
حول توازن السلطات!
تثار من حني آلخر قضايا إنسانية وبيئّية وأخرى سياسية ووطنية، يجري تداولها في 
مجلس الوزراء أو عبر وسائل اإلعالم. تضاف إليها قضايا ذات انعكاس ميثاقي أو طائفي، 
يجري تنحيتها حتى ال تترك آثارًا سلبية على الصعيد الوطني العام، منها ما أثير مؤخرًا 
حول مرس���وم ترقية ضباط دورة عام 1994، وقد ش���مل مرس���وم الترقية 180 ضابطًا، بينهم 
أربعة عش���ر مس���لمًا فقط، مما س���وف يجعل هؤالء الضباط في مواقع متقدمة ميس���كون 
من خاللها مبفاصل املؤسس���ة العس���كرية. وقد جتلى هذا املوضوع عبر امس���اك وزير املال 
عل���ي حس���ن خليل عن توقيع املرس���وم، كما أن رئي���س مجلس النواب نبيه ب���ري تناول هذا 
املوض���وع، خاص���ة بع���د أن وقعه رئيس اجلمهوري���ة ورئيس مجلس ال���وزراء. من جانب آخر 
يج���ري تن���اول موض���وع ال يق���ل أهمية وحساس���ية، هو من ج���رى تعيينهم مستش���ارين في 
القص���ر اجلمه���وري، وكله���م من أقرباء أو أنس���باء الرئي���س، أو من العاملني في مؤسس���ات 
حزبه.. يضاف إليهم وزير اخلارجية الذي يقوم بجوالت لبنانية وعاملية، هي أشبه ما تكون 
باجل���والت االنتخابي���ة. ويذكر املراقبون أن وزير اإلعالم ملحم رياش���ي قّدم اس���تقالته من 
مسؤوليته في إعالم القوات اللبنانية بعد تكليفه وزيرًا ليحّل محله مسؤول إعالمي آخر.
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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(

عون يقترح أن تدفع الدولة 
رواتب معلمي »الخاصة«

أبل��غ الرئي��س اللبنان��ي ميش��ال عون، 
وف��د اللجن��ة األس��قفية املوس��عة للمدارس 
معلم��ي  روات��ب  »مس��ألة  أن  الكاثوليكي��ة 
املدارس اخلاص��ة وتعويضاتهم بعد صدور 
إل��ى  حتت��اج  والروات��ب،  الرت��ب  سلس��لة 
معاجلة جذرية تتشارك فيها الدولة واحتاد 
املؤسس��ات التربوية ونقابة املعلمني بهدف 
الوصول إلى حلول جتمع بني قدرة املدارس 
على االس��تمرار ف��ي أداء رس��التها التربوية 
وب��ني حق��وق املعلمني وق��درات األه��ل على 

تسديد األقساط«.
واعتب��ر ع��ون أن��ه »انطالق��اً م��ن كون 
وأج��از  التعلي��م  حري��ة  كف��ل  الدس��تور  أن 
إنش��اء مدارس خاصة كما حلظ��ت القوانني 
واألنظم��ة املرعي��ة اإلج��راء حق الن��اس في 
التعلي��م املجاني، فقد يكون م��ن االقتراحات 
الت��ي ميك��ن طرحه��ا للمعاجل��ة، أن تتول��ى 
الدولة دف��ع رواتب املعلمني في املؤسس��ات 
التعليمي��ة اخلاص��ة، ش��رط أن تلت��زم هذه 
املؤسس��ات القواعد واألنظمة التربوية التي 
تضعه��ا الدولة وتكون أقس��اطها املدرس��ية 
محددة، استناداً إلى موازناتها التي تخضع 

لرقابة وزارة التربية«.

حرب يطلب تبديل قاضي 
التحقيق في قضية غانم

غ��امن  مارس��يل  اإلعالم��ي  وكي��ل  ق��رر 
النائب احملام��ي بطرس حرب تقدمي طلب رد 
قاض��ي التحقيق األول في جب��ل لبنان نقوال 
منصور، وتعي��ني قاض بديل من��ه ملتابعته 
التحقيق في قضية اتصال إعالمي س��عودي 
بحلقة من برنام��ج »كالم الناس« وتوجيهه 
اتهامات في حق كبار املس��ؤولني اللبنانيني، 
وفق��اً لألص��ول القانوني��ة. كم��ا ق��رر تق��دمي 
ش��كوى إلى التفتيش القضائي ضد القاضي 
منص��ور. وق��ال: »تقدمن��ا بالطلب��ني الي��وم 
بال��ذات، م��ا يرف��ع ي��د القاضي املش��كو منه 
ع��ن النظر في الدع��وى العالق��ة أمامه حتى 
بت طل��ب رده«. وكان لقاء تضامني حاش��د 
م��ع غ��امن عق��د في من��زل ح��رب، وعب��ر فيه 
الرئي��س أم��ني اجلميل »عن قل��ق عميق على 
مس��تقبل لبنان واحلريات في��ه وإذا فقدناها 
فعل��ى الدنيا الس��الم«، مؤك��داً أن »املطلوب 
التضامن الكامل مع مارس��يل غامن والتوقف 

عند معاني هذه املمارسات«.
وأك��د ح��رب ف��ي مؤمت��ر صحاف��ي أن 
»قضيتن��ا ليس��ت قضية اإلعالميني مرس��يل 
غ��امن وجان فغال��ي، على رغ��م أهميتها، بل 
تتعداهم��ا إل��ى م��ا هو أخط��ر، ألنه��ا تطاول 
وجود نظامن��ا القائم على احلري��ات العامة 

املكرسة في أكثر من مادة من دستورنا«.

كتلة »المستقبل« تؤكد 
تضامنها مع السعودية

النيابي��ة  »املس��تقبل«  كتل��ة  أدان��ت 
اللبنانية »إق��دام امليليش��يات احلوثية على 
األراض��ي  م��ن  باليس��تي  ص��اروخ  إط��الق 
اليمنية في اجتاه الرياض متكنت الدفاعات 
اجلوية الس��عودية من اعتراضه قبل بلوغه 
هدفه في إصاب��ة التجمعات املدنية اآلمنة«. 

واعتب��رت أن ه��ذا »العمل العدوان��ي انتهاك 
ص��ارخ للقوانني الدولي��ة واملواثيق العربية 
وه��ي تؤك��د تضامنه��ا الكام��ل م��ع اململك��ة 

العربية السعودية والشعب السعودي«.
ونوه���ت الكتلة في بيان بعد اجتماعها 
برئاس��ة رئي��س احلكوم��ة س��عد احلريري 
وحض��ور الرئي��س ف��ؤاد الس��نيورة، ب��دور 
احلري��ري وموافق��ة مجل��س ال��وزراء عل��ى 
من��ح رخصت��ني الستكش��اف وإنت��اج املواد 
البترولي��ة في بلوك��ني بحريني ف��ي املنطقة 

االقتصادية اخلالصة للبنان«.
ه��ذه  م��ع  لبن��ان  »يتق��دم  أن  وأمل��ت 
اخلطوة املباركة على مسار درب جديد، وإن 
كان طوي��الً ولكنه يحمل مع��ه فرصاً حافلة 
باإلمكان��ات اإليجابي��ة والواعدة، وال س��يما 
عندما تترافق مع ذلك خطوات جادة لتحقيق 

اإلصالحات املطلوبة«.

سالم: النسبّية تتطلب جهدًا

رأى الرئيس السابق للحكومة اللبنانية 
متام سالم أن »قانون النسبية يتطلَّب عناية 
كبيرة في مقاربته وجه��داً في تطبيقه جلهة 
تعري��ف املواط��ن إل��ى فصول��ه وحيثيات��ه 
وتعريف الناخ��ب ليقوم ب��دوره على أفضل 

وجه«.
البطري��رك  لقائ��ه  بع��د  س��الم  وق��ال 
وزراء  يرافق��ه  الراع��ي  بش��ارة  املارون��ي 
سابقون: »سنقوم مبا علينا في هذا االجتاه، 
واجلمي��ع يعل��م أن املقارب��ة ه��ذه امل��رة ق��د 
تختلف عن املقاربة في ظل القانون األكثري، 
وبالتال��ي يجب أن يؤخذ في االعتبار العديد 
من احلس��ابات واملعطيات«، مش��يراً إلى أنه 
س��يتواصل »م��ع القي��ادات، ف��ي م��ا يخص 
بي��روت بال��ذات مل��ا يخ��دم أهل��ي ومدينتي 
التي نح��رص على أبنائه��ا ودورها الريادي 

والقيادي، وسيكون لي مواقف وتوجهات«.
وأك��د أنه س��يتواصل »م��ع مرجعياتها 
س��عد  الرئي��س  مقدمه��م  وف��ي  وقياداته��ا، 
احلري��ري ال��ذي يحم��ل الي��وم أمان��ة كبيرة 

ويقوم بدور ريادي ووطني كبير«.

اتفاق بري وجنبالط على 
التوازن في ترقيات الجيش

الدميوقراط��ي«  »اللق��اء  رئي��س  أوف��د 
النيابي اللبناني ولي��د جنبالط عضو اللقاء 
وائ��ل أب��و فاع��ور ملقابل��ة رئي��س املجل��س 
النياب��ي نبي��ه ب��ري. ومتح��ور اللق��اء حول 
مسألة ترقية ضباط في اجليش اللبناني أو 

ما يعرف ب�»دورة عون عام 1994«.
وقال أبو فاعور إّن »هناك اتفاقاً وتفاهماً 
ف��ي الرأي ب��ني بري وجنب��الط على ضرورة 
والقانوني��ة  الدس��تورية  األص��ول  مراع��اة 
وض��رورة مراعاة أص��ول الت��وازن والكفاءة 
اّلت��ي ُتّتخ��ذ،  واجل��دارة، ف��ي كّل الق��رارات 
خصوص��اً إذا كانت هذه الق��رارات تعنى بها 
مؤسسات أساس��ية ضامنة للس��لم األهلي، 
وتلعب أدواراً كبرى في اس��تقرار ومس��تقبل 
لبن��ان كمؤسس��ة اجلي��ش اللبنان��ي، اّلت��ي 
ينظر إليه��ا كّل اللبنانيني نظرة ثقة واحترام 
واطمئنان إلى حاضر ومستقبل البلد«. ورأى 
أنه »في كّل القرارات اّلتي تّتخذ يجب مراعاة 
هذه األصول«، مش��يراً إلى أّن »ه��ذا األمر مّت 
طرح��ه مع رئي��س احلكومة اّلذي ه��و أيضاً 

ل��ه املوقف نفس��ه ويراعي ه��ذه االعتبارات، 
وأيضاً قناعتنا كاملة بأّن رئيس اجلمهورية 
مبا ل��ه من جترب��ة في اجليش، ومب��ا له من 
طموح ألجل املؤسسات اللبنانية، أيضاً يقّدر 

هذا األمر ويراعيه«.

جعجع: تلفزيون لبنان 
يحتضر

»الق��وات  ح��زب  رئي��س  اس��تغرب 
اللبناني��ة« س��مير جعج��ع ف��ي بي��ان »عدم 
إدراج بند تعيني رئيس ومجلس إدارة جديد 
لتلفزي��ون لبن��ان على ج��دول أعمال مجلس 
الوزراء منذ أكثر من س��تة أشهر حتى اآلن«، 
مشيراً إلى أن »اآللية التي اتبعت هي األولى 
م��ن نوعها ف��ي العه��د اجلديد، بحي��ث فتح 
الب��اب أم��ام كل من ي��رى في نفس��ه الكفاءة 
للتقدم إل��ى هذا املوق��ع، وبالتالي لم يحصر 
التعي��ني بأش��خاص معين��ني، األم��ر ال��ذي 
ال��ى تق��دمي طلباته��م،  دف��ع 138 ش��خصاً 
وتول��ت هيئ��ة مؤلف��ة م��ن وزيرة الش��ؤون 
االدارية عناية عز الدين ووزير االعالم ملحم 
الرياش��ي ورئيس��ة مجلس اخلدم��ة املدنية 

فاطمة عويدات النظر في الطلبات.
أض��اف: »ال ميكن املرء أن يفهم أس��باب 
عرقلة تعي��ني رئيس وأعض��اء ملجلس ادارة 
تلفزي��ون لبن��ان بع��د آلي��ة م��ن ه��ذا النوع 
واضح��ة وش��فافة وقانونية ونزيه��ة، إال إذا 
كان املطل��وب عكس ذلك«. وأكد أن »املطلوب 
إدراج ه��ذا البند في أس��رع وق��ت ممكن على 
ج��دول أعمال مجل��س ال��وزراء ألن تلفزيون 

لبنان يحتضر«.

لوائح الشطب: المسيحيون 
زادوا 3.2% والمسلمون %19.2

في قانون االنتخابات النيابية اجلديد، 
مت تقس��يم لبنان إل��ى 15 دائ��رة. في دوائر 
بق��ي القضاء هو الدائ��رة، وفي أخرى كانت 
أقضي��ة ع��دة ه��ي الدائ��رة، وأصب��ح نظام 
االقت��راع نظاماً نس��بياً، أي تف��وز كل الئحة 
بع��دد م��ن املقاعد نس��بياً وع��دد األصوات 
الت��ي حصل��ت عليها. لك��ن ماذا ع��ن أعداد 

الناخبني؟  
»الدولي��ة  اعدته��ا  متابع��ة  ف��ي 
للمعلومات« انه ف��ي انتخابات عام 2009 
بلغ عدد الناخبني املس��جلني 3.266،074 
إل��ى   2017 ع��ام  ف��ي  وارتف��ع  ناخب��اً 
3.682.159 ناخب��اً، أي مبقدار 416.085 
ناخب��اً )12.7%(. واختلف��ت هذه النس��بة 
بني طائف��ة وأخرى، فكانت النس��بة األعلى 
في االرتف��اع لدى الطائف��ة العلوية وبلغت 

 .%38.9
أما النسبة األدنى فكانت لدى األقليات 

املسيحية، إذ تراجعت بنسبة %3.7.
وبلغ��ت نس��بة الزيادة لدى املس��لمني 
19.2% بينم��ا اقتص��رت على نس��بة %3.2 

لدى املسيحيني.

األمين العام للجماعة يستقبل وفدًا من حركة حماس
اس��تقبل األمني العام للجماعة 
االس��المية ف��ي لبنان األس��تاذ عزام 
األيوبي، وفداً من حركة حماس ضم 
الدكت��ور موس��ى أبو م��رزوق، ماهر 
صالح، عزت الرش��ق، ممثل حماس 
في لبنان علي بركة، وزياد احلسن. 
وذلك بحضور األمني العام الس��ابق 
للجماعة األس��تاذ إبراهيم املصري، 
وعض��و املكتب السياس��ي األس��تاذ 

وائل جنم.
جرى خالل اللقاء اس��تعراض التحدي��ات التي تواجه القضية 
الفلس��طينية ف��ي ض��وء ق��رار الرئي��س األمريك��ي دونال��د ترام��ب 
االعت��راف بالق��دس عاصمة لكي��ان االحتالل االس��رائيلي، وس��بل 
مواجهة ه��ذا القرار وصوالً إلس��قاطه واحلفاظ عل��ى القدس وعلى 

القضية الفلسطينية.
وقد ش��رح الوفد لألمني العام اخلطوات التي تقوم بها حماس 

في هذا السبيل انطالقاً من وحدة املوقف الفلسطيني.
من جهته أكد األمني العام للوفد رفض القرار األمريكي، ووضع 

إمكانات اجلماعة ملواجهة هذا التحّدي وإسقاط القرار.

لقطات لبنانية

وجهة نظر

في كل موسم انتخابي لبناني تنطلق األحاديث السياسية واالجتماعية 
عن الرشوة ودورها في اختيار النواب الذين يترشح بعضهم وفي محفظتهم 
املالية ثروة تخولهم فعل األفاعيل في امليدان االنتخابي وفق ما هو رائج في 
هذا املجال. ويغيب عن البال في هذا اخلضم األصناف األخرى من الرشوة 
املقنعة التي ينبغي تسليط الضوء عليها. فالرشوة في نسختها الكالسيكية 
عب���ارة عن ش���راء أص���وات مببالغ مالية مح���ددة تدفع وفق آلي���ات محددة ال 
تخلو من القبح واإلهانة مثل قسم اليمني من قبل املرتشي أو حجز بطاقة 
هويت���ه م���ن قبل الراش���ي وغيرها من اآللي���ات املفعمة بكل م���ا يؤكد احتقار 

الناخب والتعامل مع صوته كسلعة تباع وتشترى.
ولكن تطور احلياة االجتماعية والسياس���ية في البلد دفع القادة وعلية 
الق���وم ال���ى ابت���كار أش���كال أخ���رى أكثر فاعلي���ة في الس���يطرة عل���ى أصوات 
الناخب���ني ومصادرته���ا ملصلحتهم. ويأتي في طليعة هذه األش���كال عمليات 
التوظي���ف الت���ي جتتذب عائالت بكاملها إلى صف هذا املتنفذ أو ذاك. ففي 
ظل الفقر الذي يصيب الناس في حياتهم، وفي ظل تفشي البطالة، يصبح 
تأمني وظيفة ألحد أفراد العائلة مبثابة فتح باب للرزق، خاصة بالنسبة إلى 
الفئات املعوزة. وهذا ما ينطبق على تأمني وظيفة كبرى في اإلدارة اللبنانية، 
فإن ذلك س���يفتح الباب واسعًا أمام استقطاب كل احمليط العائلي للموظف 
املعن���ي ال���ذي من املفت���رض أن يعمل على خدم���ة عائلته ومعارف���ه بقدر ما 
أعط���ي م���ن صالحيات بش���رط أن يبقى كل ش���يء حتت مظلة ال���والء لذاك 
املتنفذ الذي يش���كل غطاء لذلك املوظف الذي س���يبقى بحاجة الى الدعم 
ف���ي الوص���ول الى مناص���ب وظيفية أرف���ع. ويذكر في هذا الس���ياق أن ازدياد 
أعداد املوظفني الرس���ميني  في إقليم اخل���روب من قضاة وضباط ومديرين 
يع���ود في جزء من���ه الى التنافس االنتخابي التاريخ���ي الذي كان قائمًا بني 
الرئيس كميل ش���معون والزعيم كمال جنب���الط، اللذين كانا ميلكان القدرة 
عل���ى التوظي���ف ف���ي اإلدارة اللبناني���ة الرس���مية. ويندرج في نفس الس���ياق 
توفير اخلدمات القضائية واألمنية للمش���كالت الشائعة في مجتمعنا التي 
ُيرَجع فيها الى املتنفذ الذي يعمد الى التدخل حينما يرى مصلحة له في 
التدخ���ل وتق���دمي خدمة حتفظ له رصيده الش���عبي واالنتخاب���ي في بيئته 

السياسية واالجتماعية.
 وميكن أن نضيف الى كل ذلك القدرة على توظيف الناس في مؤسسات 
ميتلكه���ا ه���ذا املتنف���ذ أو ذاك ف���ي لبن���ان واخل���ارج، ال���ذي يعمد الى ش���حن 
موظفيه في املواس���م االنتخابية الى الوط���ن كي يدلوا بأصواتهم ويرجحوا 
كفت���ه االنتخابية ويس���هموا في حش���د عائالتهم وأقربائه���م واألصدقاء في 
مع���ارك املصي���ر االنتخابية التي جتري وفق معايير ش���تى وبعيدة كل البعد 
عن املعايير السياسية اجلدية التي يجب أن حتدد خيارات الناس السياسية 
واالنتخابية. وتوجد وسائل أخرى من الرشوة املقنعة التي تتجسد في جتيير 
مشاريع خدماتية يجري افتتاحها خاصة قبيل مواعيد االنتخابات، وكأنها 
صدقة من الزعيم املعني أو أنها من ماله اخلاص. وذلك في ظل جتاهل تام 
حلقيق���ة أن تقدمي هذه اخلدمات هو ح���ق طبيعي من حقوق املواطن، وهي 

خدمات  تدفع مصاريفها من األموال التي جتبى من املواطنني عامة.
لقد تكرس���ت هذه الرش���وة املقنعة وتوس���عت دائرتها وباتت ركنًا أساسيًا 
م���ن نظامن���ا االجتماع���ي املش���وه ال���ذي يس���تمد مش���روعيته الفضل���ى من 
فيدرالية الطوائف التي تلّم أش���الء الوطن وحتفظ وحدته ضمن حد أدنى 

من التوافق واالنسجام النسبي املتأرجح.

الرشوة االنتخابّية
بقلم: أمين حجازي
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ولع��ل أبرز ما س��اهم في الدعم ال��ذي حظي به املوق��ف العربي، هو 
وحدة الصف الفلس��طيني، فقد ش��هدت الس��احة الفلس��طينية مصاحلة 
قب��ل قراب��ة ش��هر، ب��دأت بسلس��لة زي��ارات قامت به��ا وفود م��ن حركة 
املقاوم��ة اإلس��المية )حماس( الى القاه��رة التقت خاللها مع مس��ؤولني 
في األم��ن املصري، كما عقدت لقاءات مع وفد م��ن حركة فتح، ووفود من 
الفصائل الفلس��طينية، وهذا ما أس��قط موضوع »االنقسام الفلسطيني« 
من يد الس��لطة الفلس��طينية، خاصة بعد تلبية رئيس الس��لطة )محمود 
عب��اس( دع��وة تركي��ا ملؤمتر منظم��ة التع��اون اإلس��المي ال��ذي انعقد 
مبدينة اس��تامبول، وألقى فيه عباس خطاباً ح��از قبول جميع الفصائل 
الفلس��طينية، رغ��م الضغوط التي تعرض لها من بع��ض الدول العربية 
والغربية من أجل أن ال يش��ارك في مؤمتر التعاون اإلس��المي، كما فعلت 

بعض الدول العربية.
وكان بديهياً أن تلجأ الدول العربية واإلسالمية الى اجلمعية العامة 
ل��ألمم املتح��دة، وقد حظي فيها املش��روع العربي مبا يش��به االجماع في 
مواجه��ة الكيان الصهيوني والقرار األمريكي بنقل الس��فارة، لكن قرارات 
األمم املتح��دة تبقى غي��ر ملزمة. لكنها تش��كل عامل ضغ��ط على املوقف 

األميركي الذي لم يجد أي دعم شرقي أو غربي لدعم الكيان الصهيوني.
لك��ن بصرف النظر عن مواقف الدول الكب��رى أو الصغرى، فإن رّص 
الصف العربي يأتي في طليع��ة املواقف الداعمة ملدينة القدس والقضية 
الفلسطينية بش��كل عام. وما جرى في الساحة العربية اخلليجية خالل 
األش��هر األخيرة يجعل االهتمامات العربية منصّبة على الداخل العربي، 
ال س��يما ف��ي اط��ار دول املقاطعة األرب��ع، التي م��ا زالت معنّي��ة بحصار 
دولة قطر أو تصفية احلس��ابات الداخلية أكثر مم��ا هي مهتمة بالقضايا 
الكب��رى، وال س��يما القضية الفلس��طينية. وأس��وأ ما يج��ري تداوله هذه 
األي��ام احلديث ع��ن »صفقة الق��رن«، وقيام وف��ود عربية بزي��ارة مدينة 
القدس عبر البوابة اإلسرائيلية، ولقاءات تعقد في مؤسسات صهيونية، 
ذات طابع علمي أو أكادميي أو فكري أو اقتصادي.. وكلها ترمي الى إزالة 
الفوارق بني اجلانب العربي واملؤسس��ات اإلس��رائيلية. فالعالم العربي 
يعيش ظروفاً اس��تثنائية، مما يستدعي رّص الصف العربي واإلسالمي 

ملواجهة مخاطر املرحلة التي يعيش العالم العربي.
لقد شكلت قضية القدس رافعة جلماهير العاملني العربي واإلسالمي 
ك��ي ت��درك مخاطر املرحل��ة، وأن تركز جهوده��ا على قضاياه��ا الكبرى، 
متجاوزة القضايا اجلانبية والداخلية، ال سيما ما يتعلق منها بالصراعات 
والتجاذبات بني املتس��لطني على األنظمة احلاكمة، أو املتصارعني داخل 
األنظم��ة أو العاملني ملصلح��ة القوى اإلقليمية أو العاملي��ة.. فإن لدينا ما 

يكفينا من نكبات وانقسامات.

عادت قضي��ة القدس لتحت��ل مكانته��ا الالئقة في واجه��ة األحداث، 
ليس ف��ي املنظور العربي واإلس��المي وحده، وامنا ف��ي املنظور العاملي. 
ليس ألن انتفاضة فلسطينية انطلقت في الضفة الغربية، أو أن صواريخ 
يجري اطالقها باجتاه قطاع غ��زة.. وامنا نتيجة حماقة ارتكبها الرئيس 
األميرك��ي دونالد ترامب، ح��ني أعلن عن قرار أميركي بنقل س��فارة بالده 
من ت��ل أبيب إلى مدينة القدس. وهذا قرار س��بق لعدة رؤس��اء أمريكيني 
أن حتدثوا عنه في حمالتهم االنتخابية، لكنهم أحجموا عن اإلقدام عليه، 

نظراً ملا يشكله من حتّد للقرارات الدولية ولألعراف املرعية.
لك��ن ترامب جتاوز كل م��ا كان يراعيه ويحترمه أس��الفه، ليس فقط 
إلثبات ش��جاعته وجرأته، وامن��ا ألنه مضطر لاللتزام مب��ا وعد به فريق 
عمل��ه االنتخابي، س��واء كانوا من اليه��ود األمريكيني، أو م��ن كبار رجال 
املال واألعمال ممن ساندوه في حملته االنتخابية. وعندما جرت مناقشة 
مش��روع القرار الذي تقدمت ب��ه مصر أمام مجلس األم��ن الدولي، صّوت 
أربعة عش��ر مندوب��اً الى جانب مش��روع الق��رار العربي فقاب��ل املندوب 
األميركي وحده، الذي اس��تعمل حق النقض )الفيتو( ضد املشروع، وهذا 

وحده يكفي-الزامه بنظام األمم املتحدة- إلسقاط مشروع القرار.
وهنا انطلقت انتفاضة واس��عة، ورفض عاملي للقرار األميركي، ألنها 
ت��كاد تكون الواقعة الوحيدة التي يح��وز فيها قرار مبجلس األمن الدولي 
على اجماع عاملي، وأن تكون الواليات املتحدة وحدها في مواجهة العالم 
كله. ليس فقط ألن الدول املمثلة في مجلس األمن الدولي، وال ألن الضغط 
العربي عليه��ا كان كبيراً.. ولكن ألن اإلجراء اإلس��رائيلي غير موضوعي 
وغير قانوني، فمدينة القدس احتلتها »إس��رائيل« عام 1967، وما زالت 
الضفة الغربية وقطاع غزة محتلتني منذ ذلك التاريخ. وقد سبق ملجلس 
األم��ن الدولي أن اتخذ قراراً عام 1980 حمل الرقم 478 يقضي باالمتناع 
عن اقامة بعثات دبلوماس��ية ف��ي مدينة القدس.. وع��دم االعتراف بأية 
تدابي��ر أو اجراءات تتناقض مع هذه الق��رارات. فأن يأتي الرئيس ترامب 
في الس��ادس من ش��هر كانون األول اجلاري ويعلن عن نقل سفارة بالده 

الى القدس.. فهو أمر غير قانوني ومرفوض وفق كل األعراف.
بع��د هذا االجراء انطلقت فعاليات رس��مية وش��عبية عربية وعاملية 
من أجل اس��قاط فاعلية القرار األميركي. وخرجت مس��يرات ش��عبية في 
كل أطراف األرض.. كلها اس��تنكرت القرار األميرك��ي. لكن الصدمة كانت 
أكبر حني ج��رى التصويت في مجلس األمن على املش��روع العربي الذي 
تقدم��ت ب��ه مصر، إذ حت��دى املوق��ف األميرك��ي االجماع العامل��ي، وبات 
الرئي��س األميركي مضط��راً للدفاع عن املوقف الذي اعتم��ده في مواجهة 
ال��دول الغربية الكبرى، وف��ي مقدمتها بريطانيا وفرنس��ا وبقية احللفاء 

الغربيني.

القرار األميركي
حول القدس واألقصى
يتحّدى العالم

احلس��اس ما زالت تراوح مكانها، بل تتجه الى مزيد من 
التصعي��د بع��د العج��ز ع��ن إيجاد مكب��ات بديل��ة ملكبي 
الكوس��تا برافا وبرج حمود، وهو ما يجعل هذا امللف أهم 

وأخطر ملف يهدد حياة اللبنانيني في عام 2018.
وفي نفس الس��ياق يبرز أيضاً مل��ف مكافحة تلوث 
مجرى نه��ر الليطاني وبحيرة القرع��ون، ورمبا كان هذا 
امللف أخطر امللفات، ألنه ميّس حياة اللبنانيني مباشرة.

فالتل��وث في مجرى نهر الليطاني وبحيرة القرعون 
ينعكس مباشرًة على قطاع الزراعة في البقاع الذي تأتي 

منه غالبية املنتجات الزراعية.
ورغ��م التحذي��رات البيئية والطبية والش��عبية من 
خطر ع��دم معاجل��ة تل��وث مجرى نه��ر الليطان��ي، فإن 
احلكومة تبدو عاجزة وغير مبالية في ايجاد حلول فعالة 
وحاس��مة له��ذه القضي��ة التي ته��دد صح��ة اللبنانيني، 

وتهدد أيضاً سالمة القطاع الزراعي في لبنان.
وبعي��داً ع��ن امللف��ات اخلدماتي��ة والصحي��ة الت��ي 
تتعام��ل معها احلكوم��ة بخفة وعدم اهتم��ام، برزت في 
نهاية الس��نة قضية تهديد اإلعالم احل��ر وحرية اإل عالم 

واإلعالميني التي طاملا تفاخر بها لبنان أمام العالم.
ف��ي ه��ذا اإلطار هن��اك أكثر م��ن قضية، مث��ل قضية 
توقيف اإلعالمي أحم��د األيوبي بدعوى رفعها عليه نادر 
احلريري. إال ان القضية األبرز تتمّثل باستدعاء اإلعالمي 
البارز مارسيل غامن من قبل القضاء بطلب من وزير العدل 
س��ليم جريصاتي على خلفية حلقة تلفزيونية عرضتها 
محطة L.B.C.I حتدث فيها أحد اإلعالميني السعوديني، 
واته��م الرؤس��اء الثالثة بأنهم ش��ركاء باإلره��اب لعدم 
إدانته��م تدخالت حزب الله في ش��ؤون ال��دول العربية، 
وه��و موقف لم يوافقه عليه مارس��يل غ��امن، ومع ذلك ما 
زال��ت القضية تتفاعل قضائياً، وامللف ما زال مفتوحاً، ما 

يشكل خطراً على حرية اإلعالم في لبنان.
باختص��ار، ميك��ن الق��ول إنه ف��ي مقاب��ل جناحات 
سياس��ية وأمني��ة للحكومة ف��ي ع��ام 2017، كان هناك 
إخف��اق كام��ل في ملفات حساس��ة تهّم حي��اة اللبنانيني 
وتؤث��ر ف��ي صحتهم. فهل يش��هد عام 2018 حتس��ناً أو 
معاجلة فعلية لهذه امللفات، أم أن األمور س��تبقى تراوح 

مكانها؟{
بسام غنوم

الكتائب النائب س��امي اجلمّيل على مل��ف الكهرباء، وقد 
كان ل��ه صدى واس��ع في مجل��س الن��واب، وأدى في ما 
أدى إلي��ه إلى اهتزاز العالقة بني حزب الكتائب والرئيس 
سعد احلريري الذي يدعم موقف وزير الطاقة سيزار أبي 

خليل في ما يخص ملف بواخر الكهرباء.
والنتيجة حتى اآلن، بعد ما يقارب الس��نة على عمر 
احلكومة، ان ملف الكهرباء ما زال يراوح مكانه، واخلالف 
بشأنه حتوم حوله شبهات كثيرة، واللبنانيون يدفعون 

الثمن من جيوبهم ومن راحتهم.
وغير بعي��د عن ملف الكهرباء، يب��رز ملف النفايات 
التي ما زالت تتكدس في مكبي الكوس��تا برافا في خلدة، 

ومكب برج حمود، وهو ما يهدد صحة اللبنانيني.
واخلالف حول هذا امللف غير مفهوم، فاجلميع متفق 
على أن النفاي��ات قنبلة موقوتة تهدد صح��ة اللبنانيني 
وتت��رك آثاراً مدّمرة على أهم قط��اع اقتصادي في لبنان، 

هو القطاع السياحي.
ورغم تكليف ش��ركات جدي��دة جمع النفاي��ات بدالً 
من ش��ركة سوكلني املس��تمرة مؤقتاً في عملها في مدينة 
بيروت، فإن احللول املقترحة لهذا امللف البيئي والصحي 

لبن��ان  مس��تقبل  ح��ول 
اس��تقالة  عب��ر  واللبناني��ني 
الرئي��س احلري��ري املعلن��ة 
الري��اض والت��ي جرى  م��ن 
جتاوزه��ا بتضام��ن لبناني 
رسمي وشعبي غير مسبوق 
في تاريخ لبنان السياس��ي، 
وهو ما ميك��ن أن يقال أيضاً 
عن االنتهاء من أزمة اجلرود 
ف��ي عرس��ال ورأس بعلب��ك 
والق��اع، ف��إن ذل��ك ال مين��ع 
ملف��ات أخرى  احلديث ع��ن 
حي��اة  ف��ي  أهمي��ة  تق��ل  ال 

اللبناني��ني ما زالت ت��راوح مكانه��ا، رغم حال��ة التناغم 
والتعاون والتنسيق القائمة بني أهل احلكم في لبنان.

في هذا اإلط��ار يبرز أوالً ملف الكهرب��اء الذي ما زال 
ي��راوح مكانه رغم اإلعالنات املتك��ررة عن قرب الوصول 
الى حلول نهائية لهذا امللف، أو باألحرى املسلس��ل الذي 
يس��تهلك اخلزينة اللبناني��ة وجي��وب اللبنانيني منذ ما 

بعد البدء في تطبيق اتفاق الطائف في عام 1990.
فهذا امللف ما زال مستمراً بفصوله، واخلالف حوله 
ف��ي مجلس��ي ال��وزراء والن��واب يكش��ف ع��ن محاوالت 
للوص��ول إلى حلول بعي��دة عن الش��فافية، حيث ما زال 
مل��ف بواخر الكهرباء عالقاً بني الوزير س��يزار أبي خليل 
وإدارة املناقص��ات الت��ي ترفض املوافقة علي��ه ملخالفته 
القوانني املرعية اإلجراء، وهو موقف يحظى بتأييد وزراء 
حزب القوات اللبنانية الذين يعتبرون أن هناك صفقة ما 
خلف ملف بواخر الكهرباء، وهو ما أدى إلى تزعزع الثقة 
ب��ني رئيس التي��ار الوطني احلر والوزير جبران باس��يل 
ورئي��س حزب القوات س��مير جعج��ع، وأدى الى اهتزاز 

اتفاق معراب القائم بني الطرفني.
وف��ي نفس الس��ياق يب��رز اعت��راض رئي��س حزب 

يدخل لبنان اعتباراً من هذا األسبوع في عطلة أعياد 
امليالد ورأس السنة، وبذلك تطوى سنة حافلة باألحداث 
السياسية واألمنية، لعل أبرزها على الصعيد السياسي 
إعالن الرئيس س��عد احلريري استقالته من حكومته في 
الرابع من شهر تش��رين الثاني من العاصمة السعودية 
الرياض، التي أعلن فيها أن الس��بب الرئيسي لالستقالة 
تدخ��ل »ح��زب الله« في ش��ؤون ال��دول العربي��ة. وبعد 
أخذ ورّد اس��تمر ما يقارب الش��هر، وبعد تدخالت دولية 
وعربية، عاد الرئيس احلريري الى لبنان وأعلن »ترّيثه« 
في اس��تقالته بعد صدور بيان عن مجلس الوزراء يؤكد 
التزام»سياسة النأي بالنفس« من كل األطراف املشاركة 

في احلكومة، وال سيما »حزب الله«.
أما على الصعيد األمني، فإن احلدث األبرز في العام 
2017 ه��و االنتهاء م��ن وجود التنظيم��ات اإلرهابية في 
جرود عرس��ال، بعد س��نوات م��ن املش��اكل األمنية التي 
كانت وراءها ه��ذه التنظيمات، وقد ش��كلت عملية »فجر 
اجل��رود« التي قام بها اجليش اللبنان��ي في جرود القاع 
ورأس بعلبك اخلامتة الس��عيدة له��ذا امللف األمني الذي 
أقل��ق اللبنانيني وهدد أمنهم طوال فترة األزمة الس��ورية 

املستمرة منذ عام 2011.
وإذا كان لبن��ان ق��د اس��تطاع جت��اوز أه��م قط��وع 

اإلخفاق الحكومي في عام 2017.. هل ينسحب على 2018؟

كلمة األمان

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت

www.al-aman.com
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انطالق قطار التحضير لالنتخابات وسط أجواء ضبابّية تلّف التحالفات
بقلم: وائل جنم
ميك��ن القول إن قطار االنتخاب��ات النيابية قد انطلق 
فعلياً بعد عودة الرئيس س��عد احلريري عن اس��تقالته، 
وإن البل��د ق��د دخ��ل اعتباراً م��ن اآلن، أو من مطل��ع العام 
املقبل في مرحلة احلراك االنتخابي واحلمالت االنتخابية، 
وصوالً إلى الربيع املقبل، وإن أس��ماء املرش��حني س��تبدأ 
بالظهور تباع��اً في مختلف املناط��ق اللبنانية. فأصوات 
املاكين��ات االنتخابي��ة ب��دأت تهدر ف��ي أكثر م��ن منطقة، 
وعند أكثر من طرف، والسهرات الليلية في األرياف بدأت 
تتحّول شيئاً فش��يئاً إلى سهرات يبحث فيها االستحقاق 
االنتخاب��ي قانون��اً وترش��يحاً واقتراعاً وما إل��ى هنالك، 
ومراكز القوى احلزبية والسياسية بدأت تتحّول تدريجاً 
إلى خاليا نحل تتاب��ع تفاصيل العملية االنتخابية وأداء 
املرش��حني. لكن األم��ر الذي يبق��ى بحاجة إل��ى مزيد من 
البحث والتحّري والنقاش هو تطبيق هذا القانون اجلديد 
الذي اعتمد النس��بية م��ع الصوت التفضيل��ي، وضرورة 
شرحه للناخبني بشكل واضح حتى يتسّنى لهم االقتراع 
بس��هولة ويس��ر وما تريده املاكين��ات االنتخابية، فضالً 
ع��ن كيفية صوغ التحالفات االنتخابي��ة في هذه املرحلة 
وتش��كيل اللوائح. فهذه املّرة املس��ألة تختلف جذرياً عن 
املّرات الس��ابقة الت��ي كان يعتمد فيها القان��ون االكثري، 
والت��ي ل��م يك��ن الزعيم يحت��اج فيه��ا إلى مرش��حني لهم 
حضوره��م ودوره��م عل��ى مس��توى مناطقه��م، ب��ل كان 
يكتف��ي مب��ن يري��ده ف��ي الالئح��ة، ألن أص��وات الزعامة 
كانت كفيلة بإيصال أية ش��خصية إلى الن��دوة النيابية، 
م��ع االحترام لكل الن��واب. هذه امل��ّرة القضية حتتاج إلى 
كل ص��وت، وإلى حضور فاعل للش��خصيات املرش��حة، 
سواء لناحية تأمني جتاوز العتبة االنتخابية لالئحة، أو 

لناحية الصوت التفضيلي للمرشح.
بداي��ة ال ب��ّد من الق��ول إن حجز كل املقاع��د النيابية 
لطرف معني كما كان يجري في السابق بات من الصعوبة 
واالس��تحالة، وإن بدرجات ونس��ب متفاوتة. كذلك ميكن 
الق��ول إن التحالف��ات ب��ني املرش��حني الكبار ل��م يعد فيه 
مصلح��ة له��م كم��ا كان في الس��ابق، بل م��ن مصلحة كل 
طرف منهم أن يكون مرشحاً في الئحة مستقلة مع حلفاء 
آخري��ن، إال في بع��ض املناط��ق ومع بعض الق��وى التي 
لها قدرة كبيرة على حشد الش��ارع والناخبني معها، وقد 
تس��تطيع في بعض املناط��ق قطع الطريق عل��ى اللوائح 

املنافسة في تخطي العتبة االنتخابية.
ف��ي بيروت يبدو أن الرئيس س��عد احلريري و»تيار 
املس��تقبل« لن يكون مرتاحاً كما كان في املّرات السابقة. 
فالش��عبية الت��ي يتمت��ع به��ا ال تخّول��ه منع املنافس��ني 
م��ن تخط��ي العتب��ة االنتخابي��ة، والت��ي ق��د تك��ون ف��ي 
الدائ��رة الثاني��ة ما بني عش��رة آالف إلى ثالثة عش��ر ألف 
ص��وت، وهو رق��م يبدو أن اللوائح الت��ي ميكن أن تنافس 
»املس��تقبل« قادرة على حش��ده، وبالتالي اختراق الئحة 
»املس��تقبل«، وم��ن هن��ا يج��ري التفكير في »املس��تقبل« 
بخ��وض االنتخابات في بيروت بأكثر م��ن الئحة موزعة 
على أحي��اء العاصمة مبا يضمن فوز لوائح »املس��تقبل« 
واخلروج بأقل اخلسائر من هذه املعركة. وجتدر االشارة 
هن��ا إلى أن حلف��اء »املس��تقبل« احملتملني ف��ي العاصمة 
يرون أن من مصلحتهم خوض االس��تحقاق بشكل منفرد 
حتى ال يتحّولوا إلى رافعة للوائح املستقبل. أما بالنسبة 
إلى الوائح املنافس��ة، ف��إن أكثر ما تطمح إلي��ه هو عملية 
اخت��راق للوائح املس��تقبل في العاصمة، واألمر س��يكون 

رهن التحالفات التي س��يتم نسجها، وقد رأينا في الفترة 
األخيرة كيف بدأت األمور تتحّول وكيف بات من املمكن أن 
يخوض »املس��تقبل« االنتخابات ف��ي العاصمة بتحالف 
م��ع أمل واالش��تراكي والتي��ار الوطني وحت��ى ضمناً مع 

»حزب الله«.
أم��ا ف��ي دائرة بي��روت األول��ى، حيث تغل��ب املقاعد 
املس��يحية، فإن التنافس س��يكون على أش��ده بني التيار 
الوطن��ي احل��ر م��ن جه��ة، والق��وات والكتائب م��ن جهة 
ثانية، ول��م تظهر حتى اآلن ص��ورة التحالفات، وإن كان 
م��ن الواضح أن كل طرف س��يخوض االنتخابات مبفرده 
إال ف��ي حال توّصل الكتائب والق��وات إلى تفاهم انتخابي 

في هذه الدائرة.
وإذا أخذن��ا مناطق الش��مال، يبدو أن »املس��تقبل« ال 
ميسك بزمام املبادرة كما كان األمر في الدورات السابقة. 
ففي طرابلس هناك التنافس على أش��ده بني »املستقبل« 
وش��خصيات املدين��ة )امليقات��ي وريف��ي وكرام��ة وحتى 
اإلسالميني(، وال يبدو أن املسألة تتجه إلى لوائح ائتالفية 

بني هذه املكّونات، سوى ما ميكن أن يجري من تفاهم بني 
»املس��تقبل« واجلماعة اإلسالمية على املستوى الوطني، 
أو ب��ني اجلماع��ة وامليقاتي على مس��توى دائرة طرابلس 

الضنية املنية.
خارج طرابلس، وفي عكار حتديداً، تنشط املاكينات 
االنتخابية ملرشحي تيار املس��تقبل، وباملناسبة هم كثر، 
وكذلك ملاكينة اجلماعة اإلس��المية ولها حضور فاعل في 

هذه الدائرة، ولكن من املبكر احلديث عن حتالفات فيها.
أم��ا ف��ي البق��اع، فهن��اك ث��الث مع��ارك. ف��ي دائ��رة 
البق��اع الغرب��ي س��تكون املعرك��ة قاس��ية، وتتج��ه إلى 
لوائ��ح متع��ددة س��تحاول كل الئح��ة منها الره��ان على 
تخطي العتب��ة االنتخابية، وتبرز هن��ا إمكانية التحالف 
بني االش��تراكي واجلماعة اإلس��المية واملس��تقبل، أو بني 
الوزير الس��ابق عب��د الرحيم مراد واجلماعة اإلس��المية. 
أما في البقاع االوس��ط، فإن املعركة ستكون ايضاً صعبة 
وقاس��ية ب��ني التي��ار الوطن��ي احل��ر والق��وات والكتائب 
والكتلة الش��عبية في زحلة، ويب��دو أن األمور تتجه نحو 

تشكيل حتالف بني الكتلة الشعبية والتيار الوطني احلر 
و»املستقبل« في هذه الدائرة.

في البقاع الش��مالي حيث يفرد حزب الله س��يطرته 
منذ انتخابات عام 1992 تبدو األمور متجهة إلى معركة 
م��ن ن��وع آخ��ر مختل��ف. ه��ي معركة ب��ني »ح��زب الله« 
وممثلي العش��ائر البقاعية، الذين شعروا خالل الدورات 
السابقة بأن احلزب قطع الطريق عليهم من الوصول إلى 
الن��دوة النيابي��ة بفعل القان��ون االكثري، ويب��دو أن هذه 
املّرة سيتمكنون من دخول الندوة النيابية بأصواتهم بعد 

ظهور مالمح تشكيل حتالف من كبرى هذه العشائر.
وأما في اجلنوب، فإن املعركة احلقيقية قد تكون في 
دائرة صيدا وجزين، والتحالف��ات فيها تتجه نحو تفاهم 
بني »املستقبل« والتيار الوطني احلر. وفي بقية اجلنوب 
تب��دو االم��ور محس��ومة لتحالف أم��ل و»ح��زب الله« ما 

إمكانية اخلرق في دائرة حاصبيا مرجعيون.
ويبق��ى جب��ل لبن��ان، وقد يك��ون له حدي��ث آخر في 
ظ��ل التداخالت املوجودة في دوائره، وال س��يما أنه يضم 
أكبر دائرة انتخابية هي الش��وف وعالي��ه، وفيه املعارك 
الشرس��ة ب��ني االحزاب املس��يحية ف��ي بقي��ة الدوائر في 
ظ��ل التباين الذي ب��دأ يظهر بني التي��ار الوطني والقوات 

اللبنانية.{

الرئيس الحريري وحلفاء »المستقبل«
إبقاء التواصل مع الجميع.. بانتظار وضوح الرؤية 

أث��ار الق��رار ال��ذي اتخ��ذه الرئيس س��عد احلريري 
بتأجي��ل »ب��ّق البحصة« )التي س��بق أن أش��ار إليها في 
بع��ض خطابات��ه( الكثير من التس��اؤالت عن األس��باب 
الت��ي دفعته إلى اتخاذ ه��ذا القرار، بعد ان ش��ّن عدد من 
مس��ؤولي التيار حملة سياس��ية وإعالمي��ة منظمة على 
عدد من األحزاب والقيادات السياس��ية والفكرية، وجرى 
اته��ام ه��ذه الش��خصيات بأنه��ا خانت احلري��ري وأنها 
هي من وش��ى به لدى املس��ؤولني السعوديني قبل إعالن 

استقالته.
فما هي األس��باب التي دفعت احلري��ري إلى تأجيل 
الس��ابقني  اإلعالمي��ة عل��ى حلفائ��ه  اس��تكمال احلمل��ة 
وخصوصاً الق��وات اللبناني��ة وحزب الكتائ��ب والنائب 
املس��ؤولني  الن��واب  وبع��ض  س��عيد  ف��ارس  الس��ابق 
والش��خصيات القريبة منه؟ وهل ميكن أن تعود العالقة 
بني احلريري وتيار املستقبل وهذه القوى والشخصيات 
إل��ى س��ابق عهده��ا؟ أم أنن��ا س��نكون أم��ام حتالف��ات 
سياس��ية وحزبية جديدة مغايرة ملا كان��ت عليه األمور 
في الس��نوات الس��ابقة بعد أن أعلن احلري��ري في حوار 
خ��الل مؤمت��ر ملؤسس��ة كارنيغ��ي »انه ق��د يتحالف في 
املستقبل مع قوى وشخصيات قد ال يلتقي معها سياسياً 

أو يتفق معها بالكامل«.
فما ه��ي رؤية احلري��ري وتي��ار املس��تقبل للحلفاء 
الس��ابقني؟ وه��ل ميك��ن أن تع��ود العالقات الى س��ابق 
عهدها أم ان »انكس��ار اجلرة« ال ميكن أن يعيد األمور إلى 
ال��وراء؟ وما هي سياس��ة احلريري والتي��ار في املرحلة 

املقبلة؟
بداي��ة، ما هي األس��باب التي دفعت الرئيس س��عد 
احلري��ري إلى تأجي��ل »ب��ّق البحصة«؟ وأي��ن أصبحت 

العالقة مع احللفاء الس��ابقني، وال سيما 
»القوات اللبنانية«؟

تق��ول مص��ادر مطلع��ة ف��ي »تي��ار 
املس��تقبل« إن الرئي��س س��عد احلريري 
اتخذ ق��راراً أبلغ��ه إلى مس��ؤولي التيار 
السياس��ية  احلم��الت  وق��ف  بض��رورة 
الس��ابقني،  احللف��اء  عل��ى  واإلعالمي��ة 
اللبناني��ة«، وذل��ك  وال س��يما »الق��وات 
به��دف إعط��اء فرص��ة إلع��ادة احل��وار 
والتواص��ل مع هؤالء احللف��اء ومن أجل 
ع��دم إعط��اء »الق��وات« احلج��ة بأنه��ا 
»مظلومة وُمحاربة«، خصوصاً في حال 
تش��كيل حتالف خماس��ي سياس��ي في 

املستقبل«.
وتوض��ح املص��ادر »أن م��ا ج��رى 
خ��الل األس��ابيع املاضي��ة عل��ى صعيد 

العالقة بني »تيار املس��تقبل« وعدد من احللفاء السابقني 
والش��خصيات السياس��ية واحلزبية، ق��د أدى إلى بروز 
ش��رخ في هذه العالق��ة، في ظ��ل وجود معطي��ات تؤكد 
دور بع��ض ه��ؤالء ف��ي التحري��ض عل��ى الرئيس س��عد 
احلريري في الس��عودية، ولكن رغم حالة الش��رخ هذه، 
هناك محاوالت حثيث��ة من أجل اعادة احلوار والتواصل 
م��ع بعض ه��ذه القوى )وخصوص��اً الق��وات اللبنانية( 

لتوضيح األمور ومعاجلة بعض القضايا العالقة«.
لكن مص��ادر إعالمية متعددة في بي��روت تؤكد »ان 
هناك بعض الشخصيات السياسية واحلزبية والفكرية 
ال ميك��ن ان تعود الى دائرة الق��رار أو من ضمن املجموعة 
املقرب��ة م��ن احلري��ري، كذلك هن��اك ش��خصيات أخرى 
أصبح هن��اك خالف قوي معه��ا ومنها: النائب الس��ابق 
الدكت��ور فارس س��عيد، املفك��ر الدكتور رضوان الس��يد، 

رئيس احلكومة األسبق فؤاد السنيورة.
وهن��اك ن��واب وش��خصيات أخ��رى داخ��ل »تي��ار 
املس��تقبل« أو كان��ت من ضم��ن »ق��وى 14 آذار« ال ميكن 
ان تع��ود العالق��ة معه��ا مس��تقبالً ف��ي ظ��ل املتغي��رات 

السياسية.
آفاق املستقبل ووضوح الرؤية

لك��ن م��ا ه��ي السياس��ة الت��ي س��يتبعها الرئي��س 
س��عد احلريري و»تيار املس��تقبل« في املرحل��ة املقبلة؟ 
وأي��ة حتالفات أو عالقات سياس��ية سينس��جها في ظل 

املتغيرات السياسية داخلياً وخارجياً؟
ت��رى مصادر سياس��ية في بي��روت »أن األزمة التي 
واجهه��ا الرئيس س��عد احلريري وتيار املس��تقبل خالل 
»مرحلة استقالة احلكومة« قد دفعته إلى إعادة النظر بكل 
التحالفات والعالقات السياس��ية الداخلية واخلارجية، 
وانها أدت إلى توثيق العالقة مع الرئيس العماد ميش��ال 
ع��ون ورئيس التيار الوطني احلر الوزير جبران باس��يل 
والرئيس نبيه بري ورئيس احلزب التقدمي االش��تراكي 
وليد جنبالط، وفتحت الباب أم��ام تواصل وحوار جدي 
مع جزب الله، فيما أثارت ش��كوكاً وإشكاالت مع احللفاء 

الس��ابقني من قوى 14 آذار وكذلك مع ش��خصيات كانت 
قريب��ة من��ه في تي��ار وكتل��ة املس��تقبل«، كذل��ك أتاحت 
مجدداً للتواصل مع قوى وشخصيات إسالمية وال سيما 
اجلماعة اإلس��المية، بعد أن ش��ابت هذه العالقة بعض 

الفتور سابقاً.
أم��ا على الصعي��د اخلارجي، »فق��د أدت الى توثيق 
العالق��ة م��ع فرنس��ا ورئيس��ها إميانويل ماك��رون، فيما 
أث��ارت بعض الش��كوك في عالق��ة مع الس��عودية، رغم 
خ��رص احلريري عل��ى التأكيد الدائم الس��تمرار العالقة 

القوية واملميزة مع السعودية.
وحول آفاق املرحلة املستقبلية وحتالفات احلريري 
والتي��ار، تق��ول ه��ذه املص��ادر إن��ه ال ميكن حالياً رس��م 
صورة نهائي��ة للتحالفات السياس��ية واالنتخابية رغم 
التق��ارب الق��وي ب��ني »املس��تقبل«والتيار الوطني احلر 
وحركة أم��ل واحلزب التقدمي االش��تراكي، ألن األوضاع 
تتطل��ب املزيد من الوض��وح واملعاجل��ات، خصوصاً أن 
قانون االنتخابات اجلديد القائم على النسبية والصوت 
التفضيل��ي ُيلْ��زم الق��وى واألح��زاب السياس��ية باألخذ 
باالعتبار. املعطيات والوقائع السياس��ية والشعبية في 
كل دائ��رة على حدة وال ميكن إقام��ة حتالف ثابت في كل 

الدوائر.
مص��ادر مطلعة في تيار املس��تقبل تؤكد أن عالقات 
تي��ار املس��تقبل وحتالفاته السياس��ية واحلزبية ال تزال 
مح��ور  ح��وار ونق��اش داخل��ي، وأن هناك بحث��اً في كل 
التط��ورات واملعطي��ات بانتظار تبلور الص��ورة النهائية 

داخلياً وخارجياً.
إذاً، يعود الرئيس سعد احلريري و»تيار املستقبل« 
للتريث مجدداً، ورغم أن بعض قادة التيار )ومنهم عضو 
املكتب السياس��ي ومنس��ق التيار في البت��رون اإلعالمي 
جورج بكاس��يني( مس��تمرون في احلملة على املخبرين 
الذي��ن أس��اؤوا إلى الرئيس س��عد احلريري، ف��إن القرار 
النهائ��ي ح��ول التحالف��ات والعالقات ينتظ��ر املزيد من 

تبلور الرؤية في املرحلة املقبلة.{
قاسم قصير

أبو ياسين: تحالفات الجماعة اإلسالمية لم تتبلور بعد
قال عضو املكتب السياسي للجماعة االسالمية األستاذ علي أبو ياسني، في حديث ل�»إذاعة الفجر«، إّن 
احلكومة تش��كلت على مبدأ تقاس��م احلصص، وبني الفينة واالخرى، وفي كل منعطف سياسي، يبرز الكثير 
من اختالف املصالح واألهواء السياس��ية بني املكونات، وبالتالي يحصل س��جال بينها. وأضاف ابو ياسني 
أّن هناك سقوفاً للنزاعات واخلالفات السياسية التي ال ميكن تخطيها، وال بّد من دخول الوساطات حلل هذه 
اخلالفات، كما حدث في ملف ضباط دورة عام 1994، ودخول املدير العام لألمن عام اللواء عباس ابراهيم 
عل��ى خ��ط حل النزاع بني التيار الوطني احل��ر وحركة أمل من أجل تذليل املصاع��ب القادمة وعدم الوصول 

الى احلائط املسدود.
وق��ال أبو ساس��ني إّن وزير املال علي حس��ن خليل يريد من خ��الل هذا امللف أن يك��ّرس قاعدة ميثاقية 

لأليام املقبلة، مفادها أَنّ أّي صرف للمال من الدولة يجب أن يحمل توقيع وزير املالية.
وعن االنتخابات النيابية، أوضح أبو ياس��ني، أن األزمة األخيرة التي حدثت في البلد )في إش��ارة إلى 
اس��تقالة رئيس احلكومة س��عد احلري��ري(، أرخت بظاللها على موض��وع التحالف��ات، إال أّن غالبية القوى 
السياس��ية تخش��ى من نتائج القانون اجلديد لعدم درايتها مبآالت الناخب��ني، لذلك يلوح في األفق حتالف 

خماسي او رمبا حتالف بني غالبية القوى.
وفي ما يتعلق بتحالفات اجلماعة االس��المية، قال أبو ياس��ني إّن ماكينة اجلماعة انطلقت منذ ش��هور، 
وأف��رزت العديد من املرش��حني ف��ي أكثر من منطقة، قد ُيعلن عنهم في األس��ابيع املقبلة، مؤك��داً أّن اجلماعة 

ستخوض هذه االنتخابات، من أجل خدمة املواطنني، وتغيير النهج السياسي احلاصل في البلد.{
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والباب��ا واملس��يحيني ب��أن يخصص��وا صلواتهم يوم 
األحد للقدس ولكنيسة القيامة واملسجد األقصى.

وتش��هد املدن الفلس��طينية، باإلضاف��ة إلى مدن 
عربي��ة وإس��المية، مظاه��رات عارم��ة، تط��ّورت إلى 
مواجهات بني ش��باب فلس��طينيني وجي��ش االحتالل 
في الضف��ة الغربية )مب��ا فيها الق��دس( وعلى اخلط 
الفاص��ل بني غزة وداخل اخلط األخض��ر، رفضاً لقرار 

ترامب بشأن القدس.
وفي كلمته، قال هنية إن حركة حماس ستس��تمر 
في بن��اء حتالفات قوية على مس��توى املنطقة واألمة 
ملواجهة القرار األميركي وما يعرف ب�»صفقة القرن«.

وعن املصاحلة الفلسطينية، قال هنّية إن حركته 
متمّس��كة بها، وطالب الفصائل الفلس��طينية باالتفاق 
على اس��تراتيجية وطنّي��ة نضالية لدع��م االنتفاضة 
ومواجهة االحت��الل، كما دعا إلى اإلس��راع في ترتيب 
منظمة التحرير الفلسطينية، بحيث تضّم كافة القوى 

الوطنية واإلسالمية
املكت��ب  عض��و  طال��ب  نفس��ه،  املهرج��ان  وف��ي 
فلس��طني  لتحري��ر  الش��عبية  للجبه��ة  السياس��ي 
جمي��ل مزهر -في كلم��ة له نيابة عن الق��وى الوطنية 
واإلس��المية- حرك��ة حماس باالس��تمرار ف��ي طريق 
املصاحل��ة وإنهاء االنقس��ام، وأضاف أنه مت تش��كيل 
جلن��ة وطنية ملراقب��ة تنفي��ذ اتفاق املصاحل��ة. ودعا 
إلى عقد جلس��ة للمجلس الوطني الفلسطيني )برملان 
منظمة التحرير( مبش��اركة حركت��ي حماس واجلهاد 
اإلس��المي. وش��ارك ف��ي مهرج��ان حم��اس ع��دد من 
الش��خصيات وقي��ادات فصائ��ل العمل الفلس��طيني، 
من بينه��م أحمد حلّس عضو اللجن��ة املركزية حلركة 

فتح.{

حتمل قيم الدين وترفض الطائفية واملذهبية.
بدوره األمني العام للجماعة اإلس��المية األس��تاذ 
عزام األيوبي ش��دد على أن اجلماعة اإلسالمية مبنية 
عل��ى التحرر م��ن  الق��وى الت��ي عرفته��ا كل القيادات 
احلزبية في لبنان، مؤكداً أن  اإلس��الم لم يعلمنا حالة 
االنغ��الق، وإن كن��ا ف��ي أحد األزمن��ة وقعن��ا في هذه 

احلالة، فهي نتيجة ضغوط أمنية مورست علينا .
 وف��ي الش��أن االنتخابي ش��دد األيوبي عل��ى أننا 
معني��ون مبقارب��ة االس��تحقاق النياب��ي، ب��دءاً م��ن 
ترش��يح من جندهم أكفاء م��ن أبناء جماعتن��ا، مروراً 
بتحالف��ات نعتبره��ا مب��دأً ضروري��اً في عملي��ة بناء 
األوطان ومؤسساتها التشريعية،  مؤكداً أن آليتنا في 
العمل السياسي أننا نفضل البحث عن مكان االلتقاء، 
ألن البح��ث عن م��كان االفتراق قد ال يبق��ي صلة بيننا 

وبني أحد.
أعق��ب احلف��ل الع��ام جلس��ات داخلي��ة، انته��ت 
باتخاذ توصيات تساهم في بناء الوطن وتفعيل دور 

الشباب.

أّي��ده، أو رضي به، أو س��كت عنه. قرارك ينتهك حرمة 
املدينة املقدسة، وميّثل إهانة للمسلمني واملسيحيني، 
وهو مبثابة إعالن حرب على كل الفلسطينيني والعرب 
واملس��لمني وأحرار العالم، وعلى من أشعل احلرب أن 

يتحمل لهيب نيرانها«.
واعتبر صالح أن »الوحدة الوطنية الفلس��طينية 
ه��ي القاعدة األساس��ية التي يج��ب أن نحافظ عليها، 
وآن لن��ا أن ننطل��ق م��ن تفاصيل املصاحل��ة إلى آفاق 
الوح��دة الوطنية. وأنه ال ميك��ن أن تتحقق املصاحلة 

إال من خالل كسر احلصار على قطاع غزة«.
وأكد املسؤول السياسي حلركة حماس في لبنان 
أحمد عبد الهادي أن »قرار ترامب سيسقط، وستسقط 
معه صفقة القرن الشيطانية«. وجدد الدعوة »جلميع 
الفصائل والقوى الوطنية واإلسالمية لرّص الصفوف 
والتوّح��د، ولنحم��ل معاً مس��ؤولية العم��ل الوطني، 
بشراكة وتوافق، على قاعدة املقاومة وحماية احلقوق 

وصون الثوابت الوطنية«.
تخلل االحتفال أناشيد إسالمية ووطنية، وعرض 
رم��زي لعملية فدائي��ة لكتائب القس��م ض��د االحتالل 

اإلسرائيلي.{

احتش��د مئات اآلالف م��ن أنصار حرك��ة املقاومة 
اإلس��المية )حماس( في مدنية غزة، احتفاء بالذكرى 
الثالثني النطالقتها، وذلك حتت شعار »املقاومة قرارنا 
واملصاحل��ة خيارن��ا«، وتوع��دت احلرك��ة االحت��الل 
اإلس��رائيلي بدف��ع ضريبة مرتفع��ة ج��راء اعتداءاته 

املتكررة على الشعب الفلسطيني واملقدسات.
وأك��دت حماس ف��ي بيان له��ا متس��كها بالقدس 
»عاصمة موحدة وأبدية لفلسطني«، مشيرة إلى أن كل 

محاوالت قرصنة وتهويد املدينة »ستبوء بالفشل«.
الوطني��ة  للفصائ��ل  دع��وة  احلرك��ة  ووجه��ت 
الفلس��طينية، قائلة: »لنتحمل معاً مس��ؤولية الوطن 
بش��راكة وتوافق، على قاعدة حماية احلقوق وصون 
الثوابت الوطنية، ونبذ كل أشكال التعاون والتنسيق 

األمني مع االحتالل«.
ويواف��ق الراب��ع عش��ر م��ن كان��ون األول، ذكرى 

تأسيس حركة حماس عام 1987.
هنّية يتعهد بإسقاط قرار ترامب

تعّه��د رئيس املكتب السياس��ي حلرك��ة املقاومة 
اإلس��المية )حم��اس( إس��ماعيل هنية - بإس��قاط ما 
يعرف ب�»صفقة القرن« والقرار األميركي األخير الذي 
اعتب��ر القدس عاصمة إلس��رائيل، كما ق��ال إن حركته 
بدأت بناء حتالفات قوية في املنطقة. وجاء ذلك خالل 
مشاركته في املهرجان الذي نّظمته حركة حماس في 
س��احة الكتيبة مبدينة غزة، مبناس��بة م��رور ثالثني 

عاماً على تأسيسها.
ودع��ا هنّية إلى تنظيم ي��وم غضب في كل جمعة 
بالعواصم العربية واإلسالمية واألراضي الفلسطينية 
م��ن أجل إس��قاط ق��رار ترام��ب، كم��ا طال��ب الكنائس 

أقامت رابطة الطالب املسلمني في لبنان مؤمترها 
الع��ام بفن��دق املوفنبيك ف��ي بيروت بحض��ور األمني 
العام للجماعة اإلسالمية األستاذ عزام األيوبي، وزير 
الش��باب والرياضة ممثالً بالدكت��ور احمد مهنا، وزير 
الش��ؤون االجتماعية ممثالً باألس��تاذ ندمي ش��ماس، 
الوزير الس��ابق عبد الرحيم مراد ممثالً باألستاذ فريد 
ياس��ني، النائب سامي اجلمّيل ممثالً باألستاذ أنطوان 
لبك��ي، النائبني خال��د الضاهر وعماد احل��وت، املدير 
الع��ام لقوى األم��ن الداخلي اللواء عم��اد عثمان ممثالً 
بالرائد ولي��د املصري، رئيس هيئة العلماء املس��لمني 
الش��يخ أحمد العمري، مس��ؤولي وممثلي 25 منظمة 

طالبية وشبابية في األحزاب اللبنانية.
كلم��ة الرابط��ة ألقاه��ا رئيس��ها األس��تاذ جه��اد 
املغرب��ي، أكد خالله��ا أن الرابط��ة تعمل عل��ى تفعيل 
عم��ل الش��باب والطالب ف��ي منظومة العم��ل الوطني 
ودعم املبدعني وتقدمي يد املساعدة لكل الطالب، داعياً 
إل��ى ض��رورة ع��ودة العمل السياس��ي إل��ى اجلامعة 
اللبناني��ة، وش��دد املغرب��ي عل��ى أن رس��الة الرابطة 

أقام��ت حركة املقاوم��ة اإلس��المية »حماس« في 
مدين��ة صي��دا مهرجان��اً مبناس��بة الذك��رى الثالثني 
النطالقة احلركة، وقد حتّول إلى مهرجان تضامني مع 
الق��دس. ومتيز املهرجان ال��ذي أقيم على أرض ملعب 
فوكس س��بور عند تخوم عني احللوة مبش��اركة قادة 
من الصف األول يتقدمهم مس��ؤول منطقة اخلارج في 
احلركة ماهر صالح، ونائب رئيس املكتب السياس��ي 
موسى أبو مرزوق، إلى جانب سفير دولة فلسطني في 

لبنان أشرف دبور.
وش��دد صالح في كلمته على أن »القدس املوّحدة 
هي مدينة واحدة، ش��رقها وغربها، ال تعرف القس��مة 
وال التجزئ��ة، وال تقب��ل االحت��الل والوصاي��ة. القدس 
املوّح��دة رم��ز القضي��ة التي يتوح��د عليه��ا اجلميع، 
عل��ى املس��توى الوطن��ي، وعل��ى املس��توى العرب��ي 

واإلسالمي«.
وتوج��ه ال��ى الرئي��س األميرك��ي ترام��ب قائ��الً: 
»ق��رارك املزع��وم مرفوض وم��ردود عليك. ول��ن يغّير 
ش��يئاً. فالقدس ستبقى فلسطينية عربية إسالمية بل 
عاملية، وعاصمة أبدية لفلس��طني، وسيرتد هذا القرار 
األخ��رق واخلطي��ر لعنة أبدي��ة على من اتخ��ذه، ومن 

حركة حماس تحتفل بالذكرى الثالثين النطالقتها

مؤتمر رابطة الطالب المسلمين بالجماعة اإلسالمّية

حركة حماس أقامت مهرجانًا جماهيريًا
لمناسبة الذكرى الثالثين النطالقتها في صيدا

د. محمد بديع: فلسطين قضّيتنا 
ومعتقلون لتمّر »صفقة القرن«

أكد مرشد جماعة اإلخوان املسلمني 
الدكتور محمد بديع أن أعضاء اجلماعة 
معتقل��ون حت��ى ميك��ن متري��ر »صفقة 
القرن«، في إشارة خلطة تعدها واشنطن 
لتسوية نهائية للقضية الفلسطينية مبا 

يتوافق مع رؤية إسرائيل للحل.
وق��ال بديع ي��وم الس��بت مخاطباً 
محكم��ة  عقدته��ا  جلس��ة  ف��ي  القض��اة 
جنايات القاه��رة، للنظر في قضية فض 
اعتص��ام مي��دان رابع��ة عق��ب االنقالب 
»فلس��طني   :2013 ع��ام  العس��كري 

قضيتنا األبدية.. وقضية األمة العربية واإلسالمية.. نحن محبوسون إلمتام البعض صفقة القرن«.
ووص��ف ه��ذه الصفقة -الت��ي كان الرئيس عبد الفتاح السيس��ي أش��ار إليها في وقت س��ابق من هذا 
العام-  بأنها خطيرة وكارثة، وأشار إلى قرار ترامب اعتبار القدس احملتلة عاصمة إلسرائيل، قائالً: إن كل 
شيء يهون من أجل فلسطني والقدس واملسجد األقصى، وإن األمة اإلسالمية لن تقوم لها قائمة حتى تنصر 
فلس��طني. ورد بديع على اته��ام القاضي له بالتحريض، بدعوى الدفاع عن فلس��طني ب��أن طالبه بإخراج 
املعتقل��ني من أعضاء جماعة اإلخوان املس��لمني حتى يقاتلوا من أجل فلس��طني، وأكد أن��ه ال تعنيه األحكام 
التي س��تصدرها احملكمة ض��ده وضد مئات آخرين يحاكم��ون معه في قضية اعتص��ام رابعة وغيرها من 

القضايا.
وفي س��ياق احلديث عن فلس��طني والقدس، أكد مرشد جماعة اإلخوان أن اجلماعة قاتلت في فلسطني 

واستشهد العديد من رجالها، وقال إن األرض التي يقفون عليها »ُتباع«.
وفي ما يخص القضية التي يحاكم فيها مع أكثر من سبعمئة آخرين، قال بديع إن احملكمة ال تسمح له 
مبناقش��ة الش��هود، وأكد أن اجلماعة كانت حريصة على أن يكون اعتصام ميدان رابعة في كنف السلمية، 
مس��تدالً بتفتيش حقائب الوافدين إلى امليدان، ودعوته هو من على املنصة إلى االلتزام بالس��لمية. وطالب 
احملكم��ة بالتحق��ق م��ن الوقائع في ما يخص ه��ذه القضية، وق��ال إن اإلخوان املس��لمني ُيحاكمون بوقائع 
مقلوب��ة، وأش��ار في هذا اإلطار إلى أن طائرات أطلقت النار عل��ى املعتصمني في ميدان رابعة، عكس ما ورد 

في ملف القضية.{
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االنتفاضة.. ونهاية النفوذ والدور األمريكي

المظاهرات تجتاح عواصم عالمّية تضامنًا مع القدس

أمري��كا فق��دت دوره��ا في القضي��ة الفلس��طينية، ال 
ميكن توق��ع أقل من ذلك من الرئي��س محمود عباس؛ فال 
معن��ى ل��كل املواقف واالج��راءات دون اإلع��الن الصريح 
له��ذا املوقف الواض��ح؛ فاملنطقة والعالم ش��هدا حتوالت 
كب��رى أنتج��ت ق��وى دولية جدي��دة على رأس��ها الصني 
وروس��يا واالحتاد األوروبي، وقوى اقليمية صاعدة على 

رأسها تركيا وإيران والباكستان واندونسيا والهند.
أمري��كا عانت م��ن انهي��ار نفوذه��ا واهت��زاز دورها 
منذ س��نوات، غير انه تسارع في األش��هر األخيرة بشكل 
مذه��ل، وكان من اجليد إعالن ذلك في قمة منظمة املؤمتر 
اإلس��المي لينضم العالم اإلس��المي إلى قائم��ة املدركني 
لهذه احلقيقة ولينضموا إلى العالم اجلديد: عالم ما بعد 

القرن األمريكي.
االنتفاضة الفلسطينية فرصة مناسبة إلعالن نهاية 
الق��رن األمريكي، منهيًة احلديث ع��ن صفقة قرن خيالية 
متوهم��ة متناقض��ة م��ع احلقائ��ق الت��ي تش��كلت خالل 
الس��نوات بل األش��هر القليلة املاضية؛ فروس��يا حاضرة 
بقوة في اإلقليم والعب أساس��ي، وال ميكن إنهاء الصراع 
ف��ي س��وريا وحتقي��ق الس��الم دون التعام��ل معها ومع 
مصاحلها، ونفوذها ميتد ويتوسع باجتاه مصر وشمال 
افريقيا بش��كل الفت، أما الصني فهي حاضرة بفاعلية من 
خالل مش��روعها »حزام واحد - طريق واحد«؛ مش��روع 
يتضمن مم��راً بحرياً ميخر مياه البح��ر األحمر وموانئه، 
فمصاحله��ا ف��ي حتقيق األم��ن واالس��تقرار ف��ي املنطقة 
العربية وفرض الس��الم الصيني س��تتفوق ف��ي أهميتها 

على املصالح األمريكية قريباً.
األوروب��ي  باالحت��اد  ممثل��ة  األوروبي��ة  الق��ارة 
اس��تخلصت العبر منذ وق��ت طويل، ف��اإلدارة األمريكية 
حتمل نزعة ميينية انعزالية تهدد أمن القارة والتوازنات 
فيه��ا، س��واء أكان��ت اقتصادي��ة أم أمني��ة أم سياس��ية، 
ومصاحلها املتشابكة مع العالم العربي أعظم وأعرق من 
رهنها باملصالح األمريكية ومستقبل الكيان الصهيوني. 

تواصل��ت املظاهرات احلاش��دة ف��ي عواصم عربية 
وإسالمية وعاملية تنديداً بقرار الرئيس األميركي دونالد 
ترام��ب االعت��راف مبدين��ة الق��دس عاصم��ة إلس��رائيل، 

ومطالبة بتقدمي الدعم للشعب الفلسطيني.
واحتشد عشرات اآلالف في العاصمة التركية أنقرة 
رفض��اً لق��رار ترام��ب، وردد املتظاهرون هتاف��ات تنادي 
بحرية القدس واحلفاظ على مكانتها، وطالبوا بتحركات 
رسمية وش��عبية متنع املس��اس بالقدس باعتبارها من 

أهم القيم الدينية واإلنسانية. 
ودعا املتظاه��رون كافة البلدان اإلس��المية ملعاقبة 
الواليات املتحدة وإس��رائيل ومقاطعتهما، وتقدمي الدعم 

لكل من يعمل على احلفاظ على القدس.
وأرس��ل رئي��س املكتب السياس��ي حلرك��ة املقاومة 
اإلس��المية )حماس( إس��ماعيل هنّية رس��الة مرئية إلى 
احملتش��دين ش��كرهم فيه��ا وأكد له��م »أن الفلس��طينيني 

صامدون ولن يفّرطوا في أي شبر«.
جاكرتا وكراتشي

كم��ا ش��هدت س��احة االس��تقالل وس��ط العاصم��ة 
اإلندونيس��ية جاكرتا مظاهرات حاش��دة احتجاجاً على 
قرار ترامب، وقّدرت مصادر محلية عدد املشاركني بنحو 
مليون ش��خص في املظاه��رات التي دع��ا إليها »مجلس 

فأمن املتوس��ط وهاجس الهجرة ومستقبل العالقة 
م��ع العال��م العربي املمتد على طول ش��واطئ املتوس��ط 
األوروبي��ة  الق��ارة  إل��ى  بالنس��بة  البحري��ة  وممرات��ه 
أه��م بكثي��ر ألوروب��ا م��ن ان يرته��ن بالرؤي��ة األمريكية 
اإلنعزالية، فضالً عن ذلك كله فإن التاريخ املش��ترك بني 
العرب واألوروبي��ني أعرق من مثيل��ه األمريكي ميتد إلى 
مئات السنني، وال ميكن اختزاله بكيان صهيوني عابر لم 
يتج��اوز عمره 70 عاماً من الصراع��ات واألزمات املدمرة 
التي تهدد التعايش بني شمال املتوسط وجنوبه. فهناك 
ق��وى إقليمية صاع��دة ذات نزعة ورؤية واس��تراتيجية 
مس��تقلة ع��ن اإلرادة األمريكي��ة تع��د مث��ار إعج��اب في 

جوانب، ومقلقة في جوانب أخرى في ذات الوقت.
فتركي��ا حاضرة ف��ي اإلقليم كقوة ناعم��ة اقتصادياً 
وسياس��ياً؛ باعتباره��ا منوذج��اً دميقراطي��اً، فضالً عن 
توسع حضورها السياسي والعسكري؛ إذ انها موجودة 
اآلن ف��ي اخللي��ج العرب��ي كاس��رة االحت��كار األمريك��ي 
واإليران��ي، وموج��ودة ف��ي البح��ر األحمر على س��واحل 

علماء إندونيس��يا« حتت ش��عار »إندونيسيا تتوحد من 
أجل القدس«. وشارك فيها شخصيات رسمية وشعبية، 
بينه��م رئي��س مجل��س األم��ة ورئي��س البرمل��ان ونائبه 
وحاك��م العاصم��ة جاكرت��ا، إضاف��ة إلى رئي��س حركة 

نهضة العلماء ورئيس احلركة احملمدية.
بع��دم  بالتعه��د  احلكوم��ة  املتظاه��رون  وطال��ب 
االعتراف بإس��رائيل حتت أي ظرف، ومقاطعة املنتجات 
اإلسرائيلية واألميركية، ودعوا حكومات الدول اإلسالمية 
والعربي��ة إلى نب��ذ خالفاته��ا والتوحد م��ن أجل حترير 

الصومال، وموجودة في بحر العرب من خالل املناورات 
املشتركة والتعاون مع باكستان، بل حاضرة في جنوب 
ش��رق آس��يا من خالل التعاون العس��كري م��ع البحرية 

االندونيسية. 
األه��م من ذلك ان تركيا تلعب دوراً قيادياً في اإلقليم 
العرب��ي، خصوص��اً ف��ي األزم��ة الس��ورية والعراقي��ة، 
وفاع��ل مؤث��ر يتعاظ��م دوره في املل��ف الفلس��طيني، ما 
يساعد على حتقيق التوازن املطلوب مع القوى اإلقليمية 
األخ��رى الصاعدة في املنطقة، وميهد الطريق مللء الفراغ 
الناجم ع��ن فقدان دول عربية لدورها القيادي في العالم 
اإلس��المي وغيبوبته��ا املفرط��ة وانع��دام الرؤي��ة ل��دى 

قياداتها السياسية.
ال ميك��ن جتاه��ل إيران كق��وة جيوسياس��ية مؤثرة 
ال ب��ّد م��ن التعام��ل معها بعي��داً ع��ن سياس��ة االحتماء 
بالكيان الصهيوني التي يرّوج لها بعض املساكني الذين 

القدس وفلسطني. 
كم��ا ن��دد عش��رات آالف الباكس��تانيني ف��ي مدين��ة 
كراتش��ي )جنوب باكس��تان( بق��رار الرئي��س األميركي، 
وطالبوا مبقاطعة املنتج��ات األميركية ومنتجات الدول 
املؤيدة للقرار األميركي. وتعهدوا مبواصلة االحتجاجات 
حتى تتراج��ع اإلدارة األميركية عن قراره��ا »الذي يضر 

بالسلم واالستقرار في الشرق األوسط والعالم«.
واشنطن.. ولندن

وفي العاصمة األميركية واش��نطن، تظاهر عدد من 

فقدوا أدوارهم السياس��ية والقيادية ف��ي العالم العربي 
واإلس��المي، واس��تنزفوا في صراعات وح��روب إقليمية 
معتمدي��ن على إدارة أمريكية مه��زوزة ومأزومة خذلتهم 
اكث��ر من م��رة، وعمقت أزمته��م وأبعدتهم ع��ن محيطهم 
العربي واإلس��المي، وجعلتهم أكثر انفص��االً عن الواقع 

وعن املشهد املتطور في النظام اإلقليمي والدولي.
نهاية الدور األمريكي في امللف الفلس��طيني وفي ما 
يس��مى عملية الس��الم يعد ضربة قوية للنفوذ والوجود 
األمريك��ي في املنطقة، ضرب��ة طال انتظاره��ا؛ فالوجود 
األمريكي راهن طويالً على القضية الفلسطينية كوسيلة 
لبس��ط نف��وذه وممارس��ته واس��تعراضه؛ نف��وذ طامل��ا 
تك��رس خلدم��ة الكي��ان؛ أم��ر ض��اق العرب واملس��لمون 
به ذرع��اً، لتأت��ي انتفاضة »العاصم��ة« لتنهي مخاضه 
العس��ير؛ فعجز أمريكا ع��ن نصرة حلفائه��ا األقوياء في 
جن��وب ش��رق آس��يا مؤش��ر ق��وي عل��ى انهي��ار نفوذها 
ومركزها العاملي؛ إذ ان طوكيو وس��يؤول حليفان مهمان 
لدع��م مركزه��ا االقتص��ادي ف��ي النظ��ام الدول��ي كق��وة 
قائ��دة ومتزعم��ة للنظ��ام الدول��ي ومتحكم��ة مبفاصل��ه 
االقتصادية، وخسارتها وانضمامها إلى السالم الصيني 
يعني نهاية حقبة الهيمنة االقتصادية ألمريكا ولعملتها 

»الدوالر« وألسواقها.
خس��ارة أمريكا في جنوب ش��رق آس��يا أعظم بكثير 
من خس��ارتها في منطقتن��ا، ونزعتها للعزل��ة تعبير عن 
عج��ز منعها م��ن التصعيد م��ع كوريا الش��مالية؛ فكيف 
م��ع الكي��ان الغاصب والفاقد للش��رعية، س��تتخلى عنه 
عاج��الً أو آجالً، فهو ال يعادل ش��يئاً إذاً ما قيس باليابان 
وكوري��ا اجلنوبية، فالكيان مجّرد وهم وحلم وأس��طورة 
أيديولوجي��ة ل��دى حفن��ة من اليم��ني املتط��رف وبعض 

االجنيليني املهووسني »بحرب مجدون« في أمريكا.
انته��اء ال��دور األمريك��ي حقيق��ة واقعة وملموس��ة 
تأخر الع��رب كثيراً ف��ي التعام��ل معها واالعت��راف بها، 
ب��ل ان بعضه��م يص��ر عل��ى انكارها بس��ذاجة وس��خف 
منقطع النظي��ر؛ إذ حان الوقت لبدء االس��تعدادات وبذل 
اجله��ود للتكيف مع هذه احلقيقة، أم��ا من يعولون على 
أمري��كا والكي��ان فه��م مجموعة من الس��طحيني الس��ذج 
الذي��ن راهنوا على الوهم، وباتوا مثار ش��فقة وس��خرية 
ف��ي املنطق��ة العربية لكث��رة ما أنفق��وا على ه��ذا الوهم، 

خصوصاً في األشهر األخيرة.{

الفلس��طينيني والعرب واألميركيني احتجاج��اً على قرار 
ترام��ب، وش��ارك ف��ي املظاهرة الت��ي نظمت ق��رب البيت 
األبيض ممثلون عن منظمات أميركية. وحمل املتظاهرون 
أعالم فلس��طني، ورفعوا الفت��ات ورددوا هتافات تطالب 
بإلغاء قرار ترامب، وطالبوا بإنهاء االحتالل اإلس��رائيلي 

لألراضي الفلسطيني، مبا فيها القدس.
كما دع��ا احملتجون إل��ى إزالة املس��توطنات ووقف 
التمويل والدعم األميركي للحكومة اإلسرائيلية وإلزامها 
بوقف االنتهاكات ضد الش��عب الفلس��طيني ومحاس��بة 

املسؤولني عن هذه االنتهاكات.
وف��ي بريطانيا، دعا ناش��طون ع��رب وبريطانيون 
الدول األوروبية إلى اتخاذ موقف حازم إزاء قرار الرئيس 
األميركي، ولصياغة مقاربة جديدة في مواجهة االنحياز 

األميركي الصارخ إلسرائيل.
واحتش��د العش��رات ف��ي مي��دان بيكاديل��ي وس��ط 
مدينة مانشستر ش��مال بريطانيا مساء السبت تضامناً 
مع الفلسطينيني الذين قدموا شهداء ومئات املصابني في 
مواجهات مع االحتالل اإلسرائيلي، تلبية لدعوة املنتدى 
الفلسطيني في مانشس��تر وحملة »التضامن البريطاني 
مع الش��عب الفلس��طيني« ومؤسس��ات متضامنة أخرى 

دعت إلى االستمرار في احلراك الشعبي دعماً للقدس.
وفي هذا الس��ياق، نظم العش��رات يوم السبت وقفة 
أم��ام الس��فارة األميركي��ة بالعاصم��ة النمس��اوية فيينا 
احتجاجاً على اعتراف واش��نطن مبدينة القدس احملتلة 
عاصم��ة إلس��رائيل، ورفع احملتج��ون الفت��ات مناهضة 
للقرار األميركي كتب عليها »فلس��طني حّرة«، »ال حلصار 

القدس«.
كم��ا ش��هدت م��دن أملاني��ة مظاه��رات من��ددة بقرار 
ترامب، وطالب املشاركون فيها بتقدمي الدعم 

للشعب الفلسطيني وإنهاء االحتالل.
ي��وم  ش��هدت  جزائري��ة  م��دن  وكان��ت 
الس��بت جتمعات جماهيرية حاشدة نصرة 
للق��دس وتندي��داً بق��رار الرئي��س األميركي، 
وقد غصت مختل��ف القاع��ات الرياضية في 
والي��ات ع��دة باجلماهي��ر الت��ي اس��تجابت 

لدعوات التضامن مع القضية الفلسطينية.
ورف��ع احملتج��ون األعالم الفلس��طينية 
جنب��اً إل��ى جن��ب م��ع األع��الم اجلزائري��ة، 
ورددوا الهتاف��ات املطالب��ة بوق��ف التطبيع 
م��ع إس��رائيل، واتخاذ خط��وات عملية لدعم 

الفلسطينيني.{

بقلم: حازم عياد 
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حدود األكراد و»سوتشي« المقبل.. في سورية واإلقليم

التخوين بين النظام السوري والمقاتلين األكراد: عدٌّ عكسي للصدام العسكري؟

حدودن��ا ح��دود ال��دم، قاله��ا م��رة رئي��س إقليم 
كردستان العراق، مسعود البارزاني، وأشار فيها إلى 
دولت��ه املتخيلة، عل��ى أثر توظيف امليليش��يا الكردية 
)البيش��مركة( ف��ي احل��رب األميركي��ة اإليراني��ة ضد 
تنظيم الدولة اإلس��المية )داعش(، وقد ساهمت فعالً 
بدح��ره، ولك��ن ل��م ُيَجْز، ح��ني ذهب نحو االس��تفتاء، 
رافض��اً كل النصائ��ح الدولي��ة، وال س��يما األميركي��ة 
والتركي��ة، االكتفاء مبا كان متحقق��اً قبل احلرب على 
»داعش«. خس��ر مس��عود كثيراً، بل خسر نفسه، فتم 
اس��تبعاده عن حك��م إقليم ش��مال العراق ف��ي الوقت 

الراهن، وإن ُنقل إلى ابن أخيه! 
إذاً ال تغييرات في ش��رقنا، تشمل تغيير اخلرائط 
كم��ا »ثرث��ر« كث��ٌر. وينطب��ق األم��ر عينه على إفش��ال 
محاص��رة دولة قطر وتهميش��ها، بحج��ة التوافق مع 
سياسات الرئيس األميركي دونالد ترامب، في احلرب 
على اإلرهاب. وقلص التقارب التركي الروسي مشروع 
رئي��س احل��زب االحت��ادي الدميقراط��ي )الك��ردي(، 
صال��ح مس��لم، فوضع��ت عفري��ن حت��ت الوصاي��ة 
الروسية، ورمبا الحقاً التركية، وكذلك سيطرت تركيا 
على جرابلس والباب وس��واها، مبا ينه��ي قيام إقليم 

كردي سوري ُمتوهم 
الترك��ي  التق��ارب 
األميرك��ي أخيراً، وأّن 
الس��الح  توريد  مبرر 
لألك��راد  األميرك��ي 
وكذل��ك  انته��ى،  ق��د 
مب��ّرر وج��ود اجلنود 
أيض��اً،  األمي��ركان 
هن��اك  وبالتال��ي 
إشارة واضحة للكرد 
الوحي��د  املمك��ن  أن 
االنخراط في املشروع 
السوري، وأاّل يحلموا 

فتحت تصريحاٌت لرئيس النظام الس��وري بشار 
األس��د اته��م فيها جانباً م��ن أكراد س��ورية باخليانة، 
الباب واسعاً أمام احتماالت التصعيد الذي رمبا يصل 
إلى حّد الصدام املسلح بني النظام والوحدات الكردية 
الت��ي تش��كل م��ع فصائ��ل أخرى م��ا ُيع��رف ب�»قوات 
س��ورية الدميقراطي��ة«، التي لم تتأخر ف��ي الرد على 
تصريحات األس��د، واتهمته »بفتح أب��واب البالد أمام 
جحافل اإلره��اب األجنبي«. وكان الفت��اً أن رد »قوات 
س��ورية الدميقراطي��ة«، وحزب االحت��اد الدميقراطي 
ال��ذي يتخذ من الوحدات الكردية ذراعاً عس��كرية له، 
وصل إلى حد اتهام بش��ار األسد ب�»اخليانة«، وهو ما 
يؤكد أن العالقة بني الطرفني باتت مرش��حة لتصعيد 
كبي��ر، رمبا لن يحول دون وقوعه في يد الروس الذين 
يدعمون األس��د من جهة، واألميركي��ني الذين يدعمون 
األكراد من جهة ثاني��ة. وكان متوقعاً أن يقطع النظام 
اخليط ال��ذي يربطه مع الوح��دات الكردية مع انتهاء 
احلرب على تنظيم »داعش«، إذ ال يزال النظام يسعى 
إلى إعادة سورية إلى ما كانت عليه قبل 2011، حيث 

السيطرة املطلقة التي ال ينافسه عليها أحد.
وقد َوَسم بشار األسد، املنضوين في »قسد«، التي 
تشكل الوحدات الكردية ثقلها الرئيسي، ب�»اخليانة«، 
تصريح��ات  ف��ي  املاض��ي،  االثن��ني  مس��اء  ق��ال،  إذ 
تلفزيوني��ة عقب لقائه وفداً روس��ياً في دمش��ق: »كل 
من يعمل لصالح األجنب��ي، خاصة اآلن حتت القيادة 
األميركي��ة )....( كل م��ن يعم��ل حت��ت قي��ادة أي بلد 
أجنبي في بلده وضد جيش��ه وضد ش��عبه هو خائن، 
بكل بساطة، بغض النظر عن التسمية، هذا هو تقييمنا 
لتلك املجموعات التي تعمل لصالح األميركيني«. ولم 
يس��بق لألس��د أن ش��ّن هجوماً على الق��وات الكردية 
التي تعمل بدعم من التحال��ف الدولي بهذه الطريقة، 
إذ لطاملا اتهمت املعارضة السورية الوحدات الكردية 
بالتنس��يق الكامل مع قوات النظام ف��ي املناطق التي 
تسيطر عليها، خصوصاً في محافظة احلسكة أقصى 

شمال شرقي سورية.

بأكث��ر مم��ا لبقي��ة امل��دن الس��ورية، أي مبواطنة لكل 
السوريني وحقوق ثقافية وتعليمية وإنهاء كل أشكال 
التميي��ز القوم��ي، وه��و أم��ر تتف��ق علي��ه »املعارضة 
وامل��واالة«، وكذلك أصبحت ق��وى كردية عديدة تأخذ 
به؛ وجود أطراف كردية تتوهم بأن حقوق الكرد أكثر 

من ذلك يقع في باب »الهلوسة«، وال شيء آخر. 
يح��ق للكرد، كما للع��رب )األح��واز( الطموح في 
ح��ق تقرير املصي��ر، لكن ه��ذا األمر يتطل��ب  تغييراٍت 
كب��رى، وكما قلن��ا ال مجال له��ا حالياً، ب��ل وليس من 
إمكاني��ة لتوحيد البالد العربية ذاته��ا، وال »املناطق« 
الكردية. في ظل هذا الوض��ع، يصبح املمكن هو البدء 
بتحقي��ق الدولة الوطنية، مبا ال ينفي التمايز القومي، 
ب��ل ويحافظ عليه جلهة اإلث��راء الوطني، وتصبح كل 
محاول��ة للتماي��ز القومي عل��ى حس��اب الوطني، كما 
يفع��ل تيار ك��ردي عريض، وااللتح��اق باخلارج، كما 
توهم مس��عود البارزان��ي أن األميركان س��يكافئونه، 

يصبح مضّرة مبصالح الكرد أوالً، وبالعرب ثانياً. 
انتهت احلرب الواس��عة في س��ورية، واآلن ُتدّور 
الزوايا ملصلحة احلل السياسي، الذي سيكون صفقة 
متكامل��ة بني ال��روس واألميركان، وقد تش��مل قضايا 

ول��م يتأخ��ر رد »ق��وات س��ورية الدميقراطي��ة« 
على »القصف السياس��ي« املفاجئ من األس��د، فقالت 
في بي��ان ش��ديد اللهجة، إن األس��د اتهمه��ا باخليانة 
»ألنها قصمت ظهر اإلرهاب في شمال سورية، وقلبت 
الطاولة على من كان يراهن على اإلرهاب«، وأش��ارت 
إلى أنها »لم تس��تغرب ه��ذه التصريح��ات«، واصفًة 
نفس��ها بأنها »جيش وطني يحارب اإلرهاب ويدحره 

في كل امليادين«. 
ولفتت »قس��د« إلى أن األس��د وما بق��ي من نظام 
حكم��ه، هم آخر م��ن يحق له��م احلديث ع��ن اخليانة 
وجتلياته��ا. ومض��ت »ق��وات س��ورية الدميقراطية« 
ف��ي ردها قائل��ة إن هذا النظام هو املس��ؤول مباش��رة 
ع��ن إط��الق ي��د الفصائ��ل الطائفية ف��ي الب��الد، التي 
عاثت فس��اداً في نسيج س��ورية، أرضاً وشعباً، وهذا 
النظام هو من فتح أبواب الب��الد على مصراعيها أمام 
جحاف��ل اإلرهاب األجنبي التي ج��اءت من كل أصقاع 
األرض، كما أنه هو بال��ذات الذي أطلق كل اإلرهابيني 
م��ن س��جونه ليلِغ��وا ف��ي دم��اء الس��وريني مبختلف 

تشعباتهم.
كم��ا اعتب��رت »ق��وات س��ورية الدميقراطية« أن 
النظام »ما زال يراهن عل��ى الفتنة الطائفية والعرقية 

وف��ق  ويتخدن��ق 
املعطي��ات«.  ه��ذه 
»ه��و  وأضاف��ت: 
بذات��ه أح��د تعاريف 
اخليان��ة الت��ي إن لم 
يتصّد لها السوريون 
س��يؤدي بالبالد إلى 
التقس��يم، وهو ما لن 
تسمح به قواتنا بأي 
األشكال«.  من  ش��كل 
»قس��د«  رّد  ويش��ير 
اعتب��رت  أنه��ا  إل��ى 
األس��د  تصريح��ات 

إش��كالية كثي��رة بني الدولت��ني؛ يدعم فكرتنا ما ُنش��ر 
أخي��راً عن تفكير الروس، وكذل��ك األميركان، بتقليص 
قواتهم��ا ف��ي س��ورية، وبالتال��ي كل املع��ارك الت��ي 
يش��نها النظام، ومع��ه إي��ران، هي معارك هامش��ية، 
كما احلال ضد الغوط��ة أو درعا أو ريف حلب الغربي 
وري��ف حم��ص الش��مالي أو في أري��اف حم��اة، وهي 
ستس��تنزف قواتهما، ولكنها لن حتقق شيئاً يذكر، ما 
دام ال��روس يعملون حثيثاً من أجل احلل السياس��ي؛ 
أقصد أن الروس، عبر مسار أستانة ومؤمتر سوتشي 
الالح��ق، س��يعملون م��ن أجل جل��ب أطراف س��ورية 
كثي��رة إلخضاعها، وضب��ط مناطقه��ا، ومترير الوقت 
إلع��داد الصفق��ة مع أمي��ركا، وفي الوقت نفس��ه إفهام 
اإليراني��ني أن ال م��كان لهم في س��ورية. وه��ذا يتطلب 
بالض��رورة التخلص من اجليوش احمللية، وتش��كيل 
جي��ش موحد جديد كم��ا تقول وثائق جني��ف، وداللة 
سحب جنود الدول العظمى، رسالة جلميع السوريني 
أن عليكم أن تتخلصوا من أوهام املناطقية، واالندماج 
مبش��روع س��وري، بإش��راف كل من روس��يا وأميركا 

بشكل خاص. 
يتحقق التوافق الروسي األميركي تدريجاً؛ فهناك 
تقاس��م ملناطق غ��رب الفرات وش��رقه، وهناك مناطق 
خفض التوتر، وإفش��ال جلولة جني��ف الثامنة، بغية 
إعداد السوريني من أجل تش��كيل حكومة توافقية بني 
النظام واملعارضة، ونس��ف فكرة أهداف الثورة، وهو 
م��ا حتقق في بي��ان املعارضة في مؤمت��ر الرياض 2، 
مع ذل��ك، فإن لقاء جنيف يتم حت��ت القرارات الدولية 
الس��ابقة، وال س��يما مرجعي��ة بي��ان جني��ف 1 وقرار 
مجلس األمن 2118، ونس��بياً 2254، وهو يخّفف من 
الدور الدولي، وُيعلي من ش��أن الدور الس��وري، وهذا 
ال يحقق مصالح االحتالل الروس��ي أو األميركي. ومن 
هنا، هناك سوتش��ي جديد س��ينعقد قريب��اً، ويخص 

املباغت��ة نذير تصعيد عس��كري جتاهها بع��د انتهاء 
معركة النظام ضد تنظيم »داعش« في ش��رقي البالد. 
ويتوق��ع أن يح��اول النظ��ام اس��تعادة املناط��ق التي 
تقع حتت س��يطرة هذه الق��وات، خاصة في دير الزور 
والرق��ة. وأث��ارت تصريح��ات األس��د حفيظ��ة ح��زب 
االحت��اد الدميقراطي، املع��روف اختصاراً ب�)ب ي د(، 
وهو يعّد من أكبر األحزاب الكردية في داخل س��ورية، 
ويتخ��ذ م��ن الوح��دات الكردي��ة ذراع��اً عس��كرية له. 
واعتبر مستش��ار الرئاسة املش��تركة حلزب »االحتاد 
الدميقراطي«، س��يهانوك ديبو، أن تصريحات األس��د 
»كالم ف��ي اله��واء، وحدي��ث م��ْن دون تأثي��ر«. ولفت 
في منش��ور ل��ه على موقع فيس��بوك إل��ى أن »ما قاله 
بش��ار األسد محاولة فاش��لة لقطع الطريق على احلل 

الدميقراطي لألزمة السورية«.
كما تأتي هذه التصريحات في خضم استعدادات 
عس��كرية تركية لتوجي��ه »ضربة« للق��وات الكردية، 
يتوقع أن تكون في منطقة عفرين ش��مال غربي حلب، 
لوض��ع ح��د نهائ��ي لطم��وح هذه الق��وات في إنش��اء 
إقلي��م ذي صبغ��ة كردي��ة عل��ى الش��ريط احل��دودي 
الس��وري م��ع تركيا. لك��ن رمبا فات بش��ار األس��د أن 
هن��اك تنس��يقاً عس��كرياً عالي املس��توى ب��ني »قوات 

املعارض��ة والنظام، مهمت��ه اإلقرار ب��دور االحتالالت 
على سورية. 

رفض��ت تركي��ا متثي��ل »االحت��اد الدميقراط��ي«، 
بقيادة صالح مسلم، في سوتشي، وفي كل املؤمترات 
اخلاصة مبستقبل سورية، واآلن تهمش أميركا قوات 
س��ورية الدميقراطي��ة التابعة ل��ه، وتؤكد أن إرس��اء 
القواعد األميركية في احلس��كة ودير الزور وسواهما، 
يتحق��ق بالتواف��ق م��ع  ال��روس واألت��راك. وال ميك��ن 
تهمي��ش تركي��ا ملصلح��ة األكراد، كم��ا مّت ف��ي العراق 
وس��يتم في س��ورية؛ وبالتال��ي في سوتش��ي املقبل، 
أو ف��ي أي صفقات دولية تخص س��ورية،  وس��يكون 
شكل احلكم الالمركزية اإلدارية، ومبا يعيد للعاصمة 
قوته��ا، ولكن ليس وفق م��ا كان، وليس بالتأكيد وفق 
مفه��وم الفيدرالي��ة؛ فما حص��ل من دمار في س��ورية، 
يتطل��ب حلوالً عل��ى صعيد الدولة الس��ورية بأكملها. 
وبالتالي، يتطلب إعادة إعمار ُيخطط له في العاصمة، 
وينفذ ف��ي كل املدن، ووفق��اً للم��وارد الوطنية، وليس 
املوارد احمللية لكل مدينة، كم��ا في فكرة الفدرلة. أريد 
القول: الكرد الس��وريون معني��ون باالنتماء الوطني، 
وترك األوهام املتعلقة بفكرة احلك��م الذاتي، والتفكير 
مبصاحلهم على حساب بقية السوريني، كما فعل مرة 
مسعود البارزاني، واالنضواء الكامل في إطار مشروع 
وطني يحقق لهم ذلك. أوضحت أميركا ذلك عبر إيقاف 
توريد الس��الح، وس��حب قس��م من جنودها، وأوضح 
ال��روس أن عالقته��م مع تركي��ا هي األس��اس، ويؤكد 
األمي��ركان الفكرة ذاتها. لن يك��ون النظام واإليرانيون 
ه��م املأوى مجّدداً لصالح مس��لم، فهم أيضاً يرفضون 

دعم أي مشروع قومي على حساب الدولة السورية. 
الك��رد كم��ا الع��رب، يفت��رض أن يتخلص��وا م��ن 
مخيلتهم العدائي��ة لآلخر، ويتبنوا فك��رة بناء الدولة 
الوطني��ة؛ وه��ذا ل��ن يتحق��ق له��م قب��ل التخلص من 
االعتماد على ال��دول اخلارجية حملاربة أبناء القومية 
األخرى في بلدهم ذاته؛ في »سوتش��ي« املقبل وغيره 
رمب��ا، املمكن الوحيد بناء دولة لصالح اجلميع، لكنها 
ستكون دولة تابعة، وسيكون شعبها قابالً لالحتراب 
الداخل��ي. فه��ل يق��رأ الك��رد ال��درس العراق��ي جي��داً، 
ويس��توعبوا أن ال تغيي��رات ف��ي اخلرائ��ط واحل��دود 

السابقة ملا قبل 2011؟ نأمل ذلك.{

س��ورية الدميقراطية« واجلانب الروسي، أهم حليف 
لألس��د، جتلى في أكث��ر من صعيد، وهو م��ا قد يؤدي 
دوراً في وأد أي محاولة من قبل النظام لضرب القوات 
الكردي��ة، خصوص��اً ف��ي دير ال��زور. وم��ن املتوقع أال 
تنساق روسيا وراء محاوالت األسد الصدام العسكري 
مع القوات الكردية، ألن ذلك يفتح باب صدام أكبر بني 
الروس واألميركيني، يتفاداه الطرفان، ألنه قد ال يبقى 

حبيس احلدود السورية.
وم��ّرت العالقة ب��ني األك��راد الس��وريني والنظام 
مبراح��ل وتقلبات عدة، إذ قام النظ��ام بإقصاء األكراد 
وتهميشهم منذ عام 1963، وحتى عام 2011، تاريخ 
بدء الثورة الس��ورية التي ش��ارك فيها ع��دد كبير من 
األك��راد. لكن ظهور الوح��دات الكردية ف��ي أواخر ذاك 
العام جعل القضية الكردية في س��ورية تأخذ مس��اراً 
واملجل��س  الس��ورية،  املعارض��ة  تته��م  إذ  مختلف��اً، 
الوطن��ي الكردي هذه الوحدات بالتنس��يق مع النظام 
لوأد احلراك الثوري السوري الكردي، وحتييد املناطق 
الكردي��ة عن الث��ورة. كما تؤكد مص��ادر في املعارضة 
أن النظ��ام س��لّم أكث��ر م��ن نص��ف مس��احة محافظة 
احلس��كة للوح��دات الكردي��ة، كم��ا زودها بالس��الح 
والذخي��رة. وتذه��ب املص��ادر إل��ى الق��ول إن ق��وات 
»س��ورية الدميقراطي��ة« مج��رد قناع له��ذه الوحدات 
الت��ي باتت تس��يطر على نحو ربع مس��احة س��ورية 
بع��د طردها تنظيم داعش بدعم م��ن التحالف الدولي 
م��ن ريف احلس��كة ودي��ر ال��زور وبعض ري��ف حلب 
الش��مالي الش��رقي، فضالً عن محافظة الرقة، وأعلنت 
»إدارة ذاتي��ة« ف��ي أغل��ب ه��ذه املناط��ق. كم��ا أجرت 
انتخاب��ات محلية، في مس��عى لترس��يخ وج��ود دائم 
يبدو أن األطراف اإلقليمي��ة تعمل على منعه. وجاءت 
تصريح��ات األس��د تأكي��داً لنيَّ��ة النظ��ام لالنتقال في 
عالقت��ه مع الوحدات الكردية إلى مس��تويات جديدة، 

في ظل تغّير معادالت الصراع على سورية.{

بقلم: عمار ديوب

بقلم: محمد أمني
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التصعيد التركي اإلسرائيلي: هل يحّطم قواعد العالقة القديمة؟

هل ُهزم »داعش« في العراق حقًا؟!

حتم��ل احلرب الكالمي��ة التي تفّج��رت بني الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيام��ني ن��ن ياهو ف��ي أعقاب ق��رار الرئي��س األميركي 
دونال��د ترام��ب االعتراف بالق��دس عاصمة إلس��رائيل، 
ف��ي طياتها طاق��ة كامنة لتهدي��د مس��تقبل العالقة بني 
اجلانب��ني. وه��ي العالقة الت��ي مت تطبيعها مج��دداً قبل 
ع��ام ف��ي أعقاب اعت��ذار تل أبي��ب عن مهاجم��ة اجليش 
اإلس��رائيلي س��فينة »ماف��ي مرمرة«، الت��ي كانت ضمن 
»أس��طول احلرية«، ال��ذي توجه أواخر أي��ار 2010 إلى 
قطاع غزة، وتقدميها تعويضات لعوائل نشطاء السالم 

األتراك الذين قتلوا في املداهمة.
وه��ّدد أردوغان بقط��ع العالقة بإس��رائيل في حال 
س��اهم قرار ترامب باملس باملكانة السياس��ية والدينية 
للقدس، ع��الوة على أنه اعتبر أن القمع الوحش��ي الذي 
تس��تخدمه إس��رائيل ف��ي التعاط��ي م��ع االحتجاج��ات 
اجلماهيري��ة الفلس��طينية على الق��رار، دلي��ل على أنها 
»دول��ة إرهاب تقتل األطفال«، مش��دداً عل��ى أن تركيا لن 
ت��دع إس��رائيل »تنفرد بالق��دس«. وفي املقابل، اس��تغل 
نن ياه��و املؤمتر الصحاف��ي الذي عقده ي��وم األحد في 
باريس مع الرئيس الفرنس��ي إميانويل ماكرون وهاجم 
أردوغان بش��دة، قائالً: »ليس بوس��ع أردوغان أن يقّدم 
لنا العظات، هذا اإلنس��ان الذي يفجر القرى الكردية في 
تركيا ويلقي الصحافيني في الس��جون، ويس��اعد إيران 
عل��ى اإلفالت من العقوبات الدولية ويس��اعد اإلرهابيني 
ف��ي غزة عل��ى مهاجم��ة املدنيني الع��ّزل. علي��ه أن يلقي 

عظاته في مكان آخر«.
وقد تنافست نخب اليمني اإلس��رائيلي في مهاجمة 
أردوغ��ان والدع��وة إل��ى قطع العالق��ات الدبلوماس��ية 
واالقتصادي��ة ف��وراً مع أنق��رة. فقد كتب وزي��ر الداخلية 
اإلس��رائيلي الس��ابق الليك��ودي جدع��ون س��اعر ي��وم 
األح��د، على »تويتر«: »لقد قل��ت إن االتفاق الذي أجبرنا 
على تق��دمي االعت��ذار لتركي��ا والتعويض��ات كان خطأً، 
فالعالق��ات م��ع تركي��ا لن تتط��ّور طامل��ا ظ��ّل أردوغان 
رئيس��اً، في حني دعا املعلّق اليميني يعكوف إحمئير في 
مقال نش��رته »يس��رائيل هيوم« يوم األحد، إلى املبادرة 
لقطع العالقات مع تركيا على اعتبار أن أردوغان »مصّر 

فقط على املّس مبصالح إسرائيل«.

احتف��ل الع��راق، رس��مياً وش��عبياً، بع��د إع��الن 
رئيس ال��وزراء والقائد العام للقوات املس��لحة، حيدر 
العب��ادي، ف��ي التاس��ع م��ن  كان��ون األول اجل��اري، 
بنهاية احلرب على ما يسمى تنظيم الدولة اإلسالمية 
)داع��ش( وهزميت��ه، وتطهي��ر كل األراض��ي العراقية 
م��ن أي وجود عس��كري له. فبعد م��رور أكثر من ثالث 
س��نوات على احت��الل »داعش« ثلث مس��احة العراق 
وفرض��ه النظام )األعنف( رمبا ف��ي التاريخ احلديث، 
وس��يطرته املطلق��ة عل��ى زم��ام املب��ادرة العس��كرية 
واملنهجية لش��ؤون احملافظات الت��ي هيمن عليها، في 
ظ��ل صمت وتراخ إقليم��ي ودولي، وم��ن قبله عراقي، 
جتّمع العالم ليعلن احلرب على »داعش« في سورية 
والع��راق، وانتظم التحالف الدولي بش��كٍل ال مثيل له 
ليوج��ه الضرب��ات الدقيقة واملؤث��رة واملكثف��ة، دعماً 
لتح��ّرك اجليش العراقي والق��وى األخرى في اجلانب 

السوري. 
الالفت، وما يجب أن ال يغيب عن املش��هد أبداً، هو 
تصري��ح العبادي في »خط��اب النصر«: »إن الظروف 

لك��ن احل��رب الكالمي��ة ب��ني أردوغ��ان ون��ن ياهو 
متّث��ل فقط طرف جب��ل اجلليد، الذي يخف��ي وراءه بيئة 
تدف��ع نح��و توتير العالق��ة ب��ني اجلانبني. فمم��ا يجعل 
إس��رائيل تب��دي حساس��ية كبي��رة حتدي��داً إزاء مواقف 
أردوغان بش��أن الق��دس، حقيقة أن تل أبي��ب تنطلق من 
افت��راض مف��اده أن أنقرة تتدّخل عملي��اً من أجل تكريس 
بيئة تضمن تواصل تس��ليط الض��وء على القدس لتبقى 
في ب��ؤرة االهتم��ام العرب��ي واإلس��المي والعاملي. وفي 
حتقيق نش��رته أخيراً صحيفة »يسرائيل هيوم«، عّددت 
محاف��ل أمنية إس��رائيلية أمناط الس��لوك ال��ذي وصفته 
ب�»املش��بوه« الذي تقوم ب��ه تركيا في الق��دس، وضمنه 
تق��دمي دع��م م��ادي للجه��ات الفلس��طينية الت��ي تتوّلى 
التص��دي حلمالت املداهم��ة التي يتعّرض له��ا األقصى، 
فض��الً عن مزاعم هذه احملافل ب��أن عدداً كبيراً من األتراك 
الذين يصل��ون إلى الق��دس بهدف الس��ياحة الدينية قد 
ش��اركوا في املواجهات الت��ي اندلعت خالل هبة األقصى 

األخيرة.
في الوقت ذاته، فإن احملافل الرس��مية اإلس��رائيلية 

التي س��محت بنش��أة التنظيم لم تخت��ِف بعد«. نعم، 
وه��و م��ا يج��ب التركي��ز علي��ه، س��واء م��ن الناحي��ة 
املرتبط��ة بأس��لوب إدارة احلك��م في الع��راق )وغيره 
من مناطق التمّدد الداعش��ي( أوالً، ثم حجم التدخالت 
األجنبي��ة، وما يرافقها من ضرٍر لش��عوٍب لم تعد آمنة 
في أوطانها، جّراء االس��تباحة الدائمة وش��به املطلقة 
من دول عظمى، وأخ��رى إقليمية مهيمنة، أو دول ذات 

نفوذ وسطوة مالية واقتصادية مؤثرة. 
الظ��روف التي أنتج��ت »داعش« هي اليوم أش��د 
وأقس��ى، وأكثر إيذاًء وتعقيداً مما كانت عليه في  عام 
الوث��وب األبرز لهذا التنظي��م واحتالله مدينة املوصل 
)2014(، ولع��ل م��ن أب��رز القضاي��ا الراهن��ة التي قد 
جتعل م��ن عودة التنظيم اإلرهابي، أو رمبا غيره ممن 
سيحمل اس��ماً أو ش��عاراً مختلفاً، هي قضايا الفساد، 
النازحني واملهجّرين، س��طوة امليليش��يات املس��لحة، 
انتش��ار  البطال��ة،  قانون��ي،  غي��ر  بش��كل  الس��جناء 
األمية واجله��ل، الطائفي��ة، تدخالت ال��دول اإلقليمية 
في الش��ؤون العراقية والس��ورية حتدي��داً.. وأضاف 
دونالد  األميرك��ي،  الرئي��س 
ترامب، إلى كل تلك املؤثرات 
الس��لبية عامالً خطيراً آخر، 
إث��ر ق��راره باعتم��اد القدس 
أبدي��ة  عاصم��ة  الش��ريف 

للكيان الصهيوني. 
عوام��ل  م��ن  عام��ل  كل 
وانتش��اره  اإلره��اب  والدة 
وتنظيماته يحتاج لصفحات 
تفاصي��ل  تكش��ف  مطّول��ة، 
واس��عة ع��ن حج��م الضرر 
الش��عب  بح��ق  احلاص��ل 

تعّب��ر عن قلقها الش��ديد م��ن مجاهرة احلكوم��ة التركية 
بعالقاته��ا م��ع قي��ادة احلرك��ة اإلس��المية ف��ي الداخ��ل 
الت��ي يقودها الش��يخ رائد صالح، ال��ذي حتّمله تل أبيب 
املس��ؤولية ع��ن لعب الدور األب��رز في التحري��ض عليها 
من خالل إبراز تهديدات إس��رائيل للمسجد األقصى. وقد 
احتّج��ت وزيرة القضاء اإلس��رائيلي إياليت ش��اكيد لدى 
السفارة التركية في تل أبيب على دعوتها للشيخ صالح 
حلضور حفل إفطار نظمته السفارة في رمضان املاضي.

كذلك، فإن إس��رائيل تبدي قلقاً من إقدام تركيا على 
متويل مش��اريع ته��دف للحفاظ على الطابع اإلس��المي 
للمدينة املقدس��ة. ومما يزي��د األمور تعقي��داً، حقيقة أن 
دوائ��ر صنع القرار ف��ي تل أبيب قلقة م��ن طابع العالقة 
ب��ني تركي��ا وحرك��ة »حم��اس«، وزعمها بأن مش��اريع 
إعادة اإلعم��ار التي متّولها أنقرة ف��ي قطاع غزة »تهدف 
إلى تعزيز مكانة حماس«. ومما يقلّص من قيمة العالقة 
مع تركيا لدى تل أبيب حقيقة أن كل املؤشرات تدّل على 

العراق��ي على س��بيل احلصر؛ فف��ي ملف الفس��اد، ما 
زال العراق في أس��وأ حاالته الت��ي رمبا تتجاوز حاله 
ع��ام 2014، وه��ذه حقائ��ق أجمله��ا رئي��س ال��وزراء 
العراقي، بوصف الفس��اد مرضاً متفش��ياً في العراق، 
ويحتل املرتبة األولى في اهتمامات الرجل الشخصية 
باملواجه��ة والتصدي، وهو يعلم حجم التركة الثقيلة 
الت��ي علي��ه أن يواجهها، وه��ي منذ ع��ام 2003 رمبا 
تسببت بشكل رئيسي في إنتاج تنظيمات إرهابية في 

العراق، القاعدة و»داعش« وغيرهما. 
تق��ول منظمات حقوقية عراقي��ة إن أكثر من 270 
أل��ف معتقل حت��ت ظ��روف تعذيب قاس��ية، وبغياب 
ش��به كامل ل��دور القضاء في االطالع عل��ى ملفاتهم أو 
حس��مها، وهو أم��ر مرتبط بفس��اد القضاء وبس��طوة 
امليليش��يات املس��لحة واألحزاب املتنف��ذة على رجال 
القضاء ف��ي العراق ترهيب��اً وليس ترغيب��اً، وحتى ال 
يع��ود »داعش« بث��وب آخ��ر أو بصيغة أخ��رى، على 
العبادي أن يباش��ر بحس��م ملفات هؤالء احملتجزين؛ 
ف��أي مظل��وم من ه��ؤالء قد يك��ون مش��روعاً أقوى من 
مش��روع البغ��دادي، أو أب��و مصعب الزرق��اوي، حال 

توفر الظروف له. 
مش��كالت كثيرة وخطيرة، كل منه��ا كفيل بزراعة 
واحٍد من أش��كال اإلرهاب ونش��ره في ع��راق ال وجود 
لس��لطة وطني��ة فاعل��ة في��ه؛ فيه س��تة مالي��ني أمي، 
خمس��ة ماليني ونص��ف مليون طف��ل يتي��م، مليونان 
ونص��ف ملي��ون أرمل��ة، 40% من الش��عب حتت خط 
الفق��ر، أكث��ر م��ن ثلثه ب��دون عم��ل، وأكثر م��ن نصفه 

يتعاطى املخدرات بشكل أو بآخر. 
امللف احلس��اس واخلطير ج��داً، الذي هو عرضة 

عدم التقاء املصالح اإلقليمية لكل من أنقرة وتل أبيب، ال 
سيما في سورية والعالقة مع إيران واألكراد.

لك��ن ومع كل ما تقّدم، فإن��ه ال يوجد ما يدّل على أن 
كالً من تركيا وإس��رائيل تتجه��ان لتحطيم قواعد اللعبة 
وص��والً إلى قطع العالق��ات الدبلوماس��ية. فتركيا تعي 
أن قطع العالقات مع إسرائيل سيجعلها غير قادرة على 
التأثير في الس��احة الفلس��طينية، س��واء ف��ي القدس أو 
قطاع غزة. وفي املقابل، فإن إلسرائيل مصلحة واضحة 
في احت��واء التوتر، عل��ى اعتبار أنها تراه��ن على تنفيذ 
صفق��ة تصدير الغاز لتركيا، الت��ي مّت التوّصل إليها قبل 
عدة أش��هر. فعلى الرغم من أن إسرائيل وقعت األسبوع 
املاض��ي م��ع كل م��ن إيطالي��ا وقب��رص واليون��ان على 
اتف��اق يقضي ببن��اء أنبوب ينق��ل الغاز »اإلس��رائيلي« 
إل��ى إيطاليا ومي��ّر باملي��اه االقتصادية ل��كل من قبرص 
واليون��ان، ليضخ الغاز بعد ذلك إل��ى بقية دول االحتاد 
األوروبي، إاّل أّن هذا املش��روع سينجز عام 2025، فضالً 
عن أن هناك حتّديات كبيرة تواجهه، ال س��يما في مجال 
التموي��ل، إذ إن كلف��ة هذا املش��روع تصل إل��ى 25 مليار 
دوالر، وه��ي تبل��غ أضعاف كلف��ة نقل الغاز إل��ى تركيا. 
م��ن هن��ا، فإنه ف��ي ح��ال تراجع��ت ح��ّدة االحتجاجات 
اجلماهيرية ضد ق��رار ترامب وتقلّصت معها حّدة القمع 
اإلس��رائيلي، فإنه ميك��ن أن يقتنع أردوغ��ان ونن ياهو 

بوقف التصعيد.{

مل��ف  والسياس��ي،  واحلزب��ي  احلكوم��ي  للتالع��ب 
النازح��ني واملهجّري��ن وامل��دن املدم��رة، فف��ي أح��دث 
تقارير األمم املتحدة، هناك خمس��ة ماليني و400 ألف 
مهّج��ر داخل الع��راق، واملدن التي مت تدميرها بش��كل 
ش��به كامل )تكري��ت، الفلوجة، بيج��ي، واملوصل( ما 
زال��ت أنقاضاً ل��م تقِدم احلكومة على إع��ادة إعمارها، 
التي يقول مس��ؤول يدي��ر صندوقاً إلع��ادة بناء املدن 
املدمرة في العراق »إَنّ إعادة إعمار هذه املدن سُيكلف 
نحو 150 ملي��ار دوالر«! كيف ميكن أن يصبر النازح، 
أو املهّجر، وهو يعيش مع أفراد أس��رته دون حول وال 
ق��وة، وفي ظ��روف جد صعب��ة وبدائية، فيم��ا يتنعم 
ممثلوه من األحزاب السياس��ية بنعيم السلطة واملال 
والنف��وذ؟ وم��ا هي ال��رؤى التي سينش��أ عليه��ا أبناء 
املخيمات الحقاً؟ ومن س��يكون عدّوهم املفترض؟ تلك 
ه��ي بعض أس��ئلة يج��ب أن يثيرها حي��در العبادي، 
عن��د تخطيط��ه للش��روع مبواجه��ة مناب��ع اإلره��اب 
ومص��ادره، وأن يبدأ م��ن حيث صّناع��ه احلقيقيون، 
الذي��ن تس��ببوا جميع��اً، أحزاب��اً وأف��راداً، بتضبي��ب 
الهوي��ة الوطنية العراقية، وتعطيل فرص التنمية في 
العراق به��در مليارات ال��دوالرات، وتهريب كثير منها 
لبنوك ومصارف خارجية، وباالس��تيالء على أراضي 
الدولة واألشخاص، حتت طائلة الترهيب املرتكز على 
السالح غير الشرعي والتنظيمات اإلجرامية )متعّددة 
األس��ماء(، حت��ى بات��ت محافظ��ات جن��وب العراق، 
وبقي��ة احملافظات العربية، كأنها خارج الزمن، ومدناً 

ليس فيها ما يشير إلى أنها مدن مبعنى الكلمة. 
لع��ل رئي��س ال��وزراء العراقي ف��ي وضع صعب 
للغاي��ة، فم��ن يحيطون ب��ه ال يرغب��ون ف��ي أن يكمل 
مس��يرته، فجمهوري��ة الفس��اد العميقة متج��ذرة في 
حيثيات املؤسس��ة العراقي��ة احلاكمة بكل أش��كالها، 
وجلميع الطوائف والقوميات، وحتتمي اليوم باملاليني 
من قطع الس��الح الثقيل واملتوس��ط واخلفيف )خارج 
نطاق الدولة(، لكنه موضوٌع يس��تحق أن ميضي به، 
فإن طري��ق اجلهاد األكبر يبدأ من حيث إعادة اإلعمار، 
وخي��ر إعمار ذاك الذي يب��دأ بالنفس، وهو ما يجب أن 

يبدأ به حيدر العبادي.{

بقلم: د. صالح النعامي

بقلم: فارس اخلطاب

الُقدس مسقط الرأس وأمنية القبر
إلى املجهول، وس��يغادر ُمضطّراً َمدينة أحبَّها، ولن َيعود إليها: الُقدس، كما 

غادر رغماً عن أنفه، وأنف ضمير البشرية، مدينته التي َعشقها: يافا.
ُكن��ُت س��أقول: ال، وذلك َتَرٌف ل��م أملك��ه، وال مُيكن أن أملك��ه اآلن، بأثر 
رجع��ي، فالقدس الت��ي َتعبق روائح توابلها وبخوراتها أنفي، كلّما َمش��يت 
في سوق عتيق، ما زالت تسكنني، وقد سكنُت الكثير غيرها، الكثير الكثير.

صحي��ح أّن الُقدس ليس��ت قضية ش��خصية ألّي أحد، وه��ي تعني لي 
مكان امليالد داخل الس��ور املُقّدس، وأمنية القبر، بل هي إنس��انية ُيعنى بها 
ضمير البش��ر، ولكّنني لم أملك وأنا أتابع م��ا يجري اآلن أن أضع يدي على 
قلبي خوفاً وتوّجساً من أن يكون واقعنا اليوم، كما كان واقعنا حني فقدناها 

في اخلامس من حزيران من العام 1967، وأالّ يكون لي فيها قبر.{
باسم سّكجها 

لم ألتفت إلى الوراء، حني َغادرُت الُقدس.
لم أفعل مثل أبي عبد الله الصغير، بعد أن سلّم مفاتيح غرناطة، فصار 
َرمز َمهزلة تاريخية َس��مجة. ولم أفعل مثل زوجة لوط حني َتطلّعت خلفها، 
فاس��تحالت عموداً من امللح. فذلك الطف��ل، الصبي، لم يكن ليعي أّن مدينته 
ستس��قط بعد قليل. كانت هناك ُمغامرة، هي أّول َمهاّم عمري: أن أقود قائد 
الشاحنة التي حتمل متاع البيت، ِمن مكان هو مسقط رأسي، وحنيني اآلتي، 

املُزمن، إلى َمكان سيكون مسقط َقلبي، وَمكمن َمتعب هجري لروحي.
ل��م أبك، أو حّتى أُدم��ع، فلم أكن أعرف َمجاهيل الُعمر اآلتية، وال س��بب 
الرحيل املفاجئ، فقد متلّكتني َدهش��ة الذهاب إلى م��كان أحّبه، يعيش فيه 
كّل أقارب��ي، ولو عاد ب��ي الُعمر أكثر من نصف قرن م��ن الزمان لوقفت أمام 
والدي، وأعلنُت رفض��ي اخلروج، ولكّنه هو أيضاً، لم يكن يعرف أنه يذهب 
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بوتين بواليته الرابعة.. استحضار تجارب القياصرة والشيوعّيين
ف��ي أجواء احتفالي��ة ُنظمت عل��ى الطريقة الغربية 
في أكبر مصنع للس��يارات منذ العهد الس��وفياتي، أعلن 
فالدميي��ر بوتني ترش��حه لفترة رئاس��ية رابع��ة. نطق 
بوتني مبا كان متوقعاً، وقدم »هدية« ألنصاره بالترشح 
لقيادة روس��يا حتى عام 2024، في انتخابات معروفة 
النتائ��ج س��لفاً. ولع��ل األهم أن إع��الن بوتني الترش��ح 
لوالية هي األخيرة مبقتضى الدس��تور يفتح الباب على 
مصراعي��ه للتناف��س عل��ى خالف��ة رجل االس��تخبارات 

القوي والقائد األوحد منذ بداية األلفية احلالية.
مشاركة تليق بالقيصر 

يس��عى الكرمل��ني إل��ى إقن��اع الناخب��ني بضرورة 
بعدم��ا  بكثاف��ة،  املقبل��ة  االنتخاب��ات  ف��ي  املش��اركة 
أظه��رت انتخابات مجل��س الدوما )البرملان( الروس��ي 
وانتخابات األقالي��م حالة عزوف عن السياس��ة، وعدم 
الثقة بالقدرة على التغيير. ويشير خبراء إلى أن الهدف 
هو ضمان نس��ب مش��اركة تصل إلى 70%، وأن يحصل 
بوت��ني على ثق��ة 70% على األقل من أصوات املش��اركني 

في االنتخابات.
وأعل��ن نح��و عش��رة مرش��حني حت��ى اآلن نّيته��م 
وتتضم��ن  املقبل��ة.  الرئاس��ية  االنتخاب��ات  خ��وض 
القائم��ة املرش��حني التقليديني: زعيم احل��زب الليبرالي 
الدميقراط��ي فالدميي��ر جيرينوفس��كي، ورئيس احلزب 
الش��يوعي غين��ادي زوغانوف، وكش��ف آخر اس��تطالع 
للرأي في هذا الش��هر أنهما سيحصالن على 7 و 4%على 
التوالي. وينظر كثير من الروس إلى هذين احلزبني على 

أنهما باتا معارضة »مدجنة« ومدعومة من الكرملني.
وم��ع من��ع املعارض أليكس��ي نافالن��ي من خوض 
االنتخابات، برز اس��م املذيعة كس��ينيا سوبتشاك ابنة 
عم��دة س��ان بطرس��بورغ األس��بق اإلصالح��ي أناتولي 
سابتشاك وعراب بوتني السياسي في تسعينات القرن 
املاض��ي، وال تعطيه��ا اس��تطالعات الرأي أكث��ر من %1. 
وحسب اس��تطالعات الرأي ذاتها س��وف يحصل بوتني 
عل��ى تأيي��د 68% من ال��روس، وه��ي نس��بة تقترب من 

هدف الكرملني.
وحسب مؤيديه؛ جنح بوتني خالل واليته األولى في 
منع تفكك روس��يا، وأعاد إليها األمن واالستقرار، وأنهى 
فوضى التسعينات وفرض هيبة الدولة من جديد. وفي 
الوالي��ة الثانية خلّص البالد من س��طوة »حيتان املال« 

وهيمنتهم على القرار السياس��ي للكرملني، وأطلق حملة 
متواصلة حملاربة الفساد، وحتسنت األوضاع املعيشية 
واالقتصادي��ة في ش��كل الفت. وف��ي فترت��ه الثالثة دعا 
بوت��ني إل��ى دور عامل��ي جدي��د لروس��يا، واس��تغل كل 
الظ��روف الدولية، وأعاد روس��يا إلى الواجه��ة نداً قوياً 
للوالي��ات املتح��دة، والعب��اً ال ميكن االس��تغناء عنه في 

محاربة »اإلرهاب« وحل األزمات العاملية.
وف��ي املقاب��ل يش��ير معارض��وه إل��ى أن��ه ال ميكن 
جتاهل الفظائع املرتكبة في حرب الشيشان التي شكلت 
ورق��ة بوت��ني الرابحة ف��ي ترش��حه ع��ام 2000 بعدما 
خ��اض حرب��اً ال ه��وادة فيه��ا ض��د »االنفصالي��ني« وما 
وصف مبخططات اخلارج الس��تغالل »خاصرة روس��يا 

الضعيفة« في القوقاز لتفتيتها.
وما زالت معدالت الفساد مرتفعة، ولم تفلح احلملة 
املتواصل��ة من��ذ س��نوات في اجتث��اث الفس��اد، ويذهب 
محلل��ون إل��ى أن ه��ذه الورقة تس��تخدم ف��ي صراعات 
دوائ��ر احلكم املقرب��ة من بوت��ني مثلما حص��ل مع وزير 
التنمي��ة االقتصادي��ة أليكس��ي أوليوكاييف احملس��وب 
على التي��ار الليبرال��ي االقتصادي، ال��ذي ذهب ضحية 
طموح��ات صدي��ق بوتني ورئيس ش��ركة »روس��نفت« 

العمالقة إيغور سيتشني.
األوض��اع  حتس��ن  فص��ل  ميك��ن  ال  أن��ه  وواض��ح 
االقتصادي��ة واملعيش��ية في روس��يا عن ارتفاع أس��عار 
الطاقة واخلام��ات والعالقات مع الغرب. وفي س��نوات 
حكم بوتني ش��هدت روسيا أزمتني اقتصاديتني عميقتني 
أثبتتا تبعية االقتصاد الروس��ي ش��به املطل��ق لعائدات 
النف��ط، وع��دم جناح برام��ج التحدي��ث وبن��اء اقتصاد 
يعتم��د عل��ى الصناع��ات املتقدم��ة. وبدا واضح��اً مدى 
والتقني��ات  باالس��تثمارات  التحدي��ث  برام��ج  ارتب��اط 

الغربية.
البحث عن شعارات جديدة

وتواص��ل ع��دة فرق العمل منذ أش��هر على تش��كيل 
»ص��ورة« جديدة لبوت��ني تبرر ضرورة ترش��حه لوالية 
رابعة بعدما أمضى قرابة 18 عاماً رئيس��اً فعلياً للبالد. 
وتكم��ن الصعوب��ة ف��ي اس��تنفاد جمي��ع األف��كار ف��ي ما 
يخ��ص السياس��ة الداخلي��ة بعدما بدأت تظه��ر عالمات 
عدم اكتراث م��ن املواطنني ال��روس بالقضايا اخلارجية 
حتت وطأة معاناتهم بس��بب تتالي األزمات االقتصادية 

وارتفاع أعداد الفقراء في السنوات األخيرة.
وعملياً؛ بدأت التفاتة بوتني نحو األوضاع الداخلية 
منذ الصيف املاضي، وظهر أن الكرملني يسعى إلى إيجاد 
حل��ول لألزمت��ني الس��ورية واألوكراني��ة تضم��ن مكانة 
روس��يا الدولية، وتس��مح بالتف��رغ للقضاي��ا الداخلية. 
ويب��دو أن املعركة بني النخب واملستش��ارين لم حتس��م 
متام��اً، ما يبق��ي الباب موارب��اً لتصدر ملفات السياس��ة 
اخلارجي��ة ف��ي الفترة املقبل��ة. فإعالن بوت��ني من قاعدة 
حميميم في س��وريا س��حب الق��وات الروس��ية، وانتهاء 
مهمتها، ُرِبَط بوجود قاعدتني عس��كريتني دائمتني، وأنه 
»إذا رف��ع اإلرهابي��ون رأس��هم من جديد، س��نوجه إليهم 

ضربات لم يروها من قبل«.
ورغم محاوالت روس��يا للتقرب م��ن أوروبا وإظهار 
م��دى حرصها على االس��تقرار في س��وريا ملن��ع موجات 
جدي��دة م��ن الالجئ��ني، ومح��اوالت املس��اعدة ف��ي ح��ل 
األزمة الليبية لفرض االس��تقرار ووق��ف »قوارب املوت« 
املتجهة شماالً عبر املتوس��ط، فإن بروكسل ما زالت عند 
موقفها الرافض لضم ش��به جزيرة القرم، وحتّمل روسيا 
املس��ؤولية ع��ن احل��رب ف��ي ش��رقي أوكرانيا عب��ر دعم 

االنفصاليني.
جتارب القياصرة والسوفيات

وف��ي ظل املناخ��ات الدولية املتغي��رة، وعدم وجود 
رؤي��ة واضح��ة ع��اد الكرمل��ني إل��ى اس��تخدام وس��ائل 
احلقبت��ني املاضيتني. وفي األيام األخيرة ش��ارك بوتني، 
للم��رة األول��ى أثناء حكمه، في مجمع أس��اقفة الكنيس��ة 
األرثوذكس��ية الروس��ية، وتب��رز املش��اركة األهمية التي 
يوليها الكرملني للعالقة الوثيقة مع الكنيسة، والتشديد 
على أن روس��يا تق��ود العالم احملافظ مقاب��ل الغرب غير 

املبالي بالقيم األخالقية التقليدية.
وفي املقاب��ل يواصل بوت��ني خطب وّد الش��يوعيني 
واملتأس��فني على ضياع مج��د احلقبة الش��يوعية، وكرر 
ف��ي أكثر من مناس��بة أن انهيار االحتاد الس��وفياتي كان 

احلدث األكثر تأثيراً في حياته.
وفي األشهر األخيرة حل بوتني ضيفاً على مؤمترات 
شبابية كان آخرها قبل ساعات من إعالن ترشحه. ويبرز 
تركي��ز احلمل��ة اجلدي��دة على قي��م العائلة وح��ل األزمة 
الدميغرافي��ة احلادة التي تش��هدها روس��يا عب��ر إعالن 

زيادة الدعم للمواليد اجلدد للتشجيع على اإلجناب.

وطن عظيم وبطل قومي
من��ذ بدايات حكمه رك��ز بوتني على بعث الش��عور 
القوم��ي، وتأكي��د مج��د روس��يا، وك��رر أكثر م��ن مرة أن 
الغ��رب يح��ارب ب��الده ويس��تهدفها على كاف��ة الصعد 
ملن��ع تطورها، ووصل األمر به منذ أيام حّد اتهام اللجنة 
األوملبية الدولية باس��تخدام الرياض��ة للنيل من مكانة 
روس��يا والتأثير في االنتخابات الرئاس��ية املقبلة عقب 
قراره��ا من��ع مش��اركة الرياضي��ني ال��روس حت��ت علم 

بالدهم عقب فضحية املنشطات.
ورغم التغيرات الظاهرية، فإن حكم بوتني لم يخرج 
األطر التي كانت س��ائدة إب��ان احلقبت��ني االمبراطورية 
والس��وفياتية، فم��ن األرثوذكس��ية إلى الش��يوعية إلى 
مزيج بينهما مع نزعة قومية متشددة تبرز إيديولوجية 
روس��يا احلالية. وب��دالً م��ن الطبقة األرس��تقراطية حل 
احلزب الشيوعي وحالياً يحكم حزب بوتني وأصدقاؤه، 
وفيما تش��هد املدن الكبرى نهضة ف��إن املناطق البعيدة 
م��ا زالت تعيش ف��ي فقر وع��وز. وما زالت أجه��زة األمن 
احلالي��ة تعمل مثل البوليس الس��ري القيصري، وإدارة 
املخاب��رات الس��وفياتية. وأخي��راً ما زالت روس��يا دولة 
عظمى مبس��احتها الشاس��عة ولكنها تتخلف اقتصادياً 

وتقنياً بعقود عن الغرب.
ومؤك��د أن بوتني س��وف ينتص��ر ف��ي االنتخابات 
برنام��ج  وج��ود  وع��دم  التناقض��ات  كل  رغ��م  املقبل��ة 
انتخابي محدد. ويبدو أن قدر روس��يا أن تكون -حسب 
قادته��ا- وطن��اً عظيماً مس��تهدفاً م��ن كل اجلي��ران، وال 
صديق لها إال اجليش واألس��طول البحري على حس��اب 

االقتصاد املنهك.{

اليمن الغارق في المجهول.. لو سمع الرؤساء الراحلون نصائح بناتهم
لو لم يس��اهم الرئيس اليمني الراحل، علي عبد الله 
صالح، في إنه��اء حياته مبغامرة معلومة نتائجها، ولو 
لم يس��َع إلى حتفه بظلفه، لظ��ّل على حاله من القفز على 
حبال التحالفات ثم االنقالب عليها. حتالف مع جنوبيي 
اليمن ثم حاربهم، وحتالف مع السعودية، وتلقى العالج 
ف��ي مؤسس��اتها، ث��م حاربه��ا، وح��ارب احلوثي��ني، ثم 
حتالف معهم، قبل أن يعود إلى التحالف مع الس��عودية 
واإلم��ارات، وينقلب عل��ى احلوثيني مرة أخ��رى، لتكون 

هذه آخر حلقة في سيرك التقلبات. 
لو لم يفعل ذلك، ل��كان الرئيس الراحل حّياً كامليت، 
وهو األكثر عناداً من بني الرؤس��اء الذين جرفتهم ثورات 
الربيع العربي، فموته الرمزي قبل أن يتحّول إلى حقيقة 
جتّس��د في قتل��ه أكثر م��ن مرة من��ذ قيام ثورة الش��باب 
اليمني��ة ف��ي 11 ش��باط 2011، م��روراً بإصابات��ه إث��ر 
تفجير مس��جد دار الرئاسة في حزيران 2011. لم ميتثل 
ملناش��دة ابنته الكبرى، واملقّربة من��ه، بلقيس، بوقف ما 
يحدث ف��ي اليمن من مذاب��ح ضد األبري��اء، ونصحها له 
بالرض��وخ ملطلب الش��عب بالتنّحي عن الس��لطة. فجاء 
ص��وت بلقي��س احلزي��ن والغاض��ب ف��ي تس��جيٍل ذائع 
ناعي��اً اليم��ن ورجالها، وليس أباه��ا البطل الذي رفضت 
نعي��ه، ووصفت مقتله بأّنه نتيجة غدر. لم تش��ّذ بلقيس 
ع��ن قاع��دة بن��ات الرؤس��اء الذين لق��وا املصير نفس��ه، 
وفي ظ��روٍف مش��ابهة، فق��د وصفت رغد صدام حس��ني 
م��ن قبل والدها بالبطل واإلنس��ان الوطن��ي، وزعمت أّنه 
تع��ّرض للغدر من مقّربني إليه. أما عائش��ة القذافي التي 
رفضت نعي أبيها، وقال��ت إّنه ال يزال يحارب مع قواته، 
فعندما س��لّمت مبقتل��ه اتهمت املجل��س االنتقالي الليبي 

باخليانة.
بع��د أن أح��رق روم��ا، ح��اول ني��رون اليم��ن، علي 
عب��د الله صالح، كس��ب وقت  إضافي مبناش��دته لألخذ 

باليمنيني إلى طاولة احلوار. وكانت اخلطوة محس��وبة 
ومتوقعة، من رجٍل خبر فنون التحايل، وخسر كل شيء، 
وأبدل العمر بلحظة نش��وٍة تخيل فيها أّن اليمن وش��عبه 
إقطاعي��ٌة له وألس��رته، من جنله حت��ى أصغر عضو في 
قبيلته املمتدة. وباقتراح احلوار املش��هود عربياً وأممياً، 
متن��ى لو أّنه متّك��ن من أن يهدي لنجل��ه، وللحوثيني من 
خلف��ه، وقتاً يس��تعيدون فيه أنفاس��هم. ل��م يكن صالح 
معترف��اً بجامعة ال��دول العربي��ة أو األمم املتح��دة، ولم 
يكن معترفاً بأي ش��رعية، وه��و من عمل على تقوية ابنه 
ليحّل محله، إلى الدرجة التي مضى فيها، ليفاوض على 

إحالله رئيساً قادماً لليمن.
عندم��ا قامت ث��ورة فبراير 2011 ف��ي اليمن، كان 
أمل الش��عب اليمني املغبون هو االنتهاء من حقبٍة طال 
مّص دمائهم فيها، لكن الثورة لم تفّرق بني وطني غيور 
وطائف��ي مذهبي متس��لّق، فركب س��فينتها ال��كّل. ولم 
تكن بالطبع كس��فينة نوح حتمل كل ه��ذه األضداد في 
جوفه��ا، فس��رعان ما ضاق��وا ببعضه��م، وضاقت بهم 
أرض اليمن، نظ��راً إلى اختالف أجندته��م وأغراضهم، 
فلفظتهم من على ظهرها لتتلقفهم القوى املترّبصة التي 
كانت متّدهم بكل املعدات واألسلحة. ولم يكن في وسع 
ث��وار اليمن غير مقابلة نيران األس��لحة من هنا وهناك، 

حتى حتّول الدفاع عن الثورة إلى دفاع عن الوطن. 
بع��د الث��ورة، ل��م يتحّقق لليم��ن أي م��ن األهداف 
الطبيعي��ة الت��ي كان م��ن املفت��رض حتقيقه��ا، وه��ي: 
ومواصل��ة  السياس��ية،  العملي��ة  اس��تئناف  س��رعة 
حماية املدنيني، وتكثيف املس��اعدة اإلغاثي��ة والطبّية 
للشعب اليمني، والس��يطرة على السالح، وعدم متكني 
امليليش��يات م��ن اس��تخدامها خ��ارج املعس��كرات، أو 

تهريبها إلى اخلارج. 
هن��اك عامالن ب��ارزان يعيقان حّل األزم��ة اليمنية. 

األول داخلّي، وهو انقس��ام الشعب اليمني، فبعد رحيل 
صالح لم يدِر أهل اليمن إلى أي اجتاه يّيممون وجوههم. 
احتف��ى قس��م منهم بذك��رى الوح��دة اليمني��ة )21 أيار 
1990(. أم��ا القس��م اآلخر فأصّر عل��ى االحتفال بذكرى 
فّك ارتباط بعض احملافظ��ات اجلنوبية عن اجلمهورية 
اليمني��ة، وال��ذي أعلنه علي س��الم البيض ف��ي 21 أيار 
1994. والعام��ل الثاني ازدياد اخليبات من موقف األمم 
املتح��دة، خصوصاً دعوتها احلالي��ة، بعد مقتل صالح، 

إل��ى اجتم��اع عاج��ل لالحت��كام إل��ى القوان��ني الدولية. 
وه��ذه الدعوة مثل س��ابقاتها التي لم تش��ر إلى أي نوٍع 
من احملاسبة على االنتهاكات التي كان يرتكبها صالح، 
من فساد في احلكم، وفساد في الثروة لصاحله وصالح 
أس��رته، حتى أدت إلى إفقار اليمن. فما توّد العودة إليه 
هو االتفاقيات واملعاه��دات الدولية اجلامدة التي حتوم 

حول وضع قواعد السلوك. 
يق��ف اليم��ن اآلن عل��ى رم��اٍل متحّرك��ة س��اخنة، 
وخارج كل التوقعات، فديناميكيات التغيير في الداخل 
تبدو معتمة، ليس��يطر األسوأ من أحلك حاالت التشاؤم. 
فاالحتمال األبعد هو الوصول إلى السالم، والذي أصبح 
كالف��ردوس املفق��ود، كما ف��ي امللحمة الش��عرية للكاتب 
اإلنكليزي ج��ون ملتون التي كتبها ع��ام 1667. وبينما 
تدور ه��ذه امللحمة في جن��ات عدن، فإّن الس��الم املؤمل 

ُيشتهى حتّققه على عدن وكل أرض اليمن.{

بقلم: منى عبد الفتاح

الحوثيون يعلنون تصعيد الصراع
عقب استهداف الرياض

اعتبر احلوثيون أن الصاروخ البالس��تي الذي 
أطلق��وه يوم الثالث��اء على الري��اض ومت اعتراضه، 
مقدم��ة ملرحل��ة جديدة م��ن املواجهة، وأن��ه رد على 
استهداف الس��عودية املتكرر لصنعاء، فيما تعهدت 

واشنطن ولندن بدعم الرياض.
وقال��ت قن��اة املس��يرة التابع��ة للحوثي��ني إن 
ص��اروخ »بركان ت��و إت��ش« البالس��تي أطلق على 
قصر اليمامة في الرياض، الذي يضم الديوان امللكي 
ومكتب امللك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وذلك 

الستهداف اجتماع موسع للقادة السعوديني.
وف��ي وقت الح��ق مس��اء الثالث��اء، قال��ت قناة 
املس��يرة إن هذه الضربة البالس��تية تشكل افتتاحاً 

ملرحلة جديدة من املواجهة مع السعودية.
أم��ا زعي��م احلوثي��ني عب��د امللك احلوث��ي فقال 

إن إط��الق الص��اروخ عل��ى الري��اض ه��و رد عل��ى 
متهم��اً  لصنع��اء،  املتك��رر  الس��عودية  اس��تهداف 
الس��عودية باالعت��داء على منش��آت اليمن احليوية 

واالقتصادية.
املس��يرة:  قن��اة  بثته��ا  كلم��ة  ف��ي  وأض��اف 
»س��نقابلكم مبث��ل ذل��ك، الس��ن بالس��ن واجل��روح 
قصاص، اليوم هناك معادلة س��نفرضها من جديد، 
وسنس��عى بكل جّد وبكل جهد ومبسؤولية تفرضها 
علينا مبادئنا ومسؤولياتنا إلى أن نبتكر كل وسيلة 
مش��روعة للدفاع عن شعبنا وعن بلدنا وملواجهتكم 

في عدوانكم«.
وكان املتحدث باس��م التحالف العربي )تركي 
املالكي( قد أعلن أن الصاروخ كان يستهدف مناطق 
ر دون خسائر. مأهولة بالرياض، وأنه اعُترض وُدمِّ
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العيش مستحيل
 في الغوطة الشرقية

وصفت اللجنة الدولية للصليب األحمر 
الوض��ع اإلنس��اني ف��ي الغوط��ة الش��رقية 
لدمش��ق بأن��ه بل��غ »ح��داً حرج��اً«، إذ يقبع 
أهله��ا احملاص��رون ب��ني العملي��ات القتالية 
واحلرمان من أساس��يات احلياة في الشتاء، 
فيم��ا طالب��ت اخلارجي��ة األملاني��ة، النظ��ام 
الس��وري باإلفس��اح في املجال أم��ام إدخال 
املس��اعدات الفورية إل��ى املنطقة احملاصرة، 
واتهمته باتباع سياس��ة »جتويع الس��كان« 
وعدم الس��ماح بإجالء املرض��ى املدنيني من 
املنطقة. وتشهد املنطقة قصفاً برياً متواصالً 
م��ن الق��وات النظامي��ة من��ذ مس��اء االثن��ني، 
ليرتف��ع ع��دد القذائ��ف الت��ي س��قطت عل��ى 
البل��دة إلى 32 عل��ى األقل، أوقع��ت عدداً من 

اجلرحى.
وأبدت اللجن��ة الدولية للصليب األحمر 
ف��ي بيان لها، تخوفها من احت��دام القتال في 
الغوطة الش��رقية، ما يلقي بتبعات جسيمة 

وغير مقبولة على احلياة فيها.
وقال املدير اإلقليمي في اللجنة الدولية 
ملنطقة الش��رق األوس��ط روبير مارديني، إن 
»الوض��ع اإلنس��اني ف��ي الغوطة الش��رقية 
بلغ حداً حرجاً، فكما حصل مراراً وتكراراً في 
سورية على مدى الس��نوات الست األخيرة، 
يجد الن��اس العادي��ون أنفس��هم عالقني في 
وض��ع تصب��ح في��ه احلي��اة فيه مس��تحيلًة 

تدريجاً، إذ تشح السلع واملساعدات«.

عشرات العائالت النازحة 
تعود إلى األنبار

عادت عش��رات العائ��الت النازحة إلى 
مناطقه��ا ف��ي قض��اء راوة ف��ي األنب��ار الذي 
يع��د آخ��ر األقضية احمل��ررة من قب��ل القوات 
العراقية املشتركة بعدما كان أحد أهم معاقل 
تنظيم »داعش«. وقال الناطق باسم مجلس 
محافظ��ة األنبار عيد عم��اش إنه »بعد إكمال 
الق��وات األمني��ة املش��تركة املاس��كة لألرض 
تطهير أقضية عانة وراوة من املقذوفات غير 
املنفلقة فضالً عن األلغام والعبوات الناسفة 
مت االتفاق على إع��ادة العائالت النازحة إلى 

مساكنها بعد تدقيق وثائقهم الثبوتية«.

افتتاح كنيس ضخم
تحت حائط البراق

كش��فت صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
العبري��ة افتت��اح كني��س يه��ودي ضخم في 
أنفاق حفرتها الس��لطات اإلس��رائيلية حتت 
حائط الب��راق، وذلك في إطار حفريات أثرية 
متواصل��ة حت��ت القدس، خصوص��اً جنوب 
املس��جد األقص��ى وغربه. ووف��ق الصحيفة، 
يق��ع الكني��س مقاب��ل »احلج��ر الكبي��ر« في 
يتضم��ن  فخ��م  بتصمي��م  ويتمي��ز  األنف��اق، 
ألواحاً معدنية ُكتبت عليها أس��فار توراتية، 
كما يض��ّم عش��رات املقاع��د ومنصة خش��باً 
دائرية، وهو نتيجة أعمال استمرت نحو 12 
سنة شملت بناءه وتدعيمه وحفريات أثرية 
في امل��كان. وتزامن افتتاح الكنيس مع دعوة 
وزي��رة الثقاف��ة اإلس��رائيلية مي��ري ريغيف 
إلى رص��د موازنة ملواصل��ة احلفريات حتت 
األقص��ى والتنقيب عن أساس��ات »الهيكل«، 
ف��ي مخطط ضخم أعدت��ه الوزيرة بالتعاون 
مع س��لطة اآلث��ار، يق��وم على عملي��ات حفر 
واس��عة في آثار البل��دة القدمية ف��ي القدس 
احملتلة »بهدف الكش��ف عن القدس العتيقة 
)اليهودي��ة( وتاريخه��ا وتطويره��ا وتعزيز 

العالقة اليهودية بها«.

فلسطينية تصفع جندّيين... 
وتستفز »إسرائيل«

أث��ار ش��ريط فيدي��و ُنش��ر عل��ى مواقع 
التواصل االجتماعي اجلمعة وش��وهدت فيه 
الفتاة الفلس��طينية عهد التميمي )16 عاماً( 
تصف��ع جندينْي إس��رائيلينْي اقتحما س��احة 
منزل أهلها في بلدة النبي صالح شمال مدينة 
رام الل��ه في الضفة الغربي��ة احملتلة، ضجة 
كبيرة ف��ي األوس��اط اإلس��رائيلية اإلعالمية 
واليميني��ة املتطرف��ة. وُترجم��ت ردود الفعل 

على أرض الواقع باعتقال س��لطات االحتالل 
الفت��اة فج��ر الثالث��اء املاضي، بع��د اقتحام 
منزل ذويها وتفتيشه واالعتداء على عائلتها 
بالضرب واعتق��ال والدتها ومصادرة أجهزة 

الكمبيوتر واالتصال وكاميرات التصوير.
وكان زعيم املس��توطنني وزي��ر التعليم 
نفتال��ي بيني��ت عل��ى رأس احملرض��ني حني 
دعا في حديث إلذاعة اجليش إلى »التحقيق 
في احل��ادث واعتقال الفتاتني واس��تخالص 
العب��ر« انطالق��اً م��ن أن »العقوب��ة عل��ى من 
الس��جن س��بع  يعت��دي عل��ى جن��دي ه��ي 
االس��تخبارات  وزي��ر  ق��ال  كم��ا  س��نوات«. 
اإلس��رائيلي إسرائيل كاتز في حديث لإلذاعة 
العام��ة، إن��ه »ش��عر بالغلي��ان« بع��د رؤية 
الشرط، لكنه أش��اد بتصّرف اجلنديني قائالً 

إنهما »فعال الصحيح«.

اجتماع باهت لقيادة
 منظمة التحرير

لتحري��ر  الش��عبية  »اجلبه��ة  وصف��ت 
فلس��طني« اجتماع القيادة الفلس��طينية ليل 
االثن��ني- الثالث��اء املاض��ي في مق��ر الرئيس 
محمود عباس للبحث في سبل مواجهة قرار 
الرئي��س دونال��د ترامب االعت��راف بعاصمة 
فلس��طني الق��دس عاصم��ة إلس��رائيل، بأنه 
»شاحب وباهت«، وقالت إن الرئيس عباس 

بدا »حائراً ومتردداً«.
»الش��عبية«،  ف��ي  القي��ادي  وأوض��ح 
ممثله��ا في اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 
الفلس��طينية عمر ش��حادة، الذي ش��ارك في 
االجتماع، أن عب��اس »جاء إلى االجتماع كي 
يتح��دث إل��ى احلاضري��ن وليس االس��تماع 
إليهم«، مشيراً إلى أنه بدا »متردداً وحائراً«. 
ولف��ت إل��ى أن »نبوءة عباس رمب��ا حتققت، 
حني قال إن اتفاق أوسلو سينتهي إما بإقامة 
دولة فلسطينية مس��تقلة على حدود 1967 
وعاصمته��ا الق��دس، أو كارث��ة«. واعتبر أن 
ق��رار ترام��ب أنه��ى »حل��م« عب��اس وحق��ق 
الدول��ة  ولي��س  الكارث��ة،  بحل��ول  نبوءت��ه 
وعاصمتها القدس، »لذلك وقع في حال تردد 

وحيرة من أمره«.

تعتيم حول مراسلين 
محتجزين في ميانمار

مضى نحو أكثر من أسبوع، على اعتقال 
صحافيَّني من وكال��ة »رويترز« في ميامنار، 
من دون أن تعلن الس��لطات ش��يئاً عن مكان 
احتجازهما، بينما واصلت حتقيقاً في ش��أن 
م��ا إذا كانا قد انتهكا قانون إفش��اء األس��رار 

الذي يعود إلى فترة االستعمار.
وا  الصحافي��ني  عل��ى  القب��ض  وألق��ي 
لون )31 س��نة( وكياو س��وي أو )27 سنة( 
بعدما تلقيا دعوة على العش��اء مع ضابطي 
ش��رطة على مشارف يانغون أكبر مدينة في 

ميامنار.
وقال س��تيفن جي��ه أدلر رئي��س حترير 
وكالة »رويترز« في بيان يدعو لإلفراج عنهما 
ف��وراً: »ما زلنا نح��ن وأس��رتاهما محرومني 
التواص��ل معهم��ا أو حتى أبس��ط املعلومات 
»وا  وأض��اف:  ومكانهم��ا«.  س��المتهما  ع��ن 
ل��ون وكي��او س��وي أو، صحافي��ان يؤديان 
دوراً مهماً في إلق��اء الضوء على األخبار ذات 

األهمية العاملية ولم يقترفا أي ذنب«.
األح��د  احلكوم��ة  باس��م  ناط��ق  وق��ال 
املاض��ي، إن رئيس ميامنار هتني خياو، وهو 
حليف وثيق لزعيمة احلكومة أونغ سان سو 
شي، أجاز للش��رطة املضي قدماً في القضية 

ضد الصحافيَّني.

الجيش الميانماري خطط 
لمجازر ضد الروهينغا

اعتبرت منظمة »هيومن رايتس واتش« 
في تقرير جديد، أن بعض املجازر التي وقعت 
ف��ي قرى للروهينغا غرب ميامنار، خطط لها 
اجليش امليامناري بعناية، مبساعدة سكان 

من البوذيني.
الش��هادات  عش��رات  إل��ى  وباالس��تناد 
الت��ي أدلى به��ا ناج��ون، أوضح��ت املنظمة 
غير احلكومي��ة، كيف حاصرت ق��وات األمن 
املس��لمني الروهينغا على ضفاف أحد األنهر 
ث��م اغتصبت النس��اء واألطف��ال وقتلتهم مع 

الرجال وأحرقت قرية توال تولي الصغيرة.
وق��ال مدي��ر »هيوم��ن رايت��س وات��ش 
- آس��يا« ب��راد ادام��ز إن »فظائ��ع اجلي��ش 
امليامن��اري ف��ي ت��وال تولي لم تكن وحش��ية 
فق��ط، لكنها كانت منهجي��ة أيضاً«. وأضاف 
أن »اجلنود قتلوا واغتصبوا مئات الروهينغا 
بوحشية غير مسبوقة، ال ميكن إال التخطيط 
له��ا مس��بقاً«. وأعلن عدد كبير م��ن القرويني 
للمنظم��ة أن رئي��س املنطق��ة وهو م��ن اتنية 
الراخ��ني )بوذية( طل��ب منه��م أن يتجمعوا 
عل��ى الش��اطئ، مدعي��اً أنهم س��يكونون في 
»أم��ان«. ثم حاص��رت قوات األم��ن املنطقة، 
احمُلتش��دة،  اجلم��وع  عل��ى  الن��ار  وأطلق��ت 

والذين حاولوا الفرار.

سالمة: توافق ليبي 
على إجراء انتخابات

الليبي��ة م��ن إج��راء  تفاعل��ت املواق��ف 
قائ��د  نع��ي  بع��د  بخاص��ة  االنتخاب��ات، 
اجليش الوطني املش��ير خليفة حفتر »اتفاق 
الصخيرات« السياس��ي، ف��زار مبعوث األمم 
املتحدة إلى ليبيا غسان سالمة مدينة طبرق، 
حيث التقى رئيس البرملان عقيلة صالح، في 
وقت عرقلت فيه احتجاجات شعبية افتتاح 
جلسة نيابية الختيار محافظ جديد ملصرف 
ليبي��ا املركزي، وادراج »اتف��اق الصخيرات« 
ضمن اإلعالن الدستوري مبا يضمن استمرار 

عمل املجلس الرئاسي في الفترة املقبلة.
وق��ال س��المة عق��ب لقائه صال��ح، إنه 
أحي��ط علماً ب�»التوافق الواس��ع ب��ني القادة 
الليبي��ني« ح��ول ض��رورة إج��راء انتخابات 
رئاس��ية وبرملانية في ليبيا. وأضاف أنه أكد 
لصالح أن البعثة الدولية تعمل منذ 3 أشهر 
مع املفوضي��ة الوطنية العلي��ا لالنتخابات، 
واملؤسس��ات لتس��ريع إع��داد االنتخاب��ات، 
م��ع تواف��ر الش��روط السياس��ية، واألمنية، 

والتقنية، واالشتراعية الالزمة.

قتلى وجرحى باحتجاجات 
في إقليم كردستان

س��قط خمس��ة قتلى واصيب العشرات 
أم��س، بعدما اتس��عت رقع��ة االحتجاجات 
املناهضة حلكومة إقليم كردس��تان العراق، 
لتشمل مناطق عدة يعاني سكانها من تفاقم 
األزمت��ني السياس��ية واالقتصادي��ة اخلانقة 
بسبب سلس��لة اإلجراءات العقابية املتخذة 
من قب��ل حكوم��ة حي��در العب��ادي، ودخول 
أط��راف سياس��ية للتحري��ض على إس��قاط 

احلكومة الكردية.
الس��ليمانية  محافظ��ة  وش��هدت 
ومناطق أخ��رى في إقليم كردس��تان العراق 
احتجاج��ات كبي��رة للمطالب��ة بإصالح��ات 
سياسية ومعيشية في اإلقليم تخللها أعمال 

عنف.

لقطات سريعة

وّق��ع يوم االثن��ني أكثر من 300 عالم إس��المي على »ميث��اق علماء األمة«؛ 
بهدف وضع حّد ملوجة التطبيع املتزايدة مع إسرائيل.

جاء ذلك خالل مؤمتر صحفي عقد يوم االثنني في إسطنبول، مبشاركة أكثر 
من 300 من علماء األمة، من 36 هيئة واحتاد ومؤسسة إسالمية حول العالم.

ويهدف املؤمتر إلى إعالن »ميث��اق علماء األمة« في مواجهة خطر التطبيع، 
يقضي »شرعاً« بتحرمي التطبيع مع إسرائيل، ملا يشكله من مخاطر على القضية 

الفلسطينية ومشروع املقاومة.
وأفادت مراس��لة األناضول بأن املؤمتر انعقد بحضور العشرات من ممثلي 
اجلمعي��ات املوقعة على امليثاق، بينها »رابطة علماء املغرب العربي«، و»رابطة 
علم��اء أه��ل الس��ّنة«، و»االحت��اد العامل��ي لعلم��اء املس��لمني«، و»رابط��ة علماء 
فلسطني«، و»هيئة علماء املسلمني في العراق«، و»دار اإلفتاء الليبية«، وغيرها. 
ووق��ع على امليث��اق 300 من علم��اء األمة من بل��دان مختلف��ة، بينها تركيا 
وس��وريا وفلس��طني، إضافة إل��ى كل من مصر والع��راق وماليزي��ا، وموريتانيا، 

داعني إلى إنهاء التطبيع مع إسرائيل.
وتضّمن امليثاق 44 بنداً، وش��مل أقس��اماً هي: »الكي��ان الصهيوني وحكمه 
الش��رعي والقانون��ي«، و»التطبي��ع ومهم��ة احلاك��م«، و»مب��ادئ ف��ي مقاوم��ة 

التطبيع«، و»مقاصد في مقاومة التطبيع«، و»مفاسد التطبيع ومخاطره«.
وخ��الل كلمت��ه باملؤمتر، ق��ال الدكتور نواف تك��روري، رئي��س هيئة علماء 
املس��لمني باخلارج: »نعرض هذا امليثاق ليكون بياناً للتعامل مع الكيان احملتل 

)إسرائيل( الذي أمرنا الله أن نتعامل معه بقوة«.
 وأضاف أن »العلماء عليهم مهمة أن يبينوا للناس س��بل عزتهم وجناتهم، 
وال ش��ك في أننا س��ندعو كل اجلهات السياس��ية ومؤسس��ات املجتم��ع املدني 
لتحوي��ل بن��ود امليث��اق إل��ى حت��رك فعل��ي ض��د التطبيع م��ن دول��ة االحتالل 

اإلسرائيلي«.
وتابع ب��أن »احلراك الذي نراه اليوم يتطلب قيادة من طرف الش��باب، من 
أج��ل أن يحرك��وا األمة وينزل��وا إلى امليادين؛ رفض��اً للقرارات الت��ي تعمل على 
تهويد القدس، فالش��باب مهمتهم أن يقودوا األمة، والعلم��اء عليهم أن يصدروا 

املواثيق التي يتبعها هؤالء الشباب«.
 وج��اء ف��ي امليث��اق أن »التطبيع مع الكي��ان الصهيوني )إس��رائيل( حرام 
ش��رعاً؛ ملناقضته مقتضي��ات اإلميان ولوازم��ه، والقائمة على ال��والء للمؤمنني 

ووجوب نصرتهم«.
وش��دد على أن »جميع مح��اوالت تصفي��ة القضية الفلس��طينية من خالل 
مش��اريع توط��ني الالجئ��ني )الفلس��طينيني(، أو تهويد املقدس��ات )خاصة في 
القدس احملتلة( ال تنش��ئ للكيان الصهيوني حقاً، وال ترفع عنه وصف االحتالل 

والعدوان«.
 وبحس��ب امليثاق، فإن »مقاومة التطبيع تنطلق من اس��تراتيجية األمة في 
حتري��ر فلس��طني، وأن التطبيع يهدد مش��روع املقاومة، ويضع��ف جذورها في 

نفوس األمة وتصفية القضية الفلسطينية«.
 ودع��ا امليث��اق »املفكرين والعلم��اء وقادة ال��رأي، أفراداً ومؤسس��ات، إلى 

تشكيل رأي عام في بلدانهم ضد التطبيع مع االحتالل والدعوة إلى مقاومته«.

دع��ا رئي��س الوزراء املاليزي األس��بق مهاتي��ر محمد خ��الل مظاهرات ضد 
قرار نقل الس��فارة األمريكية إلى الق��دس، إلى مواجهة الرئيس األمريكي دونالد 

ترامب، واصفاً إياه ب�»الشرير«.
وق��ال مهاتي��ر محمد أثناء االحتجاج��ات أمام الس��فارة األمريكية في كواال 
ملب��ور: »علين��ا اس��تخدام كل قوتن��ا ملواجهة ه��ذا الش��رير الذي يعتبر رئيس��اً 
للوالي��ات املتح��دة«، داعي��اً كاف��ة ال��دول اإلس��المية إل��ى قط��ع العالق��ات مع 

إسرائيل.
ووصف مهاتير محمد دونالد ترامب أيضاً ب�»املس��تبد الدولي«، مضيفاً أن 

قراره »سيؤدي فقط إلى إثارة غضب املسلمني«.
وجتدر اإلش��ارة إلى أن مهاتير محمد كان رئيس��اً للحكومة في ماليزيا في 

الفترة 1981 – 2003، وفي الوقت احلالي يقود حزباً معارضاً.
من جانبه دعا السياس��ي املعارض اآلخر، محيي الدين ياس��ني، احلكومة 

املاليزية إلى التخلي عن خطط االستثمار في الواليات املتحدة.
وكان رئي��س ال��وزراء املالي��زي جني��ب رزاق قد وج��ه نداء إلى املس��لمني 
حول العال��م ملواجهة االعتراف بالقدس عاصمة إلس��رائيل. كما دعا املاليزيني 
للمش��اركة في تظاهرات حاش��دة من املق��رر إجراؤها في الب��الد يوم 22 كانون 

األول اجلاري.{

مهاتير محمد يدعو لمواجهة »الشرير« ترامب 
بعد قراره حول القدس

300 عالم يفتون بحرمة التطبيع
مع الكيان الصهيوني
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راشد الغنوشي: القدس المحتلة تجّدد الربيع العربي 
فج��ر الرئي��س األمريك��ي، دونال��د ترام��ب، ف��ي 6 
كان��ون األول اجل��اري، غضب��اً عربي��اً وإس��المياً وقلق��اً 
دولياً بإعالنه اعتراف بالده رس��مياً بالقدس )بشطريها 
الش��رقي والغرب��ي( عاصم��ة مزعومة إلس��رائيل، القوة 
القائمة باالحتالل. وقال الغنوشي، في مقابلة مع وكالة 
األناضول: »بالتأكيد قضية فلس��طني هي قضية مباركة 
توح��د األم��ة، وتدعوه��ا إل��ى أن تترف��ع ع��ن اخلالف��ات 
الصغي��رة والتافهة واحمل��دودة«. وأردف: »الصراع بني 
الدول اإلس��المية، والصراع ب��ني الطوائف وبني األحزاب 
يتضاءل أمام القضية الفلس��طينية، فعندما يخرج النهر 
الفلس��طيني تغيب سواقي اخلالفات الصغيرة«. وأعرب 
الغنوشي عن تفاؤله بحجم رّد الفعل الشعبي جتاه قرار 
ترامب بقوله: »نرى بحراً جماهيرياً يتحرك في الشارع ال 
ن��دري هذا ما هي طائفته وآخر ما هو حزبه وثالث ما هو 
جنس��ه، فالناس يتحركون على وقع النغم الفلسطيني، 
ال��ذي يحرك األمة كم��ا ال يحركها أي نغم آخ��ر«. وتابع: 
»ق��د ال توج��د قضية أخرى ف��ي األمة قادرة عل��ى تفجير 
الطاقات وإيقاظ النائمني واس��تفزاز مش��اعر الناس مثل 
قضية القدس وفلس��طني، فالتونسيون ال ُيجمعون على 
شيء مثلما ُيجمعون على قضية فلسطني، والقدس قلب 
القضية«. وش��ّدد على أهمية قضية فلسطني: »نعتبر أن 
فلس��طني كلها ق��دس، والق��دس كلها فلس��طني، والقدس 

كلها أمة إسالمية«.
جتديد للربيع العربي

واعتب��ر رئيس حرك��ة »النهض��ة« أن قضية القدس 
ج��ددت الربيع العربي، ال��ذي كان يعي��ش حالة خمول 
وت��آكل وحت��ارب أهلي بس��بب املؤامرات، وج��اء ترامب 
ليذك��ي الني��ران ف��ي الربي��ع العرب��ي ويحيي��ه«. وق��ال 

الغنوش��ي إن »ما حصل على امتداد األمة اإلس��المية من 
ردود أفعال هو إحياء للربيع العربي«.

وأش��اد الغنوش��ي بجه��ود الرئيس الترك��ي، رجب 
طيب أردوغان، لعقد هذه القمة، بقوله: »القيادة التركية 
متكنت في وقت سريع من جمع هذا الشتات من الرؤساء 
واملل��وك ومن ميثلهم مقابل عجز جامع��ة الدول العربية 

عن فعل ذلك«.
واعتب��ر أن قمة إس��طنبول كان��ت ذات رمزية قوية: 
»فالعاصمة اإلس��المية إس��طنبول جنحت في ما عجزت 
عنه اجلامع��ة العربي��ة، فتحّية للرئي��س أردوغان على 

مبادرته«.
وش��دد على أن القم��ة »أثبتت أنه ال ت��زال هناك أمة 
إس��المية، وال يزال اإلس��الم قادراً على جمعه��ا، رغم كل 

االختالفات«.
كذل��ك أثبتت القمة أن »فلس��طني والق��دس ال تزاالن 
حتتالن مكانة في هذه األمة، فضالً عن رمزية إس��طنبول 
كعاصم��ة تاريخي��ة للمس��لمني، بحي��ث يجتم��ع فيه��ا 
املس��لمون للدفاع عن قضية مقدس��ة، فهي مسرى النبي 
عليه الصالة والسالم ومعراجه.. وكل هذا أمر إيجابي«.
إال أن الغنوش��ي قل��ل م��ن النتائ��ج املباش��رة للقمة 
قائالً: »ال ُينتظر من القمة أن تخرج بأكثر مما يتوافر عليه 
املش��اركون فيها من إرادات وعزائ��م، فمحصلة القمة هي 
محصلة اإلرادات الواهنة في العالم اإلس��المي والقدرات 
احملدودة على البذل والتضحية«. واعتبر أن »مخرجات 
القمة، بحس��ب ما ظه��ر منها حتى اآلن، ليس��ت ذات بال 
غير اجلانب املعنوي«. ولك��ن، بالنظر إلى واقع العاملني 
اإلسالمي والعربي، رأى الغنوش��ي أن »مجرد االجتماع 
من أجل القدس وفلس��طني هو أمر إيجابي، وتقدمي الدعم 
للقضية الفلس��طينية وللدولة الفلسطينية والدعوة إلى 

االعت��راف بها هو أم��ر إيجابي، ولكننا نتطل��ع إلى ما هو 
أكبر، وأن تفهم القيادة االمريكية أن هناك قضية حقيقية 
ال ميكن األمة اإلس��المية )مليار ونصف مليار مس��لم( أن 

تتنازل عنها«.
جهل أمريكي باملنطقة

وبش��أن تقييم��ه إلدارة ترامب بع��د إعالنها القدس 
عاصمة إلس��رئايل، واملباشرة بنقل الس��فارة األأمريكية 
إليها، قال الغنوش��ي إن »القي��ادة االمريكية أظهرت مرة 
أخرى ع��دم فهمها للمنطقة، فقضية القدس من احملركات 

الكبرى للتاريخ«.
ومض��ى قائ��الً إن »اإلدارة األمريكي��ة حركت الفاعل 
التاريخ��ي، فيمكن أن يكون الس��يد ترامب قد أهدى األمة 
اإلس��المية ش��يئاً كبيراً بتحريكه لهذا الفاع��ل التاريخي 
)قضية القدس وفلسطني( الذي ظن أنه مات، ولكن تبني 

أنه حاضر«.
وش��دد على أن »القدس لها مكانة عظيمة في األمة، 
إعالنه��ا عاصمة للكي��ان الصهيوني ه��و تعبير عن عدم 
فهم للتاريخ، وعدم فهم لعمق هذه القضية، ومن الناحية 

الشكلية ما حدث هو إهداء من ال ميلك ملن ال يستحق«.
واس��تطرد: »الس��يد ترام��ب ال ميل��ك الق��دس حتى 
يهديها إلس��رائيل، والكي��ان الصهيوني ال يس��تحق هذه 
الهدي��ة، ألنه تقوم عليها )القدس( أمة من مليار ونصف، 

فضالً عن املسيحيني مبا لهم من مقدسات في القدس«.
رسالة للداخل الفلسطيني

وح��ول انعكاس��ات الق��رار األمريك��ي عل��ى الداخل 
»الش��عب  النهض��ة:  حرك��ة  رئي��س  ق��ال  الفلس��طيني، 
الفلس��طيني اآلن موحد، ومطلوب مزي��د من توحده وراء 
منظم��ة التح��رر )الفلس��طينية(، وجت��اوز كل اخلالفات 

البس��يطة«، وشدد الغنوش��ي على أن »كل خالف بسيط 
الطائفي��ة  اخلالف��ات  وكل  تنه��ب،  الت��ي  الق��دس  أم��ام 
والفلس��طينية واحلزبية هي خالف��ات تافهة أمام قضية 

القدس الكبرى«.
إشادة باملوقف األوروبي

وف��ي مواجه��ة اخلط��وة األمريكي��ة غير املس��بوقة 
»حت��رك العالم ضد قرار ترامب، ففض��الً عن حترك األمة 
اإلس��المية، كجس��م واحد من أقصى إفريقي��ا إلى اقصى 
آسيا وإندونيسيا واألقليات املسلمة، فقد ساندهم أحرار 
العالم«، وفق رئيس حركة »النهضة« التونسية. وتابع: 
»تقديرنا للموقف األوروبي كبي��ر في رفض قرار ترامب، 
ولذلك ظهرت ضحالة العمق التاريخي للقيادة األمريكية 

الراهنة التي سّبب قرارها بشأن القدس عزل أمريكا«.
وخت��م الغنوش��ي ب��أن »أمري��كا تعي��ش عزلة عن 
حلفائه��ا في املنطق��ة العربية، فهم يعيش��ون حالة كآبة 
وعزل��ة، ولم يرف��ع أحد صوته في العال��م العربي مؤيداً 

لقرار ترامب«.{

السيسي والقدس.. عَظمُة مصر وضآلُة الحاكم
مص��ر بُحْك��م موقعه��ا وموضعه��ا، ه��ي ف��ي قل��ب 
االهتم��ام، وعْزُلها عن أهِمّ قضاي��ا األمة إضراٌر بها، وبنا. 
األخب��اُر الت��ي تضاف��رت عن تنس��يٍق أميرك��ي مع مصر 
والس��عودية، قبيل اعتراف الرئي��س األميركي، )دونالد 
ترام��ب( املش��ؤوم بالق��دس عاصم��ًة لدول��ة االحت��الل، 
تدفع مبصر والس��عودية )مب��ا للبلدين م��ن مكانة( عن 
مج��َرّد الصمت الس��لبي، أو احلي��اد غي��ر اإليجابي، إلى 
عة، ولو انتاب  مخاوف حقيقية من مؤازرة مهَمّة وُمش��جِّ
تل��ك املوافقة ملحوظاٌت عن التوقي��ت واإلخراج، لرئيس 
أميرك��ي َج��ُرؤ على ما ل��م يجرؤ علي��ه أس��الُفه، من بيل 
كلينت��ون إلى ج��ورج بوش االبن إلى ب��اراك أوباما، بعد 
قانون الكونغرس بنقل الس��فارة إلى القدس، واالعتراف 
بها عاصمًة موّحدًة ودائمة إلسرائيل عام 1995، وترامب 
بهذا القرار َيْخرج عن اخلِطّ العريض لسياس��ة واشنطن 
)املتمثِّ��ل ف��ي أَنّ وض��ع الق��دس يتق��رَّر ف��ي املفاوضات 
النهائي��ة( ف��ي هذه القضي��ة البالغة احلساس��ية، ليس 
عربي��اً وإس��المياً فقط، وحتدي��داً القدس ب��كِلّ ُحموالتها 

الروحية والتاريخية والسياسية، وإمنا عاملياً أيضاً. 
الطي��ب( الفت��اً  األزه��ر )أحم��د  كان موق��ف ش��يخ 
وجريئ��اً؛ إذ أعل��ن رفضه لق��اء نائب الرئي��س األميركي، 
مايك بين��س، بعد ما بدر من إدارت��ه بخصوص القدس، 
واألمل أن يس��تمر هذا املوقف، وأن يتعمَّم. لكن محاوالت 
��دة للقدس،  الس��لطات املصري��ة مْن��َع التظاه��رات املُؤيِّ
��عها، على الرغ��م من أن ه��ذه القضية محّل  أو من��ع توسُّ
إجم��اع ش��تى القوى السياس��ية ف��ي الش��عب املصري، 
ه��ة إلى النظ��ام، يؤّكد مرَّة أخ��رى العالقَة  وليس��ت موَجّ
ُظ��م )ش��رعَيّة متثيله��ا( وأّي  العضوي��ة بني س��المة النُّ
فعٍل سياس��ي ذي ش��أن، داخل��ي أو خارج��ي، ويعيدنا 
ها نظاُم عبد  هذا االرتباط إلى الذريعة نفس��ها الت��ي يزجُّ

الفتاح السيس��ي في وجه املتعاطفني مع القدس، وهو ما 
ُيس��مِّيه »اإلرهاب«، كيف ذلك؟ متوضع طاقم السيسي، 
ة،  سياس��ياً وأمنياً وإعالمي��اً، في صلب الث��ورات املضاَدّ
وهو نفس��ه نشأ في انقالٍب على رئيٍس منتَخب، لم مُيَهل 
إل��ى نهاي��ة فترت��ه، بحج��ج وذرائع أس��همت ما ُتس��مَّى 
الدول��ة العميقة في تخليقها، ومنه��ا ما يعود إلى حصاد 
حق��ب س��ابقة، ومل��ا تس��لّم الرئي��ُس )املُخلِّ��ص( الدولة 
فعلياً وكلياً، وتضافرت كلُّ أجهزتها مع سياس��اته، بكلِّ 
طاقته��ا، ب��ل وجبروتها، لم يس��فر ذلك إال ع��ن مضاعفة 
أزم��ات مص��ر، والتنكيل االقتص��ادي واألمن��ي باملواطن 
املصري، وقْمع رأيه، حتى لو بدا موقفاً عفوياً، كتنفيس��ة 
غضب، لم يقَو نظام السيسي على احتمالها، وذلك لشدَّة 
هشاش��ته، باملقارنة، حتى مع الرئيس املخلوع، حسنى 
مب��ارك. فهذا حال النُّظم التي ال يقتصر عيُبها على نزاهة 
ل��ت إلجهاض  الوص��ول إل��ى احلك��م، بل تل��ك الت��ي ُفصِّ
تطلُّعات الشعوب الطبيعية، واحمُلِقِّة إلى قدر معقول من 

العدالة واحلرية والكرامة. 
لم يبلغ في الشعوب العربية، وفي مقدِّمتها الشعب 
املصري، التطبيُع مع إس��رائيل مبلغاً عميقاً، وال واسعاً، 
وهذا ما ش��هد ب��ه األعداء، كم��ا جاء في آخ��ر تصريحات 
لرئي��س حكومة االحت��الل بنيامني نن ياه��و: إّن املُعيق 
للس��الم مع إس��رائيل هو الش��عوب العربي��ة، ولعّل هذا 
اإلدراك األميرك��ي لطبيع��ة احلالة الوجداني��ة والفكرية 
أس��باب  م��ن  كان  عام��ة،  بصف��ة  العربي��ة،  للش��عوب 
االنعطافة املُهّمة نحو إجهاض تلك التحرُّكات الش��عبية 
الواس��عة )الربيع العربي( ضّد ُنُظٍم ظَهر إفالُس��ها على 
ُع��د، ولي��س عل��ى صعي��د القضية الفلس��طينية  كّل الصُّ
التي ظلَّت اس��تطالعات ال��رأي ُتثِبت ثباَته��ا في وجدان 
تلك الش��عوب، حتى وهي في َحْمأة انشغاالتها بهمومها 
يأم��ن  فل��م  ومصائره��ا،  الداخلي��ة 
ُصّناُع السياسات في البيت األبيض، 
س��َرَياَن احليوي��ِة ف��ي أوص��ال هذه 
السياسية  ومؤسس��اتها  الش��عوب، 
واالجتماعي��ة، حت��ى لو أب��دى حّكاُم 
م��ا بعد الربي��ع العربي )اعت��داالً( أو 
م��اً( اللتزامات دوله��م بالعالقة  )تفهُّ
تلك��م  كان��ت  س��واء  إس��رائيل،  م��ع 
االلتزامات معاهدات سالم، كما شأن 
مصر، أو كانت هدنًة طويلًة وُصلْبة، 

كما شأن س��ورية، وما ُتسَمّى بحالة الالحرب والالسلم، 
فلذلك سمحت أميركا للسيس��ي بأْن ينقلب على الرئيس 
الس��ابق، محمد مرس��ي، كما س��محت لنظام بشار األسد 

أْن يبقى. 
قِبلَْت واشنطن، وهي التي طاملا نادْت إداراٌت سابقة 
فيها ِبَدْمقرطة العالم العربي، وحتديداً مصر، قبلت هذه 
املَرّة، أْن ُتنّحي الدميقراطية، لصالح أمرين: أمن إسرائيل، 
الراديكالي��ة.  اإلس��المية  احل��ركات  محارب��ة  والثان��ي 
وكان ه��ذا احمُلرِّك أكث��ر جتلّياً وتفعيالً ف��ي الدول األقرب 
إلى فلس��طني احملتل��ة، مصر وس��ورية، وهذا م��ا يدركه 
السيس��ي، واألس��د، أََنّهما ما داما قائمنْي به��ذا الدور، فال 
ة لتغيرهما، وال سيما  خطر ِجّدّياً عليهما، أو ال حاجة ُملَحّ
إذا تضافرت معه عوامل أخ��رى، إقليمياً ودولياً. ولذلك، 
يشعر السيسي، مثالً، بطمأنينٍة أكبر، لتأخذ السياسات 
األمني��ة القمعية مداه��ا، كما ال تبدو علي��ه عالماُت القلق 
جّراء الفش��ل الذريع الذي تسَبّب به في مصر، اقتصادياً 
وأمنياً، بل يبدو عازماً على ترش��يح نفسه لفترة رئاسية 

جديدة؛ لُيكِمل مشروعه )!( 
وم��ع أّن الش��عب الفلس��طيني ال ينتظ��ر موقف هذا 
النظام العرب��ي، أو ذاك، إال أَنّ القضية كبيرة، واملنعطف 
الراه��ن خطير، فع��الً، تري��د إدارُة ترامب به��ذا االعتراف 
بالقدس عاصمة إلسرائيل، حْسَم أهّم معضلٍة في طريق 
ل إدارُته(  التسوية؛ لُيريح املتفاوضني )مستقبال كما تؤِمّ
��م هدف ال ِقَبل لهم به، وهو التنازل عن القدس؛  من جتُشّ
يْت الق��دس، أْمَكن تدوي��ُر القضاي��ا )اخلالفية(  ف��إذا ُنحِّ
املُتبقَيّة، وهي مسائل احلدود والالجئني واملستوطنات، 

وسائر ما تسَمّى قضايا احلِلّ النهائي. 
ومن هنا أهمية املؤازرة العربية واإلسالمية، وحتى 
العاملي��ة، وعلى كِلّ املس��تويات، ليس فقط إلفش��ال هذه 
اخلط��ة، ولك��ن ملقاوم��ة االنه��زام املُ��راد تكريُس��ه، على 
مس��توى األمة كلِّها، من خالل الق��دس، مبكانتها الفعلية 
والرمزية. فاجلهد ُمْنَصبٌّ منذ فترة على توجيه ضرباٍت 
لن��ا، حاّدة ومباش��رة، إلقناعنا بالهزمي��ة، فبعد اعتراف 
ترامب بالقدس عاصمة لدولة االحتالل، بس��اعات، جاء 
طاً  إعالن وزي��ر البناء اإلس��رائيلي، يوآف غاالن��ت، مخطَّ
لبن��اء 14 ألف وحدة س��كنية في الق��دس، تفعيالً فورياً، 
واس��تثماراً لالعتراف األميركي، فلَْم َيْسُهل عليهم جترُّع 
ابات اإللكترونية، مثالً، قبل أشهر. ومن  التراُجع عن البَوّ
هنا خطورة تضاُفر مواقف عربية متجاوبة معهم، سواء 
جتلّ��ت بالصمت والتجاهل، أو بالقم��ع والكبت. في حني 
أن املأم��ول في مصر أكث��ر من مجرَّد الس��ماح للمصريني 

بالتظاهر املُعبِّر عن الغضب.{

بقلم: أسامة عثمان

ش��َدّد مفتي القدس والديار الفلس��طينية، الش��يخ محمد حسني يوم 
األحد، على أن القرار األمريكي بشأن االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل 

ونقل سفارة واشنطن إليها، »لن يغير من واقع املدينة شيئاً«.
ج��اء ذلك ف��ي تصريح له، خالل الب��ث التلفزيوني املص��ري األردني 
الفلس��طيني املوح��د؛ دعم��اً ملدين��ة الق��دس. وج��دد حس��ني التأكي��د أن 
»اعت��راف الرئي��س األمريك��ي دونالد ترام��ب بالقدس عاصمة إلس��رائيل 

باطل ومرفوض جملة وتفصيالً«. وقال إنه »لن يستطيع التغيير في شيء من واقع القدس«.
واعتبر مفتى القدس أن القرار مبنزلة »إعطاء من ال ميلك )ترامب( ملن ال يستحق )إسرائيل(«.

وأض��اف معلقاً على البث املوحد، أنه »ُيش��عر كل عربي مس��لم أو مس��يحي بأن من واجب��ه أن ينصرها 
)القدس( ويهب لنجدتها حيثما كان«.

وظه��ر في الب��ث املباش��ر، لقاءات متلف��زة مع ش��خصيات فلس��طينية تطرقت لق��رار الرئي��س األمريكي 
األخير.{

مفتي القدس: القرار األمريكي 
لن يغّير من واقع المدينة شيئًا
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عن تركة صالح السياسّية في اليمن.. وإرثها المذهبي

ما مدى قدرة االحتالل على التعامل مع انتفاضة مستمرة؟

املتاب��ع لتداعي��ات األح��داث املتس��ارعة عقب مقتل 
الرئيس الس��ابق علي عبد الله صالح على يد حلفائه من 
جماعة احلوثي، وش��ركائه في انقالب 21 أيلول 2014، 
يالحظ حج��م املفارقات التي طفت س��ريعاً على س��طح 
املش��هد السياس��ي اليمني، وخاصة ما تعلق منها بكتلة 
صالح وتركته السياس��ية والعسكرية التي بناها خالل 

فترة حكمه املمتدة ألكثر من ثالثني عاماً.
فاملالحظ أن املش��هد السياس��ي اليمني يتجه بقوة 
نح��و مزي��د من التف��كك واإلرب��اك، الذي س��يزيد الوضع 
تعقي��داً عل��ى ما في��ه من تعقي��د وارتباك، ما س��يزيد من 
تعقيد الوضع العسكري واالقتصادي والسياسي أيضاً، 
في ظل مرحلة هي األخطر في تاريخ اليمن واملنطقة كلها، 
تتطلب رؤي��ة اس��تراتيجية واضحة ومواقف سياس��ية 
الداخلي��ة  األط��راف  كل  قب��ل  م��ن  ومصيري��ة  ش��جاعة 

واخلارجية املعنية بالوضع اليمني عموماً.
فبق��در ما مث��ل مقتل صال��ح، نهاية مرحل��ة وبداية 
أخ��رى، أضف��ى احل��ادث مزي��داً م��ن احلي��رة واالندفاع 
للتحالف العربي، بعيداً عن نتائج تداعيات مقتل صالح 
الت��ي أثبتت أن��ه لم يكن س��وى ورقة م��ن أوراق جماعة 
احلوث��ي واملش��روع اإليران��ي، مت توظيفه��ا ف��ي متري��ر 
املشروع االنقالبي الذي استفاد من تركة صالح وميراثه 

السياسي والعسكري استفادة كبيرة.
انته��اء صال��ح بتل��ك الطريق��ة الدراماتيكي��ة، كان 
كان  الت��ي  مخالب��ه  كل  ن��زع  بع��د  حاص��ل،  حتصي��ل 
يعتق��د أنه ال يزال ميس��ك بها، ويتعلق األم��ر أوالً بحزب 
املؤمتر الش��عبي العام، الذي ظل على رأس��ه منذ حلظة 
التأس��يس األول��ى ف��ي آب 1982 كمظل��ة ل��كل الق��وى 
والفعالي��ات السياس��ية ف��ي ش��مال اليم��ن، وانتق��ل به 
حاكماً لليمن كله عقب إعالن قيام اجلمهورية اليمنية من 
احتادي جمهورية اليمن الدميقراطية الش��عبية جنوباً، 
واجلمهورية العربية اليمنية ش��ماالً التي كان حاكماً لها 

منذ 17 متوز 1978.

مع تواصل االنتفاضة الفلسطينية، وتصاعد التوتر 
مع قطاع غزة، تبرز تس��اؤالت عدي��دة عن قدرة االحتالل 
اإلس��رائيلي على التعام��ل مع هذه اجلبهات املش��تعلة، 
فيم��ا تب��رز تصريح��ات مثيرة لبع��ض زعم��اء االحتالل 
بش��أن جهوزي��ة جيش االحت��الل للحرب القادم��ة، التي 
ي��رى فيها بع��ض اخلب��راء م��ادة للتنافس اإلس��رائيلي 

الداخلي.
هزمية اجلندي

وأك��د النائ��ب الس��ابق ع��ن ح��زب »الليك��ود« ف��ي 
»الكنيست« اإلس��رائيلي، موش��يه فيجلني، أن »اجليش 
اإلس��رائيلي بال��غ ف��ي االعتم��اد عل��ى التكنولوجي��ا في 
مواجهة حركة حماس وأعداء إس��رائيل«، مش��يراً إلى أن 
هذه املبالغة س��تؤدي إلى »هزمية اجلندي اإلس��رائيلي 

في امليدان أمام عقيدة حماس«.
وأوضح خالل حديثه عبر صفحته على »فيسبوك«، 
الذي اس��تعرض فيه التصعيد األخير مع قطاع غزة، أنه 
»طامل��ا اعتمد اجليش عل��ى الدبابات والطائ��رات والقبة 
احلديدية، سينتصر عليه الفلس��طيني، ألنه يعتمد على 

عقديته«.
 ورأى فيجل��ني ال��ذي يؤمن بضرورة طرد الش��عب 
الفلسطيني من أرضه احملتلة، أن »مواصلة إسرائيل بناء 
األس��وار واجلدران والعوائق، بهدف االحتماء خلفها؛ لن 
يفيد«، مؤكداً أن الفلس��طينيني في قطاع غزة »سيجدون 

الوسيلة لضرب إسرائيل بوسيلة جديدة«.
 من جانبه، أوضح اخلبير العسكري اإلسرائيلي في 
صحيفة »هآرتس« العبرية، عاموس هرئيل، أن »إطالق 
الصواري��خ من غ��زة كل ي��وم أو يومني، يقّوض مش��اعر 
األمن لدى اإلس��رائيليني، ويضغط على رئيس احلكومة 
اإلس��رائيلية، ووزي��ر دفاعة للعمل بش��كل أكث��ر حزماً«، 

معتبراً أن »املسافة قصيرة حتى املواجهة القادمة«.
دروس وعبر

وحول موجة الغضب الفلسطينية، رجح هرئيل أن 
»التظاهرات الفلس��طينية الكبي��رة احتجاجاً على إعالن 
ترامب س��تنتهي ببطء، دون أن تترك انطباعاً كبيراً على 

الشق الثاني من تركته، هو مخلبه العسكري املتمثل 
بق��وات احل��رس اجلمه��وري، نخب��ة الق��وة العس��كرية 
اليمني��ة الت��ي مت بناؤه��ا بناء نوعي��اً تدريباً وتس��ليحاً 
ومتوي��اًل، فضمت عدداً م��ن الوحدات النوعي��ة كالقوات 
اخلاص��ة وق��وات مكافح��ة اإلره��اب، وكان��ت متثل قوة 
عس��كرية ضاربة، وجعلها حتت قيادة أبنائه وإخوانه، 
ومت تش��كيل ه��ذه القوات وفق��اً لعقيدة عس��كرية والئية 

لشخص الرئيس صالح وقادتها من أفراد أسرته.
تركة املؤمتر الشعبي

أُعل��ن تأس��يس املؤمت��ر الش��عبي العام في ش��مال 
اليمن بعد صعود صالح للس��لطة بأربع سنوات، كذراع 
سياس��ية لنظ��ام صال��ح، وكإط��ار للعم��ل السياس��ي، 
تنض��وي حتت��ه ق��وى سياس��ية مختلفة من إس��الميني 
ويس��اريني وقومي��ني وبعثيني وغيرهم، عدا عن ش��يوخ 

املجتمع الدولي أو ترامب«، وفق قوله.
وكش��ف تقري��ر إس��رائيلي رس��مي صدر ف��ي أيلول 
التابع��ة  واألم��ن  اخلارجي��ة  جلن��ة  أعدت��ه  املاض��ي، 
»للكنيس��ت«، أن جيش االحتالل »غير مس��تعد خلوض 

أي حرب قادمة كما ينبغي«.
وف��ي تعليقه عل��ى تصريحات النائب اإلس��رائيلي، 
ق��ال اخلبير ف��ي الش��أن اإلس��رائيلي، عدنان أب��و عامر: 
»تصريح��ات فيجل��ني ال نأخ��ذ بها كثي��راً، فه��و يريد أن 
ينش��ئ حزباً سياس��ياً جدي��داً أكث��ر ميينية، وق��د تأتي 

تصريحاته من باب املزايدات الداخلية اإلسرائيلية«.
وأضاف: »قد يريد أيضاً تسجيل نقاط تتعلق بفشل 
احلكومة واجليش اإلسرائيلي في مواجهة الفلسطينيني 
وح��ركات املقاوم��ة، ف��ي محاول��ة منه لتحش��يد جمهور 

إسرائيلي أكثر ميينية«.
ونبه أبو عامر إلى أنه »ليس بالضرورة ما صرح به 
أن يك��ون له عالقة بالواقع على األرض، فاإلس��رائيليون 
يستعدون جيداً ملقاتلة الفلسطينيني بصورة أكثر تطوراً 

القبائل وقادة اجليش الكب��ار، والتجار والوجهاء، وذلك 
مخافة من العمل السياس��ي الس��ري الذي كان قائماً قبل 
صع��ود صالح وبعده، ولكنه كان عمالً غير مس��موح به 

دستورياً.
صاغ مجموعة من مفكري السياسة اليمنية حينها، 
وعل��ى رأس��هم الدكت��ور أحم��د األصبحي وعبد الس��الم 
العنس��ي م��ا ُس��مِّي امليث��اق الوطن��ي، كبي��ان سياس��ي 
للكيان اجلديد )املؤمتر الشعبي العام( ومّثل أول وثيقة 
سياس��ية مينية للعمل السياس��ي بش��روط تلك اللحظة 

اليمنية وتوجهاتها.
ج��اء إع��الن الوح��دة اليمنية بع��د ثماني س��نوات 
م��ن تأس��يس املؤمت��ر الش��عبي الع��ام، وأعل��ن قيامه��ا 
ف��ي 22 أي��ار 1990، تل��ك الوح��دة الت��ي فتح��ت الباب 
عل��ى مصراعيه لتعددية سياس��ية وثقافي��ة هي األولى 
دس��تورياً في تاريخ اليمن احلديث، فتش��كل على إثرها 
ع��دد من األح��زاب، بعض مؤسس��يها قدموا م��ن املؤمتر 

الشعبي العام.
فرض��ت التعددي��ة السياس��ية منطاً جدي��داً للعمل 
السياس��ي ف��ي اليم��ن، وعاش اليم��ن فترة ذهبي��ة لهذه 
التعددي��ة الت��ي امت��دت م��ن أي��ار 1990 حت��ى مت��وز 
1994، ولكن تلك الفترة االنتقالية انتكس��ت بفعل حرب 
صيف 1994 التي نش��بت بني ش��ريكي الوحدة؛ احلزب 
االش��تراكي اليمن��ي احلاكم ف��ي جنوب اليم��ن، واملؤمتر 

الشعبي العام، احلاكم في شمال اليمن.
وبهزمي��ة االش��تراكي وتف��ّرد مؤمتر صال��ح بدولة 
م��ا بعد 7 مت��وز 1994، وإقصائه بعد ذل��ك لكل األحزاب 
السياس��ية اليمني��ة، غ��دا املؤمتر حزب الس��لطة األوحد 
ف��ي الب��الد، وعل��ى تل��ك اخللفية انض��م له كثي��ر ممن ال 
يرون ألنفس��هم مكاناً س��وى حدائق الس��لطة ومغامنها 
وامتيازاته��ا وفس��ادها، وحت��ول إلى جتمع ل��كل طالب 

م��ن احل��روب الثالث��ة املاضي��ة عل��ى قطاع غ��زة، حيث 
اس��تفاد الكثير من الدروس والعبر خالل تلك املواجهات 

السابقة«.
امليدان والتطورات

أن  إل��ى  اإلس��رائيلي،  الش��أن  ف��ي  اخلبي��ر  ولف��ت 
»اإلس��رائيليني يعتقدون أن املواجهة القادمة ليس��ت في 
ه��ذه املرحلة، في ظل حتقق ما يس��عون إلي��ه من نتائج 
سياس��ية وحقائ��ق عل��ى األرض بع��د الق��رار األمريك��ي 
األخير بش��أن القدس، إضاف��ة إلى التقارب اإلس��رائيلي 

العربي خالل األشهر األخيرة«.
وأك��د أن التقدي��رات اإلس��رائيلية، »تش��ير إل��ى أن 
ان��دالع مث��ل ه��ذه املواجهة، ق��د تعكر من صف��و األجواء 
السياس��ية احلالية، فضالً عن شروعهم في اجلدار حول 
غ��زة حملاربة األنفاق، الذي حقق لهم إجنازات عس��كرية 

وأمنية كبيرة«.

سلطة أو مركز نفوذ في سلطة صالح وحزبه.
وش��يئاً فش��يئاً ت��وارى م��ن صفوف��ه األول��ى جيل 
التأس��يس املش��بع بالنضال السياس��ي والثقافي، وحل 
محلهم التجار وش��يوخ القبائل وضباط اجليش الكبار، 
ولفيف من رجال دولة صالح وأشياعه الذين ال عالقة لهم 
بالعمل السياسي املدني بقدر ما هم باحثون عن مناصب 
ومكاسب في سلطة صالح وال سبيل لها سوى االنضمام 
حلزبه ومواالته. وكان احلزب في كل محطة من محطاته 
يتخل��ى عن كوادره الكف��وءة واملتعقلة، ويصعد إلى قمة 
هرمه السياس��ي م��ن يتبنون اخلط اجلدي��د لصالح من 
سماس��رة السياس��ة ومهرجيها الذين سعوا وسعى بهم 

صالح لتوريث سلطته ألوالده وأسرته من بعده.
جاءت ث��ورة 11 فبراير/ش��باط 2011 لوقف هذه 
املس��رحية الهزلية، وفي ضوئها انقسم املؤمتر الشعبي 
الع��ام، ونزل ع��ن قطاره عدد م��ن عقالء املؤمت��ر أو ممن 
ظنوا أن الثورة ناجحة ال محالة، تلك الثورة التي أجبرت 
صالح على تس��ليم الس��لطة لنائبه الرئيس احلالي عبد 
ربه منص��ور هادي، فيم��ا كان االنقس��ام الكبير للمؤمتر 
عقب س��قوط صنعاء في 21 أيلول 2014 بيد املليشيات 
املذهبية احلوثية التي كانت على تنسيق تام مع صالح 

وما بقي من تركته.
وق��د مث��ل مؤمت��ر صال��ح، غط��اًء سياس��ياً جي��داً 
لتم��دد جماعة احلوثي واجتياحاته��ا للمدن اليمنية منذ 
خروجه��ا من صعدة حت��ى وصولها إلى س��واحل عدن، 
حيث اس��تقبلهم أنصار مؤمتر صال��ح وقياداته الكبيرة، 
وس��هلوا لهم املهمة، وتخلى عدد كبي��ر منهم عن املؤمتر، 
و»حتّوثوا«، أي انصهروا ضمن أجندات جماعة احلوثي 

وخاصة في املناطق الزيدية.
وطوال ثالث س��نوات م��ن االنقالب وقبل��ه، متكنت 
جماعة احلوثي، حتت غطاء حتالفها مع صالح من رسم 
مس��ار االنقالب وترتي��ب فكرة التحال��ف واالنقالب عليه 
تالياً، وتذويب تركة صالح احلزبية في إطار مش��روعها 
الطائف��ي االنقالب��ي بش��كل كبي��ر، ومن ل��م يتمكن��وا من 
تذويب��ه ف��ي إط��ار جماعتهم ومش��روعهم باإلغ��راء يتم 
تذويب��ه بالترهي��ب واإلره��اب كم��ا فعلوا م��ع كثير ممن 

رفضوا فكرة هذا التحالف واالنقالب.
فم��ا إن حان��ت حلظة اخل��الص من صال��ح وقتله، 
حتى كان��ت كل تركته احلزبية املتبقية معه تعمل ضمن 

وحول ق��درة االحتالل على التعام��ل مع االنتفاضة 
الفلسطينية، نّوه أبو عامر إلى أن »التقديرات اإلسرائيلية 
بش��أن تصاعد واس��تمرار االنتفاضة احلاصلة متباينة؛ 
فهناك من يرى أنها لن تستمر سوى أيام قليلة، ويصبح 

موضوع القدس كأنه أمر واقع ثم ينتهي األمر«.
تفوق املقاوم

السياس��ي  واحملل��ل  الكات��ب  لف��ت  جانب��ه،  م��ن 
الفلس��طيني، فايز أبو ش��مالة، إل��ى أن »الكثير من جنود 
االحتالل يرفضون االلتحاق بسالح املشاة خشية املوت، 
فيما يصّرون على االلتحاق بس��الح املدرعات والبحرية 
والطي��ران«. ورأى أن م��ا ص��در ع��ن فيجلني، ه��و »دليل 
خوف ورع��ب من املقاومة الفلس��طينية«، مضيفاً: »حني 
يؤكد أن التكنولوجي��ا التي يعتمد عليها جيش االحتالل 
كثيراً وحدها ال تكفي، ففي ذلك إش��ارة مهمة إلى العقيدة 
الت��ي يعتمد عليها في بناء اإلنس��ان الفلس��طيني القادر 

على هزمية التكنولوجيا ومن يعتمد عليها«.
وح��ول انع��كاس ه��ذه التصريح��ات وتأثيرها في 
أي مواجه��ة متوقعة قادمة مع املقاومة الفلس��طينية في 
قطاع غزة، أش��ار الكاتب إلى أن »املواجهات السابقة مع 
قوات االحت��الل، أثبتت تفوق املقاوم الفلس��طيني، حيث 
متك��ن في بعض األحيان من الس��يطرة على املواقع التي 

كان يتحصن فيها اجلندي اإلسرائيلي«.
أربكت االحتالل

كذل��ك توقع أبو ش��مالة، أن »املواجه��ة القادمة بني 
املقاوم��ة ف��ي غزة وق��وات االحت��الل، ستش��هد مفاجآت 
كثي��رة عل��ى صعي��د اإلنس��ان العق��دي، املؤس��س على 
طل��ب الش��هادة مبق��دار م��ا يطلب اجلن��دي اإلس��رائيلي 
احلي��اة«، مؤكداً أن »ه��ذه املفاجآت املتوقع��ة؛ هي التي 
جتبر اجليش اإلس��رائيلي على الت��روي، والتأني، وعدم 
االس��تعجال في ش��نه عدوان��اً جدي��داً على قط��اع غزة، 
ألنه يخش��ى من مفاجآت املقاوم��ة«. ومتكن مقاتلون من 
كتائب الش��هيد عز الدين القسام، اجلناح املسلح حلركة 
»حم��اس«، بتاريخ 28 متوز 2014، م��ن اقتحام املوقع 
العس��كري اإلس��رائيلي موقع »ناحل عوز«، حيث جتول 
عناص��ر املقاومة في املوقع، ومتكن��وا من قتل العديد من 

اجلنود اإلسرائيليني.
وفي احل��رب ذاتها، جن��ح عناصر م��ن الكوماندوز 
البح��ري التابعة ل�»كتائب القس��ام ، م��ن اقتحام قاعدة 
»زيكيم« العسكرية، التي إلى الشمال من قطاع غزة على 

شواطئ عسقالن عبر طريق البحر.{

بقلم: نبيل البكيري

بقلم: أحمد صقر 
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أجن��دات جماعة احلوثي، وتدين لزعيم اجلماعة بالوالء 
مب��ا فيها قيادات من الص��ف األول ممن لم يفارقوا صالح 
حلظ��ة، وخاص��ة ف��ي املناط��ق الزيدي��ة، فيم��ا املناطق 
األخرى خارج مناطق النفوذ املذهبي للحوثي، فبقي األمر 
مرتبطاً بقرار صالح حلد كبير، حتى حلظة اخلالص منه 
بتل��ك الطريقة الت��ي أغاظت الكثير من أنص��اره وأتباعه 
الذين لم يكن أمامهم خيار س��وى والئهم ملؤمتر الشرعية 
املمث��ل برئيس اجلمهورية عبد ربه منصور هادي رئيس 

املؤمتر.
وهك��ذا مث��ل مقتل صال��ح محطة فارقة في مس��يرة 
حزبه )املؤمتر الش��عبي العام( ال��ذي تتجه األنظار إليه 
الي��وم، وق��د بدأت ب��وادر مزيد من االنقس��ام والتش��ظي 
حت��وم حول ما بق��ي منه، وحتى ه��ذه اللحظة، فاملؤمتر 
قادم عل��ى االنقس��ام األفقي إل��ى ثالثة أجنحة رئيس��ية 

هي:
في��ه، وه��و مؤمت��ر  والرئيس��ي  األكب��ر  - اجلن��اح 
الش��رعية بقي��ادة رئي��س اجلمهورية عبد رب��ه منصور 
هادي ونائب رئيس احلزب رئيس الوزراء أحمد عبيد بن 

دغر ومعظم وزراء وكوادر الشرعية.
- وميثل اجلن��اح الثاني فريق جن��ل صالح )أحمد 
عل��ي عبد الل��ه صالح( املقيم في اإلم��ارات، وهو اجلناح 
ال��ذي تس��عى اإلم��ارات م��ن خ��الل أحم��د عل��ي إلع��ادة 
ترتي��ب صفوفه ممثالً وحي��داً للمؤمتر بعي��داً عن مؤمتر 

الشرعية.
- أم��ا اجلناح الثال��ث، فهو الذي م��ا زال في مناطق 
نفوذ جماعة احلوثي وحتت تصرفها، وتسعى اجلماعة 
م��ن خالله إلضفاء نوع من الش��راكة معه، بعد تخلصها 
من صالح وأفراد أسرته، وميثل هذا اجلناح كوادر كبيرة 
كياس��ر العواضي وصادق أبو رأس وغيرهم من مشايخ 

قبائل صنعاء وما حولها.
تركة احلرس اجلمهوري 

أنشئ احلرس اجلمهوري منذ البداية كقوات نخبة، 
وكانت حتت إشراف مباشر من الرئيس السابق صالح، 
ول��م تكن ألويته تنتمي إل��ى وزارة الدفاع وهيئة األركان 
إال ش��كلياً منذ تأسيس��ها بع��د صعود صالح للس��لطة، 
بينم��ا كانت ترتبط حقيقة بش��كل مباش��ر مبكتب القائد 

األعلى للقوات املسلحة رئيس اجلمهورية صالح.
وأنش��ئت هذه الق��وة لتحل محل ق��وات »العمالقة« 
و»املج��د« الت��ي كان��ت الق��وة الضاربة للجي��ش اليمني 
في عه��د الرئيس إبراهيم احلمدي، التي جرى تهميش��ها 
وتش��تيتها بعد ذل��ك، فيما ظ��ل العمل قائم��اً على تقوية 
قوات احلرس اجلمهوري الت��ي بقيت قيادتها محصورة 

في عائلة صالح ومقّربيه، من أبناء منطقته وقبيلته.
حظيت قوات احلرس اجلمهوري، بكثير من االهتمام 
والدعم والتس��ليح والتدريب على حساب قوات اجليش 
اليمن��ي األخرى، عدا عن حص��ر قيادتها في أفراد أس��رة 
صالح الذين مت ابتعاثهم للدراسة في أرقى األكادمييات 
العس��كرية والعودة بعد ذلك لقيادة هذه القوات التي لم 
تكن ذات عقيدة عس��كرية وطنية، ما جعلها تبدو س��هلة 
التوجي��ه والتحك��م به��ا بع��د ذلك م��ن قب��ل االنقالبيني 
احلوثيني، خاص��ة أن هذه القوات ل��م تخض أي معارك 

من قبل ضد مترد جماعة احلوثي الذي بدأ عام 2004.
كذل��ك إن خريطة انتش��ار ه��ذه الق��وات تركزت في 
محي��ط العاصم��ة صنع��اء وضواحيه��ا، التي تش��كلت 
م��ن أكث��ر من 30 ل��واء عس��كرياً، وفي قلب م��دن الكثافة 
السكانية كتعز واحلديدة وعدن بدرجة رئيسية. وجدير 
بالذك��ر أن ه��ذه الق��وات ظلت ترقب املش��هد السياس��ي 
طوال أحداث ثورة 11 فبراير 2011 مع مش��اركة خفيفة 
في قمع املظاهرات ومواجهة بعض بؤر التوتر في أرحب 

وتعز، وأمانة العاصمة.
دخلت ميليشيات احلوثي صنعاء في 21 سبتمبر/
أيلول 2014 باتفاق مس��بق وتنسيق مع جماعة صالح 
ف��ي املؤمت��ر واحل��رس اجلمه��وري، وف��ي احل��ال بدأت 
هذه امليليش��يات س��ريعاً في إعادة تش��كيل هذه القوات 
والوح��دات وفقاً لتوجهها الطائفي، على كل املس��تويات 
العقائدي��ة  التأهيلي��ة  ال��دورات  مس��توى  عل��ى  حت��ى 
ملختلف األلوي��ة والوحدات العس��كرية التابعة للحرس 
اجلمه��وري، الت��ي حتول��ت س��ريعاً م��ن ال��والء للزعيم 
صال��ح إلى ال��والء للس��يد عبد املل��ك احلوث��ي، فأصبح 
احلرس اجلمه��وري أقرب إلى احل��رس الثوري اإليراني 

منه إلى أي شيء آخر في اليمن.
لذا ل��م تكن نهاية صالح املأس��اوية بتل��ك الطريقة 
س��وى حتصي��ل حاص��ل ونهاي��ة متوقعة لواق��ع جرى 
تش��كيله عل��ى م��دى فترة طويل��ة م��ن الزمن، ول��م تكن 
الس��نوات الثالث التالية لالنقالب سوى مرحلة تكميلية 
إلع��ادة صياغ��ة ترك��ة صال��ح وف��ق املرحل��ة اجلديدة 
اخلاضع��ة لل��ون وم��زاج جماع��ة احلوث��ي ومش��روع 
الهاش��مية السياس��ية ال��ذي وج��د ضالته في املش��روع 

اإليراني باملنطقة.{

صفعة لنتن ياهو

أوروبا ترفض االعتراف بالقدس عاصمة لـ»إسرائيل«
رف��ض وزراء خارجي��ة دول االحت��اد األوروب��ي 
ب�»ش��دة«، دعوة رئي��س الوزراء اإلس��رائيلي بنيامني 
نن ياهو، االعتراف بالقدس عاصمة إلس��رائيل مثلما 

فعلت واشنطن.
ج��اء ذل��ك خ��الل اجتم��اع ممثل��ي دول االحت��اد 
األوروب��ي م��ع ن��ن ياه��و ف��ي العاصم��ة البلجيكية 
بروكس��ل، يوم االثنني 11 كان��ون األول 2017، الذي 
مت عق��ده بدعوة من األخي��ر، وبدعم من وزير خارجية 
ليتوانيا ليناس لينكوفيتش��يوس، بحس��ب صحيفة 
»ذا غاردي��ان« البريطانية. ويأت��ي االجتماع في إطار 
جولة لن��ن ياهو بأوروب��ا، بدأها ف��ي باريس، جلمع 
التأيي��د خلط��وة الواليات املتحدة االعت��راف بالقدس 

عاصمة إلسرائيل.
وحث نن ياهو حلفاءه في أوروبا على االنضمام 
للوالي��ات املتح��دة ف��ي اعترافه��ا بالق��دس عاصم��ة 
إلس��رائيل. وقال ن��ن ياهو خ��الل أول زي��ارة له على 
اإلطالق ملقر االحتاد األوروبي في بروكسل إن اخلطوة 
الت��ي أقدم عليه��ا الرئي��س األمريك��ي دونال��د ترامب 
جتعل السالم في الشرق األوسط ممكناً »ألن االعتراف 

بالواقع هو جوهر السالم وأساسه«.
وبعد اجتم��اع على اإلفطار ب��ني نتنياهو ووزراء 
خارجي��ة االحت��اد األوروب��ي قال��ت وزي��رة خارجية 
الس��ويد إنه ما من أوروبي واحد ف��ي االجتماع املغلق 
أب��دى تأيي��ده لق��رار ترامب، وم��ا من دول��ة يرجح أن 
حت��ذو ح��ذو الوالي��ات املتح��دة ف��ي إع��الن اعتزامها 

نق��ل س��فارتها. وقال��ت الوزي��رة مارج��و ولس��تورم 
للصحفيني: »ال أعتقد أن أياً من دول االحتاد األوروبي 

ستفعل ذلك«.
وأكد العديد من وزراء خارجية االحتاد األوروبي 
لدى وصولهم لالجتم��اع مجدداً موقف االحتاد القائل 
ب��أن األراضي الت��ي احتلتها إس��رائيل ف��ي حرب عام 
1967، ومنه��ا الضف��ة الغربي��ة والق��دس الش��رقية 
ومرتفعات اجلوالن، ليس��ت جزءاً من احلدود الدولية 

املعترف بها إلسرائيل.
وقالت مس��ؤولة السياسة اخلارجية في االحتاد 
تصريح��ات  ف��ي  موغيرين��ي،  فيدري��كا  األوروب��ي، 
بح��ل  االلت��زام  س��يواصل  »االحت��اد  إّن  صحفي��ة، 
الدولتني الفلسطينية واإلسرائيلية، إضافة إلى توافق 

اآلراء الدولي��ة بش��أن الق��دس«، وأدل��ت موغيرين��ي 
بتصريحاتها رداً على تأكيد نن ياهو قبل بدء اجتماع 
الوزراء األوروبيني، أن »قرار ترامب سيسهم في عملية 

السالم في الشرق األوسط«.
من جهت��ه، قال وزي��ر اخلارجية الفرنس��ي جان 
إي��ف لودري��ان، إَنّ االحتاد األوروبي لن يقدم »ش��يكاً 
عل��ى بي��اض خلط��ة ترام��ب غي��ر املرئي��ة للس��الم«. 
وف��ي تصريحات صحفي��ة على هام��ش مؤمتر وزراء 
واش��نطن  لودري��ان  ح��َثّ  األوروبي��ني،  اخلارجي��ة 
»للكشف عما يتم إعداده بواسطة جاسون غرينبالت، 
مبعوث ترامب لدى الشرق األوسط، وجاريد كوشنر، 

صهره وكبير مستشاريه«.
وف��ي وق��ت س��ابق ي��وم االثن��ني، ألغ��ى وزي��ر 
حض��وره  غابريي��ل،  س��يغمار  األملان��ي  اخلارجي��ة 
اجتماع ممثل��ي دول االحتاد األوروبي م��ع نن ياهو. 
وتع��د زيارة نن ياه��و لالحتاد األوروب��ي، األولى من 
رئيس وزراء إسرائيلي إلى االحتاد منذ 22 عاماً، وفق 

»ذا غارديان«.
وقال رئيس وزراء املجر فيكتور أوربان، إن بالده 
ال تخطط لنقل س��فارتها في إسرائيل إلى القدس، وإن 

سياسة حكومته بالنسبة للشرق األوسط لم تتغير.
وأض��اف أورب��ان: »ال ت��رى املج��ر س��بباً لتغيير 
سياس��تها اخلاصة بالشرق األوس��ط«. وتابع قائالً: 
كن��ا  الت��ي  املَتّزن��ة  سياس��اتنا  انته��اج  »س��نواصل 

نتبعها«.{

القدس أرض النبوات والبركات.. والجهاد والرباط
الق��دس جزء من أرض فلس��طني، بل هي غرة جبينها، وواس��طة عقدها، 

ولقد وصف الله هذه األرض بالبركة في خمسة مواضع في كتابه.
أولها: في آية اإلس��راء حني وصف املس��جد األقصى بأن��ه »الذي باركنا 

حوله«.
وثانيه��ا: حني حتدث في قصة خليل��ه إبراهيم، فقال: <وجنيناه ولوطاً 

إلى األرض التي باركنا فيها للعاملني> األنبياء: 71.
وثالثها: في قصة موسى، حيث قال عن بني إسرائيل بعد إغراق فرعون 
وجنوده: <وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق األرض ومغاربها 
التي باركنا فيها، ومّتت كلمة ربك احلس��نى على بني إس��رائيل مبا صبروا> 

األعراف: 137.
ورابعه��ا: في قصة س��ليمان وما س��خر الله ل��ه من مل��ك ال ينبغي ألحد 
م��ن بعده، ومنه تس��خير الريح، وذل��ك في قوله تعالى: <ولس��ليمان الريح 

عاصفة جتري بأمره إلى األرض التي باركنا فيها> األنبياء: 81.
وخامس��ها: في قصة س��بأ، وكيف م��ّن الله عليه��م باألم��ن والرغد، قال 
تعال��ى: <وجعلنا بينهم وب��ني القرى التي باركنا فيها ق��رى ظاهرة، وقّدرنا 
فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياماً آمنني> سبأ: 18، فهذه القرى التي بارك 
الله فيها هي قرى الش��ام وفلس��طني. قال املفسر اآللوسي: املراد بالقرى التي 
ب��ورك فيها: قرى الش��ام، لكثرة أش��جارها وثمارها، والتوس��عة على أهلها، 

وعن ابن عباس: هي قرى بيت املقدس.
وق��د ذهب عدد من مفس��ري القرآن م��ن علماء الس��لف واخللف في قوله 
تعالى: <والتني والزيتون، وطور سنني، وهذا البلد األمني> التني: 1-3، إلى 
أن الت��ني والزيت��ون يقصد بهما األرض أو البلدة الت��ي تنبت التني والزيتون، 

وهي بيت املقدس.
ق��ال ابن كثير: قال بعض األئمة: هذه محاّل ثالثة بعث الله من كل واحد 
منه��ا نبّياً مرس���الً من أول��ي العزم، أصحاب الش��رائع الكبار، ف��األول: محل 
الت��ني والزيت��ون، وه��و بيت املق��دس، الذي بعث الل��ه فيه عيس��ى ابن مرمي 

عليهما الس��الم، والثاني: طور سيناء، الذي كلم الله عليه موسى بن عمران، 
والثالث: مكة، وهي األمني الذي من دخله كان آمناً؛ وبهذا التفسير أو التأويل، 
تتناغم وتنس��جم هذه األقسام، فإذا كان البلد األمني يشير إلى منبت اإلسالم 
رس��الة محمد، وطور سينني يش��ير إلى منبت اليهودية رس��الة موسى، فإن 
التني والزيتون يش��ير إلى رس��الة عيسى، الذي نش��أ في جوار بيت املقدس، 

وقدم موعظته الشهيرة في جبل الزيتون.
أرض الرباط واجلهاد

القدس عند املس��لمني هي أرض الرب��اط واجلهاد، فقد كان حديث القرآن 
عن املس��جد األقصى، وحديث الرس��ول عن فضل الصالة فيه، من املبش��رات 
بأن القدس س��يفتحها اإلسالم، وستكون للمس��لمني، وسيشّدون الرحال إلى 

مسجدها، مصلني لله متعبدين.
وقد فتحت القدس -التي كانت تس��مى إيلياء- ف��ي عهد اخلليفة الثاني 
في اإلسالم عمر بن اخلطاب، واشترط بطريركها األكبر صفرونيوس أال يسلم 
مفاتيح املدينة إال للخليفة نفس��ه، ال ألحد من قواده، وقد جاء عمر من املدينة 
إلى القدس في رحلة تاريخية مثيرة، وتس��لم مفاتيح املدينة، وعقد مع أهلها 
من النصارى معاهدة أو اتفاقية معروفة في التاريخ باس��م »العهد العمري« 
أو »العه��دة العمري��ة« أمنه��م فيه��ا عل��ى معابده��م وعقائدهم وش��عائرهم 
وأنفس��هم وأموالهم، وش��هد على هذه الوثيقة عدد من قادة املسلمني، أمثال: 
خالد ب��ن الوليد، وعبد الرحم��ن بن عوف، وعمرو بن الع��اص، ومعاوية بن 

أبي سفيان.
وق��د أعل��م الل��ه نبي��ه محمداً صل��ى الل��ه عليه وس��لم بأن ه��ذه األرض 
املقدس��ة س��يحتلها األع��داء، أو يهددونها بالغ��زو واالحت��الل، وبهذا حّرض 
أمته على الرباط فيها، واجلهاد للدفاع عنها حتى ال تس��قط في أيدي األعداء، 
ولتحريرها إذا قّدر لها أن تسقط في أيديهم. 
كم��ا أخبر علي��ه الصالة والس��الم باملعركة 
املرتقبة بني املس��لمني واليهود، وأن النصر 
في النهاية س��يكون للمس��لمني عليهم، وأن 
كل ش��يء س��يكون في صف املسلمني حتى 
احلجر والشجر، وأن كالً منهما سينطق داالً 
على أعدائهم، سواء كان نطقاً بلسان احلال 
أو بلسان املقال. وقد روى أبو أمامة الباهلي 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »ال 
تزال طائف��ة من أمتي على احل��ق ظاهرين، 
لعدّوه��م قاهري��ن، ال يضّرهم م��ن جابههم، 
إال ما أصابهم من ألواء )أي أذى( حتى يأتي 
أم��ر الله وهم على ذلك«، قال��وا: وأين هم يا 
رس��ول الله؟ ق��ال: »ببيت املق��دس وأكناف 

بيت املقدس«.{

2- للدكتور يوسف القرضاوي
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عشرات الجرحى بتجّدد االحتجاجات بالضفة وغزة
س��قط عش��رات اجلرحى خالل املواجه��ات التي 
جت��ددت يوم األحد ف��ي مختلف مدن الضف��ة الغربية 
وقط��اع غزة احتجاج��اً على الق��رار األميرك��ي اعتبار 
الق��دس عاصمة إلس��رائيل، كم��ا اعتق��ل االحتالل 16 

فلسطينياً في الضفة.
وكانت أبرز املظاهرات في مدينة طولكرم شمالي 
الضف��ة الغربية احملتل��ة وخاصة ف��ي محيط وداخل 
حرم جامعة خض��وري، حيث أفادت مص��ادر محلية 
بأن عش��رات الفلس��طينيني أصيبوا بح��االت اختناق 
وإغماء جراء إطالق جنود االحتالل قنابل الغاز بشكل 

عشوائي وبكثافة.
 57 ب��أن  الفلس��طيني  األحم��ر  اله��الل  وأف��اد 
فلس��طينياً أصيبوا بح��االت اختناق، وأصيب ش��اب 
آخ��ر بالرص��اص املطاط��ي وأربع��ة ط��الب بح��روق 

مختلفة.
وق��د أصبحت املواجهات ش��به يومية في محيط 
اجلامع��ة للتندي��د بق��رار الرئي��س األميرك��ي اعتب��ار 
القدس عاصمة إلس��رائيل. كما شهدت مدن في الضفة 

احتجاجات ومظاهرات. 
وف��ي قط��اع غ��زة أصي��ب خمس��ة فلس��طينيني 

قال وزير اخلارجية واملغتربني الفلسطيني، رياض 
املالك��ي، مس��اء الثالث��اء، إن »ما يس��مى بصفق��ة القرن 
أصب��ح م��ن املاض��ي«، وذلك ضم��ن تداعي��ات االعتراف 

األمريكي بالقدس عاصمة مزعومة إلسرائيل.
وُيطل��ق مراقب��ون مصطل��ح »صفق��ة الق��رن« على 
اخلط��ة الت��ي تعت��زم اإلدارة األمريكي��ة إطالقه��ا بداي��ة 
العام القادم، لتس��وية الصراع الفلس��طيني اإلسرائيلي، 
وحت��دث الرئيس املصري عبد الفتاح السيس��ي في وقت 
س��ابق من العام اجلاري، عما سماه »صفقة القرن«، في 

إطار حديثه عن القضية الفلسطينية.
وأض��اف املالك��ي أن »اس��تخدام الوالي��ات املتحدة 
األمريكي��ة ح��ق النق��ض )الفيت��و( ض��د مش��روع القرار 
بش��أن القدس يجعلها منحازة للظلم واالستعمار«، وفق 

اعتب��ر األم��ني الع��ام لالحت��اد العامل��ي لعلم��اء 
املس��لمني، د. عل��ي القره داغ��ي، أن اس��تخدام أمريكا 
حق النق��ض »الفيتو« ضد مش��روع ق��رار في مجلس 
األمن الدولي بشأن القدس يعّد »إرهاباً وحتدياً لدول 

العالم أجمع«.
وف��ي حس��ابه عل��ى »تويتر«، ق��ال الق��رة داغي: 
»اجتمع خمسة عشر مندوباً من أعضاء مجلس األمن، 
وواف��ق 14 عل��ى ق��رار الق��دس ورفض��ه عض��و واحد 

)أمريكا( فسقط القرار!!«. 
وتس��اءل: » أليس هذا إرهاباً واستخفافاً وحتدياً 

لرغبات كل دول العالم مجتمعة؟!«. 
واستخدمت واش��نطن حق »الفيتو« يوم االثنني، 

أحده��م حالته خطي��رة يوم األح��د برصاص اجليش 
اإلسرائيلي شرق قطاع غزة، بحسب ما أعلنت مصادر 

فلسطينية.
وذكرت املصادر أن ش��اباً أصيب بعيار ناري في 

الوكالة الفلسطينية الرسمية لألنباء.
ودعا مشروع القرار، الذي تقدمت به مصر، كل الدول 
إل��ى »االمتناع عن إقام��ة بعثات دبلوماس��ية في مدينة 
القدس املقدس��ة، تطبيقاً لقرار مجلس األمن 478 لس��نة 
1980، والت��زام ق��رارات مجلس األمن، وع��دم االعتراف 

بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات«.
واش��نطن  أن  عل��ى  الفلس��طيني  الوزي��ر  وش��دد 
بإجهاضها ملش��روع الق��رار »تكون قد اخت��ارت الوقوف 

إلى اجلانب اخلطأ من التاريخ«.
وتابع بأن الرد الفلس��طيني على »الفيتو« األمريكي 
واض��ح »من خ��الل االنضمام إلى املنظم��ات واملعاهدات 
واملواثيق الدولية، لتجس��يد الشخصية القانونية لدولة 

فلسطني، وتعزيز مكانتها في املجتمع الدولي«.{

ضد مش��روع قرار ف��ي مجلس األمن تقدم��ت به مصر 
بشأن القدس.

واعتبر مش��روع الق��رار املص��ري أن »أي قرارات 
وتدابي��ر ته��دف إل��ى تغيي��ر هوي��ة أو وض��ع مدينة 
القدس أو التكوين السكاني للمدينة املقدسة ليس لها 
أثر قانون��ي، والغية وباطلة التزام��اً بقرارات مجلس 

األمن ذات الصلة«.
ودعا مش��روع القرار »كل ال��دول إلى االمتناع عن 
إقامة بعثات دبلوماس��ية في مدينة القدس املقدسة، 
تطبيقاً لقرار مجلس األمن 478 لس��نة 1980 والتزام 
ق��رارات مجلس األمن وع��دم االعتراف ب��أي تدابير أو 

إجراءات تتناقض مع هذه القرارات«. {

الظه��ر، وصف��ت حالته باخلطي��رة، في ح��ني أصيب 
أربعة آخ��رون بالرصاص في األقدام خالل مواجهات 

مع قوات إسرائيلية تتمركز خلف السياج الفاصل مع 
قط��اع غزة. وبه��ذا الصدد اته��م الناطق باس��م وزارة 
الصح��ة في غزة أش��رف الق��درة اجليش اإلس��رائيلي 
باس��تخدام »الق��وة املفرط��ة« في مواجه��ة احملتجني 

سلمياً على أطراف القطاع.     
وتتواص��ل املواجهات على أطراف قطاع غزة منذ 
إعالن الرئي��س األميركي دونالد ترامب في الس��ادس 
من الش��هر اجلاري اعتبار القدس عاصمة إلس��رائيل، 

ما خلف عشرات القتلى واجلرحى الفلسطينيني.
وكانت قوات االحتالل قد اعتقلت ليلة االثنني 16 
فلس��طينياً ليرتفع عدد املعتقل��ني إلى 430 منذ إعالن 
ترامب بش��أن القدس، بينهم 131 طفالً وتس��ع نساء 
وثالث��ة جرح��ى معتقل��ون يقبعون في مستش��فيات 

االحتالل.
وبنّي نادي األسير أن أعلى نسبة اعتقاالت كانت 
ف��ي محافظة القدس باعتقال االحتالل ل�130 مواطناً، 
تليه��ا محافظة اخللي��ل باعتقال قراب��ة 100 مواطن، 
مش��يراً إلى أن غالبية االعتق��االت تعّرضت للّتعذيب 

اجلسدي والّنفسي خالل االعتقال. 
األراض��ي  ف��ي  االحتجاج��ات  جان��ب  وإل��ى 
الفلس��طينية، تشهد مدن إس��المية وعربية وعواصم 
عاملي��ة مظاهرات لألس��بوع الثاني عل��ى التوالي، رداً 

على قرار ترامب بشأن القدس.{

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

الَكِذُب الَخِفّي
ب الكذب  جاة، ويتَجنَّ دق ولو ظَنّ أن فيه الَهَلكة فإن فيه النَّ إن املؤمن الصادق يتحّرى الصِّ
���نة  دق ُطمأنين���ة والكِذُب ِريبة، وقد بّيَنت السُّ ول���و ظ���َنّ أن في���ه النجاة فإن في���ه الَهَلكة، والِصّ

ها إال اخِليانة والكذب. رة أن املؤمن ُيطَبع على اخِلالل كلِّ امُلطَهّ
ما كان من ُخُلق أبغَض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ولقد كان الرُجل 
ه الش���يطان بِكذبٍة، يتُرك ِفعله في نْفس رس���ول الله صلى الله عليه وس���لم أثرًا ال  إذا اْس���َتَزَلّ
ي���زول حت���ى يعلَم أن���ه قد أْحَدث فيها توبة! فلي���س أْرَوح للمؤمن وال أق���رَّ ِلَعيِنه من أن يعيش 

بقلبه ومنطقه صادقًا ال يكذب، أمينًا ال يخون، مستقيمًا ال يهون.
ِعيفة وَمَلكاته اللطيفة، فَهداه إلى اْجِتناب الَكِذب  يُن املؤمَن على نفِسه الضَّ لقد أعان الِدّ
أْته احلاجة،  رورة، أو أجْلَ َصه له من َمعاريض الكالم كلما أْكَرَهْت���ُه الضِّ ق���اء اخِلداع مب���ا رخَّ واتِّ
فق���د ورد ع���ن النب���ي صلى الله عليه وس���لم قوُله: »إن في املَعاريض مندوح���ة عن الكذب« رواه 

البيهقي.
وذلك ُيباح إن دَعت إليه مصلحة ش���رعية راجحة، أو حاجٌة ال مندوحة منها إاّل بالكذب، 
صريح، ومث���اُل ذلك قوُل إبراهيم  عري���ُض حينئذ ألن التعريض هن���ا أهوُن من الَتّ فُيش����َرع الَتّ
علي���ه الس���الم لقومه: }إني س���قيم{ عند خروج القوم ملمارس���ة طقوس���هم، وقول���ه: }بل فعَله 
كبيُرهم هذا..{ حني س���ألوه عن تكس���ير أصنامهم، وقوُله للملك اجلّبار عن زوجته سارة: هي 

أختي!
ومن تطبيقات ذلك ما ُروي عن أبي بكر أنه ُسئل عّمن معه أثناء الهجرة فقال: معي هاٍد، 
يق الهادي رسول الله صلى الله عليه  دِّ فَفِهم السائل أنه هاٍد يهديه الطريق؛ وكان قصد الِصّ
وسلم. وكان معاذ بن جبل عاِماًل ِلُعمر فلما رجع يومًا إلى بيته قالت له امرأُته ولم يكن أتاها 
بشيء من املال: ما جئَت لي مبا يأتي به الُعمال إلى أهِلهم؟ فقال لها: كان عندي ضاغط )أي 

رقيب(، فقالت: بَعث عمر معك ضاغطًا؟! وكان معاذ يقصد بالرقيب الله تعالى.
ْخعي كان أحيانًا إذا طلبه رجل قال للجارية: قولي له: اطلبه  ومن أمثلة ذلك أيضًا أن الَنّ
في املس���جد، وكان الش���عبي يخطُّ دائرة ويقول للجارية ضعي إصبعك فيها وقولي: ليس ُهو 

ها هنا!
ِتها، بل إن  إن املَعاري���ض ال ُت���َذمُّ إذا احتي���ج إليها ما لم تخ���ُرج من ُعُقلها وتتفّلت م���ن أِزَمّ

املسلمني يْدرأون بها الكذب عن أنفسهم.
دق  ���ع ف���ي املعاريض، والغُلّو في اللج���وء إليها ينُقل املؤمن م���ن دائرة الِصّ بي���د  أن التوسُّ
س���ون في غالب  راح إلى دائرة الكذب غير امُلباح. إن كثيرًا ممن ُنعاش���رهم أو ُنصاِدقهم ُيدلِّ الصُّ
أقواله���م، وَيخُلط���ون الكالم باإلبهام واإلْيهام، فإذا تس���اءلَت أُهم صادق���ون أم كاذبون؟ وجدَت 
فلى أدنى، وفي برَزٍخ بني القبيح واحلسن، وُهم إلى  أنهم في منزلٍة بني املنزلتني، وهم إلى السُّ
���ْوك العنب.  ���رُّ ال يكون خيرًا، وإنه ال ُيجنى من الشَّ األول أقرب، والقبيح ال يكون َحَس���نًا، والشَّ
ا، وأظن، وهذا ُمحَتمل، وَبني بني.. وما شاكل ذلك من كلماٍت  إن عامة أقوالهم: الله أعلم، وُرمَبّ

ُيراد بها الُغموض واإلْلغاز.
س���أل عمر رجاًل عن ش���يء، فقال: الله أْعَلم! فقال عمر: قد َش���قينا إن ُكّنا ال نعلم أن الله 
ورية...  عريض والَتّ أعَلم! إذا ُسئل أحدكم عما ال يعلم فليُقل: ال أدري؛ وإن عامة أساليبهم الَتّ
إن سألَت أحدهم أحَجْجَت بيَت الله؟ يقول: بل َسلني كم مرة حججُت! وذلك فرارًا من احلرج 
ل���و ق���ال: لم أحَجّ بعد! فيتوّهم الس���ائل أنه قد أّدى الفريض���ة والناِفلة. إنه يدعوهم إلى ذلك 
ت به قلوُبهم من أمراض. ومن  اعتاد أمرًا حتى صار  ما ُأش���ِرَبْتُه ُنفوس���هم من َفساد، وما اْعَتَلّ
له ُخُلقًا وَطبعًا صُعَب عالجه وَعُسر فطامه! فال يزال يالزُمه في حياته حتى ُيدَرج في قبره. 
م، وال يلتفتون إليه إن  وَمن كان هذا ُخُلقه يْنفُر منه الناس حتى أِخاّلؤه، فال يثقون به إن تكَلّ
ْمآُن ماًء.. بل يَرونه أخَلَف في الوعود  وَعد أو عاهد، وَيَرون أخباره كس���راٍب ِبِقيعٍة يحَس���ُبه الَظّ

من ُعرُقوب، وأْشَهَر بالكذِب من أوالد يعقوب!
قي النِقّي ال  دق جاِرحُته. إن املؤمَن الَتّ فهذه حكاية الذي تكِذُب س���ريرته، وتتظاهر بالِصّ

ه العليم الَعِلّي! يعرف الكذب الظاهر وال اخَلِفّي، خوفًا من ربِّ

وزير خارجية فلسطين:
ما يسمى بـ »صفقة القرن« أصبح من الماضي

د.  القره داغي: »الفيتو األمريكي« ضد القدس 
إرهاب للعالم أجمع

فيتو أميركي يحبط القرار العربي
بشأن القدس

 اس��تخدمت الواليات املتحدة يوم االثنني، حق النقض )الفيتو( ضد مشروع القرار العربي الذي 
طرح على مجلس األمن بشأن القدس.

واعتب��رت املندوبة األميركية لدى األمم املتحدة )نيكي هيلي( خالل اجللس��ة، أن مش��روع القرار 
املط��روح »يعيق الس��الم«، مضيف��ة أن واش��نطن »ملتزمة بالتوصل إلى س��الم دائ��م مبني على حل 

الدولتني«.
وقال املنس��ق اخلاص لألمم املتحدة لعملية الس��الم خالل اجللس��ة، إن »هن��اك خطوات أحادية 

اجلانب ميكن أن تهدد حل الدولتني«، داعياً إسرائيل إلى وقف أنشطتها االستيطانية غير القانونية.
وقال مالدينوف إن »القوات اإلس��رائيلية قتلت 22 فلس��طينياً خالل األشهر املاضية«، مشيراً إلى 

»زيادة أعمال العنف منذ إعالن ترامب قراره االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل«.
وش��ّدد املنس��ق اخلاص على أن »الس��الم ال يزال مبنياً على حل الدولت��ني«، وأن »وضع القدس 

يجب أن يكون ضمن قضايا احلل احلل النهائي«.
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الصهيوني وبعض احلكام العرب لتهويد القدس وانهاء 
القضية الفلسطينية.

واس��تقبل د. حمود وفداً من متطوعي جمعية الهالل 
الهمش��ري برئاس��ة  – مستش��فى  الفلس��طيني  األحم��ر 
الدكتور فادي سالمة، ضمن جولة يقومون بها للتعريف 
بالقدس ومعاملها وتاريخها، حيث جرى التأكيد لضرورة 
تفعي��ل كل اجله��ود اإلعالمي��ة والسياس��ية والش��عبية 
نص��رة للق��دس وكل فلس��طني، ودعم صمود املقدس��يني 
والوق��وف ال��ى جان��ب الش��عب الفلس��طيني ومقاومته 

إلفشال املؤامرة واستكمال مسيرة التحرير.

ح��ول القضية الفلس��طينة وما يجري ف��ي القدس، حيث 
وجه م��ن خاللها عدة رس��ائل قائ��الً: »إن الله س��بحانه 
وتعال��ى وعد نبينا بالنصر والعل��و في األرض فحقق له 
م��ا وعده به ب��اإلرادة والتضحية، واإلجن��ازات العظيمة 
الت��ي قام به��ا نبينا والصحاب��ة الكرام، فأي��ن إجنازاتنا 

نحن اليوم لتحقيق النصر؟«.
وش��دد على »ضرورة التمس��ك باألمل ألن وعد الله 
حق وس��وف يتحق��ق، فال تيأس��وا وال تقبل��وا بإبعادكم 
ع��ن هويتكم ومنهجكم الذي س��يتحقق ب��ه العز والنصر 

والظفر«.
واختتم احلفل بدعاء من الشيخ هيثم الرفاعي.

واملعاهد احلكومية واخلاصة، وعندما وصلت املس��يرة 
إل��ى س��احة الش��هداء؛ افتتحت وقف��ة تضامني��ة بقراءة 
للقرآن الكرمي، تلتها كلمات ومشاركات لطالب وطالبات، 
واختتم��ت بأنش��ودة ودع��اء للق��دس، وانته��ت الوقف��ة 

بصالة املغرب في مسجد الشهداء.

وحث ف��ي اخلتام على واج��ب تلبية نداء الرس��ول 
عليه الصالة والس��الم بحماية القدس واملسجد االقصى 

املبارك.
تخلل االحتفال وصالت انشادية من وحي املناسبة 

.Image لفرقة خالد املنجد

فاطمة مش��ّوق، بعدها تناولت الدكت��ورة عّدة محاور  
بأس��لوب ش��ّيق وس��ط تفاعل ملحوظ م��ن احلضور، 

حيث تناولت عدة مواضيع ابرزها: 
- حديثو الوالدة والتقاليد املتوارثة. 

- اللّقاحات اإللزامية واالختيارّية.
- التوّحد واالضطرابات السلوكية. 

واختتم اللّقاء بكلمة شكر من السيدة روال بتكجي، 
أك��دت فيه��ا  التع��اون الّثقاف��ي بني مختل��ف األطياف 
واجلمعي��ات وأهمية التوعي��ة الثقافي��ة واالجتماعية 
والصحي��ة ف��ي املدين��ة، متمّني��ة  التع��اون املس��تمر 

إلجناح هذه األهداف وحتقيقها.

املس��رحية من تألي��ف توفيق املص��ري، وتتحدث 
ع��ن املش��اكل الصحية الت��ي يعاني منها الش��باب في 
س��ن مبكرة بس��بب اعتمادهم على الوجبات السريعة 
واالبتع��اد ع��ن كل م��ا ه��و مفي��د وطبيعي م��ن خضار 

وفواكه.

اس��تقبل نائ��ب رئيس املكت��ب السياس��ي للجماعة 
اإلس��المية ف��ي لبن��ان الدكت��ور بس��ام حمود ف��ي مركز 
اجلماع��ة في صيدا وف��داً من قيادة ح��زب التحرير، ضم 
احلاج حس��ن نح��اس واملهندس بالل زي��دان واملهندس 
وجدي حس��ني. حي��ث جرى البحث بالش��أن اإلس��المي 
الع��ام وضرورة توحي��د الصفوف ملواجه��ة ما تتعرض 
ل��ه األمة اإلس��المية من مؤامرة تس��تهدفها ف��ي تاريخها 

وتراثها ودينها ومقدساتها.
وندد املجتمعون بالقرار االمريكي مبوضوع القدس 
كحلق��ة جديدة من حلق��ات املؤامرة املش��تركة مع العدّو 

أقام��ت اجلماع��ة اإلس��المية ف��ي ع��كار -اجلومة، 
احتفاالً أحياه املنش��د منصور زعيتر وفرقته على مسرح 

قاعة عبد الفتاح شديد في بزبينا.
بلدي��ات  ورؤس��اء  وخطب��اء  أئم��ة  احلف��ل  حض��ر 
ومخاتي��ر وم��دراء مدارس رس��مية وخاصة وحش��د من 

أهالي املنطقة.
استهل االحتفال بتالوة القرآن الكرمي لألستاذ طليع 
الياس��ني، ث��م رحب عري��ف احلفل الش��يخ أحم��د العمر 
باحلضور مثمناً اجتماعهم في مناس��بة جليلة على حب 

النبي صلى الله عليه وسلم.
كلمة احلفل ألقاها األس��تاذ محمد ش��ديد، متحورت 

نظم��ت رابط��ة الط��الب املس��لمني ف��ي صي��دا قبيل 
مغ��رب يوم اخلميس 14/ 12/ 2017 وقفة احتجاجية 
دعماً للقدس وأهلها بوجه قرار الرئيس األمريكي اجلائر 

املتعلق بالقدس.
ب��دأ اللق��اء مبس��يرة انطلقت م��ن عدد م��ن املدارس 

اجلماع��ة  نظم��ت 
االسالمية في ببنني-عكار 
احلبي��ب  مس��جد  بقاع��ة 
املصطفى احتفاالً مبناسبة 
الش��ريف  النب��وي  املول��د 
»بن��ورك  عن��وان  حت��ت 
اهتدين��ا«، حضره عدد من 
وحش��د  املنطقة  فعالي��ات 

من أهالي ببنني. 
اس��تهل احلفل بتالوة 
من آيات الذكر احلكيم،  ثم 

كانت كلمة الشيخ خضر الرشادي حتدث فيها عن »سيرة 
الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأن االحتفال به ال 
يكون بيوٍم بل كل يوٍم، نقتدي به ونحتذي حذوه، فسنة 
رسولنا الكرمي غابت عن الكثير بيننا، وحب النبي يكون 

باتباعه«.

الّنج��اة  اللجن��ة الصحي��ة ف��ي جمعّي��ة  نّظم��ت 
االجتماعي��ة - صي��دا، بالتع��اون م��ع صال��ون روال 
بتكج��ي الّثقاف��ي، محاض��رة  طبي��ة بعن��وان »صّحة 
طفلي بني الط��ّب والّتقاليد«، قّدمته��ا الّدكتورة صفية 
عارف��ي، اختصاصي��ة ط��ّب األطفال وحديث��ي الوالدة 
عل��ى قاعة مس��رح بلدّي��ة صي��دا، بحضور مس��ؤولة 
اجلمعّية الس��يدة هيفاء حجير، الس��يدة روال بتكجي، 
الس��يدة إمي��ان س��عد، مس��ؤولة اللجن��ة الطبّي��ة د. 
خديج��ة حج��ازي، وثلّة من أس��رة الصال��ون الثقافي 

وسّيدات املجتمع الصيداوي.
استهّل اللّقاء بكلمة ترحيبّية من العريفة السيدة 

أقيم على خش��بة مس��رح مدرس��ة اإلمي��ان - فرع 
طرابل��س، ع��رض مس��رحي ترب��وي للفنان عب��د الله 
احلمص��ي )أس��عد( وفرقته بعن��وان »الصح��ة تاج«، 
بالتعاون مع »فرقة الفنون الشعبية« مبشاركة طالب 

احللقتني االولى والثانية.

يش��ارك األستاذ مازن رعد )املدير التربوي في مدارس 
االميان اإلس��المية( في دورة تدريبي��ة متقدمة جتري على 
ث��الث مراحل وتنظمها مؤسس��ة مناء الدولي��ة في ماليزيا، 

ممثالً مدارس االميان اإلسالمية.
تناقش الدورة العديد من األمور التربوية التي تختص 
بتطوير البرامج الدراس��ية ومواكبته��ا للتقنيات احلديثة، 
حي��ث يش��ارك فيه��ا نخب��ة م��ن املدرب��ني واالختصاصيني 

والباحثني التربويني من مختلف أنحاء العالم.
متت��د ال��دورة من ي��وم االثن��ني 18 كان��ون األول حتى 
يوم االثن��ني 25 كان��ون األول 2017. اما املرحل��ة الثانية، 
فس��تجري في ش��هر كانون الثان��ي املقبل، وس��يلتحق بها 

مدير فرع طرابلس الدكتور باسم حموضة.

الجماعة اإلسالمية في صيدا تلتقي حزب التحرير
ووفدًا من متطوعي جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

ضمن سلسلة احتفاالتها وتحت عنوان »بنورك اهتدينا«

رابطة الطالب المسلمين في صيدا
تنظم وقفة احتجاجّية دعمًا للقدس

الجماعة اإلسالمية في عكار تحتفل بذكرى المولد

د. صفّية عارفي تحاضر عن صحة األطفال بين الطب والتقاليد

عرض مسرحي تربوي على مسرح مدرسة اإليمان بطرابلس

األستاذ مازن رعد في دورة تدريبية في ماليزيا

أنشطة
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تصدرها
شركة »بـالغ«

لإلعالم والصحافة والنشر

رئيس التحرير
إبراهيم املصري

املدير املسؤول
أمين إبراهيم

اإلدارة
بسام غنوم

اإلدارة: بيروت - املصيطبة - شارع العمارة ص.ب 11/5266
هاتف: 658605 )01( فاكس 961.1.650308+

Web page :www.al-aman.com :صفحة اإلنترنت
E.mail: info@al-aman.com :البريد اإللكتروني

Creative Advertising :صف األحرف والفرز
هاتف: 01/815678

التوزيع: الناشرون لتوزيع الصحف واملطبوعات
هاتف: 01/277007

بع���د ش���هر ونص���ف أو ش���هرين على األكث���ر هو املوع���د الذي ضرب���ه رئيس احلكومة س���عد 
احلري���ري ألهال���ي املوقوف���ني اإلس���الميني لص���دور قان���ون العف���و العام ع���ن أبنائه���م. الرئيس 
احلريري يحرص في اآلونة األخيرة في كل مناسبة شعبية على التأكيد أنه يولي قانون العفو 
أهمي���ة كبي���رة، وهو ج���اد جدًا في الوصول إليه ويعمل على األمر م���ع وزير العدل ومع احملكمة 

العسكرية وكافة املعنيني، وأن رئيس اجلمهورية حريص على إجنازه كذلك.
م���ن قبيل املصادفة ومن دون أي غاية في نفس س���عد، س���يكون املوع���د الذي حدده الرئيس 
احلريري لصدور قانون العفو على مسافة أقل من شهرين فقط من موعد االنتخابات النيابية، 
أي ف���ي ذروة احلم���الت االنتخابي���ة التي يس���تغل خاللها املرش���حون ما يس���تطيعون لتجييش 
الش���ارع واس���تدرار العواطف. لكن يرجى التحّلي ببعض حس���ن الظن، فالعفو العام قضية ذات 
بعد وطني وإنس���اني وقضائي، وهو يتعلق مبأس���اة يعيشها عش���رات املوقوفني في السجون منذ 

سنوات، ولن يتم استغالله في أي حملة انتخابية)!!(.
كما في كل مناسبة، تتهرب السلطة اللبنانية من تصحيح أخطائها، ومحاولة وضع األمور 
عل���ى طريقه���ا الصحيح، وتلجأ عوضًا عن ذلك إلجراء عملي���ات جراحية. فقانون العفو العام 
س���يخرج املوقوفني اإلس���الميني من  السجون، لكنه اليبّرئهم، واليكشف الظلم الذي حلق بهم 
ط���وال س���نوات. ب���ل إن كثيرًا من اللبنانيني س���يرّددون على مس���امعهم صباح مس���اء أن اإلفراج 

عنهم مت ألهداف انتخابية، وضمن صفقة سياسية، وأن اإلفراج عنهم مّت مقابل كذا وكذا.
معظم املوقوفني اإلس���الميني في الس���جون مظلومون. فاعتقالهم مّت إما بناء على تقرير 
كتبه مخبر أراد اإليقاع بهم وإرضاء مشّغله، وإما ألنهم ناصروا أو أّيدوا فالنًا أو كانوا يصّلون في 
مسجده ورحبوا بأفكاره دون أن يرتكبوا أي فعل مخالف للقانون، وإما بسبب أخطاء ارتكبوها. 
لكن بقاءهم في االعتقال زاد عن املدة التي ميكن أن يحكم عليهم بها، هؤالء مظلومون ويجب 
أن يخرج���وا من الس���جن دون مّنة م���ن أحد ودون احلاجة لصدور عفو عنه���م. ورفع الظلم عن 
هؤالء ال يكون بإخراجهم من الس���جون دون محاكمات، بل بالتس���ريع مبحاكماتهم بعد إخالء 
س���بيلهم، وأن يت���م بعدها تس���ريع إج���راءات احملاكمة وإص���دار األحكام بحقهم، التي س���تبّيض 
صفحتهم وتعيد إليهم بعضًا من كرامتهم. أما الس���نوات التي س���لبها السجن من حياتهم فلن 
يعيده���ا إليه���م أح���د. في حني أن الذي���ن ارتكبوا أفع���ااًل جرمية جنائية، فهؤالء –حس���ب كالم 

الرئيس احلريري- لن يشملهم العفو العام املزمع صدوره.
مفهوم���ة لهف���ة أهال���ي املوقوف���ني الذي���ن يريدون اإلف���راج ع���ن أبنائهم ب���أي طريقة. لكن 
ح���ق املوقوف���ني الُيس���ترد مبنحهم عفوًا عامًا، ب���ل بإجراء محاكمات س���ريعة وعادلة وهم خارج 
الس���جون يتابع���ون حضور محاكماتهم. وعوض أن ينش���غل رئيس احلكوم���ة ووزير العدل قبيل 
االنتخابات بإصدار عفو عام، فلينشغل بإصدار قانون تعويضي جلبر الضرر الذي حلق بشباب 
بعمر الورود، قضوا سنوات طويلة من أعمارهم في السجون يدفعون ثمن استنسابية قضائية، 

أو بطء في إجراءات احملاكمة.
على فرض أن العفو العام صدر بعد أشهر، وخرج من السجون عشرات املوقوفني املظلومني، 
من الذي يضمن عدم تكرار ما حصل؟ فيتم استغالل مشكلة أمنية في مكان ما )كما حصل في 
مرات س���ابقة( ليتم الزج بعش���رات الشباب في الس���جون، ولتتكرر املأساة نفسها، ليعود األهالي 
للمطالبة بإصدار عفو عام عن أبنائهم، وليس اس���تغالل هذه املأس���اة انتخابيًا وش���عبيًا كما هو 

حاصل اليوم.
العف���و الع���ام ال يحقق العدال���ة بل يلتف عليها ويتجاوزها ويؤس���س لظلم يأتي من بعده. 
العدالة تكون بتطبيق القانون على جميع اللبنانيني، بأن يتم التش���دد أو التس���اهل في إصدار 
األح���كام بن���اء على اجلرم امُلرَتَكب وليس على هوية املرَتِكب أو طائفته أو مذهبه. العدالة تكون 
ح���ني ال تك���ون هناك اس���تثناءات فوق القان���ون، وحني يت���م التعامل مع اجلمي���ع بعني واحدة، 
العدال���ة تك���ون ب���أن تطال األح���كام اجلميع، ال أن يتم اس���تثناء طرف أو جه���ة، والتعامل معها 
كأنها فوق القانون. العدالة تكون حني يخرج املوقوف من الس���جن ألنه بريء، ال ألنه مس���نود 

ومدعوم من هذه اجلهة أو تلك.

بقلم: أواب إبراهيم

فلنطالب بالعدالة ال العفو!

كلمة طيبة

كن��ا  ي��وم  حفظناه��ا  واح��دة  جمل��ة 
صغاراً: فلسطني حرة من البحر الى النهر 
قبل ان نعرف ماهية فلسطني وخرائطها، 
حفظن��ا درس القل��ب والذاك��رة قبل درس 
اجلغرافي��ا، ونس��جنا وطن��اً م��ن ص��ور 
ورم��وز، ففي ياف��ا كان برتقاله��ا، وعكا ال 
تخاف، لذا جاورت البحر وكسرت جيش 
نابليون، وحدثونا عن اجلنان الغناء في 
مرج بني عامر، وعن القرى الصغيرة قبل 
املدن، وعن مواسم احلصاد واألفراح وعن 
الذين قضوا وأوصوا بعودة رفاتهم، وعن 
املفاتيح وعن وع��ن وعن، متون وروايات 
ممت��دة ومتوارث��ة مهم��ا تغي��ر أصح��اب 

السند.
في الصغر كان الوطن ش��يئاً ال يفسر 
كرعش��ة احملب اذا القى، وكرجفة احملموم 
احتضن��ت  اذا  األم  وكف��رح  ف��ارق،  اذا 
وليده��ا.  في تلك االي��ام كان الوطن كامالً 
برغم احتالله، طاهراً ال تدنس��ه جناس��ة 
عارضة، ال يخضع للحسابات مهما كانت 

الوقائع على األرض.
بهذا احللم واإلميان تسلح املقاومون، 
وطلب��وا الش��هادة وه��م يقدم��ون األغلى 
زرافات ووحداناً، مؤمن��ون أن ال قليل في 
جنب الوطن، وأن تتابع الضربات يجندل 
أعتى اخلصوم. فهل دافع من دافع وقاتل 
وم��ن قات��ل وأُس��ر من أُس��ر وضح��ى من 
ضح��ى من أجل أرباع وأث��الث؟ هل بذلوا 
أرواحه��م الزكي��ة م��ن أجل ح��دود الرابع 
م��ن حزي��ران أو الضف��ة الغربي��ة او غزة 
وأريح��ا أوالً أو الق��دس الش��رقية فق��ط؟ 
ه��ل قدموا الفداء األخي��ر واألعظم من أجل 
ش��رعنة الكيان احملتل وانش��اء دولة لهم 

واالعتراف باألمر الواقع؟ 
لقد قضم الساسة واملتآمرون أحالمنا 
بتحري��ر وطنن��ا الذي فتحن��ا عليه عيون 
قلوبنا  كام��الً حراً.. س��املاً منعماً وغامناً 

مكرماً.
لقد قضم الساس��ة واملتآمرون وطننا 
كأنه قطعة ج��ن تتنازعها فئران فتقضم 
لقم��ة كل فت��رة وال تبق��ي اال فت��ات دويلة 
تري��د فرضها على أصح��اب احلق الكامل 

فئران القضّية!

غي��ر املنق��وص كأفضل ما ميك��ن حتقيقه 
واسترداده!!

ومن بعد فلسطني احلرة من البحر الى 
النهر صارت فلسطني دولة تنتظر اعترافاً 
مرهوناً بقبول التجزئة واالنتقاص وحتى 
م��ا ظنناه مس��لمات ومقدس��ات كالقدس 
والالجئني وحق الع��ودة باعوه في لعبة 
املفاوض��ات وقضم��وا البقي��ة الباقية من 

كرامة ووطن نتشبث بهما!
لق��د فهمت اآلن مل��اذا نصحنا احلديث 
النبوي ب��أن نقت��ل الفئران )الفويس��قة( 
ألنه��ا تفس��د وتنش��ر الوب��اء ويش��ابهها 
ب��ذات  يقوم��ون  اذ  البش��ر؛  ذل��ك  ف��ي 
س��لوكها فيفس��دون كل وس��ط يكون��ون 
في��ه ويقضم��ون ويلوث��ون وينتقص��ون 

ويغّيرون أصل األشياء.
ان اخلط��ورة ف��ي القب��ول بأنص��اف 
احللول يكمن في نس��يان احلق وجتزئته 
واملس��اومة عليه، حتى ال يبق��ى لالجيال 
القادم��ة ش��يء يتذكرون��ه او يتمس��كون 
ب��ه فيقبل��ون مبس��خ احلق��وق واألوطان 
وجوار عدّو لن يرضى اال بزوالنا التام! ان 

انصاف احللول قد تصبح كل الهزائم.
فليفاوض من يف��اوض، وليهادن من 
يه��ادن، وليعقدوا الصفقات والتس��ويات 
ال  انه��م  ليعلم��وا  ولك��ن  والتصفي��ات، 
يقوم��ون بذلك باس��م األغلبي��ة، األغلبية 
التي حتل��م بالق��دس ويافا وحيف��ا وعكا 
وتل الربيع، بق��در نابلس واخلليل وبقية 
واح��داً  طريق��اً  وتع��رف  فلس��طني  م��دن 
الس��تردادها كتبه غس��ان كنفاني بحبره 
ث��م بدمه ي��وم ع��اد ببط��ل قصت��ه )عائد 
ال��ى حيفا( ال��ى بيت��ه التي تقطن��ه املرأة 
الصهيوني��ة التي اس��تولت علي��ه وعلى 
ابنه وقال لهما: »تستطيعان البقاء مؤقتاً 
في بيتنا، فذلك شيء حتتاج تسويته الى 
حرب«، بها نس��ترد أحالمنا وبها نحّولها 
الى واق��ع.. وما بني احلل��م والواقع ارادة 
الثب��ات عل��ى املب��ادئ مهما ط��ال الزمن، 

وزمن الظلم ال يطول.{

بقلم: د. دمية طارق طهبوب
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