
االنتخابات في أيار.. وليس نيسان
بدأ االعداد بش���كل ش���به جّدي لالنتخابات النيابية، ذلك أنها أتت في موعد قريب 
جدًا من ش���هر نيس���ان، ولو أن موعدها تقّدم أيامًا العتبر املراقبون أنه يس���ري عليها ما 
يسري على »نيسان«، وأن التمديدات الثالثة التي سبقت للمجلس النيابي احلالي سوف 
يجري إحلاقها برابع، لكن الله لطف بهذا البلد، وندعوه س���بحانه أن يتكّرم بلطفه فال 
ينزل بنا ما قد يستدعي ذلك. فالعدّو اإلسرائيلي يضع لبنان في جدول أعماله، وليست 
عملية تفجير سيارة الشاب الفلسطيني محمد حمدان بعيدة عنا وعما قد يأتي بعدها. 
وق���د وقع في العام 2006 تفجيران مش���ابهان في مدينة صيدا للش���ابني نضال ومحمود 
املج���ذوب، في 26 من ش���هر أيار 2006 بتفجير باب س���يارة كل منهم���ا، بينما بدأ العدوان 
على لبنان يومها في 14 متوز، أي أن التفجير جاء قبل العدوان بشهرين تقريبًا. ويبدو 
مم���ا تس���ّرب م���ن معلومات بع���د تفجير ي���وم األحد أن األجه���زة األمني���ة اللبنانية باتت 
تدرك هذا االحتمال، وتضع كل منطقة اجلنوب حتت الرقابة الش���ديدة، هي واملنظمات 
الفلسطينية والعاملة في اطار املقاومة. وهنا نعود الى االنتخابات، التي تأتي قريبًا من 

شهر نيسان، املعروفة صفاته ومعامله.. فلنبتعد عن نيسان، ولنرحب بأيار.
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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: االختالف السياسي 
غنى للديموقراطية

أكد الرئيس ميش��ال عون أن »احلكومة 
التي ضمت كل األطراف س��اهمت في إرس��اء 
االستقرار السياس��ي، وحتى لو علت داخلها 
األص��وات املختلف��ة أحيان��اً، إال أنه��ا تبق��ى 
حتت سقف االختالف السياسي الذي ُيغني 

احلياة الدميوقراطية«.
وش��دد عون عل��ى أن »حفظ االس��تقرار 
األمني وسط منطقة ملتهبة، وفي بلد كلبنان، 
ينفعل ويتفاعل مع محيطه إلى حد كبير، هو 
أمر بالغ الصعوبة. ولكننا متّكنا من حتقيقه 
ومنع انتقال نار الفتنة إلى الداخل اللبناني، 
وذلك بفضل تضافر كل اإلرادات، والتنس��يق 
الكام��ل ب��ن مختل��ف األجه��زة األمني��ة بعد 

التعيينات اجلديدة في قياداتها«.
حفل��ة  خ��الل  ج��اءت  ع��ون  مواق��ف 
االس��تقبال التي أقامها في قاعة 22 تش��رين 
الديبلوماس��ي  الس��لك  ألعض��اء  الثان��ي، 
وممثل��ي البعثات الديبلوماس��ية املعتمدين 

في لبنان.

نعيم عباس: تفجير 
الشويفات هدفه »المنار«

ع��اد املوقوف الفلس��طيني نعيم عباس 
اثن��اء  الس��ابقة  اجللس��ة  ف��ي  ق��راره  ع��ن 
اس��تجوابه أم��ام احملكم��ة العس��كرية، ف��ي 
ع��دد من امللف��ات الت��ي تتعل��ق بالتفجيرات 
التي اس��تهدفت منطق��ة الضاحية اجلنوبية 
لبي��روت، حن رف��ض اس��تجوابه احتجاجاً 
عل��ى ابقائ��ه موقوفاً ف��ي س��جن الريحانية 
من��ذ أن ألق��ي القب��ض علي��ه في 12 ش��باط 
باس��تقباله  صراح��ة  واعت��رف   ،2014
االنتحاري��ن الذين نف��ذوا عملي��ات التفجير 
ح��ارة  تفجي��ري  وحتدي��داً  الضاحي��ة  ف��ي 
حريك في كانون الثان��ي 2014 »انتقاماً من 
حزب الله ملش��اركته في احلرب الس��ورية«. 
وأكد انه اس��تهدف الضاحية لكونها »خزان 
حزب الله«. وحتدث بإس��هاب ع��ن »تفجير 
الش��ويفات الذي كان يستهدف قناة »املنار« 
بعدما اعطى التعليم��ات الالزمة لالنتحاري 
الذي عاد وفّجر نفسه في باص لنقل الركاب، 

ولم يعلم حينها ما حصل مع األخير«.

جريصاتي: 
النقاش القانوني انتهى

علّق عض��و »تكّتل التغيي��ر واإلصالح« 
الوزي��ر س��ليم جريصاتي على ال��ردود على 
كالم »رئي��س التكّت��ل جب��ران باس��يل خالل 
جولت��ه ف��ي عكار األح��د املاض��ي، حيث قال 
»إن هن��اك انزعاجاً من تطبي��ق اإلصالحات 
االنتخابي��ة ألنها تعيد احلق��وق«، فاعتبرها 
»عالي��ة الس��قوف«. وكان ن��واب م��ن كتل��ة 
رئي��س البرمل��ان نبي��ه ب��ري ق��د ردوا عل��ى 
باس��يل. وق��ال جريصات��ي: »نح��ن ال نهاب 
ال��ردود ألن كالمن��ا دائم��اً نوع��ي. الش��غور 
الرئاسي أتانا برئيس قوي مبعايير التمثيل 
وه��ذا  اجلريئ��ة  واملب��ادرات  الدميوقراط��ي 
الرئي��س أتان��ا بقانون انتخاب وف��ق النظام 
النس��بي، م��ا ل��م يحص��ل من��ذ االس��تقالل، 
وينكرون علين��ا اليوم إصالحات هي مبثابة 

ضمانات لصحة التمثيل«.

ورأى أن »النقاش الدستوري والقانوني 
انتهى في البلد والتكتل مرجعيته الدس��تور 
والقان��ون«. وقال: »كل انح��راف كالمي وكل 
سقف عال في الكالم لم يعد يعنينا وهو يدل 
على عجز عن اس��تيعاب أو عن قبول س��لطة 
الدس��تور والقان��ون. نح��ن احتكمن��ا وصدر 
احلك��م وعليهم االمتثال، كم��ا علينا االمتثال 

عندما تصدر األحكام«.

قائد الجيش:
ندافع عن لبنان حصرًا

ش��دد قائ��د اجلي��ش اللبنان��ي العم��اد 
جوزي��ف ع��ون أم��ام وف��د رابط��ة امللحق��ن 
املعتمدي��ن  واألجان��ب  الع��رب  العس��كرين 
ل��دى لبن��ان وممثل��ي هيئ��ة مراقب��ة الهدنة 
ومس��اعديهم، عل��ى أّن اجلي��ش »م��اٍض في 
مس��يرة الدفاع عن لبنان واحلفاظ على أمنه 

واستقراره مهما كلّفه ذلك من أثمان«.
وقال ع��ون: »نح��ن ملتزم��ون احلفاظ 
على اس��تقرار احل��دود اجلنوبي��ة بالتعاون 
م��ع القوات الدولي��ة في إطار الق��رار 1701، 
وفي الوقت نفسه نحن مس��تعدون ملواجهة 
أي ع��دوان إس��رائيلي، كذلك نح��ن ملتزمون 
ضب��ط كامل احل��دود البري��ة والبحرية ملنع 

أعمال التسلّل والتهريب على أنواعها«.
ونّوه ب�»الدول الصديقة التي قّدمت وال 
تزال، املس��اعدات النوعية للجيش. ونراهن 
مجدداً على دورها في مؤمتر روما في شباط 
املقب��ل دعم��اً ل��ه، فاملجتم��ع الدول��ي ي��درك 
متاماً أن جيش��نا شريك أساسي في مكافحة 
اإلره��اب واحلف��اظ على االس��تقرار اإلقليمي 
والدولي، وأّن عقيدت��ه تتمحور حول الدفاع 
عن لبنان حصراً، واحلفاظ على قيم احلرية 

والدميوقراطية وحقوق اإلنسان«.

بري: رأي هيئة التشريع 
واالستشارات بناًء على الطلب

نبي��ه  الن��واب  مجل��س  رئي��س  علّ��ق 
ب��ري عل��ى م��ا نس��ب إل��ى هيئ��ة التش��ريع 
واالستش��ارات في وزارة العدل في موضوع 
ض��رورة توقي��ع وزي��ر امل��ال عل��ى مرس��وم 
من��ِح ضّب��اط أقدمي��ة بالترقي��ة أو عدم��ه، 
بالقول: »هي استشارة بناء على الطلب، مع 

األسف«.
م��ن جهة أخ��رى، ح��ّذر بري م��ن إقامة 
اجلنوبي��ة  احل��دود  عل��ى  جل��دار  إس��رائيل 
األراض��ي  الفلس��طينية ضم��ن  اللبناني��ة - 
ق��وات  أّن  إل��ى  مش��يراً  عليه��ا،  املتن��ازع 
»اليونيفيل« ف��ي اجلنوب أعلمت ببدء البناء 
آخ��ر الش��هر اجلاري عل��ى الرغم م��ن رفض 
لبن��ان. وأّك��د رف��ض ه��ذا العم��ل، معتب��راً 
أّن��ه »ين��درج أيض��اً في إط��ار متري��ر صفقة 

العصر«.
ودعا في كلمة أمام برملانات دول منظمة 
التعاون اإلسالمي خالل جلسة افتتاح مؤمتر 
احتاد هذه البرملانات، في العاصمة اإليرانية 
طهران، إلى »التضامن والوحدة بن املسلمن 
ملواجهة كل ما تتعرض له فلسطن والقدس 
وقضايا الشعوب اإلسالمية«. وجّدد دعوته 
إلى »إغالق الس��فارات العربية في واشنطن 
رداً على قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب 
بنقل السفارة األميركية الى القدس، وتعزيز 

مقاومة الش��عب الفلس��طيني بكل الوسائل، 
وإلغاء اتفاق اوسلو«.

سالمة: المصارف مّولت 
االقتصاد بستين بليون دوالر

أعلن حاكم مصرف لبنان املركزي رياض 
سالمة، أن القطاع املصرفي اللبن����اني »مّول 
االقتص��اد بنحو 60 بلي��ون دوالر، أي بقيمة 
تف��وق حج��م الن��اجت احملل��ي«. وق��ال خالل 
اس��تقباله وف����داً من جتم��ع رجال وسيدات 
األعم��ال اللب����ناني��ن ف��ي العالم: »تس��عى 
املص��ارف حال���ياً إلى زي��ادة مؤوناتها على 
نحو أكثر من السابق«. وأك����د أن »املواطنن 
اليوم يثقون بعملتهم الوطنية، بدليل بيعهم 

الدوالر األميركي للحصول على الليرة«.
واعتب��ر س��المة أن »التح��دي لدينا هو 
اس��تيعاب صع��ود الفوائ��د، ويج��ب القي��ام 
بذلك ملصلحة البقاء على التمويل«، متحدثاً 
ع��ن »االرتباط بن ارتف��اع الفائ��دة العاملية 
وتلك في لبن��ان، علماً أن الفائدة على الدوالر 

لن تنخفض في لبنان«.

الوزير علي حسن خليل 
يرّد على جريصاتي

رّد وزي��ر املال علي حس��ن خليل على ما 
ورد في بيان »التكّت��ل«، فغّرد عبر »تويتر«: 
»آخ��ر اإلبداع��ات أن أس��مع من وزي��ر معني 
أن من استش��ارها هي أعلى سلطة قضائية، 
ونتح��دث بالقان��ون«، وتاب��ع: »ال أحد فوق 
الدس��تور، ونحن نتحّمل مسؤولية كل كلمة 
نقولها ونعرف معناها جي��داً، وال يهول أحد 
علين��ا«. وختم مغ��ّرداً: »األفض��ل ملعاليه أن 
يق��ول إنه لم يع��د يريد احلديث بالدس��تور، 
وال يعتق��د أن بإمكان��ه من��ع اآلراء املخالف��ة 

لفتاويه«.

موديز تتوّقع نمو اقتصاد 
لبنان 2.8٪ هذه السنة

للتصني��ف  مودي��ز  وكال��ة  توقع��ت 
االئتمان��ي أن اقتصاد لبنان س��ينمو 2.8 في 
املئة في 2018 ليسجل وتيرة أعلى قليالً من 
العام املاضي بفضل اس��تئناف مش��روعات 

استثمارية عامة طال تأجيلها. 
تعدي��الً  اجلدي��دة  التوقع��ات  ومتث��ل 
لتوقع��ات موديز الس��ابقة التي نش��رت في 
أيلول لنم��و قدره ثالثة في املئ��ة في 2018. 
كم��ا خفضت الوكال��ة توقعاته��ا للنمو لعام 
2017 إلى 2.5 في املئة، وهو معدل يتماشى 
مع توقعات مصر لبنان املركزي، من 2.8 في 

املئة.
ول��دى لبنان، الذي لم يتم جتديد بنيته 
التحتية املتهالكة من��ذ نهاية احلرب األهلية 
الت��ي اس��تمرت 15 عام��اً ف��ي 1990، خطط 
اس��تثمار رأس��مالي مدت��ه عش��ر  لبرنام��ج 

سنوات بقيمة 16 مليار دوالر.

الجماعة االسالمية في صيدا تستقبل وفد حركة حماس
استقبل نائب رئيس املكتب السياسي 
للجماع��ة االس��المية ف��ي لبن��ان الدكتور 
بس��ام حمود مبرك��ز اجلماعة ف��ي صيدا 
وف��داً قيادي��اً م��ن حركة حماس برئاس��ة 
ممثلها ف��ي لبن��ان علي برك��ة، وعضوية 
نائب املس��ؤول السياسي في لبنان جهاد 
ط��ه، واملس��ؤول السياس��ي ف��ي منطق��ة 
صي��دا أمي��ن ش��ناعة، بحض��ور أعض��اء 
القس��م السياس��ي للجماعة ف��ي اجلنوب 

الشيخ علي السبع أعن، محمد الزعتري، وأحمد احلبال.
جرى خالل اللقاء الت��داول بتداعيات محاولة اغتيال أحد 
الك��وادر التنظيمية حلركة حماس في منطق��ة صيدا، والتأكيد 
مج��دداً أن املتهم األول واألخير ه��و العدّو الصهيوني من خالل 
أدوات��ه داخل الس��احة اللبناني��ة، وهذا يتطل��ب صحوة أمنية 

لبنانية فلس��طينية لكي ال تبقى الس��احة مكش��وفة أمنياً أمام 
مخابرات العدو.

وطال��ب اللقاء األجه��زة األمنية والقضائي��ة اللبنانية الى 
االس��راع في كش��ف الفاعل��ن واملب��ادرة الى رفع ش��كوى ضد 

الكيان الصهيوني في األمم املتحدة خلرقه السيادة اللبنانية.

لقطات لبنانية

وجهة نظر

كان���ت دائ���رة صي���دا االنتخابية ف���ي برملان ال����99 نائب���ًا هي أصغ���ر الدوائر 
االنتخابية التي كانت تتمثل بنائب واحد. وفي مجلس ال�128 نائبًا الذي اعتمد 
مبوج���ب دس���تور الطائف باتت تتمثل بنائبني ولكنه���ا غرقت في بحر احملافظة 
التي اعتمدت كدائرة انتخابية في انتخابات أعوام 1992 و 1996 و 2000 و2005. 
أما في انتخابات عام 2009 ومع العودة الى قانون الس���تني الذي يتخذ القضاء 
دائرة انتخابية فقد تس���اوت صيدا مع دائرتي البترون والضنية في كونها دوائر 
ميثله���ا نائب���ان اثنان لكل منها. وتكمن معضلة دائرة صيدا تاريخيًا في فصلها 
عن باقي أجزاء قضائها الذي يش���مل دائرة الزهراني، وكانت تتمثل بنائبني في 

مجلس ال�99 وباتت تتمثل بثالثة نواب في مجلس 128. 
 وفي رحاب القانون االنتخابي اجلديد الذي أقر في منتصف العام املاضي، 
وب���داًل م���ن ضم صيدا وقضائها، عمد ذلك القان���ون الى اصطناع دائرة صيدا - 

جزين التي تتمثل بخمسة نواب يتوزعون طائفيًا على الشكل اآلتي:
- نائب���ان س���نيان عن صيدا - نائبان ماروني���ان عن جزين - نائب كاثوليكي 

عن جزين أيضًا.
ويتضح من خالل قراءة الدوافع التي أدت الى والدة هذه الدائرة أن:

 - الرئيس ميشال عون والتيار الوطني احلر يتجنبان االنخراط في دائرة 
انتخابي���ة تخضع ألكثرية ناخبة ميس���ك بج���زء كبير منها الرئي���س نبيه بري، 
وه���و م���ا كان ميكن أن يحصل في دائرة انتخابي���ة مفترضة تضم جزين وصيدا 

والزهراني.
- الرئيس سعد احلريري وتيار املستقبل يتشاركان الرغبة في عدم اخلضوع 

لدائرة انتخابية ميسك بها الثنائي الشيعي حركة أمل وحزب الله.
ق���د يص���ح الق���ول إن دائ���رة صي���دا - جزي���ن هي دائ���رة فك االش���تباك بني 
ع���ون وبري واحلريري في دوافع تكوينه���ا، ولكن التدقيق التالي يوحي بأن فك 
االشتباك املراد هنا لم يتحقق بشكل كامل بفعل الوقائع القائمة حاليًا، حيث 
كش���فت األس���ابيع األخيرة عن حركة فاعلة للرئيس نبيه بري وحركة أمل على 
ه���ذا الصعيد، وذلك من خالل نس���ج خيوط حتالف بني املرش���ح إبراهيم عازار 
والنائب الس���ابق أس���امة س���عد برعاية من أم���ل والرئيس بري، م���ا يهدد الئحة 
التحال���ف املفت���رض ب���ني تي���ار املس���تقبل والتيار الوطن���ي الوطن���ي باختراقني 
مهم���ني ملقع���د نيابي في جزين وملقعد آخر في صي���دا. وهذا ما يجعل املواجهة 
االنتخابية بني الرئيس���ني عون وبري في هذه الدائرة على أشدها، خصوصًا إذا 
علمن���ا أن »حزب الله« يعتبر نفس���ه ملزمًا بتأييد أس���امة س���عد، ما قد يحرجه 

أمام التيار الوطني احلر. 
 ولكن أين لغة األرقام في ترجمة هذه الوقائع السياسية واالنتخابية؟ 

 تض���م دائ���رة صيدا - جزي���ن نحو 120 أل���ف ناخب يتوزع���ون طائفيًا على 
الشكل اآلتي: 

- 52343 ناخبًا سنيًا - 48329 ناخبًا مسيحيًا - 19085 ناخبًا شيعيًا - 616 
ناخبًا درزيًا.

ويعن���ي ه���ذا الواقع أن الرئيس بري س���يتحرك في ه���ذه الدائرة من خالل 
كتلة انتخابية ش���يعية تبلغ س���دس عدد الناخبني، يضاف إليها رصيد املرش���ح 
إبراهي���م ع���ازار ف���ي جزين ورصيد النائب الس���ابق أس���امة س���عد ف���ي صيدا، ما 
يخوله وفق النظام النس���بي والص���وت التفضيلي امتالك قدرة اختراق لالئحة 
األول���ى املفترض تش���كيلها ب���ني تيار املس���تقبل والتيار الوطني احل���ر والتي لم 

يعلن بصددها شيء حتى اآلن من قبل أي من الفريقني. 
 في احملصلة السياسية تبدو احلقائق تنبئ بأن ما يطفو على السطح من 
توت���ر وصراع بني الرئاس���تني األول���ى والثانية لي���س إال رأس جبل اجلليد الذي 

يضرب في األعماق عميقًا.

صيدا - جزين: دائرة فّك االشتباك؟
بقلم: أمين حجازي
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كلمة
األمان

االنتخاب��ات فه��و محدد في 12 أي��ار، فهل يكون االلت��زام العراقي أدق أم 
االلتزام اللبناني؟

تأت��ي بع��د ذل��ك عملي��ة انتخ��اب املغترب��ن اللبنانين، فق��د جرى 
حتديد يوم األحد 22 نيس��ان موعداً القتراع املغتربن في الدول الغربية 
واألجنبية، ويوم اجلمعة 27 نيس��ان موعداً القتراع املغتربن في الدول 
العربية.. وهذا ما يستدعي حس��م قضية الناخبن من املغتربن، فهناك 
ما ال يزيد عن تس��عن ألف مغترب جري تسجيلهم على لوائح السفارات 
والقنصليات.. بينما لم يجر حتى اآلن اعتماد اللجان املش��رفة على أقالم 

االقتراع في هذه الدول.
ونعود ال��ى البطاق��ات االنتخابية، هل يس��ري خيار اعتم��اد بطاقة 
الهوية أو جواز الس��فر، وماذا لو لم يس��تطع املغترب اللبناني احلصول 
البطاق��ة البيومتري��ة أو املمغنط��ة.. وم��اذا ع��ن املغترب الذي اس��تطاع 
االس��تماع الى وزير اخلارجية )جبران باسيل( خالل جوالته االنتخابية 
ف��ي مش��ارق األرض ومغاربه��ا، م��ن أمري��كا اجلنوبي��ة ف��ي البرازي��ل 
واألرجنت��ن ال��ى الش��مالية من الوالي��ات املتح��دة الى كن��دا.. وماذا عن 
املغترب��ن في األقط��ار اخلليجية، وعدده��م بات كبيراً، ملاذا لم يش��ملهم 
وزي��ر اخلارجية بجوالت��ه االنتخابية؟! وه��ل الوزير باس��يل كان يقوم 
بجوالت رس��مية كوزير للخارجية، أم هي جوالت حزبية بصفته رئيس��اً 
حلزب سياس��ي؟! وم��اذا لو جرى ص��رف النظر عن ممارس��ة املغتربن 
حقه��م االنتخاب��ي.. ماذا لو أمكن ذل��ك في أقطار غربي��ة )وهذا ممكن الى 
حد كبير(، ولم يكن ممكناً في كردستان أو السعودية واالمارات والعراق 
)وه��ذا غير ممكن ال��ى حد أكبر( ألس��باب أمنية أو سياس��ية، مما يجعل 

العملية االنتخابية تأخذ لوناً مذهبياً أو طائفياً بشكل واضح.
يفاخ��ر اللبناني��ون بأن بلدهم لبن��ان هو أكثر بل��دان العالم العربي 
دميقراطية، لكن املمارس��ة الدميقراطية خالل الس��نوات األخيرة برهنت 
على أن القضية باتت معكوس��ة، وعملي��ة تأجيل االنتخابات أو ترحيلها 
م��ن موعد ال��ى آخر هي ممارس��ة غير مس��بوقة، وجتعل من لبن��ان بلداً 
ميك��ن أن جتري فيه جوالت انتخابية، عش��ائرية وطائفي��ة ومناطقية.. 
أم��ا النم��وذج الدميقراطي فهو أبعد م��ا يكون عن أن يأخ��ذ مكانه الالئق 
على الس��احة اللبنانية. وس��تكون لهذه احملاذير مبرراتها في ش��هر أيار 
القادم، س��واء جرت فيه االنتخابات أو جرى ترحيلها كما جرى ذلك أكثر 
م��ن مرة من��ذ عام 2013 حت��ى اآلن. عنده��ا ميكن للبنانين أن يفتش��وا 
عن منوذج آخر، قد يكون كل ش��يء إال أن يك��ون دميقراطياً.. إال إذا جرى 
تنفي��س االحتقان الطائفي واملذهبي، أو جرى إلقاء الس��الح لدى أكثر من 
فريق لبناني، س��واء بذريعة الدف��اع عن النفس أو املقاوم��ة واملمانعة.. 
نط��رح هذه اخليارات ونحن ندرك أن لبنان قد يكون غداً أو بعد غد جزءاً 
من س��وريا املتجهة نحو التفتيت واالنقس��ام، رغم حرص قطاع كبير من 

اللبنانين على أن يبقى لبنان »وطناً نهائياً جلميع أبنائه«.

يش��هد لبنان فراغ��اً سياس��ياً غير مس��بوق. فعناوين ومانش��يتات 
الصح��ف ونش��رات األخب��ار وتغريدات وس��ائل التواص��ل االجتماعي.. 
كله��ا تدور ح��ول ملفن اثن��ن، األول هو قان��ون االنتخ��اب، والثاني هو 
اخلالف الناش��ئ بن الرئاس��تن األولى والثانية حول مشروعية توقيع 
»مرس��وم األقدمية«، الذي حتّول من اجراء شكلي حول االختصاص الى 
خالف دستوري وطائفي وميثاقي، واكب زيارة الرئيس بري الى طهران، 
وجلس��ات ولقاءات الرئيس عون مع أعضاء السلك الدبلوماسي.. فضالً 
ع��ن جلس��ات مجل��س ال��وزراء وكل احل��وارات التي ميارس��ها ال��وزراء 

والنواب عبر احملطات االذاعية والتلفزيونية.
جاء موقف الرئيس األميركي دونالد ترامب في الس��ادس من كانون 
األول املاض��ي، الذي طالب فيه بنقل الس��فارة األميركية من تل أبيب الى 
الق��دس، واعتبر في��ه املدينة املقدس��ة عاصمة إلس��رائيل.. فقامت حركة 
ش��عبية وإس��المية في معظم املناطق اللبنانية ضد هذا القرار، مما ش��د 
اهتم��ام الرأي الع��ام اللبناني باجتاه التأكيد عل��ى أن مدينة القدس هي 
عاصمة فلس��طن، وطرح املوضوع في مجلس األم��ن الدولي واجلمعية 
العامة ل��أمم املتحدة، لكن املوضوع أبحر بعيداً عن الس��احة اللبنانية، 
وب��ات محل اهتم��ام الفصائل الفلس��طينية واجلامع��ة العربية ومنظمة 
التعاون اإلسالمي واملجلس املركزي الفلسطيني. جاء بعد ذلك يوم األحد 
املاضي التفجير الذي اس��تهدف سيارة شاب فلسطيني في مدينة صيدا، 
أص��اب قدمه وأحرق الس��يارة، ألن الش��اب اس��تدار خلفها ول��م يدخلها 
بع��د.. لكن اجلميع ألق��وا بتبعة التفجي��ر على كاهل العدّو اإلس��رائيلي. 
وع��اد الفراغ يلف الس��احة اللبنانية، أمنياً وسياس��ياً، دون الدخول في 

تفاصيل الشأن اللبناني.
نع��ود ال��ى االنتخاب��ات النيابي��ة، فق��د ج��رى التوافق عل��ى اجراء 
االنتخاب��ات النيابية في الس��ادس من ش��هر أي��ار املقبل، وه��ذا ما طمأن 
اللبناني��ن ال��ى أن االس��تحقاق االنتخاب��ي ق��ادم، خاصة أنه قد حس��م 
بع��د حتديد موعده. لكن الش��يطان يكمن دائماً ف��ي التفاصيل، فقد جرى 
اعتماد القانون النس��بي ألول مرة في لبنان، وهذا ما يفتح الباب واس��عاً 
خلالفات سياس��ية وطائفي��ة ومناطقية، فكيف ميك��ن اجلمع بن النظام 
النس��بي واحلفاظ على التوزيع الطائفي، وهل ميكن اجلمع بن النسبية 
ضمن اللوائح االنتخابي��ة، في حن ال يعرف اللبنانيون هذه اللوائح هل 
ه��ي تقوم على أح��زاب لبنانية موثقة لدى وزارة الداخلي��ة اللبنانية، أم 
هي مجرد توافق بن شخصيات ال جتمعها مبادئ وال قيم!! والى جوارنا 
منوذج انتخابي في العراق اش��ترط أن تكون اللوائح حزبية، وأن تكون 
األحزاب موثقة ل��دى الدوائر املختصة. وبنتيجة البحث والتمحيص فقد 
ج��رى اعتماد 143 حزباً عراقياً تخوض االنتخاب��ات، ثم تطور األمر الى 
أن ه��ذه األحزاب ش��كلت 27 حتالفاً سياس��ياً، ج��رى اعتمادها في جلنة 
االش��راف عل��ى االنتخابات التابع��ة ل��وزارة الداخلية. أم��ا موعد اجراء 

االنتخابات النيابّية
في موعدها المحدد
أم إلى الترحيل؟

يؤكد ان شعار »حقوق املس��يحين« الذي يرفعه الوزير 
باسيل امنا هو لالستهالك االنتخابي ال أكثر وال أقل.

أم��ا بالنس��بة إل��ى الرئي��س س��عد احلري��ري، فإن 
املزاي��دة االنتخابية تأخ��ذ العنوان االقتص��ادي ارتباطاً 
بوال��ده الرئي��س الش��هيد رفي��ق احلري��ري ال��ذي دخل 
الس��احة السياس��ية ف��ي لبنان م��ن الب��اب االقتصادي، 
والذي فتح له الحقاً كل األبواب السياسية والنيابية في 

لبنان.
وفي هذا اإلطار يتحدث الرئيس س��عد احلريري عن 
ثالثة مؤمت��رات قادمة بخص��وص لبن��ان: األول مؤمتر 
ص لدع��م اجليش  روم��ا 2 نهاي��ة ش��هر ش��باط، املخصَّ
اللبناني، ومؤمتر س��يدر-1 املعروف مبؤمتر باريس-4 
ص لدعم االستثمار في  مطلع شهر نيسان املقبل واملخصَّ
مش��اريع امنائية واحملاربة لتحصن لبن��ان اقتصادياً، 
ومؤمتر بروكس��ل-2 عن الالجئن الس��ورين في لبنان 

واملنطقة املقرر في شهر أيار القادم.
ويح��رص الرئيس احلري��ري على الرب��ط بن هذه 
املؤمترات ونتائجه��ا املتوقعة على االقتص��اد اللبناني، 
واالنتخاب��ات النيابي��ة القادمة، حيث يتح��دث عن منّو 
ق��ادم في عام 2018 مبعدل 6و7 ف��ي املئة وعن برنامج 
اس��تثماري بقيمة 16 مليار دوالر يش��مل أكث��ر من 250 
مش��روعاً امنائياً »س��تكون لكل املناطق اللبنانية حصة 
كبيرة منه، ولكن احلصة األكبر س��تكون للش��مال« ربطاً 
بكونها »منطقة منسية« كما قال. وال يفوت الرئيس سعد 
احلريري مغازلة الهيئات االقتصادية ورجال األعمال من 
أجل دعم��ه انتخابياً، إذ يؤكد أن حص��ة القطاع اخلاص 
من مشاريع احلكومة القادمة ستقارب 7مليارات دوالر.

االنتخاب��ات  وحت��ى  اآلن  م��ن  لبن��ان  باختص��ار، 
النيابي��ة القادم��ة في 6 أي��ار املقبل س��يكون حتت تأثير 
مزايدات طائفية وسياس��ية واقتصادية اثبتت السنوات 
الس��ابقة فش��لها بس��بب الفس��اد ال��ذي يفت��ك بالدول��ة 
اللبنانية، وبس��بب الطائفية التي حتك��م عالقات القوى 
السياس��ية بعضها ببعض، وبالتالي فإننا مقبلون على 
انتخاب��ات تغي��ب عنه��ا البرام��ج االنتخابي��ة احلقيقية 
و»علّي وخود جمهور«. فهل يس��قط اللبنانيون في الفخ 

الذي ينصب لهم؟{
بسام غنوم

املس��يحية أوالً، والى باقي الطوائف اللبنانية ثانياً، وهو 
يعكس نفساً طائفياً ال يليق بحزب يرفع شعار العلمانية 
والدول��ة املدنية وإذا ب��ه يتحول الى ح��زب يطالب فقط 
ب�»حقوق املسيحين«، وحقوق املسيحين التي يتحدث 
عنها الوزير باس��يل مرتبطة فق��ط بالتيار الوطني احلر، 
ويؤك��د ذلك اخل��الف القائم مع ح��زب الق��وات اللبنانية 
ال��ذي أقام تفاهماً م��ع التيار الوطني احل��ر حتت عنوان 
»تفاه��م مع��راب«، حي��ث رغ��م وج��ود ه��ذا التفاهم بن 
الطرفن ف��إن الوزير باس��يل مينع حزب الق��وات من أي 
مكس��ب ف��ي إدارات الدولة، وحتى أي تعين ألش��خاص 
مرش��حن من قبل القوات وإن كانوا غير مرتبطن حزبياً 
بالق��وات اللبنانية مثلما جرى ف��ي التعيينات القضائية 
األخي��رة، وكم��ا هو حاص��ل في تلفزي��ون لبن��ان، حيث 
يرف��ض الوزير باس��يل البحث في موض��وع تعين مدير 
عام لتلفزيون لبنان ف��ي مجلس الوزراء رغم وجود عدة 

مرشحن، ألن ذلك أتى من وزير القوات ملحم رياشي.
وإذا كان��ت العالق��ة بن التي��ار والق��وات مع وجود 
تفاهم بينهما على هذا املس��توى، ف��إن العالقة مع حزب 
الكتائب والش��خصيات املس��يحية املس��تقلة مثل النائب 
بطرس حرب في أس��وأ أحوالها بس��بب رفض سياسات 
التي��ار الوطني في قضاي��ا الكهرباء والنفاي��ات، وهو ما 

احلري��ري  س��عد  الرئي��س  يتواله��ا 
ال��ذي حتدث ف��ي لق��اء ح��واري مع 
وبرنام��ج  خط��ط  ع��ن  اقتصادي��ن 
اس��تثماري بقيم��ة 16 ملي��ار دوالر 
تشمل أكثر من 250 مشروعاً إمنائياً 
اللبناني��ة  املناط��ق  ل��كل  »س��تكون 
حص��ة كبي��رة من��ه ولك��ن احلص��ة 
األكبر ستكون للشمال« ربطاً بكونها 
»منطقة منسية«، ويبدو ان موضوع 
ب��ه  يب��رر  ال��ذي  السياس��ي  الرب��ط 
الرئيس احلريري العالقة مع »حزب 

الله« بعبارة »رب��ط نزع«، قد انتقل الى الربط مع أهالي 
الش��مال عبر رابط ال�»منطقة منس��ية«، وهو ما يكش��ف 
حج��م املخ��اوف االنتخابي��ة لتي��ار املس��تقبل والرئيس 
احلري��ري ف��ي منطقة الش��مال الت��ي كانت في الس��ابق 
اخلزان الشعبي والنيابي األكبر للرئيس سعد احلريري 

ولتيار املستقبل على وجه اخلصوص.
والس��ؤال الذي يطرح نفسه هو: هل تنفع املزايدات 
الطائفي��ة والسياس��ية واالقتصادية في غي��اب البرامج 

االنتخابية عشية االنتخابات النيابية؟
في هذا اإلطار تبدو استراتيجية التيار الوطني احلر 
قائمة على مبدأ »علي وخود جمهور« في حتفيز الساحة 
املسيحية حتديداً من أجل كسب مزيد من املقاعد النيابية 
واألصوات االنتخابية، ولو كان ذلك على حساب العالقة 
ب��ن الطوائ��ف اللبنانية املختلفة والعيش املش��ترك بن 

اللبنانين.
فالوزير جبران باسيل يرفع شعار استعادة حقوق 
املس��يحن املس��لوبة بعد تطبيق اتف��اق الطائف ويقول 
إن الوقت حان الس��تعادة هذه احلق��وق، وموقفه األخير 
ال��ذي أطلقه في قرية رحب��ة والذي قال في��ه: »إننا نريد 
ان نق��ول للجميع إننا أقوياء وإن تهميش��نا لم يعد ممكناً 
واليأس واالحباط تبخر«، موجه باألساس الى الساحة 

قبل ما يقارب ثالثة أش��هر م��ن االنتخابات النيابية 
املقرر اجراؤها في الس��ادس من ش��هر أيار املقبل، يغرق 
لبنان في اخلالفات الرئاسية، وخصوصاً بن الرئيسن 
ع��ون وبري. ويبدو الرئيس س��عد احلري��ري عاجزاً عن 
فعل ش��يء من أجل حل اخلالف الرئاس��ي حول مرسوم 
ترقي��ة ضباط دورة ع��ام 1994 الذي حت��ول من خالف 
دس��توري الى خالف طائفي ووصل إل��ى موضوع املس 

بتطبيق اتفاق الطائف.
ح��ول  متفاقم��ة  الرئاس��ية  اخلالف��ات  كان��ت  وإذا 
الصالحي��ات والسياس��ات، ف��إن االنتخاب��ات النيابي��ة 
القادم��ة حاضرة، ولكن من زاوية املزايدات على مصالح 
الطوائف فقط ال غير، حيث ال مشاريع أو برامج انتخابية 
للمرشحن. وفي هذا اإلطار تبرز مواقف وزير اخلارجية 
جب��ران باس��يل ال��ذي ق��ال خ��الل زي��ارة أجراه��ا لبلده 
رحب��ة العكاري��ة إن »الص��وت كان مس��حوقاً لك��ن أيام 
س��حق األصوات وأيام احملادل انتهت بقانون االنتخاب 
اجلدي��د«، مؤكداً »أننا نريد ان نق��ول للجميع اننا أقوياء 
وان تهميش��نا لم يع��د ممكناً والي��أس واإلحباط تبخر«، 
وهو ما يكش��ف حجم االهتراء السياسي والطائفي الذي 

يعيشه لبنان عشية االنتخابات النيابية القادمة.
وف��ي نفس الس��ياق املرتبط باالنتخاب��ات النيابية 
تب��دو املزاي��دات املرتبط��ة بالوض��ع االقتص��ادي والتي 

المزايدات الطائفّية واالقتصادية.. هل هي بديل من البرامج االنتخابّية؟

كلمة األمان

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت
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محاولة اغتيال أحد كوادر حماس في صيدا
بين الرسائل الدموية والحرب المفتوحة

بقلم: وائل جنم – كاتب وباحث
ُظْه��ر األحد، الرابع عش��ر من كان��ون الثاني، ومن 
دون س��ابق إنذار، هّز انفجار عنيف هدوء مدينة صيدا 
وجوارها، ليتبّن الحقاً أنه استهدف إحدى الشخصيات 
املس��ؤولة في حركة حم��اس، ولكن غي��ر املعروفة في 
الوس��ط اللبنان��ي أو حت��ى الفلس��طيني. الش��خصية 
املس��تهدفة )محمد حمدان( غير معروف مبس��ؤولياته 
في احلركة، فضالً عن أنه يقطن حّياً س��كنياً مكتظاً في 
مدينة صيدا، وميارس حياته اليومية بش��كل طبيعي، 
وق��د جنا من محاولة االغتيال، التي على ما قال اخلبير 
العسكري اللبناني، كانت عبارة عن عبّوة ناسفة بزنة 
خمس��مئة غ��رام من امل��واد الش��ديدة االنفج��ار، ُزرعت 
في س��يارة »حم��دان« أو قربها، وعندما ه��ّم بفتح باب 
الس��يارة، انفج��رت العبّوة، وأحدث��ت دّوي��اً كبيراً في 
احمليط، فضالً عن إحراق عدد من السيارات التي كانت 
مركون��ة في املرأب ال��ذي كان حمدان قد ركن س��يارته 

فيه، فضالً عن اجلراح التي أصيب بها.
رّد الفع��ل األول��ي حلرك��ة حم��اس عل��ى محاولة 
اغتي��ال أحد عناصره��ا أو كوادره��ا، كان اتهام »كيان 
االحتالل اإلس��رائيلي« بالوقوف خل��ف احملاولة، وهو 
ما أعلنته احلركة ف��ي بيانها الذي صدر من بيروت، أو 

على لسان ممّثلها في لبنان، علي بركة.
لكن املسألة في تفسير معنى هذا االستهداف، وفي 

دالالته لأطراف املعنّية.
اجلمي��ع يكاد يجزم بأن الطرف الوحيد املس��تفيد 
م��ن هذه احملاولة هو »كيان االحت��الل«، وبالتالي فإن 
اجلزم يذهب إلى التأكيد أنه الطرف الوحيد الذي يقف 
خل��ف العملية، بغّض النظر عن األدوات املس��تخدمة. 
لكن الس��ؤال التال��ي هو : مل��اذا ُيْقدم »كي��ان االحتالل 
االس��رائيلي« عل��ى ه��ذه العملية ف��ي لبنان ف��ي هذه 

املرحلة؟
ولإلجاب��ة، ميكن الق��ول: إن »حكوم��ة االحتالل« 
الصهيوني مهتّمة دوم��اً بقتل وتصفية كل من تعتبره 
في خ��ط مقاومتها، ويش��ّكل خطراً ولو نس��بياً عليها، 
عندما تس��مح له��ا الظ��روف واملوقف بذل��ك. ولكن أن 
تخت��ار الس��احة اللبناني��ة لتصفية أحد الك��وادر غير 
املعروف��ن، فه��ذا يعن��ي أن »ه��ذه احلكومة« إم��ا أنها 
أرادت أن تنق��ل املعرك��ة مع حركة حم��اس إلى خارج 
فلسطن احملتلة، في ضوء اإلخفاقات في كشف خاليا 
حماس ف��ي الضف��ة الغربي��ة، وتهّيب كلف��ة املواجهة 
معها في غ��زة، وبالتالي اختب��ار رّد فعل حماس على 
ه��ذا األم��ر، وإم��ا أنه��ا أرادت أن تختبر رّد فع��ل لبنان 
الرس��مي، وحتدي��داً »حزب الل��ه«، حيال ه��ذا اخلرق 
األمني الواضح للمنظومة األمنية اللبنانية الرس��مية، 
أو تل��ك التي تتبع »ح��زب الله«، وذلك للبن��اء على رّد 
الفعل ذلك، خطوة أخرى، قد ُتْقدم عليها »حكومة كيان 
االحتالل اإلس��رائيلي« جتاه احلزب نفسه. وهنا يبرز 
س��ؤال آخر: كي��ف س��تتعامل حركة حم��اس و»حزب 
الله« في ضوء حديث األمن العام حلزب الله، الس��يد 

حسن نصرالله، وقادة حماس عن وحدة جبهة بينهما 
ف��ي أية معركة عس��كرية قادم��ة مع »ق��وات االحتالل 
اإلسرائيلي«، حيال هذا االس��تهداف املزدوج، إذا صّح 

التعبير؟
لق��د أك��دت حرك��ة حم��اس م��راراً حرصه��ا على 
حصر مواجهته��ا مع »االحتالل« داخل نطاق األراضي 

احملتلة في فلس��طن، إال أن تغّير قواعد االش��تباك بعد 
االعت��راف األمريكي بالقدس عاصم��ة لكيان االحتالل، 
وفي ضوء تعّثر مسار املصاحلة الوطنية مع السلطة، 
وف��ي أجواء احلص��ار املفروض على احلرك��ة من أكثر 
م��ن موقع وطرف، ال ُيس��تبعد أن تفّك��ر احلركة جّدياً، 
ه��ذه امل��ّرة، ف��ي بح��ث تغيي��ر قواع��د االش��تباك م��ع 
»إس��رائيل«، ولكن من ضمن موازين وحسابات دقيقة 
وحّساسة ال تعود نتائجها على احلركة وعلى الشعب 
الفلسطيني عكسياً، وفي هذه احلالة ميكن اتخاذ هذه 
احملاولة الفاشلة الغتيال حمدان، مبّرراً لتغيير قواعد 
االشتباك، ولو جزئياً، وإن كْنُت أميل إلى أن احلركة لن 
تغّي��ر اآلن تل��ك القواعد، وإن كان من املش��روع أن تبدأ 

التفكير بها.
أّم��ا بالنس��بة إلى حزب الل��ه، فهو ي��درك أن هذه 
العملي��ة ُتعّد خرق��اً ملنظومت��ه من ناحية، وتس��جيالً 
بالنقاط حلس��اب »إسرائيل« من ناحية ثانية، توجب 
علي��ه رّد االعتب��ار جله��ازه األمني، فضالً ع��ن حتليل 
رموز هذه الرسالة الدموية، حتى يكون الرّد من جنس 

العمل الحقاً.
محاول��ة اغتي��ال »محم��د حم��دان« في صي��دا قد 
تك��ون بداي��ة احل��رب املفتوحة ب��ن »ق��وات االحتالل 
االس��رائيلي« وحم��اس وحلفائه��ا، ولكنها ب��كل تأكيد 
س��تكون حرباً مدروس��ة في كل خطوة م��ن خطواتها، 
وعن��د كل األط��راف املعنية، ف��ي ضوء ت��وازن الرعب 

الذي يحكم اجلميع في لبنان واملنطقة.{

حركة أمل وحزب الله في االنتخابات
التحالف الثنائي مستمر.. والخالف مع الحلفاء

الثابت األساس��ي في االنتخاب��ات النيابية املقبلة 
ه��و اس��تمرار »التحالف الثنائ��ي واالس��تراتيجي بن 
حركة أمل وحزب الله«، فهذا التحالف س��يتواصل في 
االنتخابات في كل املناط��ق والدوائر، لكن باملقابل فإن 
عالق��ة كل طرف مع بقي��ة احللفاء والقوى السياس��ية 
لن يخضع لقاع��دة التحالف الثنآئ��ي، فاخلالفات بن 
حرك��ة أم��ل والتيار الوطن��ي احلر تتصاع��د، ما ُيخرج 
احلركة من أي حتالف سياس��ي أو انتخابي مع التيار، 
وباملقاب��ل ف��إن عالق��ة احلركة م��ع القوى السياس��ية 
واحلزبي��ة األخ��رى وامكاني��ة حتالفها معها ل��ن ُيلزم 

بالضرورة حزب الله.
فكيف ستكون طبيعة التحالفات التي ستنسجها 
حرك��ة أمل وح��زب الله ف��ي االنتخاب��ات املقبلة؟ وهل 
سنشهد تغييرات في أس��ماء املرشحن لدى الطرفن؟ 
وأين سيخوض الطرفن معارك انتخابية قوية؟ وماذا 

عن التوقعات األولية لنتائج االنتخابات؟
خريطة حتالفات أمل وحزب الله

بداية ما ه��ي طبيعة التحالفات التي سينس��جها 
الثنائ��ي حركة أمل وح��زب الله؟ وماذا عن املرش��حن 

املتوقعن للطرفن في مختلف الدوائر؟
األوس��اط املطلعة عل��ى أجواء حرك��ة أمل وحزب 

الله تؤكد »أن التحالف الثنائي بن الطرفن هو الثابت 
الوحي��د ف��ي املعرك��ة االنتخابي��ة املقبلة حت��ى اآلن«، 
فاملس��ؤولون من الطرفن أكدوا م��راراً في تصريحاتهم 
العلني��ة وف��ي اللقاءات اخلاص��ة أن التحال��ف بينهما 
مس��تمر، وإن كان الطرفان ال يس��تطيعان ف��ي املعركة 
وحت��ى  للآلخ��ر،  األص��وات  أحدهم��ا  جتيي��ر  املقبل��ة 
حللفائهم��ا، وذلك بس��بب الصوت التفضيل��ي واعتماد 
النس��بية، فالص��وت التفضيلي يف��رض على كل طرف 
إعطاء األصوات ملرشحه األساسي وعدم هدر أي صوت 
حتى للحليف منعاً ألية خس��ارة، واملعركة س��تخاض 
بشكل دقيق وحساس وفقاً حلسابات انتخابية بشأن 

كيفية التصويت.
أم��ا على صعيد التحالفات مع القوى األخرى، فلم 
ُيحَس��م القرار نهائياً س��واء من الطرفن أو على صعيد 
كل ط��رف، وإن كان��ت العالق��ة القوية واملس��تمرة بن 
حزب الله والتيار الوطني احلر تفرض عليهما استمرار 
التع��اون االنتخاب��ي ف��ي العديد م��ن الدوائ��ر، لكن قد 
تش��هد تنافس��اً أو اختالفاً ف��ي بعض الدوائ��ر، كما في 
دائ��رة جبيل. فاحلزب واحلركة يريدان مرش��حاً مؤيداً 
من قبلهما، في ح��ن أن التيار يريد احلفاظ على املقعد 
الش��يعي م��ن حصت��ه، وأما عل��ى صعي��د العالقة بن 
احلركة والتيار الوطني احلر فهي تتجه نحو التصعيد 

والتوتر، ما قد مينع أي حتالف انتخابي بينهما.
وح��ول العالقة م��ع »تي��ار املس��تقبل« و»احلزب 
التقدمي االشتراكي« فحركة أمل متيل إلى التحالف مع 
هات��ن القوتن في بعض الدوائ��ر، وباملقابل فإن حزب 
الله س��يتجه لدعم حلفائه املعارضن لهما وخصوصاً 

في بيروت والشوف وعاليه والبقاع الغربي.
وأم��ا التحال��ف م��ع األح��زاب الوطني��ة )القومي 
السوري االجتماعي، حزب البعث، بعض الشخصيات 
اليس��ارية أو الوطني��ة املس��تقلة(، فيس��تمر م��ن قب��ل 
الطرف��ن، وأما في دائرة صيدا فالص��ورة غير واضحة 
ح��ول التحالف��ات التي س��تجري بس��بب تداخ��ل دور 

القوى احلزبية والسياسية.
 لكن ماذا عن املرشحن املمثلن للحركة واحلزب؟ 
وهل سيستطيع الطرفان احلصول على أكثرية املجلس 

النيابي املقبل مع بقية احللفاء؟
ل��م يصدر حت��ى كتابة املقال أي ق��رار نهائي حول 
الش��خصيات التي سترش��حها حركة أمل وحزب الله، 
لك��ن األوس��اط املطلع��ة عل��ى أج��واء احلزبن تش��ير 
»إل��ى أن معظم النواب احلالين س��يجري ترش��يحهم 
لالنتخاب��ات النيابي��ة املقبل��ة م��ع إمكاني��ة حص��ول 
تغييرات طفيفة في بعض الدوائر، كذلك سيكون هناك 
مرش��ح للحزب ف��ي دائرة بي��روت الثاني��ة إضافة إلى 
املرش��ح املدعوم م��ن حركة أمل، كذلك س��تقدم احلركة 

مرش��حاً لها ف��ي البق��اع الغربي مقابل مرش��ح مدعوم 
من احلزب ف��ي دائرة زحلة وفي دائرة بعبدا س��يجري 

تقاسم الترشيحات بن الطرفن«.
وأم��ا على صعي��د احللفاء الذين سيش��اركون في 
لوائح احلزب واحلركة، فقد نش��هد الترشيحات بعض 
التغي��رات خصوصاً في دائرة بعلبك - الهرمل بس��بب 
ش��دة التناف��س في ه��ذه الدائ��رة واحلاجة ملرش��حن 
أوقوياء م��ن بقية الطوائف، وأما في دائرتي مرجعيون 
- حاصبي��ا - النبطية، بنت جبي��ل، وصور والزهراني 
فعل��ى األغل��ب س��يجري احلف��اظ عل��ى الترش��يحات 

احلالية مع تغييرات طفيفة في الدائرتن.
وإذا ل��م تعم��د األط��راف املعارض��ة للطرف��ن في 
مختل��ف الدوائر ال��ى جتميع صفوفها وعق��د حتالفات 
واس��عة، فإنهم��ا لن يش��هدا منافس��ة قوية ف��ي معظم 
الدوائ��ر، وإن كان��ت دائ��رة بعلب��ك - الهرمل قد تش��هد 
تنافس��اً صعباً إذا عمدت كل الق��وى املعارضة للحزب 

واحلركة الى تشكيل الئحة مشتركة.
لك��ن م��ا م��دى صح��ة التوقع��ات ح��ول حص��ول 
حرك��ة أمل وح��زب الل��ه وحلفائهما عل��ى األكثرية في 
املجلس النيابي املقبل، خصوصاً انهما سيسعيان إلى 
زيادة عدد كتلتهما النيابية، كما س��يكون هناك فرصة 
كبيرة لنج��اح عدد من احللفاء لهما ف��ي بعض الدوائر 

األخرى؟
بعض اجلهات السياس��ية والناش��طن في مراكز 
الدراس��ات واالحصاءات يؤكدون »ان احلركة واحلزب 
وحلفاءهما سيحصلون على أكثرية نيابية مريحة من 
املجلس املقبل، م��ا يعطيهما الفرصة لتحقيق اجنازات 

سياسية في املرحلة املقبلة«.
لكن بعض املصادر القيادي��ة في احلزب ترى »أن 
م��ن الصعب حالي��اً حس��م نتيجة االنتخابات بس��بب 
اعتم��اد النس��بية والص��وت التفضيل��ي، وان��ه حت��ى 
لو جن��ح احل��زب واحلركة ف��ي زي��ادة اع��داد كتلتهما 
النيابي��ة، ف��إن ذل��ك ال يعني حس��م الق��رار باحلصول 
عل��ى األكثرية النيابية وحكم الب��الد، ألّن إدارة الوضع 
اللبناني حتتاج لتوافقات سياس��ية وال ميكن أّي طرف 

أن يحكم لبنان وحده«.
وباالجم��ال فإن حركة أمل وح��زب الله يخوضان 
االنتخاب��ات النيابي��ة املقبل��ة، وهم��ا مطمئن��ان عل��ى 
قواعدهم��ا الش��عبية وق��درة ماكيناتهم��ا االنتخابي��ة 
على إدارة العملي��ة االنتخابية، وفي األس��ابيع املقبلة 
س��ُيعلَن املرشحون وطبيعة التحالفات املتوقعة، وفي 
ضوء ذلك ميكن أن ترس��م خريط��ة أوضح لنتائج هذه 
االنتخاب��ات ودور كل من احلرك��ة واحلزب في املرحلة 

املقبلة.{
قاسم قصير

أبو ياسين لـ»إذاعة الفجر«:
لعفو عام يشمل الجميع دون استثناء

رأى عضو املكتب السياس��ي في اجلماعة اإلسالمية األستاذ علي أبو ياسن، أن هناك حاجة ماسة عند 
الفرقاء السياس��ين لكس��ب مزيد من الش��رعية.  واعتبر أبو ياس��ن في حديث ل� »إذاعة الفجر«، أن القانون 
االنتخاب��ي اجلدي��د وضع على مقاس��ات محددة، ومن أج��ل أن يأتي بكت��ل نيابية محددة لقوى سياس��ية 

محددة، ودعا الدولة إلى وقف شراء األصوات الذي يجري قبيل كل انتخابات نيابية.
وحول مرس��وم األقدميات، رأى أبو ياسن أن الكالم عن عدم ترتيبه أعباء مالية غير صحيح، موضحاً 
أن املوظف الذي مينح أقدمية س��نة، يعطى نصف درجة مالية، ويتم تقريبه من الترقية. وأش��ار أبو ياسن 
إلى أن األقدمية في املؤسسة العسكرية هي التي تعطي اإلمرة العسكرية، معتبراً أن ما يخطط له املطالبون 

مبرسوم األقدميات هو دفع املستفيدين منه إلى اإلمساك مبفاصل املؤسسة العسكرية. 
في سياق آخر، رفض أبوياسن حصر الوزارات بطوائف معينة، معتبراً ما يحكى عن وزارة املال بأنها 

حق للطائفة الشيعية مبوجب اتفاق الطائف، غير دقيق وغير موثق. 
على صعيد آخر، اعتبر أبوياسن أن من عجائب الزمن أن يستفيد 35 ألفاً من جتار املخدرات وعصابات 

اخلطف والعمالء، من العفو العام، في الوقت الذي ُيستثنى َمن عليه تهمة اإلرهاب. 
ورفض أبو ياس��ن أن مُيش��ى بعفو ع��ام ظاهره عفو وباطنه طائفي، عبر اس��تثناء الش��باب املس��لم، 
وخاص��ة م��ن لم يثب��ت ارتكابه أي جنحة، ومت إدخاله إلى الس��جن بس��بب تقرير أمن��ي أو وثيقة اتصال أو 
وش��اية، داعياً املعنين إلى أن يكونوا عادلن، وأن يخرجوا هؤالء من الس��جون. ورأى أن أي عفو ال يش��مل 
هذه الشريحة من الناس هو عفو ناقص وطائفي ومذهبي وفئوي، منبهاً إلى أنه سيقود البلد إلى ما ال حتمد 

عقباه.
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القدس والالجئون.. التصفيات والسيناريوهات المحتملة
أعلن الرئي��س األمريك��ي دونالد ترام��ب اعتراف 
ب��الده بالق��دس عاصمة إلس��رائيل في الس��ادس من 
كانون األول املاضي. وفي خضم ردود الفعل العربية 
والدولية على القرار املنحاز إلس��رائيل بش��كل س��افر، 

فاج��أ العالم مرة ثانية على لس��ان س��فيرته في األمم 
املتحدة )نيكي هيلي( بأن بالدها ستوقف 125 مليون 
دوالر م��ن مس��اعداتها لأون��روا حتى تعود الس��لطة 

الفلسطينية إلى طاولة املفاوضات مع إسرائيل.
العالقة ب��ن القرارين واضح��ة؛ فكالهما يتعامل 
بطريقة حاسمة وقسرية مع أهم قضايا احلل النهائي 
التي أجلتها اتفاقية أوس��لو، والت��ي كان من املفترض 
– حلها عبر التف��اوض، لكن اإلدارة  – وفق��اً ألوس��لو 
األمريكية اجلديدة رأت أن الوقت مناس��ب جداً لفرض 
رؤيته��ا الصهيوني��ة بحس��م ه��ذه القضاي��ا ملصلحة 
إس��رائيل، غي��ر مبالي��ة بأي��ة ردود أفع��ال عربي��ة أو 

دولية، ألسباب:
1- أن منظم��ة التحري��ر الفلس��طينية وس��لطتها 
جاه��زة للتعاط��ي مع أي ح��ل، ففي كل م��رة تعاطت 
منظمة التحرير مع احللول واملبادرات املطروحة مهما 
كانت؛ بدءاً بأوس��لو، وكامب ديفيد الثانية، واملبادرة 
العربية، ومبادرة جورج تينيت، وميتش��ل، وخريطة 
الطريق، وأنابوليس، ومقترح��ات كلينتون، وأوباما. 
فما الذي س��يغِيّر طريقة تعاطيها مع احلل األمريكي، 
خصوص��اً إذا م��ا أُعفَي��ت من إع��الن املوافق��ة، فيكفي 

مترير املوضوع مع إدانة ظاهرية.
2- األنظم��ة العربي��ة أيض��اً ف��ي أكث��ر أوضاعها 
جاهزي��ة لتمري��ر أخط��ر املخطط��ات بش��أن القضي��ة 
الفلس��طينية. فبعد الردة على الربيع العربي، أدركت 
بعض األنظم��ة العربية أن القضية الفلس��طينية أهم 
مح��ِرّك لعاطف��ة الش��عوب وطاقته��ا، وأن إس��رائيل 
صديقة ه��ذه األنظمة التي تس��ندها وتدعمها، فوجب 
التخلص من القضية الفلس��طينية وكس��ب إس��رائيل 

ومن ورائها الواليات املتحدة األمريكية. 
لقد أفصحت التس��ريبات املصرية األخيرة عن أن 
النظام العربي يخشى الهّبات الفلسطينية ويعتبرها 
رافعة ملا يس��ميه »اإلسالم السياس��ي«، وقد أفصحت 
هذه التس��ريبات عن االس��تعداد الكام��ل للتخلي عن 
الق��دس، والتظاه��ر بعك��س ذل��ك، وباحل��رص عل��ى 
حتقيق املطالب الوطنية الفلس��طينية في دولة تكون 

رام الله عاصمة لها.
الفلس��طيني  املوقف��ن  ح��ال  ه��ذا  كان  وإذا   -3
والعرب��ي، فهل تخش��ى اإلدارة األمريكي��ة بعدهما أي 
موقف دولي آخر؟! ألن املوقف الفلسطيني هو احلصى 
الصغيرة التي تسند صخرة اجلبل الضخمة، وبدونها 

تتهاوى الصخرة وينهار اجلبل.
ويبدو أن اإلدارة األمريكية قّيمت ردود الفعل بشأن 
ق��رار القدس، بأن الوقت مناس��ب لالس��تمرار، فكانت 

اخلط��وة التالية ه��ي جتميد نحو نصف مس��اعداتها 
لأونروا إلى أن تعود السلطة الفلسطينية إلى طاولة 
املفاوضات. ال توجد أية ضمانات بعودة املس��اعدات 
لأون��روا حتى لو عادت الس��لطة إل��ى التفاوض. وما 
فائ��دة التفاوض على قضاي��ا احلل النهائ��ي واإلدارة 
األمريكي��ة تصفيه��ا واح��دة تل��و األخرى، وإس��رائيل 
تف��رض وقائ��ع متس��ارعة عل��ى األرض تس��تبق بها 
أي��ة مفاوض��ات محتملة، وألج��ل ذلك بدأت تش��ترط 
ش��روطاً صعبة على الس��لطة للعودة إلى التفاوض؛ 
أولها أن القدس ليس��ت موضع تفاوض؛ فهي عاصمة 
الس��لطة  تعت��رف  أن  ض��رورة  وثانيه��ا:  إلس��رائيل، 
بيهودية إس��رائيل، وهذا يعني باختصار ش��طب حق 
العودة، ومنح إس��رائيل احلق في طرد الفلس��طينين 
من األرض احملتلة عام 1948م لكونهم ليس��وا يهوداً، 
وثالثه��ا إحلاق مس��توطنات الضفة بإس��رائيل، وفي 
الس��ابق كانوا يتكلم��ون عن تب��ادل أراض مقابل تلك 
املستوطنات، واليوم ال يتكلمون. فهل بقي للسلطة ما 

تتفاوض عليه؟
اخلط��وات  له��ذه  س��يناريوهات  هن��اك 

الدراماتيكية:
األول: اإلدارة األمريكي��ة س��تنهي الص��راع عل��ى 
طريقته��ا وملصلحة إس��رائيل، وهذا يعن��ي أن القدس 
إلس��رائيل، وإنه��اء حق الع��ودة، وضم مس��توطنات 
الضف��ة إل��ى الكي��ان. إن ما بق��ي بعد ذلك عب��ارة عن 
كانتون��ات فلس��طينية ف��ي الضف��ة وغزة ميك��ن قيام 
إدارة فلسطينية يسميها الفلسطينيون دولة، أو تتحد 
كونفدرالي��اً مع األردن أو مصر، وهذا تقريباً ما ُيش��اع 
عنه في ما ُيس��مى »صفق��ة القرن«، والنظ��ام العربي 
متواط��ئ عل��ى تنفي��ذ ه��ذا املخط��ط، وهو س��يناريو 

األنظمة.
الثاني: س��وف تس��تثير ه��ذه الق��رارات اخلرقاء 
ال��رأي الع��ام الفلس��طيني والعرب��ي واإلس��المي، بل 
الدول��ي، وس��يؤدي احِلراك ف��ي بعض مش��اهده إلى 
تهدي��د األمن واالس��تقرار في املنطق��ة وتهديد مصالح 
أمري��كا، وال س��يما أن الق��رارات التي س��تؤثر في عمل 
األونروا من املمكن أن تس��تثير الالجئن الفلسطينين 
فتدفعه��م إل��ى اقتح��ام حدود فلس��طن م��ن نواحيها 
الوطني��ة  الق��وى  ذل��ك  تبّن��ت  إذا  خصوص��اً  كاف��ة، 
واإلس��المية، ودفعت جماهيرها نحو حدود فلسطن. 

وهو سيناريو الشعوب.
والسؤال: أّي اإلرادتن سيثبت نفسه في الشهور 
القادم��ة؛ األنظم��ة أم الش��عوب؟ وه��ل ما فش��لت فيه 
ش��عوب املنطقة يستطيعه الش��عب الفلسطيني؟ هذا 
رهاننا وخيارنا، ألن فلس��طن وش��عبها هما احلصى 
الت��ي تس��ند األم��ة م��ن االنهي��ار، وإن غ��داً لناظ��ره 

قريب.{

بقلم: د.عصام عدوان  

»حماس« تتهم الكيان الصهيوني بتفجير
سيارة مفخخة استهدف أحد قيادّييها في صيدا

اتهم��ت حركة املقاومة اإلس��المية »حماس« إس��رائيل بالوق��وف وراء تفجي��ر مفخخة ألصقت 
بسيارة أحد قيادييها، هو محمد حمدان امللقب بأبي حمزة في صيدا يوم األحد.

وقال مس��ؤول »حماس« في صيدا أمين شناعة: »نحن كحركة مقاومة نعتبر االحتالل في حال 
اس��تهداف دائم لنا ولكوادرنا، س��واء في لبنان أو في الداخل«. مع ذلك، أضاف ش��ناعة: »لكن نحن 
ال نري��د أن نخلط األمور، ونتركها لأجهزة األمنية اللبنانية والقضاء ليكش��ف عن تفاصيل االنفجار 

الذي حصل«.
وأكد ش��ناعة أن محمد حمدان »أبو حم��زة«، هو أحد الكوادر التنظيمي��ة ل�»حماس« في منطقة 

صيدا، أصيب إصابة طفيفة بتفجير سيارته، وهو يخضع للعالج.
وأف��ادت مص��ادر طبية ب��أن حالة املصاب مس��تقرة، وق��د خض��ع لعملية جراحي��ة في إحدى 

قدميه.
وق��درت مص��ارد أمنية زن��ة العبوة التي زرعت بس��يارة محمد حم��دان ب�500 غ��رام من املواد 

املتفجرة.
وقب��ل ذل��ك، أعلن  اجليش اللبناني  أن س��يارة محمد حم��دان انفجرت أثناء قيام��ه بفتح بابها. 
وقام��ت القوى األمنية بتطويق املكان، وحضرت فرق إطفاء بلدية صيدا وس��يارات اإلس��عاف، فيما 
باش��رت القوى حتقيقاتها ملعرفة مالبس��ات وخلفي��ة االنفجار الذي أحدث هلع��اً في صفوف أهالي 

املدينة ومخيماتها.
وأظهرت لقطات تلفزيونية من صيدا عموداً من الدخان الكثيف يتصاعد في السماء.{

بأمثال هؤالء تتحّرر القدس!!
بقلم: د. محمد شندب

ال���ى أبط���ال االنتفاضة الفلس���طينية.. اليكم أيها القابضون على حجارة العزة والش���موخ 
أهدي سيرة عظيم قاد كتائب اجلهاد في املغرب األقصى، ضد أعتى استعمار غاشم و ظالم.

ف���ي بداي���ة القرن العش���رين كانت الدول���ة العثمانية قد ش���ارفت على االنهي���ار. رأت الدول 
األوروبية أن الفرصة مؤاتية الحتالل املغرب اإلس���المي. فكان مؤمتر اجلزيرة اخلضراء س���نة 
1906م ال���ذي ش���اركت في���ه 12 دول���ة اوروبي���ة مع أمي���ركا، وق���رروا احتالل املغرب وتقس���يمه بني 

اسبانيا وفرنسا وايطاليا وبريطانيا وأملانيا.
عبد الكرمي اخلطابي أمير قبيلته في أغادير بدأ يناهض االستعمار فقتله اإلسبان. حمل 
راي���ة اجله���اد م���ن بعده ابنه محمد، ال���ذي ابتكر ح���رب العصابات وحرب األنف���اق في مواجهة 
جي���وش املس���تعمرين. وعندما أن���زل املجاهدون خس���ائر فادحة في جيوش االحتالل، حش���دت 
اس���بانيا س���تني ألف جندي، وكانت املنازلة الكبرى في مدينة أنوال س���نة 1921م. املجاهدون في 
هذه املعركة ال يزيدون على ثالثة آالف رجل. لقد قتلوا ثمانية عش���ر ألفًا من اإلس���بان وأسروا 

عشرات اآلالف، ولم يسلم منهم سوى 600 جندي.
بع���د ه���ذا النص���ر املبني أقام األمي���ر محمد دولة إس���المية في ري���ف املغرب وطّب���ق أحكام 
الش���ريعة اإلس���المية، كما فتك جنوده بقوات الغزاة احملتلني. أدرك االس���تعمار ان هذه الدولة 

ستوحد املغرب والعالم اإلسالمي، فقرر القضاء عليها.
حش���دت ال���دول األوروبية خمس���مائة أل���ف جندي، حتداه���م األمير محمد بعش���رين ألف 
مجاه���د، وحق���ق عليه���م انتص���ارات باه���رة. وملا أعجزه���م األمر اس���تعملوا الطائ���رات وضربوا 
املدني���ني باألس���لحة الكيميائي���ة والغازات الس���امة. في النهاي���ة بقي معه مئت���ان من األبطال. 
أخي���رًا قب���ل مبفاوض���ة احملتلني على قاعدة حرية املغرب و س���يادته، لكن الفرنس���يني غدروا به 
و نف���وه ال���ى جزي���رة ريينيون ف���ي احمليط الهندي، حيث بقي عش���رين س���نة في املنف���ى صابرًا 

محتسبًا. ثم في سنة 1947م جلأ الى مصر وقضى فيها بقية عمره.
أدع���و املجاهدين في فلس���طني إل���ى أن يتعرفوا على هذا العم���الق، فبمثله تتحرر القدس 

وأرض اإلسالم السليبة.{

ليبرمان يعترف
 بفقد جنود إسرائيليين في غزة

اعت��رف وزي��ر الدف��اع اإلس��رائيلي أفيغدور 
ليبرم��ان، ألول مرة بفقدان جنود إس��رائيلين في 
غزة، لكن��ه قال إنه ال يعل��م إن كان هؤالء اجلنود 

»موتى أم أحياء«.
 وأض��اف ليبرم��ان ف��ي مقابل��ة م��ع القن��اة 
الثانية اإلسرائيلية أنه لن يكون هناك أي حتسن 
للوض��ع اإلنس��اني ف��ي غزة »قب��ل إجن��از اتفاق 

بشأن مفقودينا وأسرانا«.  
ويعّد ه��ذا التصريح هو االعت��راف األول من 
نوعه ملس��ؤول إس��رائيلي رفيع املس��توى بشأن 
مصير اجلنود اإلسرائيلين األسرى في غزة، بعد 

أن اعتبرهم اجليش اإلسرائيلي في عداد القتلى.
كتائب القسام ترّد

من جانبه��ا، وجهت كتائب القس��ام اجلناح 
العس��كري حلركة املقاومة اإلس��المية )حماس( 
رس��الة إلى ذوي األسرى اإلس��رائيلين من خالل 
مقط��ع فيدي��و باللغة العبري��ة. تكش��ف فيه عن 

إقرار احلكومة اإلسرائيلية باحلقيقة أخيراً.
 وقال��ت القس��ام إن احلكوم��ة اإلس��رائيلية 
»أفصحت أخيراً ع��ن احلقيقة، عندما قالت إنها ال 
تعلم إن كان اجلنود أمواتاً أم أحياء بعد أن كذبت 

على اإلسرائيلين«.
وكانت القس��ام قد نش��رت رسائل عدة خالل 
األي��ام املاضية عن اجلن��ود األس��رى واملفقودين 
في غ��زة، كان آخرها فيديو يكش��ف عن تفاصيل 
العملي��ة العس��كرية الت��ي ُفِق��د خالله��ا الضابط 

اإلسرائيلي َهَدار غولدن.
 وأك��دت الكتائ��ب أن العملي��ة الت��ي نف��ذت 
عل��ى حدود مدين��ة رفح جنوب قط��اع غزة كانت 
قب��ل موع��د التهدئ��ة الت��ي رعته��ا األمم املتحدة. 
ولم تكش��ف القس��ام حتى اآلن عن مصير غولدن 
ومجموعت��ه الت��ي أعلنت ف��ي حينها أنه��ا فقدت 

االتصال بها.
وفي ش��باط املاضي كش��فت كتائب القس��ام 
عن تلقيها عروضاً إسرائيلية مختلفة عبر وسطاء 
إقليمي��ن ودولي��ن إلجراء صفقة جدي��دة لتبادل 

أسرى مقابل جنودها األسرى في غزة.
وق��ال قيادي بالقس��ام إن األع��داد والصيغة 
التي قدمتها إسرائيل حتى اآلن للصفقة املقترحة 
ال ترقى إلى احلد األدنى من مطالب املقاومة، وأكد 
أنه ال صحة ملا نش��رته إسرائيل عن عرض إجناز 

الصفقة مقابل تسهيالت جتارية.{
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عباس في المجلس المركزي:
إسرائيل أنهت أوسلو.. وصفقة القرن مرفوضة

إن  عب��اس  محم��ود  الفلس��طيني  الرئي��س  ق��ال 
مشروع الرئيس األميركي دونالد ترامب حلل القضية 
الفلس��طينية مرفوض، وأكد أن إس��رائيل أنهت مسار 
أوس��لو، وأن��ه ال مج��ال للتن��ازل عن الق��دس عاصمة 

لدولة فلسطن.
وأضاف عباس في كلمة ألقاها في افتتاح جلسة 
املجل��س املركزي ف��ي دورت��ه الثامنة والعش��رين أن 
م��ا يع��رف بصفقة الق��رن ه��ي »صفعة العص��ر، لكن 
س��نردها«. وكان يش��ير إل��ى »خطة س��الم« تعهدتها 
إدارة ترام��ب لتس��وية نهائي��ة محتمل��ة وف��ق الرؤية 

اإلسرائيلية للحل.
وأك��د أن الق��دس ه��ي العاصم��ة األبدي��ة لدولة 
فلسطن، وأن القيادة الفلسطينية لن تقبل إال بالقدس 
عاصمة للدولة الفلس��طينية. كما أكد أن الفلسطينين 
مع حل الدولتن على أساس قرارات الشرعية الدولية، 

ق��رر املجل��س الوطني الفلس��طيني ي��وم االثنن 
تكليف اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية 
بتعليق االعتراف بإس��رائيل إلى حن اعترافها بدولة 
فلس��طن على حدود ع��ام 1967، واعتبر املجلس أن 
الفترة االنتقالية التي نصت عليها االتفاقيات املوقعة 
في أوس��لو والقاهرة وواشنطن )مبا انطوت عليه من 

التزامات( لم تعد قائمة.
وف��ي البي��ان اخلتام��ي لل��دورة ال��� 28 املنعقدة 
ف��ي مدين��ة رام الله بالضف��ة الغربية، ج��دد املركزي 
الفلس��طيني ق��راره بوق��ف التنس��يق األمن��ي بكاف��ة 
أش��كاله، وباالنف��كاك من عالقة التبعي��ة االقتصادية 
التي كرسها اتفاق باريس االقتصادي، وذلك لتحقيق 
اللجن��ة  م��ن  وطل��ب  الوطن��ي،  االقتص��اد  اس��تقالل 
التنفيذية ملنظمة التحرير ومؤسس��ات دولة فلسطن 

البدء في تنفيذ ذلك.
وق��رر املجلس اس��تمرار العم��ل مع جمي��ع دول 
العالم ملقاطعة املستوطنات اإلسرائيلية في املجاالت 

استشهد شاب فلسطيني مساء االثنن برصاص 
جي��ش االحتالل اإلس��رائيلي ف��ي مواجه��ات اندلعت 
في بلدة ق��رب مدينة قلقيلية )ش��مال الضفة الغربية 

احملتلة(.
وذكرت وزارة الصحة الفلس��طينية أن أحمد عبد 
اجلابر محمد س��ليم )24 عاماً( استش��هد في جيوس 
)ش��رق قلقيلية(. وكانت مصادر فلسطينية أوضحت 
أن مواجه��ات اندلعت في جيوس م��ع قوات االحتالل 
اإلس��رائيلي؛ ما أدى إلى إصابة الش��اب الفلس��طيني 
بعيار ناري في رأسه، ووفاته بعد نقله إلى املستشفى 

للعالج.

وتعهد بالتوجه مجدداً إلى مجلس األمن الدولي حتى 
تنال فلسطن العضوية الكاملة في األمم املتحدة رغم 

الفيتو األميركي.
وقال عباس إن الفلس��طينين لن يقبلوا بعد اآلن 
أن تكون الواليات املتحدة وسيطاً في أي عملية سالم. 
وكان عب��اس ق��د أعلن رفض أي وس��اطة أميركية في 
املستقبل عقب إعالن الرئيس األميركي القدس احملتلة 

عاصمة إلسرائيل يوم 6 كانون األول املاضي.
وبش��أن عملية الس��الم املتوقفة منذ عام 2014، 
أك��د الرئي��س الفلس��طيني أن إس��رائيل أنه��ت اتفاق 
أوس��لو، مضيفاً في هذا اإلطار: »إننا س��لطة من دون 

سلطة وحتت احتالل.. ولن نقبل أن نبقى كذلك«.
وقال مراس��لون إن عباس وج��ه في بداية كلمته 
انتقادات شديدة للرئيس األميركي على خلفية قراره 
املتعل��ق بالق��دس، كما انتقد بش��دة تهديد واش��نطن 

كافة، وتأكيد عدم قانونية االستيطان اإلسرائيلي من 
بداية عام 1967.

كم��ا أعلن في بيانه -الذي نش��رته وكالة األنباء 
الفلس��طيينة )وفا(- تبّنيه حلركة مقاطعة إسرائيل، 
ودع��وة دول العالم إلى فرض العقوبات عليها، لردع 
انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، وجلم عدوانها 
املس��تمر على الشعب الفلس��طيني ونظام األبارتهايد 

الذي تفرضه عليه.
ورف��ض املركز الفلس��طيني االعتراف بإس��رائيل 
دولة يهودية، كما أعل��ن رفضه أي طروحات أو أفكار 
للحل��ول االنتقالي��ة أو املراح��ل املؤقت��ة، مب��ا فيها ما 

يسمى الدولة ذات احلدود املؤقتة.
قرار ترامب

وأعل��ن املجل��س إدان��ة ورف��ض ق��رار الرئي��س 
األميرك��ي دونال��د ترام��ب اعتب��ار الق��دس عاصم��ة 
إلسرائيل، ونقل سفارة بالده من تل أبيب إلى القدس، 

وكان فلس��طينيان ق��د استش��هدا ف��ي مواجهات 
مع اجليش اإلس��رائيلي؛ أحدهما ف��ي الضفة الغربية 

واآلخر في قطاع غزة اخلميس املاضي.  
ومنذ الس��ادس من كانون األول املاضي، شهدت 
احتجاجي��ة  تظاه��رات  سلس��لة  احملتل��ة  األراض��ي 
ومواجهات مع اجليش اإلسرائيلي بعد إعالن الرئيس 
األميرك��ي دونال��د ترام��ب االعت��راف مبدين��ة القدس 

عاصمة إلسرائيل.
ويرتفع عدد الفلس��طينين الذين استشهدوا منذ 
إعالن ترامب إلى 17 فلس��طينياً، بينما قتل مستوطن 

إسرائيلي األسبوع املاضي في الضفة الغربية.{

بقط��ع املس��اعدات ع��ن الفلس��طينين، مب��ا ف��ي ذلك 
املس��اهمة األميركي��ة املقدمة لوكالة غوث وتش��غيل 
الالجئن الفلس��طينين )أون��روا(، وأن��ه انتقد أيضاً 
بع��ض ال��دول العربي��ة الت��ي تتدخ��ل ف��ي الش��أن 
الفلس��طيني دون أن يذكرها باالسم، لكنه في ما يبدو 
كان يش��ير إلى دول تضغط على اجلانب الفلسطيني 

حلمله على قبول ما يعرف بصفقة القرن.
الوطن��ي  املجل��س  رئي��س  ق��ال  جهت��ه،  م��ن 
الفلس��طيني )س��ليم الزعن��ون( إن الوق��ت حان لكي 
يق��وم املجل��س املرك��زي -ال��ذي ينوب ع��ن املجلس 
الوطني الفلسطيني- بتقرير مصير مستقبل فلسطن، 
ويعي��د النظر ف��ي مس��ألة االعتراف بإس��رائيل حتى 

والعمل عل��ى إس��قاطه. واعتب��ر أن اإلدارة األميركية 
به��ذا القرار فق��دت أهليته��ا وس��يطاً وراعي��اً لعملية 
الس��الم، ولن تكون ش��ريكاً ف��ي هذه العملي��ة إال بعد 

إلغاء القرار.
وأك��د البي��ان اخلتامي رف��ض سياس��ة الرئيس 
ترامب الهادفة لطرح مشروع أو أفكار تخالف قرارات 
الش��رعية الدولية بحل الصراع، وشدد على ضرورة 
إلغاء قرار الكونغرس باعتبار منظمة التحرير منظمة 
إرهابي��ة من��ذ ع��ام 1987، وق��رار وزارة اخلارجي��ة 

األميركية بإغالق مكتب املنظمة في واشنطن.
الوضع الداخلي

وعلى الصعيد الفلسطيني الداخلي، قرر املجلس 
التمس��ك باتف��اق املصاحل��ة املوق��ع في أي��ار 2011 

فلس��طن  بدولة  تعترف 
وعاصمتها القدس.

املجل��س  ويبح��ث 
قضاي��ا،  ع��دة  املرك��زي 
بينه��ا تعلي��ق االعتراف 
قاطعت  وقد  بإس��رائيل. 
املقاومة  حركة  االجتماع 
)حم��اس(  اإلس��المية 
وحركة اجلهاد اإلسالمي، 
وقالت��ا إن��ه كان ينبغ��ي 
عق��د االجتماع ف��ي مكان 
آخ��ر بعيداً ع��ن ضغوط 
اإلس��رائيلي.  االحت��الل 
وق��د انتقد عب��اس غي��اب احلركت��ن ع��ن االجتماع، 

معتبراً ذلك غير مبرر.
كم��ا قاط��ع أمن��اء س��ّر األقالي��م في حرك��ة فتح 
للمجل��س  االفتتاحي��ة  اجللس��ة  الغربي��ة  بالضف��ة 
املركزي بس��بب توجيه دعوة إل��ى القنصل األميركي 

للمشاركة.
بيد أن مراسلن أوضحوا أن القنصل األميركي لم 
يحضر االجتماع الذي يش��ارك في��ه 90 من بن 110 
أعض��اء ف��ي املجل��س املرك��زي، باإلضافة إل��ى 350 
ش��خصية فلس��طينية مس��تقلة واقتصادية وحزبية 
ومن فلس��طينيي األراضي احملتلة ع��ام 1948، وفق 

وكالة األناضول.{

وآلي��ات وتفاهم��ات تنفي��ذه وآخره��ا اتف��اق القاهرة 
2017، وتوفير وسائل الدعم واإلسناد لتنفيذها.

كم��ا أك��د عل��ى حق الش��عب ف��ي ممارس��ة كافة 
أش��كال النضال ضد االحت��الل وفقاً ألح��كام القانون 
الدول��ي واالس��تمرار ف��ي تفعي��ل املقاومة الش��عبية 

السلمية ودعمها وتعزيز قدراتها.
وشدد على ضرورة توفير أسباب الصمود ألبناء 
مدين��ة القدس »العاصم��ة األبدية لدولة فلس��طن«، 
مؤك��داً عل��ى ض��رورة توفي��ر الدع��م لنضاله��م ف��ي 
التص��دي لإلجراءات اإلس��رائيلية الهادفة إلى تهويد 

املدينة املقدسة.
ودعا املجلس إلى اتخاذ كافة اإلجراءات إلس��ناد 
الش��عب ف��ي قط��اع غ��زة، ودع��م كاف��ة احتياج��ات 
صم��وده مبا في ذلك حرية تنق��ل أفراده واحتياجاته 
الصحية واملعيش��ية وإعادة اإلعمار وحش��د املجتمع 
وأدان  غ��زة.  قط��اع  عل��ى  احلص��ار  لكس��ر  الدول��ي 
املجلس املركزي عمليات تس��ريب ممتل��كات الطائفة 
األرثوذكس��ية للمؤسس��ات والشركات اإلس��رائيلية، 

ودعا إلى محاسبة املسؤولن عن ذلك.{

حماس والجهاد: 
خطاب عباس ال يلبي التطلعات

قال��ت حركتا املقاومة اإلس��المية )حماس( واجلهاد اإلس��المي إن خطاب الرئيس الفلس��طيني 
محم��ود عب��اس أم��ام املجل��س املرك��زي ملنظم��ة التحري��ر الفلس��طينية ال يلبي طموحات الش��عب 

الفلسطيني، وطالبتا بإنهاء اتفاقية أوسلو.
وأك��دت حم��اس يوم االثنن في بي��ان أن املجلس املركزي مطالب بإنهاء اتفاقية أوس��لو ووقف 

التنسيق األمني وسحب االعتراف بالكيان الصهيوني والدفع باجتاه املقاومة.
من جهتها، قالت حركة اجلهاد اإلس��المي إن خطاب عباس مليء بالتناقضات وعدم الوضوح. 
واعتبر املتحدث باس��م احلركة داود ش��هاب في بيان صحفي أن ما جاء في افتتاح جلسات املجلس 
املرك��زي عزز قناعة حركته بأن إعالن عدم املش��اركة هو املوقف األس��لم لصالح الش��عب والقضية 

الفلسطينية.
ودعا شهاب إلى االعتراف بفشل مسيرة التسوية واخلروج من مشروع أوسلو.

وكانت حماس واجلهاد اإلس��المي أعلنتا السبت أنهما لن تشاركا في اجتماع املجلس املركزي، 
ألنه لن يخرج بقرارات ترقى إلى مس��توى طموحات الفلس��طينين في ظل الظروف احلالية، حسب 

قولهما.
ودارت اجتماع��ات املجل��س املركزي ملنظمة التحرير الفلس��طينية أمس والي��وم، لبحث الردود 
املناس��بة عل��ى ق��رار الرئيس األميرك��ي دونالد ترمب في الس��ادس م��ن كان��ون األول املاضي الذي 
عاصمة  الق��دس  اعتبر 
واحلدي��ث  إلس��رائيل، 
عن »صفقة القرن« حلل 

القضية الفلسطينية.
وأك��د عب��اس ف��ي 
املجلس  أم��ام  خطاب��ه 
مشروع  رفض  املركزي 
القضي��ة  حل��ل  ترم��ب 
واعتب��ر  الفلس��طينية، 
أن إسرائيل أنهت مسار 

أوسلو.{

المركزي الفلسطيني يقرر تعليق االعتراف بإسرائيل

شهيد في الضفة بمواجهات مع االحتالل

عباس في املجلس املركزي
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عملية عسكرية تركية وشيكة شمالي سوريا
يس��تعد اجلي��ش التركي الذي أرس��ل تعزيزات 
إلى حدوده مع س��وريا لبدء عملية عسكرية وشيكة 
ضد ما يعرف بقوات سوريا الدميقراطية، وذلك بعد 
أيام من إعالن واش��نطن اعتزامها تشكيل قوة كردية 

على احلدود الشمالية لسوريا.
وقالت وكالة أنباء األناضول إن اجليش التركي 
أرس��ل تعزي��زات إضافي��ة لوحدات��ه عل��ى احلدود 
الس��ورية، تتضمن رتالً من 15 دبابة، باإلضافة إلى 
أرتال عس��كرية أخرى وأفراد من الوحدات اخلاصة 

ومدرعات وسيارات لنقل الذخائر.
وأفادت مصادر مطلعة بأن مسؤولن عسكرين 
أت��راكا اجتمع��وا بق��ادة ف��ي املعارض��ة الس��ورية 
املس��لحة حتضيرا للهج��وم على مواقع س��يطرة ما 
يع��رف بق��وات س��وريا الدميقراطية -التي تش��كل 
وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري- في 

ق��ال الرئيس الترك��ي رجب طي��ب أردوغان، يوم 
األح��د، إّن ب��الده تأم��ل م��ن الق��وات التابع��ة لبلدان 
صديق��ة لتركيا، جتّن��ب الوقوع في خط��أ الظهور إلى 
جان��ب التنظيم��ات اإلرهابية خالل العملي��ة املرتقبة 
عل��ى مدين��ة عفري��ن اخلاضع��ة لس��يطرة »ب ي د« 

اإلرهابي بريف محافظة حلب السورية.
وجاءت تصريحات أردوغان هذه في كلمة ألقاها 
خالل مش��اركته في املؤمتر الس��ادس حلزب العدالة 

والتنمية بوالية طوقات وسط البالد.
وأعرب أردوغان عن أمله في أن تتخذ تلك القوى 
مواق��ف تلي��ق به��ا، جت��اه عملي��ة تطهي��ر عفرين من 
العناص��ر اإلرهابي��ة. وتابع قائالً: »ف��ي األيام املقبلة 
نواص��ل في عفرين )ش��مالي س��وريا( عملي��ة تطهير 
احل��دود اجلنوبية لبالدنا من اإلره��اب والتي بدأناها 

مع انطالق عملية درع الفرات«.
وأردف: »على الرغم من كل شيء، نعتقد بوجود 
مصالح مش��تركة لنا مع الواليات املتحدة األمريكية، 
ونأمل أن نتحرك معاً، وه��ذا وقت تقدمي الدعم لتركيا 
والوفاء للشراكة االس��تراتيجية، وننتظر منهم تقدمي 

الدعم للمساعي املشروعة التي تبذلها تركيا«.
وف��ي م��ا يتعل��ق مبنظم��ة »غول��ن« اإلرهابي��ة، 
ق��ال الرئيس الترك��ي: »ذلك الّدجال القاب��ع في والية 

بنس��يلفانيا األمريكي��ة )غول��ن( ابت��دع لنفس��ه ديناً 
جدي��داً م��ن خ��الل حتري��ف اإلس��الم، وق��ّدس الكذب 
طموحات��ه  حتقي��ق  أج��ل  م��ن  ذل��ك  وكل  واالفت��راء، 

الشخصية«.
وأض��اف: »إن أتباع هذه املنظمة ال توجد خطيئة 
أو خيان��ة ل��م يرتكبوه��ا، بعد أن ب��اع بعضهم روحه 
ب��دوالر وبعضه��م اآلخ��ر ب���50 أل��ف دوالر«. وأكد أن 
الدول��ة التركية أصبحت أق��وى، بعد اتخ��اذ التدابير 
الكفيل��ة ب�»اس��تئصال اخلاليا الس��رطانية من أتباع 

منظمة غولن اإلرهابية من مؤسسات الدولة«.{

مدينة عفرين شمال حلب.
لكن قوات سوريا الدميقراطية توعدت مبواجهة 
القوات التركية ش��مالي سوريا في حال إقدامها على 
مهاجمة عفرين. وقال رئيس املكتب اإلعالمي في هذه 
القوات مصطفى بال إن إعالن واش��نطن دعم تشكيل 
قوة جديدة في ش��مال سوريا هو اعتراف ضمني من 

التحالف بقيام ما سماها فدرالية شمال سوريا.
حتذيرات تركية

وكان الرئي��س الترك��ي رج��ب طي��ب أردوغ��ان 
نش��ر تغريدتن عل��ى تويتر، ق��ال ف��ي إحداه�ما إنه 
في غضون اليومن القادمن س��تكون هناك عمليات 
عسكرية لسحق ما دعاها أوكار اإلرهاب في سوريا، 

بدءاً من منبج وعفرين.
وأض��اف في تغري��دة أُخرى أنه ل��ن مينعه من 
ذلك من يتظاهرون بأنه��م حلفاء ثم يحاولون طعن 
تركي��ا ف��ي الظه��ر، وال املتطرفون الذي��ن يتظاهرون 

بأنهم ساسة ثم يدعمون اإلرهاب.
وق��د أفص��ح أردوغ��ان -ف��ي كلم��ة أم��ام كتلة 

العدال��ة والتنمي��ة ف��ي البرمل��ان الترك��ي- ع��ن أن 
العملية العسكرية الوش��يكة سيدعمها مقاتلون من 

املعارضة السورية.
وأض��اف الرئيس التركي أن��ه ال ميكن ألي جهة 
مب��ا فيها الواليات املتحدة أن متن��ع بالده من القيام 
بذلك. واعتبر أن حلف ش��مال األطلسي )ناتو( ملزم 
ب��أن يتخذ موقفاً إذا تعرضت ح��دود الدول األعضاء 

فيه ألي انتهاكات أو تعّديات.
من جهته ح��ذر وزير اخلارجي��ة التركي مولود 
جاوي��ش أوغلو نظي��ره األميركي ريكس تيلرس��ون 
م��ن خطورة الق��وة األمني��ة احلدودي��ة التي تخطط 
واش��نطن لتش��كيلها ش��مالي س��وريا بالتعاون مع 

قوات سوريا الدميقراطية. 
وق��ال الوزي��ر الترك��ي للصحفين، عق��ب لقائه 
تيلرسون في فانكوفر بكندا، إن التدابير التي تعتزم 
تركي��ا اتخاذها ض��د تنظيم وحدات حماية الش��عب 
الكردي��ة ال ميكن أن تك��ون مح��دودة مبدينة عفرين 
فقط، مضيف��اً أن هناك أيضاً منبج وش��رقي الفرات. 
وأش��ار أوغلو إلى أن تشكيل القوة األمنية احلدودية 
ف��ي س��وريا )قوامها ثالث��ن ألف عنصر( من ش��أنه 
إحلاق الض��رر بالعالقات التركية األميركية بش��كل 
ال رجع��ة في��ه. ب��دوره ق��ال رئي��س هيئ��ة األركان 
التركي��ة خلوص��ي أكار إن بالده لن تقب��ل أبدا بدعم 
أميركا لوح��دات حماية الش��عب الكردية وتزويدها 
باألس��لحة بحجة تنفيذ العمليات املشتركة مع هذه 

القوات.
وأع��رب أكار ف��ي كلمته أثن��اء اجتم��اع اللجنة 
العس��كرية لقادة اجليش لل��دول األعضاء في حلف 
النات��و ال��ذي انعقد في بروكس��ل ي��وم الثالثاء، عن 
متنيه ب��أن تتراجع الواليات املتح��دة األميركية عن 
ه��ذا اخلطأ ف��ي أقرب وق��ت ممك��ن، على ح��ّد قوله. 
وأف��ادت وكالة أنب��اء األناضول الت��ي أوردت اخلبر 
ب��أن أكار أج��رى على هام��ش هذا االجتم��اع لقاءات 
ثنائية مع ق��ادة اجليش لكل م��ن أوكرانيا واليونان 
والوالي��ات املتح��دة وإس��بانيا وأملاني��ا. وأضاف��ت 
الوكال��ة أن أكار تط��ّرق خ��الل ه��ذه اللق��اءات إل��ى 
العالق��ات الثنائية على الصعيد العس��كري مع دول 
ه��ؤالء الق��ادة، إضاف��ة إل��ى التط��ورات األخيرة في 

املنطقة وعلى رأسها التطورات في سوريا.{

أردوغان يدعو القوى الفاعلة في سوريا
إلى تجنب الوقوف في صف اإلرهابيين

واصل��ت ق��وات املعارض��ة املس��لحة ي��وم األحد 
التق��دم والس��يطرة عل��ى ق��رى وبل��دات بريف��ي إدلب 
وحماة، بينما تقدمت قوات النظام بريف حلب، وسقط 

ثالثة قتلى بريف دمشق جراء قصف النظام.
وقال مراس��لون إن املعارضة املسلحة استعادت 
الس��يطرة للمرة الثانية عل��ى 16 قرية وبلدة في ريفي 
إدل��ب وحماة، ومنه��ا اخلوين وتل م��رق والويبدة وأم 

اخلالخيل وجدعان وتل خزنة وزرزور وعطشان.
وقصفت طائرات روس��ية وس��ورية ع��دة مناطق 
في ريفي إدلب وحماة، وقالت وكالة مس��ار إن جرحى 
س��قطوا إثر غارة روس��ية عل��ى بلدة معص��ران بريف 

إدلب.
ويس��تمر ن��زوح املدني��ن ج��راء حمل��ة القص��ف 
الروس��ي والس��وري مبحافظت��ي إدلب وحم��اة، حيث 
وص��ل عددهم إلى نحو 300 أل��ف، يتوزع الكثير منهم 
ف��ي مخيم��ات عش��وائية ويعان��ون من الب��رد ونقص 

الغذاء.
ف��ي املقابل، قالت وكالة س��انا الرس��مية التابعة 
للنظام إن قواته استعادت السيطرة على 15 قرية في 
ريف حل��ب اجلنوبي، مضيفة أن مجم��وع القرى التي 
اس��تعادتها في اليومن املاضين بلغ 28 قرية، وإنها 

قتلت عددا من املسلحن.
وأوضح مراس��لون أن قوات النظام تتقدم باجتاه 
قاع��دة أبو الظهور اجلوية العس��كرية من جهة منطقة 
خناص��ر بري��ف حلب، حت��ى أصبحت عل��ى بعد نحو 
عش��رة كيلومترات، كما حت��اول التقدم من ريفي حماة 

وإدلب.
وأضاف املراسل من ريف حلب أن قوات املعارضة 
لم تس��تطع حتى اآلن أن تكس��ر حدة الهجوم املسنود 

بالطيران الروسي، لكنها متكنت من تخفيف حدته.
وفي الغوطة الشرقية بريف دمشق، قال املراسل 
إن ثالث��ة مدني��ن قتلوا وجرح العش��رات جراء قصف 
ج��وي ومدفع��ي اس��تهدف بل��دات حموري��ة وعربن 

وحرستا ودوما وأوتايا والنشابية.
ودع��ا الدف��اع املدني في بيان املؤسس��ات املدنية 
واحلقوقي��ة الدولي��ة للضغط عل��ى األط��راف الفاعلة 
لوق��ف الهجمات ض��د املدنين وإدخال املس��اعدات، ال 
س��يما أن الغوطة الش��رقية مش��مولة باتف��اق خفض 

التصعيد.
أما جنوب س��وريا فشهد س��قوط عدة جرحى إثر 
انفج��ار عبوة ناس��فة على طريق عقربا - كفر ش��مس 

بريف درعا الشمالي.{

المعارضة السورية تتقدم في إدلب وحماة.. 
والنظام يتقدم بحلب

المعارضة السورية تدعو 
لزيادة الضغط على روسيا وإيران

ف��ي  للتف��اوض  العلي��ا  الهيئ��ة  رئي��س  دع��ا 
املعارض��ة الس��ورية )نص��ر احلري��ري( الواليات 
املتح��دة واالحتاد األوروبي إلى زيادة الضغط على 
النظام السوري وروس��يا وإيران، من أجل التوصل 
إلى حل نهائي، بينما يلتقي وفد من قيادات اجليش 
الس��وري احلر مس��ؤولن في اإلدارة األميركية يوم 

الثالثاء في واشنطن.
وأضاف احلريري عقب لقاء وفد من املعارضة 
وزي��ر اخلارجية البريطاني بوريس جونس��ون في 
لندن، أن الوقت قد حان لكي يقول الرئيس األميركي 
دونالد ترامب واملستش��ارة األملاني��ة أجنيال ميركل 
ورئيس��ة ال��وزراء البريطاني��ة تيريزا م��اي للنظام 

وحلفائ��ه توقفوا، وزيادة الضغ��ط عليهم للوصول 
إلى حل سياسي حقيقي عادل في سوريا.

م��ن  املقبل��ة  اجلول��ة  أن  احلري��ري  وأوض��ح 
محادث��ات جنيف س��تعقد بن 24 و26 من الش��هر 
اجلاري في فيينا، مس��تبعداً مشاركة املعارضة في 

اجتماعات سوتشي بروسيا.
وأض��اف احلري��ري أن خطة ما تع��رف بقوات 
سوريا الدميقراطية لتشكيل قوة حدودية، قد تفتح 

الباب أمام تقسيم سوريا في املستقبل.
وقال مستش��ار اجليش الس��وري احلر أسامة 
أبو زيد -لش��بكة فوك��س ني��وز- إن الزيارة تهدف 
أيض��اً إل��ى حتذير واش��نطن م��ن مخاط��ر وعواقب 
الس��يطرة  ترك س��وريا حت��ت 
وكذل��ك  اإليراني��ة،  الروس��ية 
م��ن تبع��ات الوثوق بروس��يا، 
إضافة إلى تسليط الضوء على 

الوضع الكارثي في إدلب.
الوف��د  أعض��اء  وكان 
-الذي يضم كالً من س��عد فهد 
الش��اويش وخال��د آبا وياس��ر 
احل��اج ومصطف��ى الس��راجي 
وأسامة أبو زيد- التقوا أعضاء 
األميرك��ي  الكونغ��رس  ف��ي 

األسبوع املاضي.{
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السعودية على مفترق طرق.. بعد التحالف مع إدارة ترامب

ال عودة قريبة للسفير السوداني إلى القاهرة 
وتنسيق بين الخرطوم وأديس أبابا

تق��ف الس��عودية الي��وم أم��ام مفترق ط��رق خطير 
بس��بب نهجها السياسي اجلديد الذي يقوده ولي عهدها 
محم��د ب��ن س��لمان إلدارة الش��أن الس��عودي الداخل��ي 
وقضايا األمة بش��كل عام، والذي يتماهى مع املخططات 
األميركية-اإلس��رائيلية، م��ا ين��ذر مبخاطر كب��رى تهدد 

اململكة في املرحلة القادمة.
نقلة خطيرة

ف��ي غضون فترة زمنية قصيرة حّطمت الس��عودية 
املوروث السياسي املألوف، الذي حكم موازين العالقات 
العربي��ة- والعالق��ات  جه��ة،  م��ن  الداخلي��ة  العربي��ة 

اإلسرائيلية من جهة أخرى.
فمن��ذ تول��ي محم��د ب��ن س��لمان والي��ة العه��د ف��ي 
الس��عودية؛ انتقلت سياستها نقلة خطيرة من األلف إلى 
الياء، وبدا في األفق ما يش��ير إلى تبلور وقائع سياس��ية 
ذات طبيع��ة مغامرة ال متس الواقع الس��عودي الداخلي 
فحسب، بقدر ما متس املش��هد العام في املنطقة العربية 

برمتها.
ال ُيبح��ر األمي��ر الش��اب عك��س التي��ار منف��رداً، بل 
يتحال��ف معه بعُض حكام اخللي��ج الذين يحملون ذات 
التوج��ه، وُيعتق��د أن��ه قادر عل��ى إعادة صياغ��ة مالمح 
وتفاصيل املش��هد العام باملنطق��ة العربية عبر التحالف 
م��ع اإلدارة األميركية وإنفاذ أجندته��ا اخلاصة، لتحويل 
مج��رى الواق��ع العربي الراهن إلى اجتاه جديد ومش��هد 

مغاير متاما للقائم.
الرؤي��ة الت��ي يحمله��ا اب��ن س��لمان ليس��ت وليدة 
اللحظة السياس��ية الراهنة، بل هي رؤي��ة قدمية حملها 
بعض حكام اخلليج على وجه اخلصوص، وترتكز على 
تأمن الواقع الس��عودي خصوصاً واخلليجي عموماً من 
الش��رور األميركية، ونفض اليد من القضية الفلسطينية 
التي يرون فيها عبئاً على الوضع العربي برمته، والدفع 
باجتاه تس��وية تفتح ب��اب التطبيع الش��امل مع الكيان 

رجحت مصادر دبلوماس��ية س��ودانية رس��مية 
ع��دم ع��ودة الس��فير الس��وداني، عب��د احملم��ود عبد 
احللي��م، إلى القاه��رة في الوقت الراه��ن، بعد أن كان 
قد مت اس��تدعاؤه مطلع كانون الثاني احلالي. وقالت 
املص��ادر »عب��د احللي��م ُمدته الرس��مية ف��ي منصبه 
ستنتهي في حزيران املقبل، وهو ما يعزز أنه في حال 
عودة الهدوء إلى العالقات بن البلدين، سيكون هناك 
سفير جديد للخرطوم في القاهرة، وهذا لن يكون بأي 
حال قبل منتصف العام احلالي، وخصوصاً أن مصر 
مش��غولة بانتخابات رئاس��ية، وهذا امللف لن يشغل 

بالنسبة إليها حيزاً كبيراً في الوقت الراهن«.
يأت��ي ذلك فيم��ا تضارب��ت األنباء حول الس��بب 
الذي دفع وزير اخلارجية السوداني، إبراهيم غندور، 
إل��ى االس��تقالة قب��ل التراج��ع عنه��ا. وبع��د أن ربط 
البع��ض بن االس��تقالة ووجود اعت��راض لديه على 
التصعي��د في املوقف الس��وداني بش��أن األزمة، نفت 
مصادر سودانية، أن تكون الستقالة وزير اخلارجية 
أية عالقة مبل��ف العالقات الس��ودانية املصرية، وما 
أش��يع عن رفضه للقرارات اخلاصة به��ا، ومن بينها 
قرار سحب السفير الس��وداني لدى مصر. وأوضحت 
املص��ادر أن جميع أجهزة الدولة عل��ى توافق تام في 
إدارة ملف العالقات مع مصر، مشيرة إلى أن إبراهيم 
غن��دور يقف بنفس��ه على كل تلك الق��رارات، واجتمع 
ألكثر من مرة بالس��فير عبد احملم��ود عبد احلليم بعد 

عودته إلى اخلرطوم.
يأت��ي ذل��ك فيم��ا تب��رأ الرئي��س املص��ري، عب��د 
الفتاح السيس��ي، ي��وم االثنن، م��ن التصعيد األخير 
ب��ن القاه��رة واخلرطوم، وذل��ك ف��ي أول تصريح له 
بشأن األزمة احلالية التي بلغت حّد استدعاء السفير 
الس��وداني في القاهرة إلى بالده. وقال السيس��ي إن 
»املصري��ن انش��غلوا بتطورات موق��ف وتصريحات 
- ليس��ت م��ن جانبنا - مع أش��قائنا في الس��ودان«، 

الصهيون��ي لتك��ّرس دول��ة االحت��الل جزءاً أساس��ياً في 
نسيج املنطقة.

ولع��ل ف��ي الكت��اب اجلدي��د ال��ذي أص��دره الكاتب 
األميرك��ي مايكل وولف )نار وغض��ب(، وحتدث فيه عن 
دور الرئيس دونالد ترامب في هندس��ة االنقالب الداخلي 
األبي��ض بالس��عودية بتصعي��د ابن س��لمان إل��ى والية 
العه��د؛ ما يش��ير بج��الء إل��ى خصوصية العالق��ة التي 
تربطه بترامب وإدارته، ومدى انتظام ابن س��لمان ضمن 
املنظومة السياس��ية اجلديدة الهادفة إلى إعادة صياغة 

املشهد السياسي باملنطقة.
اعتمد ابن سلمان سياسة الهجوم املباشر والضرب 
حتت احل��زام لتصفي��ة أو إنهاك اخلص��وم والقوى التي 
تش��ّكل تهدي��دا ألهداف��ه داخلي��اً وخارجي��اً، وم��ن بينها 
إجراءات��ه ضد األم��راء والعلماء ومراكز القوى. وتش��هد 
العالق��ة م��ع قط��ر ولبن��ان وحرك��ة حم��اس والس��لطة 
الفلسطينية على جتليات السياسة اجلديدة التي قادها 

مؤخراً في احمليط العربي.
الدوافع واألسباب

يحاول ابن س��لمان وحلف��اؤه في املنطقة مس��ابقة 

نافي��اً بصورة قاطع��ة أن تكون مص��ر متآمرة أو تعد 
للتدخل في ش��ؤون أّي من جيرانها وأش��قائها. وفيما 
دعا وس��ائل اإلع��الم املصري��ة للتهدئة مع الس��ودان 
وإثيوبيا، ثم تطرق إلى اتهامات املس��ؤولن واإلعالم 
ف��ي الس��ودان وإثيوبيا ملص��ر بالتآمر عل��ى البلدين، 
فنفاها، قائالً: »على مدار ش��هور طويلة كانت.. هناك 
تصريحات بأن مصر تتدخ��ل أو تتآمر، وأنا أؤكد لكم 
يا مصرين، وألش��قائنا في الس��ودان وإثيوبيا، مصر 
ال تتآم��ر أو تتدخل في ش��ؤون أحد، ونحن حريصون 
على أن تكون عالقتنا طيبة، ويكفي ما شهدته املنطقة 
خالل الس��نوات املاضية«. وش��دد السيس��ي على أن 
»مص��ر لها سياس��ة ثابت��ة، هدفه��ا البن��اء والتنمية 
واإلعم��ار ولن تق��وم بغير ذل��ك. تعالوا دائم��اً نبحث 
عن الس��الم والبناء واإلعمار والتنمية، ألن ش��عوبنا 
حتت��اج إلى ذل��ك، وال حتتاج إل��ى أن نختلف وندخل 

في حروب وصراعات«.
في غضون ذلك، قالت مصادر س��ودانية أخرى، 
إن أدي��س أباب��ا نّس��قت م��ع اخلرطوم كاف��ة املواقف 
مب��ا يتعل��ق بقضية س��د النهض��ة، واألم��ور املتعلقة 

الزم��ن الس��تثمار األوض��اع العربي��ة الهش��ة، وف��رض 
مخططه��م السياس��ي عل��ى الفلس��طينين ال��ذي يجري 
بتواطؤ كامل م��ع اإلدارة األميركية، إذ ي��رى أن الظروف 
الراهنة تبدو أكثر مثالي��ة إلجناح املخطط، وأن الفرصة 

السانحة حالياً قد ال تتكرر مستقبالً.
ولع��ل في علّو نبرت��ه املتوش��حة بالتهديد واإلمالء 
إبان لقاءْي��ه األخيرين مع رئيس الس��لطة الفلس��طينية 
محمود عب��اس حلمله على قبول الرؤي��ة األميركية حلل 
الصراع، وتعطيل الس��عودية ألي قرارات عربية حقيقية 
لنصرة الق��دس ومواجهة قرار ترامب بش��أن القدس؛ ما 
يش��ير إلى الدينامي��ة املتصاعدة لسياس��ة ابن س��لمان 

وحراكه النشط في املنطقة.
من أهم الدوافع -التي أملت على ابن سلمان ورفاقه 
االلتحاق بركب السياس��ة األميركي��ة- الرغبُة اجلامحة 
ف��ي درء األخط��ار األميركية التي تلخص��ت بوضوح في 
لغة ترامب إب��ان حملته االنتخابية، إذ اتهم الس��عودية 
بتموي��ل أحداث اإلره��اب الدولي ومن بينه��ا أحداث 11 

باجلوار واحلدود، وذلك خالل زيارة وزير اخلارجية 
اإلثيوب��ي، ورقن��ي جبي��و، إل��ى اخلرط��وم، أول م��ن 
أم��س، وذل��ك قبيل زي��ارة رئي��س ال��وزراء اإلثيوبي، 
هايله ميريام ديس��الن، املرتقب��ة إلى القاهرة، والتي 
ل��م يحس��م موعده��ا بع��د. وأضاف��ت املص��ادر »مت 
تأكي��د االتفاق بن الس��ودان وإثيوبيا خ��الل الزيارة 
عل��ى رف��ض املطل��ب املصري ألدي��س أباب��ا اخلاص 
بإش��راك البنك الدولي ف��ي مفاوضات س��د النهضة، 
وحصل الس��ودان على تطمينات من جبيو بأن زيارة 
ديس��الن للقاه��رة روتينية وس��تقتصر عل��ى تبادل 
ال��رؤى فقط«. وأش��ارت إل��ى أن اجلانب الس��وداني 
أبلغ الوزي��ر اإلثيوبي أنه على الرغم من أن أي حترك 
مصري ف��ي أريتريا موجه باألس��اس إلثيوبيا، إال أن 
اخلرط��وم كان موقفها قوياً جتاه ذل��ك نظراً لطبيعة 
الوح��دة واملصي��ر املش��ترك ب��ن اخلرط��وم وأديس 
أبابا. وكشفت املصادر أن »إثيوبيا قدمت خالل األيام 
املاضي��ة للس��ودان أدل��ة واضح��ة وإثباتات بش��أن 
طلب مصر اس��تبعاد اخلرطوم من مفاوضات الس��د، 
واس��تحداث مس��ار مفاوضات جديد ثاٍن بن القاهرة 
وأديس أبابا«، وهو ما س��بق ونف��اه وزير اخلارجية 
املصري، س��امح ش��كري. وقالت املصادر إن اجلانب 
املصري ال بد أن يقتنع بأن الس��د قد مت بناؤه بالفعل، 
وعليه أن يتعامل على هذا األس��اس، ويفكر في نقاط 
التفاوض التي يريد الوصول إليها، وتتمثل في ثالث 
نقاط أساس��ية، هي: »عوامل أمان الس��د، واملشاركة 
ف��ي إدارته، وعدد س��نوات ملء خزان الس��د بحيث ال 

تتضرر حصتها املائية بنسبة كبيرة«.
وكانت وزارة اخلارجية اإلثيوبية كش��فت األحد 
املاض��ي، أن اللجن��ة املش��تركة ب��ن إثيوبي��ا ومصر 
س��تعقد اجتماعه��ا ف��ي 18 كان��ون الثان��ي احلالي، 
حس��بما ذك��رت وكال��ة األنب��اء اإلثيوبي��ة الرس��مية 
»إينا«. وأوضحت ال��وزارة اإلثيوبية، في بيانها، أنه 
س��ُيعقد اجتماع على مستوى الوزراء قبل انعقاد قمة 
زعيمي البلدين، وس��يركز اجتماع اللجنة املش��تركة 
والقاري��ة  اإلقليمي��ة  القضاي��ا  ف��ي  التع��اون  عل��ى 
والدولي��ة. وأف��ادت ال��وزارة ب��أن اللجنة املش��تركة 
س��تقّيم أداء اجتماع اللجنة اخلامس��ة التي أُنش��ئت 
قبل ث��الث س��نوات ف��ي مج��االت التعلي��م والصحة 
والزراعة ومصائد األس��ماك، مش��يرة إلى أنه س��يتم 
توقي��ع االتفاقي��ات للعم��ل معاً ف��ي قط��اع الصناعة 

واملعادن.{

أيل��ول 2001، وتوعده��ا بالعق��اب الرادع عق��ب انتهاء 
البازار االنتخابي.

فقد جاهر ترامب والدوائر املقربة منه بنوايا سافرة 
جتاه الس��عودية، وب��دا أن ثم��ة حملة أميركية شرس��ة 
تس��تهدف معاقب��ة اململكة بش��كل كام��ل إذا ف��از ترامب 
مبنصب الرئاس��ة، وبالعودة إلى ال��وراء، يدرك اجلميع 
أن السياس��ة الس��عودية كانت مس��رحاً خصب��اً لردات 
الفعل اإلقليمية والدولية، وأنها كانت تنس��اق ملتطلبات 

الظروف السياسية الدولية.
فف��ي ح��رب اخللي��ج الثاني��ة كانت الس��عودية في 
وضع االس��تجابة لإلمالءات األميركية، ومت استخدامها 
أساس��اً ألغ��راض التمويل املال��ي للح��رب وفتح األرض 
واألج��واء للجيوش الغازية، وفي ح��رب احتالل العراق 
2003 استخدمت األراضي واألجواء السعودية وسواها 

لهذا الغرض أيضاً.
وتبح��ث مفاعي��ل السياس��ة الس��عودية اليوم عن 
دور جديد وكبي��ر في املنطقة، ترمي عب��ره للتدّثر بثوب 
الزعامة السياس��ية فيه��ا والولوج إلى دائ��رة الصناعة 
املباش��رة لأحداث على حس��اب مصر ودورها اإلقليمي، 
ف��ي ظل ضع��ف فعالي��ة التأثي��ر املصري على الس��احة 

اإلقليمية حالياً.
فوق ذلك، يأمل ابن س��لمان أن تفت��ح آفاق التطبيع 
الش��امل مع إسرائيل -وفق سياس��ته اجلديدة- بوابات 
االزده��ار االقتص��ادي لبالده، ف��ي ظل مؤش��رات العجز 

والركود االقتصادي الراهنة.
التداعيات واملآالت

م��ن الواض��ح أن النه��ج السياس��ي اجلدي��د الب��ن 
س��لمان محكوم علي��ه بالفش��ل احملتم، ألن��ه يرتكز على 
صناعة وتفجير األزمات في املنطقة وتعميق التناقضات 
فيها، ويتأس��س على مبدأ التبعي��ة لإلدارة األميركية في 
بناء ش��رق أوس��ط جديد عجزت هذه اإلدارة عن حتقيقه 

سابقاً.
ولذا، فإن لفظ املغامرة -بل املقامرة- هو أدق وصف 
للنه��ج الس��عودي اجلديد ألنه يبني دون أساس��ات، وال 
يقيم حساباً لواقع املآالت املنتظرة والتداعيات املتوقعة، 
التي لن تكون إال بالغة السلبية والتعقيد بكل املقاييس.

السياس��ة الس��عودية الي��وم ال تق��ود اململك��ة إل��ى 
اس��تقرار سياس��ي يؤّمنها م��ن الضغ��وط األميركية، وال 
يض��ّخ فيها موجات االنتعاش االقتص��ادي كما يأمل ابن 
سلمان، فإدارة ترامب-التي جتري دماء الغدر واخليانة 
في عروقها- لن تكون أمينة على من تراهم محض أدوات 

سياسية بن أيديها.
كما أن املليارات التي جباها ابن س��لمان من األمراء 
املعتقل��ن ل��ن يكون له��ا إال تأثي��ر آني فحس��ب، في ظل 
مؤش��رات العج��ز االقتص��ادي الت��ي أصاب��ت مفاص��ل 

اململكة.
ولن تتمكن السعودية من درء التحديات السياسية 
إال  املاثل��ة  والعس��كرية  واالجتماعي��ة  واالقتصادي��ة 
مبراجع��ة نهجه��ا السياس��ي الراه��ن، وكب��ح سياس��ة 
االس��ترضاء ل��إلدارة األميركية مبا ال يع��ود على اململكة 
بالنف��ع ف��ي حقيق��ة األم��ر بش��يء، باإلضافة إل��ى وقف 
تدخله��ا العس��كري املوغل ف��ي هدر املال على املس��توى 
اخلارج��ي، والتوق��ف عن عق��د صفقات الس��الح الكبرى 

املستنزفة خلزينة البالد.
في احلالة الراهنة؛ فإن ابن سلمان ألبس السعودية 
لبوساً أكبر من حجمها بكثير، وأقحمها في أدوار كبرى ال 

تقوى على احتمالها واستيعاب تداعياتها طويالً.
العس��كري  -بتدخله��ا  الس��عودية  أس��همت  لق��د 
باليم��ن- في تدمي��ر البالد، وقادت حل��ف محاصرة قطر 
إلخضاعه��ا، وعملت ف��ي لبنان على تغذي��ة التناقضات 
الطائفي��ة، واتهمت حم��اس وقوى املقاومة الفلس��طينية 
باإلره��اب، وه��ا ه��ي حت��اول بق��وة تصفي��ة القضي��ة 
الفلس��طينية بإجبار الس��لطة على قبول »صفقة القرن« 

والتخلي عن احلقوق الفلسطينية.
ومما يبدو، ف��إن خطر اجلماع��ات احلوثية اليمنية 
يبدو أق��رب إل��ى الواقع الس��عودي الي��وم، إذ إن حتليل 
مواقف احلوثين يؤشر إلى نيتهم اجلامحة في االنتقام، 
فه��م ال ُيخف��ون رغبته��م ف��ي نق��ل املعرك��ة إل��ى داخ��ل 

السعودية، في إطار حرب عصابات تصعب مواجهتها.
وم��ن هنا ميكن القول إن الس��عودية قد متر بأزمات 
سياس��ية واقتصادي��ة واجتماعي��ة وعس��كرية يصعب 
اجتيازها بالقيادات احلالي��ة التي تقودها نحو وضعية 
قاس��ية على الب��الد داخلي��اً وخارجياً، وس��ُيعيد اململكة 
عشرات السنن إلى الوراء. ولذلك فإن السعودية مدعّوة 
الي��وم ملراجع��ة مواقفها املختلفة جتاه ش��عبها وقضايا 
األم��ة العربي��ة واإلس��المية، والتالح��م م��ع تطلعاته��ا 
املش��روعة، وجلم نهجها السياس��ي الراهن الذي يقوده 
ول��ي عهده��ا، وإع��ادة تصحي��ح بوصلتها جت��اه أعداء 
األم��ة، كي تنجو من األخطار احملدقة وتس��ير بس��فينتها 

إلى بّر األمان.{

بقلم: مؤمن بسيسو
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احتجاجات إيران.. ما الذي يحركها؟
من الواضح أن االنتش��ار الس��ريع لالضطرابات 
املدنية ف��ي البلدات وامل��دن اإليرانية، الت��ي بدأت في 
أواخر كان��ون األول املاضي؛ فاج��أت اجلميع تقريبا: 
حكومة الرئيس حس��ن روحاني اإلصالحية، والعديد 

من املواطنن واملراقبن.
فبدءاً من مش��هد -وهي مدينة ديني��ة كبرى تقع 
ف��ي ش��مال ش��رق الب��الد ومعق��ل خلص��وم روحاني 
احملافظ��ن- اجتاح��ت االحتجاج��ات عدداً م��ن املدن 
األصغر حجماً، بوتيرة من الس��رعة والضراوة ما كان 

ليتوقعها سوى قلة من املراقبن.
وس��رعان ما حتولت االحتجاج��ات -التي غذاها 
ارتفاع تكاليف املعيش��ة واتساع الفوارق االقتصادية 
واالجتماعي��ة- إل��ى رف��ض النظ��ام ذات��ه. وفي حن 
كان فيه قس��م كبير من الغضب موجهاً إلى املؤسس��ة 
الدينية بقيادة املرش��د األعلى آي��ة الله علي خامنئي؛ 
ف��إن املخاطر احمليط��ة باإلصالحين ال تقّل ش��دة عن 

تلك التي حتيط مبنافسيهم املتشددين.
ل��م يعت��د اإلصالحي��ون اإليراني��ون أن يكون��وا 
هدًف��ا لإلحباط الش��عبي، كما ه��ي حاله��م اآلن. ففي 
االنتخاب��ات الرئاس��ية اإليراني��ة، كان اإلصالحي��ون 
السياس��يون حريصن على توجيه السخط الشعبي 
عبر وع��ود مبس��تقبل أكثر تبش��يراً. ويتع��ارض هذا 
ال��دور التاريخي م��ع مس��ؤولية اإلصالحين احلالية 
املتمثلة ف��ي اس��تعادة القانون والنظام إل��ى املناطق 

احلضرية في إيران.
انُتِخب روحاني لوالية ثانية قبل س��بعة أش��هر 
فقط، حيث جنح في تأمن أغلبية صريحة بلغت %57 
من األصوات وس��ط إقبال كبير م��ن الناخبن. ويبدو 
أن األحداث األخيرة تش��ير إلى أن العديد من الش��باب 
اإليرانين يش�ّكون في قدرة روحاني على حتقيق قدر 
أكبر من االزدهار، وتقدمي نس��خة من احلكم اإلسالمي 
أكثر اعتداالً من تلك التي يقدمها خصومه املتشددون.

موج��ة  تفرض��ه  ال��ذي  األكب��ر  اخلط��ر  ولع��ل 
االضطراب��ات يتعل��ق بخط��ط اإلص��الح االقتص��ادي 
التي أقره��ا روحاني. فقد اندلع��ت االحتجاجات رغم 
عامن من التحس��ن املتواضع الذي ش��هده االقتصاد 

اإليراني.
ورغم انخفاض أس��عار النف��ط العاملية وتدفقات 
االستثمار األجنبي الهزيلة؛ فإن املؤشرات االقتصادية 
كان��ت تتحرك في االجتاه الصحيح منذ كانون الثاني 
2016، عندم��ا ُرفع العديد م��ن العقوبات الدولية في 
أعق��اب االتفاق النووي عام 2015 الذي قّيد البرنامج 

النووي اإليراني.
وبطبيع��ة احل��ال، ال توج��د عالقة مباش��رة بن 
املؤش��رات االقتصادية واملش��اعر العام��ة. وفي حن 
تعزو في��ه احلكمة التقليدية االضطرابات السياس��ية 

وعدم االستقرار إلى الضائقة االقتصادية، فإن الواقع 
ليس بهذه البساطة.

ففي الش��رق األوس��ط مثالً، جاءت كل من الثورة 
اإلس��المية في إي��ران ع��ام 1979 وانتفاضات الربيع 
العرب��ي عام 2011 تالي��ة لطفرات غير مس��بوقة في 
أس��عار النفط، ما يعني ضمناً قدراً أعظم من االزدهار 

في املنطقة.
ومع ذلك، كان التحس��ن الذي طرأ على االقتصاد 
اإليران��ي ف��ي أعقاب االتف��اق النووي ع��ام 2015 أقل 
كثي��راً م��ن التوقعات. ويب��دو أن خيبة األم��ل الكبرى 
متثلت في فشل النمو في إحداث أي أثر في مستويات 

البطالة املذهلة في إيران.
فقد بلغ معدل البطال��ة اإلجمالي ما يقارب %13، 
فيما كانت مع��دالت البطالة بن الش��باب )29% وفقاً 
لأرق��ام الرس��مية، ولكنه��ا ف��ي األرج��ح أق��رب إل��ى 
40%( ب��ن أعلى املعدالت ف��ي العاَلم. والي��وم، تقبع 
ه��ذه املظلم��ة في قل��ب اإلحب��اط الش��عبي، وخاصة 
ب��ن الش��باب الس��اخطن ف��ي املناط��ق احلضري��ة، 
الذين ساعدوا في إشعال ش��رارة اجلولة األخيرة من 
االضطرابات. إذ ترتفع البطالة إلى أعلى مستوى بن 
متخرجي اجلامع��ات، وخاصة النس��اء. ورغم تزايد 
أعداد النساء الشابات الالتي يلتحقن باجلامعات في 
إيران اآلن مقارنة بالذكور، فإن معدل مشاركة اإلناث 
ف��ي س��وق العم��ل هن��اك كان��ت 15% فقط ف��ي العام 

املنصرم، انخفاضاً من 20% قبل عشر سنوات.
وسيظل ايجاد فرص العمل ميثل حتدياً أساسياً 
حلكوم��ة روحان��ي. وألن نحو 840 ألف ش��خص من 

املتوق��ع أن يدخلوا س��وق العمل الع��ام املقبل وحده، 
فإن مجرد تثبيت استقرار البطالة في األمد القريب لن 
يكون باملهمة الس��هلة. وألن أكثر من 40% من السكان 
ت��راوح أعمارهم بن 15 و34 عام��اً، فإن إضافة القدر 
الكاف��ي م��ن الوظائف -ف��ي األم��د األبعد- ل��ن تكون 

أسهل.
وفي هذا السياق، أدت االحتجاجات األخيرة إلى 
إضعاف اإلصالحين في إيران عبر التس��بب في تآكل 
احتكارهم لأمل ودق إسفن بن السياسات احلكومية 
النيوليبرالية، التي كان الهدف منها معاجلة املشاكل 

االقتصادية في إيران وتعميق الدعم الشعبي.
كذل��ك يج��ازف اإلصالحيون في إيران بخس��ارة 
األرضية السياس��ية ملصلحة منافس��يهم املتشددين، 
الذين من املتوقع أن يتبنوا نهج القبضة احلديدية في 
مجال األمن، على حس��اب التخفيف التدريجي للقيود 

الذي اعتمده روحاني.
ولكن ال يخلو األمر من جانب مش��رق يستفيد منه 
اإلصالحيون؛ ففيما يتوق عدد كبير من اإليرانين إلى 
التمكن االقتصادي، يخش��ى عدد أكب��ر منهم االنزالق 

احملتمل إلى الفوضى واالرتباك.
وخالف��اً ملا حدث خ��الل احتجاجات 2009، ومع 
مراع��اة نتائج انتفاضات الربي��ع العربي؛ فقد مارس 
املنتم��ون إل��ى الطبق��ة املتوس��طة احلذر حت��ى اآلن، 
وراقبوا املظاهرات بترقب وخش��ية من مسافة بعيدة. 
ومن عجي��ب املفارقات أن عامل اخلوف -وليس األمل 
ف��ي التغيير بن اإليرانين الس��اخطن- ه��و الذي قد 

ينقذ مسار روحاني رغم كل شيء.{

بقلم: حسن حكيميان

موجة ثورية
لتصحيح مسار الثورة األم في إيران

بقلم: بشير عبد الفتاح

ج���اءت أول���ى مح���اوالت التصحي���ح من قب���ل أول رئيس منتخ���ب عقب الثورة اإلس���المية 
مباش���رة وه���و أبو احلس���ن بني ص���در، الذي حاول أن يضف���ي على نظام الولي الفقيه مس���حة 
ليبرالي���ة دميوقراطية تطاول سياس���اته الداخلية واخلارجية، لك���ن الرئيس الليبرالي احلالم 
سرعان ما الحقته اتهامات باخليانة حتى متت إقالته ليفر إلى فرنسا. وإلى مآل مشابه ذهب 
آية الله منتظري، الذي كان نائبًا لإلمام اخلميني ومرشحًا خلالفته، لكنه ما لبث أن تعرض 
إلقصاء تعس���في بعدما اجتهد لتطوير نظرية الولي الفقيه مقترحًا تقليص دوره السياس���ي 
وإنهاء عصمته من احملاس���بة، كما أدان عمليات اإلعدام اجلماعية التي ش���ملت ما ال يقل عن 
ثالثة آالف سجني سياسي بتأييد من اخلميني خريف عام 1988، فما كان من اخلميني إال أن 

أجبره على االستقالة عام 1989.
وخ���الل عام���ي 1999 و2003، انتفض طالب جامعة طهران احتجاج���ًا على ادعاء الرئيس 
األسبق خامتي القيام بإصالحات سياسية لم تكن سوى عمليات جتميل لنظام الولّي الفقيه. 
وعل���ى رغ���م اتس���اع موجة االحتجاج���ات لتعم مدن تبريز ومش���هد وأصفه���ان، إال أن افتقادها 
للقي���ادة والتواصل مع الطبقة السياس���ية اإليرانية التي ميكنها حش���د اجلموع الغفيرة، أتاح 
آللة النظام القمعية تصفيتها بعد عش���رة أيام دون أن تس���فر عن تغيير ملموس. وعام 2009، 
اندلعت »احلركة اخلضراء«، اعتراضًا على نتائج االنتخابات الرئاس���ية، التي أسفرت وقتذاك، 
عن فوز الرئيس السابق أحمدي جناد بفترة رئاسية ثانية، وفي حني رفعت التظاهرات مطالب 
سياسية كما تصدرت صفوفها األولى قيادات سياسية بارزة، فقد عجل استخدام النظام أبشع 
صور القمع ووضعه رموزها رهن اإلقامة اجلبرية بالتزامن مع غياب الدعم الدولي، بنهايتها 

بعد ثالثة أسابيع.
وم���ن مدين���ة مش���هد، ثاني أكبر م���دن البالد، انطلقت منذ الثامن والعش���رين من الش���هر 
املاضي أحدث املوجات الثورية التصحيحية اإليرانية، التي تعّد األجرأ واألوسع انتشارًا واألكثر 
جت���اوزًا للخط���وط احلمر واألش���د حتديًا للمحرمات السياس���ية املتمثلة في املرش���د الس���ابق 
واحلالي، احلرس الثوري، نظام الولي الفقيه برمته، البرنامج النووي، حيث طالب احملتجون 
بإس���قاط الرئي���س واملرش���د، وأعرب���وا عن رفضهم إه���دار باليني الدوالرات عل���ى احلوثيني في 
اليمن وامليليشيات الشيعية في لبنان والعراق وسورية، في الوقت الذي تتفاقم معاناة الشعب 
اإليراني، كما بدأوا يتساءلون عن الفائدة املرجتاة من البرنامج النووي، ال سيما بعد أن أثقل 

كاهل غالبية اإليرانيني بأعبائه السياسية واالقتصادية.
ول���م يأب���ه احملتجون هذه امل���رة بتهديد احملكم���ة الثورية أو بطش األجه���زة األمنية وقمع 
احل���رس الث���وري، بعدما تب���ني لهم أن ليس هناك فرص حقيقية إلص���الح نظام الولي الفقيه 
وال مناص من اس���تئصال ش���أفته، خصوص���ًا بعدما اتضح أن اخل���ط االفتراضي بني جناحيه 
اإلصالح���ي واحملاف���ظ يعد فص���اًل وهميًا، لك���ون اإلصالحيني جاؤوا من حت���ت عباءة وعمامة 
احملافظ���ني املتش���ددين. فبالت���وازي م���ع إطالق مؤي���دي روحاني حمل���ة عبر مواق���ع التواصل 
االجتماع���ي بعن���وان »نادم���ون« عل���ى دعم وانتخ���اب روحاني، لم يت���وّرع املتظاه���رون عن وضع 

الرئيس الذي سانده املعتدلون في الفوز بدورتني رئاسيتني.{

أعلن��ت الس��لطات اإليرانية ي��وم األح��د، اإلفراج 
ع��ن 440 متظاه��راً اعتقل��وا عل��ى خلفية مش��اركتهم 
ف��ي االحتجاج��ات الش��عبية األخيرة ض��د احلكومة 
في العاصمة طهران، بحس��ب وكالة األنباء اإليرانية 

الرسمية.
وق��ال املدع��ي الع��ام اإليران��ي، عب��اس جعفري 
دول��ت أب��ادي: إّن »اإلف��راج ع��ن املتظاهري��ن ال�440 
س��يتبعه بحث قضايا احملتجزين اآلخرين )في املدن 

األخرى(، إلعداد أسس إطالق سراحهم الفوري«.
واعتب��ر أن املتظاهري��ن الذي��ن مت اعتقاله��م م��ن 
الش��وارع »تعرضوا للخداع )لم يوضح من ِقبل َمن(، 
وأن قضاياه��م بحاجة للمعاجلة بش��كل عاجل حتى 

يتم اإلفراج عنهم في أقرب وقت ممكن«.
وفي ه��ذا الس��ياق، اعتبر املدعي الع��ام اإليراني 
أّن »املش��كالت االقتصادية هي السبب الرئيسي وراء 

اندالع مظاهرات في عدد قليل من املدن«.
كما وصف االحتجاجات بال�»س��لمية«، بحس��ب 

املصدر ذاته.
وفي املقابل، اتهم دول��ت أبادي الواليات املتحدة 

واجلماع��ات املناوئة للثورة )اإليراني��ة التي اندلعت 
ع��ام 1979(، بالوق��وف خل��ف االحتجاج��ات الت��ي 

اندلعت نهاية الشهر املاضي في إيران.
ول��م يذك��ر املص��در اإليران��ي ع��دد املتظاهري��ن 
املتبق��ن قيد االعتقال، لك��ن النائب اإلصالحي محمود 
صادقي، ذكر األس��بوع املاضي، في تصريحات نقلها 
إع��الم محلي، أن إجمالي املعتقل��ن في املدن اإليرانية 
الت��ي ش��هدت احتجاج��ات بل��غ نح��و 3 آالف و700 

معتقل، وفق إحصائية رسمية.
وانطلق��ت ف��ي 28 كان��ون األول املنص��رم، أولى 
املظاه��رات املناهض��ة للحكوم��ة اإليراني��ة مبدينتي 
مش��هد وكاش��مر، لتمتد الحقاً إلى عش��رات املدن، مبا 
فيه��ا العاصمة طه��ران، قبل أن تنحس��ر إلى حد كبير 

في األيام القليلة املاضية.
وكانت املش��اكل االقتصادية مث��ل الفقر والبطالة 
الدافع الرئيس��ي الندالع املظاهرات، التي تطورت إلى 
إطالق املتظاهرين هتافات ضد السياس��ات الداخلية 
واخلارجي��ة للنظ��ام اإليران��ي، واالعتداء عل��ى دوائر 

حكومية في عدة مدن.{

إيران تفرج عن 440 متظاهرًا 
اعتقلوا خالل احتجاجات ضد الحكومة
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الفصائل: بيان المجلس المركزي 
ال يرتقي إلى مستوى التحديات

انتق��د عدد م��ن الفصائ��ل الفلس��طينية 
البي��ان اخلتامي للمجل��س املركزي، بدعوى 
أن��ه »لم يرت��ِق إلى مس��توى التحديات التي 
تواجه القضية الفلس��طينية، خصوصاً بعد 

قرار الرئيس األميركي في شأن القدس«.
ودعا الناطق باسم حركة حماس فوزي 
بره��وم إلى »وض��ع آليات لتنفي��ذ القرارات، 
وف��ي مقدمه��ا ترتيب البي��ت الفلس��طيني«، 
مطالباً ب�»التص��دي ملتطلبات املرحلة املهمة 

في تاريخ القضية والصراع مع االحتالل«.
ف��ي املقاب��ل، ش��دد مس��ؤول العالق��ات 
الوطني��ة القيادي في حرك��ة »اجلهاد« خالد 
البط��ش عل��ى »ض��رورة حتقي��ق الش��راكة 
وبن��اء اس��تراتيجية وطني��ة موح��دة إلدارة 

الصراع«.
الش��عبية  اجلبه��ة  اعتب��رت  بدوره��ا، 
»ال  املجل��س  ق��رارات  أن  فلس��طن  لتحري��ر 
ترتقي إلى مس��توى املجابه��ة املطلوبة أمام 
التحديات ومخاط��ر التصفية التي تتعرض 

لها القضية الفلسطينية«.

بيونغيانغ تسخر
 مجددًا  من ترامب

أول  ف��ي  الش��مالية،  كوري��ا  اعتب��رت 
رد عل��ى حدي��ث الرئي��س األميرك��ي دونالد 
ترام��ب عن امتالكه زراً نووي��اً »اكبر بكثير« 
من زر مماثل ميلكه زعيمها كيم جونغ اون، 
أن ه��ذا الكالم »مج��رد نباح كلب مس��عور، 
وانع��كاس للوض��ع العقل��ي املي��ؤوس منه 
لش��خص خاس��ر ويعان��ي م��ن اضطرابات 
ف��ي ش��خصيته س��ببها الغض��ب وانفصام 

الشخصية«.
وكان كي��م ق��د ح��ذر، ف��ي كلم��ة ألقاها 
»ال��زر  أن  م��ن  اجلدي��د،  الع��ام  مبناس��بة 
الن��ووي« ف��ي متناوله، لكنه م��ّد في املقابل 
حملاورته��ا  اجلنوبي��ة  كوري��ا  إل��ى  الي��د 
ومش��اركة بالده في دورة األلعاب األوملبية 
الش��توية املقبلة التي ستس��تضيفها مدينة 
بيونغ تشانغ الكورية اجلنوبية في شباط 

املقبل.
عل��ى  بتغري��دة  حينه��ا  ترام��ب  ورد 
»تويت��ر« كت��ب فيه��ا: »على أح��د العاملن 
ف��ي نظ��ام كي��م اجلائ��ع واملنه��ك أن يعلمه 
أنني أملك زراً نووي��اً أيضاً، وهو أكبر بكثير 

وأقوى بكثير من زره، ويعمل«.

اتفاق على إعادة الجئي 
الروهينغا من بنغالدش

وبنغ��الدش  ميامن��ار  أن  دكا  أعلن��ت    
النازح��ن  آالف  مئ��ات  إع��ادة  عل��ى  اتفقت��ا 
الروهينغا في غض��ون عامن، وذلك في أول 
جدول زمني واضح إلعادة أفراد هذه األقلية 
املس��لمة إلى ميامن��ار على الرغ��م من رفض 

العديد منهم العودة إلى ديارهم.
ويشمل االتفاق الذي جرى التوصل اليه 
في نايبيداو، عاصمة ميامنار، هذا األسبوع، 
نحو 750 الفاً م��ن الروهينغا الذين فروا من 
ميامن��ار خالل عمليتن عس��كريتن للجيش 
امليامناري في شمال والية راخن في تشرين 
األول 2016 وآب 2017. وأعقبت العمليتن 
العسكريتن هجمات ملسلحن من الروهينغا 

على مواقع حلرس احلدود.
إن  البنغالي��ة  للحكوم��ة  بي��ان  وق��ال 
االتف��اق يهدف إل��ى إع��ادة الروهينغ��ا »في 
غض��ون عامن من بدء عملي��ات اإلعادة« من 

دون حتديد موعد لبدء عودتهم.
وال تشمل االتفاقية نحو 200 الف الجئ 
مقيم��ن ف��ي بنغالدش من��ذ ما قبل تش��رين 
األول 2016، ف��روا خالل أعم��ال عنف إتنية 

وعمليات عسكرية سابقة.

االتحاد األوروبي يناشد البريطانيين 
العدول عن »بريكست«

دعا رئي��س مجلس االحت��اد األوروبي 
دونال��د توس��ك بريطاني��ا إل��ى إلغ��اء قرار 
إج��راء  عب��ر  األوروب��ي  االحت��اد  مغ��ادرة 
اس��تفتاء ث��اٍن، أو م��ن خ��الل تصوي��ت في 
النهائ��ي  االتف��اق  عل��ى  العم��وم  مجل��س 

ل�»بريكست«.
وج��اءت مناش��دة توس��ك ه��ذه، م��ن 
ستراس��بورغ، ووصل صداها بش��كل جيد 
إلى لن��دن مع تزايد الضغط الش��عبي على 
الن��واب البريطاني��ن إلجراء اس��تفتاء ثاٍن 
حول مس��تقبل العالق��ة مع بروكس��يل، أو 
رف��ض اتف��اق »بريكس��ت« النهائ��ي ال��ذي 
ق��د تتوصل إلي��ه احلكوم��ة البريطانية مع 

املفاوضن
اإلع��الم  وس��ائل  م��ن  ع��دد  ووف��ق 
ج��اء  توس��ك  خط��اب  ف��إن  البريطاني��ة، 
مدروس��اً على ما يبدو، وذل��ك بعدما قامت 
مجموعة من كبار النواب البريطانين، مبن 
فيهم املتم��ردون داخل ح��زب »احملافظن« 
احلاك��م، بالضغ��ط عل��ى املس��ؤولن ف��ي 
بروكس��يل للحص��ول عل��ى رد إيجابي من 
االحت��اد األوروب��ي حول إمكاني��ة تصويت 
مجلس العموم برفض حصول »بريكست« 
إج��راء  احتم��ال  وإبق��اء   ،2019 آذار  ف��ي 
اس��تفتاء  نتيج��ة  يلغ��ي  جدي��د  اس��تفتاء 

حزيران 2016، مفتوحاً.

األمم المتحدة تأمل درء 
شبح المجاعة في اليمن

ل��أمم  تابع��ة  إغاث��ة  وكاالت  دع��ت    
املتح��دة، إلى بق��اء مين��اء احلدي��دة اليمني 
مفتوح��اً بع��د ي��وم اجلمع��ة، املوع��د ال��ذي 
حدده التحالف العسكري بقيادة السعودية 
إلنق��اذ  بضائ��ع  إن��زال  باس��تمرار  للس��ماح 

األرواح.
وقالت الوكاالت إن اليمن يش��هد أس��وأ 
أزمة إنس��انية ف��ي العالم حي��ث يعتمد 8،3 
مالين من الس��كان بالكامل على مس��اعدات 
غذائية من اخل��ارج، ويعاني 400 ألف طفل 
من سوء التغذية احلاد، وهي حالة قد تؤدي 

إلى الوفاة.

الجرذان »بريئة« 
من وباء الطاعون

توصل��ت دراس��ة جديدة إلى أّن البش��ر 
وليس اجلرذان هم س��بب انتش��ار الطاعون 
خ��الل وب��اء »املوت األس��ود« ال��ذي كان من 

أشد األوبئة فتكاً في تاريخ البشرية.
وكان الوب��اء ق��د حص��د س��كان أوروبا 
باملالين خالل الفت��رة املمتدة من 1346 إلى 
1353 وأس��فر عن موت 75 إلى 200 مليون 

شخص.
واالعتق��اد الس��ائد من��ذ زم��ن طويل أن 
س��ببه  ال��ذي  الطاع��ون  نش��رت  اجل��رذان 
بكتيريا اسمها اليرس��ينيا الطاعونية. ولكن 
علماء من جامعة أوسلو في النروج وجامعة 
إن طفيلي��ات  إيطالي��ا يقول��ون  ف��ي  في��رارا 
خارجية يس��تضيفها جسم البشر مثل القمل 
والبرغ��وث هي س��بب انتش��ار الوب��اء على 

األرجح.
النروجي��ن  العلم��اء  فري��ق  واقتف��ى 
مس��تخدمن  الطاع��ون  تط��ور  واإليطالي��ن 
بيانات عن الوفيات من تس��ع حاالت اجتاح 
فيها الوباء أوروبا خ��الل الفترة الواقعة بن 

القرنن الرابع عشر والتاسع عشر.

العبادي: ال تأجيل 
لموعد االنتخابات

شدد رئيس الوزراء حيدر العبادي،على 
أنه »ال تأجيل« ملوع��د االنتخابات البرملانية 
املق��ررة ف��ي 12 اي��ار املقب��ل، مش��دداً عل��ى 

أن��ه »ل��ن يتف��اوض« م��ع أي جه��ة إلدخ��ال 
»املس��لحن« في االنتخابات. وأكد العبادي، 
أنه »يجب أن تكون العملية السياسية قائمة 
على انتخاب ق��وى وطنية عابرة للطائفية«، 
موضحاً: »نعمل على تقوية القرار السياسي 
العراق��ي«. ودع��ا رئي��س ال��وزراء املواطنن 
إل��ى »تس��لم بطاقاته��م االنتخابي��ة ملنع أي 
تالع��ب ق��د يحصل«، الفت��اً إل��ى أن »واجبنا 
أن نضمن اس��تقاللية مفوضي��ة االنتخابات 

وموظفيها«.
وتاب��ع العب��ادي، أن »اعتب��ار املوازنة 
مكس��با سياس��يا أم��ر خاط��ئ«، مش��يراً إلى 
أن��ه »ال يوجد هناك أي عم��ل حكومي العادة 

النازحن قسراً إلى مناطقهم«.
وكان رئي��س املجلس األعلى اإلس��المي 
العراق��ي همام حمودي، قد حذر في 6 كانون 
الثان��ي 2018، م��ن أن تأجي��ل االنتخاب��ات 

»سيفتح نار جهنم على العراق«.

المعارضة تدعو إلى تصعيد 
الضغط على روسيا وإيران

الرئي��س  الس��ورية،  املعارض��ة  دع��ت 
األميرك��ي دونال��د ترام��ب، وزعم��اء االحتاد 
األوروب��ي، لزي��ادة الضغ��ط عل��ى الرئي��س 
بشار األس��د، وعلى روس��يا وإيران، للعودة 
إلى احملادثات الت��ي تهدف إلى إنهاء احلرب 
األهلية الدائرة منذ س��ت سنوات، مؤكدة في 
الوقت نفسه أن تشكيل التحالف الدولي قوة 
حدودية يقودها األكراد »قد يفتح الباب أمام 

تقسيم سورية في املستقبل«.
املعارض��ة  مفاوض��ي  كبي��ر  وق��ال 
الس��ورية، نص��ر احلري��ري، ف��ي مقابلة مع 
»رويت��رز«: »آن األوان ك��ي يق��ول الرئي��س 
ترامب، واملستش��ارة األملانية أنغيال ميركل، 
ورئيس��ة ال��وزراء البريطاني��ة تيري��زا ماي: 

توقفوا«.
وأض��اف: »آن األوان ك��ي يزي��د ترامب 
وميركل وماي من الضغوط، وجمع املجتمع 
الدول��ي للوص��ول حل��ل سياس��ي حقيق��ي 

وعادل في سورية«.
وأض��اف أن دماء املدنين س��تظل تراق 
في س��ورية م��ا لم تكث��ف الوالي��ات املتحدة 
وق��وى االحت��اد األوروبي م��ن الضغط على 

األسد وحلفائه الكبار في روسيا وإيران.

أردوغان يتعهد تدمير 
»أوكار« المسلحين األكراد

تعه��د الرئي��س الترك��ي رج��ب طي��ب 
اردوغ��ان تدمي��ر »اوكار اإلرهابي��ن« ف��ي 
اخلاضع��ة  الس��وري  الش��مال  مناط��ق 
انق��رة  تعتبره��ا  كردي��ة  ملجموع��ات 

»إرهابية«.
وق��ال اردوغان في خط��اب امام نواب 
حزب��ه ف��ي انق��رة »غ��داً أو بع��ده، قريب��اً 
س��نتخلص من اوكار اإلرهابين واحداً تلو 

آخر في سوريا، بدءاً مبنبج وعفرين«.
وتق��ع املدينتان في مناط��ق خاضعة 
لوح��دات حماية الش��عب الكردية، العمود 
الفقري لقوات سوريا الدميوقراطية، اال ان 

انقرة تعتبرها منظمة »إرهابية«.
اع��الن  عل��ى  بح��دة  تركي��ا  وردت 
التحال��ف الدول��ي ال��ذي تق��وده الواليات 
املتحدة األح��د انه يعمل على تش��كيل قوة 
أمني��ة حدودية قوامه��ا 30 ألف عنصر في 
ش��رق س��وريا، بالتعاون مع قوات سوريا 
الدميوقراطي��ة. وأعل��ن التحال��ف الدول��ي 
ان الهدف من تش��كيل ه��ذه القوة هو »منع 

عودة تنظيم داعش«.

لقطات سريعة

السودان يعزز حدوده
ومصر وإريتريا تنفيان التوجه ضّده

واصل��ت اخلرطوم إرس��ال تعزيزات عس��كرية خاصة من ق��وات الدعم 
الس��ريع إلى والية كس��ال شرقي الس��ودان، ضمن ما تقول الس��لطات إنه في 
إط��ار اجلاهزية وتأمن احلدود، بع��د ورود معلومات بوجود تهديدات أمنية 

على احلدود، وفق ما ذكره إبراهيم محمود مساعد الرئيس السوداني.
 وذكر مس��ؤولون س��ودانيون أنه مت رص��د حتركات من اجله��ة املقابلة 
للحدود الشرقية للبالد، ليس من إريتريا فحسب وإمنا من مصر أيضاً. وبعد 
صمت اس��تمر أياماً من القاهرة وأس��مرة وعدم الرد عل��ى تلك األنباء، خرجت 

تصريحات تنفي أن يكون هناك أي حترك عسكري.
 م��ن جهته قال الرئيس اإلريتري أس��ياس أفورقي إن احلديث عن وجود 
تعزيزات عس��كرية مصرية ف��ي إريتريا مج��رد فبركات صاغته��ا املخابرات 

السودانية واإلثيوبية، لتبرير نشر قوات على احلدود.
 وتواف��ق م��ع ذلك رد مص��ري على لس��ان الرئيس عبد الفتاح السيس��ي 
الذي أكد أن بالده ال تس��عى حلرب مع الس��ودان، ووصفه بالدولة الشقيقة، 

إال أنه لم يخف ما قال إنه شعور باأللم والغضب.
األلم الذي حتدث عنه السيسي شكل عنوان أزمة متصاعدة بن السودان 

ومصر خالل السنوات األخيرة أثقلتها ملفات عدة.
 امت��دت اخلالف��ات ب��ن مصر والس��ودان م��ن حاليب على احل��دود بن 
البلدين إلى س��ّد النهضة في إثيوبيا، فضالً عما يقول عنه السودان إنه تدخل 

مباشر في شؤونه ودعم معارضن سودانين تستضيفهم القاهرة.
 الالف��ت ف��ي ظل التوت��رات على أكثر م��ن صعيد، أن مص��ر اتخذت خطاً 
مع إريتريا ضد الس��ودان، وكان بادياً التنس��يق بن الطرفن وفق سياسات 

حتالفية القرن األفريقي، في حن اصطفت إثيوبيا مع السودان.
 وفي املش��هد ظه��رت دولة اإلمارات اآلتي��ة من اخلليج طرف��اً في األزمة، 

وتخندقت في احللف املصري اإلريتري.
 واته��م مس��ؤولون س��ودانيون »أب��و ظب��ي« بتق��دمي دعم عس��كري في 
املنطق��ة، وكش��ف تقرير لوكالة أسوش��يتد ب��رس عن محاوالت م��ن اإلمارات 
لبس��ط نفوذها في شرق أفريقيا عن طريق إنش��اء قواعد عسكرية في كل من 

الصومال وإريتريا.{

قالت وكالة األنباء الرس��مية الس��ورية إن قوات النظام السوري سيطرت على 
عش��رات البلدات والقرى في ريف حلب اجلنوبي الشرقي، عقب هجوم مباغت على 
ق��وات املعارضة املس��لحة، وبذل��ك يكون النظام قد س��يطر على معظ��م ريف حلب 

اجلنوبي.
وأوضح��ت الوكال��ة أن وح��دات من اجلي��ش بالتعاون م��ع الق��وات احلليفة 
لها س��يطرت عل��ى كامل القرى والبلدات الواقعة ش��مال ش��رق طري��ق خناصر تل 
الضمان، وصوالً إلى جبل األربعن بريف حلب اجلنوبي، بعد معارك مع املعارضة 

املسلحة.
وذك��ر قائد ميداني أن قوات النظام تتقدم من ع��دة محاور في الريف اجلنوبي 

الشرقي ملدينة حلب، حيث متت استعادة مساحة تقدر ب�400 كيلومتر مربع.
وأضاف أن تلك القوات تتابع تقدمها لفتح أوتوس��تراد حلب حماة بهدف فتح 
الطري��ق باجتاه مطار أبو الظهور العس��كري وااللتقاء مع القوات املهاجمة من ريف 
حماة الش��مالي الش��رقي باجتاه املطار، مؤكداً أن املس��افة التي تفص��ل بينهما هي 

نحو كيلومترين.
من جهته، قال مراس��ل إن قوات النظام اس��تغلت انش��غال املعارضة املسلحة 
بص��ّد تقّدم ق��وات النظام ف��ي ريفي إدل��ب وحماة وإبعاده��ا عن مطار أب��و الظهور 
العس��كري االستراتيجي، وشنت هجوماً عسكرياً موّسعاً ومباغتاً على بلدات ريف 
حلب اجلنوبي الش��رقي. وأوضح املراس��ل أن قوات النظام املتقدمة في ريفي إدلب 
وحم��اة تبتعد عن الق��وات املتقدمة في ريف حلب اجلنوب��ي كيلومترين فقط، وفي 
حال التقت تلك القوات، فإن ذلك سيس��ّهل على جي��ش النظام وحلفائه التقّدم نحو 

مطار أبو الظهور العسكري االستراتيجي.
م��ن جهته��ا، أق��ّرت هيئ��ة حترير الش��ام بتق��ّدم ق��وات النظام ف��ي ريف حلب 
اجلنوب��ي، وع��زت ذلك إل��ى كثافة القص��ف والغ��زارة النارية التي يّتبعه��ا النظام 

ويشاركه فيها حليفه الروسي.
وعلى صعيد الظروف اإلنس��انية، قال املراس��ل إنه مع تقدم جيش النظام في 
ري��ف حلب وإدلب وحماة، فإن أعداد النازح��ن الهاربن من بطش النظام هناك في 

تزايد مستمر.
وأش��ار إلى أن عدداً م��ن املدنين النازحن قتلوا وأصيب آخ��رون جراء غارات 
جوية استهدفت مخيمن للنازحن في ريف حلب الغربي وريف إدلب اجلنوبي.{

قوات النظام تتقدم بريف حلب الجنوبي
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التونسّيون يحيون ذكرى ثورتهم السابعة.. بالفرح واالحتجاج
احتش��د اآلالف م��ن التونس��ين ي��وم األح��د 14  
للث��ورة  الس��ابعة  للذك��رى  إحي��اء  الثان��ي،  كان��ون 
التونس��ية، رافع��ن الش��عارات واألص��وات، بعضها 

غاضب محتج وآخر سعيد مبا حتقق. 
وانقس��م ش��ارع احلبي��ب بورقيب��ة ب��ن الفئات 
وتطال��ب  املعيش��ة  بغ��الء  تن��ّدد  الت��ي  االجتماعي��ة 
بالتشغيل وإنصاف جرحى الثورة وشهدائها، وأخرى 
حزبي��ة، منه��ا حرك��ة النهض��ة والتي��ار الدميقراطي 
واجلبهة الش��عبية. وكان املش��هد احتفالياً من جهة، 
وغاضب��اً من جه��ة أخرى احتش��دت في��ه التجمعات 
املنادي��ة بإس��قاط قان��ون موازن��ة 2018، واختارت 
عائ��الت الش��هداء وجرحى الث��ورة التذكي��ر مبطالب 
أبنائه��م الذي��ن دفعوا دماءه��م من أجل ه��ذه الثورة، 

حاملن صورهم.
في ذكرى الثورة

وق��د انتش��ر املئات م��ن ق��وات الش��رطة وأقاموا 
بوابات تفتي��ش عند مدخل ش��ارع احلبيب بورقيبة، 
وهو الش��ارع الرمز لالحتجاجات التي أنهت حكم بن 

علي قبل سبع سنوات.
تنظي��م  إل��ى  واملعارض��ة  ناش��طون  دع��ا  وق��د 
احتجاج��ات ف��ي ذك��رى م��رور س��بع س��نوات عل��ى 
إس��قاط نظام بن علي الذي كان أول زعيم يس��قط في 
احتجاجات »الربيع العرب��ي« التي اجتاحت املنطقة 

عام 2011.
وفي ما يبدو محاولة لتهدئة االحتجاجات، أعلنت 
احلكومة التونسية عقب مجلس وزاري مصغر مساء 
السبت عن حزمة من اإلجراءات والبرامج االجتماعية 

املصاحبة لقانون املالية.
وقالت احلكومة إنها س��تعزز الدعم املالي لأسر 
الفقي��رة ومحدودي الدخل، مش��يرة إل��ى أن الزيادات 
تش��مل رف��ع املس��اعدات املالية بنحو س��بعن مليون 
دوالر إضافية لأس��ر الفقيرة، وستس��تفيد نحو 250 

ألف أسرة فقيرة من قرار زيادة املساعدات املالية.
حضور سياسي... وأهالي الشهداء

فلس��طن لم تغب عن احتف��االت تونس، فرفعت 
األع��الم الفلس��طينية والتونس��ية وتعال��ت الزغاريد 

وأغان��ي املقاوم��ة. م��ن جهته��ا أّبنت حرك��ة النهضة 
املوس��اد  اغتال��ه  ال��ذي  ال��زواري  محم��د  الش��هيد 
اإلسرائيلي في صفاقس، وأشادت بابنة فلسطن عهد 
التميمي، مذكرة أيضاً بنضاالت الش��عب الفلس��طيني 

ومس��اندة الش��عب التونس��ي له في محنت��ه، فكانت 
القضية الفلس��طينية حاضرة اليوم في ذكرى الثورة 

التونسية.
»حق الشهيد، لن أسامح«، »حق اجلريح واجب«، 

»يا ش��هيد ال تهت��م احلرية تف��دى بالدم«، »يا ش��هيد 
ارتاح ارتاح س��نواصل الكفاح« هي بعض الشعارات 

التي رفعتها عائالت شهداء وجرحى الثورة.
واعتب��ر رئيس مجلس ش��ورى حرك��ة النهضة، 
عب��د الكرمي الهاروني، في تصريح له أّنهم يش��اركون 
التونس��ين احتفاالته��م بذك��رى الث��ورة، معتب��راً أن 
العالقة ب��ن النهضة ونداء تونس هي عالقة ش��راكة 
وتواف��ق م��ن أج��ل مصلح��ة تون��س، وأنهم م��ع ذلك 
سيتنافسون سياسياً في االنتخابات. ورأى أن حكومة 
الشاهد هي حكومة وحدة وطنية، وأن النهضة تساند 

احلكومة في حربها على الفساد واملفسدين.
وب��ّن أن م��ن يدع��ون إل��ى انتخاب��ات رئاس��ية 
وتش��ريعية س��ابقة ألوانها عليهم أن يجهزوا أنفسهم 
لالنتخاب��ات البلدية ويؤجلوا هزميتهم س��نة أخرى، 
معتبراً أّن عليهم تقدمي برامج تس��اعد التونسين في 

حياتهم وتساهم في استكمال املسار الدميقراطي.
ورأت سمّية الغنوش��ي أن التونسين مستمرون 
ف��ي مطالبه��م م��ن أج��ل حتقي��ق مزي��د من املكاس��ب 
التي جاءت بها الثورة، مش��يرة إلى حتقيق مكاس��ب 
عل��ى املس��توى السياس��ي وقط��ع أش��واط ف��ي ح��ل 
كثي��ر م��ن املش��اكل. وأك��دت تضاف��ر اجله��ود حل��ل 
املش��اكل االجتماعية، ومواجهة التحدي��ات التنموية 

واالقتصادية.{

العراق: تفجيرات انتحارية بتوقيت انتخابي.. وتحالف العبادي يتصّدع
ش��هدت العاصمة العراقية بغ��داد، يوم االثنن، 
موج��ة تفجي��رات جدي��دة تس��ببت مبقت��ل وإصابة 
عش��رات العراقي��ن، وس��ط اعتق��اد برملاني��ن ب��أن 
اخلالفات السياس��ية أدت إلى التده��ور األمني، فيما 
تع��ّرض التحال��ف االنتخاب��ي ب��ن رئي��س ال��وزراء 
حيدر العبادي ومليش��يات »احلشد الشعبي«، الذي 
أعلن يوم األحد املاضي، باس��م »نص��ر العراق« ألول 
التصدعات، بعد انسحاب بعض املليشيات منه. وفي 
الوقت الذي باش��رت فيه القوى السياس��ية العراقية 
ترتي��ب أوراقها اس��تعداداً خلوض االنتخاب��ات، بدا 
أن الوضع األمني مرش��ح للتدهور في البالد. فقد ُقتل 
نحو 38 شخصاً، وُجرح 105 أشخاص، يوم االثنن، 
بتفجير مزدوج في س��احة الطيران وسط بغداد، مع 
قي��ام إرهابيَّن اثنن بتفجير نفس��يهما وس��ط جتّمع 
الداخلي��ة  ب��وزارة  أف��اد مس��ؤول  العم��ال، حس��بما 
العراقي��ة، م��ا دف��ع رئي��س ال��وزراء العراق��ي حيدر 
العبادي )بصفته القائد العام للقوات املس��لحة( إلى 

إصدار أوامر مبالحقة اخلاليا اإلرهابية النائمة، عقب 
اجتماعه بقيادات العمليات واألجهزة االس��تخبارية 

في بغداد.
وتعليقاً على التفجيرين، اعتبرت النائبة جميلة 
العبي��دي، ف��ي تصريح صحاف��ي، أن »السياس��ين 
ه��م الس��بب بتدهور األم��ن«. وأضافت: »قلنا س��ابقاً 
اخت��الف  هن��اك  يك��ون  عندم��ا  إن��ه  اآلن،  ونعيده��ا 
ب��ن السياس��ين تترجم تل��ك اخلالفات في الش��ارع 
بس��يارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناس��فة«، مبّينة 
أن »الش��ارع يهدأ وال يتعرض ألية حوادث أو خروق 
أمني��ة حن توج��د التفاهم��ات«. وتابع��ت: »العراق 
يختلف عن بقية دول العالم، فنجد هنا أن السياسين 
ه��م الذين يثي��رون الش��غب والفتن��ة في الش��ارع«، 
مؤك��دة أن »تصاعد الصراعات مع ق��رب االنتخابات 
وانع��كاس ذل��ك على الش��ارع ب��ات س��يناريو غالباً 
ما يتك��رر«، مطالبة السياس��ين ب���»أال يجعلوا دماء 

األبرياء حطباً للصراعات االنتخابية«.

وانتقد عض��و »حتالف الق��وى«، محمد عبدالله، 
منح القوى السياس��ية األولوية ملسألة ترتيب أوراق 
حتالفاتها على الرغم من وجود ثغرات أمنية في كثير 
م��ن املناطق، مؤكداً أن »تفجي��رات بغداد التي جاءت 
بعد أشهر من الهدوء في العاصمة العراقية تثير أكثر 
من عالمة استفهام«. وتس��اءل: »ملاذا قبل انتخابات 
البرمل��ان 2010 ارتفع��ت موجة التفجي��رات؟ وكيف 
انهارت مدن عراقية عدة أمنياً قبل انتخابات 2014؟ 
ومل��اذا اليوم تتصاعد موجة العنف قبل أربعة أش��هر 
فق��ط م��ن موع��د االنتخاب��ات؟«، موضح��اً أن »هذه 
املس��ألة تتطلب وقفة جدي��ة من الس��لطات العراقية 
حلّل لغزها بعيداً عن املعاجل��ات التقليدية التي تتم 

عن طريق تشكيل جلان ال تخرج بأية نتائج«.
خط��ط االره��اب ال��ذي تزاي��د م��ع ق��رب موع��د 
االنتخاب��ات تتطل��ب وض��ع اس��تراتيجيات جدي��دة 
بحسب نائب الرئيس العراقي، إياد عالوي، الذي دعا 
احلكوم��ة العراقية إل��ى »توفير احلماي��ة للمواطنن 
والعمل على حفظ االس��تقرار في بغ��داد ملنع تأجيج 
الش��ارع وب��ث الفتن��ة«. وأض��اف أن »زم��ر اإلرهاب 
والتطرف التي اتخذت من س��فك دماء األبرياء وسيلة 
لتعطي��ل احلياة بع��د هزائمها األخيرة عل��ى أكثر من 
جبهة ومحور، أقدمت على جرمية جديدة من أجل بث 
الفتنة والعودة إلى مربع العنف وتأجيج الش��ارع«، 
مؤكداً في بيان أن »اخلاليا النائمة س��تواصل نهجها 
اإلرهابي باس��تهداف العراقين، وهو ما يتطلب جهداً 
اس��تخبارياً مركزاً، وتغيير البنية السياس��ية التي ال 

تزال قائمة على التهميش واإلقصاء«.
م��ن جهت��ه، رأى أس��تاذ العل��وم السياس��ية في 
جامعة النهرين، علي البدري، أن »تصاعد العنف قبل 

أشهر من موعد االنتخابات، غير مستغرب«، مؤكداً أن 
»الصبغة الطائفية ألغلب التحالفات االنتخابية التي 
أُعل��ن عنها تضعنا أمام خي��ارات مفتوحة«. وأضاف 
أن��ه »ال ميكن ألي حتال��ف أو حزب طائف��ي أن يحقق 
تقدم��اً ف��ي االنتخابات م��ا لم تكن األجواء مش��حونة 
طائفي��اً«، مبين��اً أن »تأجي��ج الش��ارع أصب��ح ورقة 
لعب مكش��وفة ال تخفى على أح��د«. وعّبر البدري عن 
تش��اؤمه مبا يتعلق باالنتخابات املقررة في 15 أيار 
املقبل، موضحاً أن »الوضع لن يتغير ما دامت الطبقة 

السياسية املتنفذة تفكر بالعقلية الضيقة ذاتها«.
بدوره��ا، ربطت عضو مفوضية حقوق اإلنس��ان 
العراقي��ة، وح��دة اجلميل��ي، ب��ن تفجي��رات بغ��داد 
حي��اة  ب�»إبع��اد  مطالب��ة  االنتخابي��ة،  واملنافس��ة 
املواطنن عن الس��باق االنتخابي احملم��وم، وتأثيره 
»ازدي��اد  أن  إل��ى  وأش��ارت  األبري��اء«.  أرواح  عل��ى 
التفجي��رات اإلرهابي��ة ل��ه صل��ة واضح��ة بانطالق 
مضم��ار االنتخاب��ات«، رافض��ة أن »يك��ون صع��ود 
املواطن��ن  جثام��ن  عل��ى  الس��لطة  إل��ى  الس��اعن 

األبرياء«.
سياسياً، كشف مصدر سياسي عراقي مقّرب من 
»احلش��د الشعبي« عن »انسحاب عدد من املليشيات 
م��ن حتالف العب��ادي االنتخاب��ي )نصر الع��راق(«، 
مؤك��داً في حديٍث أن »س��بب االنس��حاب هو اخلالف 
على التسلس��الت ف��ي القائم��ة االنتخابي��ة، وتوزيع 
املناص��ب احلكومية في ح��ال فازت قائم��ة العبادي 
باالنتخاب��ات وش��كلت احلكومة املقبل��ة«. ولفت إلى 
أن »أولى احلركات املنس��حبة هي مليش��يا )عصائب 
أه��ل احلق(، م��ع أنه بوش��رت املفاوض��ات معها من 
قب��ل حتالف العب��ادي من أجل إقناعه��ا بالعدول عن 

قرارها«.
م��ن جانب��ه، اعتب��ر رئي��س كتل��ة »صادق��ون« 
التابع��ة ملليش��يا »عصائب أهل احلق« ف��ي البرملان، 
حس��ن سالم، أن »سبب االنسحاب من حتالف )نصر 
العراق( يعود إلى وجود بعض الكتل والش��خصيات 
املتورط��ة بش��بهات فس��اد«، مبين��اً ف��ي تصريحات 
صحافية أن »رسالة احلشد الشعبي هي اجلهاد ضد 

الفاسدين«.{

بغداد �� براء الشمري

بعد أربعة أشهر على اعتقاله.. د. سلمان العودة في المستشفى
ُيفجعون بخبر أن والدهم مّتت رؤيته في املستشفى!«.

وتاب��ع: »بع��د أكثر م��ن أربعة أش��هر على االعتقال بس��جن انف��رادي في 
ذهب��ان بجدة.. الي��وم، تأكد لي خبر نق��ل »العودة« إلى 

املستشفى«.
وقب��ل أي��ام، نقلت منظم��ة هيوم��ان رايتس ووتش 
احلقوقي��ة ع��ن أقارب للش��يخ العودة، قولهم إن س��بب 
اعتقال��ه يع��ود لرفض��ه كتاب��ة تغري��دة تؤي��د حص��ار 
قط��ر، وقيام��ه بكتابة تغري��دة تدعو إلص��الح العالقات 

اخلليجية.
واس��تنكرت منظمة هيومن رايتس ووتش استمرار 
السلطات الس��عودية في اعتقال الداعية سلمان العودة 
بش��كل »تعس��في«، وف��رض حظ��ر عل��ى س��فر أقارب��ه 

املباشرين منذ أيلول 2017.{

كشف جنل الداعية السعودي املعتقل الدكتور سلمان العودة )عبد الله( 
ي��وم الثالث��اء 16 كانون الثاني اجل��اري، عن نقل والده إلى املستش��فى، بعد 

مضي أربعة أشهر على سجنه في زنزانة انفرادية.
وق��ال جن��ل »الع��ودة« ف��ي تغريدة على حس��ابه 
د والش��ّح الش��ديد في  بتويت��ر: »برغ��م التعتي��م املتعَمّ
التواص��ل، وصلتني أخبار مؤكدة ع��ن رؤية والدي في 
املستش��فى، ونحن نحّمل س��اجنيه مس��ؤولية صحته 
وس��المته أمام الله ثم أمام الن��اس واألمة، اللهم فرجك 

وعافيتك لهذا الشيخ الستيني«.
وأض��اف جن��ل »العودة« ص��ور إخوت��ه الصغار، 
وعلَّ��ق عليه��ا: »منذ س��نة بالضبط توفي��ت أُمّ الصغار 
ف��ي ح��ادث، وقبل أكثر من أربعة أش��هر اعُتق��ل والدهم 
تعس��فياً، وُوض��ع ف��ي زنزان��ة انفرادي��ة.. ث��م الي��وم 
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قراءة في كتاب مستشار ترامب »نار وغضب«
انتهي��ت للتو من قراءة الكتاب الذي أخذ حّيزاً من 
الضجة في الواليات املتحدة وخارجها، وقبل الدخول 
في تفاصيل الكتاب ميكنني حتديد أهم سماته العامة 

في اآلتي:
1- يغلب على م��ادة الكتاب س��رد الوقائع بلغة 
صحفي��ة وبتداخ��ل غي��ر منظ��م ب��ن ه��ذه الوقائ��ع، 
فهو أق��رب ملن يصف مش��اجرة جماعي��ة فيها أطراف 

عديدة.
2- الفكرة املركزية للكتاب هي محاولة إثبات ان 

الرئيس دونالد ترامب:
حت��ى  وال  التقاري��ر  او  الدراس��ات  يق��رأ  ال  أ - 

ملخصاتها، وال يستمع أو يولي اهتماماً باخلبراء.
ب - دور زوج ابنته وعدد آخر محدود من املقربن 

في اتخاذ القرارات أكبر مما يبدو من اخلارج.
ت - ال يول��ي أي اهتم��ام مل��ن يتح��دث، وميل من 

االستماع، ويحاول ان يحتكر احلديث لنفسه.
ث - لدي��ة جه��ل ت��ام بالسياس��ة بش��كل ع��ام، 

واخلارجية منها بشكل خاص.
ج - س��وقي ال��ى أبع��د احل��دود ف��ي تصرفات��ه 

وأحاديثه.
ح - املرأة بالنسبة إليه »موضع لذة« فقط.

خ - غير ق��ادر على التمييز ب��ن مقتضيات القرار 
السياسي ومقتضيات القرار التجاري.

3- ف��ي املرتب��ة الثاني��ة من موضوع��ات الكتاب 
تقف مسألتان مهمتان هما:

أ - دور الدولة العميقة وتأثيرها في مسار الدولة 
وهيئتاه��ا، األمر الذي ال يدركه ترام��ب وقد تلفظه في 

نهاية املطاف.
ب - الفوض��ى اإلداري��ة وال س��يما في اش��خاص 

صنع القرار والتغيير املتواصل لهم.
4- يق��دم الكتاب ع��دداً من التفس��يرات ملوضوع 
الدور الروس��ي في االنتخابات األمريكي��ة، لكنها كلها 

اقرب إلدانة ترامب.
5- لم يحظ الش��رق األوس��ط إال بقدر يس��ير جداً 
ج��داً من موضوعات الكتاب، وق��د حاولت جمع كل ما 
كتب عن فلس��طن واخلليج وإيران ومصر وإسرائيل، 
ووج��دت ان كل م��ا ورد ال يزي��د عل��ى ث��الث صفحات 
م��ن أصل 306 صفح��ات هي منت الكت��اب يضاف لها 

حوالي 21 صفحة فهارس...الخ.
6- يغل��ب على مستش��اريه املوق��ف العدائي من 

الصن بل إن بعضهم رآها تكراراً للنموذج النازي.
تفاصيل الكتاب

يب��دأ الكتاب ف��ي اح��د صفحاته بعرض اس��ماء 
الكتب التي س��بق للمؤلف نش��رها، والكاتب معروف 
بأن��ه اعالم��ي متخص��ص ف��ي »الفضائ��ح«، ث��م يتم 

تتب��ع موضوعاته ف��ي 22 جزءاً، ويش��ير الكاتب إلى 
أن كتاب��ه خالص��ة مناقش��اته مل��دة ع��ام ونصف مع 
ترامب وموظفي��ه واصدقائه قبل االنتخابات وخاللها 
وبعد توليه الرئاس��ة، مشيراً إلى انه بالرغم من عداء 
ترامب للصحاف��ة فهو األكثر اتاحة له��ا للوصول إلى 
البيت األبيض، أما مص��ادر معلومات الكتاب فهي إما 
من أش��خاص ذكرهم بشكل صريح أو نقالً عن آخرين 
طلبوا منه التحفظ على أسمائهم أو من وسائل اإلعالم 
األخرى وال سيما الصحف الكبرى مثل نيويورك تاميز 
وواشنطن بوس��ت وغيرهما من القنوات الفضائية، ال 

سيما فوكس نيوز وغيرها. 
يش��ير الكتاب ف��ي مواضع عديدة للش��كوك التي 
دارت حول احتمال عدم جناحه في االنتخابات، بينما 
كانت زوجته رقم 3 األكثر تفاؤالً في هذا اجلانب، رغم 
ان ه��ذه الزوج��ة ال تع��رف كثيراً عن عالق��ات وأعمال 
زوجها ألن��ه ال يلتقي بها كثيراً، وينقط��ع عنها أحياناً 

أليام وبشكل متكرر.
ويتحدث الكت��اب عن عالقاته الش��خصية ودور 
العالق��ات الضيقة أو األصدقاء، ويلقي قدراً من الش��ك 
 The Art حول دور ترامب في تأليف كتابه املوسوم
of the Deal ويرى ان الشخص اآلخر املشارك في 

تألي��ف الكتاب ه��و املؤلف احلقيقي. ويص��ف الكاتب 
ترامب حرفياً بأنه )صفح��ة 33(: »إن عقله غير قادر 
عل��ى أداء املهمات األساس��ية ف��ي وظيفت��ه اجلديدة، 
ولي��س لديه القدرة عل��ى التخطي��ط والتنظيم وإيالء 
االهتمام والتركيز، وليس قادراً بأي شكل على تكييف 
سلوكه وال حتديد األهداف املطلوبة بشكل معقول، وال 

ميكنه حتى الربط بن السبب والنتيجة«.
ويش��ير الكاتب في الصفحات من 49 الى 63 الى 
مس��ألة الدولة العميقة والنصائح التي قدمت لترامب 
مع توليه املنصب الرئاس��ي بخاص��ة جتنب الصدام 

بقلم: د. وليد عبد احلميد

ذكرى حركة »فتح« الثالثة والخمسون
قراءة في البدايات والتحوالت والمآالت

في مسيرتها الصعبة والطويلة، اضطلعت حركة 
»فت��ح« مبكان��ة القائد واملق��رر في مختلف املس��ارات 
والتح��والت السياس��ية الفلس��طينية، إذ أضحت في 
مرك��ز القيادة مبنظم��ة التحرير الفلس��طينية )الكيان 
السياسي للش��عب الفلس��طيني( بعد معركة الكرامة 
)1968(، أي ف��ي مرحلة الكفاح املس��لح التي ُقطعت 
جزئي��اً بعد غ��زو إس��رائيل للبن��ان، وإخ��راج منظمة 

التحرير بأجهزتها وفصائلها منه )1982(.
ثم حصل ذلك مرة ثانية في مرحلة التسوية، أي 
بعد توقيع اتفاق أوسلو )1993(، إذ باتت »فتح« من 
حينه في مركز القيادة باملنظمة والسلطة في آن معاً.

إال أن هذا املسار مت قطعه جزئياً أيضاً إثر صعود 
حرك��ة »حماس« في املش��هد الفلس��طيني م��ع اندالع 
االنتفاض��ة الثاني��ة )2000�2004(، وبخاص��ة إث��ر 
فوزه��ا في االنتخابات التش��ريعية الثانية )2006(، 
وهيمنته��ا على الس��لطة ف��ي قطاع غ��زة )2007(، إذ 
ظه��ر من يومها أن ثم��ة مركزين قيادين فلس��طينين 

مختلفن ومنقسمن ومتنافسن.
وإضاف��ة إل��ى ذل��ك عرفت ه��ذه »فت��ح« -طوال 
جتربته��ا التاريخي��ة- جت��ارب متع��ددة ومختلف��ة، 
حي��ث انخرط��ت ف��ي خي��ارات سياس��ية وكفاحي��ة 
متباين��ة ورمب��ا متعارض��ة، فه��ي انطلق��ت م��ن أجل 
حترير فلس��طن قب��ل احتالل الضف��ة والقطاع )حرب 
1967(، إال أنه��ا وصل��ت بع��د عق��د عل��ى قيامها إلى 
املطالبة بإقامة دولة فلس��طينية في الضفة وغزة، أي 

في األراضي التي احُتلّت بعد انطالقتها.
ثم إن »فتح« انتهت بعد 28 عاماً إلى اتفاق أوسلو 

الذي وافقت فيه على إقامة كيان فلسطيني في بعض 
أراضي الضف��ة وفي القط��اع، دون معرف��ة مآل احلل 
النهائي املتعلق بحل قضايا الالجئن واملس��توطنات 
واحل��دود والق��دس، األمر ال��ذي يدفع الفلس��طينيون 
ثمنه اآلن بتغّول عمليات االس��تيطان وتهويد القدس 
ومصادرة األراضي، ال س��يما م��ع بناء اجلدار الفاصل 
في الضفة )وقرار الرئيس األميركي االعتراف بالقدس 
كعاصم��ة موحدة إلس��رائيل(، هذا إضاف��ة إلى وضع 

غزة حتت احلصار منذ 2007.
ف��ي ذات الس��ياق أيض��اً ش��هدنا تغيي��ر »فت��ح« 
خياراته��ا النضالي��ة أو وس��ائلها الكفاحي��ة لتحقيق 
هدفها من اعتبار الكفاح املس��لح الفلس��طيني وسيلة 
لتحريك اجلبهات العربية، إلى اعتباره طريقاً رئيسياً 
أو أساسياً أو إحدى وس��ائل حترير فلسطن، بحسب 
كل مرحل��ة، وصوالً إلى انته��اج طريق املفاوضات، أو 

املقاومة الشعبية، بحسب كل مرحلة.
وضم��ن ذلك اضط��رت »فتح« إلى نق��ل ثقل قوى 
العمل املسلح الفلس��طيني من اخلارج، حيث نشأ في 
األردن وس��وريا ولبنان، ثم انحصر في لبنان وانتقل 
إلى األراض��ي احملتلة، حيث جرى متوضع األجس��ام 
الرئيس��ية ملجموع��ات الفدائين في األجه��زة األمنية 
للس��لطة إث��ر إقامتها، علم��اً بأنها أس��همت في حتول 
االنتفاضة الثانية إلى مواجهات مس��لحة، في سعيها 

للمزاوجة بن املفاوضة والعمل املسلح.
أم��ا على صعي��د البنى السياس��ية، فقد اندمجت 
»فتح« مبّكراً في منظمة التحرير 
إلى درج��ة التماه��ي معها ومع 
األطر املنبثقة منها، حيث متكنت 
الوطني��ة  احلرك��ة  قي��ادة  عب��ر 
 �1969( ط��وال  الفلس��طينية 
اتف��اق  بع��د  إنه��ا  ث��م   ،)1994
أوسلو وإقامة الكيان الفلسطيني 
حّول��ت مركز الثقل إلى الس��لطة 
الت��ي أضحت مبثاب��ة املرجعية 
للمنظم��ة بدل أن تك��ون املنظمة 
ه��ي املرجعي��ة، م��ع اجلمع بن 

رئاستْي السلطة واملنظمة.

إخفاقات ومآالت
خالل تلك املسيرة عقدت »فتح« سبعة مؤمترات، 
خمس��ة منها ُعقدت خ��ارج األراض��ي احملتلة )1965 
- 1988(، واثن��ان منه��ا عق��دا في الضف��ة )2009 - 

2016( أي بعد إقامة السلطة؛ هذا أوالً.
ثانياً، إن »فتح« ل��م تعقد في الفترة من 1988 - 
2009 أي مؤمت��ر لها، م��ا يعني أنها خالل 21 عاماً لم 
تناق��ش ولم ُتقّر في مؤمتراتها أي��اً من اخليارات التي 
ج��رى انتهاجه��ا في تل��ك الفت��رة، وه��ذا ينطبق على 
اتفاق أوس��لو )1993(، وعلى السياس��ات التي أدت 
إل��ى تهمي��ش املنظم��ة والتماه��ي بن فتح والس��لطة 
واملنظم��ة، وال س��يما اجلم��ع ب��ن الرئاس��ات الثالث، 
واإلس��هام في حتويل االنتفاضة الثانية إلى انتفاضة 
مسلحة، دون دراسة وال توافر للمعطيات واإلمكانات، 
إضافة إلى الذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية 
عل��ى النحو ال��ذي حص��ل عام��ْي 2006 و2007، مع 
التداعيات التي أدت إلى تهميش املجلس التش��ريعي، 
وحصول االنقس��ام في الكيان الفلسطيني بن الضفة 

وغزة وبن فتح وحماس.
ُيس��تنتج م��ن ذلك أن ه��ذه احلركة -رغ��م كل ما 
تقدم، ورغم كل التجارب واخليارات، وكل التضحيات 
والبط��والت الت��ي بذلها ش��عب فلس��طن ف��ي الداخل 
واخل��ارج- ل��م تس��تطع حتقي��ق أهدافه��ا ول��و على 
مستوى دحر االحتالل اإلس��رائيلي من الضفة وقطاع 
غزة احملتلْن )1967(، ال بالكفاح املسلح وال بالكفاح 

السياسي أي املفاوضة.
أيض��اً ل��م حتافظ ه��ذه احلرك��ة -ف��ي خياراتها 
التفاوضي��ة- ليس فقط على املنظمة ككيان سياس��ي 
للش��عب الفلس��طيني في كافة أماكن وجوده فتعززه 
وتفّعله، وإمنا أيضاً لم تتمكن من إقامة كيان فلسطيني 
حتى وفق اتفاق أوسلو )1993(، إذ وجدت نفسها في 
إطار مجرد س��لطة ذاتية تخضع لسلطة االحتالل، مع 
عالقات تنس��يق أمني وتبعية اقتصادي��ة واعتمادية 
في مجاالت البنية التحتية )مع االعتماد على اخلارج 

في التمويل(.
كما وجدت نفس��ها ف��ي منطقة مقطع��ة األوصال 
وغ��زة محاصرة، عالوة على أنه��ا توّرطت باالنخراط 
في حل سياس��ي جلزء من ش��عب فلس��طن على جزء 

من أرض فلسطن، مع بعض حقوق للفلسطينين.
وف��ي احملصلة؛ نتج من كل ذل��ك تهميش املنظمة 
وانحس��ار دور الالجئ��ن الفلس��طينين ف��ي اخلارج، 
الذي��ن كانوا قد لعبوا دوراً كبيراً في احتضان »فتح«، 
وفي الكفاح املسلح ملصلحة كيان السلطة، وجنم عنه 

حتول حركة »فتح« إلى سلطة أو إلى حزب للسلطة.
هكذا ضاعت حركة التحرر الوطني الفلس��طينية 
وضاعت املنظمة وضاعت الس��لطة، وضاعت »فتح« 
الت��ي لم تس��تطع التح��ول ال إلى ح��زب وال إلى جبهة 
فبات��ت كياناً غي��ر واضح املعال��م، ويتكئ في وجوده 
عل��ى الس��لطة ب��دل أن تتك��ئ الس��لطة علي��ه وعل��ى 

فاعليته وشعبيته.{

بقلم: ماجد كيالي )بتصرف(

األطباء  قال كبي��ر 
مص��ر  ف��ي  الش��رعين 
)هش��ام عب��د احلميد( 
ي��وم الس��بت املاض��ي 
 25 دف��ن  ج��رى  إن��ه 
جثماناً مبقابر الصدقة 
ُيتع��رف  ل��م  لضحاي��ا 
مج��زرة  ف��ي  عليه��م، 
رابعة  اعتص��ام  ف��ض 

العدوية.
عب��د  وأوض��ح 
احلمي��د -في ش��هادته 
أم��ام محكم��ة جنايات 

القاهرة ف��ي قضية فض اعتصام رابع��ة املتهم فيها عدد 
من قيادات جماعة اإلخوان املس��لمن- أن وزارة الصحة 
أحصت أسماء 627 ضحّية لفض االعتصام. وأشار عبد 
احلميد إلى أن 377 جثة للضحايا توافدت على مصلحة 

الطب الشرعي أيام 14 و15 و16 آب 2013.

املقب��ل  األس��بوع  إل��ى  القضي��ة  احملكم��ة  وأجل��ت 
الستكمال سماع شهود اإلثبات. ُيذكر أن من بن املتهمن 
في القضية املرش��د العام لإلخوان املسلمن محمد بديع، 
وأس��امة جن��ل الرئي��س املع��زول محمد مرس��ي، و737 

آخرين، بينهم 300 مّتهم قيد احلبس.{

في مصر دفن 25 جثمانًا
لضحايا اعتصام رابعة بالقاهرة
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وأوضح أن قي��ام الواليات املتحدة 
بتأس��يس جيش إرهابي حتت مس��مى 
»قوة أمن احلدود الس��ورية«، لتش��كيل 
مم��ر )حزام( إرهاب��ي، بذريعة مكافحة 
داعش، يع��د دعم��اً ملنظم��ات إرهابية، 

وليس مكافحة لإلرهاب. 
وش��دد عل��ى أن تركي��ا ل��ن تت��ردد 
في اتخ��اذ التدابير واخلط��وات الالزمة 
حلماية أمنها وأمن املنطقة، واستش��هد 
مبقول��ة الرئي��س الترك��ي رج��ب طيب 

أردوغان »قد نأتي على حن غّرة«.
وفي تعليق من متحدث الرئاس��ة التركية، إبراهيم قالن، يوم األحد، على 
عزم التحالف الدولي إنشاء قوة أمنية حدودية من تنظيم »ب ي د« اإلرهابي، 
إن ب��الده »حتتفظ بح��ق التدخل ضد املنظم��ات اإلرهابية ف��ي الوقت واملكان 

والشكل الذي حتدده«.{

األمان الدولي

مع رجال املخاب��رات والصحافة ورج��ال الكونغرس 
..الخ وتتضح هذه املس��ألة في ع��رض املؤلف لكتاب 
The Best and the Brightest، وثم��ة  عنوان��ه 
إش��ارات إلى عالقات كيس��نجر مع كوشنير وهو زوج 
ابن��ة ترام��ب ومبعوث��ه لتس��وية الن��زاع في الش��رق 
األوس��ط، ويع��ود الكتاب لإلش��ارة إلى هذه املس��ألة 
وبع��ض تفاصيله��ا في صفح��ة 85، بل إن كيس��نجر 
يصف كوشنير بأنه سيكون كيسنجر اجلديد )صفحة 
148(، ويش��ير الكتاب إلى ان لننت ياهو صلة صداقة 

قدمية مع عائلة كوشنير. 
ويش��ير الكت��اب إل��ى ان وال��د ترام��ب كان متهماً 
مبعاداة الس��امية، ولكن ترامب بن��ى امبراطويته في 
نيويورك األكثر حضوراً لليهود، وهنا تداخلت عالقته 

مع رأس املال اليهودي.
م��ا بق��ي م��ن الكتاب ه��و ع��رض للخالف��ات بن 
أعض��اء فري��ق ترام��ب أو بينه وبن فريق��ه، أو عرض 
لبعض القرارات التي اثارت جدالً مثل: قانون الرعاية 
الصحي��ة أو موض��وع املناخ أو العالقة م��ع أوروبا...

الخ.
أما املوضوع��ات العربية فق��د وردت على النحو 

اآلتي:
الس��ورية  ش��يخون  خ��ان  ض��رب  1-واقع��ة 
بالكيم��اوي ف��ي 4 نيس��ان: وهنا يش��ير الكت��اب إلى 
أن م��ن الصع��ب معرفة رد فع��ل ترامب ف��ي مثل هذه 
املواق��ف وال س��يما م��ع نقص اخلب��رة في السياس��ة 
اخلارجية وعدم ميله إلى االس��تماع للخبراء، ويشير 
إل��ى ان موظفيه  وخاص��ة ابنته وضع��وه عدة مرات 
أمام مش��اهد لطف��ل يخرج زبداً من فم��ه، فاتخذ قراره  

بضرب القاعدة السورية.
2- موض��وع عالقاته مبحمد بن س��لمان يصفها 
الكتاب على لس��ان ع��دد من املس��ؤولن بأنها نتيجة 

ل�»لقلة معرفتهما مع بعضهما« فهو يقول حرفياً:
 Knowing little made them oddly

.comfortable with each other
وعندما عرض  بن س��لمان نفس��ه على كوش��نر، 
كان ذلك أشبه مبقابلة شخص لطيف في أول يوم تطأ 
فيه قدماه املدرسة، و»كان ذلك نوعاً من الدبلوماسية 
الهجومية. كان محمد بن س��لمان يستخدم احتضان 
ترامب له كجزء من لعبة الس��لطة التي كان ميارسها 
داخل اململكة رغم أن البيت األبيض ظل ينفي األمر، إال 

أنه سمح مبواصلة ذلك«.
3- موضوع إيران: يشير الى ان هناك اربع قوى 
في الشرق األوس��ط، هي إسرائيل ومصر والسعودية 
وإيران.. الثالث األولى ميكن ان تتحالف ضد الرابعة 
وتضغ��ط عل��ى الفلس��طينين للقبول بصفق��ة، وثمة 
إش��ارة إل��ى ان الس��عودية س��تمّول وجوداً عس��كرياً 
أميركي��اً جدي��داً ف��ي الس��عودية ليحل مح��ل القيادة 
األميركي��ة املوجودة ف��ي قطر، وأن وص��ول محمد بن 
س��لمان إلى منصبه ه��ذا بعد تنحية محم��د بن نايف 
املريب، جع��ل األمر بأن الواليات املتحدة اعتبرت أنها 

وضعت بن سلمان »في القمة«.
ويش��ير الكت��اب إل��ى أن الس��عودية أنفقت على 

زيارة ترامب للسعودية 75 مليون دوالر.
كما نق��ل الكتاب كالماً ملستش��ار البي��ت األبيض 
السابق ستيف بانون يقول فيه: »لتأخذ األردن الضفة 
الغربي��ة ومصر قطاع غ��زة« ويعك��س الكتاب وجهة 
نظ��ر ترامب ف��ي ان قطر تقدم الدع��م املالي للجماعات 
اإلرهابية... غير أن بعضاً من أفراد العائلة السعودية 

احلاكمة فقط هم الذين قدموا مثل ذلك الدعم«.
4- نق��ل الس��فارة األمريكي��ة إلى القدس: يش��ير 
الكتاب إلى حديث مس��اعد ترامب ستيف بانون يقول 
في��ه: »س��ننقل الس��فارة األميركي��ة إلى إس��رائيل في 

اليوم األول«. 

اخلالصة
إذا كان 50% م��ن الوقائ��ع املذك��ورة ف��ي الكتاب 
–بخاصة حول سلوك وشخصية ترامب- صحيحة، 
ف��إن األم��ر العجي��ب ه��و كي��ف لدول��ة بحج��م وقوة 
الواليات املتحدة وبنخبتها العلمية والفكرية ان تقبل 
برئي��س بهذه الس��وقّية، ومش��غول »بكي��ف يصطاد 
زوجات أصدقائه ويأخذهن إلى الس��رير«.. واألعجب 
من ذلك هو األس��اس الذي ينحني ل��ه الزعماء العرب 
أمام��ه، بينما يبص��ق عليه الرئيس الكوري الش��مالي 
صبحاً ومس��اًء.. فيرد باس��تعداده للقاء ذلك الرئيس 
الكوري... وال تعيره الصن أي اهتمام.. ويدير بوتن 
سياس��اته مس��تغالً وجود هذا التائه.. وتبدي أوروبا 
قلقاً من تصرفات��ه ورعونته.. بينما ينفق العرب على 
ضيافت��ه لليلة واحدة 75 ملي��ون دوالر... إني أتنفس 

حتت املاء.{

أردوغان: لن نقبل مطلقًا تشكيل قوة شمالي سوريا
أكد الرئيس التركي رج��ب طيب أردوغان، رفض 
ب��الده املطلق لتش��كيل »قوة أمنية حدودية« ش��مالي 
س��وريا، عمادها مس��لحو تنظيم »ب ي د/ بي كا كا« 

اإلرهابي.
ج��اء ذل��ك ف��ي اتص��ال هاتفي م��ع األم��ن العام 
حللف ش��مال األطلس��ي »نات��و«، ينس س��تولتنبرغ، 
يوم الثالثاء، بحس��ب مص��ادر في الرئاس��ة التركية. 
إل��ى  تطرق��ا  اجلانب��ن  أن  إل��ى  املص��ادر  وأش��ارت 
تصريح��ات الناطق باس��م التحال��ف الدولي حملاربة 
تنظي��م »داع��ش« )ري��ان ديل��ون(، حول تش��كيل ما 

يسمى ب� »قوة أمنية حدودية« شمالي سوريا.
واألح��د املاض��ي، قال املتح��دث باس��م التحالف 
الدولي حملارب��ة »داعش«، العقيد ري��ان ديلون، إنهم 
سيش��كلون »ق��وة أمني��ة حدودية« ش��مالي س��وريا 
قوامه��ا 30 أل��ف مس��لح، بالعم��ل مع »قوات س��وريا 
الدميقراطي��ة«، التي يس��تخدمها تنظيم »ب ي د/بي 

كا كا« واجهة ألنشطته اإلرهابية.
وأشار أردوغان في االتصال إلى أن بالده ال تقبل 
إطالًقا تش��كيل هذه القوة التي ستعمل حتت قيادة ما 
يسمى »قوات سوريا الدميقراطية«، التي يستخدمها 
ألنش��طته  واجه��ة  كا«  كا  د/ب��ي  ي  »ب  تنظي��م 

اإلرهابية(
وق��ال: »محاولة كهذه )تش��كيل القوة( لن تخدم 
وح��دة س��وريا واس��تقرارها«. مش��يراً إل��ى أنه ليس 

م��ن املمكن فه��م تعاون بع��ض احللفاء م��ع املنظمات 
اإلرهابية.

وش��دد أردوغان، خ��الل احملادثة عل��ى أن بالده 
»س��تتخذ كافة التدابي��ر الضرورية م��ن أجل احلفاظ 
عل��ى أمنه��ا القوم��ي ف��ي إط��ار حقوقه��ا النابع��ة من 
القان��ون الدولي في مواجه��ة التط��ورات األخيرة في 

سوريا«.
وأكد أن بالده »س��تواصل التوضيح للمسؤولن 
األمريكي��ن على كافة املس��تويات، عن أنه��ا لن تبقى 
متفرجة حيال تشكيل قوة إرهابية على اجلانب اآلخر 

من حدودها«.
م��ن جانب��ه، اعتب��ر س��تولتنبرغ »تركي��ا محقة 
ف��ي املخاوف الت��ي تبديها في ه��ذه املس��ألة«، مؤكداً 
أن تركي��ا لها احل��ق الطبيع��ي في حماية نفس��ها من 

الهجمات اإلرهابية.
ولفت ستولتنبرغ إلى أن »تركيا بلد مهم للحلف«. 
موضحاً أنه »لم يتم استش��ارتهم بخصوص تشكيل 

القوة املذكورة شمالي سوريا«.
وأش��ار إلى أهمية احلوار املفتوح بن احللفاء من 

أجل حل املشكلة.{

وج��ه الس��ودان وإثيوبي��ا رس��ائل ضمني��ة 
وأخ��رى واضح��ة إل��ى مصر ف��ي ما يتعل��ق بأمن 
احلدود ومياه نهر النيل، قبل زيارة رئيس الوزراء 
اإلثيوب��ي هيلي مريام ديس��الن إل��ى القاهرة يوم 

اخلميس. 
وفي مؤمتر صحفي مشترك في اخلرطوم بن 
وزير اخلارجية السوداني إبراهيم غندور ونظيره 
اإلثيوب��ي ورقين��و قبي��و قال غن��دور ي��وم األحد: 
»لدينا خيوط بأن البعض يحاول أن يؤذي أمننا، 

وسنوضح بالتفاصيل ذلك في الوقت املناسب«.
وج��اء تصري��ح الوزي��ر الس��وداني رداً على 
س��ؤال عما ج��رى تداوله م��ن أنباء بش��أن وجود 
عس��كري مص��ري إريت��ري إماراتي عل��ى احلدود 
الشرقية للس��ودان، دون تعقيب رسمي من الدول 
الث��الث عل��ى ذلك حت��ى اآلن. وقال: »الس��ودان ال 
يتح��دث ع��ن حش��ود تقيمها دول��ة بعينه��ا، لكنه 
يتحدث عن تهديد ألمنه من الش��رق، ومعروف أن 
هناك بعض قوى املعارضة موجودة في ش��رقنا، 
وبالتالي نتحس��ب لكل ما ميكن أن يأتينا من ذلك 

املكان«.
املس��لحة  الق��وات  أن  إل��ى  غن��دور  وأش��ار 
الس��ودانية »حرك��ت ج��زءاً م��ن قواته��ا ف��ي تلك 
املنطقة حتس��باً لكل مما ميكن أن ينتج س��لباً على 

أمن البالد وسالمتها«.
وفي تصريحات س��ابقة قال إبراهيم محمود 
مس��اعد الرئي��س الس��وداني إن ب��الده تتحس��ب 

لتهدي��دات أمنية من جارتيه��ا مصر وإريتريا بعد 
حت��ركات عس��كرية لهات��ن الدولتن ف��ي منطقة 
س��اوا املتاخمة لوالية كسال شرقي البالد، فيما لم 
ترّد القاه��رة وال إرتيريا وال اإلم��ارات بتأكيد هذه 

األنباء أو نفيها حتى اآلن. 
ورداً على س��ؤال خالل املؤمتر الصحفي عما 
ت��ردد م��ن أنباء بش��أن طل��ب مصري باس��تبعاد 
الس��ودان من مفاوضات س��د النهض��ة، أكد وزير 
اخلارجية اإلثيوبي متس��ك بالده بإعالن املبادئ 
الذي س��بق أن وقعته قبل نحو ثالث س��نوات مع 

كل من مصر والسودان بشأن السد.
وس��بق أن نف��ت اخلارجي��ة املصري��ة طل��ب 
املفاوض��ات  م��ن  اخلرط��وم  اس��تبعاد  القاه��رة 
اخلاصة بس��د النهض��ة، لكن تصريح��ات نقلتها 
مص��ادر  ع��ن  مؤخ��راً  س��ودانية  إع��الم  وس��ائل 
إثيوبي��ة أفادت بإب��الغ وزي��ر اخلارجية املصري 
سامح ش��كري رئيس وزراء إثيوبيا طلب الرئيس 
املص��ري عب��د الفت��اح السيس��ي ب��دء مفاوضات 
ثنائية بشأن سّد النهضة واستبعاد السودان من 

املفاوضات.
وق��ال قبيو ف��ي املؤمت��ر الصحف��ي إن زيارة 
رئيس ال��وزراء اإلثيوب��ي هيلي ماريام ديس��الن 
ملص��ر ه��ي امت��داد للعالق��ة الثنائية ب��ن إثيوبيا 
سياس��ية  ثنائي��ة  قضاي��ا  وس��تناقش  ومص��ر، 
واقتصادي��ة ال تتعل��ق بالقضاي��ا الثالثي��ة وإمنا 

تتعلق بقضايا ثنائية بن البلدين.{

رسائل سودانّية - إثيوبّية لمصر
بشأن األمن والنيل

متحدث الحكومة التركية:
الواليات المتحدة تلعب بالنار في سوريا

وصف نائب رئيس الوزراء التركي، املتحدث باسم احلكومة، بكر بوزداغ، 
قيام الواليات املتحدة بتشكيل جيش إرهابي حتت مسمى »قوة أمن حدودية« 

في سوريا ب�»اللعب بالنار«.
وأضاف بوزداغ ف��ي تغريدة على تويتر، أن الدع��م الذي قدمته الواليات 
املتح��دة إلى »ب ي د/ ي ب ك« الذراع الس��ورية ملنظمة »بي كا كا« اإلرهابية 
حت��ى اليوم، واخلطوات الت��ي أعلنت اعتزامها اتخاذه��ا، ال تتفق مع الصداقة 

والتحالف والشراكة االستراتيجية مع أنقرة.
ولف��ت إلى إرس��ال الواليات املتحدة آالف الش��احنات احململة باألس��لحة 
إل��ى »ب ي د/ ي ب ك«، بذريع��ة مكافحة تنظيم داع��ش اإلرهابي، عوضاً عن 

التعاون مع تركيا في مواجهة داعش.

وزير فلسطيني:
أربعون اعتداًء على 

المسجد األقصى شهريًا
ق��ال وزير األوقاف والش��ؤون الدينية الفلس��طيني 
)يوس��ف ادعيس( إن املس��جد األقصى يتعرض شهرياً 
لنحو أربعن اعتداء من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
واملس��توطنن، ويش��مل ذلك اقتحامه وتدنيسه من قبل 

مسؤولن ونواب ومجموعات استيطانية.
وأض��اف ادعي��س ف��ي مؤمت��ر صحفي ي��وم األحد 
في رام الله أن املس��توطنن يقتحمون املس��جد األقصى 
وميارس��ون في��ه صل��وات تلمودي��ة، ويدع��ون لهدمه. 
وطال��ب بحماي��ة دولي��ة للمقدس��ات عام��ة وللمس��جد 
األقصى خاصة، مش��يراً إلى أن الس��لطات اإلس��رائيلية 
واملس��توطنن يس��عون لهدمه بني��ة إقامة م��ا يدعونه 

الهيكل.
وأكد أن العام املاضي شهد 12 اعتداء على مساجد 
في الضفة الغربي��ة، مبا فيها القدس احملتلة، باإلضافة 
االعت��داءات  وش��ملت  املقاب��ر.  عل��ى  اعت��داء   15 إل��ى 
اإلسرائيلية كنيسة دير الرهبان السالزيان في القدس، 

حيث ُكتبت عليها شعارات مسيئة للمسيح.
وفي ما يخص املسجد اإلبراهيمي في مدينة اخلليل، 
أشار الوزير الفلسطيني إلى أن سلطات االحتالل منعت 

رفع األذان فيه 645 مرة خالل العام املاضي.
وق��ال إن املس��جد اإلبراهيمي يتع��رض العتداءات 
متكررة تتمثل في إغالقه أمام املصلن املس��لمن وفتحه 
أمام اليه��ود، فضالً ع��ن نصب احلواجز عل��ى مداخله، 
ومنع عمليات الترميم داخل��ه، ووضع كاميرات مراقبة 

وغيرها.{
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بقلم: الشيخ نزيه مطرجيدا�ؤنـا � د�ا�ؤنـا

أثُر الَمواِعظ
ُث  كان عبد الله بن مس���عود رضي الله عنه صاحب رس���ول الله صلى الله عليه وسلم يحدِّ
الن���اس حدي���َث املَوعظة والهداي���ة والنصيحة في كِلّ يوم خميس، فق���ال له بعض احلاضرين 
رَتنا كَلّ يوم!« قال: »أَما إنه مينُعني شيء  ك ذَكّ عظني بَهدِيه: »َلَوِدْدنا أنَّ رين بأدبه وُمتَّ يومًا ُمتأِثّ
ُلك���م باملَوعظة كما كان النبي صلى الله عليه وس���لم  ُكم، وإني أَتَخوَّ م���ن ذل���ك أّني أك���رُه أن ُأِمَلّ

ُلنا بها مخافَة السآمة عليكم« رواه البخاري. يَتَخوَّ
ْهِي ع���ن امُلنكر، وهي  إن املوعظ���ة والتذك���رة واجب ش���رعي م���ن أعماِل األْمِر باملع���روف والَنّ
ُشعَبٌة من ُشَعب الدعوة إلى الله التي ال يقوم الدين بدونها، وال تنتش�ر الدعوة إاَلّ بها.. وهي 

وظيفة من وظائف األنبياء وامُلرَسلني التي تتوارثها األمُة كاِبرًا عن كاِبر، وواِرثًا عن ناِقل!
فون باتباع ُس���ن س���يد املرس���لني صلى الله عليه وسلم، واالقتداء بنهجه  إن املؤمنني ُمَكَلّ
ْقَبح النبي  لوا، وال يحلُّ لهم أن َيْسَتحِس���نوا ما اس���تَ فوا أو ُيبدِّ وطريقته، وال يحقُّ لهم أن ُيحرِّ

صلى الله عليه سلم، وال أن َيْسَتقِبحوا ما اسَتْحَسن!
َث كلَّ يوٍم كما رغب الصحابة واملسلمون ملا َعَجز عن ذلك، فقد  لو أراد ابُن مسعوٍد أن ُيحدِّ
ُر م���ن قلبه وصدِره يفيُض بها لس���اُنه، بفضل لزومه النبي صلى  كان���ت ينابي���ُع احِلكمة َتتفجَّ

الله عليه وسلم وإصغائه إليِه في كل َمجالسه، وكلِّ بيانه وِخطابه.
وُرغ���م م���ا أوتي هذا الصحاب���يُّ اجلليل من َنْبٍع َث���رٍّ فّياٍض بالِعلم والفق���ه واملواعظ، فما 
كان الب���ن مس���عود أن ُيخاِل���ف َهْدي النب���ي صلى الله عليه وس���لم في تخّوِل���ه باملَوعظة، وفي 
بالغته وإيجازه! حتى إن الصحابة الكرام كانوا ُيساِرعون في ِحفظ َمواِعظ النبي صلى الله 
ة وأمانة،  عليه وس���لم وَتوجيهاته في ُصدورهم وقلوبهم، ويْنُقلون ما س���معوه إلى إخوانهم ِبِدَقّ

وبالغة وِعناية.
ث أن يكون كالُمه���م على َق���ْدر احلاجة من  ���م والواع���ظ واخلطي���ب واحمُل���دَّ إن عل���ى املتكلِّ
الوض���وح والبيان، فاالعت���داُل هو األقرُب إلى ُعْدَوة البالغة، وُمج���اَورة الكمال. إن نبَيّ الُهدى 
اد، وأبَلُغ َم���ن أوَجز في املقال، فإذا قال���وا إنه ال يقدر على  والرحم���ة هو س���ّيُد َمن نَط���ق بالضَّ
امت���الك ِمث���ِل َمنِطقه أَحد، فإن على الُعلماء واخُلطباء واحُلَكماء أن يس���عوا على أن ال يأتي 

كالُمهم َخْصمًا )أي عيبًا( إن ُقِصر، وال َهَذرًا إن كُثر )كما ُذِكَر!(.
قالت الس���يدة عائش���ة رضي الله عنها: »ما كان رس���ول الله صلى الله عليه وس���لم َيس����ُرُد 
م بجوامع  ٍ يحَفُظه َم���ن جَلس إلي���ه، ويتكَلّ ���م بكالٍم َفْص���ٍل َبنِيّ َكس���ْرِدُكم ه���ذا، ولك���ْن كاَن يتكَلّ

الكِلم..«.
ِته���م أن ِمن مظاهر الِف���َ� التي َعَصفت  ِتهم وخاَصّ يتب���نَيّ لن���ا ف���ي ُمخالطة الن���اس عاَمّ
كوت، وال يكاُد  ون السُّ عاة إلى الله أنهم ُيكِثرون الكالم وُيِقلُّ بالكثير من العلماء واخُلطباء والدُّ
أحُده���م ُي���رى صاِمتًا أو ُمنِصتًا! وإذا كان ِقَصُر الكالم ُيعدُّ َعْيُب���ه َحصرًا، فإن كثرَة الكالم ُيعدُّ 

، وإن كان َشنْيُ الَهَذر أْشَنُع من َشنْيِ احَلْصر! َعْيُبه َهَذرًا، وِكالُهما في البيان َشنْيٌ
إّن حاِم���َل ِمي���راِث النب���ّوِة من الُعلم���اء والُدعاة إلى الله يدع���وُه َدوُره الرائ���د إلى التحّلي 
ة  ُب���ه العباد لَيَتَمّكن من الُولوج إلى القل���وب، والَقْبِض على أِعَنّ باخِلص���ال اللطيف���ة التي حُتِبّ

دور. الصُّ
ثوَنهم  رمبا جتدون الِفئام من الدعاة والعلماء والُهداة يعيش���ون في أوس���اط الناس وُيحدِّ
وُيصاِحبوَنهم، ولكنَّ األثر الذي يتُرُكه أكثُر هؤالِء في الُقلوِب باهٌت كأثِر ِقرِص الشمس عند 
ب، فيا داعي اخليِر  ه بطيِّ مر وليس كلُّ ه مُبثِمر، وما أكثَر الَثّ َجر وليس كلُّ الُغروب! فما أكثَر الشَّ

م من أيَن ُتؤكُل الكِتف، وكيف ُتوَرُد اإلِبل؟! تعلَّ

اإلخوان المسلمون وإشكالّية االستقرار في مصر
طرح��ت ثورات الربيع العربي اش��كالية االس��تقرار 
بق��وة على دول اإلقلي��م. ويبدو أن أحد أهم أس��باب عدم 
االس��تقرار ه��و أن الصيغ الت��ي توافقت عليه��ا أنظمة ما 
قبل ه��ذه الثورات م��ع اإلس��المين الذين قبل��وا بالعمل 
السياس��ي من داخلها قد انتهت، ولم تطرح صيغ جديدة 
بديلة، باس��تثناء جتربت��ي تونس واملغ��رب، وفاقم من 
ع��دم االس��تقرار تقاط��ع ذلك مع مح��اور ص��راع إقليمية 

ودولية تدور في اإلقليم. 
كان  حي��ث  مص��ر،  بحال��ة  املقال��ة  ه��ذه  وتعتن��ي 
التناف��س بن جماعة اإلخوان املس��لمن ونظام حس��ني 
مب��ارك )1981 - 2011(، إال أن��ه كانت هن��اك تفاهمات 
غي��ر مكتوبة على قواع��د اللعبة، صدوراً ع��ن اإلدراك أن 
جهود »اإلخوان املس��لمن« أحد محّددات االس��تقرار في 

مصر، وجتلى ذلك في ثالث محطات أساسية. 
األولى في أوائل التس��عينات، عندم��ا تصاعد عنف 
جماع��ة اجله��اد واجلماع��ة اإلس��المية، س��مح النظ��ام 
لإلخ��وان املس��لمن بالتوس��ع، خصوص��اً ف��ي أوس��اط 
الش��باب، للحيلول��ة دون انخراطه��م ف��ي ه��ذا العن��ف. 
الثاني��ة هي الس��ماح لإلخ��وان بالتم��ّدد وس��ط الفئات 
املتضّررة اقتصادياً بالعم��ل اخليري، جلبر ضرر برامج 
التفكي��ك االقتص��ادي وهيكلت��ه، وتخفي��ف وط��أة ه��ذه 
البرامج عليهم، حتى مأوا جزءاً من الفراغ الذي تولد من 
انس��حاب الدولة عن تقدمي اخلدمات العامة األساس��ية 
ملواطنيها ف��ي التعلي��م والصحة. وصحي��ح، في الوقت 

النظ��ام  أن  نفس��ه، 
الفص��ل  عل��ى  ح��رص 
ب��ن تق��دمي اخلدم��ات 
السياس��ي  والتوظيف 
له��ا ف��ي االنتخاب��ات، 
األول��ى،  قب��ل  لكن��ه 
حتجي��م  وح��اول 
احملط��ة  أم��ا  الثاني��ة. 
الس��ماح  فهي  الثالث��ة 
إخوان��ي  بنش��اط 
ف��ي  الوج��وه  متع��ّدد 

املج��ال الع��ام )البرمل��ان - النقاب��ات...( للظهور مبظهر 
دميقراطي، وحتويلها إلى إط��ار تفريغ الطاقات، ليحول 
دون انصرافه��ا إل��ى العن��ف، في ظ��ل وضع لها س��قوفاً 

محكومة، يتم حتديدها وفق كل مرة. 
استفاد النظام في مصر، واستفاد اإلخوان املسلمون 
أيض��اً عبر حتقيق أهدافهم من انتق��ال الدعوة  إلى احلّيز 
الع��ام، وتربي��ة الكوادر، وإيجاد الش��رعية ل��ه. وبغض 
النظ��ر عن أهداف الفريقن، إال أن االس��تقرار حتقق طوال 
هذه الفت��رة، بيد أنه في عام 2005 ب��دأت محددات هذه 
الصيغ��ة تتغي��ر، م��ا أدى، باإلضافه إل��ى عوامل أخرى 

متشابكة، إلى ثورة 25 يناير. 
وطبيع��ة الثورات أنها تهدم الصي��غ القدمية، لكنها 
ليس��ت بالضرورة قادرة على بناء صيغ جديدة وبديلة. 
وقد نشأ في هذا الظرف تفاهم )وليس بالضرورة توافق( 
بن اإلخ��وان املس��لمن واملجلس العس��كري، يقوم على 
استيعاب احلراك الثوري، ولكن وفق أهداف متعارضة، 
فاملجل��س العس��كري يري��د اس��تقرار الدول��ة وهيمنت��ه 
عليه��ا، وحتقيق مصالح مؤسس��ته التي ميثله��ا، بينما 
يريد »اإلخوان« بناء املؤسس��ات س��ريعاً ب��ن )برملان، 
دس��تور، رئاس��ة( بغير انتقال املمارس��ة السياسية من 
الش��ارع إلى املؤسس��ات، وإنه��م كانوا يتوقع��ون الفوز 
باألغلبية المتالكه��م تنظيماً قوياً، إال أنه��م لم يدركوا أن 
بناء املؤسس��ات في املرحل��ة االنتقالية يتطل��ب حداً من 
التوافق بن الفاعلن في املش��هد بشكل أساسي، وهو ما 

لم يحدث، فلم يتم التوصل إلى صيغة تفاهم. 
وانتقل اإلخ��وان املس��لمون من الرغب��ة في حتقيق 
االس��تقرار إلى تعويق حتقيقه، وانتقلت الدولة العميقة 
ف��ي مصر م��ن إحداث عدم االس��تقرار لإلخ��وان في أثناء 
حكمهم، إلى البحث عن االس��تقرار الذي لم يتحقق حتى 

اآلن، ما يؤدي إلى ضعف الدولة املصرية. 
وهنا يحس��ن اس��تدعاء جتربتي تون��س واملغرب. 
ج��رت في األول��ى التفاهمات بن حرك��ة النهضة وقطاع 
م��ن النظام القدمي، بضغط من املجتمع املدني التونس��ي 
)التروي��كا(، وم��ن بعض ال��دول. أما في املغ��رب، فقد مت 
التوافق ب��ن الدولة العميق��ة )املخزن( وح��زب العدالة 
والتنمية، ما أدى إلى اس��تيعاب حراك فبراير )ش��باط( 
2011، باإلضاف��ه إل��ى مب��ادرة املل��ك محم��د الس��ادس 

لإلصالح. 
مس��ار  وج��ود  إل��ى  الصيغت��ان  هات��ان  اس��تندت 
دميقراط��ي تش��اركي، يس��توعب جميع الق��وى الفعالة 
في املش��هد، وقادر عل��ى التطوير فيه باس��تمرار، فقامت 
فيه احلركة اإلسالمية بالفصل بن الدعوي والسياسي، 
واالعت��راف بالدولة الوطنية في كل من تونس واملغرب. 
وف��ي حالة اس��تلهام مص��ر جتربت��ي تون��س واملغرب، 
يصب��ح الس��ؤال ع��ن كيفي��ة إط��الق مس��ار دميقراط��ي 
تع��ّددي يتطور باس��تمرار، وق��ادر على اس��تعادة القوة 

السياس��ية الفعال��ة ف��ي املجتم��ع م��ن الدول��ة العميقة 
املؤسس��تان  مقدمته��ا  وف��ي  وحتالفاته��ا،  مبكوناته��ا 
األمني��ة والعس��كرية، واإلخوان املس��لمون بتحالفاتهم، 
وبقاي��ا النظام القدمي )الفلول(، ملن لم يس��توعبهم نظام 
»3 يولي��و« والق��وى املدني��ة بتعدادتهم وق��وة التغيير، 
خصوص��اً الش��باب منه��م. وه��دف املس��ار الدميقراطي 
هو احلفاظ عل��ى الدولة املصرية، بتجديد مؤسس��اتها، 
وإصالح هياكلها، مبا يضمن بناء نظام سياسي مستقل، 
مس��تقر قادر على أن يلبي احلاج��ات العامة للمصرين. 
وطريق البداية لهذا املس��ار تكون االنتخابات الرئاس��ية 
املقبل��ة، ف��ي حزي��ران 2018، حيث يجب أن تستش��عر 
الدولة العميقة، ومؤسساتها التاريخية، دورها في جلب 
االس��تقرار، وف��ي مقدمتها املؤسس��ة العس��كرية، وتقّدم 
مرش��حاً جديداً قادراً على إرس��ال إش��ارات إيجابية إلى 
جميع التش��كيالت في املشهد املصري، والقوى اإلقليمية 
والدولية، مع قدرته على إطالق هذا املس��ار الدميقراطي، 
ورعايته واحملافظة على البعد التشاركي التعّددي فيه، 
وتطوي��ره مبا يس��اعد الق��وى السياس��ية املصرية على 
إع��ادة االندماج في املش��هد العام، بع��د االتفاق على حد 

أدنى من القواعد التي يجب أن حتكم املشهد. 
ومميزات ه��ذا احلل: حتقي��ق االس��تقرار ملصر، ألن 
اإلص��الح يك��ون من داخ��ل الدول��ة، وبرعاية املؤسس��ة 
العس��كرية، وضمانها، وإال فإن نهايات نظام »3 يوليو« 
تظل مفتوحة، ولكن وفق اس��تراتيجيات جديدة عن تلك 
التي ينتجها هذا النظام. توفر احلد األدنى من الش��روط 
الالزمة ملعاجلة األزمة االقتصادية املتفاقمة، فال انطالق 
لالقتص��اد املص��ري إال باالس��تقرار. فاملتوق��ع، ف��ي ظل 
صيغة احلكم احلالية، انتشار العنف بدرجٍة ال تتحملها 

مصر الواهنة، وال أجهزتها املنهكة.{

بقلم: هشام جعفر

كتب القيادي الب��ارز بجماعة اإلخوان املس��لمن 
الدكت��ور محم��د البلتاج��ي م��ن داخل س��جن العقرب 
مقاالً نش��رته »اجلزيرة نت« يوم األربعاء، قال فيه إن 
النظام املصري يعتبر ثورة 25 يناير »احتالالً أجنبياً 
مسلحاً« كان يهدف إلى إس��قاط الدولة، متوقعاً قرب 
تنفيذ حك��م اإلعدام بحقه ورفاق��ه. وحتدث البلتاجي 
ف��ي مقال��ه عن مس��اهمته م��ع عائلت��ه في ث��ورة 25 
يناي��ر 2011 في مي��دان التحرير بالقاه��رة، ثم مقتل 
ابنت��ه أس��ماء برصاص قناص��ة النظام ف��ي »مجزرة 
مي��دان رابعة« ف��ي آب 2013، ومغ��ادرة بقية عائلته 
البالد ودخوله هو الس��جن. وأض��اف أنه رغم كل تلك 
التضحي��ات، ل��م يتوقع أحد آنذاك أن يأت��ي يوم يقَدّم 
في��ه املش��اركون ف��ي ث��ورة يناير إل��ى حبل املش��نقة 
بتهمة مس��اعدة قوات أجنبية احتلت البالد وأسقطت 
نظام حس��ني مب��ارك وأجبرته على تس��ليم الس��لطة 

للشعب املصري.
رواية احملكمة 

وأوض��ح البلتاج��ي أن محكمة جناي��ات القاهرة 
قض��ت في منتصف عام 2015 قّدمت رواية تقول بأن 
املتهمن وأكثر من ثمامنئة مس��لح ينتمون إلى حركة 
حماس وحزب الله واحلرس الثوري اإليراني اقتحموا 
مصر من حدودها الش��رقية إبان ثورة يناير مدججن 
باألس��لحة الثقيلة، وزحف��وا إلى القاه��رة والقليوبية 
والبحيرة واقتحموا 160 قسم شرطة. وبحسب رواية 
احملكمة التي قدمها البلتاجي، اقتحم املهاجمون أيضاً 
س��جون أبو زعب��ل وامل��رج ووادي النط��رون، ومكنوا 
أكث��ر م��ن عش��رين ألف س��جن م��ن الهرب، ونش��روا 
الفوضى ف��ي البالد، وحّرض��وا اجلماهير على إحراق 
أقسام الشرطة وإسقاط النظام، وذلك بناء على اتفاق 
جرى س��راً في س��وريا أواخر العام 2010 بن حركة 
حماس واحلرس الثوري اإليراني واإلخوان. وأضاف 
البلتاج��ي أن ن��ص مذك��رة احلك��م قض��ى حضوري��اً 
بإعدام العديد من قادة اإلخوان، وعلى رأسهم الرئيس 

املصري املعزول محمد مرسي ورئيس مجلس الشعب 
محم��د س��عد الكتاتن��ي والنائب��ان عص��ام العري��ان 
ومحمد البلتاجي، فض��الً عن حكم غيابي مماثل بحق 
87 آخرين على رأس��هم الش��يخ يوس��ف القرضاوي. 
وجاء في مقال البلتاجي أن املتهمن الذين ما زالوا في 
السجون تعاملوا مع »هذه الرواية الهابطة باعتبارها 
مس��رحية هزلية« تهدف إلى اس��تمرار حبسهم أطول 
وقت ممكن ثم تنتهي إلى ال شيء، إال أن احملكمة أعلنت 

الحقاً تأييدها لهذه الرواية.
تفنيد الرواية

املتهم��ون  كان  أس��ئلة  ع��دة  البلتاج��ي  وذك��ر 
يطرحونه��ا عل��ى رجال الش��رطة واملخاب��رات لتفنيد 
تلك الرواي��ة، ومنها: كيف دخل أكثر من 800 مس��لح 
بعم��ق يزيد على 300 كلم وأس��قطوا النظام وخرجوا 
دون أن ترصده��م قن��وات اإلع��الم ودون أن يتعرض 
واح��د منه��م للقتل أو االعتقال؟ وتس��اءل أيض��اً: ملاذا 
لم يقص��ف الطي��ران املص��ري قوافل املس��لحن أثناء 
عبورها س��يناء؟ ومل��اذا لم يت��م توثيق ه��ذه الوقائع 
اخلطي��رة قضائياً أو عس��كرياً أو صحفياً ولم تظهر إال 
بع��د االنقالب؟ وأوضح البلتاج��ي أن احملكمة رفضت 
االس��تجابة لطلب��ات دفاع املتهمن باس��تدعاء أي من 
القي��ادات السياس��ية والعس��كرية لس��ؤالهم عن تلك 
األحداث ومدى علمهم بها. وأضاف أنه يعيش اآلن مع 
زمالئه فصول هذه »املسرحية الهزلية الهابطة« أمام 
دائ��رة محاكم أخرى حتاك��م بعضهم للم��رة الرابعة، 
وسط صمت إعالمي، وذلك بعد تعديل قانون محكمة 
النقض وتش��كيل عش��رات الدوائر اجلديدة خارجها، 
لتكون األحكام هذه امل��رة نهائية. وأكد البلتاجي أنهم 
ليس��وا قلقن من تنفي��ذ حكم اإلع��دام بحقهم »بعد أن 
حتولت مصر كلها إلى س��جن كبي��ر«، وتابع: »ليعلم 
نظام االنقالب ومس��اندوه أننا لن نتراجع عن موقفنا 
من اعتبار ما جرى في 3 )يوليو/متوز( 2013 انقالباً 

عسكرياً دموياً مجرماً«.{

د. البلتاجي يكتب من السجن
 عن محاكمة ثورة يناير
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الدكتور نبيل الراعي، مس��ؤول الهيئات التنفيذية في 
هيئة العلماء املس��لمن الش��يخ خالد عارفي، مسؤول 
مكت��ب صيدا ف��ي الهيئ��ة الش��يخ علي الس��بع أعن، 
رئي��س امناء »الرعاية« هاني اب��و زينب، عضو بلدية 
صيدا كام��ل كزبر، رئي��س الش��بكة الرياضية لصيدا 
واجلوار عضو بلدية صيدا حس��ن الشماس، ورؤساء 

أندية رياضية ومخاتير وفعاليات. 
بع��د ت��الوة م��ن الق��رآن الك��رمي، افتتح الش��يخ 
مصطفى احلري��ري احلفل بكلمة من وحي املناس��بة، 
هنأ فيها كل من أسهم في إجناح الدورة التي »استمدت 
روحها من دماء الشهداء وتضحياتهم«، ووجه خاللها 
الشكر لكل اإلخوة واألخوات وكل السواعد العاملة في 
الناش��ئة والرياضة والتي بذلت خالل ش��هر ونصف 
من العمل ال��دؤوب إلجناح الفعاليات الرياضية«. تال 

ذلك توزيع الدروع على أهالي الشهداء.

العريض��ة لبرنامجه االنتخابي، ش��اكراً كل من وقف 
إلى جانبه ودعمه، ب��دءاً بعائلته وصوالً الى إخوانه 
ف��ي اجلماعة قائ��الً: »أكب��ر بإخواني الذي��ن وضعوا 
ثقتهم بي، وسنس��عى جميعاً ي��داً بيد، لنرتقي بعكار 

ألنها تستحق«.
اختت��م اللق��اء بكلم��ة لأم��ن الع��ام للجماع��ة 
اإلس��المية في لبنان األستاذ عزام األيوبي، شدد فيها 
على دور اجلماعة في حتصن لبنان قائالً: »إننا أبناء 
هذا الوطن وجزء من منظومته، وعلينا أن نسعى في 
س��بيل نهضته«، مضيفاً: «نحن أمام مرحلة صعبة، 
ف��ي ظل ما تتعرض له األمة من ضغوط، فهي معركة 

إثبات وجود«.
تخلل اللقاء شرح مبسط للقانون االنتخابي، قام 

به مدير احلملة االنتخابية )األستاذ جهاد مغربي(.
وأقيمت مأدبة غداء على شرف احلضور.

وتداعياتها داخلياً و إقليمياً، وأشارت إلى أن أخطر ما في 
هذه الصفقة:

- التس��ويات الت��ي ته��دف إل��ى تصفي��ة القضي��ة 
الفلس��طينية - تن��ازل مص��ر ع��ن 720 كلم م��ن أراضيها 
مقاب��ل الت��زام إس��رائيلي بوقف االس��تيطان والتنس��يق 
األمني بإش��راف أمريكا - والس��ماح للجيش اإلسرائيلي 

بالعمل في الضفة الغربية.
- تروي��ج إس��رائيل لرواية »صفقة الق��رن« باعتبار 
أن التنازل عن األراضي في س��يناء سيكون للفلسطينين 

وليس إلسرائيل. 
واختتم اللقاء بأسئلة من احلاضرات عّما يحدث في 

القدس حالياً.

الطائ��رة والكراتيه وك��رة الطاولة والكيك بوكس��ينغ 
وكرة القدم. 

تخل��ل االحتفال عروض كراتيه وكيك بوكس��ينغ 
ومالكم��ة، وتك��رمي للجن��ة التنفيذي��ة لن��ادي الل��واء 
نبي��ل  وللدكت��ور  صيداوي��ن،  وألبط��ال  الرياض��ي، 
الراعي، واحلاج عبد اللطيف ش��ريتح، وش��خصيات 
رياضي��ة. وُع��رض خ��الل اللق��اء فيل��م ع��ن جمي��ع 
األلعاب الرياضية التي أقيمت ضمن فعاليات الدورة 

الرياضية.

اس��تهلت احملاضرة بكلم��ة ترحيبية م��ن عريفة 
اللق��اء الس��يدة فاطم��ة الس��يد، بعده��ا تناول��ت عدة 
محاور وسط تفاعل ملحوظ من احلضور، تناولت من 

خاللها عدة مواضيع أبرزها: 
- حديثي الوالدة والتقاليد املتوارثة. 

- اللقاحات اإللزامية واالختيارية.
- التوحد واالضطرابات السلوكية. 

واختتم اللقاء بكلمة شكر من السيدة روال بتكجي، 
حيث أثنت على هذا التعاون الثقافي.

في أجواء وجدانية وحماس��ية؛ كّرمت »اجلماعة 
اإلس��المية« أهالي ش��هدائها في بلدية صيدا، بدروع 
تكرميي��ة، وذلك خالل حفل لتكرمي الفائزين في »دورة 
ش��هداء اجلماع��ة اإلس��المية«، التي جرت ف��ي صيدا 
في ش��هر كانون األول 2017، بتنظيم من قسم العمل 

الرياضي في اجلماعة ونادي اللواء الرياضي. 
وش��هدت القاع��ة الكبرى ف��ي بلدية صي��دا حفل 
بحض��ور   ،2018/1/13 الس��بت  مس��اء  التك��رمي، 
شخصيات تقّدمها رئيس بلدية صيدا املهندس محمد 
الس��عودي، قائد منطق��ة اجلنوب اإلقليمي��ة في قوى 
األمن الداخلي العميد س��مير ش��حادة ممث��الً بالنقيب 
هاني القادري، مس��ؤول مكت��ب محافظة اجلنوب في 
اجلماعة اإلسالمية الش��يخ مصطفى احلريري، نائب 
رئي��س املكت��ب السياس��ي للجماع��ة الدكتور بس��ام 
حم��ود، رئي��س االحتاد اللبنان��ي لكرة القدم الس��ابق 

أعلن��ت اجلماع��ة اإلس��المية ف��ي ع��كار إط��الق 
املاكين��ة االنتخابية ملرش��حها لالنتخاب��ات النيابية 
األس��تاذ محمد ش��ديد حتت ش��عار »نهض��ة وطن«، 
وذلك بلق��اء جامع في صالة النايت س��تار، بحضور 
األمن العام للجماعة األس��تاذ عزام األيوبي، مسؤول 
اجلماع��ة في عكار األس��تاذ محمد هوش��ر، املس��ؤول 
السياسي الدكتور كفاح الكس��ار، اضافة الى قيادات 
وعلم��اء وك��وادر اجلماع��ة ف��ي ع��كار وقس��م العمل 

النسائي فيها.
اس��تهل اللقاء بكلمة ملس��ؤول اجلماعة في عكار 
األس��تاذ محمد هوش��ر جاء فيه��ا : »لق��د اخترنا األخ 
األس��تاذ محمد ش��ديد مرش��حاً للجماع��ة، ما يفرض 
علين��ا جميعاً أن نتكاتف ونقّدم كل ما ميكن ملؤازرته، 

ألننا نحن أبناء اجلماعة اإلسالمية جسد واحد«.
كلم��ة املرش��ح محم��د ش��ديد رس��مت اخلط��وط 

صي��دا،  ف��ي  االجتماعي��ة  النج��اة  جمعي��ة  أقام��ت 
بالتع��اون م��ع هيئة نص��رة األقص��ى في لبنان، جلس��ة 
حوارية بعنوان »صفقة القرن - ترامب«، قدمتها األستاذة 
نبيل��ة دهش��ة املتخصصة ف��ي الدراس��ات الفلس��طينية 
ومس��ؤولة هيئ��ة نص��رة األقص��ى ف��ي البق��اع - قس��م 
األخوات، وذلك صباح السبت 23 كانون األول 2017 في 
قاعة مس��جد سيد الش��هداء حمزة -عبرا، بحضور حشد 

من املعلمات والطالبات وسيدات املجتمع. 
اس��تهل اللقاء بتالوة آليات من القرآن الكرمي قدمتها 
الس��يدة هدى صفدية، تلتها كلمة مس��ؤولة هيئة نصرة 
األقصى في لبنان الس��يدة سهى معروف، بعدها عرضت 
األستاذة نبيلة دهشة مضمون ما جاء في »صفقة القرن« 

بحض��ور رئيس جتم��ع أندي��ة اللواء ف��ي لبنان 
محم��د زه��رة، ورئيس احت��اد الكي��ك بوكس��ينغ عبد 
الرحم��ن الري��س، ورئي��س نادي ف��ور ب��ي الرياضي 
احم��د اجلردلي، ورئي��س جلنة املدربن ف��ي االحتاد، 
وم��درب منتخ��ب لبن��ان الدول��ي مصطف��ى الزين��و، 
ومسؤول منطقة اجلنوب لكرة الطاولة محمود بديع، 
وحش��د من املدربن والرياضين، وجهاز الطوارئ في 
اجلمعي��ة الطبية االس��المية؛ وزعت اللجن��ة املنظمة 
دروع التك��رمي عل��ى الرياضي��ن الفائزي��ن ف��ي الكرة 

نظم��ت اللجن��ة الصحي��ة ف��ي جمعي��ة النج��اة 
االجتماعي��ة - صي��دا، بالتع��اون م��ع صال��ون روال 
بتكج��ي الثقافي، محاضرة بعنوان »صحة طفلي بن 
الطب والتقالي��د«، قدمتها الدكت��ورة صفية العارفي، 
اختصاصية في طب االطف��ال وحديثي الوالدة، وذلك 
بحض��ور مس��ؤولة اجلمعي��ة الس��يدة هيف��اء حجير 
والسيدة روال بتكجي والسيدة إميان سعد، ومسؤولة 
اللجنة الطبية د. خديجة حجازي وحشد من سيدات 

املجتمع، وذلك يوم السبت املاضي في بلدية صيدا.

الجماعة اإلسالمية تكّرم الفائزين
 في دورة شهدائها لعام 2017

الجماعة اإلسالمية في عكار 
تطلق ماكينتها االنتخابية لحملتها »نهضة وطن«

جمعية النجاة االجتماعية - صيدا »صفقة القرن«

احتفال في صيدا
وعروض الكراتيه والمالكمة والكيك بوكسينغ

محاضرة »صحة طفلي« بين الطب والتقاليد

الغذاء السليم 
نحو

عقل سليم

أنشطة

قدمت االختصاصية في التغذية اآلنس��ة مروة حبلي، محاضرة بعنوان 
»الغذاء الس��ليم نحو عقل س��ليم«، وذل��ك يوم الثالثاء 14 تش��رين الثاني في 
مرك��ز الرحم��ة خلدمة املجتمع وس��ط حض��ور تفاعلي من قب��ل الطالبات وقد 

تطرقت االختصاصية إلى عدة مواضيع جرى التفاعل معها أبرزها:
- مصطلحات مهمة للصحة.

- مصادر بعض املعادن والفيتامينات.
- كيف اقسم وجبتي وماذا اجتنب كي ال اكتسب زيادة في الوزن.

- هل حقاً للفطور والرياضة تأثير على املستوى األكادميي.
- كيف تقرأ املصطلحات الغذائية وغيرها من عناوين اخرى... 

وفي اخلتام كان تأكيد ألهمية التوازن في احلياة الصحية واجلسدية.

الجماعة اإلسالمية تتهم العدّو اإلسرائيلي 
بمحاولة اغتيال أحد كوادر حماس في صيدا

أدانت اجلماعة اإلس��المية في لبنان، التفجير اإلرهابي الذي استهدف في صيدا، عنصراً 
تنظيمي��اً في حركة حم��اس، وحّملت املس��ؤولية املباش��رة للعدو الصهيون��ي الذي ميارس 
سياسة التصفيات اجلسدية لكل ما ميت للمقاومة بصلة، وما قضية اغتيال العالم التونسي 

الشهيد محمد الزواري، عنا ببعيدة.
ودع��ت اجلماعة الدول��ة اللبنانية وأجهزتها األمنية والقضائية إلى اإلس��راع في كش��ف 
اللث��ام عن خيوط هذه اجلرمية، وعدم التردد في تقدمي ش��كوى ملجلس األمن في حال إثبات 

وجود خيوط تربط العدّو الصهيوني بهذه اجلرمية. 
وناش��دت كل قوى املقاومة وحتديداً الفلس��طينية، اتخاذ كافة اإلجراءات األمنية الالزمة 
بالتنس��يق مع القوى األمني��ة اللبنانية الرس��مية، لتفويت الفرصة على الع��دو الصهيوني، 
ال��ذي يس��عى من خالل هذه األس��اليب في عملي��ات اإلغتيال لب��ث الفرقة والفتن��ة بن أبناء 

الشعب الواحد والقضية الواحدة.
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عند س���ؤال أي محلل سياس���ي أو متابع عن مستوى العالقة التي تربط حزب الله بالنظام 
اإليراني، يجيبك دون تردد أن العالقة في أفضل حاالتها وبينهما حتالف اس���تراتيجي. وحني 
تس���أل ع���ن مس���توى العالقة التي ترب���ط القوات اللبناني���ة بالنظام الس���وري يجيبك دون تردد 
أيض���ًا أن���ه التوجد عالق���ة، وأن حااًل م���ن اخلصومة قائمة ب���ني اجلانبني. لكن حني تس���أل أي 
محل���ل أو متاب���ع عن توصيف���ه للعالقة التي تربط تيار املس���تقبل باململكة العربية الس���عودية، 

يتلعثم ويفكر ويتأمل ويبدأ بصّف كلمات غير مفهومة، ويحتار في اإلجابة.
فإذا كان توصيف العالقة س���يتم اس���تنادًا إلى تصريحات ومواقف الرئيس س���عد احلريري 
وتيار املستقبل، فإن ذلك يعني أن العالقة مع اململكة العربية السعودية »عال العال« وال تشوبها 
شائبة، وأن كل ما يقال خالف ذلك هو تصّيد باملاء العكر. وتصديقًا لذلك، أكدت كتلة املستقبل 
في اجتماعها األخير على العالقة املمّيزة مع اململكة، واتهمت من يشكك في هذه العالقة بأنه 
يقوم بحملة تش���ويه وحتريض مبش���اركة جهات إعالمية محلية وعربية، تعمل على بث تقارير 
ومعلومات مفبركة ال وظيفة لها س���وى اإلس���اءة للمملكة. وجّددت الكتلة التأكيد على أن »تيار 
املس���تقبل أمني بكل هيئاته وتش���كيالته السياسية على العالقة التي أسسها مع اململكة العربية 

السعودية وأرسى دعائمها الرئيس الشهيد رفيق احلريري«.
ِحْرص تيار املس���تقبل على أفضل العالقات مع اململكة دفعه ملطالبة النائب وليد جنبالط 
إل���ى االعت���ذار م���ن اململكة بعدم���ا ارتكب »جرمي���ة« انتقادها ف���ي مقابلة تلفزيوني���ة، حني عّبر 
عن معارضته تخصيص الس���لطات الس���عودية لش���ركة »أرامكو« النفطي���ة، ووَصَف احلرب على 
اليمن بالعبثية، وانتقَد األزمة مع قطر. هذه املواقف دفعت تيار املس���تقبل لألس���ف من مواقف 

جنبالط وطالبه بتصحيح موقفه.
إذًا، الرئي���س س���عد احلريري وتيار املس���تقبل يكّنان كل الوّد والتقدي���ر واالحترام للمملكة 
العربية السعودية، وهم حريصون على أفضل العالقات معها. لكن املعطيات والقرائن امللموسة 
تشي بأن الرياض ليست راضية عن سعد احلريري، وأنها لم »تبلع« ما حصل حني واجه قرارها 

باالستقالة، فاستمر في ترؤس احلكومة والتعامل مع حزب الله وكأن شيئًا لم يحصل. 
سنتجاوز عن إحراج الرئيس سعد احلريري مبطالبته مبصارحة اللبنانيني عما حدث معه 
في الرياض من احتجاز ودفع إلى تالوة بيان االس���تقالة من الرياض. فحتى خصوم احلريري 
بات���وا يتجنب���ون إحراجه بهذا األمر رغم التس���ليم بحصوله. لكن عدم إحراج احلريري ش���يء، 
وجتاه���ل م���ا حصل وجتاوز دالالته وخطورته والتصرف كأن ش���يئًا لم يقع ش���يء آخر. وإذا كان 
تيار الرئيس س���عد احلريري حريصًا على مواصلة نهج خطب وّد اململكة واحلرص على أطيب 
العالق���ات معه���ا، فمن الواضح أن األخيرة ليس���ت في هذا الوارد، ولم تعد تتصرف جتاه س���عد 
احلري���ري عل���ى أنه »ابننا« املدلل، بل على العكس صار الوضع أقرب إلى اخلصومة، ورمبا تكون 
عالق���ة بع���ض القوى اللبنانية بالري���اض أقوى من عالقة احلريري به���ا. وباتت زيارة احلريري 
إلى لرياض حتتاج لتمهيد وحتضير مس���بق مع املس���ؤولني الس���عوديني. وفي هذا اإلطار ميكن 
فهم حرص قناة العربية )التابعة للمملكة( على بث تقرير في نشراتها اإلخبارية حول تظاهرة 
صغي���رة قام بها بضعة أش���خاص احتجاجًا عل���ى عدم دفع احلريري لرواتبهم املس���تحقة لقاء 
عمله���م في ش���ركة س���عودي أوجيه، وليس مفهومًا كذلك أنه منذ خ���روج الرئيس احلريري من 
الري���اض ل���م تص���در عن اململكة أي إش���ارة إيجابية جتاه���ه، في حني أن إش���ارات إيجابية أخرى 

صدرت جتاه شخصيات وقوى لبنانية أخرى. 
األكي���د، ه���و أن م���ا قبل اس���تقالة الرياض والتراج���ع عنها لن يك���ون كما بعده���ا. وإذا كان 
احلريري جتاوز ويريد استعادة وضعه السابق لدى الرياض، فإن الرياض ليست في هذا الوارد. 
فهامش الثقة الواسع الذي كانت الرياض متنحه للحريري بات من املاضي، ولم تعد للحريري 

أي ميزة يتفّوق بها عن بقية الشخصيات السياسية اللبنانية.
خروج س���عد احلريري من الرياض كان خروجًا من العباءة الس���عودية، التي بذل الش���هيد 

رفيق احلريري جهودًا مضنية حتى جنح بالدخول إليها والتنّعم بدفئها. 

بقلم: أواب إبراهيم

هل ما زال الحريري
 رجل الرياض المفضل؟!

كلمة طيبة

تلج��أ بع��ض األنظم��ة االس��تبدادية من 
أج��ل توطي��د أركان حكمه��ا، إلى االس��تعانة 
مبش��ايخ ودعاة يعملون في ظلها، وميشون 
في ركابها، فتمنحهم ق��دراً محدوداً من حرية 
الكلمة واحلركة، املوجهة بالطبع، فتؤس��س 
له��م مؤسس��ات دعوي��ة، وتقي��م له��م مراكز 
بحثي��ة وعلمي��ة، تخص��ص له��ا ميزاني��ات 
جي��دة، متكنها م��ن أداء الدور املطل��وب منها 

بسالسة وكفاءة. 
يحس��ب بعض أولئك املش��ايخ والدعاة 
أنهم بتقربهم من ذلك النظام السياسي، الذي 
مينحهم قدراً محدوداً ومدروساً من االمتيازات 
الدعوية، إمنا يستثمرون ذلك النظام لصالح 
نس��قهم الدين��ي، وه��و م��ا ميكنهم من نش��ر 
أفكارهم وإش��اعة توجهاتهم، لكنهم يغفلون 
أو يتغافل��ون ع��ن أن النظام ه��و األقوى على 
اس��تثمارهم مبا يخدم مصاحله، وميكنه من 

حتقيق أجنداته.
لعبة األنظمة االس��تبدادية في استخدام 
االجتاهات الدينية باتت مكشوفة ومعلومة، 
فهي ال تقّرب ذلك االجتاه وتبعد اآلخر حباً في 
الدين ذاته، أو تفضي��الً منها الجتاه ما لذاته، 
ب��ل تفع��ل ذل��ك لض��رب االجتاه��ات الدينية 
بعضه��ا ببع��ض م��ن جه��ة، ولتقلي��م أظافر 
اجتاه م��ا بتقوية اجت��اه آخر، وش��واهد ذلك 
متواف��رة ملن تتب��ع أداء كثير م��ن األنظمة في 

عالقاتها مع االجتاهات الدينية املختلفة. 
لي��س مس��تغرباً أن تلج��أ األنظم��ة إل��ى 
فعل ذل��ك، ألنها تدير ش��ؤون حكمها باملنطق 
النفع��ي البراغمات��ي املع��روف، فه��ي تري��د 
حتقي��ق مصاحلها بأي وس��يلة ممكنة، وعبر 
أي حتالف��ات أو توظيف��ات متكنه��ا م��ن فعل 
ذلك، لكن املس��تغرب حقاً هو اندفاع مش��ايخ 
ودع��اة للقيام بأداء ذلك ال��دور، وهم يدركون 
متام��اً طبيعة اللعب��ة التي ينخرط��ون فيها، 
لكنه��م يخدع��ون أنفس��هم قب��ل غيرهم حن 
يحاول��ون الظه��ور مبظه��ر املتجرد ف��ي أداء 
الدي��ن  مصلح��ة  عل��ى  واحلري��ص  عمل��ه، 

والوطن.
تتب��دى طبيع��ة توظي��ف تل��ك األنظم��ة 
دوره��م  بقص��ر  والدع��اة،  املش��ايخ  ألولئ��ك 
عل��ى أعم��ال بعينه��ا ال يس��عهم جتاوزه��ا، 

مشايخ ودعاة
في خدمة االستبداد!

كانخراطه��م ف��ي مواجه��ة التط��رف والغلو، 
وه��ي املهم��ة الت��ي تريده��م األنظم��ة حص��ر 
نش��اطاتهم في دائرتها، لكن أولئك املش��ايخ 
والدع��اة وه��م يج��ّدون ويجتهدون ف��ي أداء 
ع��ن  يتغافل��ون  منه��م،  املطلوب��ة  الوظيف��ة 
كثير م��ن معاجلة ومواجهة بعض األس��باب 
املنش��ئة لكثي��ر من ح��االت التط��رف والغلو، 
كاالس��تبداد السياس��ي، والظل��م االجتماعي، 
واحت��كار الس��لطة والث��روة، وانس��داد األفق 

السياسي.. وما إلى ذلك.
املهم��ة  جوان��ب  بع��ض  تتجل��ى  كم��ا 
ف��ي  واملش��ايخ،  الدع��اة  ألولئ��ك  الوظيفي��ة 
س��رعة اس��تجابتهم لتوجيهات تلك األنظمة 
مبهاجم��ة اجتاهات ديني��ة معين��ة، وإظهار 
بعض الشخصيات والرموز الدينية الدعوية 
مبظهر املنحرف عن املنهج القومي، وتلبس��ها 
ببدع ومنك��رات وانحرافات دينية، ما يتطلب 
احلج��ر عليه��ا، ومنعها من ممارس��ة الدعوة 
واخلطابة والتدري��س والكتابة، بذريعة أنها 
تضلل أفكار الش��باب، وتش��يع في أوساطهم 

األفكار الضالة واملنحرفة.
وح��ن يس��تمرئ بعض أولئك املش��ايخ 
والدع��اة القي��ام بتل��ك الوظيفة الت��ي تكلفهم 
به��ا األنظمة، فإنه��م ال يت��رددون حينذاك في 
اس��تعداء األنظم��ة عل��ى بع��ض االجتاه��ات 
والش��خصيات الدينية املخالفة لتوجهاتهم، 
فتراهم يحّرضون السلطات عليهم، فيقدمون 
نصائحه��م وتوصياته��م بالتضيي��ق عليهم، 
ورمبا أفضت نزعة االس��تحواذ على املش��هد، 
بإقص��اء مخالفيه��م باعتقاله��م وزجه��م في 
الس��جون. وال يبع��د بحال على تل��ك األنظمة 
لتحقي��ق  تس��عى  وه��ي  أنه��ا  االس��تبدادية 
مصاحلها، أن تنقلب على من قربتهم اليوم من 
املشايخ والدعاة، فتبعدهم لتقّرب خصومهم 
الس��ابقن، تبعاً لتغير املعادالت السياسية. 
وهكذا يس��تمر التالعب باالجتاه��ات الدينية 
وتوظيفها بحسب مصالح األنظمة وأجنداتها، 
التي جتد الطريق أمامها دائماً معبداً وممهداً، 
لقابلي��ة كثير م��ن تلك االجتاه��ات للتوظيف 

واالستحمار.{

مواقيت الصالة
حس��ب توقيت مدين��ة بي��روت
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بقلم: بسام ناصر 


