الراب��ع م��ن تش��رين الثان��ي والرابع من 
االضط��راب  م��ن  فت��رة  لبن��ان  ع��اش  األول  كان��ون 
والتوتر، ثم القلق واالنتظ��ار، ثم التريث والعودة إلى 
انتظ��ام احلي��اة العامة. كل ذلك كان بفعل االس��تقالة 
امللتبس��ة التي تقّدم به��ا الرئيس س��عد احلريري من 
العاصم��ة الس��عودية الري��اض، ث��م ما تب��ع ذلك من 
أح��داث وتط��ورات واتص��االت أفض��ت جميعه��ا ف��ي 
نهاية الش��هر إلى عودة احلريري عن االس��تقالة بعد 
إجم��اع احلكومة في االجتم��اع األول الذي عقدته بعد 
االس��تقالة في قصر بعبدا برئاسة رئيس اجلمهورية، 
ميش��ال عون، على مبدأ النأي بالنفس الذي س��بق أن 
أجمع��ت عليه القوى السياس��ية اللبنانية التي كانت 
مشاركة في سنوات سابقة في حوار قصر بعبدا الذي 
كان ق��د رع��اه في حين��ه رئيس اجلمهورية الس��ابق، 
ميش��ال س��ليمان. وأك��د بي��ان احلكومة إضاف��ة إلى 
»النأي بالنفس«، التزام »اتفاق الطائف«، والعاقات 
العربي��ة العربي��ة، وكذلك عاقات لبن��ان مع محيطه 

العربي، ووقف احلمات االعامية.
واحلقيق��ة أن ه��ذه التس��وية السياس��ية الت��ي 
خرج��ت بهذا الش��كل ف��ي بي��ان احلكومة ال��ذي تاه 
رئيس��ها س��عد احلريري أتاحت املجال لعودة األمور 
إل��ى نصابها االساس��ي املتمّثل بع��ودة احلكومة إلى 
ممارس��ة عم��ل بش��كل ع��ادي ومتابعة كل م��ا يتصل 
بالش��أن العام. وهذا بالطبع عنصر ايجابي يس��اهم 
ف��ي تعزي��ز االس��تقرار العام ف��ي البلد، وينه��ي حالة 
التوتر والقلق واخلوف من انزالق األمور إلى منزلقات 

صعبة ومجهولة.
لك��ن احلقيق��ة الثاني��ة بع��د تثبي��ت مب��دأ النأي 
بالنف��س وإنه��اء حال��ة التريث ف��ي ملف االس��تقالة، 
ه��ي ف��ي الضمان��ات بالس��ير وف��ق ه��ذا املب��دأ وهذه 
السياس��ية. لي��س هناك من أي ط��رف ضامن لتثبيت 
هذا املبدأ. باألس��اس ه��و كان موجوداً وقائماً بش��كل 
من االش��كال في بيان احلكوم��ة احلالية، وفي خطاب 
القس��م أيضاً، ومع ذلك مّت جتاوزه واالنقضاض عليه 
وضرب عرض احلائ��ط به. فمن الذي يضمن جتاوزه 
مرة جديدة وأخرى عن��د أول منعطف يفرض ذلك في 
تفس��ير ومصالح البعض؟! قيل إن رئيس اجلمهورية 
ميش��ال عون ضام��ن في ه��ذا املوض��وع، ولكن حتى 
الرئيس لم يعلن ذلك في خطاب وّجهه إلى اللبنانين 
كي يطمئنه��م. وقيل أيضاً إن رئي��س املجلس النيابي 
نبيه ب��ري ضامن أيض��اً، ولكن حت��ى رئيس املجلس 
ل��م يعلن ذل��ك ويتعهد به أم��ام اللبناني��ن. ثم ما هي 
خطواتهم التي ميكن أن يقوموا بها إذا ما جرى جتاوز 
ه��ذا املب��دأ م��ن أي ط��رف؟! وما ه��ي اإلمكان��ات التي 
جتعله��م يضمن��ون ويلزم��ون الطرف ال��ذي ميكن أن 
يتجاوز؟! كلها اس��ئلة مشروعة ألن هذه التسوية في 

احلقيقة مش��ّرعة على كل ش��يء، وهي أشبه ب�»صنم 
من متر« س��يأكله أصحابه والذين احتاجوه في هذه 
املرحلة عند أول محطة يش��عرون فيها بأنهم بحاجة 
اللتهام��ه. وبالتال��ي حتى نك��ون صادقن م��ع الرأي 

الع��ام، إن احلديث عن أي ضمان��ة بخصوص تثبيت 
مب��دأ النأي بالنفس هو نوع من الهراء واحلديث الذي 

ال ميلك أي رصيد في حقيقة احلفاظ على هذا املبدأ.
أم��ا احلقيقة األخرى، فإن االلتزامات التي قّدمتها 

بع��ض األط��راف ف��ي احلكوم��ة ورمب��ا خارجه��ا هي 
التزامات ال ميكن الوثوق بها حتى لو أقس��م أصحابها 
آالف املّرات، ألنه ببساطة التجربة أثبتت أن التزامات 
اللي��ل م��ع البع��ض ق��د متحوه��ا مصال��ح النه��ار أو 
بالعك��س، ولع��ّل نتائج حوار س��احة النجم��ة، ومن 
بعده قص��ر بعبدا، وم��ن بعده عن التين��ة خير دليل 
عل��ى ه��ذا ال��كام. كان هن��اك التزامات قاطع��ة، وفي 
حلظ��ة احلقيق��ة واملصلح��ة مت القفز ف��وق التعهدات 
وااللتزام��ات، وتقّدم��ت املصالح عل��ى كل املبادئ. لذا 
إن الش��ّك قائم في ص��دور اجلميع في ضوء عدم الثقة 

وانعدام املصداقية في التزامات الكثيرين.
كان  احلري��ري  س��عد  املس��تقيل  الرئي��س  لع��ّل 
بحاجة إلى هذه التخريجة للعودة إلى ممارسة دوره 
الطبيع��ي في البلد، خاصة في ظل تزايد الش��كوك في 
أنه أجبر على االس��تقالة ولم يك��ن مقتنعاً بها، ولذلك 
ل��م يلتف��ت كثي��راً إلى مضم��ون م��ا ورد من بن��ود في 
التس��وية، ألنه ليس فيه��ا جديد، وال إل��ى الضمانات 
أو االلتزام��ات، ل��ذا ل��م يقف عنده��ا كثيراً. ب��ل ما كان 
يحتاجه هو الغط��اء للعودة، وقد تأّمن، وكل احلديث 
عن موقف آخر في حال عدم التزام النأي بالنفس ليس 
س��وى من قبيل التهويل الذي ننخدع به ال ُيصرف في 

مكان.{

الدعم الدولي واإلقليمي للبنان يتصاعد:
األسباب والدالالت؟

خ��ال األس��ابيع املاضي��ة وف��ي مواجه��ة األزم��ة 
الت��ي عاش فيها لبنان من جراء اس��تقالة الرئيس س��عد 
احلري��ري، ب��رز احلجم الكبي��ر للدعم الدول��ي واإلقليمي 
للبنان، إن من أجل املس��اعدة في إنهاء األزمة احلكومية، 
أو جله��ة زي��ادة التقدمي��ات واملس��اعدات للمؤسس��ات 
اللبناني��ة العس��كرية، وف��ي مقدمه��ا اجلي��ش اللبناني 
واألجه��زة األمني��ة، أو م��ن خ��ال الرعاي��ة الفرنس��ية - 
املصري��ة اخلاص��ة لرئي��س  احلكوم��ة س��عد احلريري 

واملساعدة في إنهاء األزمة احلكومية.
وجرى تتويج هذا الدعم من خال اجتماع املجموعة 
الدولية الداعمة للبن��ان في باريس يوم اجلمعة، وتضم 
هذه املجموعة الدول األعضاء في مجلس األمن )فرنس��ا، 
بريطانيا، أمريكا، روس��يا، الصن(، بحضور وفد لبناني 

موسع برئاسة رئيس احلكومة سعد احلريري. 
كما أعلن الرئيس العماد ميش��ال عون خال زيارته 
األخيرة إليطاليا تبني املسؤولن االيطالين للدعوة لعقد 
مؤمتر خاص لدعم القوات املسلحة اللبنانية بالتنسيق 

مع دول أخرى شريكة.
وفي الوقت نفس��ه أش��ارت مصادر إعامية لبنانية 
وعربية ع��ن زيادة الدعم األميرك��ي والبريطاني للبنان، 

وخصوصاً للمؤسسات العس��كرية واألمنية، فيما بذلت 
مص��ر واألردن ودول عربي��ة وإس��امية أخ��رى جه��وداً 
مكثف��ة ملعاجل��ة األزم��ة احلكومي��ة األخي��رة وتقدمي كل 

اشكال الدعم لرئيس احلكومة سعد احلريري.
فم��ا ه��ي األس��باب الت��ي تق��ف وراء زي��ادة الدع��م 
الدول��ي واإلقليمي للبنان في كاف��ة املجاالت وخصوصاً 
عل��ى الصعيدين العس��كري واألمني؟ وما ه��ي الدالالت 
املس��تقبلية لهذا الدعم وهل هن��اك رؤية دولية - إقليمية 

حول دور لبنان املستقبلي؟
أسباب زيادة الدعم الدولي واإلقليمي

بداية ما هي األس��باب التي تق��ف وراء زيادة الدعم 
الدول��ي واإلقليم��ي للبن��ان، والت��ي ب��رزت بق��وة خ��ال 
األزم��ة األخي��رة الت��ي عاناها لبن��ان من جراء اس��تقالة 
رئيس احلكومة. مصادر دبلوماس��ية وسياسية مطلعة 
في بي��روت تعدد األس��باب اآلتية لزيادة الدع��م الدولي 

واألمني  للبنان:
أوالً: ح��رص القوى الدولي��ة واإلقليمية على حماية 
االس��تقرار السياس��ي واألمن��ي ف��ي لبن��ان وع��دم نق��ل 
الصراع��ات اإلقليمي��ة ال��ى الس��احة اللبناني��ة، في ظل 
وجود نح��و مليون ونصف مليون الجئ س��وري ومئتي 
وخمس��ن ألف الجئ فلس��طيني، وأي تدهور في الوضع 
األمن��ي ق��د ي��ؤدي إلى هج��رة ه��ؤالء ال��ى دول أوروبية 

وعربية وإسامية.
ثاني��اً: منع تده��ور الصراع بن الكي��ان الصهيوني 
وحزب الله والس��عي إلبقاء احل��دود اجلنوبية اللبنانية 
هادئة في ه��ذه املرحلة بانتظار بل��ورة صورة األوضاع 

في املنطقة.
ثالثاً: الدور اللبناني املتميز في مواجهة املجموعات 
اإلرهابية وعدم السماح بعودة هذه املجموعات للتحرك 
ف��ي لبن��ان ومن خال��ه ال��ى مناطق أخ��رى، واإلش��ادة 
املستمرة من قبل القوى الدولية واإلقليمية بدور اجليش 

اللبناني واألجهزة األمنية في مواجهة اإرهاب.
رابع��اً: التخ��وف الدول��ي واإلقليم��ي م��ن أن تؤدي 
زعزع��ة االس��تقرار السياس��ي واألمن��ي ف��ي لبن��ان الى 
زي��ادة دور إي��ران وحزب الل��ه، وهذا يتنافى م��ع الرؤية 
الس��عودية الت��ي تتبنى وجه��ة النظر القائل��ة بضرورة 
زي��ادة الضغوط عل��ى لبنان وحكومته م��ن أجل تطويق 

حزب الله ومواجهة زيادة الدور اإليراني فيه.
خامس��اً: االكتش��افات النفطية والغازي��ة من لبنان 
الت��ي س��يكون له��ا دور مه��م ف��ي الوض��ع االقتص��ادي 
مس��تقباً. انطاق��اً م��ن كل ه��ذه األس��باب، زادت القوى 
الدولية واإلقليمية من دعمها للبنان وساعدت في جتاوز 
األزمة التي عانى منها من جراء اس��تقالة الرئيس س��عد 
احلريري، وتتوقع بعض املصادر السياسية في بيروت 
زيادة ه��ذا الدعم في املرحلة املقبل��ة لتحصن لبنان من 

تداعيات التطورات واملتغيرات في املنطقة.
الدالالت واألبعاد

لكن م��ا ه��ي ال��دالالت واألبع��اد املس��تقبلية للدعم 

الدول��ي واإلقليمي للبنان؟ وعلى م��اذا تراهن هذه الدول 
م��ن ج��راء زيادته��ا للمس��اعدات العس��كرية واألمني��ة 

للبنان؟
تشير املصادر الدبلوماسية والسياسية في بيروت 
إلى ان الدعم الدولي واإلقليم��ي للبنان له أبعاد ودالالت 
عدي��دة، وم��ن أهمه��ا: »الرهان عل��ى الدور الكبي��ر الذي 
ميك��ن أن يلعبه اجلي��ش اللبناني واألجه��زة األمنية في 
املرحل��ة املقبلة ان جلهة االس��تمرار في مواجهة اإلرهاب 
واملجموعات اإلرهابية أو حماية احلدود ومنع اس��تمرار 
تدخ��ل القوى اللبنانية )وال س��يما حزب الله( في أزمات 
املنطقة، خصوصاً بعد انتهاء األزمة الس��ورية وامكانية 

الوصول إلى حلول سياسية لها«.
ورغ��م أن هذه املص��ادر »تس��تبعد امكانية حصول 
مواجه��ة مس��تقبلية ب��ن اجلي��ش اللبنان��ي واألجه��زة 
األمنية من جهة وبن حزب الل��ه من جهة أخرى«، فإنها 
تشير إلى »ان الرهان الدولي واإلقليمي على حتجيم دور 
احلزب العس��كري واألمني مستقباً ال ميكن ان يتم إال من 
خال دعم القوى العس��كرية واألمنية اللبنانية الرسمية 
واحلف��اظ على االس��تقرار السياس��ي واألمن��ي، على أن 
��د ذلك مس��تقباً للبح��ث في دور احل��زب اخلارجي،  ميهِّ

واعادة احلزب الى الداخل اللبناني«.
وتتاب��ع املصادر: »إن م��ن مصلحة الق��وى الدولية 
واإلقليمي��ة حماي��ة االس��تقرار السياس��ي واألمن��ي ف��ي 
لبنان وذلك لتس��هيل عمل الش��ركات النفطي��ة والغازية 
التي س��تبدأ العمل ف��ي املرحلة املقبلة، ألن االكتش��افات 
النفطي��ة والغازي��ة ف��ي لبن��ان ق��د تس��اهم في تس��هيل 
وصول هذه املنتج��ات الى أوروبا نظ��راً لقرب لبنان من 
الساحل األوروبي، ما يعزز التنافس في السوق النفطية 

مستقباً«.
لكن هل يعني هذا أن الضغوط على لبنان وال سيما 
من قبل السعودية أو الكيان الصهيوني وكذلك العقوبات 
املالية األميركية ستتوقف؟ جتيب املصادر: ان هذا الدعم 
ل��ن يوقف ه��ذه الضغ��وط، والدلي��ل على ذلك م��ا أعلنه 
مؤخ��راً وزير اخلارجية الس��عودي ح��ول دور املصارف 
اللبناني��ة ف��ي تبييض أم��وال حلزب الله )رغ��م نفي كل 
املؤسسات االقتصادية واملالية واملصرفية لذلك(، كذلك 
اس��تمرار اخل��روق اإلس��رائيلية للس��يادة اللبنانية عبر 
حتليق الطيران اإلس��رائيلي املس��تمر والقي��ام بعمليات 
قصف لس��وريا م��ن األج��واء اللبناني��ة، كذل��ك تصعيد 
العقوبات األميركي��ة حلزب الله ومؤسس��اته واجلهات 

الداعمة له.
اذن س��يظل لبن��ان حت��ت األج��واء الضاغط��ة، لكن 
يب��دو حتى اآلن أن القرار الدول��ي - اإلقليمي بدعم لبنان 
وحماية االس��تقرار السياس��ي واألمني يتقدم على القرار 
بتفجير الوضع اللبناني، إال إذا حصلت تطورات إقليمية 
كبيرة في املنطقة قد تؤدي الى انفجار ش��امل ال يستثني 

منه لبنان ومحيطه.{
قاسم قصير

النائب الحوت: لطاولة حوار
 حول االستراتيجية الدفاعية

 رأى النائ��ب الدكت��ور عماد احلوت أن التس��ريع الذي حصل خال الس��اعات املاضي��ة في إنتاج 
التس��وية احلكومية، س��ببه الس��باق مع الزمن بفعل اس��تحقاقن: األول مؤمتر باري��س الذي يفرض 
وج��ود حكومة للتحدث باس��م لبنان، والثان��ي تداعيات أحداث اليمن واخلوف م��ن تأثيرها على هذه 
التس��وية. واعتبر احلوت أن التس��وية من املفترض أن تكون مرضية في الشكل، مشدداً على أهمية أن 

يكون التطبيق متائماً مع الشكل لضمان استمراريتها.
ورأى احل��وت في حديث ل�»إذاعة الفجر«، أن الواقع الس��عودي م��أزوم جلهة التطورات الداخلية 
والتطورات اليمنية، مش��يراً إلى حاجته لكمٍّ من الضمانات التي تساعد في تأمن استقرار السعودية، 
وم��ن بينها ضمان عدم تدخل حزب الله كمكون لبناني مس��لح في الس��احات العربية التي تؤثر على 

السعودية.
واعتبر احلوت أن أولوية االنتخابات تعلو على أية أولوية أخرى بالنسبة إلى احلكومة، فضاً عن 
اس��تكمال عدد من املش��اريع االقتصادية التي كانت قد بدأت قبل االستقالة وشابها عدد من الشوائب، 

مطالباً بإنهاء هذه امللفات بوضوح وشفافية بعيداً عن اإلرباكات.
وأك��د احل��وت أن اجلماعة اإلس��امية تس��عى دائماً إل��ى توحيد صف املكّون الس��ني ف��ي لبنان. 
وأعلن أن زيارة اجلماعة اإلس��امية لرئيس احلكومة س��عد احلريري كانت للتش��اور في املس��تجدات 
في ما يتعلق بالعودة عن االس��تقالة والظروف التي رافقت هذه العودة، ولتأكي�د مقاربة مشتركة بن 
الطرفن حول ترتيب البيت السني، معرباً عن اعتقاده أن جتربة االستقالة ستدفع احلريري إلى مزيد 
من التش��اور مع اآلخرين في الطائفة الس��نية، ضمن ضوابط املنطلقات املشتركة. وأوضح احلوت أن 
اجلماعة اإلسامية ترى أن هناك أولية إليجاد إطار تشاوري داخل الطائفة لتحصينها من االستهداف 
مبعزل عن االنتخابات. ورداً على س��ؤال، أعلن احلوت أنه بحال اس��تقرار املناخ التش��اوري، فإن ذلك 

سينعكس على مستوى التحالفات االنتخابية انطاقاً من النظرة املشتركة لألمور.{
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نهاية مسار جنيف السوري.. إلى العام القادم
يع��رف املندوب األممي املكلف باملس��ألة الس��ورية، 
س��تيفان دي ميس��تورا، أن أربع��ة أيام ال تكف��ي من أجل 
جولة جديدة ف��ي جنيف، بعد انقطاع طويل منذ اجلولة 
الس��ابقة الت��ي انته��ت في منتص��ف متوز املاض��ي، ولم 
تتوصل، في حينه، إلى نتائج ملموس��ة مثل س��ابقاتها. 
ويدرك الرجل الذي بات خبيراً بتفاصيل امللف الس��وري 
أن التط��ورات التي حصل��ت خال األش��هر األخيرة على 
مس��ار القضي��ة في أس��تانة تفرض نفس��ها عل��ى جدول 
أعمال جنيف، وال ميكن ه��ذا االجتماع أن يتقّدم، دون أن 
يأخ��ذ بالنتائج التي حتققت على صعيد تفاهمات الدول 
الثاث، روس��يا وإيران وتركيا، بوصفها الضامنة للحل 

في سورية. 
أربع��ة أيام، ضاع الي��وم األول منها ف��ي املجامات 
الدبلوماس��ية، وتخلف وفد النظام عن احلضور، متذرعاً 
ب��أن بيان مؤمت��ر املعارضة الس��ورية »الري��اض 2« لم 
يك��ن وّدي��اً جتاه الرئيس بش��ار األس��د، ح��ن نص على 
مغادرته »عند بدء املرحل��ة االنتقالية«. وعلى الرغم من 
أن دي ميس��تورا أحد مهندس��ي البيان وراسمي عامات 
الق��راءة بن الس��طور، فإنه لم يوفر جهداً م��ن أجل إمالة 
الكفة لصال��ح النظ��ام، ويعتبر أن هذه الفق��رة اخلاصة 
باألس��د لم يكن لها ما يبّررها طاملا أن البيان يتحّدث عن 
مرجعية قرار مجلس األمن 2254 الذي وضعته روس��يا 
ف��ي نهاية ع��ام 2015، وهو ال ينص على رحيل األس��د، 
ويسقط من حس��ابه هيئة احلكم االنتقالية، ويستبدلها 

بحكومة وحدٍة وطنيٍة بن النظام واملعارضة. 

ال القرار املذكور ينص على رحيل األس��د، وال غالبية 
هيئة التف��اوض اجلدي��دة تطالب بذلك، ب��ل إن منصتي 
القاه��رة وموس��كو تعتب��ران رحيل األس��د غي��ر مطروح 
للتف��اوض، وهم��ا تلتقي��ان م��ع وف��د النظ��ام عل��ى هذه 
النقطة، ولو أن موضوع رحيل األس��د س��وف يطرح على 
طاولة البحث مَلا قبا االنضمام إلى الهيئة العليا، وميكن 
تفسير انخراطهما في اجتماع »الرياض 2« وتزكية بيانه 
اخلتامي بأنه جاء بناء على رغبة العّراب الروس��ي، وقد 
كان دور املن��دوب اخلاص للرئيس الروس��ي، ألكس��ندر 
الفرنتتيف، أساس��ياً في بيان »الرياض 2«، حيث حضر 
كل االجتماع��ات، وأش��رف مبعي��ة الط��رف الس��عودي 
عل��ى وضع البي��ان اخلتامي وتش��كيلة الوفد، وكش��فت 
شخصياٌت ش��اركت في االجتماعات، وانس��حبت الحقاً 
ألن األعضاء الذين ش��اركوا في االجتماع وجدوا أنفسهم 
أمام ترتيبات أمٍر واقع سعودية، ولم يتمّكنوا من التدخل 

لتغيير جملة في البيان.
يؤك��د أكثر م��ن متابع لكواليس املس��ألة الس��ورية 
أن جول��ة جني��ف الراهنة س��تكون ما قبل األخي��رة، وإذا 
س��ارت الس��فن كما تش��تهي الرياح الروس��ية، س��تليها 
جول��ة ختامية في الربي��ع املقبل، تعق��ب انعقاد املؤمتر 
الذي باش��رت روسيا االس��تعداد لعقده في سوتشي في 
ش��باط املقبل، حتت عنوان »مؤمتر الس��ام الس��وري«، 
بعد أن كان اس��مه »مؤمتر الش��عوب الس��ورية«. وعلى 
غرار ما حصل على مس��ار أس��تانة، سوف يضع الروس 
في سوتش��ي قاطرة احلل السوري على الطريق، بعد أن 

تفاهم��وا على العملية مع الدول الضامنة، وحصلوا على 
تأييٍد من السعودية ومصر وإسرائيل. 

لن ينعقد »سوتش��ي« قب��ل أن يتم ترتي��ب الوضع 
عل��ى األرض، جله��ة إنه��اء الوج��ود املس��لح املعارض، 

سواء بالقوة املسلحة أو حس��ب تفاهمات التهدئة، وهذا 
ما يفس��ر أمرين: اس��تمرار املجازر الت��ي ترتكبها القوات 
الروسية وقوات النظام وامليليشيات اإليرانية. ومبوازاة 
ذلك التس��ويات التي جتريها روسيا مع بعض الفصائل 
ف��ي محيط دمش��ق، مثل فيلق الرحمن وجيش اإلس��ام، 

كي تنخرط في التهدئة.
ق��د تكون جول��ة جنيف األخي��رة في الربي��ع املقبل 
مكّرس��ة من أجل وضع أختام األمم املتح��دة على وثائق 
احلل الروس��ي اإليران��ي التركي، كي تتح��ول إلى وثائق 
دولي��ة. وكل من ينتظر أكثر من ذلك ال يأخذ في حس��ابه 

موازين القوى.{

بقلم: بشير البكر

بعد نحو 48 س��اعة م��ن خطاب 
دع��ا في��ه الرئي��س اليمن��ي الس��ابق 
عل��ي عبد الل��ه صالح إل��ى االنتفاض 
ضد مس��لحي جماع��ة »أنص��ار الله« 
)احلوثي(، وفت��ح صفحة جديدة، لم 
يتوقع أحد أن ينتهي مصيره باإلعدام 
بأيدي حلفائه السابقن، الذين أطلقوا 
علي��ه أكث��ر م��ن 30 رصاص��ة، وف��ق 

رواية نشطاء. 
يقع املنزل الرئيس��ي لصالح في 
ش��ارع »مجاه��د« جنوب��ي العاصمة 
صنعاء، بالق��رب من جام��ع الصالح 
ال��ذي بن��اه في عه��ده ال��ذي امتد 33 

عاماً. 
وكانت قوات صالح، قد أعلنت س��يطرتها في اليوم 
األول على عدد من املعسكرات واملدن في محيط صنعاء، 
لكن احلوثين س��رعان ما اس��تعادوها ليضيقوا اخلناق 

على صالح في منزله. 
وظه��ر ي��وم االثن��ن، خرج��ت س��يارة مدرع��ة تقل 
صال��ح م��ن صنعاء باجتاه مس��قط رأس��ه ف��ي مديرية 
»س��نحان« جنوب ش��رق صنعاء، بعد إعان احلوثين 

السيطرة على منزله. 
وأف��اد ش��هود عي��ان، ووس��ائل إع��ام محلي��ة أن 
احلوثي��ن نصب��وا كمين��اً لصال��ح ف��ي مفرق ط��رق بن 
قري��ة »الش��اطبي« وقري��ة »بي��ت األحم��ر« ف��ي مديرية 

»سنحان«. 
وق��ال قي��ادي في ح��زب صال��ح »املؤمتر الش��عبي 
الع��ام«، إن احلوثين أوقفوا موك��ب صالح على بعد 40 
كم جنوب��ي صنع��اء، بينم��ا كان متجهاً نحو س��نحان، 
رمي��اً  أعدم��وه  حي��ث  مجه��ول،  م��كان  إل��ى  واقت��ادوه 

بالرصاص. 
وفي رواية قريبة من تصريح القيادي، قال نش��طاء 
محلي��ون، إن احلوثي��ن حلقوا س��يارة صال��ح، وأطلقوا 
عليها الرصاص، قبل أن تتوقف الس��يارة ويهرب صالح 
منه��ا لقري��ة مج��اورة. وأض��اف النش��طاء أن احلوثين 

ُقت��ل ما ال يقل عن 25 مدنياً، يوم األحد، في قصف 
ج��وي نفذته طائ��رات حربية تابعة للنظام الس��وري 
وأخرى لروس��يا على أحياء س��كنية في م��دن وبلدات 

غوطة دمشق الشرقية.
وأفادت مصادر في الدفاع املدني بأن القصف أدى 
إلى مقتل 13 مدنياً في بلدة »حمورية«، وأربعة آخرين 
ف��ي مدينة »عرب��ن«، فيما لقي مدني��ان مصرعهما في 
بلدة »بيت س��وى«، ومدني واحد في قرية »مسرايا«، 
بعد أن استهدفت نحو 30 ضربة في األربع والعشرين 
س��اعة املاضية بل��دات في منطق��ة الغوطة الش��رقية 

الكثيفة السكان إلى الشرق من دمشق.
وأوضحت املصادر أن قصف طائرات النظام أوقع 
عش��رات اجلرحى في امل��دن والبلدات املذك��ورة، ُنقلوا 
إلى املستش��فيات، دون ذكر إحصائي��ة محددة ألعداد 
املصاب��ن، وس��ببت الغارات دم��اراً كبيراً ف��ي األحياء 

املستهدفة.
وق��ال س��كان وعم��ال إغاث��ة واملرص��د الس��وري 
حلق��وق اإلنس��ان يوم االثن��ن إن طائ��رات يعتقد أنها 
كثيف��ة  س��كنية  مناط��ق  قصف��ت  وروس��ية  س��ورية 
الس��كان ف��ي جيب محاصر قرب دمش��ق، م��ا أدى إلى 
مقتل ما ال يقل عن 27 ش��خصاً وإصابة العش��رات في 
هجوم مكثف مس��تمر منذ ثاثة أسابيع. وذكر املرصد 
الس��وري حلقوق اإلنس��ان، الذي يراقب الص��راع، أن 
عدد قتلى يوم األحد كان األكبر في يوم واحد منذ بدأت 
الضربات الكثيفة قب��ل 20 يوماً. وقال املرصد إن نحو 
200 مدني، بينهم كثير من النساء واألطفال، قتلوا في 

الضربات والقصف خال تلك الفترة.
وحتاص��ر ق��وات اجلي��ش الغوطة الش��رقية منذ 
2013 ف��ي محاول��ة إلجبار جيب املعارضة املس��لحة 

حلق��وا صالح إلى داخ��ل القرية على منت عدة س��يارات، 
وألق��وا القب��ض عليه ث��م أعدم��وه بإطاق أكث��ر من 30 

رصاصة عليه. 
وأظهرت لقطات مصورة تداولها نشطاء عبر مواقع 
التواصل االجتماعي، مقاتلن في اجلماعة، وهم يحملون 
جثة صالح ببطانية وعليها آثار دماء وطلقات نارية، ثم 

نقلوها إلى سيارة أخرى. 
ورّج��ح مراقبون أن صال��ح كان متوجه��اً حملافظة 
»م��أرب« مقر القوات احلكومية ف��ي املنطقة، دون أن يتم 

التأكد فعلياً من هذه الفرضية. 
وع��زى الرئي��س اليمن��ي عبد رب��ه منص��ور هادي، 
بخطاب متلفز في »الشهداء« الذين سقطوا خال اليومن 
املاضي��ن، وف��ي مقدمته��م س��لفه الراحل علي عب��د الله 
صالح. من جانبه��ا تبنت جماعة »أنصار الله« في بيان 
مقتل صالح وع��دد من العناصر املوالية له، والس��يطرة 
الكامل��ة على مواقع القوات املوالية في احلي السياس��ي 

جنوبي صنعاء.
وقبيل مقتل صالح برصاص احلوثين، أمر الرئيس 
اليمني عب��د ربه منصور هادي بإطاق عملية عس��كرية 
واس��عة للس��يطرة عل��ى صنع��اء، بدع��م م��ن التحالف 

العربي الذي تقوده السعودية.{
على االستسام.

وشددت قوات النظام في األشهر األخيرة احلصار 
األم��ر ال��ذي قال س��كان وعم��ال إغاث��ة إنه اس��تخدام 
متعمد للتجويع كس��اح في احلرب وه��و اتهام ينفيه 
النظ��ام. وتقول األمم املتحدة إن نح��و 400 ألف مدني 
ف��ي املنطق��ة احملاص��رة يواجه��ون »كارث��ة كامل��ة« 
بس��بب عدم وصول املس��اعدات وعدم الس��ماح ملئات 
األش��خاص ال��ذي يحتاجون إل��ى إجاء طب��ي عاجل 
مبغادرة املنطقة. والغوطة الشرقية آخر منطقة كبيرة 
خاضعة لسيطرة املعارضة حول دمشق ولم تتوصل 
إلى اتفاق لتس��ليم األسلحة مقابل الس��ماح للمقاتلن 
بالذهاب إلى مناطق خاضعة للمعارضة في الشمال.

وقال أحد السكان وقد فقد أفراد عائلته في ضربة 
جوية على »عربن« ويبحث عن ناجن وسط احلطام: 
»الله ينتقم من النظام وروس��يا«.يأتي القصف املكثف 
للغوط��ة الش��رقية بع��د هج��وم للمعارض��ة الش��هر 
املاض��ي عل��ى مجم��ع للجيش في قل��ب املنطق��ة التي 
استخدمها اجليش لقصف املناطق اخلاضعة لسيطرة 
املعارضة. لكن س��كاناً قالوا إن فش��ل اجليش في طرد 
مقاتلي املعارضة من املجمع أدى حسب اعتقادهم إلى 
هجمات عش��وائية انتقامية عل��ى املدنين في الغوطة 
الشرقية. ودفع تقدم النظام منذ العام املاضي السكان 
للف��رار إلى مناط��ق أكث��ر اكتظاظا بالس��كان. ويؤدي 
فق��دان األراض��ي الزراعي��ة إل��ى زي��ادة الضغ��ط على 
اإلم��دادات الغذائي��ة الش��حيحة. والغوطة الش��رقية 
واح��دة من ع��دة »مناطق لع��دم التصعي��د« في غرب 
سوريا حيث توسطت روسيا في اتفاقات لوقف إطاق 
الن��ار ما س��مح للجيش بإعادة االنتش��ار ف��ي مناطق 

ميكنه فيها استعادة األراضي.{

تفاصيل عن مقتل »صالح«
أعدموه بثالثين رصاصة 

قيادي حوثي: لم نراهن على صالح يومًا.. 
و»انقالبه« كان متوقعًا

مقتل وإصابة العشرات
 في قصف روسيا والنظام لغوطة دمشق

ق��ال قي��ادي ب��ارز في جماع��ة »أنص��ار الله« 
)احلوثي��ن(، يوم األحد، إن م��ا وصفه ب�»انقاب« 
الرئيس السابق علي عبد الله صالح على شرعية 
»املجل��س السياس��ي األعل��ى« )مش��كل مناصف��ة 
م��ن احلوثين وحزب املؤمتر جن��اح صالح(، كان 

متوقعاً منذ فترة.
واألسبوع املاضي، شهدت صنعاء مواجهات 
مس��لحة ب��ن احلليف��ن أدت إل��ى س��قوط قتل��ى 
وجرحى من الطرف��ن، وتصاعدت على نحو كبير، 

منذ فجر السبت،
بعد محاول��ة احلوثين اقتح��ام منزل العميد 
طارق محمد عبد الله صالح )جنل شقيق صالح(، 

في احلي السياسي بالعاصمة.
وق��ال عض��و »املكت��ب السياس��ي« جلماع��ة 
احلوثي، علي العماد، في تصريح لألناضول: »ما 
حصل م��ن صال��ح كان متوقعاً منذ فت��رة طويلة، 
نحن لم نراهن على ش��خص كه��ذا. لقد عرفناه في 

محطات زمنية كثيرة«.
وخ��رج صال��ح، ف��ي كلم��ة متلفزة عل��ى قناة 

»اليم��ن الي��وم« اململوك��ة ل��ه مس��اء األح��د، دع��ا 
فيه��ا اليمني��ن لانتفاض ض��د احلوثي��ن، مبدياً 

استعداده لفتح صفحة جديدة مع دول اجلوار.
وحت��دث العم��اد ع��ن »القض��اء عل��ى أغل��ب 
اجليوب املوجودة في صنع��اء وبقية احملافظات، 
يقوده��ا  الت��ي  العصاب��ة  ضم��ن  حترك��ت  الت��ي 

صالح«، حسب تعبيره.
وقال: »كانت هناك حتركات ميدانية س��ريعة 
وخاطف��ة، وكانت هناك مس��اندة كبي��رة من أبناء 

الشعب«.
وحتدث القيادي احلوثي عن اتصاالت وردت 
احلوثي��ن »م��ن قيادات بع��ض اجلي��وب املوالية 
لصال��ح، في ش��ارعي اجلزائ��ر وبغ��داد بصنعاء، 
يريدون تس��ليم أنفس��هم جلهات تؤمن حياتهم«، 

مضيفاً: »نحن سنقبل هذا الطلب«.
ولفت إلى أن »عدداً كبيراً من القناصة س��لموا 
أنفس��هم، ومت اقتح��ام من��زل لصال��ح بصنع��اء، 
وبع��ض املن��ازل ألقارب��ه الت��ي قام��ت باملواجهة 

وأحدثت الشغب«.{
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القضّية السورية من أستانا إلى سوتشي.. مرورًا بالرياض
محطات عديدة عرفتها القضية السورية بوصفها 
قضي��ة عادل��ة بدأت ح��ن انتفضت غالبية الس��ورين 
-من��ذ أكثر من س��ت س��نوات- للخاص من اس��تبداد 
نظام آل األس��د؛ لكن تدخات القوى الدولية واإلقليمية 
حولته��ا إل��ى ص��راع مصالح وتقاس��م نف��وذ، وراحت 

تديرها وتدّورها وفقاً ملشاريعها وأجنداتها املختلفة.
كم��ا بات��ت تتعام��ل معه��ا بوصفها أزم��ة صعبة 
ومعق��دة، تطلّ��ب اخل��وض ف��ي تس��ويتها عق��د قم��م 
ومؤمت��رات واجتماعات عدي��دة ما بن جني��ف وفيينا 
وأس��تانا، مروراً بالرياض وصوالً إلى سوتشي، حيث 
ُعق��دت قم��ة ثاثية بن رؤس��اء كل من روس��يا وتركيا 
وإيران، بالتزامن مع اجتم��اع قوى وهيئات املعارضة 
ف��ي مؤمتر الري��اض 2، ال��ذي ي��راد منه تطوي��ع قوى 
الدولي��ة  واملس��تجدات  املتغي��رات  وف��ق  املعارض��ة 

واإلقليمية وامليدانية.
قمة سوتشي الثاثية

أراد الساس��ة الروس م��ن قمة سوتش��ي الثاثية 
وضع أسس تس��وية سياس��ية على طريقتهم، تضمن 
في البداية مصاحلهم ونفوهم في س��وريا، لذلك جرى 
إحض��ار رئي��س النظ��ام الس��وري عل��ى عجل عش��ّية 
انعق��اد القمة، لضمان انخراطه في ترتيبات التس��وية 
الروس��ية، وتأكي��د اس��تعداده للتعام��ل اإليجابي مع 
نتائجه��ا، بغي��ة توفي��ر تأثير أوس��ع لهم عل��ى النظام 
اإليراني، بوصفه الطرف األقدة على عرقلة ترتيباتهم.

عكس ذلك استعجاَل الساسة الروس الستثمار ما 
حققوه على األرض سياسياً، مبا يفضي إلى عقد صفقة 
تسوية سياسية للقضية السورية على حساب سوريا 
والش��عب الس��وري، عبر اعتماد حلول ينحصر سقفها 
في كتابة دس��تور جدي��د، وإجراء انتخابات بإش��راف 

أممي، ومش��اركة املعارضة في الس��لطة ضمن حكومة 
»وحدة وطنية«.

وكل ذلك حتت ظل بقاء بش��ار األس��د في الس��لطة 
)الت��ي ل��م يع��د ميتلكها(، م��ا يعن��ي ضرب الق��رارات 
األممي��ة، وخاصة بي��ان جني��ف 1 )حزي��ران 2012( 
والقراري��ن األممي��ن 2118 و2254، وبالتال��ي إلغ��اء 
املرحلة االنتقالية على أس��اس بي��ان جنيف، الذي من 

املفترض أن جتري على أساسه مفاوضات جنيف.
مؤمتر الرياض 2

ول��م يُك مصادف��ًة تزام��ُن انعقاد مؤمت��ر الرياض 
2 م��ع قمة سوتش��ي الثاثية، فالساس��ة الروس أردوا 
أن تكتم��ل محاوالته��م ف��ي إيج��اد تس��وية سياس��ية 
تفاوضي��ة  هيئ��ة  تش��كيل  عب��ر  الس��ورية،  للقضي��ة 
جدي��دة للمعارض��ة الس��ورية تن��ال رضاه��م، وتضم 
أعضاء م��ن منصتْي موس��كو والقاهرة، وتش��كيل وفد 
تفاوض��ي جدي��د يقبل مبخرج��ات املتغي��رات الدولية 
واإلقليمي��ة، السياس��ية وامليداني��ة. وهو أمر عكس��ته 
حيثي��ات عقد مؤمت��ر الرياض 2، حيث مّت��ت الدعوات 
إليه وفق التفسير الروس��ي للقرار 2245، الذي متسك 
بأخذ القرار »علماً باإلجماعات التي جرت في موس��كو 
والقاهرة«، وأدار ظهره للهيئة العليا للمفاوضات التي 
متخ��ض عنها اجتم��اع الرياض 1، بوصفه��ا مرجعية 
للتف��اوض م��ع النظام الس��وري، حس��بما ن��ص عليه 

القرار األممي نفسه.
ورغم االس��تقاالت املتعددة ألعض��اء الهيئة العليا 
للتفاوض، واستبعاد غالبية أعضائها؛ فإن ذلك لم يعق 
انعق��اد املؤمتر، لكنه أثار ش��كوك احلاضنة الش��عبية 
والنشطاء واملعارضن بشأن أهداف وحيثيات انعقاد 

الرياض 2.

فق��د أص��درت ش��خصيات سياس��ية وعس��كرية 
ونش��طاء ورؤس��اء مجال��س محافظات بيان��اً، طالبوا 
عب��ره املجتمعن ف��ي الرياض بض��رورة احلفاظ على 
ثواب��ت الث��ورة وع��دم التفريط به��ا، والت��ي تتمثل في 
»رحيل بش��ار األس��د وزمرته احلاكم��ة، والتزام عملية 
االنتقال السياس��ي املس��تندة إل��ى املرجعي��ة األممية، 

واملتمثلة بهيئٍة انتقاليٍة ذات صاحيات كاملة«.
تخل��ي  ظ��ل  ف��ي   2 الري��اض  مؤمت��ر  ُعق��د  وق��د 
الوالي��ات املتح��دة وحلفائه��ا، وأغل��ب دول مجموع��ة 

أصدق��اء الش��عب الس��وري ع��ن املعارضة الس��ورية 
بش��قيها السياس��ي والعس��كري. واألدهى من ذلك هو 
قي��ام واش��نطن وحلفائه��ا الغربين بتحجي��م فصائل 
املعارض��ة ف��ي اجلن��وب الس��وري، وإبع��اد فصائ��ل 
البادية والفصائل األخرى عن معارك الرقة ودير الزور 
والبوكمال، مقابل تقاسم معركة السيطرة على مناطق 
تنظيم الدولة اإلسامية )داعش( بينها وبن مليشيات 
»وح��دات احلماية« الكردية احلليفة لها، وبن روس��يا 
ومليشيات النظام ومليشيات النظام اإليراني الطائفية 
التي تدعمها، األمر الذي أس��هم في تقوية طرف النظام 
واملليشيات احلليفة له، وجعل الروس يشعرون بأنهم 
الطرف األقوى في س��وريا، ويتحدث��ون عن انتصارات 
عس��كرية حققوه��ا وبات��وا يبحث��ون ع��ن اس��تثمارها 
سياس��ياً، عب��ر التاعب بالقضي��ة الس��ورية وجعلها 
لعب��ة يتناقلونه��ا مع آخري��ن، ما بن أس��تانا وجنيف 

والرياض وسوتشي.

بقلم: عمر كوش

ه��ّزت انفج��ارات ضخمة منطقة جمراي��ا الواقعة 
قرب العاصمة الس��ورية دمش��ق، قراب��ة منتصف ليل 
االثن��ن - الثاثاء، وس��ط أنباء عن قصف إس��رائيلي 
جديد. وقال��ت مصادر إخبارية س��ورية وروس��ية إن 
صواري��خ إس��رائيلية اس��تهدفت مركز بح��وث تابعاً 
للنظ��ام الس��وري. وأف��ادت قناة »روس��يا الي��وم« في 
نب��أ عاج��ل أن »الدفاع��ات اجلوية الس��ورية تتصدى 
للصواري��خ اإلس��رائيلية«. فيم��ا أك��دت قن��اة العال��م 
االيراني��ة نقاً عن مراس��لها أن »صواري��خ صهيونية 
تس��تهدف مركز البحوث في جمراي��ا«. وهذه هي املرة 
الثانية التي تنس��ب تقارير س��ورية وعربية وأجنبية 
قصفاً على األراضي السورية لساح اجلو اإلسرائيلي، 
فف��ي وق��ت س��ابق قال��ت مص��ادر إعامي��ة مقربة من 
املعارضة الس��ورية أن قصفاً جوياً طال كتيبة الرادار 
في مطار الضمير العسكري بريف دمشق الشرقي بعد 
ظهر االثن��ن. ولم ُيعرف حجم اخلس��ائر ف��ي اللحظة 
األول��ى، بينما وّجه��ت بعض املص��ادر أصابع االتهام 
نحو س��اح اجلّو اإلسرائيلي متهمة إياه باإلغارة على 
املطار الس��وري، فيما أكدت شبكة »أورينت« السورية 
املعارضة »أنباء عن غارات اسرائيلية تستهدف كتيبة 

الرادار قرب مطار الضمير العسكري«.
وقال موقع »شبكة بردى اإلعامية« املعارض في 
نبأ عاجل: »ش��ّن طي��ران مجهول املصدر ع��دة غارات 
عل��ى مناط��ق النظام في كتيب��ة ال��رادار التابعة ملطار 
الضمير العس��كري بالقرب م��ن مدينة الضمير«. حتى 
اللحظ��ة لم يص��در أي تأكيد رس��مي من قب��ل اجليش 

اعتب��رت املعارضة الس��ورية أن غي��اب النظام عن 
اجلولة احلالية من املفاوضات يش��ير إل��ى رهان النظام 
وحلفائ��ه على احلل العس��كري، فيما تس��عى املعارضة 

للوصول إلى حل سياسي عبر املفاوضات.
وقال رئيس وف��د املعارضة إل��ى مفاوضات جنيف 
نصر احلريري: »إن النظام لم يأت إلى جنيف لاستمرار 
بهذه اجلولة م��ن املفاوضات، ونحن ما زلنا بنقاش��اتنا 
مع األمم املتحدة للوصول إلى احلل السياسي اجلاد، ذي 

املعنى احلقيقي، وذي املصداقية بالنسبة إلى شعبنا«.
وأضاف خال مؤمتر صحفي باملقر األممي بجنيف، 
عق��ب لق��اء املبع��وث األمم��ي س��تفان دي ميس��تورا أنه 
أصب��ح معروفاً اآلن من ه��و الطرف الذي يضع ش��روط 
مسبقة ويختلق الذرائع، مشيراً إلى أن بيان الرياض هو 

ترجمة للقرارات األممية.
وطال��ب احلريري املجتم��ع الدول��ي واألمم املتحدة 
بالضغ��ط عل��ى وف��د النظ��ام للع��ودة إل��ى املفاوضات، 
مؤك��داً أن املعارض��ة موجودة في جنيف م��ن أجل احلل 

العرب��ي الس��وري ول��م يص��در أي رد إس��رائيلي على 
ه��ذا النبأ. وأك��د ناطق بلس��ان اجليش اإلس��رائيلي ل�
i24NEWS أن��ه ال تعقي��ب للجيش على ه��ذا النبأ. 
وكعادته في حاالت كهذه، ال يعّقب اجليش اإلسرائيلي 
عل��ى أنباء تصدر في وس��ائل إعام أجنبي��ة، عقب أي 

قصف ُينسب الى الطائرات احلربية االسرائيلية.
رسمياً، أعلن التلفزيون السوري »سقوط شهيدين 
و7 إصاب��ات إثر س��قوط عّدة قذائ��ف صاروخية على 
منطقة العباسين مبدينة دمشق مصدرها املجموعات 
املس��لّحة«. وفي الصعيد ذاته أكد التلفزيون السوري 
الرس��مي أن اجله��ات املختص��ة تف��كك س��يارة كان��ت 
املجموع��ات املس��لحة ق��د فخختها بريف دمش��ق. وال 
تزال إس��رائيل وس��وريا رس��مياً في حالة حرب. ومنذ 
حرب حزيران 1967 حتتل إس��رائيل 1200 كلم مربع 
من هضب��ة اجلوالن، ول��م تعترف املجموع��ة الدولية 
بضمه��ا الى الس��يادة اإلس��رائيلية ال��ذي مت من خال 
س��ن قانون ف��ي 1981 فيما بقي نح��و 510 كلم مربع 
حت��ت الس��يطرة الس��ورية. وخ��ط وقف إط��اق النار 
ف��ي اجل��والن كان يعتب��ر هادئاً نس��بياً في الس��نوات 
املاضية، لكن الوضع توتر مع احلرب في سوريا التي 
اندلع��ت في عام 2011. وتنس��ب تقاري��ر أجنبية إلى 
دولة إس��رائيل تنفيذ ضربات وغ��ارات جوية في دول 
عربي��ة مجاورة بينه��ا س��وريا، التي اس��تهدفت فيها 
قوافل أس��لحة لتنظيم ح��زب الله في منطق��ة القلمون 
غ��رب س��وريا، وكذل��ك في اجلان��ب الس��وري لهضبة 

اجلوالن.{

السياس��ي، وعل��ى املجتم��ع اآلن معرفة من ه��و الطرف 
الذي ال يريد احلل السياسي.

 ولف��ت إلى أن وفد املعارضة قدم إلى دي ميس��تورا 
تقريراً عن األوضاع اإلنسانية في الغوطة الشرقية بريف 
العاصمة دمش��ق »أظهر ما ُيرتكب م��ن مجازر بالغوطة 

من حصار وجوع، ورفض النظام إجاء املرضى«.
وينتظر أن تستكمل يوم األربعاء املفاوضات رسمياً 
في اجلولة الثانية من جني��ف 8، لكن مصيرها يظل غير 
مع��روف في ظ��ل عدم تأكي��د النظ��ام حلض��وره، وعدم 

وصول وفده إلى جنيف.
وفي دمش��ق ذكرت وس��ائل إعام موالية للنظام أن 
الوفد ال يزال في دمش��ق، مشيرة إلى أن »القيادة لم تنته 

حتى اآلن من دراسة دعوة دي ميستورا للمشاركة«.
وغادر وف��د النظام جني��ف صباح الس��بت املاضي 
بع��د أن اته��م رئيُس��ه بش��ار اجلعف��ري وف��د املعارضة 
بعرقل��ة املفاوض��ات، على خلفية متس��ك األخير مبطلب 

تنحي الرئيس بشار األسد.{

قصف صاروخي على جمرايا
وغارات على الضمير منسوبة إلسرائيل

المعارضة السورية:
 النظام يراهن على الحل العسكري

األمين العام للجماعة اإلسالمية عزام األيوبي:
المسلمون السّنة 

هم األكثر التصاقًا بمشروع الدولة

إل��ى بعضه��م لتجمي��ع قوته��م ضمن مش��روع 
وطني، خاصة في ظ��ل التمييز الواضح ضدهم 
على املستويات األمنية والقضائية والوظائف. 

الس��ّنة  أن املس��لمن  األيوب��ي  اعتب��ر  كم��ا 
بحاج��ة إل��ى مرجعية تطال��ب بحقوقه��م دون 
خج��ل، وإال فإن اإلحب��اط ميكن أن يس��تمر وأن 
يدفع البعض إل��ى االرمتاء بأحضان مش��اريع 
ال تخ��دم الوط��ن وال مكّوناته، مبن فيهم الس��ّنة 
أنفسهم، مؤكداً إمكانية استعادة الدور من خال 
النق��اش احلقيقي بعي��داً عن املصال��ح الضيقة 

واخلاصة.
الش��خصيات  م��ن  حش��ّد  الن��دوة  حض��ر 
واملهتم��ن ورواد املعرض، وأدارها مدير األخبار 
والبرامج السياس��ية ف��ي إذاعة الفجر األس��تاذ 

وائل جنم.{

اعتب��ر األمن العام للجماعة اإلس��امية في 
لبنان، األس��تاذ عّزام األيوبي، أنه قد مّت املساس 
بصيغة املناصفة التي أقّرها الدستور من خال 
االفتئات على مواقع املس��لمن الس��ّنة في البلد، 

ما جعل حالة من اإلحباط تتسلّل إليهم. 
األيوبي أكد في ندوة نّظمتها »إذاعة الفجر« 
ضمن فاعليات معرض بي��روت العربي الدولي 
للكتاب حتت عنوان »املسلمون السّنة في لبنان 
ب��ن اإلحباط واس��تعادة ال��دور«  أن املس��لمن 
الس��ّنة ه��م األكث��ر التصاق��اً مبش��روع الدولة، 
واألكثر حرصاً على العيش املشترك واملناصفة، 

واألكثر بعداً عن حاالت التموضع الطائفي. 
وإذ اعتب��ر األيوبي أن كل مك��ّون لبناني له 
ظهير خارجي، قال إن السّنة اليوم يكاد يكونون 
من دون ظهير، وه��و ما يؤكد حاجتهم لالتفات 
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مخرجات الرياض 2
ومع انعق��اد مؤمتر الرياض 2 عّبر س��وريون كثر 
عن خش��يتهم من أن ُيضّيع املجتمعون فيه ما بقي لهم 
من أم��ل، ألن اتس��اع وتنوع طي��ف املش��اركن في هذا 
مؤمت��ر يعن��ي أنهم س��يتفقون على نقاط احل��ّد األدنى 

بغية حتقيق التوافق بينهم.
ذل��ك أن بعضه��م ال يقبل إال بحل سياس��ي يضمن 
عملية انتقال سياس��ي تنقل س��وريا من عهد االستبداد 
إلى عهد احلرية واخلاص، عبر تش��كيل هيئة انتقالية 
كاملة الصاحيات التنفيذية وفق القرارات األممية ذات 
الصل��ة، وبعضهم اآلخر جرى تصنيعه في موس��كو أو 
س��واها على أن��ه معارضة، ك��ي يعترض عل��ى إدراج 
مصير األسد في أي من مناقشات أو مخرجات املؤمتر.

ولذلك فإن اتس��اع طيف املش��اركن يطرح مشكلة 
تناف��ر أطروحاته��م وخافاتهم السياس��ية، األمر الذي 
وّل��د تخوف��اً م��ن أن تفضي مخرج��ات الري��اض 2 إلى 
توافق��ات عل��ى حس��اب القضية الس��ورية، حي��ث أقر 
املؤمتر بياناً ختامياً عاماً، تضمن كاماً دبلوماسياً مثل 
أن »املشاركن ناقشوا املوضوعات املدرجة على جدول 
األعم��ال، وتبن��وا اآلراء ف��ي أج��واء يس��ودها االحترام 
املتب��ادل، والش��عور العمي��ق باملس��ؤولية التاريخية 
جتاه الشعب الس��وري الصامد، وخلصوا إلى التوافق 

حول القضايا املصيرية التي تواجه سوريا«.
ومثل هذا الكام اإلنش��ائي -وس��واه مم��ا ورد في 
البيان اخلتامي عن التوافق حول القضايا املصيرية- ال 
يخدم سوى متييع املطالب العادلة للسورين، ويفتح 
الباب للتأوي��ل واختاف الفه��م، إذ املطلوب من البيان 
اخلتام��ي هو بن��ود واضحة غير قابل��ة للتأويل، وذلك 
مثل أن يقوم احلل السياسي على االلتزام الكامل ببيان 
جني��ف 1 والقرارات األممي��ة 2118 و2245 واملطالبة 
بتنفيذه��ا، والب��دء ف��ي تنفي��ذ االنتقال السياس��ي عبر 
تش��كيل هيئة حكم انتقالي كامل��ة الصاحيات، وعدم 
القب��ول بأي دور لبش��ار األس��د وأركان نظامه منذ بدء 
العملي��ة االنتقالي��ة. وقد ورد ف��ي البي��ان اخلتامي أن 
»هدف املؤمتر توحيد صفوف قوى الثورة واملعارضة، 
ف��ي رؤية مش��تركة حلل سياس��ي بناء عل��ى جنيف 1 
)2012(، وقراَري مجلس األم��ن )2118( و)2254(، 
والق��رارات الدولي��ة ذات الصل��ة، مبا يؤس��س ملرحلة 
انتقالي��ة تق��ود الب��اد إلى نظ��ام سياس��ي دميقراطي 
ضحاي��ا  وينص��ف  العدال��ة  يحق��ق  مدن��ي،  تع��ددي 

االستبداد، وجرائم احلرب«.
والس��ؤال املط��روح ه��و: كيف س��يتم التأس��يس 
إل��ى نظ��ام سياس��ي  الب��اد  تق��ود  انتقالي��ة  ملرحل��ة 
دميقراطي دون عملية انتقال سياس��ي أوالً، تنقل الباد 
من نظام االس��تبداد إلى نظام دميقراطي. وحتى عندما 
ورد ذكر إقامة هيئة حكم انتقالية، جاء بوصفها قادرة 
عل��ى »أن تهّيئ لبيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية 

االنتقالية«.
ثم أش��ار البيان إلى أن »املش��اركن اتفقوا على أن 
هدف التسوية السياسية هو تأسيس دولة دميقراطية 
تقوم على مبدأ املواطنة املتس��اوية، ما ميّكن السورين 
م��ن صياغ��ة دس��تورهم دون تدخل، واختي��ار قادتهم 
عب��ر انتخاب��ات ح��رة ونزيهة وش��فافة، يش��ارك فيها 
الس��وريون داخل وخارج س��وريا، حتت إش��راف األمم 
املتح��دة، ضم��ن آلي��ة تصون حقه��م في مس��اءلة تلك 
القيادات ومحاس��بتها، وحتقيق عملية انتقال سياسي 
جذري��ة«. ولكن من س��يقوم به��ذه االنتخاب��ات؟ وهل 
م��ا ورد م��ن صياغة الدس��تور وإج��راء االنتخابات هو 
إرض��اء للطرف الروس��ي، الذي نقل القضية الس��ورية 
من أس��تانا إلى سوتش��ي من أج��ل حوار ح��ول كتابة 
الدس��تور وإج��راء انتخاب��ات مثلم��ا حدده��ا الرئيس 

فادميير بوتن في قمة سوتشي الثاثية؟
الافت هو أن حيثيات مؤمتر الرياض 2 متت حتت 
عنوان توحي��د املعارضة، وه��و أمر اعتدن��ا عليه كلما 
زادت الضغ��وط الدولية واإلقليمية ف��ي اجتاه تطويع 
املعارضة ومتييع مطالبه��ا، وترافق ذلك مع غياب أي 
أفق حقيقي للحل السياس��ي املطلوب خلاص س��وريا 
والس��ورين، وتكرر األمر مع ظهور بوادر اس��تحقاقات 
جوالت التفاوض بجنيف ومس��ار أس��تانا وس��واهما. 
لكن األمر نفس��ه يتك��رر في أيامنا هذه بش��كل فاقع مع 
التوافق��ات الروس��ية واألميركية الهش��ة، وبعد فش��ل 
مسار أس��تانا والتعويل الروس��ي على مؤمتر سوشي 
املقب��ل، ودع��وة املبعوث األمم��ي إلى جول��ة ثامنة من 

مفاوضات جنيف.
ولعل البّت في ما ُيعرف ب�»ُعقدة األسد« هو أبرز ما 
يواجه املعارضة السورية، في ظل تغير مواقف القوى 
الدولي��ة الداعمة للمعارض��ة، وإصرار روس��يا وإيران 
عل��ى رف��ض حت��ى مج��رد احلديث ع��ن رحيل األس��د، 
سواء في املرحلة االنتقالية أو حتى ما بعدها. ومن هنا 
تأت��ي خطورة إعادة تش��كيل أو تطوي��ع وفد املعارضة 
التفاوضي وحصره في قبول مثل هذه التوافقات، التي 

تريد حتديد مصير بادهم ومستقبلها.{

ترامب
والقرار األمريكي بشأن القدس

بقلم: باسم الطويسي 

ازدادت املؤش��رات واملعلوم��ات املتداولة  الت��ي تتحدث عن أن الرئيس األمريك��ي دونالد ترامب 
س��يطرح قريباً ورمبا خال أيام إعاناً سياس��ياً تاريخياً، سيش��كل نقطة حتول تطلق إجراءات نقل 
الس��فارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس؛ أي االعتراف الرس��مي بأن القدس عاصمة »إس��رائيل«، 
وه��و م��ا يعّد انقاب��اً على نه��ج اإلدارة األمريكي��ة لعقود طويل��ة، التي طامل��ا كانت تص��ّر في عهود 

الدميقراطين واجلمهورين على ضرورة حتديد مستقبل القدس عبر مفاوضات السام.
يح��دث ذلك ف��ي الوقت الذي يواجه الرئيس األمريكي اخلافي واألقل ش��عبية في تاريخ اإلدارة 
األمريكي��ة املعاص��رة مصي��راً مجه��والً واحتم��االت تصعيد قضائي غير مس��بوق ضده؛ ف��ي املقابل 
اإلجن��ازات الوحي��دة التي حققها خال عام��ه األول والتي يتعكز عليها في الداخ��ل، تعود في جانب 
كبي��ر منها إل��ى املنطقة العربية وإلى صفقات التس��لح الضخمة التي عقدها خال األش��هر املاضية، 
والت��ي ش��ملت معظم الفرق��اء العرب، وصب��ت الزيت على ماكن��ة الصناعات العس��كرية األمريكية، 
وجعلته��ا ت��دور من جديد، ومن املعروف أن املجمع الصناعي العس��كري االميرك��ي أحد أهم مفاتيح 
تنش��يط االقتصاد، ويرتبط بسلس��لة طويلة من القطاعات األخرى عاوة عل��ى العقود الكبيرة التي 
وقعت مع ش��ركات أمريكية أخرى خال هذا العام. واملفارقة أن هذه الصفقات ش��ملت معظم أعضاء 

التحالفات اجلديدة التي باتت تتشكل في املنطقة على خافاتهم. 
ترام��ب يتنفس ويعي��ش على الصراعات البينّية التي أش��علت بعد زيارت��ه األولى للمنطقة في 
ش��هر أي��ار املاضي، واللعب عل��ى إعادة تدوير مص��ادر التهديد ف��ي املنطقة مبا يخ��دم هدف حتييد 
الصراع التاريخي بن العرب واإلس��رائيلين وتصفية القضية الفلس��طينية. وال يخجل من أن يغرد 
بطريقة بشعة في اإلساءة إلى نحو ربع سكان العالم من املسلمن، وهو السلوك الذي لم يجرؤ عليه 

ليس فقط رئيس أمريكي بل وال أي زعيم آخر في العالم. 
هن��اك تضارب في أرقام صفقات التس��لح التي وقعت بن الوالي��ات املتحدة ودول عربية خال 
ه��ذا العام، ولكن في املجمل تعد هذه الصفقات األكبر في تاريخ صفقات التس��لح في العالم، وإذا ما 
أضيفت إليها الصفقات األخرى في مجاالت النفط والطاقة ومجاالت أخرى، فإنها تتجاوز 400 مليار 

دوالر، وهي بالفعل اإلجناز الذي يبقي ترامب وإدارته على قيد احلياة.
م��ن املع��روف أن هناك قانون��اً أمريكي��اً يعود تاريخ��ه إلى ع��ام 1995، يقضي بنقل الس��فارة 
األمريكي��ة من تل أبيب إلى القدس، ولكن الرؤس��اء كافة كانوا يلج��ؤون إلى تأجيل هذا القرار وربطه 
مبس��ار تطور العملية الس��لمية في املنطقة، فيما ذهبت احلملة االنتخابية للرئيس ترامب إلى جعل 

تنفيذ هذا القرار أحد أبرز مرتكزاتها.
هناك خش��ية من صدمة وغض��ب يجتاح العالم اإلس��امي إذا ما أقدمت الوالي��ات املتحدة على 
هذه اخلطوة خارج أي تفاهمات س��لمية، وهذا ما حدث في أكثر من قرار أمريكي اس��تراتيجي سابق 
مبا فيها قرارات غزو واحتال العراق، حيث كانت منذ منتصف التس��عينيات مطروحة على الطاولة 
األمريكي��ة، فيما يذهب صناع الق��رار إلى انتظار ضوء أخضر من املنطقة ح��ن يريدون تغيير قواعد 
السياس��ة والقوة في الشرق األوس��ط، والس��ؤال اليوم: هل نضجت املنطقة مبا يكفي، وهل رأوا هذا 

الضوء؛ وهو أسوأ ما قد ننتظره في هذا القرن؟{

القدس في أعناقنا.. القدس تنادينا
وكل أبن��اء األمة العربية واإلس��امية وأح��رار العالم إل��ى التصدي بكل 
قوة له��ذه اجلرمية النكراء الت��ي تعتزم اإلدارة األمريكي��ة اإلقدام عليها. 
ويناشد املؤمتر كافة الهيئات واملنظمات العاملة من أجل القدس التحرك 
الفوري والعاجل، وعلى كافة املس��تويات واحملاف��ل اإلقليمية والدولية، 
م��ن أجل التصدي لهذا املخطط اإلجرامي الرهيب، وفي مقدمته املنظمات 
والهيئ��ات الت��ي يجب أن تتحرك بكل س��رعة وبكل ق��وة، منظمة املؤمتر 
اإلس��امي، وجلن��ة القدس التي يج��ب أن تلتئم بكل اس��تعجال من أجل 

اتخاذ قرارات كفيلة بالتصدي لهذا املخطط الصهيو- أمريكي اخلطير.
كم��ا عل��ى املؤسس��ات الش��عبية، وف��ي مقدمته��ا مؤسس��ة القدس 
الدولي��ة، املس��اهمة بأكب��ر ق��در ممك��ن في الوق��وف في وج��ه محاوالت 

اإلجهاز على القدس.
ويعتب��ر املؤمتر أن من بن القرارات الضرورية في هذه املرحلة قطع 
كاف��ة أنواع العاقات م��ع الكيان الصهيوني وم��ع الصهاينة، والتراجع 
ع��ن اعتبار املقاومة إرهاباً، واإلعان عن ك��ون أكبر إرهاب يعرفه العالم 

هو اإلرهاب الصهيوني، وأن أعتى املجرمن اإلرهابين هم الصهاينة.
  ويؤكد املؤمتر أن التمس��ك بالتطبيع م��ع الصهاينة في هذا الظرف 

بالذات يشكل خيانة لفلسطن وللقدس ولكافة ثوابت األمة وقيمها. 
 كم��ا يؤك��د املؤمت��ر أن مثل ه��ذه اخلط��وة تفرض 
على كافة مكونات الش��عب الفلسطيني، وأولها السلطة 
الفلس��طينية، االقتن��اع بأن أية مصاحلة ب��ن فصائلها 
يج��ب أن تك��ون على قاع��دة املقاوم��ة بكافة أش��كالها، 
وعل��ى دع��م انتفاض��ة الش��عب الفلس��طيني ف��ي وجه 
االحت��ال واملخططات الصهي��و – أمريكي��ة، األمر الذي 
يتطلب انهاء التنس��يق األمني مع الصهاينة والتش��بث 
في املصاحلة وإنهاء االنقس��ام، للوقوف صفاً واحداً في 

وجه العدو ومخططاته.{
املنسق العام للمؤمتر القومي اإلسامي
خالد السفياني

 يقع التحضير املعنوي، على أعلى مس��توى، لقطع خطوة كبرى في 
اجت��اه تهويد الق��دس وتهجير س��كانها واإلجهاز على كل م��ا يوجد فيها 
من مقدس��ات إسامية ومس��يحية وفي مقدمها املسجد األقصى وكنيسة 

القيامة. 
إنه��ا خط��وة اإلدارة األمريكي��ة، وعل��ى اخلصوص رئيس��ها دونالد 
ترامپ، الت��ي كثر احلديث عنها ه��ذه األيام بهدف محاول��ة التطبيع مع 
املوضوع، وجس النبض بالنسبة إلى ردود األفعال العربية واإلسامية 

واملسيحية في حال اإلقدام عليها.
إن املؤمتر القومي - اإلس��امي وهو يدين بكل قوة مجرد التفكير في 
هك��ذا قرار ، يعتبر أن أي قرار من ش��أنه املس��اس بالقدس ومبقدس��اتها 
للدول��ة  عاصم��ة  باعتباره��ا  أو  وباس��تقالها  واملس��يحية  اإلس��امية 
الفلس��طينية، ه��و مبثابة إع��ان حرب على األم��ة العربية واإلس��امية 
ب��كل مكوناته��ا، حتى لو وجد من ميك��ن أن يتواطأ م��ع اإلدارة األمريكية 
املتهالكة، ول��ن مير هك��ذا قرار دون رد فعل في مس��توى احلدث، س��واء 
على املس��توى الفلس��طيني أو على مستوى الش��ارع العربي واإلسامي 

والشارع املسيحي.
وف��ي هذا اإلط��ار يدعو املؤمت��ر القومي - اإلس��امي كاف��ة مكوناته 

المفتي دريان: نقل السفارة 
األميركية الى القدس تحدٍّ 
سافر لمشاعر الفلسطينيين

اكد مفتي اجلمهورية اللبنانية   الشيخ عبد 
اللطي��ف دريان   أن نقل   الس��فارة األميركية   الى 
الق��دس واالعت��راف باملدين��ة املقدس��ة عاصمة 
إلس��رائيل ه��و حت��ّد س��افر واس��تفزاز ملش��اعر 
الفلس��طينين والعرب واملس��لمن، مم��ا يحّول 
املنطق��ة ال��ى ك��رة له��ب م��ن الصراع��ات الت��ي 
س��تؤدي حتم��اً إل��ى عواق��ب وخيم��ه تنعكس 
س��لباً على املنطقة و املجتمع الدولي،   وسيكون 
لهذا األمر تداعيات خطي��رة في املنطقة العربية 
واإلس��امية، مش��دداً على أن االعتراف بالقدس 
عاصمة إلس��رائيل هو ام��ر مرفوض وخطوة في 
القضاء على   القضية الفلس��طينية   التي لم ولن 
يسمح العرب واملسلمون إال مبزيد من املواجهة 
والتصدي للعدّو اإلسرائيلي بشتى الطرق، التي 
هي حق مشروع في الدفاع عن   فلسطن احملتلة   

من الكيان املغتصب ألرض فلسطن العربية.
ودع��ا املفتي دريان الى »تفعي��ل انتفاضة   
الش��عب الفلس��طيني   بدعم عرب��ي ودولي ضد 
الع��دّو اإلس��رائيلي لوض��ع ح��ّد له��ذا التمادي 
للمحافظ��ة عل��ى الهوي��ة العربي��ة ف��ي القدس 

الشريف وفلسطن«.
كما دعا قادة   الدول العربية   واإلسامية الى 
»اتخ��اذ إجراءات عاجلة للتص��دي لهذا اإلجراء 
حفاظ��اً عل��ى عروب��ة الق��دس الش��ريف، ألنه��ا 
تعني الكثير للفلس��طينين والعرب واملسلمن، 
فهي عاصمة لفلس��طن وليست عاصمة للكيان 

الصهيوني املغتصب ألرض فلسطن«.
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أمريكا ومكتب منظمة التحرير فيها.. ماذا بعد؟!
العنص��ري  رئيس��ها  عه��د  عل��ى  أمري��كا  ُته��دِّد 
ترام��ب، في هذه األيام بإغاق مكت��ب منظمة التحرير 
الفلس��طينية في واش��نطن، إِْن لم َيُكفَّ أبناُء فلسطن 
عن تق��دمي ملفات الش��كوى عل��ى الكي��ان الصهيوني 
اإلجرامي��ة  اعتداءات��ه  بس��بب  الدولي��ة،  للمحكم��ة 
املتك��ررة عل��ى أهلن��ا هن��اك، ويس��عوا للمفاوض��ات 
الكاملة واملباش��رة م��ع هذا الكيان الغاص��ب، ومن َثَمّ 
��ُر صفوه  االعت��راف ب��ه دون أْن ُيثي��روا أي عم��ل ُيعكِّ

وُيكدِّر خاطره!!
ومعل��وٌم أن ه��ذه املنظم��ة َجِه��َد أبناء فلس��طن 
عل��ى مدى عقود من الزمان إلنش��ائها وَلُقوا في طريق 
صات، وق��د تكون طارت لقيامها  ذلك مضايقات ومنغِّ
رؤوس كبي��رة، وم��ع ذلك فقد يك��ون قيامها في وضٍع 
عربي متراجع ومتناكر ذي س��لبيات كبيرة وخطيرة، 
منه��ا بدايُة تخلِّ��ي ال��دول العربية ع��ن واجباتها في 
حترير فلس��طن، وإلقاء مس��ؤولية ذلك عل��ى أبنائها 
وحدهم وحيلتهم فيه محدودة، ومنها كذلك وقد يكون 
، َعُدّ هذه القضية وهي في األصل إسامية، قضيًة  األهمَّ

عربية أو فلسطينية أو حتى فصائلية، وحسُب!!
وم��ن املَقاِت��ِل في ه��ذا املجال، وقد يك��ون ذلك من 
أس��باب وْهِن املنظم��ة وجموده��ا، أنها َغ��َدْت عاجزة 
عن تقدمي أية خدمات ناجعة لقضية فلس��طن، ولعَلّ 

هذا بتخطيط غرب��ي وعربي، أن أصبحت فئٌة واحدة، 
هي منظمة فتح التي تخلَّت عن ساح املقاومة وَقِبلَْت 
باجللوس مع الغاصب على طاولة مفاوضات عبثية، 
املس��ؤولة الوحيدة عنها بدعٍم من ال��دول العربية، إذ 
أنها عندهم – وهنا مكمن اخلطورة إِْن لم يكن املؤامرة 
وقضيتهم  فلسطن  ألبناء  والوحيد  الشرعي  – املمثل 
ته��ا، م��ا يعن��ي بالتال��ي أن��ه ال ُيقَب��ل ب��أي فئ��ة  برمَّ

فلسطينية غيَرها، بالتحدُّث عن فلسطن وقضيتها!!
وس��قطت القضي��ة ي��وم أن قبل��ْت منظم��ة فت��ح 
بس��لطة ضم��ن دول��ة االحت��ال دون أن حُترِّر ش��براً 
واح��داً من الباد بالس��اح الذي نادْت ب��ه حّاً وحيداً 
لتحري��ر فلس��طن، أو أن يك��ون لها في هذه الس��لطة 
أي��ة إرادة حرة ف��ي العم��ل والتحرك وحت��ى الكلمة!! 
ماً  وم��ن َثَمّ اعتقدْت هذه املنظمة أو أقنعْت نفس��ها توهُّ
أنه��ا ذاُت ُس��لطة، وجادل��ْت عن ذلك، ب��ل دافعت عنه 
بالق��وة مقابل بري��ق املال واجلاه واملنص��ب، وما عاد 
إلخوة املوطن أو الدين أو القوم مكان شراكة أمام هذه 
القناع��ات اخلادعة. وجنح ناصبو احلب��ال من يهود 
وغرب وعرب في ترس��يخ هذه املعاني املغشوشة في 

أذهان أهل هذه الفئة!!
وال ش��ك ف��ي أن ه��ذه الفئ��ة املُس��تأِْثَرة باملنظمة 
ك، َس��ُهَل  ��رَ َط لها ووقعْت في الَشّ عندما َقِبلَْت مبا ُخطِّ
التاعب بها: كياناً ورئاسة 
وأتباعاً وسياساٍت وأفكاراً، 
بع��د أن أوهم��ْت نفس��ها أن 
ومديريه��ا  ��لطة  السُّ اس��م 
ومؤسساتها ومكاتبها داخل 
وخارجها،  احملتل��ة  األرض 
ته��ا  قَوّ عناص��ر  ه��ي  إمن��ا 
وأس��باُب حياته��ا، بع��د أن 
جاء كل ذلك على عن احملتل 
راح��ت  ولذل��ك  وبرض��اه. 
الهي��اكل  ه��ذه  ع��ن  تداف��ع 

بشراسة، وتسعى جاهدة أالّ ُتشِرَك غيرها معها فيها، 
مخافة التنغيص عليها لذََّة ُسباتها العميق، وتصريد 
حاوة نش��وتها املكذوبة. ومن هن��ا جاء تهديد أمريكا 
ه��ذه األيام بإيص��اد مكتبها في العاصم��ة األمريكية، 
إن لم تخرس عن بعِث ملّفاٍت حساس��ة، أو تستس��لم 

ا استسام!! للكيان الصهيوني أميَّ
وال ِمراء كذلك أّن اليهود وَمْن ساعد على إيجادهم 
ف��ي ديارنا كياناً غاصباً م��ن دول الغرب خاصة وفي 
مقدمته��م اإلجنليز واألمريكان، يدرك��ون متام اإلدراك 
أن��ه ال ُيخيفهم إال سياس��ة املقاومة املس��لّحة، مما هو 
بلغتن��ا اإلس��امية اجله��اُد في س��بيل الل��ه، الذي لم 
َيِخْب أصحاُبه على َمرِّ التاريخ مرة، إذ هو ذروة َسنام 
اإلس��ام، أو ما عَبَّر عنه أبو متام يوماً بقوله: )السيُف 
ز ه��ذه الدول  أص��دُق أنب��اًء م��ن الُكُت��ِب(، ولذل��ك ُتركِّ
املش��تركة بجرمية اغتصاب فلس��طن واشياعهم من 
أبناء جلدتنا، على الدوام بوجوب نزع ساح املقاومة 

واجللوس إلى طاولة املفاوضات مع اليهود!!
ولو َعلَِم األمري��كان وَمْن يدور في فلكهم، أّن أبناء 
فلس��طن خاص��ًة أو أبناء العرب واملس��لمن عامة، أو 
أكثرية هؤالء وهؤالء، يتبنَّْوَن نهج املقاومة املس��ّلحة 
مل��ا َجُرَؤ ترامب وغيره على أْن يه��دُِّدوا بإغاق مكاتب 
املنظم��ة عندهم، إاّل أَْن يعلم أَنَّ أصحاب هذه الس��لطة 
التي ال ُس��لطة فيها ومعهم ردفاؤهم من العرب، باتوا 
يظن��ون أن املكات��ب ش��يء كبي��ر ف��ي ش��أن القضية، 
أو عناص��ر ق��وة بس��لطتهم اخلائ��رة!! وإاّل فمتى كان 
لون  أصحاب أية قضية ش��ريفة كقضية فلسطن ُيؤمِّ
هم لهم فيها خير؟!  أن مكاتب مه��زوزة داخل ديار عدوِّ
إّن صاحب القضية الصادق هو الذي يجعل من صدق 
إميان��ه ونزاه��ة قضيته وجناعة س��احه، الوس��يلة 

األولى في جناح قضيته ومدافعة خصومه عنها.
إنَّ ال��ذي ي��كاد يخُن��ق الَعَب��رات ف��ي النف��س أن 
بع��ض أبن��اء القضي��ة الرائج��َة بضاعُتهم في س��وق 
سياس��ة اخل��داع اليوم ومعه��م الكثيرون م��ن زعماء 
الع��رب، يقفون حجر عثرة في طري��ق املقاومة املادية 
أو حت��ى الس��لبية الت��ي تطال��ب بها بع��ض الفصائل 
الفلس��طينية اجلاّدة أو اجلماعات اإلسامية الصادقة 
ف��ي باد العرب واملس��لمن، وهم يعلمون أّن الش��عار 

الذي س��اد في بادنا في اخلمس��ينات والستينات من 
القرن املاّر: )أنَّ ما أُِخَذ بالقوة لن يس��تردَّ إاّل بالقوة(!! 
وه��ل ُفِتَحِت القدس في العق��د الثاني من الهجرة على 
يد عمر ب��ن اخلطاب رضي الله عن��ه إال بعد االنتصار 
على الرومان في: اليرموك وأجنادين، وهل ُحرَِّرت من 
أيدي الصليبين زمان ص��اح الدين إاّل على إثر الفوز 

في معركة حطن؟!
إن التاريخ س��يكتب ف��ي أطوائه أّنه ل��م ميَرّ على 
هذه األمة هب��وط كما مير عليها في ه��ذا العصر الذي 
اس��تكانت فيه الزعام��ات العربية وأصح��اب األفكار 
الدنيوي��ة في بادنا لقوى الش��ر وتخلَّ��ْوا عن القضية 
ن في  إاّل من َرِحَم الله. أجل، إنها لس��طور س��ود ستدوَّ
صفح��ات التاريخ لش��عوب هذه األم��ة وزعاماتها لم 
ميرَّ مثُل سوادها، ال زمان إحراق البصرة على يد الزِّّط 
وال زمان تدمير  بغداد على يد التتار وال زمان احلروب 
الصليبية وقتل س��بعن ألفاً من املس��لمن في املسجد 

األقصى!!
ث��م مت��ى كان له��ذه ال��دول األجنبي��ة أن ته��دد 
املسلمن، وقد كانت إلى وقت قريب تدفع إليهم اجلزية 
ع��ن يد وهي صاغرة مَبْن فيهم األمريكان؟! ومتى كان 
لليه��ود أذِلّ َخلْق الله أن يهدِّدونا ف��ي ُعْقِر دارنا، وهم 
الذي��ن كانوا أهرَب م��ن األرانب وأفَرّ م��ن الفئران أمام 

قوانا اإلميانية؟!
أيها احلكام العرب وأيتها املنّظمات الفلس��طينية 
وغيره��ا، اتَّقوا الل��ه في ش��عوبكم وأوطانكم ودينكم، 
فالتاري��خ ال يرح��م وال ينس��ى، واعلم��وا أّن التفري��ط 
بفلس��طن تفري��ط باحلج��از ومقدس��اتها. وأنت��م ي��ا 
إخوانن��ا ف��ي الس��لطة ال تهولّنك��م تهدي��دات أمري��كا 
وغطرس��تها، فالقضي��ة قضي��ة إميان وتصمي��م. فإذا 
ل��ح احلقيقي مع إخوانكم الفصائل األخرى،  أردمت الصُّ
فافتح��وا ملّف املنظمة وأْش��ِركوا غيركم باملس��ؤولية 
االنتص��ار  وال  الصل��ح  تري��دون  ال  فأنت��م  وإاّل  فيه��ا، 

لقضّيتكم.
وأنت��م أيه��ا األمري��كان، اعلم��وا أّنن��ا ل��ن نتنازل 
عن أي جزئي��ة في ديننا وال ع��ن ذّرٍة واحدة من تراب 
مقدساتنا، ولن ترهبنا تهديداتكم، فإّن إغاق مكاتبنا 
إِْن أُغلَِقْت ليس نهاي��ة املطاف، فإن أغلقتموها فإّن لنا 
في كل أرض مكاتب، وهي إن لم تكن على األرض ففي 
قلوبنا وب��ن جوانحن��ا، وتعلّموا أننا ل��ن نتخلى عن 
ساحنا، إال إذا تخلت األسود عن الزئير أو اخليول عن 
الصهي��ل أو احلمحمة، وأيقنوا أن األيام ُدَول والعاقبة 
للمتق��ن، وال ع��دوان إالّ عل��ى الظامل��ن، والل��ه أكب��ر 
<وللِه الِعّزُة ولرس��وِلِه وللمؤمن��ن، ولكّن املنافقن ال 

يعلمون>...{

بقلم: د. علي العتوم 

بحث رئي��س املكتب السياس��ي 
حلركة »حماس« إس��ماعيل هنّية مع 
الرئيس الفلس��طيني محمود عباس، 
مس��اء األح��د، »خط��ورة وتداعي��ات 
النيات األمريكية جتاه مدينة القدس 
وض��رورة تقوية البيت الفلس��طيني 
ض��رورة  إل��ى  داع��ن  ملواجهته��ا«، 
خ��روج اجلماهي��ر الفلس��طينية ف��ي 
كل م��كان ي��وم األربع��اء للتعبير عن 

غضبها ورفضها للقرار األمريكي.
ج��اء ذلك خ��ال اتص��ال هاتفي 
عب��اس،  بالرئي��س  هنّي��ة  أج��راه 
بحسب ما أفاد بيان صادر عن مكتب 

رئيس »حماس«.
وأف��اد البيان بأن��ه »جرى خ��ال االتصال نقاش 
معم��ق حول خط��ورة النيات األمريكي��ة جتاه القدس 
والتداعيات الناجمة ع��ن ذلك، وضرورة متتن البيت 
الفلس��طيني وتقويت��ه ف��ي مواجه��ة ه��ذه التحديات 

واملضي في مسار املصاحلة بقوة«.
وش��دد اجلانبان عل��ى ضرورة »التقدم الس��ريع 
في خط��وات املصاحل��ة وحتقي��ق الوح��دة الوطنية، 
وحش��د كل اجله��ود اإلعامي��ة ف��ي معرك��ة الق��دس 
والقضايا الوطنية، ووقف أي ش��كل من أشكال التوتر 

أو التراشق اإلعامي الداخلي«.
وتشهد الساحة الفلس��طينية، منذ نحو شهرين، 
ح��راكاً يرعاه اجلان��ب املصري، حملاول��ة إنهاء حالة 
االنقس��ام القائمة، تخلله توقيع »فت��ح« و»حماس«، 
في 12 تش��رين األول املاضي، على اتفاق للمصاحلة، 
بالقاه��رة، يقض��ي بتمكن احلكومة من إدارة ش��ؤون 

قطاع غزة.
واعتبر هنّية خال االتصال »التوجهات األمريكية 
جت��اه القدس نقلة خطيرة للغاي��ة، وتتطلب أن تعمل 
األطراف الفلسطينية بش��كل موحد في التصدي لهذه 

التوجهات«.

ونق��ل البي��ان ذات��ه ع��ن الرئيس عب��اس تأكيده 
خط��ورة »التوجه��ات األمريكي��ة«، مش��يراً إل��ى أن��ه 
س��يتخذ ق��رارات مهم��ة إذا ما ق��رر الرئي��س األمريكي 

االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل.
وقال مس��ؤولون أمريكي��ون إن الرئيس األمريكي 
دونال��د ترام��ب، يعت��زم االعت��راف مبدين��ة الق��دس 
عاصمة إلس��رائيل، في خطاب يلقي��ه األربعاء املقبل، 

حسب وكالة »أسوشيتيد برس« األمريكية.
ووع��د ترامب، خ��ال حملت��ه االنتخابي��ة نهاية 
2016، بنقل الس��فارة األمريكية إلى القدس، وكرر في 

أكثر من مناسبة أن األمر »مرتبط فقط بالتوقيت«.
ومطلع حزيران املاض��ي وّقع ترامب، الذي تولى 
السلطة في 20 كانون الثاني املاضي، مذكرة بتأجيل 

نقل السفارة األمريكية إلى القدس ملدة ستة أشهر.
الش��رقية  الق��دس  مدين��ة  إس��رائيل  واحتل��ت 
الفلس��طينية ف��ي ع��ام 1967، وأعلنت الحق��اً ضمها 
إل��ى القدس الغربية، معتبرة إياه��ا »عاصمة موحدة 
وأبدية« لها؛ وهو م��ا يرفض العرب واملجتمع الدولي 

االعتراف به.
ويتمسك الفلس��طينيون مبدينة القدس الشرقية 

عاصمة لدولتهم املأمولة.{

عباس وهنّية يتفقان على خطوات 
لمواجهة قرار ترامب حول القدس

نظم��ت حرك��ة املقاومة اإلس��امية الفلس��طينية 
)حم��اس( يوم الثاث��اء، عرضاً عس��كرياً ف��ي مدينة 
خان يونس جنوبي قطاع غ��زة، إيذاناً ببدء فعاليات 

الذكرى السنوية الثاثن لتأسيسها. 
وجاب مئات املسلحن من مقاتلي كتائب الشهيد 
عز الدين القس��ام، اجلناح املس��لح للحركة، الشوارع 
الرئيس��ية ف��ي املدين��ة وص��والً ملن��زل القائ��د الع��ام 

للكتائب محمد الضيف. 
وبحس��ب مراسل ألناضول، حمل عناصر القسام 
امللثمون، أنواعاً من الرشاشات وأسلحة القنص، التي 

أعلنت الكتائب مسبقاً صناعتها وامتاكها. 
وق��ال املتح��دث باس��م حماس ف��ي مدين��ة خان 
يونس حم��اد الرقب لألناضول عل��ى هامش العرض 
العس��كري، إّن »حم��اس اليوم أق��وى عزمية وأمضى 
إرادة وأكث��ر قوة من أي وق��ت مضى، وهي متثل اليوم 

أماً كبيراً لفلسطن في التحرير«. 
وأض��اف الرقب: »أعلن��ا اليوم انط��اق فعاليات 
انطاقة حم��اس الثاثن، من أمام من��زل القائد العام 
لكتائب القس��ام محمد الضيف، تأكيداً ألهمية املقاومة 
وأنه��ا متج��ذرة ف��ي الوع��ي الفلس��طيني وف��ي حياة 

شعبنا«. 
وتاب��ع : »حم��اس الي��وم م��ع فصائ��ل املقاوم��ة 

والعمل اإلسامي أقرب ملشروع التحرير«. 
ويص��ادف تاري��خ 14 كان��ون األول م��ن كل عام 

ذكرى انطاقة حركة حماس في عام 1987.
وتأت��ي احتف��االت ه��ذا الع��ام ف��ي ظ��ل أج��واء 
املصاحلة التي يعيشها القطاع، ففي 12 تشرين األول 
املاضي وقعت حركتا »فتح« و»حماس« في القاهرة، 
اتفاق��اً للمصاحلة، يقضي بتمك��ن احلكومة من إدارة 

شؤون غزة.{

غزة.. عرض عسكري لـ»حماس« 
إحياء لذكرى انطالقتها الـ30



9األمان األمان الدولياألمـان - العــدد 1290 - 8 كانون األول 2017م

ما  نهبوه من مال الشعب، يزداد اتساعاً، وهو ما جعل العبادي واثقاً من 
قدرته على معاجلة هذا امللف األخطر في مسار احلكم في العراق.

عكس��ت هذ الثقة نبرته احلادة في »أن أمام الفاسدين أحد خيارين: 
تس��ليم ما س��لبوه للعفو عنه��م، أو أن يقضوا حياتهم في الس��جن«. وقد 
اس��تقدم بالتع��اون م��ع األمم املتح��دة 21 محقق��اً دولي��اً، ومنحهم كامل 
احلري��ة في فح��ص امللف��ات والوثائ��ق في كل اجله��ات احلكومي��ة التي 
تس��تدعيها احلال��ة، وخّوله��م صاحي��ة التحقي��ق مع املس��ؤولن، مهما 
كانت مواقعهم، وبعيداً عن ضغوط )وتأثيرات( األحزاب والش��خصيات 
السياس��ية التي اس��تنفرت قواها ملواجهة ما قد يشكل إدانة لها، وكما في 
كل م��رة يج��ري فيها احلدي��ث عن اإلص��اح واملراجعة واحلس��اب، يقفز 
رجال »النخبة« احلاكمة إلى األمام، ليضعوا أنفس��هم في مقدمة الداعن 
إلى مكافحة الفس��اد ومحاس��بة الفاس��دين، ف��ي محاولة ل��ذر الرماد في 

العيون، وإبعاد الشبهات عنهم.
ما يش��كل قي��داً على حمل��ة العبادي هذه س��عُي إي��ران احلثيث إلى 
حتجيم احلملة وآثارها، ألنها تخشى من أن تطال بعض رجالها النافذين 
ف��ي العراق، والذين قد تدفع إجراءات محاس��بتهم وإدانتهم إلى إزاحتهم 
ع��ن املش��هد السياس��ي، م��ا يش��كل إضعاف��اً لنفوذه��ا. ولذل��ك، تضغط 
حلمايته��م أو خروجهم بأقل اخلس��ائر، وهو ما مارس��ته بالفعل في مرة 
س��ابقة، حيث حملت العبادي، عن��د بدء واليته قبل ثاث س��نوات، على 
التراج��ع عن فتح هذا امللف، على الرغ��م من أنه أعطى وعداً بذلك، وتعهد 

بالقضاء على الفساد، حتى لو كلفه ذلك حياته. 
بق��ي أن نعرف أن ما غنم��ه احليتان الكبار من مال الش��عب يتجاوز 
ثماني مائة وخمس��ن مليار دوالر، بحس��ب تقارير معلنة، وهذا ال يش��مل 
طبعاً الهدر في القطاعات املختلفة الذي وصل إلى أرقام فلكية، خصوصاً 
قطاع النفط والطاقة الذي قارب الهدر فيه رقم التريليون دوالر، واعتبرته 

جلنة الطاقة البرملانية »أخطر حالة فساد في التاريخ احلديث«. 
في النهاية، ال تنسى مقولة فرج الساخرة: »تريدون من موسى فرج 
أن يجعل العراق خالياً من الفس��اد؟ إذن علّي أن أكّرر جتربة هيروش��يما 

وناغازاكي«.{

ي��روي الرئيس الس��ابق لهيئ��ة النزاه��ة العراقية، موس��ى فرج، أن 
موظفاً كبيراً س��أل مرجعاً ديني��اً عّما إذا كان يجوز ل��ه التصّرف بفائض 
امل��ال الع��ام الذي حت��ت يديه، بحك��م موقع��ه الوظيفي، يجيب��ه املرجع 

الديني بجواز ذلك، شرط أن يدفع حصة »اخلمس« ملرجعه. 
تعطي ه��ذه الواقع��ة امل��ّرة واملثيرة ص��ورة عما يجري ف��ي العراق 
الي��وم، حيث إن إطاق »فتاوى« كهذه، ووجود جمهور عريض يعتقد مبا 
يقوله املرجع، يجعل املال العام سائباً، ويوفر للموظف العمومي القناعة 
بأن��ه ال يرتكب جرماً عندما يس��تبيحه لصاحله، ولع��ل هذا هو بعض ما 
دفع »فرج« نفس��ه إلى فضح حيتان الفس��اد الذين مارسوا عمليات نهب 
ل العراق إلى »دولة هّشة مبؤسساٍت  املال العام، على نحو مبرمج، وحوَّ
عرج��اء، ال تتمّك��ن م��ن توفي��ر أبس��ط اخلدم��ات األساس��ية ملواطنيها«، 
بش��هادة منظمة الشفافية الدولية، وتكّرست عبر الزمن معادلة »توظيف 

السلطة ملمارسة الفساد، وتوظيف الفساد لبلوغ السلطة«، بشكٍل يجعل 
أية حملة ملكافحة الفساد والفاس��دين محفوفة باملخاطر واألوجاع، وهو 
أم��ر وّثقه ف��رج باألرقام والوقائ��ع، في كتابه »قصة الفس��اد في العراق« 
الذي نش��ره بعد أن أمضى عش��ر س��نوات في موقعه، قّرر بعدها التخلي 
عن��ه واالعتزال، وخرج، كم��ا يقول، دون أن يكون أح��د راضياً عنه، ال من 

األميركين، وال من أفراد الطبقة احلاكمة!
ولكي تنجح أية حملة ملكافحة الفساد، يضع املسؤول السابق لهيئة 
النزاهة ش��رط وجود »رأي عام«، يتولى مجابهة الفاس��دين ومقاومتهم، 
وبغي��ر ذلك يؤكد »أن أية عملية لوضع حّد للفس��اد ل��ن تفلح«، لكنه، من 
ناحي��ٍة أخ��رى، ال يقط��ع الطريق على مح��اوالت رئي��س احلكومة، حيدر 
العبادي، إذا ما توفر له دعم دولي وحراك ش��عبي في 
صاحل��ه. وف��ي هذه األي��ام التي يطلق فيه��ا العبادي 
حملت��ه اجلدي��دة، يبدو أن هذي��ن العامل��ن متوفّران 
أكث��ر م��ن أي وق��ت مض��ى، خصوص��اً أن األميركين 
يريدون استنزاف رجال السلطة احلالين، وإزاحتهم 
مبا يحقق اختراق��اً في »العملية السياس��ية« املاثلة، 
ميكنه��م من إيصال طاقم جديد إل��ى مراكز القرار، بعد 
ثب��وت عجز الطاق��م احلاك��م احلالي عن إيج��اد حال 
اس��تقرار في البل��د، وتبعيتهم إليران. كم��ا أن احلراك 
الشعبي الذي يرفع شعار اجتثاث الفاسدين من رجال 
»النخبة« احلاكمة وأتباعهم، ومحاسبتهم، واسترداد 

ماذا عن قصة الفساد في العراق؟!
بقلم: عبد اللطيف السعدون

قمة خليجّية لساعة: تمثيل مهين لدول الحصار.. وبيان حالم
كل م��ا أح��اط مبابس��ات القم��ة اخلليجي��ة ال�38، 
ي��وم الثاث��اء ف��ي الكويت، يش��ير إلى نوايا الس��عودية 
واإلم��ارات التخل��ص م��ن مجل��س التع��اون وتهميش��ه 
بدلي��ل اإلهانة الدبلوماس��ية غير املس��بوقة ف��ي تاريخ 
العم��ل اخلليجي املش��ترك، التي وجهه��ا ثاثي الرياض 
وأبوظب��ي واملنام��ة للكوي��ت وملجلس التع��اون عموماً. 
فبعدما تعهدت الس��عودية ألمي��ر الكويت صباح األحمد 
الصباح، مبش��اركة امللك س��لمان عبد العزي��ز في أعمال 
القم��ة، انتظرت الرياض حتى اللحظ��ة األخيرة للتراجع 
عن التعهد، وحذت حذوها البحرين واإلمارات، لتخفض 
مس��توى متثيلها الدبلوماسي بش��كل غير مسبوق على 
مس��تويات مس��اعد وزي��ر خارجي��ة )محم��د مب��ارك آل 
خليفة( ووزير الدولة للشؤون اخلارجية )أنور قرقاش( 
في احلالت��ن البحرينية واإلماراتي��ة، بينما ترأس وزير 
اخلارجية ع��ادل اجلبير الوفد الس��عودي، ال ولي العهد 

وال امللك.
ومتثلت اإلهانة الدبلوماس��ية الكبرى على مستوى 
الوفود م��ن خال تواجد حاكم دبي، محمد بن راش��د في 
الكوي��ت، ورغ��م ذلك عدم ترؤس��ه وف��د بل��ده، كذلك في 
تقص��د وكال��ة األنباء اإلماراتي��ة الرس��مية مواكبة القمة 
بنش��ر أخبار ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، )احلاكم 
الفعل��ي لإلم��ارات( وه��و يس��تقبل مرّب��ي الصق��ور ف��ي 
أبوظب��ي. أما العام��ة األبرز لإلهانة الدبلوماس��ية التي 
وجهتها ال��دول التي حتاصر قطر، للكويت أوالً، وملجلس 
التع��اون اخلليجي ثاني��اً، فتمثلت في إنش��اء أول جلنة 
بينّي��ة غير منضوية ف��ي البنية التنظيمية والسياس��ية 
ملجل��س التع��اون اخلليج��ي، جلن��ة ش��كلتها اإلم��ارات 
للتعاون املشترك مع الس��عودية في القضايا العسكرية 
واالقتصادي��ة والثقافي��ة والسياس��ية، يترأس��ها حاكم 
أبوظب��ي، رئيس دولة اإلمارات خليفة بن زايد آل نهيان، 
منفصل��ة متاماً ع��ن مجلس التعاون اخلليجي، حس��بما 
ذكرت وكالة »أسوش��ييتد برس« األميركية، جلنة يحلو 
لكثيري��ن اعتب��ار أنه��ا رمبا تش��كل نواة مجل��س تعاون 
خليجي جديد ترغب دول احلصار بإحاله بدل املجلس 

املوجود بالفعل من��ذ عام 1981، 
وه��ي نّي��ة موج��ودة بالفعل لدى 
ح��كام الرياض وأبوظبي واملنامة 
للتخل��ص من الدول غي��ر التابعة 
له��ذا احمل��ور، أي قط��ر والكوي��ت 

وسلطنة عمان. 
دفع��ت  عوام��ل  جميعه��ا 
بالقيادة الكويتية إلى جعل القمة 
مقتصرة على يوم واحد )الثاثاء( 
ب��دل يومن، في ظ��ل حضور أمير 

الكويت وأمير قط��ر متيم بن حمد آل ثاني. ولم تدم القمة 
أكثر من س��اعة ما بن االفتتاح واالختتام في بيان مليء 
باألح��ام، ويتجاه��ل كل الواق��ع ال��ذي ينس��ف مجلس 
التعاون اخلليجي حالياً، ويتحدث عن مشاريع التكامل 
املعطلة كلها بن دول تغلق احلدود وتفرض احلصار با 
أي إش��ارة إلى تعطي��ل مجلس التعاون، قب��ل تعهد أمير 
الكويت صب��اح األحمد الصباح باللق��اء العام املقبل في 

القمة ال�39 في سلطنة عمان.
وألق��ى األمن الع��ام ملجلس التع��اون، عبد اللطيف 
الزيان��ي، البيان اخلتامي للقمة، وجاء فيه أن مس��ؤولي 
الدول الس��ت »يؤكدون أهمية التمس��ك مبسيرة مجلس 
التع��اون اخلليج��ي، ملواجه��ة كافة التحدي��ات وحتييد 
دول مجلس التعاون عن تداعياتها وتعميق الصات بن 
ش��عوب دولها في مختلف املجاالت«. وشدد البيان على 
أن دول املجل��س ماضي��ة على اس��تكمال خط��ط التكامل 
االقتصادي��ة والسياس��ية واألمني��ة والعس��كرية. وركز 
عل��ى أولوي��ة العمل عل��ى حتقي��ق الوح��دة االقتصادية 
واجلمركي��ة والتجاري��ة بحلول ع��ام 2025 وفق برامج 
مح��ددة. وأكد البي��ان »أهمية الدور احمل��وري للمحافظة 
والفك��ر  اإلره��اب  ومكافح��ة  املنطق��ة  ف��ي  األم��ن  عل��ى 
املتطرف«. ودع��ا اإلعام والكت��اب واملثقفن إلى »حتمل 

مسؤوليتهم لدعم مسيرة مجلس التعاون«. 
ورصدت وس��ائل اإلعام أجواء انزعاج ش��ديد لدى 
القي��ادة الكويتية من الس��لوك الذي أبدت��ه دول احلصار 
الثاث حيال املش��اركة ونوعيتها في القم��ة ال�38، علماً 
أن أمي��ر الكوي��ت وح��كام هذه الدول��ة كان��وا يأملون أن 
تش��كل أعم��ال القم��ة عام��اً مس��اعداً ف��ي إبع��اد اخلطر 
عن مجل��س التع��اون اخلليجي، ورمبا إرس��اء تهدئة أو 
هدنة خليجي��ة على خلفية احلملة ض��د قطر، وهو ما لم 
يرغب مس��ؤولو الدول الثاث في حصوله على ما يبدو. 
وحتججت أوس��اط دول احلصار، مببررات عدة للتهرب 
من املش��اركة في القم��ة؛ فبينما قالت أوس��اط بحرينية 
إن س��بب عدم توج��ه مل��ك البحرين حمد بن عيس��ى آل 
خليفة إلى الكويت، ه��و عدم إدانة إيران على خلفية قتل 

احلوثين الرئيس اليمني الس��ابق علي عبد الله صالح، 
ف��ي بي��ان وزراء اخلارجية الذي��ن اجتمعوا ي��وم األحد، 
فإن مصادر س��عودية بررت عدم مش��اركة امللك سلمان 
بأحداث اليمن األخيرة، وهو م��ا تاه تلقائياً عدم ترؤس 
محم��د بن راش��د الوف��د اإلماراتي نظ��راً إلى وج��وده في 
الكويت مع الوفد أصاً. أما س��لطنة ُعمان، فكان مستوى 
متثيله��ا معروفاً مس��بقاً، برئاس��ة نائ��ب رئيس مجلس 

الوزراء، فهد بن محمود، ممثل السلطان قابوس.
ورغ��م أن ع��دم مش��اركة زعم��اء الدول الث��اث في 
اجتم��اع القمة، فإن أمير قط��ر توجه إلى الكويت وأعرب، 
م��ن هناك، ع��ن أمله في أن تس��فر »عن نتائج تس��هم في 
احملافظة على أمن واستقرار املنطقة« معتبراً أنها »تنعقد 
في ظل ظروف بالغة الدقة في مسيرة مجلسنا«. ومتنى 
متي��م بن حم��د، في بيان، أن »تس��فر اجتماع��ات الدورة 

الثامنة والثاثن للمجلس األعلى ملجلس التعاون لدول 
اخللي��ج العربي��ة، ع��ن حتقي��ق تطلعات ش��عوبنا نحو 
توطي��د التع��اون والتضام��ن وبلوغ األهداف املنش��ودة 
ملجلسنا« بحس��ب ما نقلت وكالة األنباء القطرية )قنا(. 
ووص��ل أمير قطر بعد ظهر الثاث��اء إلى الكويت ليترأس 
وفد قطر في اجتماعات القمة، وكان في مقدمة مستقبليه، 

أمير الكويت الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح.
وافتتح أمي��ر الكويت صباح األحم��د الصباح القمة 
عصراً، وخّص بروتوكولياً أمير الكويت وممثل س��لطان 
عمان بالترحيب باالسم، وقد تركزت الكلمة على ضرورة 
بقاء مجلس التعاون مبنأى عن االنهيار والتعطيل وعلى 
أهمية االلتزام بالنظ��ام الداخلي للمجلس. ونالت أزمات 
املنطق��ة وكوارثها م��ن اليمن وس��ورية والع��راق وليبيا 
وفلس��طن اجل��زء األكبر من كلم��ة أمير الكوي��ت، معتبراً 
أن احل��ل الوحي��د لليم��ن هو سياس��ي، داعي��اً احلوثين 
لامتثال جلهود احلل السياس��ي. وفي حن لم يسِمّ أمير 
الكويت األزمة اخلليجية احلالية سوى من خال حديثه 
عن أنه في »األشهر الستة عصفت بنا أزمات كبيرة«، في 
إش��ارة إلى حصار قط��ر، فإنه أعلن العم��ل »على تكليف 
جلن��ة لتعدي��ل النظ��ام األساس��ي للمجلس ليض��م آلية 

لفض النزاعات«.{

بقلم: خالد اخلالدي

تقّدم��ت هيئ��ة الدف��اع ع��ن الرئيس محمد مرس��ي، 
أول رئيس مصري مدني منتخ��ب، يوم الثاثاء، بدعوى 
قضائية لتمكن أس��رته م��ن زيارته بش��كل منتظم، وفق 

مصدر قانوني.
وف��ي تصريح لألناض��ول، أعلن رئي��س هيئة دفاع 
الرئيس مرس��ي، عبد املنعم عبد املقص��ود، تقدمي دعوى 
إل��ى محكم��ة القض��اء اإلداري )مختص��ة بالفص��ل ف��ي 
النزاعات اإلدارية( لتمكن أس��رته م��ن زيارته. وأوضح 
أن هيئ��ة الدفاع تقدمت بالدعوى بناًء على طلب أس��رته 
الت��ي لم تزره س��وى مرة واحدة من��ذ احتجازه في متوز 

.2013
وبحس��ب الئح��ة الس��جون املصري��ة، م��ن حق أي 

سجن أن يتمتع بزيارة كل شهر ميادي.
واش��تكت أس��رة مرس��ي، في بيانات عديدة سابقة 
م��ن عدم قدرتها على زيارته في محبس��ه، فيما لم تصدر 

السلطات املصرية تعقيباً على هذه البيانات.
وص��در بحق مرس��ي احملب��وس بن س��جني »برج 
العرب و»طره حكمان نهائيان: األول بإدراجه ملدة ثاث 
س��نوات على »قوائ��م اإلرهابن«، والثاني بالس��جن 20 

عاماً في القضية املعروفة ب�»أحداث قصر االحتادية«.

كم��ا أنه يحاكم حالياً في أرب��ع قضايا هي »اقتحام 
الس��جون« )حكم أولي باإلعدام ألغته محكمة النقض(، 
و»التخاب��ر الكب��رى« )حك��م أولي بالس��جن 25 عاماً مت 
إلغ��اؤه(، و»التخابر مع قطر« )حكم أولي بالس��جن 40 
عاماً ولم يحدد بعد وقت للطعن فيه(، إلى جانب اتهامه 
في قضية »إهانة القضاء« التي مت حجزها للحكم في 30 

كانون األول اجلاري.{

أسرة الرئيس مرسي تتقدم بدعوى قضائية 
لتمكينها من زيارته



األمـان - العــدد 1290 - 8 كانون األول 2017م10

أردوغان: واشنطن
 تتحرك ضّدنا

ك��رر الرئي��س الترك��ي رجب طيب 
أردوغ��ان حتذيرات��ه م��ن أن أنق��رة لن 
تسمح للواليات املتحدة بإقامة »دولة 

إرهابية« لألكراد في شمال سورية.
وقال أردوغان خال اجتماع الكتلة 
البرملاني��ة حل��زب العدال��ة والتنمي��ة 
احلاك��م: »نح��ن ن��رى خط��ة للواليات 
املتحدة موجهة ضدنا. وُيقام هناك ممر 
إرهابي بش��مال س��ورية. ومل��اذا تصل 
أس��لحة أميركية إلى هناك ف��ي الوقت 
ال��ذي ل��م يب��ق في��ه »داع��ش« هناك؟ 
وضد م��ن ستس��تخدم؟ ضد إي��ران أم 
تركيا أم روسيا؟«. وتابع قائاً: »نحن 
لن نتابع بصمت محاوالت البعض في 
الواليات املتح��دة إلقامة دولة إرهابية 

بجانبنا«.
وأض��اف أن تركي��ا »كان��ت تعمل 
بحذر لك��ي ال تتضرر القوى التي كانت 
تعتبرها صديقة لها في سورية، ولكن 
في وق��ت قريب هي س��تقضي بالكامل 
عل��ى الف��روع الس��ورية ملنظم��ة حزب 

العمال الكردستاني اإلرهابية«.

ما هو مركز جمرايا 
للبحوث العلمية؟

اإلس��رائيلية  الهجم��ات  تك��ررت 
عل��ى مركز البح��وث العلمية بضاحية 
جمراي��ا خل��ف جب��ل قاس��يون ش��مال 
غربي دمش��ق خال األع��وام املاضية، 

وكان آخرها االثنن املاضي.
- يعتبر املركز اجلهة املسؤولة عن 
البرنامج الصاروخي للنظام السوري.

- يقع مركز البحوث العلمية شمال 
غرب��ي دمش��ق خل��ف جبل قاس��يون، 
وتقع بالق��رب منه كتيب��ة 105 حرس 
جمه��وري، ومرك��ز »الفرق��ة الرابعة«، 
باإلضاف��ة إل��ى ثكنات عس��كرية تتبع 

للوحدات اخلاصة في منطقة الدريج.
- يعتب��ر املرك��ز م��ن أكث��ر املراكز 
م��ن  املوظف��ون  في��ه  ومُين��ع  س��رية، 
التصري��ح ع��ن أعماله��م، كذل��ك مينع 
م��ع  االتص��ال  م��ن  املوظف��ن  النظ��ام 
الوكاالت األجنبية، أو األجانب، خاصة 

في فترات احلروب.

25 شخصية إسرائيلية 
تحّذر ترامب

انضم��ت 25 ش��خصية إس��رائيلية، 
س��ابقن  ديبلوماس��ين  ثاث��ة  بينه��م 
معروف��ون  جامعي��ون  ومحاض��رون 
وناش��طو س��ام، إل��ى اجله��ات الدولية 
التي حت��ذر الرئي��س دونال��د ترامب من 
مغب��ة اعتراف الوالي��ات املتحدة مبدينة 
القدس عاصمة إلس��رائيل، موضحن أن 
ه��ذه القضي��ة ال ميك��ن أن حُتس��م إال في 
مفاوضات ب��ن طرفي الن��زاع العربي - 

اإلسرائيلي.
ووجهت الش��خصيات اإلس��رائيلية 
عل��ى  أطلق��ت  مجموع��ة  ش��كلت  الت��ي 
نفسها اسم »مجموعة العمل السياسي« 
رون  الس��ابق  الديبلوماس��ي  برئاس��ة 
الرئي��س  موف��د  إل��ى  رس��الة  بون��داك، 
األميركي إلى الش��رق األوس��ط جيسون 
غرينب��ات أعربوا فيها ع��ن معارضتهم 
اعترافاً أميركياً محتماً بالقدس عاصمة 

إلسرائيل أو نقل السفارة إليها.
وج��اء ف��ي الرس��الة: »إنن��ا قلق��ون 
جداً م��ن األنباء ح��ول أن الرئيس ترامب 
ي��درس بجدي��ة إع��ان اعت��راف أحادي 
اجلانب بالقدس عاصمة إلسرائيل. وفي 
رأينا، إن مكانة القدس املقدسة للديانات 
دة الثاث، هي في جوهر  السماوية املوِحّ
النزاع اإلسرائيلي – الفلسطيني، ويجب 

أن حُتسم في إطار حل شامل«.

الرياض: استدعاء
 320 شخصًا بشبهات فساد

أعلن النائب العام الس��عودي عضو 
اللجن��ة العلي��ا ملكافح��ة الفس��اد أن عدد 
اللجن��ة  اس��تدعتهم  الذي��ن  األش��خاص 
بل��غ 320 ش��خصاً، أحال��ت اللجنة عدداً 
منهم عل��ى النيابة العام��ة، وأصبح عدد 
املوقوفن 159 شخصاً. وأكد في بيان أن 
معظم من جرت مواجهتهم بتهم الفس��اد 
اآلن  ويج��ري  التس��وية،  عل��ى  وافق��وا 
اس��تكمال اإلجراءات الازمة بهذا الشأن. 
واش��ار الى أن النيابة ت��درس ملفات من 
أحيل��وا عليها وفق��اً لإلج��راءات، وقررت 
التحفظ على ع��دد محدود منهم وأفرجت 

عن الباقن.
عل��ى  احملج��وز  ع��دد  أن  وأك��د 
حس��اباتهم املصرفية بلغ 376 ش��خصاً 
من املوقوفن أو األش��خاص ذوي الصلة. 
ستس��تمر  املعني��ة  اجله��ات  إن  وق��ال 
مبراعاة ع��دم تأثر أو انقطاع أي أنش��طة 
أو  املوقوف��ن  متعلق��ة بأص��ول وأم��وال 
احلق��وق املتعلق��ة بها ألط��راف أخرى، ال 
سيما الشركات واملؤسس��ات، وأنه اتُّخذ 
م��ا يلزم حلماية املؤسس��ات والش��ركات 
اململوكة كلياً أو جزئياً ألي من املوقوفن، 
كذل��ك ج��رى متك��ن الش��ركاء واإلدارات 
التنفيذية في تلك الش��ركات واملؤسسات 
من مواصلة أنشطتها ومعاماتها املالية 

واإلدارية دون أي تأثير.

توقيف وزير الداخلية 
المصري األسبق العادلي

ألقت قوات الشرطة املصرية القبض 
الل��واء  األس��بق،  الداخلي��ة  عل��ى وزي��ر 
حبي��ب العادل��ي، لتنفي��ذ حك��م قضائي 

صادر بحقه.
»الش��رق  أنب��اء  وكال��ة  وذك��رت 
األوس��ط« املصري��ة أن »وزارة الداخلية 
توصلت إلى م��كان وجود وزير الداخلية 
األس��بق، وف��ور إعام��ه، ج��رى تقدميه 

لتنفيذ احلكم القضائي الصادر ضده«. 
وكان��ت محكم��ة النقض ق��د حددت 
جلس��ة 11 يناير املقبل للنظر في الطعن 
املق��دم من ط��رف حبيب العادل��ي، وزير 
الداخلية في عهد الرئيس محمد حس��ني 
مبارك ، واثنن آخرين، في احلكم الصادر 
في حقهما )السجن املشدد 7 سنوات لكل 
منهم( في قضية ما يعرف ب�»االس��تياء 
وتس��هيل االس��تياء عل��ى امل��ال الع��ام 
بوزارة الداخلي��ة، واإلضرار العمد باملال 

العام«.
وجدي��ر بالذك��ر أن وزي��ر الداخلي��ة 
األس��بق، خض��ع بع��د الث��ورة املصرية، 
للعدي��د م��ن احملاكم��ات، لك��ن احملاك��م 
برأت��ه ف��ي العديد منه��ا ما ع��دا قضيتي 
»س��خرة اجلن��ود التي حص��ل فيها على 
حكم باحلب��س 3 س��نوات أيدته محكمة 
النقض بش��كل نهائي، واحلكم بالسجن 

7 س��نوات في اتهامه بالفساد املالي في 
ميزانية وزارة الداخلية«.

البنتاغون: سنحتفظ 
بوجود عسكري في سوريا

األمريكي��ة  الدف��اع  وزارة  أعلن��ت 
)البنتاغون(، يوم الثاثاء، قرارها بش��أن 
مس��تقبل الوجود العس��كري األمريكي في 

سوريا.
وقال املتحدث باسم البنتاغون، إريك 
باه��ون، إن الوالي��ات املتح��دة س��تحتفظ 
بوجود عس��كري في سوريا طاملا كان ذلك 

ضرورياً.
وأض��اف إري��ك باه��ون: »س��نحتفظ 
بالتزاماتن��ا طاملا دع��ت الض��رورة، لدعم 
ش��ركائنا ومنع عودة اجلماعات اإلرهابية 

إلى هذا البلد«.

االتحاد األوروبي يدرج 17 
دولة على قائمته السوداء

بروكسل: أقر وزراء االحتاد األوروبي 
قائمة س��وداء للم��اذات الضريبية تضم 
17 دول��ة، بينها بنما وكوري��ا اجلنوبية 
ودول��ة االمارات بع��د مفاوضات صعبة 
تس��ريبات  وأعط��ت  س��نة.  اس��تمرت 
»وثائ��ق باراداي��ز« في نوفمب��ر املاضي 
دفع��اً للخط��ة، بع��د كش��فها ع��ن بعض 
االس��اليب املعقدة لتهرب أثري��اء العالم 
من دفع الضرائب عبر ش��ركات اوفشور. 
وقال وزير املالية الفرنس��ي برونو لومير 
للصحافي��ن في بروكس��ل«: أقررنا على 
مس��توى االحتاد األوروبي قائمة بالدول 
كافي��ة ملكافح��ة  الت��ي ال تب��ذل جه��وداً 
التهرب الضريبي. هذه القائمة الس��وداء 

تضم 17 دولة«.
ال��دول املدرج��ة على الائح��ة هي: 
س��اموا األميركية والبحرين وبربادوس 
وغرينادا وغوام وماكاو وجزر مارش��ال 
ومنغوليا وناميبيا وباالو وبنما وسانت 
اجلنوبي��ة  وكوري��ا  وس��اموا  لوس��يا 
وتريني��داد وتوباغو وتون��س واالمارات 

العربية املتحدة.

األمم المتحدة تحذر من إبادة 
جماعية بحق الروهينغا

 ق��ال مف��وض األمم املتحدة الس��امي 
حلق��وق اإلنس��ان األمي��ر زي��د ب��ن رع��د 
احلس��ن إن أقلية الروهينغ��ا ما زالت تفر 
من والية راخن الشمالية في ميامنار وإنه 
ال يس��تبعد ارت��كاب ق��وات األمن جلرمية 

إبادة جماعية ضد األقلية املسلمة.
وق��ال األمي��ر زي��د مخاطب��اً جلس��ة 
إن��ه  اإلنس��ان  حق��وق  ملجل��س  خاص��ة 
ال يتع��ن ترحي��ل أي م��ن 626 ألف��اً م��ن 
الروهينغا فروا من العنف منذ آب املاضي 
إلى ميامن��ار، ما ل��م توضع نظ��م مراقبة 

على األرض.
وتاب��ع: إّن احملاكم��ات عل��ى أعم��ال 
العنف واالغتصاب ضد الروهينغا »تبدو 
نادرة للغاية«. وقال للمجلس الذي يضم 
47 عض��واً ف��ي جني��ف: »هل ميك��ن أحداً 
-أي أح��د- أن يس��تبعد احتم��ال وج��ود 

عناصر اإلبادة اجلماعية؟«.

فيلتمان إلى كوريا 
الشمالية

توج��ه مس��اعد األم��ن الع��ام لألمم 
املتح��دة للش��ؤون السياس��ية األميركي 
جيف��ري فيلتم��ان م��ن بك��ن إل��ى كوريا 
الش��مالية، حي��ث يق��وم بزي��ارة ن��ادرة 
تس��تمر أربع��ة أي��ام، وذلك بعي��د إطاق 
بيون��غ يان��غ صاروخ��اً بالس��تياً عابراً 

للقارات.
وتأت��ي ه��ذه الزي��ارة الت��ي أعلنتها 
األمم املتح��دة، في ظ��ل توتر ش��ديد بعد 
س��تة أيام عل��ى إطاق نظ��ام كيم جونغ 
أون صاروخ��اً بالس��تياً عاب��راً للق��ارات 
قادراً بحس��به على إصابة أي موقع على 

األراضي األميركية.

لقطات سريعة

الحكومة التركية: موقف تركيا
حيال الوضع في القدس لم ولن يتغّير

أّكد املتحدث باس��م احلكومة التركية بكر بوزداغ، ي��وم االثنن، أّن موقف 
تركي��ا حيال وض��ع مدينة الق��دس، ثابت ولن يتغي��ر، وأنقرة ل��ن تقبل باألمر 

الواقع جتاه محاوالت تغيير الوضع القائم فيها.
ج��اء ذل��ك ف��ي مؤمت��ر صحف��ي عق��ده ب��وزداغ خ��ال اجتم��اع مجل��س 
ال��وزراء التركي، رّد فيه على أنباء تناقلتها وس��ائل إع��ام أمريكية، حول عزم 
الرئي��س األمريكي دونالد ترام��ب االعتراف بالقدس »عاصم��ة موحدة وأبدية 

إلسرائيل«. 
وأوض��ح بوزداغ أّن االتفاق��ات والقرارات األممية توج��ب على هيئة األمم 
املتحدة احلفاظ على الوضع القائم في القدس، ال سيما أّن حماية وضع القدس 

مسؤولية منوطة على عاتق األمم املتحدة.
وأع��رب عن أمله في أاّل يتم اتخاذ أي خطوات حيال الوضع في القدس، قد 

تؤدي إلى اشتباكات وكوارث جديدة في املنطقة.
ومؤخراً، تداولت وسائل إعام أمريكية أنباًء بشأن عزم الرئيس األمريكي 

دونالد ترامب، على االعتراف بالقدس عاصمة موحدة وأبدية إلسرائيل. 
وق��ال مس��ؤولون أمريكيون اجلمعة املاض��ي، إن ترامب، يعت��زم االعتراف 

مبدينة القدس عاصمة إلسرائيل، في خطاب يلقيه األربعاء املقبل.
وعن مس��تجدات األوضاع في الس��احة الس��ورية، قال بوزداغ إّن أي تطور 

جديد يحصل في سوريا، له عاقة مباشرة باألمن القومي التركي.
وأّك��د متح��دث احلكومة التركي��ة، أّن أنقرة تول��ي اهتماماً بالغاً لتأس��يس 
السام في سوريا واحلفاظ على وحدة أراضيها وإنهاء االشتباكات في املنطقة.

وتابع قائاً: »نولي اهتماماً بالغاً لوحدة األراضي السورية والسام فيها، 
لكن في الوقت نفس��ه نرفض إش��راك املنظمات اإلرهابية في احملادثات الرامية 

إلنهاء األزمة السورية.
وأردف ب��وزداغ: »نعلم أن تنظيم )ب ي د/ ي ب ك( اإلرهابي موجود في 

مدينة عفرين بريف حلب، وندرك أنهم يستعدون للقيام بعملية ضد تركيا«.
واستطرد: »أنقرة سترد على أي اعتداء تتعرض له من عفرين، وإّن عملية 
درع الفرات وم��ا قمنا به في محافظة إدلب وباقي اخلطوات التي أقدمنا عليها، 
تعتب��ر مؤش��راً على أّن تركيا لن تس��مح بأي تط��ور جديد يتواف��ق مع مطالب 

املنظمات اإلرهابية«.
وأّكد بوزداغ، أّن »تركيا لن تطلب إذناً من أحد لعرقلة أي مستجّد قد يهدد 
مصاحله��ا وأمنه��ا القوم��ي، وأّن احتمال إجراء عملية عس��كرية ض��ّد عفرين، 

مرهون بالتطورات التي ستحدث هناك«.
وبخص��وص محاكم��ة نائ��ب رئيس بن��ك »خل��ق« التركي، محم��د هاكان 
آتي��ا، في نيويورك، بتهمة »خرق« عقوبات أمريكي��ة على إيران، قال بوزداغ، 
إّن العاق��ات التجاري��ة القائمة بن أنق��رة وطهران مطابق��ة للقوانن الوطنية 

والدولية.
أّن »تركي��ا دول��ة ذات س��يادة، وال يح��ق ألي دول��ة  ب��وزداغ  وأوض��ح 
مقاضاته��ا«، الفت��اً أّن أنق��رة ال ُتقي��م وزن��اً للقرار ال��ذي قد يصدر ع��ن احملكمة 

األمريكية ضّدها.
وانطلق��ت الثاث��اء املاضي في نيوي��ورك، أولى جلس��ات محاكمة »أتيا« 
أمام هيئ��ة احمللفن، في القضية املتهم فيها م��ع مواطنه )إيراني األصل( رجل 
األعم��ال، رضا صّراف. وأتي��ا معتقل بالواليات املتحدة، من��ذ آذار املاضي مع 
ص��ّراف، عل��ى خلفية اتهامهم��ا ب�»اخت��راق العقوبات األمريكية عل��ى إيران«، 

و»االحتيال املصرفي«.{

تظاهر نحو 20 ألف إس��رائيلي في تل أبيب مس��اء الس��بت احتجاجاً على 
الفس��اد احلكومي. ويتزام��ن ذلك مع خضوع رئيس ال��وزراء بنيامن ننت ياهو 

لتحقيقات جنائية في مزاعم باستغال منصبه.
وهذه أكبر مظاهرة ضمن سلس��لة احتجاجات أس��بوعية ضد الفس��اد في 
إسرائيل فجرتها املزاعم املثارة ضد ننت ياهو الذي ينفي ارتكابه أية مخالفات.

وُيش��تبه بتورط ن��نت ياهو في قضيت��ن، تنطوي األولى عل��ى تلقي هدايا 
من رج��ال أعمال أثرياء، بينما تتضمن الثانية التفاوض على صفقة مع ناش��ر 
صحيف��ة للحصول على تغطية أفضل، مقابل ف��رض قيود على صحيفة أخرى 

منافسة.
واندلع��ت احتجاج��ات الس��بت رداً على مش��روع قانون طرح��ه مقربون 
م��ن ننت ياهو وُيتوقع أن يصدق الكنيس��ت عليه هذا األس��بوع، من ش��أنه منع 

الشرطة من نشر النتائج التي توصلت إليها في حتقيقن معه.
ويق��ول منتقدون إن مش��روع القانون يعّد محاولة فج��ة حلماية ننت ياهو 
وحرم��ان الن��اس معرف��ة احلقيق��ة بش��أن التحقيق��ات، لكن مؤيدي املش��روع 

يقولون إنه يستهدف حماية حقوق املشتبه بهم.
وقال ننت ياهو إنه ليس��ت لديه مصلحة في »الترويج لتشريع شخصي«، 
لكنه لم يأمر القائمن على مش��روع القانون بس��حبه. ووصف ننت ياهو نفس��ه 
بأن��ه ضحي��ة ماحقة سياس��ية، وقال: »ل��ن يكون هناك ش��يء ألن��ه ال يوجد 

شيء«.
وإذا وجه��ت اتهام��ات لنتنياهو فس��يعني ذلك تعرضه لضغوط ش��ديدة 
لاس��تقالة، وقد يضطره ذلك للدعوة إلى انتخاب��ات مبكرة الختبار مدى تأييد 

الشارع له.{

20 ألف إسرائيلي يتظاهرون
 ضد فساد نتن ياهو
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أنقرة - الرياض.. التوتر حتى إشعار آخر!

نيويورك تايمز: محمد بن سلمان هل عرض على الفلسطينيين التخلي عن القدس؟!

ضيق��ت األزم��ة اخلليجي��ة هام��ش املن��اورة أمام 
تركي��ا، ودفعته��ا إل��ى التخل��ي ع��ن مواقف وأس��اليب 
كاس��يكية متوازن��ة معتم��دة ف��ي سياس��تها العربية، 
وألزمتها باتخاذ قرارات اس��تراتيجية ش��به حاس��مة، 
قلبت حس��اباتها هناك رأس��اً على عقب. ولم تلق دعوة 
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الدول اخلليجية 
إل��ى التهدئة ورف��ع احلصار املف��روض على قط��ر آذاناً 
صاغي��ة، ولم يكن لها صداه��ا، فتركيا، وعب��ر قاعدتها 
العس��كرية في قطر، معنية بائحة الش��روط واملطالب 
املقّدم��ة للدوح��ة، ال ب��ل العكس، ما حصل أن ش��ريحة 
واس��عة م��ن اإلع��ام اخلليجي ش��نت وال ت��زال، حملة 
على تركيا، تتهمها ب�»التدخل املباشر في شؤون البيت 
اخلليجي والتسبب في زرع االنشقاقات بن دوله«، وما 
ينقذ تركيا بعض الشيء هو عدم وضعها خليجياً حتى 
اآلن عل��ى مس��افة واح��دة مع إي��ران لناحي��ة »األطماع 

والتهديدات واملخاطر«. 
اخت��ار أردوغ��ان االنحياز إل��ى اجلان��ب القطري، 
وه��و يعرف أنه��ا مغامرة س��تكون له��ا ارتداداتها على 
مس��ار العاق��ات التركي��ة الس��عودية، الت��ي ش��هدت 
هباٍت باردة وس��اخنة كثيرة، بس��بب امللفن اخلليجي 
واملصري، وخطوات االنفتاح والتقارب التركي اإلقليمي 
املتزايد عل��ى ايران. وكانت مس��ارعة البرمل��ان التركي 

نقل��ت وكالة »مع��اً« عن املتحدث باس��م الرئاس��ة 
الفلسطينية نبيل ابو ردينة قوله إن األنباء التي حتدثت 
ع��ن عرض م��ن ولي العهد الس��عودي للرئي��س محمود 

عباس بدولة دون القدس عاصمة لها غير صحيحة.
تأتي تصريحات أبو ردينة تعليقاً على خبر نشرته 
صحيفة »نيويورك تاميز« األمريكية وقالت فيه إن ولي 
العهد الس��عودي محمد بن س��لمان عرض على الرئيس 
الفلس��طيني محمود عب��اس خطة تقض��ي بإقامة دولة 

فلسطن دون القدس الشرقية.
وكشفت الصحيفة في تقرير صدر عنها يوم االثنن 
ع��ن هذه التفاصيل املثي��رة للمفاوضات التي عقدت بن 
عباس واألمير محمد وراء األب��واب املغلقة في الرياض، 
ف��ي تش��رين الثاني املنص��رم، نقاً عن مس��ؤولن عرب 
وأوروبين مطلعن على موقف الرئيس الفلس��طيني من 

اللقاء.
وأوضحت الصحيفة أن اخلطة السعودية اجلديدة 
أك��د نقاَطه��ا الرئيس��ة كل م��ن املتح��دث باس��م حرك��ة 
»حم��اس« في الضفة الغربية حس��ن يوس��ف، والنائب 
العربي في الكنيست أحمد الطيبي، وعدد من املسؤولن 

الغربين، ومسؤول رفيع املستوى في حركة »فتح«.
وش��رحت الصحيفة أن اخلطة تتيح للفلسطينين 
إقام��ة دولتهم، لكن ف��ي مناطق غير متاصق��ة فقط من 
الضفة الغربية، مع بقاء معظم املستوطنات اإلسرائيلية 
الت��ي تعتبره��ا معظ��م دول العالم غير ش��رعية، ودون 
تسليم الفلسطينين إال السيادة احملدودة، ودون منحهم 
الق��دس الش��رقية كعاصم��ة لدولته��م، ودون الس��ماح 

للمهاجرين الفلسطينين وأوالدهم بالعودة.
ونقلت الصحيفة عن مس��ؤولن في حركتي »فتح« 
و»حماس« وكذلك مسؤول لبناني رفيع املستوى قولهم 
إن األمي��ر محم��د أمه��ل عب��اس ش��هرين لقب��ول خطته، 
مح��ذراً إياه م��ن أنه إذا لم يفعل ذلك، فإنه س��يجبر على 

ترك منصبه.
وأكد عدد من هؤالء املسؤولن أن األمير محمد اقترح 

إل��ى املصادقة على االتفاق العس��كري ب��ن تركيا وقطر 
مبثاب��ة رس��الة تركي��ة ال��ى الق��وى اإلقليمي��ة، وأهمها 
الس��عودية، مفادها أن تركيا شعرت بأن مصاحلها في 
اخلليج مستهدفة، ليس بسبب رفض الرياض عروض 
استضافة اجلنود األتراك وإنشاء قاعدة عسكرية تركية 
هناك، بل بسبب »إصرار بعضهم على تنفيذ مخططات 
غربي��ة إلخراج أنقرة من املش��هد اخلليجي«، كما كّررت 
أص��وات سياس��ية وإعامي��ة مقّربة من ح��زب العدالة 

والتنمية )احلاكم( مراٍت. 
هناك من سيستفيد في اخلليج من تدهور العاقات 
التركية السعودية، لكن هناك من يرى أيضا أن املشّجع 
األول عل��ى هذا التدهور هو الوالي��ات املتحدة األميركية 
الت��ي تراجع��ت عاقاته��ا أكثر فأكث��ر مع أنق��رة أخيراً، 
والتي س��ترى حتماً في انتكاسة العاقات بن الرياض 

وأنقرة مزيداً من الفرص لتطويق تركيا ومحاصرتها. 
ق��ول الرئيس التركي، أردوغ��ان، إن »لعبة ما تدار 
خلف كواليس األزمة، لم نتع��ّرف إلى تفاصيلها بعد«، 
ثم إعانه أن تركيا متمس��كة بالوق��وف الى جانب قطر 
ف��ي رف��ض تهم دع��م اإلرهاب وض��رورة رف��ع احلصار 
عنها »متاماً ونهائياً«، هو الذي تقدم على كل الرس��ائل 
االنفتاحي��ة الت��ي وجهته��ا تركي��ا إل��ى الري��اض حتت 
عن��وان »نح��ن مع قطر، ولك��ن ليس ضد الس��عودية«. 

على الرئيس الفلس��طيني تعويضاً عن ه��ذه التنازالت، 
وخاص��ة تق��دمي مس��اعدات مالي��ة إل��ى الفلس��طينين 
وعب��اس ش��خصياً، واألخير رفض هذا املقترح، حس��ب 
املس��ؤولن. ونقلت الصحيفة عن مسؤول فلسطيني أن 
إحدى أفكار السعودين كانت تقضي بتخصيص أراض 
إضافية للدولة الفلس��طينية املستقبلية في شبه جزيرة 
س��يناء بدالً من تلك الت��ي ستخس��رها مبوجب اخلطة، 
غير أن مس��ؤوالً آخر غربياً أفاد بأن الس��لطات املصرية 

نفت هذه الفكرة.
األمي��ر  ب��ن  اللق��اء  أن  إل��ى  الصحيف��ة  وأش��ارت 
الس��عودي والرئي��س الفلس��طيني جاء بعد أس��بوعن 
فق��ط من زيارة كبير مستش��اري البي��ت األبيض جاريد 
كوشنير إلى الرياض، حيث بحث مع ولي العهد اخلطة 
األمريكية للس��ام في األراضي املقدسة، وذلك علماً بأن 
كوش��نير هو من يعمل على صياغ��ة »صفقة القرن« بن 

إسرائيل والفلسطينين.
وأفادت الصحيفة بأن كشف الستار عن اقتراحات 
محمد بن س��لمان ه��ز املجتمع الفلس��طيني واملنطقة، إذ 
يعتبرها مس��ؤولون في »فتح« و»حماس« غير مقبولة 

إطاقاً.
ونقلت الصحيفة عن املتحدث باس��م »حماس« في 
الضف��ة الغربية )حس��ن يوس��ف( قوله إن الش��عب لن 
يس��مح للقيادة الفلس��طينية بالبق��اء إذا وافقت على أي 

من الشروط املطروحة.
وانتق��د املتحدث صمت الس��لطة الفلس��طينية إزاء 

هذه املقترحات وعدم كشفها فوراً.
من جانبه، ش��دد السفير الس��عودي لدى الواليات 
املتحدة خالد بن س��لمان على متس��ك الرياض مببادرة 
الس��ام العربي��ة كأس��اس للتس��وية، واصف��اً األنب��اء 

الواردة بالكذب.
وفن��د املتحدث باس��م الرئاس��ة الفلس��طينية نبيل 
أبو ردينة ه��ذه املعلومات، واصفاً إياه��ا بأنباء مزيفة، 
وشدد على أن الفلس��طينين ال يزالون ينتظرون اخلطة 

وقال املتحدث باس��م الرئاس��ة التركية، إبراهيم كالن، 
إن »في وس��ع العاهل الس��عودي امللك س��لمان بن عبد 
العزيز أن يلعب دوراً أساسياً في حل األزمة اخلليجية، 
على اعتبار أنه قائد أكبر دولة هناك«، ولم تعبأ الرياض 

كثيراً مبا قالته أنقرة. 
وق��د وص��ل توتر العاق��ات أخي��راً إل��ى نتيجة لم 
يعلن األتراك عنها رسمياً: إن من يريد أن يطالبنا بقطع 
عاقاتن��ا مع تنظيماٍت يصفها بأنه��ا إرهابية، عليه هو 
اآلخ��ر، أن يحترم ه��ذا املبدأ، وأن تك��ون املعاملة باملثل 
عل��ى أق��ل تقدير. واملقص��ود هنا ق��د يكون زي��ارة وزير 
الدولة السعودي، ثامر الس��بهان، إلى الّرقة على مرأى 
)ومس��مع( قيادات ح��زب االحت��اد الدميقراطي الكردي 
الذي��ن هم جماع��ات إرهابي��ة بنظر تركي��ا، وقد وصف 
القي��ادي الك��ردي ف��ي »ق��وات س��ورية الدميقراطية«، 
ري��زان حّدو، الزي��ارة بأنها »زكزك��ة« للجانب التركي. 
وت��رى أنقرة أن اس��تهدافها ق��د ال يكون خليجي��اً، لكنها 
مقتنع��ة ب��أن واش��نطن ه��ي الت��ي توص��ي بعضه��م 
بالتصعيد ضدها، بس��بب انفتاحها الزائد على موسكو 

وطهران أخيراً. 
وهناك من يرى أن العاقة بن تركيا والس��عودية 
بن »ش��د وجذب«، وأن الس��عودية بالنسبة إلى تركيا 
دولة مهمة لن تفّرط بها، وما تس��عى إليه تركيا اآلن هو 
رأب الصدع اخلليجي الذي نش��أ ج��ّراء األزمة مع قطر، 
وأن األت��راك يتعامل��ون مع الس��عودية عل��ى أنها دولة 
ش��قيقة، وأن م��ا يحدث من ص��دام بن البلدين بس��بب 
املل��ف القط��ري، لن ي��ؤدي إل��ى قطيعة، لك��ن تطورات 

ومعطيات كثيرة تقول شيئاً آخر: 
أوالً، التنس��يق املعه��ود ف��ي امللف الس��وري غاب 
أخيراً، سواء على هامش اجتماعات املعارضة السورية 
وروحان��ي  )بوت��ن  الثاثي��ة  والقم��ة   )2 الري��اض   (

وأردوغان( في سوتشي. 
ثاني��اً، فيم��ا كان وزي��ر الدفاع التركي، ن��ور الدين 
جانيكل��ي، يض��ع اللمس��ات األخي��رة على كلمت��ه، في 

األمريكية.
في الوقت نفس��ه، ذكرت الصحيف��ة أن هذه األنباء 
تس��تدعي قلق��اً حتى لدى أق��رب حلفاء البي��ت األبيض، 
ونقلت عن مستشار للرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون 

أول اجتم��اع ملجل��س وزراء دفاع »التحالف اإلس��امي 
العس��كري حملارب��ة اإلرهاب« ف��ي الرياض، ويس��تعد 
الع��ان موقف ب��اده الداع��م للتحالف، ودع��وة الدول 
اإلسامية للتضامن والتعاون والوحدة في هذا الشأن، 
كانت الدول العربي��ة األربع املقاطعة لقطر تعلن الئحًة 
جديدًة باس��ماء املنظمات واألشخاص الذين »يدعمون 
لعلم��اء  العامل��ي  االحت��اد  مقدمته��ا  وف��ي  اإلره��اب«، 
املس��لمن. ووصفت اخلارجية التركية عل��ى الفور، في 
بيان رافض هذا القرار، االدعاءات التي استندت الائحة 
إليه��ا بأنه��ا عارية ع��ن الصحة. وج��اء ف��ي البيان أن 
إصدار هذا القرار في وقٍت يحتاج فيه املسلمون لاحتاد 
والتضام��ن مع بعضهم بعضاً خط��أ فادح، لن يخدم إال 
األطراف املعادية لإلس��ام، وأنه ال بّد م��ن التراجع عن 

هذا »التقييم اخلاطئ« في أقرب وقت ممكن. 
ثالث��اً، انفجار األزم��ة احلكومية ف��ي لبنان، وعدم 
استشارة رئيس احلكومة سعد احلريري، صديق أنقرة 
وحليفها في أكثر من ملف، لها قبل خطوة استقالته، في 
ق��رار أزع��ج انقرة حتم��اً. وقد  س��ارع وزي��ر اخلارجية 
اللبناني، جبران باسيل، إلى ملء هذا الفراغ، بالتنسيق 
م��ع الرئي��س ميش��ال ع��ون وإع��ان وزي��ر اخلارجي��ة 
الترك��ي مولود ش��اووش أوغلو: »أؤمن ب��أن احلريري 
س��يتخذ الق��رار الصحي��ح والصائ��ب، دون ضغ��ط أي 
جهٍة، بع��د العودة إل��ى لبنان عن طري��ق التباحث مع 
رئي��س اجلمهورية أو م��ع اجلهات السياس��ية األخرى 
ومع حزب��ه«، هي نتيج��ة أرادتها أنقرة بالتنس��يق مع 
الرئي��س اللبنان��ي، ويب��دو أن هذا ما ح��دث، وترى فيه 
تركيا خطوة قطعت الطريق على تفجير أزمة سياس��ية 
جدي��دة في لبنان. وهذه رس��الة تعن��ي الرياض، ولها 
عاقة بالتباعد التركي السعودي في التعامل مع امللف 

اللبناني. 
وفيما كنا نستعد لطرح سؤال عما إذا كان االتصال 
الهاتف��ي الذي أج��راه الرئيس أردوغان بامللك س��لمان، 
بعد قمة سوتشي الثاثية، قاباً للتحول إلى فرصة في 
فتح صفح��ة جديدة من العاقات التركية الس��عودية، 
دخل��ت طه��ران على اخل��ط لتق��ول إن وزي��ر الصناعة 
اإليران��ي، محمد ش��ريعتمدارى، ونظي��ره التركي نهاد 
زيبكج��ي، ووزير االقتص��اد والتجارة أحمد بن جاس��م 
آل ثاني، وقعوا مذك��رة تفاهم ثاثية على طريق تعزيز 
العاقات، وتسهيل نقل البضائع إلى الدوحة، من خال 
إنش��اء خط حركة املرور العابر والنق��ل »ترانزيت« من 

تركيا إلى قطر عبر إيران.{

طلب عدم الكشف عن اسمه قوله إن السلطات الفرنسية 
تعتبر االقتراحات الس��عودية غير مقبولة بالنسبة إلى 

الفلسطينين.
وجاء في التقرير أن الكثيرين في واشنطن والشرق 
األوس��ط يتس��اءلون بش��أن م��ا إذا كان��ت ه��ذه األنباء 
صحيح��ة، وما إذا كان طرح هذه اخلط��ة املثيرة للجدل 
حتت ضغوط الوالي��ات املتحدة أو في محاولة للتقارب 
أكث��ر معها، أو أن هذه اخلطوة ته��دف إلى الضغط على 

الفلسطينين.{

بقلم: د. سمير صاحلة

هنّية محذرًا من نقل سفارة واشنطن للقدس: 
خياراتنا مفتوحة

حذر رئيس املكتب السياس��ي حلركة »حماس« إس��ماعيل هنّية، من أن نقل س��فارة واشنطن إلى 
القدس احملتلة، سيجعل »اخليارات مفتوحة« للفلسطينين دفاعاً عن مقدساتهم. 

جاء ذلك في رسالة بعثها هنّية لعدد من زعماء الدول العربية واإلسامية نشرها املوقع الرسمي 
حلماس، مس��اء الثاثاء، وقال هنّية، إن إقدام اإلدارة األمريكية على االعتراف مبدينة القدس، عاصمة 

إلسرائيل، ونقل سفارتها إلى القدس، »جتاوز لكل اخلطوط احلمراء«. 
وبّن هنّية، في رسالته، »أن الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، لن يسمح لهذه املؤامرة أن 

متر، وستبقى خياراته مفتوحة للدفاع عن أرضه ومقدساته«. 
وأضاف: »اإلدارة األمريكية أثبتت عبر تاريخها أنها منحازة إلسرائيل، من خال الوقوف في صف 

أجندته العنصرية واإلجرامية ضد الشعب الفلسطيني«. 
وع��ّد هنّي��ة ق��رار اإلدارة األمريكية بنقل الس��فارة ملدين��ة القدس، »حتّدي��اً صارخاً ل��كل املواثيق 

واألعراف الدولية، واستفزازاً كبيراً ملشاعر األمة العربية واإلسامية«. 
واعتب��ر رئيس حماس»أن نقل الس��فارة األمريكية ملدينة القدس تصعيد خطير يش��كل غطاء أمام 

حكومة )بنيامن( ننت ياهو املتطرفة لتنفيذ مخططاتها في تهويد مدينة القدس«. 
ودع��ا هنّي��ة األم��ة العربية واإلس��امية للقي��ام مبس��ؤولياتها التاريخي��ة جتاه مدين��ة القدس، 

والوقوف صفاً واحداً ضد مواقف اإلدارة األمريكية املنحازة إلسرائيل«. 
يأت��ي ذلك بعد حديث مس��ؤولن أمريكين، يوم اجلمع��ة املاضي، عن أن الرئي��س دونالد ترامب 

يعتزم االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، في خطاب يلقيه، يوم األربعاء.
واحتلت إس��رائيل القدس الش��رقية عام 1967، وأعلنت الحقاً ضمها إلى إسرائيل، وتوحيدها مع 
اجل��زء الغربي، معتبرة إياها »عاصمة موحدة وأبدي��ة لها«؛ وهو ما يرفض املجتمع الدولي االعتراف 

به. 
وكان ترام��ب وعد خال حملته االنتخابية بنقل الس��فارة األمريكية إلى القدس، وكرر في أكثر من 

مناسبة أن األمر مرتبط فقط بالتوقيت. {
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الجري وراء سراب الدولة الفلسطينّية
من مسار المقاومة إلى المنظمة إلى حّل الدولتين

ملش��روع  حماس��ة  الفلس��طينين  أكث��ر  أن  يب��دو 
التسوية الس��لمية على أس��اس حل الدولتن بات يدرك 
-بع��د نحو ربع قرن عل��ى اتفاق أوس��لو- أن األمر صار 
في مهب الريح، وأن مشروع التسوية -بالشكل الذي مّت 
ب��ه- لم يكن أكثر من فٍخّ أو مصيدة حَوّلت اخلط الس��ائد 
في منظم��ة التحري��ر الفلس��طينية م��ن بيئته��ا الثورية 
املفترضة إلى منظومة مصالح، تدير كياناً وظيفياً اسمه 
»السلطة الفلسطينية«، على أمل الوصول »يوماً ما« إلى 

ُحلم الدولة الفلسطينية.
ف��ي الوقت نفس��ه، كان االحتال اإلس��رائيلي ُيثّبت 
أركان��ه بالضفة الغربية في ورش��ة أش��غال تصل الليل 
بالنه��ار لتهويد األرض واإلنس��ان، ولبن��اء حقائق على 
األرض تلغ��ي عملي��اً وتدم��ر كاف��ة األس��س الضروري��ة 

إلنشاء دولة فلسطينية.
الوطن��ي  باملش��روع  للمعني��ن  األوان  آن  لق��د 
الفلسطيني -وخصوصاً من يتبنون مسار التسوية- أن 
يقفوا وقفة مراجعة حقيقية للحالة الكارثية التي وصلت 
إليها احلالة الفلسطينية، وأن يسحبوا الغطاء على األقل 
عن عملية »استغفالهم« أو اس��تخدامهم غطاًء الستمرار 

االحتال وإضاعة ما تبقى من فلسطن.
اجلري وراء »اجلزرة« املس��ماة »دولة فلس��طينية« 
ل��م يتوقف منذ عق��ود طويلة. فمن حق الفلس��طينين أن 
تكون لهم دولتهم واس��تقالهم وس��يادتهم على أرضهم، 
صت في أن األطراف الت��ي كانت َتِعُد  ولكن املش��كلة تلَخَّ
الفلسطينين بذلك أو ُتلوِّح لهم به، كانت تشترط عليهم 

»الهدوء والسكينة« واللجوء إلى »الوسائل السلمية«.
تاريخياً، كان االستقاُل الذي لَوّح به البريطانيون 
للش��ريف حس��ن بن عل��ي -في أثن��اء احل��رب العاملية 

ب��دأ الباب��ا فرنس��يس، زيارة 
تس��تمّر  مليامن��ار  مس��بوقة  غي��ر 
ثاثة أيام، وتطغى عليها الظروف 
السيئة التي ش��هدتها الباد جلهة 
الص��راع املتعلق بتهجي��ر أكثر من 
600 ألف من الروهينغا املس��لمن، 
التي تعّد مسألة إشكالية في الباد، 
فيما يستتبع البابا زيارته ميامنار 
بزي��ارة لبنغادش التي اس��تقبلت 
الفارين من ه��ذه »األقلّية«، تنتهي 

في 2 كانون األول.
وعند وصول��ه إلى املطار في يانغ��ون، كان أعضاء 
ف��ي جماع��ات متث��ل أقلي��ات عرقي��ة يرت��دون األزي��اء 
التقليدية في اس��تقباله، مع اإلشارة إلى أنه في ميامنار 
يعي��ش نح��و 700 ألف فقط م��ن الكاثوليك م��ن إجمالي 
عدد الس��كان البال��غ 52 مليوناً، كم��ا أن 88 في املئة من 
س��كان الباد هم بوذيون، فيما 6.2 في املئة من س��كانها 
مس��يحيون، ينتم��ون إل��ى 135 أقلّي��ة إثني��ة مختلف��ة 

ومعترفاً بها قانونياً.
وقاب��ل البابا قائد جيش ميامنار، اجلنرال من أونغ 
هلينغ، في كاتدرائية سانت ماري في قلب يانغون، أكبر 
مدن الباد، و»ناقش��ا املس��ؤولية الكبرى التي تقع على 
عات��ق الس��لطات في الباد في ه��ذه الفت��رة االنتقالية«، 
وفق املتحدث باسم الفاتيكان، غريغ بيرك. بدوره، أعلن 
اجلن��رال من اونغ هلينغ أنه أكد للبابا فرنس��يس خال 
لقائهم��ا »عدم وج��ود متييز دين��ي« في ب��اده، و»كذلك 
األمر بالنس��بة إلى جيشنا... فهو يس��عى من أجل سام 
الباد واستقرارها«، مضيفاً أنه ال يوجد كذلك »متييز بن 

املجموعات اإلثنية« في الباد.
وج��اءت زي��ارة الباب��ا وس��ط ترق��ب م��ن القومين 
البوذين لتصريحاته، ال س��يما أنهم يرفضون استخدام 
تسمية الروهينغا لإلشارة إلى األقلية املسلمة، ويفّضلون 
تس��مية أعضائها ب�»البنغالين«، لتأكيد أنهم مهاجرون 
من بنغ��ادش وليس��وا مواطن��ن بورمي��ن )ميامنار(. 
وبش��كل عام، فإن اس��تخدام كلمة »روهينغ��ا« يعّد أمراً 
غير مرّح��ب به، فقد طلب مطران رانغون، )تش��ارلز بو( 
من البابا فرنس��يس عدم اس��تخدام التعبير للداللة على 

األقلية املسلمة.

األول��ى- للمش��رق العرب��ي )وضمن��ه فلس��طن(، األداَة 
الت��ي اس��ُتخدمت لدف��ع الع��رب وقادته��م للتحالف مع 
البريطاني��ن ض��د األت��راك، والحت��ال فلس��طن وب��اد 

الشام، واحلصول عليها كغنائم باردة.
وص��ّك االنت��داب ال��ذي أعط��ى البريطاني��ن غطاء 
دولي��اً الس��تعمار فلس��طن، كان يعن��ي -م��ن الناحي��ة 
الرسمية وفق ميثاق عصبة األمم- أن تتم تهيئة الشعب 
الفلس��طيني ومساعدته في نيل اس��تقاله، لكن ذلك كان 
عملي��اً أداَة خداٍع لتهيئة فلس��طن إلنش��اء دولة يهودية 

صهيونية.
وع��د  الت��ي  املس��تقلة  الفلس��طينية  والدول��ة 
البريطانيون بها الفلس��طينين خال عش��ر س��نوات في 
أعقاب الثورة الفلس��طينية الكبرى )في كتاب ماكدونالد 
األبي��ض الصادر في أيار 1939(؛ جرى رمي وثيقتها في 

سلة النفايات بعد تغيُّر الظروف سنة 1945.
أما الدولة الفلسطينية التي أقرها قرار األمم املتحدة 
رقم 181 بتقسيم فلسطن في 29 تشرين الثاني 1947، 
الذي متّر ذكراه الس��بعن هذه األيام؛ فهي قصة مأس��اة 

أخرى.
فرغم كارثية القرار، والظل��م الفاحش الذي تضمنه 
بإقرار دول��ة لليهود على نحو 54% من فلس��طن، وعدم 
االكتراث بحق تقرير املصير للش��عب الفلسطيني حسب 
ميث��اق األمم املتح��دة نفس��ها؛ فإنه أعطى الفلس��طينين 
دولة عل��ى 45% من مس��احة فلس��طن التاريخية. ومع 
ذلك فإن األحداث أثبتت أن��ه كان مخططاً لهذه الدولة أاّل 

تقوم!!
ودون اخل��وض ف��ي التفاصي��ل؛ فإن س��ياق حرب 
1948، والدع��م الدولي الذي لقيه املش��روع الصهيوني، 

أّما س��بب ذل��ك، فه��و أن للتعبير دالل��ة إثنية تضع 
املس��لمن ف��ي ميامن��ار ف��ي إط��ار أقلي��ة عرقي��ة، فيما ال 
يصّنفه��م القانون كذلك، وبالتالي إن قول »روهينغا« قد 
يثير حساس��ية بن الدولة واجليش واألقلية املس��يحية 
ف��ي ميامن��ار التي حت��اول إبع��اد نفس��ها ع��ن الصراع. 
ويتج��ه البع��ض نحو اس��تخدام عبارة »مس��لمي والية 
راخ��ن« ولي��س »روهينغا«. وبالنس��بة إل��ى الكاثوليك 
ف��ي ميامن��ار، أكث��ر املعني��ن بزي��ارة البابا فرنس��يس، 
فهم منقس��مون بش��أن مس��ألة الروهينغا، فيما بعضهم 
متعاطف معهم، لكنهم يخش��ون التعبي��ر عن ذلك خوفاً 

من إغضاب الدولة.
كذلك، ال يوجد إجماع داخلي على تعرض الروهينغا 
للفظاع��ات الت��ي ذكرته��ا منظم��ات دولية، وف��ق احمللل 
السياس��ي في ميامنار ريتش��ارد هورس��ي، »فالغالبية 
ف��ي ميامنار ال يصّدقون الرواي��ات الدولية حول تعرض 
الروهينغا لفظاعات وهرب مئات اآلالف إلى بنغادش«، 
مضيف��اً أنه »إذا أص��ّر البابا عل��ى التطرق إلى املس��ألة، 

فسيؤّجج ذلك التوتر«.
مع ذلك، لم يتردد البابا مراراً، في األش��هر املاضية، 
ف��ي إدان��ة املعامل��ة الت��ي يتلّقاه��ا م��ن وصفه��م بأنهم 
»إخوتي الروهينغا«، رغم اس��تياء بوذيي الباد من مثل 
هذه التصريحات. ومن املقرر أيضاً أن يعقد البابا لقاءات 
رس��مية س��يجري بحث قضي��ة الروهينغ��ا خالها، وأن 
يترأس قداس��اً كبيراً ف��ي امللعب الرياضي ف��ي رانغون. 
وس��يلتقي كذلك احلاكمة الفعلية للباد واحلائزة جائزة 
نوبل للس��ام، أونغ س��ان سو تش��ي، التي تلومها األمم 

املتحدة بسبب عدم حتركها في قضية الروهينغا.{

وطريق��ة تعامل ال��دول العربية مع القيادة الفلس��طينية 
والش��عب الفلس��طيني ف��ي ذل��ك الوق��ت؛ أدت -باعتبار 
النتيجة- إلى تشريد نحو 60% من الشعب الفلسطيني، 

وتوسع مساحة الدولة املقررة لليهود إلى %77.
بينما س��يطر األردن عل��ى الضفة الغربي��ة وضمها 
إليه، وس��يطرت مص��ر على قطاع غ��زة ووضعتها حتت 
إدارته��ا؛ وُمنع��ت القي��ادة الفلس��طينية الرس��مية م��ن 
ممارس��ة مهامها عل��ى األرض، رغم إعانها االس��تقال، 
وعقدها ملجلس وطني ميثل الش��عب الفلس��طيني مطلع 
تشرين األول 1948، وتشكيلها حلكومة عموم فلسطن.

ث��م أك��ِره زعي��م فلس��طن احل��اج أم��ن احلس��يني 
واحلكومة الفلس��طينية على اخل��روج من قطاع غزة إلى 
القاه��رة، لتجد القيادة نفس��ها في ش��قة بإحدى بنايات 

القاهرة دومنا َحْوٍل أو َطْول.
ص��ار الش��غل الش��اغل للفلس��طينين ه��و حتري��ر 
فلس��طن؛ وأنِش��ئت منظمة التحري��ر الفلس��طينية على 
هذا األس��اس سنة 1964. وبعدما احتل الصهاينة باقي 
فلسطن في حرب 1967؛ طرحت القيادة الفلسطينية - 
على لس��ان القائد في حركة فتح )أبو إياد( خال مؤمتر 
صحفي ُعق��د في 10 تش��رين األول 1968- فكرة الدولة 
الدميقراطي��ة الواحدة. وه��و ما يعني أن قي��ادة احلركة 
الوطنية قبلت ضمناً املس��تعمرين واملس��توطنن اليهود 
-الذين ج��اؤوا حتت االحت��ال البريطاني وبعد إنش��اء 
»إس��رائيل«- كج��زء م��ن »ش��عب فلس��طن«، أو كمكّون 
أصي��ل من مكون��ات ه��ذه الدول��ة. وعلى أي ح��ال، فإن 
ح��ل الدول��ة الواح��دة كان وال يزال مرفوض��اً من الطرف 
اإلس��رائيلي، ألنه ُينهي عملياً املشروع الصهيوني وفكرة 

الدولة اليهودية.
وبع��د ح��رب أكتوبر/تش��رين األول 1973، وف��ي 
ض��وء بيئة عربية أكثر مياً ملس��ار التس��وية الس��لمية، 
وأكث��ر انكف��اًء عل��ى أوضاعه��ا الُقطرية؛ تبن��ى املجلس 
الوطني الفلس��طيني في حزي��ران 1974 برنامج النقاط 

العش��ر، الذي فتح املج��ال ألول مرة للتحرك السياس��ي 
الفلس��طيني باعتباره إحدى أدوات »التحرير«، كما فتح 
الب��اب إلمكاني��ة جتزئ��ة ومرحلة حترير فلس��طن. وهو 
ما هّيأ املجال للقيادة الفلس��طينية لانتقال إلى مش��روع 
الدولت��ن، بالتناغم مع مس��ار النظام الرس��مي العربي. 
وخال أشهر حصدت القيادة الفلسطينية اعتراف الدول 
العربي��ة مبنظم��ة التحري��ر الفلس��طينية ممثاً ش��رعياً 
وحي��داً للش��عب الفلس��طيني، وحصل��ت عل��ى عضوية 

مراقب في األمم املتحدة.
ومع تزايد الضغ��وط على منظمة التحرير وفصائل 
املقاومة على مدى سنوات، وخسارتها لنفوذها وقواعدها 
املس��لحة في بل��دان الط��وق، وم��ع مح��اوالت إضعافها 
وتهميشها؛ وجدت املنظمة في االنتفاضة املباركة -التي 
اندلع��ت ف��ي 9 كان��ون األول 1987- رافعة سياس��ية، 
حيث عادت قضية فلس��طن لتتصّدر املش��هد، ولتفرض 

نفسها فرضاً على األجندات العربية والعاملية.
وق��د أرادت املنظم��ة أن تك��ون طرفاً مقب��والً أميركياً 
وإس��رائيلياً للح��وار مع��ه للدخول في مس��ار التس��وية 
الس��لمية. وبن��اء عل��ى نصائ��ح عربي��ة وم��ن االحت��اد 
الس��وفياتي مّت وض��ع برنام��ج وطني فلس��طيني جديد 
في املجلس الوطني التاس��ع عش��ر في 12-15 تش��رين 
الثاني 1988، حيث اعترفت املنظمة ألول مرة بقرار األمم 
املتحدة القاضي بتقسيم فلس��طن، وبقرار مجلس األمن 

242 الذي يتعامل مع قضية فلسطن كقضية الجئن.
وبغض النظر عن الش��كل االحتفال��ي الذي مّتت به 
تغطية التنازل، وذلك بإعان »اس��تقال فلسطن«؛ فإن 
جوه��ر البرنامج كان مجرد اقتراب فلس��طينٍي من مربع 

الشروط األميركية-اإلسرائيلية.
وم��ع ذل��ك، فإن قب��ول القي��ادة الفلس��طينية بدولة 
منقوص��ة األرض )نح��و 23% من أرض فلس��طن(، فتح 
املج��ال للدخول ف��ي مفاوض��ات أدت إلى القب��ول بحكم 
ذات��ي منق��وص الس��يادة على ج��زء محدود م��ن الضفة 
الغربي��ة وقطاع غ��زة؛ من خال ما ُعرف باتفاق أوس��لو 

)عام 1993(.
ج��اء اتف��اق أوس��لو ف��ي ظ��ل بيئ��ة عربية بائس��ة 
متش��رذمة ناجت��ة من ح��رب اخلليج الثاني��ة، حيث قاد 
األميركان حتالفاً عربياً دولياً ملواجهة االجتياح العراقي 
للكوي��ت )1990 - 1991(. وف��ي ظ��ّل تراجع عربي عن 
دع��م منظمة التحري��ر، وفي بيئ��ة دولية ش��هدت انهيار 
االحت��اد الس��وفياتي واملنظومة االش��تراكية في ش��رقي 
أوروب��ا، وانته��اء مرحل��ة ثنائي��ة القطبية وب��دء مرحلة 

أحادية القطبية بقيادة الواليات املتحدة.
أوس��لو  اتف��اق  رم��ى 
»الس��نارة« للقيادة الفلسطينية 
لتلتقط من جديد »ُطعم« الدولة 
الط��رف  وألن  الفلس��طينية. 
الفلس��طيني واف��ق عل��ى وق��ف 
املقاوم��ة و»نب��ذ اإلره��اب«، وأاّل 
يلج��أ إال إل��ى الط��رق الس��لمية، 
واعتمد على املفاوضات الثنائية 
دون  اإلس��رائيلي،  الط��رف  م��ع 
مرجعي��ة أو آلي��ة دولي��ة ملزمة 
إلى  لإلسرائيلين؛ فإن الوصول 
حلم الدولة الفلس��طينية أصبح 
ف��ي جوه��ره مرتهن��اً ب�»حس��ن 

بقلم: د. محسن صالح

البابا فرنسيس في ميانمار
دفاعًا عن »الروهينغا« المسلمين

البابا فرنسيس: بكيت عندما سمعت هذه القصص
ق��ال الباب��ا فرنس��يس إن��ه بكى خال س��ماعه 
قصص��اً أثن��اء زي��ارة ل��ه إل��ى بل��د يعاني م��ن أزمة 

الجئن، وتتعرض فيه أقلية ل�»تطهير عرقي«.
واس��تمع بابا الفاتيكان للروهينغا وهم يروون 
محنته��م مباش��رة، وق��ال إن اللق��اء معه��م كان أحد 

الشروط التي وضعها لزيارة ميامنار وبنغادش.
ويعّد اللقاء م��ع الروهينغا بادرة رمزية للغاية 
للتضام��ن مع األقلية املس��لمة الهاربة من العنف في 
ميامن��ار، وأبلغ البابا الصحافي��ن على منت الطائرة 

خال عودته إلى روما أن الاجئن بكوا أيضاً.
وقال البابا: »كنت أعلم أني سألتقي بالروهينغا، 
لكن لم أعرف أين ومتى، بالنس��بة إل��ّي كان هذا أحد 

شروط الرحلة«.
لكن البابا املعروف بصراحته اضطر إلى اعتماد 
دبلوماس��ية ح��ذرة خ��ال زيارت��ه ميامن��ار، وه��ي 
األولى حلب��ر أعظم إلى هذا البلد، متفادياً أي إش��ارة 
علنية مباش��رة إلى الروهينغا أثناء مناشدته القادة 

البوذين جتاوز »األحكام املسبقة والكراهية«.
إال أن��ه في بنغ��ادش تناول املوضوع مباش��رة 
واجتم��ع في لق��اء مؤث��ر ف��ي دكا ببع��ض الاجئن 

جن��وب  ف��ي  البائس��ة  املخيم��ات  م��ن  الروهينغ��ا 
بنغادش.

وقال: »بكيت، وحاولت أن أخفي ذلك«، مضيفاً: 
»ه��م بك��وا أيض��اً«. وأض��اف مخاطب��اً الروهينغ��ا: 
»أطلب منك��م املغفرة نيابة عن هؤالء الذين أس��اؤوا 

إليكم، خصوصاً وسط ال مباالة العالم«.
واس��تخدم البابا تعبير الروهينغا للمرة األولى 
في بنغادش، بعد أن نصحه رئيس أساقفة يانغون 
بأن استخدامه في ميامنار قد يشعل التوتر ويعرض 

املسيحين للخطر.{
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نّية« اإلس��رائيلين، وبقوائ��م ال تنتهي من االش��تراطات 
اإلسرائيلية للتأكد من »حسن السلوك« الفلسطيني.

وبالطب��ع فإن »الع��دّو اإلس��رائيلي« ليس »جمعية 
خيري��ة«؛ ولذل��ك فإنه -ف��ي الوقت الذي أبق��ى فيه على 
»جزرة« الدولة الفلس��طينية ليستمر اللهاث الفلسطيني 
جتاهه��ا- ف��رض املعادلة الت��ي يريده��ا، عب��ر »إدارة« 
التس��وية دون أي س��قف زمن��ي، وبآلي��ة ال منتهي��ة من 
املفاوضات؛ ودون أن تكون للطرف الفلس��طيني أي أداة 

فاعلة للضغط عليه.
وبالتال��ي ل��م تع��د هنال��ك مواعي��د واس��تحقاقات 
»مقدس��ة«. وهك��ذا، مض��ت 24 عام��اً )ولي��س خمس��ة 
أعوام( دون حلٍّ جاّد يلوح في األفق. وبينما كان الطرف 
اإلس��رائيلي يس��تمتع باحت��ال م��ن مس��توى »خم��س 
جن��وم«، كان عل��ى الطرف الفلس��طيني )قي��ادة املنظمة 
التي هي قيادة الس��لطة وقيادة فتح( أن يفي بالتزاماته 

وصوالً إلى »حلم الدولة«:
- فيتول��ى كافة امله��ام املرهقة و«الق��ذرة« املتعلقة 
بإدارة الس��كان الفلسطينين )بلدية، ش��رطة، ضرائب، 

خدمات... إلخ(.
- ويتول��ى قمع كافة ق��وى املقاومة الت��ي يرى أنها 
ل فرصة إنش��اء الدولة الفلس��طينية، وينّسق أمنياً  تعِطّ

مع االحتال.
- ويوفر الغطاَء ال��ذي يحتاجه االحتال باّدعاء أن 
ثمة عملية تسوية سلمية قائمة، وأن القضية الفلسطينية 

في طريقها للحل.
وكان االحتال اإلسرائيلي يقوم في املقابل بالقضاء 
عملي��اً على حلم الدولة الفلس��طينية وعلى حّل الدولتن 

من خال:
- متابع��ة البرام��ج املكثف��ة للتهويد واالس��تيطان 
ومص��ادرة األراض��ي ف��ي الضف��ة الغربي��ة، ليزي��د عدد 
املس��توطنن اليهود م��ن نحو 280 ألفاً س��نة 1993 إلى 

نحو 800 ألف في سنة 2017.
- إنش��اء جدار عنصري عازل يصادر نحو 11% من 
أرض الضفة الغربية، ويعزل القدس، ويسيطر على أهم 

مصادر املياه.
- تقطي��ع أوص��ال الضف��ة الغربية باملس��توطنات 
والط��رق االلتفافية، مع بقاء الس��يطرة اإلدارية واألمنية 
الكاملة على 60% من الضفة؛ في الوقت الذي واصل فيه 

حصاَر قطاع غزة.
- إبقاء فجوة تفاوضية كبي��رة دائمة، بحيث يكون 
أقص��ى م��ا يقدمه اإلس��رائيلي ال يص��ل إلى احل��د األدنى 
الفلس��طيني املقبول لدى قي��ادة املنظمة، حي��ث ما زالت 
الش��روط اإلس��رائيلية تتحدث عن االعتراف الفلسطيني 
بيهودية الدولة اإلسرائيلية، وعن رفض عودة الاجئن 
الفلس��طينين، ورف��ض االنس��حاب من ش��رقي القدس، 
وكيان فلس��طيني منقوص الس��يادة وال ميلك جيش��اً... 

وغيرها.
وم��ا يعنينا هنا، أن حّل الدولتن لم يعد قائماً، وفق 
مسار التس��وية احلالي الذي ال يعدو كونه غطاًء لتهويد 
م��ا بقي لفلس��طن، وإنهاًء حلل��م »الدولة الفلس��طينية« 
وفق تطلعات من أيدوا هذا املس��ار، وف��ي ضوء احلقائق 
الت��ي أنش��أها اإلس��رائيليون عل��ى األرض، وبن��اء على 
زيادة التطرف في منظومة املجتمع والقيادة السياس��ية 
اإلس��رائيلية، وعلى أن واش��نطن معنية أساساً بتطويع 

الفلسطينين للشروط اإلسرائيلية.
عل��ى الط��رف الفلس��طيني وم��ن يؤيده ف��ي البيئة 
العربي��ة والدولي��ة أن يكف��وا ع��ن »خ��داع ال��ذات«، وأن 
يتوقف��وا ع��ن أس��لوب ج��ري الضحي��ة وراء »اجل��اد« 
إلرضائ��ه أو لتق��دمي »احلل��ول« ل��ه، وكأن الضحية هي 
سبب املشكلة وليس االحتال. ولذلك؛ على قيادة منظمة 

التحرير والسلطة أن:
- تصارح شعبها باحلقيقة، وتقوم بعملية مراجعة 

شاملة لكل مسار التسوية.
- ترفع الغطاء عن مسار التسوية السلمية وتكشف 

قبح االحتال.
- العودة إلى ترتيب البيت الفلس��طيني وخصوصاً 
منظم��ة التحري��ر وفتحه للجميع، واس��تئناف مش��روع 

املقاومة والتحرير.
- التوق��ف ع��ن ماحق��ة ق��وى املقاوم��ة املس��لحة 
الفلس��طينية، ب��ل والتحال��ف معه��ا، والتعام��ل معه��ا 
كرصي��د وطني يخدم في مراكمة القوة وعناصر الضغط 

على االحتال، ورفض أي مساس بها.
الفلس��طينية  الس��لطة  دور  إنه��اء  إل��ى  الس��عي   -
ك�»س��لطة وظيفي��ة« تخ��دم أغ��راض االحت��ال؛ فإما أن 
تكون الس��لطة ف��ي خدم��ة البرنام��ج الوطن��ي، وإما أن 
يتحمل االحتال مسؤولياته في مواجهة مقاومة جهادية 

ثورية فلسطينية.
وأخيراً؛ لس��ت متفائاً بأن قيادة املنظمة والس��لطة 
احلالية س��تقوم بإجراءات كهذه، نظ��راً لطبيعة عقليتها 
وحس��اباتها، ولكنها -عاجاً أو آج��اً، أحبت أو كرهت- 
س��تواجه هذا االس��تحقاق، أو س��يفرضه عليها الشعب 

الفلسطيني.{

»شفيق« العائد.. رقم ثقيل
ال أع��رف مل��اذا هذا الغضب والتش��نج م��ن إعان 
الفريق أحمد ش��فيق ترش��حه لانتخابات الرئاسية، 
م��ع أنه م��ا دامت هن��اك انتخاب��ات ف��ا غضاضة في 

ترشح من تنطبق عليه الشروط؟!
والغريب أن يغضب معارضو السيس��ي من غير 
القوى املدنية ال لشيء سوى أنهم يرون ضرورة إزالة 
آث��ار 3 يوليو 2013 أوالً.. أي إعادة الرئيس الس��ابق 
محم��د مرس��ي إل��ى الس��لطة، ثم بع��د ذل��ك ننظر في 

االنتخابات.
طبعاً ذلك لن يحدث أبداً. مرسي وأنصاره ورمبا 
اجلماع��ة كلها في الس��جون اآلن، ولكي يخرجوا منها 
فالبل��د يحت��اج إل��ى انفراج��ة كامل��ة.. أي أن ينافس 
السيس��ي في انتخاب��ات 2018 » رق��م ثقيل« ال ميكن 
ربح��ه بس��هولة.. التزوي��ر س��يكون صعب��اً للغاية، 
ومحاول��ة أجه��زة الدول��ة االصطف��اف ض��ده لن متر 

بسهولة، داخلياً أو خارجياً.
ال توجد حالي��اً من تنطبق عليه تل��ك املواصفات 
سوى ش��فيق. هو أحد أبطال العس��كرية املصرية في 
حرب أكتوبر، طيار مقاتل ش��ارك في املعارك اجلوية. 

هذه ليست دعاية، بل جزء من سيرة ذاتية واقعية.
لكن مؤيدي مرس��ي يرفضون متام��اً ويبدو أنهم 
س��يظلون طوياً ف��ي االنتظار. فن السياس��ة يقول إن 
عليهم التحرك نحو مرش��ح قوي. ما أخذ بالقوة يعود 
جزء من��ه باالنتخابات احلرة املتوازن��ة، وهذا اجلزء 

حت��ت عن��وان »انفراد«، كش��ف الناش��ط املؤيد 
للفري��ق أحم��د ش��فيق، وج��دي روفائي��ل، كواليس 
وأسرار  24 ساعة من التهديدات التي تلقاها الفريق 
أحمد ش��فيق، من جه��ات أمنية وس��يادية للتراجع 
عن قرار ترش��حه لانتخابات الرئاسية عام 2018، 

ودور املشير حسن طنطاوي في ذلك.
روفائيل، أرس��ل رس��الة من القاهرة، حكى فيها 
كيف تعرض ش��فيق لضغوط مبشاركة قائد إحدى 
اجلهات السيادية املصرية وأحد اللواءات من قيادة 
املجلس العسكري وبإشراف مسؤول إماراتي كبير، 
مس��تخدمن فيها اس��م بناته )أميرة وشيرين ومّي( 
املوج��ودات ف��ي أبوظب��ي، وملوح��ن ل��ه مبلفات��ه 

القدمية في مصر.
وقال روفائيل، إنه وبعد وصول الفريق ش��فيق 
إلى القاهرة قادماً من اإلمارات يوم الس��بت، مت نقله 
من مطار القاهرة الدولي إل��ى أحد الفنادق بالتجمع 

اخلامس بالقاهرة بصحبة حراسة أمنية مشددة.
وأض��اف أن��ه بعد مك��وث الفري��ق بالفندق مدة 
ثاث س��اعات تلقى اتصاالً هاتفياً من مس��ؤول كبير 
بأح��د األجهزة الس��يادية ق��ال له إن��ه مرحب به في 
مصر، وخال احملادثة انتقد الفريق شفيق محاوالت 
اإلعامين املصرين تشويهه على خلفية إذاعة قناة 

اجلزيرة بيان منع اإلمارات له من السفر.
وقال روفائيل، الذي يعتبر الفريق شفيق )األب 
الروحي( له، إنه عند الساعة العاشرة مساء األحد، 
تلقى الفريق ش��فيق اتصاالً ه��و الثاني أبلغ فيه بأن 
هن��اك مقابلة له مع إحدى الش��خصيات النافذة في 

متام الساعة التاسعة من صباح االثنن.
وي��روي روفائي��ل، ال��ذي ل��م يذكر اس��م مصدر 
معلومات��ه، أن الفري��ق ش��فيق فوج��ئ ف��ي مقابل��ة 
صباح االثنن، بنقله لزيارة رئيس إحدى املؤسسات 
الس��يادية برفق��ة أحد ل��واءات املجلس العس��كري، 

رفض ذكر اسمه.
وأك��د روفائي��ل أن النق��اش ب��ن الفري��ق وب��ن 
مسؤولي تلك املؤسس��ة السيادية دار حول اإلساءة 
للفري��ق ش��فيق بعودته من اإلم��ارات بهذا الش��كل، 
موضحاً أن��ه تخلل املقابلة أيض��اً اتصال هاتفي هو 
الثالث لش��فيق، ولكن هذه املرة من أحد املس��ؤولن 

اإلماراتين.
وأض��اف روفائي��ل أن الغرض من تل��ك الزيارة 
املجل��س  م��ن  قي��ادة  بحض��ور  الس��يادية  للجه��ة 

هو األهم بالنسبة لهم وهو حريتهم.
أما مؤيدو السيسي، وخصوصاً اإلعام مثل عمرو 
أدي��ب، فلماذا هذا الهجوم املتج��اوز لكل األعراف على 
ش��خص الرجل. هو ل��م يذع بيانه م��ن اجلزيرة الذي 
أعلن فيه منع اإلمارات له من السفر. الرجل بث فيديو 
عل��ى اليوتي��وب والتقطت��ه القن��اة ألنه خب��ر عريض 
وص��ادم جداً. ملاذا متنعه اإلمارات من الس��فر وكيف؟ 
ما عاقته��ا بالش��أن الداخلي في مص��ر، وهل وصلنا 
إلى وضع متلي علينا من يترشح ومن ال يترشح؟ هل 
تختار لنا اإلمارات رؤس��اءنا؟! من أعطاها هذا احلق، 

ملاذا تتجبر وتتكبر وتعلو في األرض؟!
اإلع��ام املوال��ي للسيس��ي يهاجم كل م��ن يتجرأ 
عل��ى التفكير في الترش��ح. تفرد ل��ه صفحات وأوقات 
ه��واء لتهاجم��ه وتتهمه ب��كل املوبقات. ه��ل تريدونه 
اس��تفتاًء أم ديكوراً؟ وملاذا تخش��ون من املنافسن إذا 
كان��ت هناك ثقة عالية في ش��عبية السيس��ي وقدرته 

على هزمية أي منافس مهما كان شأنه؟
الصدمة كان��ت كبيرة بإعان ش��فيق في اتصال 
مع رويترز أنه سيترش��ح وعائد إلى مصر خال أيام. 
يبدو أن��ه الرقم الوحيد املخيف والثقيل، وأنه قد يأتي 

بيوم القيامة معه.
ليس ه��ذا فقط، بل ب��دت ش��خصيته كالعهد بها 

العس��كري وف��ي ظ��ل اتصال مس��ؤول إمارت��ي كان 
ملطالب��ة الفري��ق ش��فيق بالتراج��ع ع��ن رغبت��ه في 
الترشح النتخابات الرئاسة املقبلة بدعوى احلفاظ 
عل��ى األم��ن القوم��ي املص��ري، مش��يراً إل��ى أن��ه مت 
التلوي��ح للفريق بوضع بناته داخ��ل اإلمارات حتى 

اآلن ووضعه القانوني داخل مصر.
وأوض��ح أنه ُطل��ب من الفريق ش��فيق، أن يعيد 
النظ��ر في ما قي��ل أثناء املقابلة بن مس��ؤول اجلهاز 
الس��يادي وأحد اللواءات باملجلس العس��كري، وأن 
يخ��رج الفري��ق عل��ى اإلع��ام ويتحدث بش��كل غير 
مباش��ر عن عدوله عن الترشح، وأمهلوه لتنفيذ ذلك 

مدة 48 ساعة.

قوية وشرس��ة خال ظهوره املتلفز، فقد جرت العادة 
عل��ى مجامل��ة الدول��ة املس��تضيفة إذا كان يقي��م بن 
ظهرانيها، لكنه رفض املجاملة وأعلن بلهجة استنكار 
واس��تهجان أنه ممنوع من السفر، مضيفاً بحزم أنه ال 
يقب��ل تدخل اإلمارات في الش��أن الداخلي املصري، ما 

يعني أنها تريد منعه من الترشح.
وكع��ادة املصري��ن استس��هلوا نظري��ة املؤامرة 
وقال��وا إن��ه اتف��اق بينه وب��ن اإلم��ارات والسيس��ي 
ليبدو مرش��حاً رغم أنف اجلميع، وأن��ه لن يكون أكثر 
من ديكور. ش��خصية ش��فيق متنعه م��ن االنزالق إلى 
ذل��ك. الرجل غير مضط��ر ليضّيع ما صنعه سياس��ياً 
وعس��كرياً ط��وال تاريخ��ه، وكان ميكن��ه أن يصم��ت 

ويركب احليطة ويتفرج على الزيطة.
لكن��ه أحمد ش��فيق.. صدقوني إنه رق��م ثقيل في 

االنتخابات لو استمر ولم مينعه مانع.{

وبّن روفائيل أن اتصال الفريق شفيق ببرنامج 
اإلعام��ي وائ��ل اإلبراش��ي »العاش��رة مس��اء« عبر 
فضائية »درمي« مساء االثنن، ليس إال جزءاً من هذا 

االتفاق.
وكش��ف روفائيل عن دور وزير الدفاع األس��بق 
املشير حسن طنطاوي، وقال إنه بعد انتهاء مقابلة 
ش��فيق باجله��ة الس��يادية بنص��ف س��اعة؛ ج��اءه 
اتصال م��ن طنط��اوي، وكان احلدي��ث بينهما حول 
طريق��ة عودة ش��فيق إل��ى مصر، وض��رورة احلفاظ 
على هيبة القوات املس��لحة، ونصح املش��ير الفريق 
بالتفكي��ر مرة أخ��رى في ق��رار ترش��حه النتخابات 

الرئاسة.{

بقلم: فراج اسماعيل 

تسريب يكشف فبركة محضرْين
بملف محاكمة الرئيس مرسي

بثت قناة مكّملن تس��جياً صوتياً مسرباً لش��اهد اإلثبات في القضية املعروفة 
بأح��داث قصر االحتادية ع��ام 2012، يعترف فيه بعم��ل محضرين متناقضن في 
وقتن مختلفن عن امللف نفس��ه، وأعلن فريق الدفاع عن الرئيس محمد مرس��ي أنه 

يبحث تقدمي طلب بإعادة فتح التحقيق بهذا امللف بناء على ما جاء بالتسريبات.
وأق��ر الش��اهد -وه��و ضابط من األم��ن الوطني يدع��ى عمرو مصطف��ى- بعمل 
محضرين مختلفن متاماً لتحريات القضية، األول في كانون األول 2012، والثاني 

-الذي غّير فيه ما جاء باحملضر األول- في شباط 2013.
وكش��ف التس��ريب أن ضابط األمن الوطني املكلف التحقيق في القضية قد َبنى 

حتقيقاته على محضر شاهد اإلثبات، وليس على حتقيقاته اخلاصة.
وكانت محكمة النقض قد قضت بس��جن الرئيس مرس��ي عشرين عاماً في هذه 
القضي��ة، كم��ا حكمت عل��ى قيادين من جماعة اإلخوان املس��لمن بالس��جن ما بن 

عشرة وعشرين عاماً.
كذلك كش��فت التس��ريبات عن اختاق ش��اهد اإلثبات معلومات ل��إلدالء بها في 

القضية، وتغيير اسمه في البطاقة الشخصية للتحايل على هيئة احملكمة.
وأوضحت كيف متت إضافة معلومات متعلقة بسير أحداث القضية في محضر 

حتريات شاهد اإلثبات لم يذكرها هو نفسه في محضره، على حد قوله.
وقال محمد الدماطي، املتحدث باسم هيئة الدفاع عن الرئيس املعزول، إن فريقه 

يفكر في تقدمي التماس للنائب العام بإعادة فتح أوراق أحداث قصر االحتادية.
وأوضح أن اخلطوة جاءت عقب تس��ريب تسجيل ش��اهد اإلثبات الذي يعترف 

بأنه فبرك محاضر الوقائع.{

عضو بحملة »شفيق« يحكي أسرار الساعات األخيرة.. واتصال طنطاوي
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ما زال اإلرهاب
يضرب بشراسة!

ج��اء احل��ادث اإلجرام��ي البش��ع ال��ذي اس��تهدف 
املصلن مبس��جد الروضة في سيناء، الذي راح ضحيته 
أكثر من 300 ش��خص، ليكش��ف عن أن القوة الغاش��مة 
الت��ي يس��تخدمها اجلي��ش املص��ري، واألجه��زة األمنية 
املصري��ة املختلف��ة، ل��م تس��تطع القض��اء عل��ى األعمال 
اإلرهابية اإلجرامية املس��تهدفة بشكل مباشر للمواطنن 

األبرياء.
ووفق��اً الفتتاحية صحيف��ة الغاردي��ان البريطانية 
ي��وم االثن��ن، فإن اس��تهداف املس��جد بهذه الوحش��ية، 
وإيق��اع ه��ذا العدد الكبي��ر من القتل��ى، بينه��م 27 طفاً، 
يعتبر عماً »غير مس��بوق رغم تاريخ املنطقة املضطرب 
والدم��وي في األوق��ات الس��ابقة، وهو غير مس��بوق من 

ناحية الهدف«.
وتابع��ت الغارديان في افتتاحيته��ا: »ففي املاضي 
قتل املتطرفون رجال الشرطة وجنود اجليش، فيما شهد 

العام املاضي هجمات عل��ى الكنائس القبطية واحلجاج 
املسيحين، كذلك جرى استهداف مزارات صوفّية وإمام 
عم��ره مائة عام، لكن هذه هي امل��رة األولى التي يتم فيها 
اس��تهداف مس��جد، مع أن شاحنة اس��تهدفت موقعاً في 
مقديشو الشهر املاضي، وقتل فيه أكثر من 300 شخص، 
وهو تذكير قوي بأن املس��لمن هم الضحايا الرئيس��يون 

للراديكالين«.
ولغاي��ة اآلن ل��م تعل��ن أي جه��ة مس��ؤولياتها عن 
ذلك احل��ادث اإلجرامي، لك��ن غالب حتلي��ات الباحثن 
واخلبراء تش��ير إلى »والية س��يناء« ف��رع تنظيم الدولة 
اإلس��امية، باعتباره��ا اجله��ة املفترض��ة للقي��ام مبثل 
هذه األعمال، لكن عدم إعان تلك اجلهة مس��ؤوليتها عن 
احلادث، يضفي مزيداً من الغموض والش��ك حول اجلهة 

املنفذة، واألهداف التي تسعى لتحقيقها.
ق��د يك��ون من الاف��ت جداً في ه��ذا الس��ياق ما قاله 
الشيخ عيسى اخلرافن، شيخ مشايخ شمال سيناء، في 
برنام��ج 90 دقيقة على قناة »احملور« املصرية، »أن أحد 
املهاجمن، بعد االنتهاء من العملية اتصل بش��خص آخر 
وقال له: »متام يا رّيس«، وأن القائد سأله هل بقي لديكم 
ذخائر، طالباً منه االستمرار في إطاق النار على املصلن 

حتى نفاد ذخيرتهم«. 
اس��تخدمها  الت��ي  »رّي��س«  لكلم��ة  حتليل��ه  وف��ي 
املهاجم، قال الشيخ عيسى: »نحن نعرف أن التنظيمات 
اإلسامية املسلحة تستخدم كلمة »األمير« أو »الشيخ«، 
ولي��س »رّيس«، مضيف��اً: »ه��ذه الكلمة أهديه��ا للقوات 

املسلحة واملخابرات احلربية كي تبحث في املوضوع«.
وباس��تعراض الدواف��ع احملتمل��ة للجه��ة املنف��ذة 
املفترضة »والية س��يناء«، كاستهداف »الطرق الصوفية 
باعتباره��ا ض��االً وابتداع��اً ف��ي الدي��ن، أو االنتقام من 

العشائر املتعاونة مع األجهزة األمنية، أو بسبب رفضها 
التعاون مع التنظيمات املتش��ددة، أو أنه جاء في سياق 
التناف��س بن التنظيمات إلثب��ات وجودها« فإن احلادث 
مع عدم تبني أي جهة له، وإعان مس��ؤوليتها عنه يثير 
جملة من عامات االس��تفهام حول دواف��ع اجلهة املنفذة 

وأهدافها احلقيقية. 
ويبق��ى األه��م من ذل��ك كله، فش��ل األجه��زة األمنية 
املصرية في مواجهة اخلطر الدائم الذي متثله تلك القوى 
واجله��ات الت��ي م��ا تلبث ب��ن فت��رة وأخرى م��ن القيام 
بعملي��ات إجرامي��ة وحش��ّية، حتص��د عش��رات ومئات 
القتل��ى م��ن املواطنن األبري��اء، الت��ي كان آخرها واقعة 
مس��جد الروض��ة الدامي��ة في س��يناء.  وعل��ى الرغم من 
القوة الباطش��ة املس��تخدمة في مواجهة تلك التنظيمات 
املس��لحة، إال إنه��ا ما زالت تس��جل حضوره��ا املدمر، ما 
يعن��ي أن االقتصار على املقاربة األمنية والعس��كرية في 
مواجه��ة اجلماع��ات العنفية، أثبت ع��دم جناعته، األمر 
ال��ذي يتطلب بالض��رورة وضع 
منظومة عاجية متكاملة، تأخذ 
باالعتب��ار أس��باب نش��وء تل��ك 
اس��تمداد  وعوام��ل  التنظيم��ات 
األزم��ات  ومعاجل��ة  وجوده��ا، 
واالقتصادي��ة  السياس��ية 
الت��ي  اخلانق��ة  واالجتماعي��ة 
فك��ر  لتفش��ي  املناخ��ات  تهّي��ئ 
الغل��و والتطرف، املوّل��د بالتالي 
ألعم��ال العنف مبختلف صورها 

وأشكالها.{

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

اشوَن والُمرَتشون الرَّ
ُع لهم أن يأخذوا  ال ُي���ْؤَذن للمؤمن���ني في أن يأكَل بعُضهم أمواَل بعٍض بغير َحّق، وال ُيش���َرّ
حر قول النبي صلى  ه، وقد جاء في أول خطبة يوم الَنّ ه، وال يضعوه إال في ِحِلّ املاَل إاّل من ِحِلّ
الل���ه علي���ه وس���لم: »إَنّ دماَءُكم وأمواَلكم عليُكم حراٌم كُحرمِة يوِمكم هذا في ش���هِرُكم هذا في 

بلِدكم هذا« أخرجه مسلم.
َم اإلس���الُم على املس���لمني أن ُيصاِنعوا احُل���كام والُوالة وس���ائَر العماِل باألموال  ولق���د حَرّ
ِلُيرشوُهم، وِليْقَتطعوا لهم حَقّ غيرهم، فيأُكلوا أمواَل الناِس باإلثم وُهم يعَلمون. يقول الله 
تعال���ى: }وال تأُكُل���وا أمواَلُك���م بيَنُكم بالباِطل وُتدلوا بها إلى احُل���ّكام لتأُكلوا فريقًا من أمواِل 

الناِس باإلثِم وأنُتم تعَلمون{ البقرة-188.
وِع من  شوة إلى احُلّكاِم من دون غيِرهم من األنام، لكثرِة ُحدوث هذا النَّ وقد ذكرِت اآليُة الِرّ

شوة وِلَفْرط َخَطرها، وِعَظم ضررها وُعُموم فَسادها. الرِّ
ش���ا إاّل َم���ن عَصم الله، وُهم األقّل! ويح���ق لنا أن نقول:  ة الِرّ إن احُل���ّكام وال���ُوالة هم مَظنَّ
ك، والناجون منهم ُهم ُدّرُة َجبني  ُتُه إال َمن َرحم ربُّ إن احُل���ّكام ف���ي هذه األيام ُهم ع���نٌي ال َمَظنَّ

الزمان، وَمعقد فخِر أْهِل اإلميان.
ش���اء وهي احِلباُل التي ميدُّ  ْلو، والرِّ ما أبَلغ املناس���بة في اآلية بني اإلْدالء، وهو إرس���اُل الَدّ
ش���وة، ولعن باِذليها  م الرِّ اش���ي وس���يلَته ليبُلغ غاَيَت���ه، ويقِضَي حاجته. إن اإلس���الم حَرّ بها الَرّ
جيه���ا، وق���د ورد في احلديث عن عبد الله بن عمرو: »لَعَن رس���ول الله صلى الله  وآِكليه���ا وُمَروِّ
شوة  عليه وس���لم الّراشي وامُلرتش���ي والرائش«، وهو الوسيط الذي يقضي بينهما؛ إذا فَشت الرِّ

شوُة من الباب َخَرجِت األمانُة من الُكّوة«!  َفَسدت األمانة، وقد وَرد في األثر: »إذا دخَلِت الرِّ
ش���وة وُتْش���َرع لها األبواب، وال يكَبح َجماحها أحٌد من أهل احُلكم، وِرجال  وحني تظهر الرِّ
ه، ويغدو ُأْلُعوبًة بأي���دي امُلجرمني أصحاِب املصاِلح  الَوع���ظ واإلصالح يفُس���د جهاز الدول���ة كلُّ
ش���وة ُأس���ِقط في أيديهم  راء، فإن ُمِنَعت الرِّ ش���ا ِمرق���اًة لُبلوِغ الَثّ ِخذون الرِّ واأله���واء الذي���ن يتَّ
ش���وة مدعاٌة إلى ش���يوع املفاس���د وإباحة  وغَدوا كس���اٍع بغير س���الح إلى الَهْيجاء؛ وإن ش���يوع الرِّ

املَظالم وانحراف األحكام. 
ر ف���ي ُحكمه، فلما بعَث  ش���وة لُيَزِوّ ح���اَوَل يوم���ًا يهوُد خيبر إغ���راَء أحِد الصحابِة ِبال الرِّ
ن( على أهل َخيبر ِثماَرهم  رسوُل الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بَن َرواحة َيْخِرص )ُيثِمّ
���حت؟ واللِه لقد  وُزُروعه���م، أرادوا أن ُيرُش���وُه لَيرِفق به���م، فقال: يا أعداَء الله! اُتطِعموني السُّ
جئُتكم من عنِد أحبِّ اخلْلِق إلّي، وأَلنُتم أبغُض إلّي من الِقَردة واخلنازير! وما يحِمُلني حبي 

موات واألرض! إياه وُبغضي إّياكم أن ال أعِدل فيكم، فقالوا: بهذا قامت السَّ
ف ع���ن أكلها أن اإلماَم أب���ا عمر األوزاعي أت���اه نصرانيُّ  ش���وة والتعفُّ وم���ن أمثل���ة إنكار الرِّ
فقال: إن والي بعَلَبك ظَلمني بظَلَمٍة وأريُد أن تكُتَب إليه، وأتاه بُقّلة عَس���ل، فقال األوزاعي: 
إن شئَت رددُت الُقّلة وكتبُت لك إليه، وإن شئَت أخْذُت الُقّلة، فقال بل اكتب لي واْرُددها، فكتَب 
ة والكتاب ومضى إلى  له إلى الوالي أن َضْع عن هذا النصراني من ِخراِجه، فأَخذ الّرُجل الُقَلّ

الوالي فأعطاه الكتاب فوضَع عنه ثالثني ِدرهمًا بشفاعة اإلمام!
مة في األقالي���م والُبلدان، وأصاَب���ت بِنصاِلها املس���موَمة عاّمة   ش���وة احمُلَرّ لق���د ش���اعت الرِّ
ُعه ُحماُة  األن���ام، وتلّوثت بها الضمائ���ر وعِمَيت عنها البصائر، وأضحت مْصدرًا للغنائم يش���رِّ

يار الذين صاروا ِرْدءًا للّطاِمعني َجزاَء ما َيْغَنمون وكفاَء ما يستْرُشون. الِدّ
شوة بقوٍم يحملون األمانة على متوِنهم ويأكلون النار في بطوِنهم؟!  ما ظنُّ ُمس���َتِحلِّ الرِّ

لم الَبْحت؟؟ ْبت، وِفعُله الظُّ ْمت، وباِطُنه خبيث النَّ كم ِبذي ِنَعٍم ظاهره حسُن السَّ وما ظنُّ
ش���ا، ويوم  ِ احلراِم كاألْعَش���ى الذي قد مأل احَلش���ا بالرِّ َتْعس���ًا مل���ن ضُعف بص���ُرَه عن َتَب���نيُّ

القيامِة يغشاُه من عذاِب النار ما َيْغشى!<

بقلم: بسام ناصر 

 كلمة االحتاد العاملي لعلماء املس��لمن ألقاها رئيس 
جلنة القدس ف��ي االحتاد ورئيس هيئة علماء املس��لمن 
في لبنان الشيخ أحمد العمري، انتقد فيها إدراج االحتاد 
العامل��ي لعلماء املس��لمن على الئحة االره��اب، مبيناً أن 
االحتاد يض��م صفوة وخي��رة علماء األمة وعلى رأس��هم 

عامة العصر الفقيه الشيخ د. يوسف القرضاوي.
فلس��طن  علم��اء  لرابط��ة  كان��ت  األخي��رة  الكلم��ة 
التي ح��ذرت من إع��ان أمري��كا القدس عاصم��ة للكيان 
الصهيوني، جاء ذلك على لس��ان رئيس الرابطة الش��يخ 
بس��ام كايد، ال��ذي دعا علم��اء األمة ليأخ��ذوا دورهم في 

معركة التحرير.
الفق��رة األخي��رة كانت مداخ��ات؛ حيث ق��دم ممثل 
حرك��ة اجله��اد اإلس��امي ف��ي لبن��ان )إحس��ان عطايا( 
مداخل��ة ركز فيها على ضرورة إجن��اح املصاحلة وإنهاء 
اإلنقس��ام. ثم ق��دم املداخلة الثانية الش��يخ عبد اللطيف 
ال��رواس ع��ن دور العلماء ف��ي مواجهة الع��دوان، مركزاً 
على دور الش��هيد الش��يخ عز الدين القس��ام في مواجهة 

االحتال البريطاني.
وفي اخلتام ش��كر مدير امللتقى الش��يخ حسن ذياب 
احلض��ور وإدارة بلدية صيدا، داعياً الله تعالى أن يكون 

اللقاء القادم في القدس الشريف.

بدع��وة من هيئ��ة علم��اء املس��لمن ورابط��ة علماء 
فلس��طن في لبن��ان، أقيم يوم األح��د 2017/12/3 في 
قاعة بلدية صيدا ملتقى للعلماء والشخصيات، مبناسبة 
الذكرى املئوية لوعد بلفور املش��ؤوم وخمسينّية احتال 
القدس، وذكرى استشهاد الشيخ عز الدين القسام، حتت 

عنوان »ال بديل عن فلسطن«.
أوضح مدير امللتقى الش��يخ حسن ذياب أن القدس 
وفلس��طن تس��تحق أن تس��تنهض األم��ة كل طاقاته��ا 

لتحريرها من الصهاينة املعتدين.
بعد عرض تعريفي مصّور عن وعد بلفور املشؤوم، 
كان��ت كلمة خطيب املس��جد األقص��ى الش��يخ د. عكرمة 
صب��ري، ال��ذي خاط��ب العلم��اء واألم��ة مذك��راً إياه��م 
ب��أن الق��دس محتل��ة واألقصى ف��ي خطر، وأه��ل القدس 

سيدافعون عنها بكل ما أوتوا من قوة.
ثم حتدث باس��م بلدي��ة صيدا األس��تاذ كامل كزبر، 
فرح��ب بالس��ادة العلم��اء واحلض��ور في رح��اب بلدية 
صي��دا، وبّن أن القدس في القل��ب، وهي قضيتنا األولى. 
بعده كانت كلمة الهيئة الدائمة لنصرة القدس وفلسطن 
ألقاه��ا رئي��س الهيئ��ة القاض��ي الش��يخ أحم��د درويش 
الك��ردي، الذي ح��ض العلماء ليأخذوا دوره��م في قيادة 

اجلهاد لتحرير فلسطن.

هيئة علماء فلسطين: ال بديل عن فلسطين.. 
في بلدية صيدا

محاضرة للشيخ هيثم الرفاعي بذكرى المولد في عكار
نظمت جمعية النجاة 
ع��كار  ف��ي  االجتماعي��ة 
بقاعة مسجد إيات الكبير 
ذكرى  مبناسبة  محاضرة 
بعن��وان  النب��وي  املول��د 
اهتدين��ا« قدمها  »بن��ورك 
»هيث��م  الدكت��ور  الش��يخ 

الرفاعي«.
الدكت��ور  حت��دث 
ش��مائل  ع��ن  »الرفاع��ي« 

النبي وصفاته وأخاقه، مش��دداً على أهمية االقتداء به في جمي��ع معاماتنا وتصرفاتنا. كما كانت له وقفات في 
بر الوالدين، وضرورة تربية األبناء على هدي القرآن الكرمي وحب رسول الله | واتباع سنته. 
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للن��اس، مبنهجه��ا وبقرآنه��ا وبثوابتها، تدف��ع اليوم 
ال��ى االبتع��اد عن ه��ذا املنهج وع��ن تل��ك الثوابت من 
خ��ال تطرف مصن��وع يغرى به ش��بابنا ويس��تدرج 
اليه ليكون وقوداً ف��ي معارك اآلخرين، لضرب ثوابت 
األمة ومحاولة التخلص من اإلس��ام الوس��طي حتت 

مسّميات مختلفة«. 
وتط��رق احل��وت ال��ى الوض��ع السياس��ي فقال: 
املؤسس��ات،  انتظ��ام  نس��تعجل  كغيرن��ا،  »نح��ن 
ونس��تعجل عودة احلكومة الى العمل، ولكننا ال نريد 
الع��ودة الى مرحلة ما قبل االس��تقالة، من اس��تباحة 
للدول��ة وتع��ٍدّ على س��يادة قرارها وتوتي��ر للعاقات 
م��ع محيطها، وتغلي��ب املصالح األناني��ة على الرؤية 
البعي��دة للوط��ن. نح��ن نريد حكوم��ة ال تك��ون مكاناً 
إلثب��ات احلض��ور والتوازنات، بل فري��ق عمل خلدمة 
الن��اس، نريد ش��راكة حقيقية في كل ش��يء، في قرار 
مقاوم��ة الع��دّو الصهيون��ي وفي ق��رار القت��ال خارج 
لبنان وعدمه، في بن��اء االقتصاد واالزدهار للمواطن، 
في الوظائ��ف واملناصب م��ن خال اعتم��اد الكفاءة ال 
احملاصص��ة بن الق��وى السياس��ية«. وختم احلوت: 
»في ذكرى مولد الرس��ول جندد العه��د بالتزام جميع 
م��ا تعلمناه م��ن الرس��ول الكرمي، متس��لحن بعزمية 
صادق��ة وح��ب وخي��ر للن��اس ونص��رة للمظل��وم«.  
بعدها كانت باقة من األناشيد اإلسامية قدمتها فرقة 

االستقامة لإلنشاد الديني.

والنش��يدين الوطني��ن اللبناني والترك��ي، وكانت كلمة 
لاس��تاذ س��رهات كوتش��وك قورد أثنى فيها على جهود 
املش��رفن عل��ى بيت ال��رواد ال��ذي اثبت جدارت��ه ومتّيز 
بنش��اطه م��ن الي��وم األول إلنش��ائه، واع��داً باس��تمرار 

العاقة بن تيكا واملركز. 
ثم حتدث س��ماحة مفت��ي صيدا وأقضيتها الش��يخ 
س��ليم سوسان، فش��كر الوفد التركي على دعمه املستمر 
ملدين��ة صي��دا والتي ترتب��ط بروابط اخوي��ه وتاريخية 

وثيقة مع اجلمهورية التركية. 
كلم��ة املرك��ز ألقاه��ا القائ��د هان��ي احلريري، ش��كر 
خاله��ا احلضور عل��ى تلبيتهم الدعوة مس��تعرضاً دور 

بيت الرواد على الصعيد الكشفي والتربوي.
وكانت كلمة اخلتام لقاضي صيدا الش��رعي الشيخ 
محمد أبو زيد، مس��تعرضاًً وثيقة من احملكمة الش��رعية 
مكتوب��ة باللغة العثمانية تظهر مدى الترابط بن مدينة 

صيدا واجلمهورية التركية.
وفي اخلت��ام وبعد توزي��ع الدروع، ج��ال احلضور 
برفق��ة اللجن��ة التنفيذي��ة ف��ي رابطة الطاب املس��لمن، 
قي��ادة الكش��اف املس��لم وإدارة املرك��ز عل��ى مرافق بيت 
الرواد واطلعوا على نش��اطاته الت��ي من ضمنها تدريس 
اللغ��ة التركي��ة الى جان��ب النش��اط الكش��في والتقوية 

املدرسية.
وكان للفرقة املوسيقية في الكشاف املسلم وصات 
ارطغ��رل  مسلس��ل  ش��ارة  مبعزوف��ة  متّي��زت  كش��فية 

التاريخي.

السام في ربوع الكون ونشر الرحمة واملودة والتراحم 
والعدال��ة. ولفت إلى ان إس��امنا هو اإلس��ام املعتدل، 
وهو دين الله ودين كل األنبياء والرسل، وال يجوز ألحد 

ان يحتكر اإلسام ال لفئة وال لتيار وال لزعيم.
ثم حت��دث رئيس هيئة العلماء املس��لمن الش��يخ 
احمد العمري فأكد ان الرس��ول جاء رحمة للعاملن من 
خال كتاب عظيم أوحي إليه، كتاب خالد باق إلى يوم 
القيام��ة، وجاءنا بس��نة نبوية مباركة وس��يرة عطرة  
ه��ي نبراس وقدوة لكل من كان له قلب أو ألقى الس��مع 

وهو شهيد.
وهاج��م من ينادون بالتطبيع م��ع اليهود، معتبراً 
ان التطبيع هو استس��ام وتن��ازل، وان قضية األقصى 
ه��ي قضية الق��رآن، وكل املس��لمن يريدون اس��ترجاع 

األقصى ألنه قبلة املرابطن واملجاهدين.
وختم: »لن ينفع تطبيع وال استسام وال صلح وال 

تفاوض، ال تنفع إال لغة اجلهاد والقوة«.

افتت��ح االحتف��ال بآيات م��ن القرآن الك��رمي تاها 
الش��يخ عدنان التراس، ثم كانت كلمة اجلماعة ألقاها 
الش��يخ عبد الرحمن القادري، وكلمة صاحب الرعاية 
سماحة املفتي الش��يخ خليل امليس، وقد تخلل احلفل 

وصات إنشادية لفريق الوعد للفن اإلسامي

فريق منطقة الفيات.
شارك في الدورتن اكثر من 12 فريقاً من مختلف 
أحياء صيدا وضواحيه��ا، وضّمت الفرق أكثر من مئة 

متباٍر. 
متي��زت املنافس��ات بن الف��رق بال��ود واالحترام 

املتبادل والروح الرياضية العالية.
وقد واكبت اجلمعية الطبية االسامية األلعاب.

أقامت اجلماعة اإلسامية في جبل لبنان، احتفاالً 
حاشداً في خلية مسجد بلدة عانوت، مبناسبة ذكرى 
املولد النبوي الش��ريف، حضره النائب عماد احلوت، 
منير الس��ّيد ممثاً النائب نعم��ة طعمة، أحمد احلجار 
ممث��ًا النائب محم��د احلجار، الش��يخ أحم��د عثمان، 
رئي��س مجل��س محافظ��ة جب��ل لبن��ان ف��ي اجلماعة 
املهن��دس محمد قداح، املس��ؤول السياس��ي املهندس 
عمر س��راج، املنسق العام لتيار املستقبل في محافظة 
جب��ل لبن��ان اجلنوب��ي وليد س��رحال، رئي��س بلدية 
عانوت عواد عواد، رئيس بلدية داريا العميد املتقاعد 
باس��م بص��وص، وممثلون عن األح��زاب واجلمعيات 

ومخاتير وفاعليات وشخصيات وعلماء.
استهل االحتفال بآيات من الذكر احلكيم، وتقدمي 
وترحي��ب من الش��يخ زي��اد حم��ادة، ثم ألق��ى النائب 
احلوت كلمة توقف في بدايتها عند صاحب املناسبة، 
ثم حتدث عن معاني وصفات الرس��ول وحبه للوطن 
خال هجرته الى يثرب، فأك��د »ان النبي محمداً عليه 
الص��اة والس��ام ه��و م��ن علمنا ان املس��لم من س��لم 
الناس من لس��انه ويده«، مش��دداً عل��ى »اننا نريد ان 
يتحول حبنا لرسول الله الى فعل وممارسة«. أضاف 
احلوت: »تعيش أمتنا ذكرى مولد النبي محمد )عليه 
الصاة والسام( وهي متر في ظروف صعبة، يحيط 
به��ا األعداء واملؤام��رات، وهي مفككة ومس��تهدفة. ان 
أمتنا  الت��ي أراد الله تعالى ان تكون خير أمة أخرجت 

تش��غاطاي  التركي��ة  اجلمهوري��ة  س��فير  برعاي��ة 
ارجييس ممثاً مبدير الوكالة التركية للتنمية والتعاون 
)تي��كا( س��رهات كوتش��وك ق��ورد، افُتت��ح بي��ت الرواد 
في صي��دا، الذي يش��كل مركزاً كش��فياً وتربوي��اً وثقافياً 
وطابياً يس��تهدف الناشئة والش��باب حتت شعار »من 

أجل مجتمٍع أفضل«.
حض��ر االفتت��اح مفت��ي صي��دا وأقضيته��ا الش��يخ 
س��ليم سوسان، الشيخ محمد الش��يخ عمار، قائد منطقة 
اجلن��وب اإلقليمي��ة ف��ي ق��وى األم��ن الداخل��ي العمي��د 
س��مير ش��حادة ممث��اً بالنقي��ب هان��ي الق��ادري، مدير 
مكتب مخاب��رات اجلي��ش اللبناني في اجلن��وب العميد 
مم��دوح صع��ب، رئي��س بلدي��ة صي��دا املهن��دس محمد 
الس��عودي ممث��اً بعض��و املجل��س البلدي كام��ل كزبر، 
مدي��ر املرك��ز الثقاف��ي الترك��ي في بي��روت االس��تاذ رها 
أرمومج��و، املس��ؤول التنظيمي للجماعة االس��امية في 
اجلنوب الش��يخ مصطفي احلريري، املسؤول السياسي 
للجماعة االس��امية ف��ي اجلنوب الدكتور بس��ام حمود، 
قاض��ي صيدا الش��رعي الش��يخ محم��د ابو زي��د، رئيس 
جمعية الصداق��ة التركية اللبناني��ة احملامي محمد علي 
اجلوه��ري، عض��و املجل��س االس��امي الش��رعي األعلى 
احملام��ي موفق ال��رواس، عض��و املجلس البلدي حس��ن 
الش��ماس، رئيس املكتب االداري لهيئة العلماء املسلمن 
في صيدا الش��يخ علي الس��بع أعن، ولفي��ف من العلماء 

وحشد من الشباب واملهتمن.
بعد َقص الش��ريط، مت افتتاح احلفل بالقرآن الكرمي 

أقامت اجلماعة اإلس��امية في ش��حيم احتفاالً في 
قاعة الش��يخ ميم��ون زرزور مبركز الدعوة اإلس��امية 
ملناس��بة ذكرى املولد النبوي الش��ريف بحضور مهدي 
فواز ممثاً النائب محمد احلج��ار، رئيس هيئة العلماء 
املس��لمن الش��يخ أحمد العمري، رئيس احتاد بلديات 
احلج��ار،  زي��اد  املهن��دس  الش��مالي  اخل��روب  اقلي��م 
والرئيس الس��ابق الرائد محمد منص��ور، رئيس بلدية 
ش��حيم الس��فير زيدان الصغي��ر وأعضاء م��ن املجلس 
البلدي، املهندس طارق عبد الله ممثاً احلزب التقدمي 
االشتراكي، الدكتور جمال صعب ممثاً املؤمتر الشعبي 
اللبنان��ي، وممثلون ع��ن األحزاب، مخاتير وحش��د من 

أبناء البلدة.
بعد ت��اوة من الق��رآن  الكرمي، وترحي��ب من علي 
ش��عبان، وفقرة انش��ادية من وحي املناس��بة من فرقة 
االس��تقامة، القى الشيخ عاطف قش��وع كلمة عدد فيها 
مزايا النبي محمد عليه الصاة والسام، فهو الذي نشر 

برعاية سماحة مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل 
امليس، أقام قس��م الدعوة في اجلماعة اإلس��امية في 
البقاع حفاً إنشادياً أحياه فريق الوعد للفن اإلسامي 
بذكرى املولد النبوي الش��ريف، حتت عنوان »ميادك 

ربيع فلسطن«.

عل��ى  أقيم��ت  الش��هداء  ش��هر  فعالي��ات  ضم��ن 
ارض ماع��ب ن��ادي الف��ور ب��ي الرياضي ي��وم األحد 
2017/12/3 دورة الش��هيد البح��ري عب��د الرحمن 
مس��لماني لكرة القدم، وفي خت��ام املباريات فاز فريق 

منطقة القياعة.
كم��ا تبارى الش��باب م��ن عمر 14-17 س��نة في 
دورة الشهيد نزيه القبرصلي وفاز في لعبة كرة القدم 

احتفال للجماعة اإلسالمية في جبل لبنان 
بذكرى المولد النبوي في عانوت

السفير التركي يرعى افتتاح بيت الرّواد في صيدا

احتفال للجماعة في شحيم في ذكرى المولد النبوي

حفل إنشادي في البقاع بذكرى مولد النبي

شهر شهداء الجماعة اإلسالمية في صيدا

أنشطة
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تخّطت السلطة اللبنانية األزمة، وعادت األمور إلى ما كانت عليه قبل »الصدمة اإليجابية« 
القاتلة التي وّجهها رئيس احلكومة سعد احلريري باستقالته من الرياض. فاألسطر املعدودة 
الت���ي تالها الش���يخ س���عد م���ن قصر بعبدا ش���كلت إعالنًا رس���ميًا بتج���اوز »القطوع الس���عودي« 
واس���تئناف املس���ار السياس���ي الذي بدأ قبل أكثر م���ن عام، مع بعض التعدي���الت الطفيفة التي 
ستطرأ على األداء اإلعالمي في املرحلة القادمة. فاألمني العام حلزب الله سيتجنب في قادم 
األيام���ات انتق���اد دول اخلليج، كم���ا لن يضغط مس���تقباًل على احلكومة للتنس���يق مع النظام 
الس���وري بذريعة تسهيل عودة الالجئني الس���وريني. من جهته سيتجنب وزير اخلارجية جبران 
باس���يل لقاء نظيره الس���وري أمام عدس���ات وس���ائل اإلعالم، ولن يكّرر وزيرا الزراعة والصناعة 
زيارة دمش���ق للمش���اركة في معارض زراعية أو صناعية، أما ما عدا ذلك فإن األمور س���تعود إلى 

ما كانت عليه قبل االستقالة-الصدمة. 
اس���تعادة الدولة اللبنانية ألنفاس���ها وعودة دوران عجلتها ال تنفي حقيقة أن انتهاء األزمة 
ل���م تن���ه معها تصّدعات أصابت ج���دران الثقة بني بعض احللفاء، وصلت حّد التس���بب بجروح 
وخ���دوش. على املقلب اآلخر، كان لألزمة انعكاس���ات إيجابية على العالقة بني بعض اخلصوم، 
فحّل الوّد واالنسجام مكان النفور، وانزاحت االنتقادات املتبادلة ليحّل مكانها احلرص واملراعاة 

والتقدير ملشاعر وظروف الطرف اآلخر.
التغيرات احلاصلة في العالقة بني الفرقاء ربا ال تدوم طوياًل، خاصة أن لكل طرف سقفه 
ال���ذي ل���ن يتجاوزه إرضاء لآلخ���ر، وبالتالي ربا ع���ادت العالقة بني مختل���ف األطراف إلى ما 
كانت عليه. وحدها العالقة بني القوات اللبنانية وتيار املس���تقبل قد ال تعود إلى س���ابق عهدها، 
فالتأييد القواتي املبكر الستقالة الرئيس احلريري من الرياض لم ترق األخير، وجعل القوات 
عرضة للتشكيك بدور لها في ما حصل، وهو موقف يدعو لالستغراب. فمن حيث الظاهر أطل 
الش���يخ س���عد بالصوت والصورة ليتلو بيانًا مكتوبًا أعلن فيه اس���تقالته من رئاس���ة احلكومة. 
بعده���ا بأي���ام أطل في مقابلة تلفزيونية أكد فيها مضمون اس���تقالته ونف���ى كل األقاويل التي 
راج���ت حول أن الس���لطات الس���عودية احتجزته وأرغمت���ه على تقدمي اس���تقالته، وأنها حتتجز 
حريت���ه. وم���ا زال الرئي���س احلريري يصّر حتى هذه اللحظة على أن م���ا فعله في الرياض كان 
ب���لء إرادت���ه وأنه هو من كتب بيان االس���تقالة بنفس���ه، وأن���ه كان حرًا في حركت���ه، وأنه... فإذا 
صدقن���ا م���ا قي���ل وما زال يقوله احلري���ري، يصبح من غير املفهوم الس���لبية الت���ي يتعاطى بها 
وفريقه السياس���ي مع القوات اللبنانية ومع كل من رحب باس���تقالته. كأّن الذنب الذي ارتكبته 
الق���وات ه���و أنها صّدقت احلريري ولم تش���كك ب���ا قام به، بل أّيدته ورحبت باالس���تقالة. وهي 
بذلك رفضت أن تلتحق بركب قوى 8 آذار التي شككت با فعله احلريري في الرياض واعتبرته 

محتجزًا ومقّيد اإلرادة من السلطات السعودية، األمر الذي يؤكد احلريري نفيه.
ليس س���رًا أن القوات اللبنانية لم تكن س���عيدة بالتس���وية التي حملت العماد ميش���ال عون 
إل���ى قص���ر بعب���دا وحمل���ت معها الرئيس س���عد احلريري إلى الس���راي احلكومي، رغ���م أنها لم 
تعارضه���ا ول���م تضع العصي بدواليبها. فهي اعتبرت أن التس���وية جاءت نتيجة تنازل احلريري 
وقبوله بش���روط حزب الله. لذلك كان منطقيًا وطبيعيًا أن تهلل القوات الس���تقالة احلريري، 
فه���ي بذل���ك تهّلل لتصرف قام به حليفه���ا بلء إرادته، وهي لم تهاجم ما قام به احلريري ولم 

تنتقده كما فعل كثيرون، فلماذا كل هذا االستياء؟!
م���ا س���رى عل���ى القوات اللبنانية يس���ري عل���ى كل الش���خصيات داخل تيار املس���تقبل، التي 
كانت صامتة طوال عام بس���بب اس���تيائها من التس���وية التي قام بها احلريري. فإذا باس���تقالته 
من الرياض تعيد إليهم الروح، وأعادت إليهم االبتس���امة وعادوا لإلطاللة عبر وس���ائل اإلعالم، 
ليؤكدوا أن االستقالة كانت منتظرة ومطلوبة في ظل التمادي الذي مارسه حزب الله لناحية 
التدخل في الدول العربية األخرى. فإذا باحلريري يتراجع عنها، ويعيد إلى وجوههم الوجوم 

مرة أخرى.
ذن���ب الق���وات اللبنانية أنها صدقت ما قيل ويقال، مكافئة خصوم احلريري ألنهم ش���ككوا 

با قام به ولم يصدقوه.

بقلم: أواب إبراهيم

ذنبهم أنهم صّدقوا!

احل��زب  رئي��س  أك��د 
»قل��ب  األفغان��ي  اإلس��امي 
الدي��ن حكمتي��ار« ف��ي حلقة 
أن  الي��وم«  »لق��اء  برنام��ج 
حزب��ه يفضل عدم املش��اركة 
ف��ي احلكوم��ة احلالي��ة التي 
وصفها بالفاشلة والضعيفة، 
إج��راء  حت��ى  »وس��نصبر 
االنتخاب��ات، ونح��ن واثقون 
من أن أغلب الشعب األفغاني 
إذا  اإلس��امي  سيؤيد احلزب 
جرت االنتخابات بنزاهة ولم 

تزّور«.
وعن عودته إلى كابل بعد اختفاء اس��تمر 
أكثر من عشرين عاماً، قال حكمتيار إن عودته 
متت بناء على اتفاقية املصاحلة مع احلكومة، 
التي استجابت فيها لشروط احلزب اإلسامي، 
وفي مقدمتها انسحاب جميع القوات األجنبية 

من أفغانستان.
لكنه أوض��ح أن احلكومة ل��م تطبق بنود 
االتفاقية بالكامل، ومنها إطاق س��راح أسرى 
احلزب خ��ال ش��هرين، وعودة عش��رين ألف 
الجئ إلى الباد، مؤكداً أن هناك جهات داخلية 
وخارجية ال تدعم اتفاق املصاحلة بن احلزب 
واحلكومة، وال تريد أن تتصالح حركة طالبان 

مع احلكومة.
الس��نوات  طيل��ة  اختفائ��ه  م��كان  وع��ن 
املاضية، ق��ال حكمتيار إنه غادر أفغانس��تان 
أواخر التس��عينات إلى إيران، ث��م غادر إيران 
عام 2001 وعاد إلى أفغانستان، وظل مختفياً 

في والية كونار حتى عودته إلى كابل.
القوات األجنبية

وأك��د حكمتيار أنه ال الق��وات األجنبية وال 
أحد يس��تطيع كس��ب احلرب في أفغانستان، 
»ولذل��ك ُنصّر على خروج القوات األجنبية من 
أفغانس��تان، التي ظلت دائماً س��احة لتصفية 

احلسابات بن القوى الكبرى«.
احل��رب  ف��ي  باالس��تثمار  إي��ران  واته��م 
بأفغانستان، مش��يراً إلى أن »روسيا تستفيد 

حكمتيار: لن نشارك في السلطة
وشعبية حزبنا كبيرة

هي األخرى، أما واشنطن فقال إنه ليس متيقناً 
مم��ا إذا كان��ت تريد الس��ام في أفغانس��تان، 
وحت��ى اآلن ل��م ُيرف��ع اس��مي وال أس��ماء قادة 

احلزب من القائمة السوداء األميركية«.
ومتنى من موسكو وواشنطن وإسام آباد 
وطه��ران وال��دول العربية عدم نق��ل خافاتها 

إلى أفغانستان، ألن احلرب خسارة للجميع.
حركة طالبان

وع��ن العاق��ات م��ع حركة طالب��ان، قال 
حكمتيار: »لدينا عاقة م��ع طالبان، ونوصي 
قادتها مبراجعة سياس��اتهم الس��ابقة؛ فليس 
بإمكانهم كس��ب احلرب، حي��ث إن املفاوضات 
غير املباش��رة مع أميركا والدول األجنبية بدل 
احلكوم��ة ال تنف��ع، وعليك��م ب��دء املفاوض��ات 

املباشرة مع احلكومة«.
وأع��رب عن اس��تعداد احلزب اإلس��امي 
ب��ن  املباش��رة  املفاوض��ات  ف��ي  للمس��اعدة 
طالبان واحلكوم��ة، »ونحن مع جميع مطالب 
طالبان الش��رعية، وإن كان مطلبهم انسحاب 
الق��وات األجنبية فنحن نطالب بذلك، وإن كان 
مطلبهم إقامة دولة إسامية وتطبيق الشريعة 

اإلسامية فنحن نطالب بذلك أيضاً«.
كم��ا أع��رب ع��ن تفاؤل��ه باملس��تقبل ف��ي 
أفغانس��تان، وق��ال: »أن��ا متفائل باملس��تقبل؛ 
س��تنتهي  األب��د،  إل��ى  تس��تمر  ل��ن  فاحل��رب 
قريباً، وأتوقع أن يس��هم احلزب اإلسامي في 

إنهائها«.{
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قل��ب الدي��ن حكمتي��ار م��ن أب��رز املجاهدين األفغ��ان الذي��ن قاوم��وا االحتال 
السوفياتي ألفغانستان عام 1979، وجاء إلى بيروت للتنسيق مع فصائل املقاومة 
الفلس��طينية، وأجرت »األم��ان« معه حواراً ممي��زاً. وبعد عودته إلى أفغانس��تان 
غادرها إلى إيران مطلع الثمانينات.. ثم غادر إيران متخفياً مدة تزيد على عشرين 

عاماً.. وكان هذا أول حوار معه في أفغانستان.


