
ال نرى برامج انتخابية!
االنتخاب���ات النيابي���ة قريب���ة وش���يكة الوق���وع، وه���ي اخلبز اليوم���ي لإلع���ام اللبناني، 
صحافة وقنوات ووس���ائل تواصل اجتماعي.. ومع هذا لم نر في الش���ارع اللبناني من شماله 
ال���ى جنوب���ه برنامج���ًا انتخابيًا ألي من األحزاب السياس���ية أو الكتل النيابي���ة. وهذا ان دّل 
على شيء فإمنا يدل على أن املطروح في االنتخابات هو الرجل.. الزعيم.. وليس البرنامج 
االنتخاب���ي. وم���ن يريد التعرف على برنام���ج هذا احلزب أو ذاك الزعيم فإن عليه أن يرصد 
تصاريحه عند خروجه من القصر اجلمهوري أو دخوله إلى لقاء األربعاء. أما ما يشغل كبار 
السياسيني هذه األيام فهو تشكيل التحالفات، وإلى أين ميكن أن يتجه الصوت التفضيلي، 
وكيف ميكن متويل الائحة، واحلملة االنتخابية.. وذلك انطاقًا من مس���توى العاقة مع 
اململك���ة العربية الس���عودية أو دولة اإلمارات أو اجلمهوري���ة اإليرانية. قد يكون موقف حزب 
الل���ه مث���ًا معروف���ًا إزاء ما يجري في س���وريا أو اليم���ن أو من املقاومة، لك���ن املواقف حتتاج 
ال���ى توضي���ح والت���زام، وكذلك بقية األح���زاب اللبنانية. ل���ذا، نتمنى أن يك���ون لكل حزب أو 
الئح���ة، مؤمت���ر عام، أو صحفي، يج���ري فيه إعان البرنامج االنتخاب���ي، ليجري التصويت 

على البرنامج، كما على املرشح وأدائه الفكري أو السياسي.. وفي الوقت مّتسع.
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ماذا بقي من اإلرث؟

أّي دور إليران في العالمين 
العربي واإلسالمي؟

اليوم التالي إلسقاط الطائرة اإلسرائيلية

روسيا تضبط إيقاع التصعيد
باحث إسرائيلي يرجح حربًا في سوريا 

بمشاركة روسية.. كيف؟

اإلمبراطورية األمريكية
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هل يبقى لبنان بعيدًا عن 
الصراع اإليراني - اإلسرائيلي 

المتفاقم بالمنطقة؟

في الذكرى السابعة للربيع العربي
عندما كان ربيعًا

العدد 1300 - ال�س�نة السادسة والعشرون - اجل�م�ع�ة  30 جمادى األولى 1439 ه� - 16 شباط 2018 م

هل يؤسس ترامب
لديكتاتورية الفرد في أميركا؟
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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(

القاضي رياشي: لوال المحكمة 
الدولية لما وصلنا الى المحاكمة

أش��ار نائ��ب رئي��س   احملكم��ة الدولية   
اخلاصة بلبنان  رالف رياش��ي، إلى ان »عمل 
احملكم��ة يش��كل منوذج��اً للقض��اء اللبناني 
وللبنان، في كيفي��ة إدارة امللفات القضائية، 
ووف��ق أي أص��ول تعم��ل اإلدارة القضائي��ة، 
ووفق أي أمور تس��ير اإلج��راءات القضائية، 
الفت��ا إل��ى أن »من أس��باب تأخي��ر الدعاوي 
ف��ي لبنان هي التبليغات، بينم��ا التبليغ في 
احملكمة هنا يحتاج إلى نصف ساعة أو أكثر 
بقليل، ألنه يحصل عبر البريد اإللكتروني، ما 
عدا بعض احلاالت طبعاً. يجب علينا، وعلى 
غيرنا من البل��دان أن نقتبس اخلبرة من هذا 

النوع من احملاكم«.
وف��ي حديث صحافي لفت رياش��ي الى 
ان��ه »لو أن ه��ذا ملف قضي��ة اغتي��ال   رفيق 
احلريري   بقي مبكانه الوطني، مع احترامي 
لإلمكان��ات املوجودة في لبن��ان، فقد ال نصل 
ملرحلة احملاكمة، وبالتال��ي هذا إجناز كبير، 
فهن��اك الكثي��ر م��ن امللف��ات بلبن��ان تتناول 
ش��خصيات مهم��ة، وحت��ى ه��ذا التاريخ لم 

يصل فيها التحقيق إلى أي مكان«.

المفتي دريان وعلماء
 زاروا ضريح الحريري

أعل��ن مفت��ي اجلمهوري��ة الش��يخ عب��د 
اللطيف دريان، خ��ال زيارته على رأس وفد 
من العلم��اء ضري��ح الرئيس الش��هيد رفيق 
احلريري في وس��ط بيروت لق��راءة الفاحتة 
ع��ن روح��ه، ان الذك��رى ال��� 13 الستش��هاد 
الرئي��س رفي��ق احلري��ري حتل علين��ا، وهو 
ال��ذي كان في حياته وبعد استش��هاده رمزاً 

الستقرار لبنان وأمنه ورفاهه«.
وقال: »نشهد للرئيس الشهيد بالصدق 
والوفاء وهو الشهيد املظلوم، ونحن ندعو له 

جزاء ما قدم«.
أض��اف: »تختل��ط ذكرياتن��ا بالدم��وع 
ونعود الستش��عار هول اخلسارة العاطفية 

والسياسية واالستراتيجية«.
وأكد دريان »ان كل اش��تياق إلى ش��هيد 
يدخل ف��ي االعتبار معه اإلحس��اس العميق 
بالقضية العادلة التي مات الش��هيد ألجلها، 
وقضيت��ك ه��ي األمان��ة الوطني��ة والعربي��ة 

وإخراج لبنان من نزاعات املاضي«.

جنبالط: العالقة
مع الحريري ثابتة

اس��تقبل رئيس مجل��س الوزراء س��عد 
احلري��ري في »بيت الوس��ط« رئي��س اللقاء 
الدميقراط��ي النائ��ب ولي��د جنب��اط يرافقه 

جنله تيمور والنائب وائل أبو فاعور.
وقبي��ل ب��دء االجتم��اع، حت��دث النائب 
جنب��اط فق��ال: »الي��وم ه��و عش��ية النه��ار 
املشؤوم 14 ش��باط الذي اغتيل فيه الشهيد 
الكبي��ر رفيق احلريري، والحق��اً كانت دوامة 
ال��دم الت��ي ذه��ب ضحيته��ا خيرة الساس��ة 

والصحافيون والنواب ورجال الفكر.
وأضاف: »صحيح كن��ا أحياناً نختلف 
وكانت لن��ا وجهات نظر مختلف��ة ومتنوعة، 
لكن ف��ي النهاية هذا هو الش��عار الذي يجب 
أن يبقى: االستقرار، محاربة اإلرهاب، وال بّد 

من يوم م��ا، مهما طال الزم��ن، وعندما نعود 
إلى املاضي، 2005 واليوم 2018، 13 سنة، 
زمن طويل واأليام متر بس��رعة، لكن ال بّد في 

يوم ما أن تتحقق العدالة«.
العاق��ة  ه��ذه  »لذل��ك،  قائ��اً:  وخت��م 
م��ع الش��يخ س��عد، م��ع آل احلري��ري، م��ع 
»املس��تقبل«، وإن مرت ببع��ض التموجات، 
لكنه��ا تبقى عاق��ة ثابتة بأساس��ها، مبنية 
عل��ى أرض صلب��ة، أرض احلري��ة والتن��وع 
واالس��تقرار، وفي يوم ما ال بّد أن يصل لبنان 

إلى السيادة الكاملة واالستقال الكامل«.

الحريري: »المستقبل« سيكمل 
مع وليد بك وأخي تيمور

س��عد  ال��وزراء  مجل��س  رئي��س  أك��د 
احلريري أن »تيار املس��تقبل سيكمل املشوار 
النائ��ب  الدميقراط��ي«  م��ع رئي��س »اللق��اء 
وليد جنباط ألن العاقة السياس��ية واألهم 
العائلي��ة بينن��ا وبينه هي عاق��ة تاريخية، 
س��عد  وس��يكملها  احلري��ري  رفي��ق  بدأه��ا 
احلريري إن ش��اء الله مع وليد بك ومع أخي 

تيمور«.
خ��ال  ج��اء  احلري��ري  الرئي��س  كام 
تس��لمه، ف��ي »بيت الوس��ط« ش��علة الوفاء 
للرئيس الش��هيد رفيق احلري��ري قدمها إليه 
عداؤون من تيار »املستقبل« من منطقة إقليم 
اخل��روب، في حضور النائ��ب محمد احلجار 
وعدد من رؤس��اء بلدي��ات املنطقة واملخاتير 
والفاعلي��ات وحش��د من العدائ��ن، وخاطب 
احلاضرين بالقول: »الرئيس الش��هيد رفيق 
احلريري، واليوم س��عد احلري��ري ننظر إلى 
إقليم اخلروب نظرة خاصة، من وفاء ووالء، 
س��واء منا جتاهه أو من اإلقليم جتاه الشهيد 
رفي��ق احلريري ولس��عد إن ش��اء الله. وفي 
ه��ذه االنتخابات س��نعمل جميعاً، ورمبا في 
الس��ابق كان لدينا بعض احلري��ة، ويعرف 
الناس مس��بقاً أن هذه الائحة ستفوز، ولكن 
في هذه االنتخاب��ات األمور مختلفة، فكل من 
يس��تطيع أن يصوت علي��ه أن يفعل، ومن ال 
يصوت يك��ون فعليا قد صوت للفريق اآلخر. 
ولذلك، علينا جميعاً ان نعمل س��وياً، ونحن 

ووليد بك سنكمل املشوار معاً«.

رائد خوري: باريس 4 سُيعقد 
في النصف األول من نيسان

أشار وزير االقتصاد رائد خوري الى ان 
حتديد املوع��د النهائي ملؤت��ر »باريس – 4« 
هو موضوع تقني، مع العلم انه محّدد مبدئياً 

في النصف األول من شهر نيسان املقبل.
وفي حديث الى وكال��ة »أخبار اليوم«، 
أوض��ح خ��وري ان ج��ّو التوافق الس��ائد في 
البلد ال بد من ان ينعكس ايجاباً على املؤمتر، 
لكن هذا األمر وح��ده غير كاٍف نظراً لضرورة 
إجناز حتضيرات أخرى، حيث على احلكومة 
اللبنانية إجناز بعض اإلج��راءات كي تؤّمن 

جناح املؤمتر.
ورداً على س��ؤال، ق��ال خ��وري: »وزير 
امل��ال )عل��ي حس��ن خليل( ل��م يطلعن��ا بعد 
عل��ى تفاصيل مش��روع موازن��ة 2018، لكن 
اإلصاح��ات التي س��ترد فيها ت��وازي أهمية 
إجنازها خال فترة قصيرة«، مشدداً على أنه 

ال ميكن االستمرار في زيادة عجز املوازنة.

المشنوق شرح قانون 
االنتخابات أمام 25 سفيرًا

شارك 24 س��فيراً وممثاً عن 22 دولة، 
إضافة إلى االحت��اد األوروبي واألمم املتحدة 
وبرنام��ج األمم املتح��دة اإلمنائي، في عرض 
قدمه وزير الداخلية والبلديات نهاد املشنوق 
وفريق��ه التقن��ي واإلداري عن أهمي��ة قانون 
االنتخاب��ات وجهوزي��ة ال��وزارة وتفاصي��ل 

العملية االنتخابية.
»منت��دى  بعن��وان  اللق��اء  حض��ر 
االنتخابات«، سفراء املجموعة الدولية لدعم 

لبن��ان وس��فراء دول االحت��اد األوروبي، إلى 
ممثلة األم��ن العام لألمم املتح��دة في لبنان 
برني��ل كاردي��ل وس��فيرة االحت��اد األوروبي 

كريستينا السن.
ب��دأ الوزي��ر اللق��اء بع��رض اخلط��وات 
حتضره��ا  الت��ي  واللوجيس��تية  التقني��ة 
الوزارة، وأكد »أهمي��ة االنتخابات في صون 
االس��تقرار  وتعزي��ز  الدميوقراط��ي  النظ��ام 

السياسي في لبنان«.
غي��ر  »اإلصاح��ات  أن  عل��ى  وش��دد 
املسبوقة التي أدخلت على القانون ستجعل 
منه أكث��ر متثياً لش��رائح لبنانية مختلفة«. 
إلج��راء  جاه��زة  بات��ت  »ال��وزارة  إن  وق��ال 
االنتخابات«، الفت��ًا إلى أن »كل التحضيرات 
تأت��ي ضمن إطار خطة عمل ش��املة وضعها 
الفري��ق التقني ف��ي الوزارة من��ذ اليوم األول 

بعد إقرار القانون اجلديد«.

الرياشي يناشد مجلس 
الوزراء إنقاذ تلفزيون لبنان

    ش��ارك وزي��ر اإلعام ملحم الرياش��ي 
ف��ي اجتم��اع مجل��س املديري��ن االس��بوعي 
في »تلفزي��ون لبنان«، واطل��ع على أوضاع 
املؤسس��ة وأعطاه��م توجيهاته لاس��تمرار 

بهذا املرفق في غياب مجلس اإلدارة.
وبع��د االجتماع، أك��د وزير اإلع��ام أنه 
»ح��رص عل��ى تأس��يس مجل��س املديري��ن 
»بغي��ة تخفيف االحتقان، ف��ي غياب مجلس 
اإلدارة وع��دم اق��رار التعيين��ات ف��ي مجلس 

الوزراء منذ 9 أشهر«.
وأض��اف: »حض��رت االجتم��اع لش��كر 
املديرين على جهودهم االس��تثنائية لتسيير 
أم��ور هذا املرف��ق، وألؤك��د أن تلفزيون لبنان 
ليس للرس��مين بل ل��كل اللبناني��ن، وبإذن 
الل��ه عن��د تعي��ن مجل��س ادارة جدي��د فإن 
التلفزيون س��يحتل خال س��تة عش��ر شهراً 
املرات��ب االولى محلياً وعربي��اً«. وعن مصير 
تعين مجلس ادارة جديد، قال ان »موضوع 
التعيين��ات االداري��ة غي��ر متعل��ق بالتقارب 
أو االبتع��اد ع��ن التيار الوطني احل��ر. وأنا ال 
أتعامل م��ع هذه امللف من خلفية سياس��ية، 
وأناشد مجلس الوزراء إنقاذ تلفزيون لبنان 
ووض��ع امللف على جدول أعمال أول جلس��ة 

للحكومة«.

هرموش: الجماعة اإلسالمية
تجري حوارًا شورّيًا منفتحًا مع كافة القوى السياسية

رأى رئيس املكتب السياسي للجماعة اإلسامية في لبنان، 
النائب السابق أسعد هرموش، في حديث ل�»إذاعة الفجر«، أّن 
الوضع الذي تطور خال األيام األخيرة )الغارات اإلس��رائيلية 
على األراضي الس��ورية وإس��قاط املقاتلة اف 16، والتهديدات 
اإلس��رائيلية حول البل��وكات النفطية(، كان مؤش��راً يدّل على 
احتدام الواقع القائم في املنطقة إقليمياً، خاصة ما شهدناه من 
مواجهات عنيفة وتبادل للرس��ائل. وأضاف هرموش أّن زيارة 
نائب وزير اخلارجية األميركية لش��ؤون الشرق األدنى السفير 
ديفيد ساترفيلد، ووزير اخلارجية األمريكي ريكس تيليرسون 
املقبلة لبيروت تأتي في س��ياق نزع فتائل التفجير القائمة في 
املنطقة، خاصة اجلدال احلاصل بن لبنان والكيان الصهيوني 
حول اجلدار األس��منتي واحلدود البحرية، مضيفاً أّن األمور ما 

زالت قيد املعاجلة.
وفي ملف االنتخابات النيابية، قال هرموش: إّن كّل القوى 
السياسية ما زالت مترّيثة، وأعلن أّن اجلماعة اإلسامية التقت 
أغلب القوى السياسية )التيار الوطني احلر، القوات اللبنانية، 
احلزب التقدمي االشتراكي، تيار املستقبل...(، وجرت مناقشة 
ظ��روف املعركة االنتخابية وتعقيداتها، خاصة في ظل اعتماد 
الصوت التفضيلي ألّول مّرة. وأش��ار هرموش إلى أّن اجلماعة 
اإلس��امية جت��ري ح��واراً ش��ورّياً منفتح��اً م��ع كاف��ة الق��وى 
السياس��ية، لكّن��ه أوضح أّن هذه األمور لم تص��ل إلى نهاياتها 
حت��ى اآلن، نتيج��ة التعقيدات ف��ي قانون االنتخ��اب وظروف 
املعرك��ة االنتخابية القائمة، موضح��اً أّن التحالفات قد تتبلور 

األسبوع املقبل.

لقطات لبنانية

وجهة نظر

يس����تمر احلراك السياسي داخل بنية الس����لطة اللبنانية ويؤدي الى تفاعل 
حي����وي بني أركان احلك����م اللبناني وزعامات����ه الكبرى، ما ترجم مؤخ����رًا بلقاءات 
رئاسية ثاثية وثنائية أزالت بعض الشوائب اخلافية وأدت الى صفاء نسبي في 
العاقات الرئاسية التي توترت في اآلونة األخيرة. وقد قام هذا احلراك على وقع 
التوتر اإلقليمي الناجت من املواجهة اجلوية االسرائيلية - السورية التي أفضت 
ال����ى إس����قاط طائرة صهيوني����ة كانت من ضمن طائرات تقصف مواقع عس����كرية 
داخ����ل األراضي الس����ورية. وتزداد أهمي����ة هذا احلراك ألنه يج����ري بالتزامن مع 
زيارة نائب مس����اعد وزير اخلارجية األميريكية ديفيد س����اترفيلد لبيروت، وقبيل 
وصول وزير خارجية واش����نطن إل����ى العاصمة اللبنانية للتباحث في العديد من 
القضايا السياسية التي يأتي في مقدمها اخلاف حول بناء اجلدار الصهيوني 
الع����ازل عل����ى احلدود اللبنانية - الفلس����طينية احملتلة، واخل����اف حول املنطقة 

النفطية رقم 9 التي حتاول دولة الكيان الغاصب االستياء عليها.
وال يغي����ب ع����ن الب����ال أن كل ذلك يحص����ل قبل نحو ثاثة أش����هر من املوعد 
املفترض لانتخابات النيابية في الس����ادس من ش����هر أيار املقبل. وإذا كان اللقاء 
الرئاس����ي الثاث����ي األول ق����د أنه����ى اخل����اف ح����ول مرس����وم األقدمي����ة للضباط 
املتخرج����ني م����ن املدرس����ة احلربية في ع����ام 1994، ف����إن اللقاء الرئاس����ي الثاثي 
الثان����ي ب����ني الرؤس����اء ميش����ال عون، نبي����ه بري وس����عد احلريري قد أب����رز املوقف 
اللبنان����ي املوح����د م����ن التحدي����ات الصهيوني����ة، احلدودي����ة والنفطي����ة. ث����م جاء 
اللق����اء الرئاس����ي الثنائ����ي )لقاء اخلب����ز وامللح( بني الرئيس����ني نبيه بري وس����عد 
احلري����ري في عني التينة ليبدد األجواء الس����لبية ب����ني الرجلني التي تلت توقيع 
الرئيس احلريري على مرسوم األقدمية وفتح صفحة جديدة من العاقات بني 
اجلانب����ني قبي����ل إج����راء االنتخابات النيابي����ة املوعودة، وذلك عل����ى الرغم من أن 
مس����احات التاق����ي االنتخابي تب����دو ضيقة بني حركة أمل وتيار املس����تقبل، وهي 
ق����د تك����ون محص����ورة في دائ����رة البقاع الغرب����ي إن وجدت. لكن اجلمي����ع يعلم أن 
املج����االت احليوية بني الرئاس����تني الثاني����ة والثالثة ليس����ت انتخابية بالضرورة، 
وهي تطاول ش����ؤونًا حكومية ومجلس����ية شتى يحتاج فيها الطرفان الى التفاهم 
املش����ترك. إال أن احلدي����ث االنتخاب����ي األكبر ب����ني بري واحلريري ال����ذي يطاول 
دائ����رة بي����روت الثانية ق����د يخضع في ظ����ل القانون االنتخابي النس����بي وفي ظل 
الص����وت التفضيل����ي لتعايش س����لبي ب����ني الفريقني يضمن حص����ول أمل و»حزب 
الل����ه« عل����ى املقعدين الش����يعيني في هذه الدائ����رة دون احلاجة ال����ى الدخول في 
الئحة مش����تركة. ويؤمن ارضاء حلفاء »حزب الله« السّنة واملسيحيني في بيروت 
الثانية الذين يجربون حظهم في اختراق اجلدار احلريري في املعقل البيروتي 
املتق����دم ومن خ����ال الئحة مواجهة لائحة تيار املس����تقبل. وي����وازي هذا الواقع 
البيروت����ي املزرك����ش مذهبيًا، الواقع االنتخابي في دائ����رة بعلبك - الهرمل، حيث 
من املفترض أن يجرب تيار املستقبل وحلفاؤه حظهم في اختراق جدار الثنائي 

الشيعي في هذه الدائرة النائية، ومحاولة استنقاذ املقعدين السنيني هناك.
إل����ى جانب اللقاءات الرئاس����ية الثاثية والثنائي����ة يأتي اللقاء بني الرئيس 
س����عد احلريري والنائب وليد جنباط في بيت الوس����ط عش����ية الذكرى الثالثة 
عش����رة الغتيال الرئيس رفيق احلريري، اس����تكمااًل ألجواء التهدئة السائدة في 
البل����د، والت����ي أعطاها الرئي����س احلريري منذ أزمة اس����تقالته م����ن الرياض في 
تشرين الثاني املاضي تسمية االستقرار الذي دفعه الى العودة عن تلك االستقالة 
الش����هيرة وقاد الباد إلى اخلروج من التوترات املتاحقة بني الرئاس����تني األولى 
والثاني����ة التي التهبت على امتداد األس����ابيع املنصرمة. كذلك فإن »االس����تقرار« 
بات شعارًا لإلدارة األميركية عندما تتناول الوضع اللبناني وتبدي حرصها على 
مصال����ح الوط����ن الصغير املرش����ح للدخول الحق����ًا في جنة »األوب����ك« التي تهيج 

شهية وجشع دونالد ترامب وادارته الشرهة على الدوام!

االستقرار والشراهة واألوبك
بقلم: أمين حجازي
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اخللي��ج. يحتم عل��ى اللبناني��ن أن يحتكموا ال��ى احلري��ة والدميقراطية في 
حياتهم السياسية، ذلك أن البديل لن يكون سوى نظام استبدادي، سواء كان 
عس��كرياً أو عشائرياً أو فوضوياً. وما ظهر خال موجات »الربيع العربي« أن 
الدوائر الغربية التي تنادي بقيام أنظمة دميقراطية في الشرق األوسط، كانت 
موغلة في تفويض األنظمة الدميقراطية التي أفرزها ذلك الربيع، ليتحّول الى 
خري��ف عربي عاصف وماطر.. ألن القوى الكب��رى في العالم تهمها مصاحلها 
أوالً، وبعد ذلك يهمها أن ال يقوم في الشرق األوسط نظام حّر ودميقراطي يهدد 

الكيان الصهيوني، ويعيد الى الشعب الفلسطيني أرضه وقدسه احملررة.
أم��ام اللبنانين أش��هر تفصلهم عن االنتخاب��ات النيابية، لك��ن ما يعني 
األحزاب والقوى السياسية هو ليس البرامج السياسية وال التوجهات الفكرية 
وال التحالفات الس��ياية، وامنا متويل حماتها االنتخابية، فهذا املرشح يفتش 
عن حليف يس��تطيع متويل احلمل��ة االنتخابية وتوظي��ف األنصار واملرافقن 
ومديري احلمات واجلوالت واملواكب والتجمعات في مختلف مناطق الدائرة 
االنتخابية.. لي��س ذلك حرصاً على خبرة هؤالء األنصار في احلش��د وتنظيم 
املواك��ب فقط، وامن��ا األهم من ذلك ان يس��تمر هؤالء حتى ي��وم االنتخاب الى 
جانب املرش��ح، هم وأقرباؤهم وأنس��باؤهم، فالصوت التفضيلي له ما يبرره 
ويس��انده، س��واء ف��ي التصوي��ت أو في احل��راك الش��عبي والسياس��ي الذي 

يسبقه.
لك��ن كل ذلك ال ينبغي له أن يصرف انتباهنا عن قضية أساس��ية، هي أن 
املواطن - أو الناخب - اللبناني عن أن التصويت ش��هادة، والش��هادة ال تكون 
عادة بدوافع مادية أو عاقات عش��ائرية أو حزبية، وامنا هي كالش��هادة أمام 
احملكمة، حيث يس��أله الله عنها، فلم��اذا منح صوته االنتخابي لهذا املرش��ح 
أو ذاك، أو ملاذا س��اند ه��ذه الائحة - التي أعلنت برنامجه��ا االنتخابي - ولم 
يس��اند تلك. وبالنس��بة للصوت التفضيلي ملاذا منح صوته لهذا املرش��ح في 
الائحة ولم مينحه لذاك.. ذلك أن املرش��ح إذا قّدر له النجاح وبات عضواً في 
املجلس النيابي فسوف ميثل ش��عبه ومنطقته، بل سوف يكون ممثاً جلميع 
اللبناني��ن، س��واء في املجل��س النيابي أو أمام ال��رأي العام اللبناني بش��كل 

عام.
إذن، نحن أمام مرحلة بالغة األهمية، وليس��ت مجرد ملهاة ينش��غل فيها 
الناسب بالزيارات واجلوالت االنتخابية ومواكب السيارات واطاق املفرقعات 
واألس��هم الناري��ة. والواج��ب يقضي أنه يح��اول املواطن اللبنان��ي زرع الفكر 
الس��ليم والتوجه السياس��ي القومي ف��ي البرنامج االنتخابي للمرش��ح، حتى 
لو لم يكن عنده انتماء فكري أو سياس��ي، ذل��ك أن مصلحته متلي عليه عندئذ 
أن يلتزم االس��تقالة الفكرية والسياس��ية، وأن يتبنى قضاي��ا الناس وقضايا 
املنطقة، وبالتالي يكون من حق الناخب أن يس��ائله عن مدى التزامه مبا وعد 
به خال احلمل��ة االنتخابية، وهذا ما يعتبر ارتقاء باحلملة االنتخابية، ودور 
الناخب فيها، مضافاً الى ما يقوم به املرشح خال األيام القادمة.. وهذا واجب 

اإلنسان املكلف، سواء كان مرشحاً أو ناخباً.

ب��دأت ف��ي لبنان حمل��ة انتخابية واس��عة النط��اق، كان لبن��ان يفتقدها 
منذ تس��ع س��نوات.. رغم أن البلد يعيش حياة دميقراطية منذ أواس��ط القرن 
املاض��ي، لكن موجات االهتزاز التي ش��ملت العالم العربي بعد انهيار عدد من 
األنظمة االستبدادية، من تونس الى مصر وسوريا واليمن وليبيا.. وبقي لبنان 
الذي ش��هد حروباً أهلية متعددة، بدءاً مما س��مي »ثورة 1958« إلى »احلرب 
األهلية عامي 1975 و76«، وما س��مي »ح��روب اآلخرين على أرضنا«، مروراً 
بالغزو اإلس��رائيليي الواس��ع عام 1982، وصوالً إلى آخ��ر انتخابات نيابية 
ع��ام 2009، والتمديد املتوالي ثاث مرات للمجلس النيابي دون مبرر مقنع.. 
مم��ا حم��ل املراقبن على اطاق تس��مية »النائ��ب املمدد لنفس��ه« على أعضاء 

املجلس النيابي.
والي��وم، وبع��د تواف��ق الق��وى السياس��ية على قان��ون يعتمد النس��بية 
والص��وت التفضيل��ي ألول مرة، وبعد تقس��يم لبنان الى خمس عش��رة دائرة 
انتخابي��ة، يبدو اللبنانيون في ش��وق ال��ى خوض هذه املغام��رة، رغم كل ما 
يش��وبها من مطبات. فهناك من املرش��حن وزعماء الكتل النيابية من يقول ان 
أمامنا عقبات س��وف تعت��رض العملية االنتخابية، ألن اخلل��ط ما بن النظام 
النس��بي والطائفي لن يكون سهاً، وليس في العالم بلد اعتمد هذين الشرطن 
في نظامه االنتخابي.. فالنسبية تعتمد اللوائح احلزبية في الدوائر املوسعة، 
بينما الش��رط الطائفي )أو املذهب��ي(، اضافة الى الص��وت التفضيلي، يجعل 
العملي��ة معقدة، ومعرضة للكثير من الطعن في النتائج، خاصة أن لبنان في 
كل جوالته االنتخابية كان يوزع العملية االنتخابية على شهر كامل، مبا يتيح 
للسلطة اللبنانية اجراء املراقبة اإلدارية واألمنية في كل محافظة لبنانية. أما 
النظام االنتخابي املعتمد هذه الدورة فقد وّحد العملية االنتخابية لتجري في 
ي��وم واحد )األح��د 6 أيار( ما يجعل اإلش��راف على االنتخاب��ات عملية بالغة 

الصعوبة.
يض��اف ال��ى كل م��ا س��بق جوانب ف��ي القان��ون اجلديد لم حتس��م بعد، 
بدءاً باش��تراك املغترب��ن اللبنانين ف��ي العملية االنتخابية، م��روراً بخفض 
س��ّن االنتخاب من خمس��ة وعش��رين عاماً الى ثمانية عش��ر، وضم مش��اركة 
امل��رأة في االنتخاب والترش��يح انطاقاً من اعتماد الكوتا النس��ائية )30٪ من 
ع��دد النواب(، وصوالً الى إلغاء الطائفية السياس��ية التي تس��يء إلى النظام 
العام في البلد، وتعقد احلياة السياس��ية وجتعلها رهينة الطوائف واملذاهب، 
سواء في الندوة النيابية أو في احلقائب الوزارية أو في تركيبة القوى األمنية 

واجليش وكل وظائف الدولة.
لك��ن، هل يعني ذلك االس��تمرار ف��ي عمليات التمديد للمجل��س النيابي أو 
التجديد ألعضائه؟! ذلك ما س��يكون أسوأ اخليارات وأبعدها عن ان تكون في 
لبنان حياة دميقراطية س��ليمة. فعلى الرغم من أن النظام االنتخابي تش��وبه 
س��وءات كثيرة، وأن النظام الطائفي املعتم��د في لبنان يجعل األحزاب والكتل 
النيابي��ة رهينة تقاس��م املقاعد النيابية واحلقائب الوزاري��ة.. إال أن ما يجري 
حولنا، في سوريا منذ سبع سنوات، وفي مصر وليبيا والعراق ومعظم أقطار 

االنتخابات النيابية
واجب الناخب فيها
.. وكذلك المرشح

وكل ذلك ترك تأثيره القوي على الذكرى، وعلى كل ما 
يرتبط بها.

لق��د تابعن��ا كي��ف أن اس��تقالة الرئي��س س��عد 
احلريري م��ن الرياض في تش��رين الثان��ي من العام 
املاض��ي ش��ابها الكثير م��ن اللبس والش��ك، فضاً عن 
الش��ك باحتجاز الرئيس احلريري هن��اك، مع ما ترك 
ذل��ك م��ن أثر س��لبي على العاق��ة ب��ن اجلانبن، في 
وق��ت كانت الس��عودية تعتبر فيه احلاض��ن والداعم 
األساس��ي للرئيس الش��هيد رفيق احلري��ري، ولنجله 
رئي��س احلكومة س��عد، ولفريق الرابع عش��ر من آذار 

عموماً.
اإلش��كالية أن هناك فريقاً يعتب��ر أن إرث الرئيس 
رفي��ق احلريري يتمّثل به، ومبا يعتبره خطاً س��يادياً 
أراده الرئي��س الش��هيد إلخ��راج لبن��ان م��ن الهيمن��ة 
والوصاية، ودفع ثمنه ألجله. وهذا الفريق يريد السير 
في هذا اخلط »الس��يادي« بغض النظر عن التوازنات 
والظروف الواقعية وامليدانية التي تعيش��ها املنطقة، 
حت��ى ل��و أّدى ذلك ف��ي وقت م��ن األوقات إل��ى إدخال 
البل��د ف��ي فتنة أو مواجه��ة غير متكافئ��ة. وفي مقابل 
ذل��ك، هناك الفريق اآلخر، ال��ذي يتزعمه جنل الرئيس 
الش��هيد، رئيس احلكومة س��عد احلريري، الذي يرى 
أن��ه الوري��ث الطبيع��ي إلرث الرئيس الش��هيد، ويرى 
ه��ذا اإلرث في إنق��اذ لبنان من االن��زالق نحو احلروب 
التي دفع ثمنها كثي��راً، وإنقاذ اللبنانين من الفوضى 
والدم��ار الذي ن��رى آثاره ف��ي املنطقة، حت��ى لو كان 
ذلك على حس��ابهم، وحتى لو كان ثم��ن ذلك تنازالت 
معّينة في ملفات داخلية، سياس��ية أو إدارية أو أمنية 

أو اقتصادية.
ال ش��ّك ف��ي أن الذكرى حتّل هذا العام وس��ط هذا 
التباين واخلاف الذي يزيد من حالة االحباط، ويدفع 
إلى مزيد من التنازالت غير املبّررة، واالنقسامات التي 
تنذر مبا هو أسوأ من نتائج على كل املكّونات، وهو ما 
يجب أن يثير التفكير بجّدية عند املعنين من أجل بناء 
وحدة موقف إسامي وطني يرسي االستقرار احلقيقي 
من ناحية، ويحفظ التوازنات واحلقوق والصاحيات 
من ناحي��ة أخرى، ويعيد الثقة إلى كل احلرصاء على 

بناء الدولة وسيادة القانون واملؤسسات.{

عن��د الكثير م��ن احلكوم��ات واألنظمة وال��دول، فضاً 
ع��ن التحّوالت الت��ي حصلت في بعض ال��دول، وبعد 
دخول املنطقة مرحلة جديدة من الصراعات في ضوء 
م��ا متّخض عن��ه الربيع العرب��ي حت��ى اآلن، ال ميكن 
أن تظ��ّل هذه الذك��رى بحيويتها الت��ي كانت معروفة 
فيه��ا، وال باألولوية التي كانت تتمتع به��ا، داخلياً أو 

خارجياً.
خارجياً تبّدلت الكثير من األولويات، سواء للدول 
العربية التي كانت تدعم الفريق السياس��ي الذي كان 
يحم��ل ش��علة »احلقيق��ة والعدالة« لكش��ف مرتكبي 
جرمية االغتي��ال، وبالتالي لناحية السياس��ات التي 
س��ارت فيها، وحاولت فرضها عل��ى الداخل اللبناني. 
وكذل��ك األمر بالنس��بة إلى ال��دول غي��ر العربية التي 
أيض��اً بّدل��ت أولوياته��ا مب��ا يخ��دم مصاحله��ا ف��ي 
املنطق��ة، ولذل��ك وج��دت بع��ض األط��راف اللبناني��ة 
الداخلية نفس��ها ملزمة بإجراء حتّول، ولو جزئياً، في 
سياساتها ومواقفها من األمور الداخلية أو اخلارجية، 

شخصيات الصّف األول من قوى الرابع عشر من آذار، 
غابت عنه هذه الشخصيات. حتى صقور الرابع عشر 
من آذار، أو ما يصّح تس��ميته مين هذا الفريق، غابت 
عن االحتفال. وهذا يعكس أيضاً حجم التباين وس��ط 
ه��ذا الفريق.  بل أكثر من ذلك، إن بعض الش��خصيات 
التي كانت محس��وبة على هذا التي��ار واخلط، راحت 
تهاجم وتتهّجم على قياداته، مبن فيها الرئيس س��عد 
احلريري، وتتهمه باخلروج عن ثوابت الرئيس رفيق 
احلري��ري، فيما أك��دت على ال��دوام أنها تلتزم مس��ار 
الس��يادة واالس��تقال ال��ذي طامل��ا حلم ب��ه وعمل له 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري. وأمام هذا احلجم من 
التباين واالفتراق يصّح طرح السؤال اآلتي: ماذا بقي 
من اإلرث؟ إرث الرئيس الشهيد رفيق احلريري، وإرث 

14 شباط ذكرى االغتيال؟!
ال ش��ّك أنه بعد م��رور هذه الس��نوات على ذكرى 
االغتي��ال املش��ؤومة، وبعد هذا احلجم م��ن التحّوالت 
التي ش��هدها الش��رق العربي، وبعد تب��ّدل األولويات 

بقلم: وائل جنم
حلّ��ت قب��ل أي��ام )14 ش��باط( الذك��رى الثالث��ة 
عش��رة الغتي��ال رئي��س احلكوم��ة الس��ابق، الرئيس 
الش��هيد رفيق احلريري. طعم الذك��رى هذا العام كان 
مختلف��اً عن األعوام الس��ابقة. كانت الذك��رى على مّر 
األعوام السابقة مناس��بة وطنية جامعة، جتمع على 
وجه اخلصوص، كل الطيف السياسي ملا ُعرف خال 
العقد األخير ب� »قوى الرابع عشر من آذار«، فضاً عن 
ق��وى أخرى كانت تنظر إلى الرئيس الش��هيد على أنه 
قيمة وطنية جامعة وليس حكراً على فريق سياس��ي 

معّن.
هذا العام حتّل الذكرى وقد اختلفت األمور كثيراً. 
تكاد تتحّول إلى مناس��بة خاصة ب� »تّيار املس��تقبل« 
حص��راً. نّظ��م التيار احتفاالً حاش��داً في قاع��ة البيال 
في بي��روت، حتدث في��ه الرئيس س��عد احلريري عن 
م احتفال آخر  رؤي��ة التيار إلى املرحلة املقبلة. فيما ُنظِّ
ف��ي قاعة مس��جد محمد األمن وس��ط بي��روت حتّدث 
في��ه رئي��س احلكوم��ة الس��ابق، ورفي��ق درب رفي��ق 
احلري��ري، الرئيس ف��ؤاد الس��نيورة، وأرملة الرئيس 
الش��هيد، نازك. وهذا بحّد ذات��ه يعكس أجواء الذكرى 

هذا العام.
ع��ام  كل  يجم��ع  كان  ال��ذي  البي��ال  احتف��ال 

14 شباط ذكرى اغتيال الحريري.. ماذا بقي من اإلرث؟
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هل يبقى لبنان بعيدًا عن الصراع اإليراني - اإلسرائيلي المتفاقم بالمنطقة؟
طغ��ت التط��ورات اإلقليمي��ة ف��ي املنطقة عل��ى الهّم 
االنتخاب��ي الداخل��ي بع��د إس��قاط الدفاع��ات اجلوي��ة 
الس��ورية طائرة )أف 16( إس��رائيلية وم��ا تبع ذلك من 
غ��ارات لطي��ران الع��دّو الصهيون��ي على قواع��د ومراكز 
عس��كرية في س��ورية وصفت بأنها األعن��ف واألكبر منذ 
ع��ام 1982، وهو ما ت��رك دالالت واضح��ة على خطورة 
م��ا ج��رى ف��ي األج��واء الس��ورية، خصوص��اً أن العدّو 
الصهيون��ي رب��ط التصعي��د األخي��ر بالوج��ود اإليراني 
ف��ي س��وريا، وه��ذا يعن��ي احتم��ال انس��حاب التصعيد 
على الوضع في لبنان الذي اس��تقبل نائب مس��اعد وزير 
اخلارجية األميركي ديفيد س��اترفيلد ال��ذي حمل ملفات 
عدة، من بينها النزاع احل��دودي البري والبحري للبنان 
م��ع الع��دّو الصهيوني، وموضوع س��اح »ح��زب الله« 
الذي يريد اجلان��ب األميركي وضعه على الئحة البحث، 
ألنه بحس��ب األميركين يتعارض مع القرارات الدولية، 

وخصوصاً القرارين 1701 و1559.
هذه األج��واء اإلقليمي��ة الضاغطة دفعت الرؤس��اء 
الثاثة ميش��ال ع��ون، نبيه بري وس��عد احلري��ري الى 
التح��رك عل��ى أكث��ر من صعي��د م��ن لتجنيب لبن��ان أية 
آثار س��لبية النفجار الوضع بن إيران وس��وريا والعدّو 
الصهيون��ي، وف��ي نف��س الوق��ت لتوجي��ه رس��الة ال��ى 
املجتمع الدول��ي واإلدارة األميركية بأن لبنان غير معني 
د في مواجهة أية  بالتصعيد القائم في املنطقة، لكنه موحَّ
تهديدات إسرائيلية له، وهو ما عبَّر عنه رئيس احلكومة 
س��عد احلريري ب��كل صراحة ووض��وح بع��د االجتماع 
فق��ال: »عرضن��ا  ف��ي قص��ر بعب��دا  الثاث��ي  الرئاس��ي 
التحديات التي نواجهها، وتناولنا زيارة ديفيد ساترفيلد 
للبن��ان، وس��نبقى على تش��اور م��ع رئي��س اجلمهورية 
ورئيس مجلس النواب، كي يكون موقفنا موحداً ووطنياً 
ف��ي ما خّص أي تعدي��ات على لبنان. هذا ق��رار اتخذناه 
في املجلس األعل��ى للدفاع ومجلس ال��وزراء، واجتاهنا 
أن يكون موقفنا موحداً إزاء أي تعديات إس��رائيلية على 

لبنان«.
والس��ؤال ال��ذي يط��رح نفس��ه ه��و: ه��ل ينعك��س 
التهديد اإلس��رائيلي إليران في سوريا على لبنان في ظل 
االتهامات األميركية واإلسرائيلية ل�»حزب الله« بإنشاء 

مصانع للصواريخ اإليرانية في لبنان؟
بع��د إس��قاط الدفاع��ات اجلوي��ة الس��ورية طائرة 
ال���»أف 16« اإلس��رائيلية وما تبعه من غ��ارات للطيران 
الصهيون��ي عل��ى 12 موقع��اً للجيش الس��وري ومواقع 
عس��كرية أخ��رى قي��ل إنه��ا للح��رس الث��وري اإليراني، 
وُوصف��ت بأنها األعنف واألكبر من��ذ عام 1982، ارتفعت 
حدة اخلطاب بن إيران والعدّو الصهيوني الى مستويات 
مرتفعة، حي��ث توعد وزي��ر املواصات واالس��تخبارات 
اإلس��رائيلي يس��رائيل كاتس »إي��ران بدرس لن تنس��اه 
أب��داً« وش��دد عل��ى أن قواعد اللعب��ة لم ول��ن تتغير بعد 
ح��ادث حتطم املقاتل��ة اإلس��رائيلية، متوعداً ب��أن باده 

ستستمر في احلفاظ على تفوقها اجلوي في املنطقة.
باملقابل، حّذر مستشار مرشد اجلمهورية اإلسامية 
اإليرانية للش��ؤون الدولي��ة علي أكبر واليتي، إس��رائيل 
»م��ن تك��رار اعتداءاتها على س��وريا، ألن ذلك س��يعطي 
احلق للدول في الدفاع عن س��يادتها«، وأضاف أن »أمن 
لبن��ان من أمن س��وريا«، وهو ما ت��رك انطباعات بأن أي 
تصعي��د إس��رائيلي جديد في املنطقة يس��تهدف الوجود 
اإليراني وامليليش��يات التابعة له في س��وريا سيمتد الى 

لبنان.
والع��دّو  إي��ران  ب��ن  التصعيدي��ة  األج��واء  ه��ذه 
الصهيوني الت��ي وضعت األمور على حاف��ة الهاوية في 
املنطقة كانت وراء االجتماع الرئاس��ي للرؤس��اء الثاثة 

في قصر بعبدا، وذلك من أجل تأكيد األمور اآلتية:
- إن لبن��ان غير معني بالتصعي��د القائم بن إيران 
والع��دّو الصهيوني في س��وريا واملنطق��ة، ومع ذلك فإن 
»موقفن��ا يكون موح��داً إزاء أي تعديات إس��رائيلية على 
لبنان« بحس��ب البي��ان الصادر بعد االجتماع الرئاس��ي 

الذي تاه الرئيس سعد احلريري.
- اخل��اف اللبناني مع العدّو الصهيوني في الوقت 
احلال��ي منحصر مبوضوع اجلدار الذي تبنيه إس��رائيل 
عل��ى احلدود م��ع لبنان، وه��ذا اجلدار ال يعت��رض عليه 
لبن��ان، لكنه يعترض على ش��موله 13 نقطة على اخلط 

األزرق يعتبره��ا لبن��ان أراض��ي لبنانية، وهن��اك أيضاً 
خ��اف عل��ى احل��دود البحرية ف��ي م��ا يتعل��ق حتديداً 
بالبلوك 9 الذي تدعي إس��رائيلي ملكيتها املشتركة فيه، 
وق��د أعل��ن الرئيس عون ان »لبن��ان اتخذ ق��راراً بالدفاع 
ع��ن أرضه ف��ي حال حصول اعت��داء إس��رائيلي عليها أو 
على حقوقه في النفط«، لكنه استبعد أن »تقدم إسرائيل 
عل��ى تنفي��ذ تهديداته��ا. نحن طرحن��ا حاً، هن��اك نقاط 
حدودية متنازع عليها مع إس��رائيل، فلنحل النزاع حول 
هذه النقاط أوالً، ألنه ال ميكن إسرائيل أن تبني جداراً في 

أراضينا«.
واضح أن املوق��ف اللبناني الرس��مي يريد ان ينأى 
بنفس��ه عن الص��راع اإليراني - اإلس��رائيلي في املنطقة، 

لكن ماذا عن املوقف األميركي؟
نائ��ب مس��اعد وزي��ر اخلارجي��ة األميرك��ي ديفي��د 
س��اترفيلد ال��ذي زار لبن��ان 
قبل زيارة وزي��ر اخلارجية 
تيلرس��ون  ريكس  األميركي 
ملف��ات،  ع��دة  يحم��ل  كان 
منه��ا ما هو مرتب��ط بالنزاع 
احلدودي الب��ري بن لبنان 
والعدّو الصهيوني، ومنها ما 
له عاقة مبوضوع اخلاف 
النفطي حول البلوك 9، وكا 

امللفن ال يرى األميركيون أن فيهما مش��كلة بحسب ديفيد 
س��اترفيلد، بل املش��كلة األهم هي موضوع ساح »حزب 
الل��ه« الذي تطور املوق��ف األميركي منه بعد احلديث عن 
إنش��اء مصانع للصواري��خ اإليرانية في لبن��ان، وهو ما 
يعتبره األميركيون خطاً أحمر ألنه يهدد أمن »إس��رائيل« 
أوالً، ويتعارض مع القرارات الدولية، خصوصاً القرارين 

1701 و1559 ثانياً.
وه��ذا املوقف األميركي من س��اح »ح��زب الله« هو 
ال��ذي يرب��ك الرؤس��اء اللبنانين الثاث��ة، خصوصاً أنه 
يأتي في ظل العقوبات األميركية على »حزب الله« وعلى 
الش��خصيات واملؤسسات والش��ركات املؤيدة له، والتي 
كان��ت موض��ع بحث قبل ذل��ك أثناء زيارة مس��اعد وزير 
اخلزانة لش��ؤون مكافحة اإلرهاب مارش��ال بيلغنس��لي 
للبنان في ش��هر كان��ون الثاني املاضي، م��ا يدل على أن 
اإلدارة األميركية جادة في متابعة كل ما يتعلق ب�»حزب 
الله« في لبنان، س��واء كان ذلك يتعلق مبحاصرته مالياً 
أو بالعم��ل عل��ى إنه��اء مل��ف س��احه بعيداً عن س��لطة 

الدولة اللبنانية.
باختص��ار، األمور مفتوحة عل��ى كل االحتماالت في 
ظل وجود إدارة الرئيس ترامب املنسجمة انسجاماً كاماً 
مع مواقف العدّو الصهيوني ومطالبه، وال أحد يس��تطيع 

ضبط األمور إذا انفجر الوضع في املنطقة.{
بسام غنوم

حزب الله بين هّم االنتخابات ومواجهة العدوان
تعزيز الحضور والتعاون مع الجميع

ينش��غل املس��ؤولون ف��ي ح��زب الله ه��ذه األيام 
باالهتم��ام بكل اجلبه��ات الداخلي��ة واخلارجية. فمن 
جهة يولون االنتخابات النيابية املقبلة اهتماماً مميزاً 
عبر اللقاءات واالتصاالت مع معظم القوى السياسية 
واحلزبي��ة وتدريب املاكينات االنتخابية، وفي املقابل 
يتابع��ون التطورات في املنطق��ة واملواجهة مع العدّو 
الصهيوني، وال سيما بعد التطورات األخيرة واسقاط 
طائرة F16 اإلسرائيلية من خال املضادات الدفاعية 

السورية وتداعيات ذلك على لبنان واملنطقة.
فكيف ينظر املسؤولون في حزب الله لانتخابات 
النيابي��ة والتحالف��ات والنتائ��ج املتوقع��ة؟ وما هي 

نظرتهم ملستقبل الصراع مع العدّو الصهيوني؟
احلزب واالنتخابات النيابية

خل��وض  الل��ه  ح��زب  يس��تعد  كي��ف  بداي��ة، 
االنتخاب��ات النيابي��ة املقبل��ة؟ وم��ا ه��ي التحالفات 
املتوقع��ة؟ وم��اذا ع��ن النتائج الت��ي س��تفرزها  هذه 
االنتخابات؟ املس��ؤولون في حزب الل��ه، وخصوصاً 
نائ��ب األمن العام الش��يخ نعيم قاس��م، يتابعون كل 
تفاصي��ل االنتخاب��ات النيابي��ة، وجرى عق��د لقاءات 
املناط��ق  كل  ف��ي  االنتخابي��ة  للماكين��ات  موس��عة 
اللبناني��ة. وخال هذه اللقاءات جرى ش��رح تفاصيل 
القان��ون االنتخاب��ي ورؤية احل��زب للمرحل��ة املقبلة 

ودوره عل��ى صعيد الش��أن 
م��ن  واملوق��ف  الداخل��ي 
وه��ذه  املقبل��ة،  التحالف��ات 
أبرز النقاط التي يركز عليها 
احلزب في هذه االنتخابات:

حش��د  ض��رورة  اوالً: 
أوسع قاعدة شعبية من أجل 
املش��اركة ف��ي االنتخاب��ات، 
ألن هذه املش��اركة الواسعة 
تس��اعد احلزب وحلفاءه في 
حتقيق أفض��ل النتائج، ألنه 
كلم��ا زادت املش��اركة ارتفع 

احلاصل االنتخابي، ما يعزز حظوظ احلزب ودوره.
ثاني��اً: أن ه��ذا القان��ون القائ��م عل��ى النس��بية 
والصوت التفضيلي سيس��اعد في متثيل كل األطراف 
السياس��ية واحلزبي��ة، وخصوصاً الت��ي متلك قاعدة 
التن��وع  زي��ادة  إل��ى  وس��يؤدي  حقيقي��ة،  ش��عبية 
واحلض��ور ملختلف الق��وى السياس��ية، ومنها حلفاء 

احلزب.
ثالث��اً: يبدي احلزب اهتماماً كبي��راً لتعزيز دوره 
على صعيد مؤسس��ات الدولة اللبنانية، وهو يسعى 
لزيادة هذا الدور وتفعيله، رغم ادراك املس��ؤولن فيه 
حلج��م العقبات الكبيرة التي تق��ف في وجه االصاح 

ومكافحة الفساد.
رابعاً: شعار املعركة االنتخابية  لدى احلزب هو 
»نحمي ونبني«، وهذا يؤكد أن الدور الداخلي للحزب 

سيزداد في املرحلة املقبلة.
خامس��اً: س��يحرص احل��زب على اج��راء بعض 
التغيي��رات عل��ى صعيد املرش��حن مبا يتناس��ب مع 
رغب��ة القواع��د الش��عبية، عل��ى ان ُيعلَ��ن ف��ي األيام 

املقبلة.
س��يكون  التحالف��ات،  صعي��د  عل��ى  سادس��اً: 
التحال��ف األساس��ي م��ع حرك��ة أم��ل، وس��ُيدَعم كل 
احللفاء، مع ت��رك املجال للحلفاء إلقامة ما يناس��بهم 
من حتالفات ثنائية، وستتبلور صيغة التحالفات في 

الشهر املقبل.
وبالنسبة إلى النتائج، ليس لدى احلزب صورة 
نهائي��ة حوله��ا، ولك��ن املس��ؤولن في��ه يؤك��دون ان 
احلزب ال يس��عى إلى احلصول على أكثرية الثلثن أو 
الثلث الضامن أو األغلبية، ألن البلد ال يدار إال بالتوافق 

والتعاون بن جميع مكّوناته.
الصراع مع العدّو الصهيوني

ومبوازاة االهتمام بالشأن االنتخابي والداخلي، 

ف��ان ذلك ال مين��ع املس��ؤولن في احلزب م��ن زيادة 
االهتمام مبل��ف الصراع مع الع��دّو الصهيوني، وقد 
اس��تعاد ه��ذا املل��ف زخمه ف��ي الش��هرين األخيرين 
بعد قرار الرئيس األميرك��ي دونالد ترامب االعتراف 
بالقدس عاصم��ة للكيان الصهيوني. فقد عقد األمن 
الع��ام للح��زب الس��يد نصر الل��ه، لقاءات موس��عة 
فق على  م��ع كل قي��ادات املقاوم��ة الفلس��طينية، واتُّ
خط��ة عمل موح��دة ملواجه��ة التصعي��د األميركي – 
اإلسرائيلي، وما يجري اإلعداد له من خطط لتصفية 

القضية الفلسطينية باسم: صفقة القرن.
وتؤك��د مص��ادر  مطلع��ة عل��ى أج��واء احل��زب 
 F16 طائ��رة  اس��قاط  ان  اإلس��امية،  واملقاوم��ة 
اإلسرائيلية بنيران مضادات اجليش السوري يأتي 
في إط��ار ق��رار كبي��ر اتخذته ق��وى مح��ور املقاومة 
بالتصدي املباشر للعدوان الصهيوني على دول هذا 
احملور وقواه، لوضع قواعد جديدة ألي اش��تباك مع 

العدّو الصهيوني.
اإلس��امية  واملقاوم��ة  احل��زب  ق��ادة  ان  وم��ع 
يعتب��رون ان إمكاني��ة حص��ول ع��دوان إس��رائيلي 
واس��ع على لبن��ان أو دول املنطقة أمر مس��تبعد في 
األفق املنظور ألسباب عديدة، فإن ذلك ال مينعهم من 
تأكيد ضرورة االس��تعداد ملواجه��ة أي عدوان جديد 
والتص��دي ألية محاول��ة صهيونية للس��يطرة على 

األراضي اللبنانية أو الثروات النفطية.
اذن، ح��زب الله يجمع ف��ي املرحلة احلالية بن 
االهتمام بالش��أن الداخلي واالس��تعداد ملواجهة أي 
عدوان صهيون��ي جديد، وهو منفت��ح على التعاون 
م��ع اجلميع )كم��ا تؤك��د قيادت��ه(، والعم��ل لزيادة 

حضوره ودوره في كل الساحات.{
قاسم قصير

إسرائيل تحدد خطوطها الُحمر
في سوريا وتهدد إيران

قال رئيس احلكومة اإلس��رائيلية بنيامن ننت ياهو »إن إسرائيل وضعت خطوطاً حمراء بالنسبة 
إلى الوضع في سوريا، وستواصل التحرك مبوجبها«.

وأض��اف ننت ياه��و -في تصريحات اس��تهل بها اجللس��ة األس��بوعية حلكومته ي��وم األحد- أن 
إسرائيل »ستواصل بنفس الطريقة الرد على كل استفزاز«.

وجاءت تصريحات نتنياهو في س��ياق حديثه عن الهجوم الواسع الذي نفذه جيش االحتال في 
قلب سوريا بعد إسقاط املقاومات السورية مقاتلة إسرائيلية إثر اعتراض ما ذكرت تل أبيب أنه »طائرة 
مس��يرة إيرانية اخترقت أجواءها«. ويأتي اجتماع احلكومة األمنية اإلسرائيلية في جلسة استثنائية 

ملواصلة املشاورات التي انطلقت في أعقاب التدهور على اجلبهة الشمالية مع سوريا ولبنان.
وهاجم ننت ياهو في آخر تصريحاته إيران، واتهمها بانتهاك السيادة اإلسرائيلية، وهدد بالتصدي 

ل�»الوجود اإليراني املتزايد في سوريا ولبنان«.
وأبقى اجليش اإلس��رائيلي على حالة التأهب التي أعلنها في صفوف قواته في اجلوالن الس��وري 
احملتل، وس��ط تأكيدات بأن األمور تس��ير نحو التهدئة بعد تدخل روس��يا التي دعت تل أبيب إلى عدم 

التصعيد.{
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اليوم التالي إلسقاط الطائرة اإلسرائيلية

روسيا تضبط إيقاع التصعيد
بدا املش��هد، يوم األحد، بعد يوم من إس��قاط طائرة 
»إف 16« اإلس��رائيلية بنيران أطلقت من س��ورية متجهاً 
إل��ى التهدئ��ة امليدانية، مقاب��ل تصعيد سياس��ي من كل 
األط��راف، في ظ��ل محاول��ة إي��ران وحلفائها اس��تغال 
احلادث للحديث عن إرس��اء »قواعد جديدة« لاش��تباك 
مع إس��رائيل، على نحو يقّيد حراك األخيرة في س��ورية، 
مقابل متس��ك ت��ل أبيب مبوقفه��ا الراف��ض أي تغيير في 
قواعد اللعبة، والتش��ديد على أنها س��تواصل ضرب أي 
محاول��ة للمس بها. وس��ط كل ذل��ك، بدت روس��يا العباً 
أساس��ياً في هذا الصراع، بعد تدّخلها السريع للمطالبة 

بوقف التصعيد.
وسعى محور إيران - النظام السوري - حزب الله، 
إلى اس��تثمار إسقاط الطائرة للحديث عن قواعد اشتباك 
جديدة مع إسرائيل في سورية، إذ قال أمن مجلس األمن 
القوم��ي اإليران��ي )علي ش��مخاني( إن النظام الس��وري 
س��يرد على أي هجوم إس��رائيلي، بعد إس��قاطه الطائرة 
احلربية اإلس��رائيلية الت��ي اقتحمت األجواء الس��ورية. 
وأض��اف ش��مخاني أن إس��قاط الطائرة اإلس��رائيلية من 
قبل الدفاعات اجلوية الس��ورية غّير معادلة عدم توازن 
القوى في املنطقة، نافياً وجود أي دور إليران في إسقاط 
املقاتلة اإلسرائيلية، قائاً إن الدفاعات اجلوية السورية 
أس��قطتها. وجاء ذلك بعدما كان »حزب الله« قد قال يوم 
الس��بت إن إس��قاط الطائرة اإلس��رائيلية ُيعتب��ر »بداية 
مرحلة استراتيجية جديدة تضع حداً الستباحة األجواء 

واألراضي السورية«.
عل��ى اجلانب اآلخ��ر، صّع��دت إس��رائيل تهديداتها 
ض��د إيران. وأثن��ى رئيس ال��وزراء اإلس��رائيلي بنيامن 
ننت ياهو على الغارات اإلس��رائيلية يوم الس��بت، مؤكداً 
أنها ش��ّكلت »ضربة قوية للقوات اإليرانية والس��ورية«. 
وقال نتنياهو في مس��تهل االجتماع األسبوعي حلكومته 
يوم األحد: »وّجهنا أمس )الس��بت( ضربة قوية للقوات 
اإليراني��ة والس��ورية«، مضيف��اً: »أوضحن��ا للجميع أن 
قواع��د االش��تباك اخلاص��ة بنا ل��ن تتغير ب��أي طريقة. 

سنواصل ضرب كل من يحاول ضربنا«.
وكان ن��نت ياهو قد بحث هذه التطورات مع الرئيس 

الروس��ي فادميير بوتن خ��ال اتصال هاتف��ي بينهما. 
وقال ننت ياهو إنه اتفق مع بوتن على استمرار التنسيق 
األمني ب��ن الطرفن، وإن إس��رائيل س��تواصل التصدي 
»ألي اعت��داءات« إيراني��ة م��ن س��ورية. من جهت��ه، قال 
بيان للكرملن إن بوتن أكد لننت ياهو ضرورة جتّنب أي 
خطوات ميك��ن أن تؤدي إلى مواجهة خط��رة جديدة في 

املنطقة.
ويبدو دور روس��يا أساسياً في تهدئة األوضاع بعد 
حادث يوم الس��بت، وهو م��ا برز ف��ي كام لنائب رئيس 
جلنة شؤون الدفاع في مجلس النواب الروسي )الدوما( 
يوري ش��فيتكن، الذي قال إن روس��يا مستعدة للتعاون 
مع كل الدول من أجل التهدئة في س��ورية واملنطقة. لكن 
البرملاني الروسي أضاف أن التطورات األخيرة وإسقاط 
املقاتل��ة اإلس��رائيلية كان��ا نتيج��ة »لع��دوان ارتكبت��ه 
إس��رائيل باختراقها األجواء الس��ورية«، مش��يراً إلى أن 

حتركات إسرائيل ُتثير أسئلة.
ف��ي املقاب��ل، كان وزير االس��تخبارات اإلس��رائيلي، 
يس��رائيل كات��س، يق��ول إن حكومت��ه بضربه��ا مواق��ع 
إيرانية رئيسية في س��ورية أرسلت رسالة واضحة إلى 
إيران، بأنها لن تتس��امح مع أي وجود عس��كري إيراني 
بالقرب من حدودها. وقال كاتس، في تصريحات له يوم 
األحد، إن »إيران سوف تستغرق وقتاً حتى تدرك الكيفية 
التي عرفت بها إس��رائيل تلك املواق��ع وضربتها«. وحّذر 
اإليراني��ن من أنه��م »يعبرون خطوطاً حم��راء ويلعبون 
بالن��ار«، معتبراً أن الوجود اإليراني في س��ورية يش��كل 
تهديداً ليس إلسرائيل فحسب بل للمنطقة بأكملها، داعياً 
جمي��ع األطراف اإلقليمي��ة والدولية إلى العم��ل معاً ملنع 

إيران من فرض نفسها في سورية ودعم »حزب الله«.
إلى ذل��ك، وفيما يق��وم جيش االحتال اإلس��رائيلي 
بتعزي��ز دفاعاته اجلوية ش��ماالً على احل��دود مع لبنان 
وس��ورية، وس��ط ه��دوء ح��ذر يس��ود منطق��ة اجلوالن 
اجل��و  س��اح  قي��ادة  رئي��س  ق��ال  احملتل��ة،  الس��ورية 
اإلس��رائيلي، العقيد تومر بار، إن »التصعيد اإلس��رائيلي 

اجلبه��ة  عل��ى  اإليران��ي   -
لك��ن  انته��ى،  الش��مالية 
اجلي��ش يواص��ل متابعة ما 
يحدث في سورية«. وأضاف 
لإلذاع��ة  تصريح��ات  ف��ي 
اإلس��رائيلية: »يب��دو اآلن أن 
احل��دث ص��ار وراءن��ا، لكننا 
نواصل املتابع��ة والتخطيط 
وأضاف:  املقبلة«.  للعمليات 
منن��ع  نح��ن  ع��ام  »بش��كل 

تكري��س الوجود اإليراني، ومننع نقل الوس��ائل القتالية 
حل��زب الل��ه، واجلمه��ور اإلس��رائيلي غي��ر مطل��ع دائماً 
اإلس��رائيلي  املس��ؤول  وقل��ل  النش��اطات«.  ه��ذه  عل��ى 
م��ن أهمي��ة إس��قاط الطائ��رة اإلس��رائيلية، مش��يراً إل��ى 
مواصلة التحقيقات ملعرفة مابس��ات ذل��ك. ومثله فعل 
رئيس أركان اجليش اإلس��رائيلي األس��بق، اجلنرال دان 
حالوت��س، ال��ذي دع��ا إل��ى »وضع األم��ور ف��ي نصابها 
دون تهوي��ل«، قائاً: »لقد وقع حدث غي��ر مألوف، ولكن 
ينبغي عدم حتويل أمر إسقاط طائرة إلى محور النقاش، 
فاالفت��راض أن��ه ميك��ن القي��ام بعملي��ات دون التعرض 
ألي إصاب��ة ه��ي فرضية منقطع��ة عن الواق��ع«. وخافاً 
للمحلل��ن الذين أب��دوا خيبة أم��ل من املوقف الروس��ي، 
اعتبر حالوتس أن »الوجود الروس��ي في سورية يخفف 
املهمات على إس��رائيل، ألن هناك م��ن نتحدث معه لننقل 
له الرسائل، ويجب اس��تغال هذا األمر لتحقيق مصالح 

إسرائيل االستراتيجية«.
في غضون ذلك، أكدت واش��نطن مساندتها الكاملة 
إلس��رائيل ضد أي تهديدات إيرانية. وقال البيت األبيض 
األميركي إن »إلس��رائيل احلق في الدفاع عن نفسها ضد 
الق��وات الس��ورية واملليش��يات املوالي��ة«، داعي��اً إيران 
وحلفاءه��ا إل��ى وق��ف »األعم��ال االس��تفزازية« والعمل 
من أجل الس��ام اإلقليم��ي. كذلك، قالت املتحدثة باس��م 
اخلارجية األميركية هيذر ن��اورت إن »الواليات املتحدة 
قلق��ة للغاية م��ن تصاعد العن��ف على حدود إس��رائيل، 
وتدع��م بق��وة حق إس��رائيل الس��يادي ف��ي الدف��اع عن 
نفس��ها«. وأضاف��ت أن »تصاع��د التهديد املتعم��د الذي 
متثل��ه إي��ران وطموحه��ا الس��تعراض قوته��ا وهيمنتها 
يعرضان للخطر كل الش��عوب ف��ي املنطقة من اليمن إلى 

لبنان«.

من جهت��ه، دعا األمن العام لألمم املتحدة، أنطونيو 
غوتيري��س، إل��ى وقف ف��وري للتصعي��د بع��د الغارات 
اإلس��رائيلية األعنف. وقال املتحدث باس��م األمم املتحدة 
س��تيفان دوجاريك في بي��ان إن غوتيري��س »يتابع عن 
كثب التصعيد العس��كري املقلق في س��ورية والتوس��ع 

اخلطير للنزاع خارج حدودها«.
وانقس��م احملللون في تقييم التط��ورات األخيرة في 
س��ورية. وفيما اعتبر بعضهم أن الضربات اإلس��رائيلية 
ملواق��ع عس��كرية إيراني��ة ف��ي س��ورية ق��د تك��ون متت 
بالتنس��يق مع روس��يا في محاولة من األخيرة لتحجيم 
دور إي��ران ف��ي س��ورية، واالس��تفراد بامللف الس��وري، 
رأى آخ��رون أن العملي��ة، وإن مت��ت برض��ى روس��ي، إال 
أنها كان��ت مبب��ادرة إيرانية، في محاول��ة لفرض قواعد 
جديدة لاش��تباك مع إسرائيل في س��ورية. وقال احمللل 
السياس��ي ش��ادي عبدلل��ه، إن م��ا ج��رى م��ن إس��قاط 
الطائرة اإلس��رائيلية يأتي  محاولة من النظام الس��وري 
وإي��ران بعد أن استش��عرا بالقوة لوضع ح��د للضربات 
اإلس��رائيلية داخ��ل س��ورية أو احل��د منه��ا، خصوص��اً 
أنه��ا باتت تس��تهدف على نح��و متزايد أهداف��اً إيرانية، 
األم��ر الذي يه��دد الوج��ود اإليراني في س��ورية، ويضع 

استراتيجية طهران هناك في مهب الريح.
مقابل ذلك، برز حديث الفت ملعلقن إسرائيلين عن 
أن أحداث الس��بت دلت على أن إسرائيل تدفع ثمن غياب 
الواليات املتحدة ع��ن املنطقة. وقال اخلبير اإلس��رائيلي 
ف��ي الش��ؤون الدولية ن��داف إي��ال، إن التصعي��د األخير 
كش��ف أن الغياب األميركي عن املنطق��ة هو ما بات ميثل 
التح��دي االس��تراتيجي ال��ذي تواجه إس��رائيل تبعاته، 
مشدداً على أن مفاعيل الغياب األميركي أكثر خطورة من 

مظاهر التدخل الروسي في سورية.{

بقلم: عدنان علي

مختلفة، ال س��يما القوات اجلوية«، منّوهاً بأن »حميميم 
نقلت إلى السيادة الروسية ل�49 سنة قادمة، مع إمكانية 
التمديد، كما أنها صودرت عمليا من أراضي سوريا«، في 
حن، »س��مح نظام األس��د لروس��يا بزيادة املرسى الذي 
كان حت��ت تصرفها في مين��اء طرطوس منذ عهد االحتاد 
الس��وفياتي، وس��يتم توس��يع املنش��أة الضيقة نس��بياً 
لتصب��ح قاع��دة بحري��ة حقيقي��ة«، وفق الباح��ث الذي 
كش��ف أنه مت إحاطة املوقعن بأطواق حراسة متطورة، 

ضمن أمور أخرى، منها صواريخ أرض- جو متطورة«.
وف��ي الظاهر، »اإلجناز الروس��ي اكتم��ل، ولكن اآلن 
تأتي املهم��ة املركبة حلمايته، فمن��ذ اللحظة التي أقيمت 
فيه��ا القواع��د، أصبح��ت ورقة مس��اومة في ي��د الدولة 
املضيف��ة س��وريا، وه��ذا م��ن ش��أنه أن يج��ذب روس��يا 

ملواجهة بخاف رغبتها«.
وق��ال: »ه��ذا بالضب��ط م��ا حص��ل ف��ي مص��ر زمن 
حرب االس��تنزاف، وفي س��وريا نفس��ها في حرب لبنان 
األول��ى«، مضيفا: »وفي احلالتن، كانت في املكان قواعد 
س��وفياتية، وفي كليهما وجدت موس��كو نفسها تتصدى 

حلرب ال تريدها«.
لك��ن »الوض��ع الي��وم مختل��ف، فنح��ن نتحدث مع 
ال��روس، واحلكومة اإلس��رائيلية تقوم بعم��ل ال بأس به 
ف��ي كل ما يتعلق بالتنس��يق مع الكرمل��ن، ولكن أحداث 

السبت األخيرة ال تزال مبثابة إشارة حتذير«. 
وذك��ر دول��ن أن »قاع��دة تيف��ور التي أقلع��ت منها 
الطائ��رة اإليراني��ة غي��ر املأهول��ة، يس��تخدمها ال��روس 
أيض��ا«، مؤك��داً أن »الضرب��ة ملنظوم��ة الدف��اع اجل��وي 
حول دمش��ق -التي أقيمت مبس��اعدة روس��ية- كشفت 

دمشق«.
وقال: »يوجد الكثير للجنراالت في موسكو من أجل 

التفكير فيه، وإلسرائيل أيضاً«.{

رغم م��ا حققته روس��يا م��ن إجنازات عس��كرية في 
س��وريا، رج��ح باح��ث إس��رائيلي في الش��أن الروس��ي 
دخول موس��كو في ح��رب ال تريدها؛ دفاع��اً عن قواعدها 

العسكرية التي أقامتها في األراضي السورية.
وف��ي الوقت الذي أش��علت فيه األض��واء حتى وقت 
متأخر في قيادة األركان الس��ورية، يوم السبت املاضي، 
»بس��بب التصعي��د ب��ن إس��رائيل ومح��ور املمانعة في 
س��وريا، تذكر جنراالت الكرملن أياماً ومش��اكل أخرى«، 
وفق الباحث اإلس��رائيلي املختص بالتدخل الروسي في 

الشرق األوسط، بوريس دولن. 
وأش��ار إلى أنه »في نهاية عام 2015 بعثت روسيا 
بجنودها إلنقاذ نظام بش��ار األس��د، وعلى مدى س��نتن 
-وعملي��ا حتى الي��وم- ضربت طائراته��ا معاقل الثوار، 

دون متييز بن املقاتلن واملدنين«.
ون��ّوه الباحث، في مق��ال له بصحيف��ة »معاريف« 
العبرية، بأن »روس��يا جعلت من س��وريا مختبر س��اح 
كبي��راً؛ لتجربة أكثر م��ن 160 نوعاً من الس��اح اجلديد 

في املعارك«.
وأوضح أنه »كان من املهم لوزارة الدفاع الروس��ية 
إكساب جنودها جتربة عسكرية، وقد أداروا تداوالً مكثفاً 
للمقاتلن والوحدات«، كاش��فاً أن »نح��و 50 ألف جندي 

روسي شاركوا في احلرب السورية«.
ورأى دول��ن أن »اجلائ��زة احلقيقي��ة الت��ي حص��ل 
عليها الروس كانت القواعد«، مضيفاً: »لقد حلمت روسيا 
مبعقل في البحر املتوس��ط منذ أي��ام القياصرة، وعندما 
بدأت بنقل القوات إلى سوريا، تسلمت مطاراً مهجوراً مع 
اس��م غريب )حميميم(، وهو ما يجدر بنا أن نعتاد عليه، 

فا بّد أننا سنسمع عنه كثيراً«.
وأضاف: »لقد جعل اجليش الروس��ي القاعدة بلدة 
عس��كرية حقيقي��ة، تس��كن فيه��ا وتنطلق منه��ا وحدات 

باحث إسرائيلي يرجح حربًا في سوريا 
بمشاركة روسية.. كيف؟

سوريا.. قوات المعارضة
تأسر 400 عنصر من داعش في إدلب

ي��وم  الس��ورية  املعارض��ة  ق��وات  أس��رت 
الثاث��اء400 عنص��ر م��ن تنظيم »داع��ش«، خال 
محاولته��م دخ��ول مناط��ق »خف��ض التوت��ر« ف��ي 
محافظة إدلب شمال غربي سوريا بعد فتح النظام 
مم��راً لهم. وقال مراس��ل األناضول ف��ي املنطقة، إن 
ذلك جاء خال عملية مش��تركة لق��وات املعارضة، 
دخ��ول  ف��ي  داع��ش  خط��ة  أفش��لت  العملي��ة  وأن 

املنطقة.
ش��كلوا  معارض��اً  فصي��اً   12 أن  وأض��اف 
غرف��ة عملي��ات أطلق��وا عليها اس��م »دح��ر الغزاة« 
وقتل��وا خال عملية مش��تركة في الريفن الش��رقي 
واجلنوبي من إدل��ب العديد من إرهابيي »داعش«، 
فيما بدأت عملية تفكك التنظيم الذي يحاول دخول 

إدلب عبر القتال.
املذك��ورة،  العملي��ات  غرف��ة  متح��دث  وق��ال 
ناجي أبو حذيفة، في حديث ملراس��ل األناضول، إن 
عمليتهم ضد التنظيم اإلرهابي الذي يحاول التقدم 
نحو إدل��ب من مناطق س��يطرة النظام الس��وري ال 
ت��زال مس��تمرة. وأضاف: »لق��د قمنا بأس��ر حوالي 
400 عنص��ر م��ن داع��ش بينه��م 80 جريح��اً، ف��ي 

الريفن اجلنوبي والشرقي إلدلب«.
وأش��ار إل��ى أن غرف��ة عمليات »دح��ر الغزاة« 

تضم حوالي ألفي مقاتل، الفتاً إلى أنهم أوقفوا تقدم 
داعش عبر تش��كيل خط��وط دفاع ف��ي بداية األمر، 
ومبهاجمتهم في وقت الحق. وأوضح أنهم سيطروا 
خ��ال العملي��ة على ق��رى »أم حاح��ل« و»هوين« 

و»الزرزور« في الريف اجلنوبي من إدلب.
وشدد على أن االش��تباكات بن داعش وقوات 
املعارض��ة تكثفت خ��ال األربعة أي��ام األخيرة، في 
الريف��ن الش��رقي واجلنوب��ي م��ن إدل��ب. وأك��د أن 
داع��ش ب��دأ يتفكك ف��ي املنطق��ة إثر تكبده خس��ائر 
فادحة، وأن عناصره بدأوا يتحركون بش��كل منفرد 

نتيجة فقدان التنظيم لهرمه القيادي.
م��ن جه��ة ثانية نوه��ت مص��ادر محلي��ة بأن 

التنظيم بدأ مبرحلة التفكك، وانسحب من بؤره.
جت��در اإلش��ارة إل��ى أن نظ��ام األس��د، يجري 
تعاون��اً تكتيكياً م��ع داعش، إلدخاله��م إلى مناطق 
خف��ض التوتر ف��ي إدلب بغي��ة التقدم ف��ي املنطقة 

على حساب قوات املعارضة.
يذك��ر أن النظام الس��وري كان قد فتح الطريق 
أمام عناصر داعش وس��مح له��م باالنتقال من بلدة 
خنيفيس مبحافظة حماة غربي الباد، نحو مناطق 
س��يطرة ق��وات املعارض��ة الس��ورية واملجمع��ات 

املعارضة للنظام في إدلب.
ق��وات  وكان��ت 
النظام وداعش اللذين 
بالتنس��يق  حت��ركا 
ف��ي م��ا بينهم��ا، ق��د 
أحرزا تقدماً كبيراً في 
مناطق واس��عة على 
أش��هر،  ثاث��ة  م��دى 
القص��ف  نتيج��ة 
التمهي��دي  اجل��وي 
روس��ية  ملقات��ات 
على مناطق س��يطرة 
العس��كرية  الق��وات 

املعارضة للنظام.{
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قرارات السلطة الفلسطينّية تراوح مكانها
شراء وقت بغياب أوراق القوة

ينهمك الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأعضاء 
من القيادة الفلسطينية، بزيارات دولية، على أمل النجاح 
في إيجاد إطار دولي متعدد يأخذ على عاتقه رعاية عملية 
السام، دون اخلوف من الواليات املتحدة األميركية التي 
احتكرت عملية الس��ام بن الفلس��طينين واإلسرائيلين 

بشكل مطلق منذ اتفاق أوسلو في العام 1993.
ويبدو أن خيارات القيادة الفلسطينية تراوح مكانها 
في ما يش��به ش��راء الوقت ال أكثر، على أمل حدوث تغيير 
إقليم��ي أو دول��ي يغّي��ر م��ن املعادل��ة احلالي��ة، إذ تظهر 
تباط��ؤاً ف��ي تنفيذ أي ق��رار أو اتخ��اد خطوة إل��ى األمام. 
واجتمع��ت اللجن��ة التنفيذي��ة ملنظمة التحرير ملناقش��ة 
تطبي��ق قرارات املجلس املركزي، بعد نحو عش��رين يوماً 
على االجتماع األخير، من دون إعان تنفيذ أي من قرارات 
املجل��س املركزي، في ظل فش��ل حركة »فت��ح« في قيادة 
مقاومة ش��عبية ميدانية حقيقية، رغم جهودها اإلعامية 
ومحاوالته��ا الدؤوبة في األس��ابيع املاضية، وهو فش��ل 

ُيحسب أيضاً جلميع فصائل العمل الوطني الفلسطيني.
وب��ات من الواض��ح من ق��رارات اللجن��ة التنفيذية، 
الت��ي اجتمعت في الثالث من ش��باط احلالي، أن التباطؤ 
ف��ي تنفيذ قرارات املجلس املركزي ه��و العنوان، إذ قررت 
تش��كيل جلن��ة علي��ا لتنفي��ذ ق��رارات املجل��س املركزي، 
وطلب��ت من احلكومة البدء فوراً بإعداد خطط ومش��اريع 
خلطوات فك االرتباط مع االحتال اإلس��رائيلي على كافة 
املس��تويات، دون أن يك��ون هن��اك أي س��قف زمني لهذه 
الق��رارات. وعلم��ت »مصادر مطلعة أن عب��اس كلف أمن 
س��ر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحري��ر، صائب عريقات، 
ت��رؤس اللجنة العليا، التي س��تكون مبش��اركة عضوين 
م��ن اللجن��ة التنفيذي��ة وعضوي��ن م��ن اللجن��ة املركزية 
حلرك��ة »فت��ح« وعضوي��ن م��ن احلكومة، بس��قف زمني 
ل��م يحدد بعد، بش��كل يؤكد ما ذهب إليه أحد املس��ؤولن 
املطلع��ن ب��أن »القي��ادة ستش��تري الوقت، ول��ن حترق 
جمي��ع املراح��ل، ألنها لم تع��د متلك أوراق ق��وة تذكر، وال 
س��يما بعد تخلي الدول العربية عنها«. وأوضح املصدر، 
أن »الس��عودية ودوالً عربية أخرى تواصلت مع القيادة، 
وطلب��ت منها عدم رفض صفقة الرئيس األميركي، دونالد 
ترامب، إال بعد أن تطلع عليها، ألنها ليس��ت بالسوء الذي 

تعتقده القيادة الفلس��طينية«. وق��ال: »حتى األوروبيون 
طلب��وا من عباس االنتظار ملعرف��ة تفاصيل صفقة ترامب 

قبل أن يرفضها«.
وفض��اً عم��ا ذك��ر، يؤك��د مص��در مطل��ع أن »هن��اك 
أوساطاً في القيادة الفلس��طينية باتت تذهب إلى املنحى 
ذاته في التفكير، قائلة إن حصول الفلس��طينين على 60 
ف��ي املائة من الضفة الغربية حس��ب الصفقة ليس باألمر 
الس��يئ، ف��ي ظل ع��دم امت��اك القي��ادة الفلس��طينية أي 
خيارات أخرى«. وقال املصدر: »هناك تخلٍّ عربي واضح 
عن القيادة الفلس��طينية، وتصريح��ات امللك األردني عبد 
الله الثاني إلى )قناة( سي أن أن أخيراً حول عدم التخلي 
عن الدور األميركي، وعدم وجود خطة بديلة لدى القيادة 
الفلس��طينية والعربية، فضاً عن االتصاالت الس��عودية 
بع��دم التصعي��د وانتظ��ار تفاصي��ل الصفق��ة، يزي��د من 

تشاؤم القيادة«.
لك��ن عضو اللجنة التنفيذية ملنظم��ة التحرير، أحمد 
مجدالن��ي، يؤكد أن »القي��ادة الفلس��طينية لديها قرارات 
املجل��س املركزي لتنفذها، وهي ق��رارات بالغة األهمية«. 
وق��ال إن »اجتم��اع اللجن��ة التنفيذي��ة ملنظم��ة التحري��ر 
طل��ب من احلكومة وض��ع خطة وآلية عم��ل لتطبيق قرار 
فك االرتباط مع االحتال اإلس��رائيلي، ومت تش��كيل جلنة 
عليا لوضع خط��ة وآليات عمل لتطبيق ق��رارات املركزي 
املتعلقة باجلوانب السياسية والدبلوماسية والقانونية 
والوحدة الوطنية واملقاومة الش��عبية«. وحول الس��قف 
الزمني لتطبيق هذه القرارات، قال مجدالني: »أكيد هناك 
سقف زمني، وأتوقع االنطاق بتنفيذ هذه القرارات بشكل 
ج��دي قبل نهاية العام احلال��ي«. وأضاف: »هذا ما ميكن 

القيادة الفلسطينية أن تفعله، وال يوجد شيء بديل«.
أم��ا على صعي��د التحرك اخلارج��ي، فيلتقي عباس 
بالرئي��س الروس��ي فادميير بوت��ن في موس��كو، وذلك 
اس��تكماالً التصاالت س��ابقة مع روسيا. وس��بق ذلك لقاء 
فلس��طيني مع الصن ووزراء اخلارجي��ة األوروبين، في 
محاولة حثيثة من عباس إليجاد إطار دولي متعدد يرعى 
عملية الس��ام. وق��ال مجدالني: »هن��اك تعديل جوهري 

ف��ي املوق��ف األوروبي، إذ أك��دوا أن قرار االعت��راف بدولة 
فلس��طن لم يعد قراراً جماعياً لدول االحتاد األوروبي، بل 
مت التواف��ق على أن يقرر كل بلد هذا األمر وحده، والتفاؤل 
يكم��ن بأن هن��اك 11 بلداً أوروبياً كان��ت برملاناتها قررت 
القليل��ة  الس��نوات  خ��ال  فلس��طن  بدول��ة  االعت��راف 
املاضية«. وكش��ف أن »أبو مازن سيقدم رؤيته حول حل 
القضية الفلسطينية ارتكازاً على قرارات الشرعية الدولية 
والقان��ون الدولي ومبادرة الس��ام العربية، أمام مجلس 
األمن في العش��رين من الش��هر احلالي«. وقال: »ال يوجد 
ش��يء مفاجئ أو مختلف في رؤية الرئيس التي س��بق أن 

أعلنه��ا في خطابه أمام املجلس املركزي منتصف الش��هر 
املاض��ي، والتي تس��تند إلى دول��ة فلس��طينية في حدود 
الرابع من حزي��ران 1967 وعاصمتها القدس الش��رقية، 
وتبادل طفيف في األراضي بنفس القيمة واملقدار«. وكان 
عباس قد زار مصر وتركيا وقطر والسعودية وفرنسا بعد 
قرار ترامب االعتراف بالقدس »عاصمة« لدولة إس��رائيل 
في كانون األول 2017، فيما استأنف هذه اجلوالت مطلع 
العام احلالي لتش��مل مص��ر وبلجي��كا وإثيوبيا واألردن، 
في إطار جهوده إلقناع ال��دول بأهمية وجود إطار متعدد 

لعملية السام ُينهي االحتكار األميركي.{

رام الله �� نائلة خليل

الرؤية التركّية للحل في سوريا.. والتسوية التي تريد
مع ازدحام األجندات الدولية املتعلقة بحل األزمة 
الس��ورية م��ن جنيف إلى أس��تانا إلى سوتش��ي، وفي 
ظل تعّق��د الوضع امليداني وتعّثر املس��ار السياس��ي؛ 
تبرز أهمية األدوار التي تلعبه��ا كافة األطراف الفاعلة 

واملؤثرة في القضية السورية.
تطور وأولويات

على مدى الس��نوات الس��بع الفائتة، بن��ت تركيا 
سياس��اتها إزاء القضية الس��ورية اعتم��اداً على ثاثة 
عوامل رئيسة؛ هي: تطورات املشهد امليداني، وجتليات 
املقاربة الدولية لألزمة، وانعكاس��ات الوضع الداخلي 

في تركيا.
بدأت األحداث بس��وريا في آذار 2011 على شكل 
احتجاجات ش��عبية، ما لبثت أن تطورت س��ريعاً إلى 
ثورة ش��عبية، ث��م إلى ثورة مس��لحة تأُث��راً بالتعامل 
األمن��ي من النظ��ام والدع��م اإلقليمي ال��ذي وصل إلى 

السورين.
ومع تفاقم اخلي��ار األمني للنظام وارتفاع س��قف 
-مب��رور  س��وريا  حتول��ت  اخلارجي��ة؛  التدخ��ات 
الس��نوات- إلى حرب بالوكالة، ثم إلى س��احة صراع 
دولي بأيٍد محلية وإقليمية، وتفلتت إمكانات احلل من 

أيدي السورين وتعلقت باملنابر الدولية.
وبناء على ذلك، وبالتفاعل مع عوامل أخرى مهمة؛ 
انتقل املوقف التركي وتدّرج من حث بش��ار األسد على 
اإلص��اح في البداي��ات األولى مرفقاً م��ع دعم املطالب 
الش��عبية، إلى تبني املعارضة السورية وتقدمي الدعم 
لها ابتداًء من 2012، إلى املطالبة برحيل األس��د حتى 
ع��ام 2015 ح��ن حتولت إل��ى قبول احلل السياس��ي 
املتمثل في مسار جنيف ثم أستانا، مبا شمله من رضا 
ضمني عن بقاء األس��د فت��رة انتقالية ولك��ن ليس في 

سوريا املستقبلية.
ليس��ت تركيا قوة عظمى، لكنها أيضاً ليست دولة 
عادية وقليلة التأثير في 
متلك  السورية.  القضية 
أنق��رة ع��دة أوراق ق��وة 
الصعوب��ة  م��ن  جتع��ل 
مب��كان اس��تبعادها من 
آلي��ة احل��ل في س��وريا 
مصاحله��ا  جتاه��ل  أو 
دول��ة  فه��ي  بالكام��ل. 
إقليمية مؤثرة ومجاورة 
وحدوده��ا  لس��وريا، 
املش��تركة معها تعطيها 

الكثير م��ن امليزات، إضافة الس��تضافتها ثاثة ماين 
مواطن س��وري على أراضيها. وتبقى أهم أوراق تركيا 
ه��ي عاقاته��ا اجلي��دة ونفوذها لدى طيف واس��ع من 
املعارضة السورية السياسية والعسكرية، ووجودها 
العس��كري بس��وريا عبر »درع الف��رات« واآلن »غصن 

الزيتون«.
تصوغ أنقرة موقفها من القضية الس��ورية وسبل 
حلها وفق أولويات ثاث: أوالها تأمن وقف إطاق نار 
يش��مل عموم األراضي الس��ورية، مبا يش��ّكل األرضية 
حل��ل سياس��ي، ويوقف اس��تنزاف مختل��ف األطراف، 
ويتي��ح الفرص��ة لع��ودة قس��م كبي��ر م��ن الاجئ��ن 

السورين وبدء أعمال اإلعمار.
األولوية الثانية هي احلفاظ على وحدة األراضي 
التقس��يم  س��يناريوهات  تفعي��ل  ومن��ع  الس��ورية 
والتجزئ��ة، مب��ا يخ��دم س��وريا ودول اجل��وار وف��ي 
مقدمته��ا تركيا. بينما تتمثل األولوي��ة الثالثة في منع 
تش��كيل دويل��ة أو ممر باس��م القومية الكردي��ة يديره 
ح��زب االحت��اد الدميقراط��ي، أي الف��رع الس��وري من 
حزب العمال الكردس��تاني املُدَرج على قوائم اإلرهاب 

التركية واألميركية واألوروبية.
تعتب��ر أنق��رة مش��روع الدويل��ة الكردي��ة خط��راً 
مباشراً على أمنها القومي، باعتبارها حاجزاً سياسياً 
وجغرافياً بينها وبن سوريا والعالم العربي، ومبا قد 
متثله من منصة إلطاق عمليات للعمال الكردس��تاني 
نحو أراضيها، كما حصل في ش��مال العراق منذ حرب 

اخلليج الثانية، إضافة إلى انعكاس��اتها السلبية على 
امللف الكردي داخل تركيا.

وهكذا، أصبح منع إنشاء الدويلة الكردية بوصلة 
للسياس��ة التركية بش��أن س��وريا، والناظ��م ملختلف 
الق��رارات والسياس��ات املتعلق��ة بها، خصوص��اً عند 

املفاضلة بن املسارات والقرارات.
تدرك أنقرة أهمية التنس��يق مع موسكو الستمرار 
وجودها على األراضي السورية بشكل سلس ومقبول 
ودون حتدي��ات حقيقي��ة، خصوص��اً في ظ��ل إطاقها 
عملي��ة »غص��ن الزيتون« الدائ��رة حالي��اً، لكنها أيضاً 
تع��رف أن عاقاته��ا اجليدة م��ع املعارضة الس��ورية 
السياسية والعسكرية هي أهم أوراق قوتها على املدى 

البعيد.
ولذلك فهي تعمد إلى نوع من التوازن أو املواءمات 
بن تفاهماتها مع روسيا مبا ال ينهي املعارضة متاماً، 

ودعمها لألخيرة مبا ال يضر التفاهمات مع موسكو.
كذل��ك، تع��ي أنق��رة أهمي��ة وق��ف إط��اق الن��ار 
واس��تتباب األم��ن في مناط��ق خفض التصعي��د، لكن 
لي��س عل��ى قاع��دة غ��ض النظ��ر عن تق��دم املش��روع 
الكردي عل��ى حدودها اجلنوبية، وهو املش��روع الذي 
أثبتت تركيا أنه��ا عازمة على عرقلته بغض النظر عن 

الظروف ومواقف مختلف األطراف.
وم��ن منطل��ق أولوي��ة مواجه��ة مش��روع ح��زب 
االحت��اد الدميقراط��ي؛ أتت عمليت��ا درع الفرات في آب 
2016، وغص��ن الزيت��ون ف��ي كانون الثان��ي 2018، 
ملن��ع التواص��ل اجلغراف��ي ب��ن الكانتون��ات الكردية 
في الش��مال الس��وري وتضييق مس��احات س��يطرتها 
امليدانية، وتأمن احل��دود التركية، وتقويض مقومات 
إنشاء الدويلة، وقفل الباب أمام إمكانية وصولها ملياه 

البحر املتوسط كشرط رئيسي الستقالها التام.

رؤية مستقبلية
تب��دو خي��ارات تركيا بالغ��ة التعقيد عل��ى رقعة 

بقلم: د. سعيد احلاج

قيادي في حماس: ناقشنا بالقاهرة
ملفات القدس والمصالحة وغزة

ق��ال خلي��ل احلّي��ة، عض��و املكت��ب السياس��ي 
حلركة املقاومة اإلسامية »حماس«، إن اللقاء الذي 
جمع وف��د حركته برئي��س جهاز املخاب��رات العامة 
املصري��ة، الوزي��ر عب��اس كامل، ي��وم الثاث��اء في 

مصر، ناقش عدة قضايا فلسطينية. 
وق��ال احلّية، خال اتص��ال هاتفي مع فضائية 
»األقص��ى« التابعة للحركة: »ناقش��نا ع��دة ملفات، 
أبرزه��ا قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب بش��أن 
القدس، وملف املصاحلة الفلسطينية، وأزمات قطاع 

غزة، واالستيطان اإلسرائيلي، ومعبر رفح«. 
وأضاف: »أكدنا للمصري��ن أن موقفنا واضح، 
بأننا لن نقبل ولن نسمح أن تفرض اإلدارة األمريكية 

ما يتعارض مع ثوابت الشعب الفلسطيني«. 
وبش��أن ملف املصاحل��ة الفلس��طينية، أوضح 
احلّي��ة أن حركت��ه قدم��ت الكثي��ر م��ن أج��ل إنه��اء 
االنقس��ام.  وق��ال: »أكدن��ا أننا س��نعمل كل م��ا يلزم 

إلجناح املصاحلة«. 
وأش��ار احلية إلى أن رئيس املخابرات املصرية 
)عب��اس كامل( »أكد موقف مصر الثابت من القضية 
الفلس��طينية«، وأوضح أنهم »سيتابعون جهودهم 

في ملف املصاحلة الفلسطينية«. 
ووص��ف احلي��ة الزي��ارة بأنه��ا »ذات أهمي��ة 

بالغة، وتأتي وسط ترحاب مصري«. 
وضم وف��د »حم��اس« ع��دداً من الش��خصيات 
احلرك��ة،  رئي��س  أبرزه��م  احلرك��ة،  ف��ي  القيادي��ة 
إس��ماعيل هنّي��ة، وأعضاء املكتب السياس��ي؛ خليل 

احلية، وروحي مشتهى، وفتحي حماد. 
ومس��اء اجلمع��ة املاضي، غادر وف��د من حركة 
املقاوم��ة اإلس��امية »حم��اس« برئاس��ة إس��ماعيل 
هنّي��ة، رئيس املكتب السياس��ي للحركة، قطاع غزة 
عبر معب��ر رفح احل��دودي، متوجهاً إل��ى العاصمة 

املصرية القاهرة، للقاء مسؤولن مصرين. 
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الش��طرجن الس��ورية؛ فه��ي متوجس��ة م��ن ش��ريكتها 
اإلس��تراتيجية أميركا، ومضط��رة للتفاهم مع خصمها 
م��ع  التع��اون  بش��أن  ومنفتح��ة  روس��يا،  التقلي��دي 
النظام الس��وري ملواجهة املشروع االنفصالي الكردي، 
ومرغمة عل��ى املوازنة بن حليفها امليداني )املعارضة 
الس��ورية( وش��ريكها السياسي )موس��كو(، الذي هو 
أيض��اً )وللمفارق��ة( الداعم الرئيس��ي خلص��م حليفها 

امليداني.
تبدو األمور متناقضة ظاهرياً في سوريا، إذ يؤكد 
اجلمي��ع ض��رورة ووحدانية احل��ل السياس��ي، بينما 
يسعون جميعاً لزيادة املكاسب امليدانية واالنتصارات 
العس��كرية، باعتب��ار أن مس��احة الس��يطرة امليدانية 
تنعكس بشكل طردي على أوراق التفاوض في جنيف 

وأستانا ثم أخيراً في سوتشي.
ويبدو مؤمتر سوتشي مثاالً منوذجياً للحسابات 
الدقيق��ة الت��ي جتريها أنق��رة ملواقفها كأنها تس��ير في 
حق��ل ألغ��ام؛ فا هي تري��د إفش��ال املؤمتر ابت��داًء مبا 
يغضب الش��ريك الروسي، وال يناس��بها جناحه متاماً 

مبا يجمع كل األوراق في يد موسكو.
واحل��ل كان -ف��ي م��ا يب��دو- مش��اركة متدّني��ة 
املستوى، وتنس��يق مع املعارضة السورية للمشاركة 
املش��روطة الت��ي اس��تحالت انس��حاباً، وهو م��ا عنى 
انعقاد املؤمتر إلرضاء روس��يا، لكن م��ع عدم إجناحه 

ضماناً ملوقف متوازن.
تتف��ق أنق��رة م��ع موس��كو عل��ى ض��رورة احل��ل 
السياس��ي واس��تحالة احلسم العس��كري، لكنها تريد 
ذلك وف��ق مس��ار جنيف وحت��ت مظل��ة األمم املتحدة، 
وليس وفق مسار سوتش��ي وبرعاية روسية متفردة. 
وه��و اخت��اف جوه��ري ورئيس��ي ألقى بظال��ه على 
مؤمت��ر سوتش��ي ش��كاً ومضمون��اً وبجه��ود تركي��ة 
واضح��ة البصم��ات، وه��و أيضاً مرش��ح لاس��تمرار 

والتكرر مستقباً.
التفاهم��ات  أن  ذل��ك  ف��ي  الرئيس��ي  والس��بب 
والتنس��يق مع كل من روسيا وإيران ليسا مبنّيننْ على 
أسس حتالف إس��تراتيجي، بل على مصالح ومخاطر 
وهواجس مش��تركة ف��ي مقدمتها معارضة السياس��ة 

األميركية في سوريا.
ويعني ذلك أن اإلطار الثاثي بن أنقرة وموس��كو 
وطه��ران تكتيكي وليس اس��تراتيجياً، وس��يبقى دوماً 
معرضاً الحتم��االت االضطراب والتذب��ذب، خصوصاً 
أن التفاهم��ات مبنية على أس��س االخت��اف والتمايز 

ودعم أطراف متناقضة في املشهد السوري.
ولكن، وفي ظل متس��ك واش��نطن باستراتيجيتها 
القاضي��ة بالبق��اء مدة طويل��ة على األرض الس��ورية 
وبالتحالف مع قوات س��وريا الدميقراطية؛ فإن اإلطار 
الثاثي مرشح ملزيد من تعميق التعاون، وهو ما ميكن 
أن يحم��ل على املدى البعيد أفقاً لتحالف اس��تراتيجي 

ملواجهة أميركا ومحورها في سوريا ورمبا املنطقة.
سوريا التي تريدها تركيا

وبالع��ودة إل��ى أولوي��ة أنق��رة ف��ي س��وريا، أي 
مواجه��ة ح��زب االحت��اد الدميقراط��ي؛ ف��إن غايته��ا 
حالي��اً ه��ي تأم��ن عملي��ة »غص��ن الزيت��ون« وإدامة 
ش��بكة األمان السياس��ية لها، بالتفاهم والتنسيق مع 
روس��يا وبدرجة أق��ل مع إي��ران. إذ ال تس��تطيع أنقرة 
التخل��ي متاماً عن احل��ذر والركون للعاق��ات اجليدة 
مع موسكو وطهران، باعتبار أن املواقف مرشحة دائماً 
للتب��دل )كم��ا حصل س��ابقاً( في ظل ص��راع املصالح 

والتحالفات املتشابكة.
ويبقى س��يناريو »التوريط« في عفرين أو غيرها 
قائم��اً كاحتمال بالنس��بة إل��ى صانع الق��رار التركي، 
ولذل��ك تب��دو خطواته ف��ي »غص��ن الزيت��ون« بطيئة 
به��دف التحّوط واحل��ذر، وجتنباً خلس��ائر كبيرة في 

املدنين كما تقول أنقرة.
ختاماً، تريد أنقرة حاً سياسياً وفق مسار جنيف 
وحتت مظلة دولية، يأتي إثر هدوء ميداني ش��امل في 
س��وريا، لكن دون مش��اركة حزب االحتاد الدميقراطي 
املصَنّ��ف لديه��ا منظم��ة إرهابي��ة. وت��درك تركي��ا أن 
عناصر القوة امليدانية، وليس العاقات الدبلوماسية 
وال التفاهم��ات السياس��ية، ه��ي طريق االش��تراك في 

رسم املسار املستقبلي لسوريا.
سوريا املس��تقبلية بالنس��بة إلى تركيا هي دولة 
بحكوم��ة  فدنْرل��ة،  أو  تقس��يم  دون  مَوّح��دة  تعددي��ة 
قوية ق��ادرة عل��ى حماية حدوده��ا وتأم��ن جيرانها، 
ومعترفة باس��تحقاقات األمن القومي للجارة التركية، 

ومحتضنة لكل الجئيها ونازحيها.
وإلى أن يتحقق ذلك، تس��عى أنق��رة إلى حتصن 
نفسها بنفسها، وحل مشاكلها بيدها، ومنع استهدافها 
بقواه��ا الذاتي��ة، واملن��اورة ف��ي مس��احات اخل��اف 
واالختاف بن موسكو وواش��نطن، أي بتطبيق القول 
املأث��ور الذي رّدده الرئيس التركي مراراً: »تركيا تقطع 

ِرَّيّ بنفسها«.{ حبلها الُسّ

إثر تعثر المصالحة

 حماس تتجه للموافقة على مجلس إلنقاذ غزة
كش��فت مصادر فلس��طينية أنه يجري التحضير 
إلط��اق مب��ادرة )مجلس إنق��اذ غزة( في ظ��ل جمود 
احلال��ة السياس��ية وانس��داد األفق في تطبي��ق بنود 
املصاحل��ة بن حركت��ي حم��اس وفتح، وه��و ما أدى 
إلى ت��ردي األوض��اع االقتصادية في غزة ملس��تويات 

قياسية.
وج��رى احلديث عن ه��ذا املجلس ضم��ن مبادرة 
أطلقها أس��تاذ األمن القومي من غ��زة، إبراهيم حبيب، 

قبل نحو شهر من اآلن.
تفاصيل املجلس

قال رئي��س مجلس إنقاذ غزة، إبراهيم حبيب، إن 
»املجلس مت تشكيله من كفاءات مهنية وطنية تداعت 
لت��دارك الوضع اخلطير وحالة االنهيار التي يتعرض 
له��ا قط��اع غ��زة، كما أن املجل��س ال يس��عى ألن يكون 
بدياً حلكوم��ة الوفاق؛ ولكن إذا ل��م تتحرك احلكومة 
إلنقاذ الوضع في غزة، فإن املجلس س��يبدأ اتصاالته 
م��ع األط��راف احمللي��ة واإلقليمي��ة، مبا فيه��ا اجلانب 
اإلس��رائيلي لتس��هيل دخ��ول احلاجي��ات اإلنس��انية 
للمواطن��ن في غزة، وتخفيف الضغ��ط الواقع عليهم 

قدر اإلمكان«.
وأض��اف حبيب أن »املجل��س ال يحم��ل برنامجاً 
سياس��ياً، بل هو أداة لتس��هيل احلياة على املواطنن، 
كما أن املجلس لن يستمر في عمله ألكثر من عام، وبعد 
انته��اء الع��ام األول س��تتم الدعوة إلج��راء انتخابات 
بلدي��ة بالتوافق ب��ن الفصائل الفلس��طينية النتخاب 

قيادات جديدة للبلديات تدير أمور القطاع«.
وكش��ف حبيب عن »اجتماعات جرت بينه وبن 
قادة الفصائل الفلس��طينية ومنظمات املجتمع املدني 
عل��ى م��دار األس��بوعن املاضي��ن، ومت ع��رض رؤية 
املجلس على هذه املنظمات«، مش��يراً إلى أن »املجلس 
قدم توصية تنص على الس��ماح للمجلس التشريعي 
واملنظم��ات احلقوقية مبمارس��ة دور رقابي على عمل 

املجلس بعد اليوم األول من إطاقه«.
حماس تدعم املجلس

وكان املجل��س التش��ريعي ف��ي غ��زة ق��د أوصى 
في جلس��ة دع��ت لها كتل��ة حماس البرملاني��ة في 17 
م��ن كان��ون الثان��ي املاض��ي لتش��كيل حكوم��ة إنقاذ 
وطن��ي، تض��م كل الفصائل الفلس��طينية وف��ق اتفاق 
املصاحل��ة 2011، واعتبار حكوم��ة الوفاق »حكومة 
غير ش��رعية«، وهو ما يعطي إشارة لترحيب حماس 

مببادرة مجلس إنقاذ غزة.

ب��دوره قال رئيس 
ف��ي  الرقاب��ة  جلن��ة 
التش��ريعي،  املجل��س 
حرك��ة  ع��ن  النائ��ب 
حماس يحيى موس��ى، 
حم��اس  »حرك��ة  إن 
م��ن  العدي��د  متتل��ك 
اخلي��ارات للتعامل مع 
األوض��اع التي متر بها 
غ��زة، ولكنها م��ا زالت 
املصاحل��ة  ف��ي  ت��رى 
ال  اس��تراتيجياً  خي��اراً 

ميك��ن التنازل عنه، ولكن ف��ي الوقت ذاته فإن حماس 
لن تقبل باستمرار هذه األوضاع في غزة«.

وأك��د موس��ى أن »احلركة تدعم مب��ادرة مجلس 
إنقاذ غزة بالتش��اور مع الفصائل والقوى السياس��ية 
كاف��ة في غ��زة، وفي حال فش��لت مصر في اس��تدراك 
املوقف من املصاحلة، فإن حماس ستقدم التسهيات 

الازمة كافة إلطاق هذا املجلس«.
وتته��م حركة حم��اس حكومة الوف��اق والرئيس 
الفلس��طيني بالتلكؤ في تنفيذ بن��ود اتفاق املصاحلة، 
الت��ي من أهمها رف��ع العقوبات الت��ي فرضها الرئيس 
عل��ى قط��اع غ��زة ودم��ج موظف��ي حكوم��ة غ��زة في 
مؤسسات السلطة الفلسطينية، ولكن حكومة الوفاق 
ترفض القي��ام بهذه اخلطوات م��ن منطلق أن حماس 
تض��ع العراقيل أمام احلكومة ف��ي تنفيذ مهامها، وهو 
م��ا أدى إل��ى تده��ور األوض��اع االقتصادي��ة ف��ي غزة 

ووصولها ملستويات تنذر بالكارثة.
وحل��ت حركة حم��اس في 17 من أيل��ول املاضي 
اللجن��ة اإلدارية التي ش��كلتها إلدارة ش��ؤون القطاع، 
بناء عل��ى طلب اجلان��ب املصري وحرك��ة فتح، التي 
أصرت على القيام بهذه اخلطوة كشرط لتوقيع اتفاق 

املصاحلة.

جتارب سابقة
ب��دوره أش��ار رئي��س حتري��ر صحيفة فلس��طن 
الص��ادرة م��ن غ��زة، إي��اد الق��را، إل��ى أن »التجرب��ة 
الفلسطينية مليئة باملبادرات الشعبية والنقابية التي 
أطلقها مس��تقلون ونخب سياس��ية مرموقة، ولكن في 
النهاية فش��لت هذه املب��ادرات في الوص��ول لألهداف 
الت��ي انطلق��ت منها، لذلك ف��إن احلديث ع��ن مبادرات 
سياسية للخروج من املأزق الذي تعاني منه غزة مثل 
)مجل��س إنقاذ غزة( ق��د يكون مصيرها الفش��ل، إال إذا 
توفرت ثاثة شروط إلجناحها، وهي: الدعم الشعبي، 
وتأييد الفصائل والقوى السياس��ية له��ا، والقبول بها 

من قبل األطراف اإلقليمية كمصر وإسرائيل«.
ق��د  املب��ادرة  ه��ذه  »إط��اق  أن  الق��را،  وأض��اف 
يعيدنا إلى الس��يناريو الس��ابق، وهو مطالبة السلطة 
الفلس��طينية حلماس بحل اللجنة اإلدارية التي كانت 
تدير ش��ؤون القطاع، واتهامها )حماس( بأنها حتاول 
تأسيس مشروع سياسي خارج إطار منظمة التحرير، 
لذل��ك فإن من املتوقع أن تواجه هذه املبادرة رفضاً من 
الس��لطة الفلس��طينية، الت��ي قد تضغ��ط بدورها على 

مصر وإسرائيل ملنع التعامل معها«.{

رواية إسرائيلية عن إسقاط المقاتلة أف 16
قالت القناة اإلس��رائيلية العاش��رة 
إن تقييمات إسرائيلية تفيد بأن الطائرة 
احلربي��ة س��قطت يوم الس��بت بس��بب 
أن  وأضاف��ت  نظامه��ا.  تش��غيل  س��وء 
س��اح اجل��و اإلس��رائيلي س��يقدم يوم 
االثن��ن اس��تنتاجاته األولية بش��أن ما 

حدث.
جي��ش  ع��زز  بينم��ا  ذل��ك  ويأت��ي 
االحتال اإلس��رائيلي دفاعات��ه اجلوية 

ش��مالي إس��رائيل، على احلدود مع س��وريا ولبنان، وذلك غداة إس��قاط الدفاعات الس��ورية طائرة 
حربية إسرائيلية من طراز »أف 16«.

وكان رئيس احلكومة اإلس��رائيلية بنيامن ننت ياهو قال في وقت سابق يوم األحد إن إسرائيل 
وضعت خطوطاً حمراء بالنسبة إلى الوضع في سوريا، وستواصل التحرك مبوجبها.

وأض��اف ننت ياهو -في تصريحات اس��تهل بها اجللس��ة األس��بوعية حلكومته- أن إس��رائيل 
س��تواصل بالطريقة نفس��ها الرد على كل استفزاز. وأكد أن الغارات اإلس��رائيلية في سوريا شكلت 

ضربة قوية للقوات اإليرانية والسورية.
وجاءت تصريحات نتنياهو في س��ياق حديثه عن الهجوم الواسع الذي نفذه جيش االحتال 
في قلب سوريا بعد إسقاط املقاومات السورية مقاتلة إسرائيلية إثر اعتراض ما ذكرت تل أبيب أنه 

»طائرة مسّيرة إيرانية اخترقت أجواءها«.
ويأتي اجتماع احلكومة األمنية اإلس��رائيلية في جلس��ة اس��تثنائية ملواصلة املش��اورات التي 
انطلق��ت ف��ي أعقاب التدهور على اجلبهة الش��مالية مع س��وريا ولبنان. وهاجم ن��نت ياهو في آخر 
تصريحات��ه إي��ران واتهمها بانتهاك الس��يادة اإلس��رائيلية، وه��دد بالتصدي ل�»الوج��ود اإليراني 

املتزايد في سوريا ولبنان«.
وفي جلس��ة الحقة، دعا وزي��ر التعليم في حكومته زعيم حزب البي��ت اليهودي نفتالي بينيت 

إلى »ضرب رأس األخطبوط«، في إشارة إلى احلرس الثوري اإليراني.
وأبق��ى اجلي��ش اإلس��رائيلي على حال��ة التأهب الت��ي أعلنها ف��ي صفوف قواته ف��ي اجلوالن 
الس��وري احملتل، وسط تأكيدات أن األمور تسير نحو التهدئة بعد تدخل روسيا التي دعت تل أبيب 

إلى عدم التصعيد.{

واشنطن ُتكذب نتن ياهو بالتواصل لضم المستوطنات
نف��ت اإلدارة األميركي��ة تواصلها مع إس��رائيل 
بش��أن ضم مس��توطنات بالضفة الغربية؛ رداً على 
تصريحات لرئيس الوزراء اإلس��رائيلي بنيامن ننت 

ياه��و رفضتها الس��لطة الفلس��طينية، التي أكدت 
أن الفلس��طينين ل��ن يس��محوا إلس��رائيل بفرض 

سيادتها على أراضي دولة فلسطن.
األبي��ض  البي��ت  املتح��دث باس��م  ق��ال  فق��د 
ج��وش رافيل إن��ه ال صحة للتقاري��ر التي حتدثت 
ع��ن املوض��وع، وأض��اف أن »الوالي��ات املتح��دة 
وإس��رائيل لم تبحثا قط مثل هذا املقترح، وال يزال 
تركي��ز الرئي��س منصباً على مبادرته للس��ام بن 

اإلسرائيلين والفلسطينين«.
وأعلن بنيامن ننت ياهو خال جلس��ة حلزب 
الليك��ود ال��ذي يترأس��ه أن��ه ُيجري اتص��االت مع 
اإلدارة األميركية بش��أن إمكانية ضم املستوطنات 
للس��يادة  الغربي��ة  الضف��ة  ف��ي  اإلس��رائيلية 

اإلسرائيلية«.
وكان حزب الليكود احلاكم في إسرائيل وافق 
بداي��ة الع��ام اجل��اري باألغلبي��ة الس��احقة على 
مش��روع قرار يقض��ي بفرض القانون اإلس��رائيلي 
على املس��توطنات وامتداداتها في الضفة الغربية 

-مبا فيها القدس احملتلة- وضمها إلى إسرائيل.
الرئاس��ة  ح��ذرت  املقابل��ة،  اجله��ة  ف��ي 
الفلس��طينية م��ن أن أي خط��وة تتخذها إس��رائيل 
لضم مستوطنات الضفة الغربية والقدس احملتلة، 
وقالت إن ذلك »س��يقضي على جه��ود إنقاذ عملية 

السام، وسيؤدي إلى مزيد من التوتر«.
وش��دد الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة 
تعقيب��اً على إعان  ننت ياهو بهذا اخلصوص على 
أنه ال يح��ق ألي طرف احلديث عن وضع األراضي 
الفلس��طينية، باعتب��ار ذل��ك مخالف��اً ل��كل قرارات 

الشرعية الدولية.
م��ن جانب��ه، ق��ال أمن س��ر منظم��ة التحرير 
الفلسطينية صائب عريقات إن اجلانب الفلسطيني 
آخ��ر  ط��رف  أي  أو  األميركي��ة  اإلدارة  يكل��ف  ل��م 
بالتفاوض نيابة عنه، »ولن نسمح لهذه احملاولة 
بالنج��اح«. وأضاف أن التصريحات التي نس��بت 
لبنيامن نتنياهو بشأن ضم املستوطنات »تشكل 
آخر إماء إس��رائيلي، وتؤكد التواطؤ األميركي مع 

املشاريع االستيطانية اإلسرائيلية«.{
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الشهيد أحمد جّرار
ابن الطائفة المنصورة في فلسطين

الق��دس ب��ؤرة البرك��ة ومدينة األنوار واألس��رار، 
احتل��ت وفتح��ت 27 مرة، كله��ا ما عدا واح��دة جاءت 
عب��ر »مرج بني عام��ر« ابتداء م��ن بيس��ان وانعطافاً 
إلى جنن وصوالً إلى جبل املشارف )سكوبس( املطل 

على شمال القدس.
أس��كن الفاروق عم��ر بني عام��ر في الس��هل إياه 
حلماية املجال احليوي لبيت املقدس، والذ به الش��يخ 
محمد الزب��ن قبل نح��و ثاثة قرون عق��ب هجرته من 
قصر القس��طل البلقاوية، وبع��د مجابهات صعبة في 
احمليط عاد الش��يخ محمد ليجر جموعاً جرارة أس��س 
م��ن خالها حضوراً قوي��اً في جنن والس��هل والبقاع 
احمليط��ة، وكان مخلص��اً للدول��ة العثماني��ة مواجهاً 
للمتمردي��ن واملتجاوب��ن مع امل��ال السياس��ي القادم 
م��ن وراء البح��ار، وعلى مدار ق��رون وعق��ود متتالية 
اس��تطاع آل جرار االس��هام م��ع العش��ائر األخرى في 
البناء األسطوري لصورة جبل النار في مناطق شمال 

الضفة وبؤرتها نابلس واملدن والبلدات املجاورة.
عش��ائر كثيرة بزغ جنمها ثم س��رعان ما عاد إلى 
األف��ول، أما ج��رار فما زالوا ش��مس الضحى وش��عاع 
اجله��اد وعناوين االستش��هاد ورواد اإلرف��اد وطائع 
االم��داد. فف��ي كل عقد له��م بطولة، وف��ي كل منعطف 
له��م مجاهدات، ليس منا من ينس��ى بطوالت الش��يخ 
يوس��ف جرار والش��يخ عبد الل��ه والش��يخ داوود في 

بدايات القرن التاسع عشر.
أبداً ال ننس��ى جوالت س��لطان البّر يوس��ف جرار 

في مواجهة جي��ش نابليون بونابرت الس��اعي لبناء 
دولة يهودية في فلسطن، والذي أعطى وعداً بإنشاء 
وطن قومي لليهود في فلس��طن أثن��اء حصار عكا في 
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لقد كان ثنائي اجلزار واجلرار حاس��ماً في تأخير 
ضياع فلس��طن إلى أن جاء املش��بوه املج��رم ابراهيم 
باش��ا ابن محمد علي باش��ا عام 1830م يقود جيش��اً 
مصرياً بناه س��ليمان الفرنساوي!!!!!!! ليعيث فساداً 
في فلس��طن وليمكن لليهود مبساعدة الطوائف كافة، 
وليغي��ر الدميوغرافي��ا ويكي��ف اجلغرافي��ا، ويعط��ي 
اليهودي��ة  الس��يطرة  الفرمان��ات ويؤس��س لقوان��ن 
املتدرج��ة، ف��كان آل جرار وش��يوخهم ف��ي مقدمة من 
تص��دى لهذه الهجم��ة الدموية املتوحش��ة التي أفنت 
واحلص��ون  الق��اع  ودم��رت  الفلس��طينية  النخب��ة 
وأبق��ت فلس��طن مكش��وفة، ولك��ن »صان��ور« ج��رار 
بقي��ت متماس��كة ومنيعة، حت��ى هاجمها ل��واء املردة 
م��ن موارن��ة لبنان ع��ام 1868م فكش��ف آل جرار عن 
بطوالت تليق بص��دق جهادهم وعراقة قيمهم، فكانت 
نساء جرار تقذف بأالغطية واللحافات املبللة بالزيت 
احملروق من أعالي أس��وار قلعة صان��ور املنيعة التي 
بناها محمد واستكملها الش��يخ يوسف عام 1790م، 
وبقيت سلسلة اجلهاد متصلة في كل احلقب وخاصة 
ض��د االجنليز. أما ف��ي موقعة جن��ن 3/ 6/ 1948م 

ف��كان نصيب جرار وحدهم عش��رات الش��هداء، فضاً 
ع��ن مجاهدات رموز ج��رار مثل فتحي ش��افع ونادرة 

شافع ورضوان وفواز وفوزي جرار.
أم��ا في االنتفاض��ات األخيرة، فل��م يتأخر اجلرار 
ع��ن مكانهم ف��ي مقدمة الصف��وف، حيث أس��هموا في 
معرك��ة مخي��م جن��ن األس��طورية م��ع ريح��ان وأبو 
حلوة والطوالبة وغيرهم من س��ادات الشهداء، الذين 
ط��اردوا الش��هادة حت��ى قرع��وا بجماجمه��م أب��واب 
اجلنان التي انفتحت على نصر أذل جيش شارون في 
مخي��م جنن، أنب��ل مخيم من67 مخيم��اً من مخيمات 
اللج��وء الفلس��طيني. كان جم��ال كجعف��ر الطيار بيد 

واح��دة وزوجته الصابرة متحّدي��ة املرض وما زالت، 
ولكنها قدم��ت أبناءها الحق��اً وآخرهم الش��هيد حمزة 
ال��ذي تعلق بأهداب بطولته اجلي��ل اجلديد في جنن 

ومحيطها رغم االستهداف.
أما أس��رة الش��هيد نصر )أب��و أحمد ج��رار( فتلك 
بانوراما رائعة رس��مها نصر برجل��ه األولى والثانية 
ويده، ثاثة أطراف قطعت ليجدد فيها رسالة مؤتة من 
جديد بعد طول مجاهدة ومصابرة ومرابطة وس��جن 
واعتقال تلو اعتقال، بعد طويل جهاد ونضال، وأما أم 
احمد فكانت مدرسة الصبر ومستودع القيم اجلّرارية 
املتج��ذرة في جين��ات هذه العش��يرة املجاه��دة على 
املدى، وكان آخر ابداعاتها تربية ولدها الش��هيد أحمد 

على ثقافة املقاومة ونفس اجلهاد وروحية الفداء.
ايها الش��هيد املغدور، من قري��ر العن، فلقد بعثت 
الهّمة في األمة، وأش��علت ش��معة اليقظة بعد سبات، 
واس��تنهضت ال��روح بعد ممات، من قري��ر العن فأنت 
س��ليل عش��يرة له��ا الص��دارة ف��ي صف��وف الطائف��ة 
املنص��ورة التي ب��دأت تتش��كل مبواصفاته��ا النبوية 
الس��ت في بيت املق��دس وأحواض البرك��ة من حوله، 
فأنت ابن أسرة كانت هجرتها لله فربح بيعها إن شاء 
الله، وأنت في مخي��م جنن تاج املخيمات وابن جنن 
القس��ام املس��تهدفة أمنياً ودايتونياً وتنسيقياً بعمق، 
التي س��يكون لها دور مرقوب، وانطاقة منتظرة بإذن 

الله . 
س��ام عليك يا أحمد، سام على أبيك، سام على 

والدتك في علّين يا أبناء األكرمن.{

بقلم: النائب سعود أبو محفوظ 

زيارات اإلعالمّيين العرب للكيان الصهيوني
من التطبيع إلى التطبيل

بقلم: نواف التميمي

ُتثير السخرية، قبل أن ُتثير االستهجان واالستنكار، هرولة بعض »الصحافين العرب« لزيارة 
ت��ل أبيب، وال س��يما وه��ي تتغّطى حت��ت ذرائع »التع��رف« إلى إس��رائيل عن قرب. ثل��ة أخرى ممن 
يسّمون أنفسهم »صحافين عرباً« تزور إسرائيل، مبناسبة ذكرى احملرقة اليهودية )الهولوكوست( 
»لاط��اع ع��ن كثب على إس��رائيل، والتعّرف إلى سياس��تها جتاه النزاع اإلس��رائيلي الفلس��طيني، 

والتعّرف إلى التعايش بن مكونات املجتمع«، كما قال متحّدث باسم اخلارجية اإلسرائيلية. 
بغ��ض النظر ع��ن هوية هؤالء الصحافين وأوزانهم املهنّية، نتس��اءل عّما س��يتعلمه هؤالء عن 
إسرائيل خال سبعة أيام، ما دام سبعون عاماً من االحتال والعدوان لم تكن كافيًة لتعليمهم حقيقة 
ه��ذا الكيان الغاصب. وهل سيس��مح املُضيف اإلس��رائيلي للوفد الضيف بالتع��ّرف فعاً إلى حقيقة 
إس��رائيل، بدءاً من احتالها مبنى مطار بن غوريون الذي أقيم على أراضي مدينة اللد الفلس��طينية، 
وصوالً إلى مبنى الكنيست، مهد »الدميقراطية اإلسرائيلية«، الذي ُشيد على أراضي حي الشيخ بدر، 
بعد قتل س��كانه املقدس��ين في مجازر التطهي��ر العرقي، أو تهجيرهم على أيادي عصابات ش��تيرن 

وهاغاناه الصهيونية؟ 
هل سينبهر الضيوف ب�»التعايش« بعد زيارة املدن الفلسطينية داخل »إسرائيل«: حيفا، ويافا، 
وع��كا، والناص��رة.. إلخ، ورؤية املس��اكن العربية وس��اكنيها الذي��ن حترمهم القوانن اإلس��رائيلية 
العنصري��ة رخص الترمي��م أو البن��اء؟ وأي »تعايش« سيلمس��ه »الصحفيون الع��رب«، في أجواء 
العنصرية والكراهية التي يواجهها عرب »إس��رائيل«؟ وهل اطل��ع »الصحافيون« قبل قدومهم على 
تقري��ر معهد أبح��اث األمن القومي اإلس��رائيلي التاب��ع جلامعة تل أبي��ب، في كتابه الس��نوي لعام 
2017، وم��ا ورد فيه من جوانب العنصرية، والكراهي��ة، وحرمان احلقوق االقتصادية واالجتماعية 
والسياس��ية، الت��ي يعاني منها الوس��ط العربي في إس��رائيل؟ وه��ل يتضمن برنام��ج الوفد مقابلة 
النواب العرب في الكنيس��ت، لاط��اع على حزمة القوانن العنصرية التي ُتس��ن ضدهم، ومختلف 

أشكال التنكيل التي يواجهونها في ظل »دميقراطية« إسرائيل؟ 
وإل��ى اجلن��وب من اخلط األخض��ر، خلف جدار الفص��ل العنصري، ماذا س��يرى الوفد الضيف؟ 
هل س��ُتتاح له زيارة الكتل االس��تيطانية التي تغتصب األرض الفلس��طينية، من القدس وصوالً إلى 
جنوب اخلليل؟ وهل س��تعبر س��يارة الوفد »العربي« عبر عش��رات البوابات واحلواجز التي ُتقّطع 
م��دن الضف��ة الغربية وقراه��ا؟ وهل يعل��م »الصحفيون الع��رب« أن الطرق االلتفافي��ة التي تعبرها 
حافلتهم بحراسة اجليبات العسكرية، إمنا هي طرق »األبارتهايد« املخصصة للمستوطنن، ومُينع 
على السكان األصلين اس��تخدامها؟ هل سيكون ضمن برنامج الوفد زيارة املخيمات، حيث تتكدس 
دتهم »إنس��انية« إس��رائيل من ديارهم، لتش��يد مكانه��ا مباني عصرية،  طوابير الاجئن الذين ش��رّ

تعكس وجه إسرائيل »الدميقراطي واحلضاري«؟ 
وماذا س��يرى »الصحافيون« إلى اجلنوب من منتجعات تل أبيب، ونهاريا، وإيات على شاطئ 
البح��ر املتوس��ط؟ بالتأكيد، لن ُيوجع املُضي��ف قلوب ضيوفه، ولن يعّكر صف��و رحلتهم، مبا يجري 
خلف معبر إيريز، حيث مت تهجير مليوني فلس��طيني من أراضيهم وبيوتهم في عس��قان، واملجدل، 
وبيس��ان، وغيرها من مدن فلس��طن التاريخية، يحش��رون في قطاع غزة، حتت وط��أة حصار قاتل 

مينع الفلسطيني حتى من نسيم البحر. 
وماذا سيعرف الوفد الضيف عن سياسة إسرائيل إزاء »النزاع« العربي اإلسرائيلي؟ بالتأكيد ال 
شيء غير األكاذيب التي ترّوجها ماكينات الدعاية الصهيونية، من قبيل أن »أعداء إسرائيل يسعون 
إلى نزع الشرعية عنها«، وأن »العرب ال يقبلون حق الشعب اليهودي في تقرير مصيره«. باإلضافة 

إلى تقدمي قصة النجاح اإلسرائيلي في إقامة دولة »عصرية دميقراطية«. 
باختص��ار، لن ي��رى ه��ؤالء »الصحفيون« م��ن إس��رائيل إال ما يري��ده املُضيف، من دف��ع تذاكر 
الطائ��رة، وتكالي��ف اإلقامة في الفندق الفاخر، ومن قّدم الهدايا التذكارية. أما من يس��عى إلى معرفة 
حقيقة إسرائيل، فيكفيه رصد احملرقة التي ترتكبها في فلسطن منذ اغتيال الوسيط األممي، الكونت 
برن��ادوت، ف��ي 17 أيلول 1948، حت��ى اغتيال أحمد جرار، فج��ر االثنن املاضي، وغي��ر ذلك تطبيٌل 

مكشوف لتطبيٍع مرفوض.{

ضد عدّو مصنوع في ورش األعداء التاريخين.
كان��ت كل حروبن��ا احملترمة، املقدس��ة، حتى التي 
انهزمن��ا فيه��ا، م��ن أج��ل س��يناء وفلس��طن، وليس��ت 
حروباً على س��يناء وفلس��طن، ومبباركة أعداء سيناء 
وفلسطن ودعمهم. ولذلك كانت األولى معركة اجلميع، 
فيما الثانية معرك��ة الباحثن عن مجد مغزول بخيوط 

العدّو، وموّشى بنياشينه.
أيض��اً، ال تذهب األمم إلى احل��روب احلقيقية بينما 
هي تعتقل وته��ن محاربيها الس��ابقن، رئيس األركان 
األس��بق الفريق س��امي عنان مثاً، وتختط��ف محبيها 
وثواره��ا م��ن منازله��م، وتعتقله��م وتذيقه��م صن��وف 
التنكي��ل وتعاديه��م، قائم��ة طويل��ة متت��د إل��ى مئ��ات 
األس��ماء، آخرها القيادي في ح��زب مصر القوية، محمد 

القّصاص.
ال تك��ون احلرب مقدس��ة ونظيفة حن ت��دّك بيوت 
أصح��اب البلد، وتهلك حرثه��م وزرعهم، بينما ال يخجل 
خب��راء الزمن املع��وج من اإلفصاح ع��ن أن احلرب على 
سيناء حتقق مصلحة كبرى إلسرائيل، التي هي العدّو، 
مهما حاولوا تس��ميم آبار الوعي بحكايات احلرب على 
اإلرهاب. س��يبتّزونك ويطعنون في وطنيتك وانتمائك، 
ألنك تريد أن حتتفظ بعقلك وقلبك سليمن، وسيتهمونك 
باخليانة، ألنك ال توافق على محرقٍة جتري في س��يناء، 
وترف��ض محرق��ًة أخ��رى ت��دور من��ذ أربع س��نوات في 
الداخ��ل، مت��زق كل وش��ائج املجتمع، وتع��دم أبرياءه، 
وتصنع م��ن معارضي احلمق الس��لطوي أع��داء، تقّدم 

رؤوسهم قرابن يومّية، طلباً لرضا األعداء احلقيقين.
سيس��لبونك حقك ف��ي وطنك، ألن��ك ال تؤيدهم في 
اس��تحداث معادالٍت فاس��دة للوطنية، ومعايير ملوثة 
للمواطن��ة، وال تصف��ق لهم وه��م يعلنون ب��كل وقاحة، 
أنه��م يحاربون اإلرهاب في س��يناء، م��ن أجل مصلحة 
اإلره��اب األول واألكبر ال��ذي يحتل فلس��طن، ويتوّغل 
حت��ت جلد أوطانن��ا، عن طري��ق وكائ��ه الباحثن عما 

يحمي عروشهم عند أوغاد.
ق��ل له��م س��وف نحم��ي اجلن��ود بأرواحن��ا، حن 
يخرج��ون إل��ى احل��رب ض��د ع��دّو واضح ومع��روف، 
سنمس��ح أحذيتهم، ونحرم أنفس��نا من اللقمة وش��ربة 
املاء، عندما يذهبون إلى معركٍة مقدسة، من أجل األمة، 
ولي��س إلى حرٍب تلفزيونية، من أج��ل مصلحة عدّو، أو 
مغامرة لتصنيع زعامٍة زائفة، بعظام اجلنود واملدنّين 

معاً.{

عندم��ا تذه��ب األمم احلقيقية إلى احل��روب، يكون 
الكل ف��ي واحد، ذلك أن الوجع يك��ون واحداً، واألمل في 
اخلاص واحداً أيضاً. لذلك ال تعرف احلروب املقدس��ة 

االنقسام، وال التفاوت في املشاعر.
لكن ه��ذا مرتبط، على نحو وثي��ق، مبدى تصديق 
مكّونات األم��ة مكونات الصورة التي يرس��مها حكامها 
للحالة، التي جتعل الذهاب إلى املعركة اختيار اجلميع، 
وإن ل��م يك��ن كذلك فهو هّم اجلميع وش��غلهم الش��اغل، 
فتنمح��ي في تل��ك اللحظ��ة الفواص��ل ب��ن املعارضن 
واملؤيدين، شريطة أن تكون منطلقات احلرب واضحة، 

والعدّو األساسي معروف ومدرك باحلواس.
ه��ل علمت قب��ل ح��رب أكتوبر/تش��رين األول عام 

1973 انقساماً بن مكّونات األمة املصرية والعربية؟
هل س��معت عن اش��تباك بن فئ��ات املجتمع حول 
ال��كل،  كان  وقدس��يتها؟  وأهميته��ا  احل��رب  ج��دوى 
املعارضة قبل املواالة، مدركاً من هو العدّو، وموقناً أنها 
معرك��ة املجموع، ال معركة س��لطة أو قي��ادة تبحث عن 
ص��ورة مرصعة بالنياش��ن ومزينة بأكالي��ل الغار، إذ 
كانت احلرب في داخل كل دار قتاالً مفروضاً يس��توجب 
التنازل عن احتياجات الذات الفردية ومطالبها، حتقيقاً 

حللم الذات اجلمعية في الكرامة ورد االعتبار.
كان الطفل، قبل الش��يخ، يعرف عدّوه ويتحّس��س 
وجعه، ويش��هر حلمه س��يفاً في معركة نقّي��ة ونظيفة، 
وم��ن ث��م كان اجلميع كأنه��م خارجون لص��اة عيد، ال 
أحق��اد وال ضغائ��ن، وال تفكي��ر ف��ي رواس��ب مجتمعية 
صغيرة، حتى إنه قيل إن اللصوص توقفوا عن السرقة 
في ذلك الوقت، فلم تش��هد اجلبه��ة الداخلية ما يخدش 

صمود جبهات القتال في قلب املعركة.
قارن بن تلك الصورة القدمية التي كان فيها العدّو 
عدواً للجميع، وما تس��مع عنه اآلن في س��يناء، س��تجد 
العتام��ة والتحايل، اآلن، مكان النق��اء والوضوح. فيما 
س��بق، إذ كان املجتم��ع متصاحل��اً مع ذات��ه، وقبل ذلك 

متصاحلاً مع تاريخه وقيمه وهويته.
م��ا ي��دور اآلن ف��ي س��يناء، هي ح��رب عب��د الفتاح 
السيس��ي وح��ده، ضّد ع��دٍوّ هو ال��ذي اس��تدعاه وغّذاه 
وس��ّمنه وترك��ه يتوحش، ليس��تخدمه فّزاع��ًة في وجه 
كل م��ن يطلب العدل ويحلم باحلري��ة ويناضل من أجل 
املساواة والكرامة.. هي حرٌب من أجل الصور واللقطات، 
بغية تصنيع زعامٍة من الاش��يء، ناهيك أن التاريخ لم 
يعرف حرباً محترمة مبشاركة العدو األصلي واحلقيقي، 

هي الحرب.. عندما تكون مقّدسة وجدّية
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الظ��روف؛ عمل��ت إيران ما بوس��عها إلحباط هذا الهدف، وه��ل كنا نتوقع 
سكوتها وأقوى دولة عاملياً حتضر إلطاحة نظامها؟!«.

للكاتب بالطب��ع نهج آخر يتعلق مبصلحة ب��اده وليس مصلحتنا؛ 
فهو يدعو ب��اده إلى »إيجاد عاقات أكثر توازناً مع دول املنطقة جميعها 
مبا في ذلك إيران«، ألن ذلك سيؤدي برأيه »إلى التعاون حول قضايا تهّم 

األميركين واإليرانين مثل أفغانستان«.
كم��ا يقول والت إن منظ��ور عاقات جيدة مع أميركا س��يقدم لطهران 
حواف��ز كي تغي��ر مواقفها، ألن احمل��اوالت األميركية الس��ابقة لعزل نظام 

املالي دفعهم -بنوع من النجاح- ألداء دور املخّرب.
ه��ذا فضاً عن أن »نهج��اً كهذا س��يدفع حلفاء الوالي��ات املتحدة في 
املنطق��ة إلى التفكي��ر ملياً، وعدم االعتم��اد على الدعم األميرك��ي كأنه أمر 

واقع، بل سيشجعهم على بذل اجلهود إلرضائها«.
والواق��ع أن أي نظام في الواليات املتحدة لي��س بحاجة إلى مواعظ 
كي يواصل اللعب عل��ى التناقض بن إيران وجوارها العربي؛ ليس فقط 
ألن في ذلك مصلح��ة للكيان الصهيوني »املدَلّل«، بل أيضاً ألن ذلك هو ما 

يدرُّ على واشنطن األرباح.
وأميركا كقوة إمبريالية؛ س��تواصل سياسة »فّرق تسد«، وال رّد على 
ذلك إال بتسوية إقليمية عربية إيرانية تركية تهّمش التدخات اخلارجية، 

وترّكز على القواسم املشتركة ملصلحة شعوب املنطقة.
هذا هو األمل الذي لن يتحق��ق -كما نقول دائماً- قبل أن يتخلى علي 
خامنئي عن أح��ام التمدد واس��تعادة ثارات التاريخ، ويس��تمع ملطالب 
ش��عبه الذي خرج إلى الش��وارع تنديداً بتبديد ثرواته في مطاردة أحام 

عبثية.{

ف��ي ظل ه��وس البع��ض بتضخي��م الق��وة اإليراني��ة، واحلديث عن 
»غزو فارس��ي«، و»إمبراطورية مجوس��ية« أو »رافضي��ة«، إلى غير ذلك 
من املصطلحات التي تش��يع في مواقع التواصل، بل وفي بعض املقاالت 

أيضاً؛ يجدر بنا التوقف أمام وجهة نظر أخرى.
قد تبدو وجهة النظر ه��ذه متطرفة في االجتاه اآلخر، أعني من حيث 
تقليله��ا من حجم الق��وة اإليرانية؛ رمبا ألن صاحبها يعارض سياس��ات 
ترام��ب على ه��ذا الصعيد، ورمبا ألن��ه يعارض اللوب��ي الصهيوني الذي 
يضّخمه��ا تبع��اً حلس��ابات دولت��ه األم أيض��ا، وه��و -إلى جان��ب جون 
ميرش��امير- صاح��ب دراس��ة هارف��ارد الش��هيرة: »اللوبي اإلس��رائيلي 

والسياسة اخلارجية األميركية«.
من نتحدث عنه هنا هو أستاذ العاقات الدولية في جامعة هارفارد 
س��تيفن وال��ت، ودراس��ته اجلدي��دة نش��رها مؤخراً ف��ي مجل��ة »فورين 

بوليسي بعنوان: »هستيريا اجلمهورية اإلسامية«.
يقول والت إن »ترامب وفريق مس��اعديه تبن��وا الفكرة التي ترى في 
إيران قوة هيمنة تريد السيطرة على الشرق األوسط، خاصة دول اخلليج 
الغني��ة«، وهي فكرة خاطئة -في رأيه- ألن إيران ليس��ت في طريقها ألن 
تصبح ق��وة كبرى. ولتأكيد رأيه هذا؛ يقدم والت مقارنة بن قدرات إيران 
العس��كرية وقدرات جيرانها، والفوارق الدميغرافية والطائفية التي تقف 

أمام محاوالتها السيطرة بشكل كامل على املنطقة.
يذك��ر الكات��ب أن عدد س��كان إي��ران ه��و 85 مليون نس��مة، ودخلها 
القومي الس��نوي 400 مليار دوالر، ونفقاتها العس��كرية 16 مليار دوالر، 
وقدراتها العسكرية -مبا في ذلك احلرس الثوري- ال تزيد على 520 ألف 
جن��دي، بعضهم مجندون ل��م يحصلوا إال على تدريب فقي��ر، الفتاً إلى أن 
دباباتها ومعظم ترس��انتها العس��كرية تعود إلى عهد الشاه محمد رضا 

بهلوي، وهي في حالة بائسة.
ويش��ير وال��ت -في املقاب��ل- إلى أن عدد س��كان الس��عودية ومصر 
)يضم إليهما الكيان الصهيوني( واألردن واإلمارات يزيد على 100 مليون 
نس��مة، وبدخل س��نوي يصل إلى تريليون دوالر، أما النفقات العس��كرية 
مجتمعة فهي خمس��ة أضع��اف النفقات العس��كرية اإليرانية، ولدى هذه 

الدول املال لتشتري دبابات »أبرامز« ومقاتات »أف-15«.
وال ينس��ى الكات��ُب اجلانَب الذي س��يخطر على ب��ال كل قارئ، حيث 
يق��ول: »قد يناقش املعادون إليران أن املش��كلة ليس��ت في هذه احلقائق، 

لكن في اعتماد طهران على اجلماعات الوكيلة«.
وهنا يعت��رف الكاتب بأن إيران دعمت في الس��نوات الس��ابقة قوًى 
محلية، مبا فيها حزب الله اللبناني ونظام الرئيس السوري بشار األسد، 
وامليليش��يات العراقي��ة، واحلوثيون في اليمن، وهو م��ا منحها تأثيراً في 

املنطقة.
لك��ن والت يص��ّر -رغم ذل��ك- على عدم ق��درة النظ��ام اإليراني على 
الهيمن��ة. ويق��دم لدع��م ذلك ع��دداً م��ن املؤش��رات، منه��ا »أن اجلماعات 
احمللية ال تنص��اع كلياً ألوامر إيران، وقد تنحرف عن السياس��ة اإليرانية 
عندم��ا تتعارض مع أجندتها. ومن هنا ف��إن حديث البعض -مثل هنري 

كيسنجر- عن إمبراطورية فارسية جديدة؛ ال معنى له«.
ويقول أيضاً إنه »على خاف ذلك، فإن حلفاء إيران في املنطقة عانوا 
من نكس��ات جعلت طهران تنف��ق الكثير على الس��اح، وأفرغت خزينتها 
املالي��ة لدعم اجلهود اخلارجية، إضافة إلى أن انتصار األس��د يظل فارغاً 
ألنه يحكم بلداً مدّمراً، بينما دفعت النش��اطات اإليرانية إلى ظهور تعاون 

تكتيكي بن إسرائيل ودول اخلليج ضد طهران«.
وم��ن املؤش��رات املهمة التي يراه��ا الكاتب أن »العام��ل الطائفي مهم 
ف��ي التقليل من ق��درة إيران على قي��ادة املنطقة، فهي دولة ش��يعية تريد 
حكم منطقة غالبية س��كانها من الس��ّنة. ويضاف إل��ى ذلك أن إيران دولة 
فارس��ية، ولن جت��د دعماً من الع��رب أو أي دول��ة عربية للس��يطرة على 

املنطقة«.
ويضي��ف أيضاً أن إيران »عانت -على م��دى العقدين املاضين- من 
عقوب��ات اقتصادي��ة وح��روب إلكتروني��ة، ومتويل خارج��ي للجماعات 
املعادي��ة لها، وتهدي��دات من اليمن احملافظ، الذي أك��د عام 2003 -بعد 
إسقاط صدام حسن- أن مالي طهران هم الهدف التالي. وبناء على هذه 

أّي دور إليران في العالمين العربي واإلسالمي؟
بقلم: ياسر الزعاترة

الثناء اإلسرائيلي على السلطة الفلسطينّية
شرعّيتها تنبع من التنسيق األمني

لم يكن الثن��اء الذي وّجهه وزير األمن اإلس��رائيلي، 
أفيغدور ليبرمان لعناصر األمن الفلسطيني على جهدهم 
في إنقاذ جندّين من أيدي اجلموع الفلسطينية الغاضبة 
ف��ي جنن يوم االثن��ن، مفهوماً ضمناً، فه��ذا الثناء صدر 
عن ش��خص لم يت��رك فرص��ة أو مناس��بة إال هاجم فيها 
الس��لطة الفلس��طينية، معتب��راً أنها »غير ش��رعية، وأن 
الرئيس عباس فاقد للش��رعية ألنه ببساطة أنهى واليته 
الدستورية ولم يس��مح بإجراء االنتخابات الفلسطينية 

في موعدها الرسمي في 2010«. 
لك��ن تصريح��ات ليبرمان ي��وم الثاثاء، وإش��ادته 
بأهمي��ة التنس��يق األمن��ي باعتب��اره مصلحة مش��تركة 
للس��لطة وحلكومة االحتال، عكس��ت حالة أخرى نادرة 
م��ن التوافق ب��ن تقدي��رات اجله��از العس��كري واألمني 
اإلس��رائيلي وب��ن املس��توى السياس��ي، الذي ش��ّدد في 
الس��نوات األخيرة من هجومه ضد الس��لطة الفلسطينية 
ورئيس��ها محمود عباس. وآخر تصريح في هذا السياق 
ص��در بالذات ع��ن ليبرمان ف��ي 31 من الش��هر املاضي، 
أثن��اء مقابلت��ه مع رئي��س مركز أبح��اث األم��ن القومي، 
اجلنرال عاموس يادلن، خال املؤمتر الس��نوي للمركز، 
عندم��ا كرر احلدي��ث عن عدم ش��رعية عب��اس، وعن أن 
األخي��ر ترك بصماته الواضحة ضد إس��رائيل، وأنه قرر، 
لعدم القدرة على مواجهة إس��رائيل عس��كرياً، استنزاف 

قواها دولياً.
من هنا فإن اجتاه ليبرمان إلى اإلش��ادة بالتنسيق 
األمن��ي والقول إن االحت��ال يعمل عل��ى احملافظة عليه، 

خصوصاً في ظل عمق هذا التنسيق بن الطرفن، يكشف 
حقيقة النظ��رة اإلس��رائيلية للدور املطلوب من الس��لطة 
الفلس��طينية، باعتباره��ا حامية لألمن اإلس��رائيلي أوالً 
وأخيراً، بالتالي تبقى ش��رعيتها نابعة من مدى التزامها 

وقيامها بهذا الدور.
يفّس��ر هذا الواقع، عملياً، التصريح��ات »املفاجئة« 
لليبرم��ان، ليس ألنها كش��فت واقع��اً كان مخفياً، بل ألن 
عمق التنس��يق اضطّر ليبرمان إل��ى املجاهرة مبا لم يكن 
مس��تعداً ل��ه، خصوص��اً أنه��ا تصريح��ات أك��دت الدور 
الرسمي الفلسطيني بحماية األمن اإلسرائيلي، ودحضت 
عملي��اً دعاية ليبرمان ورئيس حكومة االحتال، بنيامن 
نتنياه��و، بكل ما هو مرتبط بفكرة »أن الس��لطة حترض 
على العنف ضد إس��رائيل«، ذلك أّن من غير املمكن اتهام 
ط��رف بالتحريض عل��ى العنف ضدك، ثم إغ��داق الثناء 

عليه بفعل التنسيق األمني العميق معه.
به��ذا  االعت��راف  إل��ى  ليبرم��ان  وإذا كان اضط��رار 
الدور الفلس��طيني جاء بفعل وض��وح داللة دور األجهزة 
األمنية في حادثة جنن، وع��دم القدرة على التنكر لقيام 
عناصر األمن الفلس��طيني بإط��اق النار في الهواء خال 
عملي��ة إنق��اذ اجلندي��ن اإلس��رائيلين ف��ي جن��ن، فإن 
موق��ف األجهزة األمنية في إس��رائيل وق��ادة اجليش من 
أهمية التنس��يق والتعاون بن قوات االحتال واألجهزة 
الفلس��طينية ليس س��راً، ب��ل كان معلن��اً. وش��ّكل التزام 
ب��أداء  الفلس��طيني  الط��رف 
دوره هذا عامل كبح أساس��ياً، 
العسكرية  املؤسسة  استغلته 
اإلس��رائيلية لفرض  واألمني��ة 
موقفها ضد أي إجراء إسرائيلي 
املس��توى  يتخ��ذه  ق��رار  أو 
الس��لطة  ض��د  السياس��ي 
الفلسطينية وقادتها، من خال 
التحذير املرة تل��و األخرى من 
العواق��ب الوخيم��ة لوقف هذا 

التنس��يق أو لضرب مكانة السلطة الفلسطينية، وإتاحة 
املجال أمام سيطرة حماس على الضفة الغربية.

وكان ه��ذا الس��يناريو األخير مبثاب��ة الزمة كررتها 
املؤسس��ة العسكرية واألمنية اإلس��رائيلية في السنوات 
الث��اث األخيرة، مع إبرازها لل��دور الفعلي الذي تقوم به 
قوات أمن السلطة الفلسطينية في محاربة حركة حماس، 
وتقييد نشاط عناصرها وإحباط محاوالت احلركة تنفيذ 
عمليات عس��كرية وفدائية ضد قوات االحتال س��واء في 

الضفة الغربية احملتلة أم داخل إسرائيل.
وقد نش��رت الصحف اإلسرائيلية األسبوع املاضي، 
أن أجهزة األمن الفلس��طينية اكتش��فت أخيراً قرب جنن 
أكث��ر م��ن 12 عبوة ناس��فة متط��ورة، قامت باس��تدعاء 
فرق خبراء جي��ش االحتال لتفكيكه��ا. وذكرت صحيفة 
ق��وات  بح��ث  أوج  ف��ي  املاض��ي،  األس��بوع  »هآرت��س« 
االحت��ال ومطاردتها للش��هيد أحمد جرار قب��ل تصفيته 
واغتيال��ه، وأثناء مطاردتها لعب��د احلكيم عادل عاصي، 
ال��ذي قتل مس��توطناً عن��د مفترق أريئيل قبل أس��بوعن 
تقريب��اً، أن أح��د امللف��ات الت��ي انش��غلت به��ا إس��رائيل 
مب��وازاة مطاردته��ا للش��هيد جرار، ه��و الس��ؤال عما إذا 
كان ق��د من��ا في الضف��ة الغربي��ة احملتلة، وحت��ت رادار 
أجهزتها األمنية وعيون اس��تخباراتها، »مهندس جديد« 
خلفاً للشهيد يحيى عياش، الذي نشط خال االنتفاضة 
األولى )1987 - 1993( وقام بتركيب العبوات الناسفة 
التي اس��تخدمتها »حماس« في تنفي��ذ عمليات تفجيرية 
أوقعت خس��ائر هائلة في صفوف اإلس��رائيلين، إلى أن 

متكنت ق��وات االحتال م��ن تصفيته في ع��ام 1996 في 
قطاع غزة بواسطة هاتف نقال مفخخ.

عملي��اً ميكن القول إن التنس��يق األمن��ي بهذا العمق 
ال��ذي كش��ف عنه ليبرم��ان ف��ي تصريحاته، ع��اد أيضاً 
بالفائدة على الس��لطة الفلسطينية جلهة تثبيت مكانتها 
وقوته��ا ف��ي الضف��ة الغربي��ة، وكان الداف��ع األساس��ي 
والرئيسي وراء سياسة »التخفيف عن الناس« وحتسن 
ظروف املعيشية في الضفة الغربية التي اعتمدها منسق 

شؤون حكومة االحتال في الضفة الغربية احملتلة.
واعتب��ر احملل��ل األمن��ي ف��ي »معاري��ف«، يوس��ي 
ميلمان، أنه »يكفي ماحظة مشاركة عناصر من الشرطة 
الفلس��طينية آنذاك ف��ي عملية قتل اجلندي اإلس��رائيلي، 
مقابل اندفاع عناصر أمن السلطة الفلسطينية لتخليص 
اجلندي��ن وإنقاذهما م��ن اجلمهور الغاض��ب في جنن، 
وإع��ادة الس��اح ال��ذي س��رق منهم��ا وتس��ليمه جليش 

االحتال«.
وذه��ب ميلم��ان إل��ى الق��ول إن »أداء عناص��ر األمن 
الفلسطيني يثبت، وليس للمرة األولى، ضرورة التعاون 
والعاقات بينهم وبن جهاز األمن اإلسرائيلي للمحافظة 
عل��ى األمن النس��بي ف��ي الضف��ة الغربية ومن��ع تدهور 
األوض��اع فيه��ا، عل��ى الرغ��م من انع��دام أفق سياس��ي، 
وبالرغم من تدهور العاقات مع الس��لطة حتت رئاس��ة 
عب��اس وحكومة إس��رائيل بقي��ادة بنيام��ن نتنياهو، إال 
أن ه��ذه العاق��ات وه��ذا التعاون األمن��ي مينعان وقوع 

عمليات وأحداث عنف مختلفة«.{

القدس: نضال محمد وتد

د. أبو الفتوح يهاجم النظام المصري من لندن
لم يكد املرش��ح الرئاسي الس��ابق د. عبد املنعم 
أب��و الفتوح رئي��س حزب مصر القوي��ة ينهي حواره 
مع ش��بكة اجلزيرة مس��اء األحد، حتى بدأت تتوالى 

ردود الفعل املنتقدة لتصريحاته وظهوره اإلعامي.
وج��اءت أب��رز تلك ال��ردود ف��ي باغ ُوج��ه إلى 
النياب��ة العامة تق��دم به محام مص��ري اتهم فيه أبو 

الفتوح باإلساءة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وخال مشاركته في حصاد يوم األحد على قناة 
اجلزيرة، انتقد أبو الفتوح »عصف« السيس��ي ببقية 
املرشحن لانتخابات الرئاس��ية املصرية. وأضاف 
أنه ال مبرر بعد ذلك للحملة االنتخابية في ظل غياب 
التنافس االنتخابي الذي »فرضه السيس��ي وبعض 
أعوان��ه -وه��م دبب��ة ي��ؤذون الوط��ن- بأس��اليب 

مختلفة«.

ولفت إلى أّن من املهم أن تش��هد مصر انتخابات 
ش��فافة وحقيقي��ة تفرز رئيس��اً ال يتع��رض لابتزاز، 
ويس��تند إلى انتخابات دميقراطية وس��ند ش��عبي، 
ويقابل »الق��وى الدولية واإلقليمي��ة بثقة في النفس 

وبرأس مرفوع«.
وقال أب��و الفتوح إنه يعارض -وغيره- النظام 
السياس��ي املص��ري احلال��ي »معارض��ة س��لمية«، 
مش��دداً عل��ى نبذ العن��ف. وتابع: »نح��ن نرفض أن 

يختزل أي حاكم الدولة والوطن في شخصه«.
ورفض تدخ��ل اجليش مج��دداً لتغيير الرئيس 
املص��ري، وق��ال إن��ه »ل��ن يك��ون س��عيداً إذا انقل��ب 
اجلي��ش املص��ري عل��ى الرئي��س احلالي«، مش��دداً 
عل��ى أن��ه ال يرضى »إس��قاط السيس��ي إال بصندوق 

االنتخاب«.{
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األمم المتحدة: سوريا 
تشهد أسوأ المعارك!

للش��ؤون  املتح��دة  األمم  منس��ق  ق��ال 
اإلنس��انية ف��ي س��وريا عل��ي الزعت��ري، إن 
من��ذ أن دع��ت املنظم��ة  الوض��ع زاد س��وءاً 
الدولي��ة لوق��ف إط��اق الن��ار ف��ي 6 فبراير، 
وس��ط »بعض من أس��وأ املعارك منذ اندالع 

الصراع«.
وأضاف، في بي��ان نقلته »رويترز«، أن 
هن��اك تقارير عن مئات القتلى واملصابن من 
املدنين ونزوح كبير وتدمير للبنية التحتية 

املدنية مبا في ذلك املنشآت الطبية.
وكان��ت األمم املتحدة ق��د دعت، الثاثاء 
املاضي، إلى وقف فوري إلطاق النار بصورة 

إنسانية في سوريا ملدة ال تقل عن شهر.

الشرطة اإلسرائيلية توصي 
بمحاكمة نتن ياهو

قدمت الشرطة اإلس��رائيلية توصياتها 
وللمستش��ار  الب��اد  ف��ي  العام��ة  للنياب��ة 
القضائ��ي للحكومة بتوجيه تهم فس��اد إلى 
رئيس الوزراء اإلس��رائيلي بنيامن ننت ياهو 
بعد انتهائها من التحقيق في قضيتي فس��اد 

ضده.
وقضية الفساد األولى، املعروفة بقضية 
رق��م 1000، تتعل��ق بتلقي ننت ياه��و هدايا 
قيم��ة من رج��ال أعم��ال أههم رج��ل األعمال 
أرنون ميلتش��ن ال��ذي منح عائل��ة ننت ياهو 
»هداي��ا« على ش��كل خمور فاخرة وس��يجار 

ومجوهرات مبئات اآلالف.
ومقاب��ل ذل��ك، طلب ننت ياه��و من وزير 
اخلارجية األميرك��ي جون كيري التدخل من 
أج��ل من��ح رجل األعم��ال تصري��ح إقامة في 

الواليات املتحدة.
وقررت الش��رطة، في هذه القضية التي 
مت أيض��اً التحقي��ق فيه��ا م��ع زوجته س��ارة 
وابنه يئير، توجيه تهمة الرشوة لننت ياهو.

ماكرون يهّدد بضرب سورية 
إذا ثبت استخدام الكيماوي

إميانوي��ل  الفرنس��ي  الرئي��س  ه��دد 
ماك��رون، بتوجي��ه »ضرب��ات« إل��ى النظام 
الس��وري في حال ثبت احلص��ول على دالئل 
عن استخدام أس��لحة كيماوية ممنوعة ضد 

مدنين.
وق��ال ماكرون أم��ام جمعي��ة الصحافة 
الرئاس��ية: »س��نضرب املكان ال��ذي خرجت 
منه )هذه األس��لحة(، أو حي��ث مت التخطيط 
لها. سنضمن التقيد باخلط األحمر«، مضيفاً: 
»إال اننا اليوم ال منلك بش��كل تؤكده اجهزتنا 
كيماوي��ة  أس��لحة  اس��تخدام  ع��ن  الدلي��ل 
حتظره��ا االتفاق��ات ض��د س��كان مدني��ن«. 
وتابع الرئيس الفرنس��ي: »فور توافر الدليل 
سأقوم مبا أعلنته«، مع تأكيده أن »األولوية 

تبقى ملكافحة اإلرهابين واملتطرفن«.
وفي ما يتعلق بالنظام السوري، أوضح 
ماكرون: »س��نتمكن من توصيف األمور قبل 
نهاي��ة النزاع، رمب��ا نعلم املزيد بع��د انتهاء 
النزاع، لك��ن األمر يتعلق بالعدال��ة الدولية، 

وليس بتوجيه ضربات عسكرية آلية«.

الواليات المتحدة تطالب روسيا 
بإنهاء »عدوانها« في أوكرانيا

دعت الواليات املتحدة روسيا إلى انهاء 
»عدوانه��ا« ف��ي أوكرانيا والتخلي عن ش��به 
جزيرة القرم، وذلك في الذكرى الثالثة التفاق 

سعى إلى إنهاء احلرب في هذه الباد.

أن  م��ن  اخلارجي��ة  وزارة  وح��ذرت 
العقوب��ات األميركية املفروضة على روس��يا 
بس��بب تدخلها في ش��ؤون جارتها س��تبقى 

حتى استعادة اوكرانيا سيادتها.
باس��م  الناطق��ة  اتهم��ت  بي��ان  وف��ي 
اخلارجي��ة األميركي��ة هيذر نويرت موس��كو 
»ب��إذكاء لهي��ب أزمة س��اخنة ف��ي أوكرانيا 
كلف��ت الب��اد 10 آالف قتي��ل بينه��م 2500 

مدني«.
الوالي��ات  »تس��تمر  نوي��رت:  وقال��ت 
املتح��دة بالعمل عن كثب مع فرنس��ا وأملانيا 
حلض احلكومة الروسية على وقف عدوانها 
ف��ي أوكراني��ا«. وأضافت: »تنته��ز الواليات 
املتح��دة هذه الفرص��ة للتأكي��د ان عقوباتنا 
س��تبقى حت��ى تطب��ق روس��يا بش��كل كامل 
التزاماتها مبوجب اتفاقات مينسك«، مشيرة 
إل��ى أن العقوب��ات املنفصل��ة املتعلقة بضم 
الق��رم »س��تبقى حت��ى تعي��د روس��يا ش��به 

اجلزيرة إلى أوكرانيا«.

برنامج بيونغيانغ النووي يشكل 
تهديدًا وجوديًا لواشنطن

االس��تخبارات  أجه��زة  مدي��ر  ح��ذر 
البرنام��ج  أن  م��ن  كوت��س،  دان  األميركي��ة 
الن��ووي الك��وري الش��مالي ميث��ل »تهدي��داً 

وجودياً محتماً« للواليات املتحدة.
وقال كوتس خال جلس��ة اس��تماع في 
الكونغرس: »يجب األخذ في االعتبار أن هذه 
مشكلة وجودية محتملة للواليات املتحدة«. 
وأض��اف: »ان��ه تهديد وج��ودي محتمل ضد 
الواليات املتحدة ولكن ضد كوريا الش��مالية 

أيضاً«.
وأضاف كوتس في جلسة استماع أمام 
جلنة االس��تخبارات في مجلس الش��يوخ ان 
»وق��ت اتخاذ قرار حول كيفي��ة الرد على هذا 

التهديد يقترب«.
وتابع املس��ؤول االميرك��ي: »هدفنا هو 
التوص��ل ال��ى تس��وية س��لمية«، موضح��اً 
بقول��ه: »اننا منارس اقص��ى الضغوط على 
كوريا الش��مالية مبختلف الوس��ائل«. وقال 
كوت��س إن الزعي��م الك��وري الش��مالي كي��م 
جون��غ اون يعتب��ر »أي جه��د يدفع��ه إل��ى 
التخلي عن أسلحته النووية تهديداً وجودياً 
لباده وقيادته خصوصاً«. وعبر عن االسف 
ازاء »الطبيعة االس��تفزازية وعدم االستقرار 

الذي يبديهما« الزعيم الكوري الشمالي.

المرصد: إدلب خالية من »داعش« 
بعد »استسالم« مقاتليه

»الدول��ة  تنظي��م  م��ن  مقاتل��ون  س��لم   
االس��امية« )داعش( مع أف��راد من عائاتهم 
أنفس��هم إل��ى فصائ��ل إس��امية مقاتل��ة في 
محافظ��ة ادلب الس��ورية، لتصبح احملافظة 
بأكملها خالية من التنظيم، وفق ما أكد ناطق 
معارض واملرصد السوري حلقوق اإلنسان.

وأف��اد مدي��ر املرصد رامي عب��د الرحمن 
بأن »نحو 250 مقات��اً من تنظيم داعش مع 
عائاتهم، أي 400 ش��خص باإلجمال، كانوا 
محاصري��ن ف��ي منطق��ة اخلوي��ن )جن��وب 
محافظ��ة إدل��ب( س��لموا أنفس��هم لتحال��ف 
فصائ��ل إس��امية ف��ي إدل��ب«، تقات��ل قوات 

النظام السوري و»داعش« على حد سواء.
وكان��ت فصائ��ل مقاتل��ة وإس��امية قد 
ط��ردت التنظيم في ع��ام 2014 من محافظة 
ادل��ب، ول��م يتمكن م��ن العودة إليه��ا إال قبل 
أسابيع مستغاً املعارك الدائرة بن اجليش 
الس��وري م��ن جه��ة والفصائ��ل اإلس��امية 
وأبرزه��ا »هيئ��ة حتري��ر الش��ام« )النصرة 

سابقاً( من جهة ثانية.

أردوغان يحذر شركات النفط 
من التنقيب قبالة قبرص

طي��ب  رج��ب  الترك��ي  الرئي��س  ح��ذر 
أردوغ��ان الش��ركات النفطي��ة األجنبي��ة من 
مغبة »تخطي احلدود« في البحر املتوس��ط، 
بع��د اعتراض س��فن حربي��ة تركية س��فينة 
تابع��ة إلى ش��ركة »اين��ي« اإليطالي��ة كانت 
س��واحل  قبال��ة  الغ��از  حق��ول  تستكش��ف 
قب��ر، فيما ق��ال الرئي��س القبرص��ي نيكوس 

أناستاسيادس إنه »ال داعي للقلق«.
ويش��كل اخل��اف ب��ن تركي��ا وقبرص 
ح��ول امل��وارد الطبيعية في البحر املتوس��ط 
عام��اً آخ��ر يزيد ف��ي تعقيد اجله��ود إلعادة 
توحي��د اجلزي��رة بع��د انهي��ار املفاوض��ات 
األخي��رة الت��ي أجري��ت الع��ام املاضي حلل 

النزاع املستمر منذ 44 عاماً.
عب��ر  خط��اب  ف��ي  اردوغ��ان  وق��ال 
التلفزيون: »ال تظنوا أننا جتاهلنا احملاوالت 
الطبيع��ي  الغ��از  للتنقي��ب ع��ن  االنتهازي��ة 
ف��ي مي��اه قب��رص وس��واحل بح��ر إيج��ه«. 
وأضاف: »نحن نحذر م��ن يتخطون احلدود 
م��ن احلس��ابات اخلاطئة في قب��رص وبحر 

إيجه«.
وصرحت ش��ركة »ايني« لوكالة االنباء 
القبرصي��ة ب��أن »س��فينتها أم��رت بالتوقف 
م��ن قب��ل ب��وارج تركي��ة اجلمع��ة املاض��ي، 
بحجة وجود نش��اطات عسكرية في املنطقة 

املقصودة«.

سورية تهدد »إسرائيل« 
بـ»مفاجآت أكثر« 

إن  الس��وري  النظ��ام  حكوم��ة  قال��ت 
»إس��رائيل« س��تواجه »مفاج��آت أكث��ر« في 
هجماتها مس��تقباً على األراضي الس��ورية، 
وذل��ك بع��د أن أس��قطت الدفاع��ات اجلوي��ة 
الس��ورية مقاتلة إس��رائيلية من طراز »أف-
16«. وأس��قطت الدفاعات السورية املضادة 
للطائرات املقاتلة اإلس��رائيلية خال عودتها 
م��ن غ��ارة عل��ى مواق��ع تدعمه��ا إي��ران ف��ي 
س��ورية، في وقت مبكر يوم الس��بت. وتدعم 
إي��ران وروس��يا الرئي��س بش��ار األس��د ف��ي 

احلرب األهلية السورية.
وقال معاون وزير اخلارجية الس��وري 
أمين سوس��ان: »ثق��وا متام��اً ب��أن املعتدي 
س��يتفاجأ كثي��راً ألنه ظ��ن أن ه��ذه احلرب، 
حرب االس��تنزاف التي تتعرض لها س��ورية 
لسنوات، قد جعلتها غير قادرة على مواجهة 

أي اعتداءات«.

الهند تهدد باكستان: 
»ستدفع الثمن«

ه��ددت الهن��د باكس��تان بأنها س��تدفع 
ثم��ن هج��وم عني��ف ش��نه متش��ددون على 
معس��كر للجي��ش ف��ي والية جامو وكش��مير 
الش��مالية ف��ي أح��دث مثال عل��ى العنف في 
املنطق��ة املتن��ازع عليه��ا أث��ار توت��رات ب��ن 

البلدين املسلحتن نووياً.
وردت باكس��تان على ذل��ك بالقول إنها 
»ملتزمة متاماً وقادرة على الدفاع عن نفسها 
ض��د أي عم��ل عدوان��ي« وإن الهن��د تتهمه��ا 
باملس��ؤولية ع��ن الهج��وم بش��كل مجح��ف 

و»بدون مشاركة األدلة«.
عل��ى  املاض��ي  الس��بت  ي��وم  وهج��وم 
املعس��كر القريب من جامو، ف��ي اجلزء الذي 
تس��يطر عليه الهند من كش��مير ذات األغلبية 
املس��لمة، هو األس��وأ منذ ش��هور إذ أسفر عن 

مقتل ستة جنود ووالد جندي.
ثاث��ة  إن  هن��ود  مس��ؤولون  وق��ال 
متش��ددين عل��ى األقل قتل��وا. وقال��ت وزيرة 
س��يثارامان  نيرم��اال  الهندي��ة  الدف��اع 
للصحفي��ن إن اجلي��ش الهن��دي لدي��ه أدلة 

تثبت أن الهجوم منبعه باكستان.
واعتبرت باكس��تان ف��ي اآلونة األخيرة 
أن االتهام��ات الهندي��ة تنب��ع م��ن محاوالت 
الهن��د لص��رف االنتباه عن »إره��اب الدولة« 
الذي متارسه هي في املنطقة ووحشيتها في 

التعامل مع سكان كشمير املساملن العزل.

لقطات سريعة

السّيد خامنئي:
اإليرانيون يشتكون فسادًا وتمييزًا

أق��ّر املرش��د ف��ي ايران عل��ي خامنئ��ي ب��أن مواطنيها يش��كون »فس��اداً 
ومتيي��زاً«، لكن��ه اعتب��ر ان الث��ورة »حّي��ة«، متهم��اً أع��داء باده باس��تغال 
»منظرين زائفن وأقام مأجورة وفضاء إلكتروني ومهّرجن«، وأكد أن إحياء 
الذكرى ال�39 للثورة س��يكون »مذهاً«، في حن كّررت طهران رفضها الربط 

بن نفوذها اإلقليمي واالتفاق النووي 
الذي أبرمته مع الدول الست.

وتطغى على الذك��رى هذا العام 
التظاه��رات التي ش��هدتها إيران قبل 
الوض��ع  عل��ى  احتجاج��اً  أس��ابيع، 
حتّول��ت  الت��ي  املت��رّدي،  املعيش��ي 
هتاف��ات مناهض��ة للنظ��ام ولتدخله 
في شؤون املنطقة. وأعلنت السلطات 
ان التظاه��رات أوقعت 25 قتياً، فيما 
حتدث نائب عن توقيف خمس��ة آالف 

شخص، أُطلِق معظمهم.
وق��ال خامنئي: »حتّمل ش��عبنا 
مش��كات كثي��رة، لكن��ه اآلن يش��كو 

فس��اداً ومتييزاً، وعلى املسؤولن متابعة ذلك بجّدية«. واستدرك أن »الثورة 
حّي��ة، والش��عب االيراني ي��زداد حباً لها ومتس��كاً بها، كلّم��ا ازدادت ضغوط 
األعداء«. واضاف خال لقائه قادة س��اح اجلّو: »يلجأ العدّو الى أي وس��يلة 
ممكنة لتوس��يع جمه��وره، من صّناع األف��كار الذين يتقاضون أم��واالً إلنتاج 
أف��كار ضد الث��ورة، ال��ى منظرين زائف��ن وأقام مأج��ورة وفض��اء إلكتروني 

ومهّرجن«.
ورأى أن »ذك��رى انتصار الثورة هذا العام س��تكون مح��ط أنظار العالم، 
ألن الشعب اإليراني سيكون اكثر حيوية، اذ يدرك أن اإلدارة األميركية تستعّد 
للهجوم«، مرجحاً أن تش��هد إيران »مسيرات مذهلة«. واعتبر ان اإلدارة »اكثر 

ظلماً ووحشية من داعش«.
ف��ي باريس رف��ض عب��اس عراقجي، نائ��ب وزي��ر اخلارجي��ة اإليراني، 
الرب��ط بن نفوذ باده في املنطق��ة واالتفاق النووي. وقال على هامش مؤمتر 
اقتص��ادي: »لطامل��ا حاربنا اإلرهاب. تؤدي إيران دوماً دوراً رئيس��اً في حفظ 
االس��تقرار والس��ام في املنطقة، وال عاقة ب��ن االتفاق ودورن��ا فيها«، وزاد: 
»تس��عى أميركا الى دفع إيران للخروج من االتف��اق، لكننا لن نقع في الفخ«. 
وأق��ّر بأن طهران »ل��م تنتفع« في ش��كل كامل من إلغاء العقوب��ات املفروضة 
عليه��ا، الفتاً الى ان واش��نطن »ال تس��مح للمجتمع التج��اري العاملي بالعمل 
م��ع إيران، والضغوط على احلكومة )اإليرانية( ش��ديدة... ال ميكن فتح ملف 
االتف��اق الن��ووي، أو التفاوض عليه مج��دداً أو ربطه مبلفات أخ��رى«. واتهم 

واشنطن بانتهاج سياسة »مدّمرة« إزاء ايران، وبانتهاك االتفاق.
أما أليس��تر بيرت، الوزير البريطاني لشؤون الشرق األوسط، فأكد خال 
املؤمتر ان اململكة املتحدة وشركاءها األوروبين »يريدون لاتفاق أن ينجح«. 
وأض��اف: »ال نري��د أن ن��رى االتف��اق مع إي��ران ينه��ار، ونعمل مع ش��ركائنا 
األوروبي��ن لتهدئ��ة مخ��اوف الوالي��ات املتح��دة، لك��ي نضمن اس��تمراره«. 

واستدرك ان على »إيران أيضاً جتّنب أفعال تهّدد األمن اإلقليمي«.
وبعدما أمه��ل الرئيس األميركي دونالد ترام��ب الكونغرس ودوالً حليفة 
لب��اده حت��ى منتصف أي��ار املقب��ل إلص��اح »عيوب جس��يمة« ف��ي االتفاق 
النووي، تس��عى بريطانيا وفرنس��ا وأملانيا الى تهدئ��ة مخاوفه من البرنامج 

الصاروخي لطهران ونفوذها اإلقليمي، مع إبقاء االتفاق النووي.{

بحث وزير اخلارجية األميركي ريكس تيلرسون يوم الثاثاء مع أمير الكويت 
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح العاقات الثنائية واألزمة اخلليجية، ووعد 

تيلرسون مبواصلة اجلهود حلل األزمة واستعادة الوحدة اخلليجية.
وعل��ى هامش مؤمت��ر وزراء خارجية ال��دول األعضاء ف��ي التحالف الدولي 
حملاربة تنظيم الدولة اإلس��امية في الكويت قال مس��ؤول أميركي إن تيلرس��ون 

اجتمع مع الشيخ الصباح وبحثا العاقات الثنائية واألزمة اخلليجية.
كما عقد تيلرس��ون مؤمتراً صحفياً مع نظيره الكويتي الشيخ صباح اخلالد 
الصب��اح على هام��ش مؤمتر إعادة إعمار الع��راق املنعقد أيض��اً بالكويت، حيث 
وجه تيلرس��ون الش��كر إلى دولة الكويت على جهودها الدبلوماسية حلل األزمة 
اخلليجي��ة، وقال إن باده س��تواصل اجلهود من أجل إيجاد حل لألزمة، مش��دداً 

على أن استعادة الوحدة اخلليجية من مصلحة كل األطراف في املنطقة.
وعل��ى صعيد محاربة تنظيم الدولة حذر تيلرس��ون من ع��ودة التنظيم إلى 
العراق وس��وريا، وقال إن واشنطن س��تقدم مئتي مليون دوالر إضافية لتحقيق 

االستقرار في املناطق التي استعيدت بسوريا.
وكش��ف تيلرس��ون عن أن الواليات املتحدة وحلفاءها يسيطرون على ٪30 
م��ن األراضي الس��ورية وحق��ول النف��ط، مضيف��اً: »لم نلع��ب دوراً خاطئ��اً )في 
سوريا(، فنحن نسعى إلى الدفع نحو جنيف وهناك جهود لتوحيد املعارضة«.

وفي إش��ارة إلى عملية غص��ن الزيتون التي تقوده��ا تركيا ضد الوحدات 
الكردية، قال تيلرسون إن واشنطن قلقة بشأن التطورات األخيرة شمال غربي 
س��وريا، وإنها تتفه��م مخاوف تركيا األمنية، الفتاً إلى أنه س��يتوجه إلى أنقرة 
يومي اخلميس واجلمعة ملناقشة سبل التركيز على محاربة تنظيم الدولة.{

تيلرسون في الكويت: 
حل األزمة الخليجية مصلحة للجميع
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اليمن.. حرب الجميع ضد الجميع
فأين الحل؟!

ش��كلت أح��داث مدينة عدن مفترق طرق في س��ياق 
احلرب اجلارية في اليمن، إذ مثلت بنتائجها العس��كرية 
والسياس��ية، ومواقف ال��دول املتدخلة، مقدم��ة لتحديد 
الاعبن الرئيس��ن في أي تس��ويٍة سياس��يٍة مس��تقباً، 
فض��اً ع��ن تخليقها ج��ذور اقتت��ال أهلي ف��ي إطار حرب 
ش��املة. فخاف��اً للمواجه��ات املتقطع��ة الت��ي دارت بن 
املجلس االنتقالي والس��لطة الشرعية في مراحل سابقة، 
فإن أح��داث نهاية  كانون الثان��ي املاضي نقلت الصراع 
بن الطرف��ن إلى مرحلة الاعودة، كما ثبتت االنحيازات 
اإلماراتية والس��عودية واقعاً عس��كرياً جديداً في مدينة 
ع��دن ومناط��ق اجلن��وب، ه��دف إلى ن��زع م��ا تبقى من 
شرعية الس��لطة اليمنية، مقابل تكريس أسباب الصراع 
ب��ن الطرف��ن حال��ة دائم��ة، تهدف إل��ى إنه��اك املجتمع 
اليمني، وأداة إلدارة تعقيدات الش��أن اليمني في املرحلة 

املقبلة. 
ألس��باب كثيرة ومتداخل��ة، ظل املجل��س االنتقالي 
يؤجل معركته الصفرية مع الش��رعية اليمنية، محكوماً 
بلعبة التوازنات التي أّسس��ت لها الس��عودية، في إدارة 
عاقته��ا بحلفائها احمللي��ن في عدن، وانهم��اك اإلمارات 
بتوس��يع نفوذه��ا ف��ي امل��دن اجلنوبي��ة األخ��رى، فيما 
راه��ن املجلس االنتقالي على الدع��م اإلماراتي في العزل 
التدريجي للشرعية، باعتبارها سلطة قائمة في املناطق 
رة، وف��ي مدين��ة ع��دن حتدي��داً، لك��ن املتغي��رات  احمل��رّ
السياس��ية والعس��كرية بعد مقتل الرئيس السابق علي 
عبدالل��ه صال��ح، دفعت املجل��س االنتقالي إلى تس��ريع 
املواجه��ة، إذ ل��م يك��ن توقيت تفجي��ر املجل��س للصراع 
العس��كري ناجماً عن املهلة التي منحها املجلس للرئيس 
عبد رب��ه منصور ه��ادي إلقالة احلكوم��ة اليمنية، وإمنا 

بروز قوة عسكرية بقيادة العميد طارق صالح، مدعومة 
من التحالف العربي، اتخذت من مدينة عدن منطلقاً لها، 
حي��ث رأى املجلس أن تنامي قوة ط��ارق في عدن تهديٌد 
لنف��وذه، وأن الدعم اإلماراتي لطارق سيكرس��ه طرفاً في 
التس��ويات الاحقة، واستبعاد املجلس في حال ظل قوة 
جماهيرية ال عس��كرية، كما أن حس��م احلوثين السلطة 
في صنعاء بدا محّفزاً رئيس��اً لقيادات املجلس االنتقالي، 

لفرض سلطتهم في عدن مبوازاة احلوثين. 
التش��كيات  ب��ن  العس��كرية  املواجه��ات  كّرس��ت 
القتالية املوالي��ة للمجلس االنتقالي والقوات الرئاس��ية 
التابع��ة له��ادي، الثق��ل احلقيقي للطرف��ن على األرض: 
انتص��ار الش��رعية الت��ي أوجدته��ا احل��رب، ف��ي مقابل 
تقويض شرعية املرحلة االنتقالية. وفيما اعتمد املجلس 
االنتقال��ي على التش��كيات العس��كرية واألمني��ة لدولة 
اإلم��ارات، كاحل��زام األمن��ي، والق��وات الش��بوانية ف��ي 
ش��بوة، ومليش��يات أخرى أق��ل نظاميًة في ع��دن ممثلة 
بق��وات احملض��ار، حلس��م الص��راع ف��ي ع��دن ومناطق 
اجلنوب، إضافة إلى توظيف املجلس االنتقالي التركيبة 
العش��ائرية واملناطقية في امل��دن احمليطة بعدن، لتهديد 
الش��رعية بح��رٍب أهلي��ة، وإجباره��ا على قب��ول الواقع 
اجلديد، فيما اعتمدت الشرعية على قوة عسكرية وحيدة 
ممثل��ة باأللوية الرئاس��ية، وه��و ما أكد اخت��ال موازين 
الق��وة لصال��ح املجلس االنتقالي، إذ إن س��رعة إس��قاط 
التش��كيات العس��كرية املوالي��ة للمجل��س مؤسس��ات 
الدول��ة في مدين��ة عدن ومحاص��رة احلكوم��ة، مبا فيها 
الس��يطرة على الل��واء الرابع، أثبت أن الدعم العس��كري 

ال��ذي ضخته دول التحالف العرب��ي ثاثة أعوام لم يكن 
لتأمن ش��رعية هادي، وإمنا لتسليح مختلف املليشيات 
اخلارج��ة عن الش��رعية. وهذا ال يغفل حقيق��ة أن جميع 
التشكيات العسكرية واأللوية التي تأسست في مرحلة 
احلرب، مبا فيها األلوية الرئاسية التابعة لهادي، لم تنَب 
على أس��س وطنية، وإمنا تبعاً ملراكز النفوذ العس��كرية 
داخ��ل الش��رعية، وهو م��ا وظف��ه املجل��س االنتقالي في 
معركته إلس��قاط عدن، باعتبار األلوية الرئاسية تابعة 
حلزب اإلصاح الش��مالي، فيما لم تك��ن بيانات الرئيس 
هادي، وتس��ميته إجراءات املجل��س االنتقالي باالنقاب 
على ش��رعيته، وكذلك حتميل بن دغ��ر التحالف العربي 
املس��ؤولية املباش��رة ع��ن إس��قاط عدن، س��وى تكريس 

لضعف الشرعية أمام اليمنين واملجتمع الدولي. 
من��ذ انفج��ار الص��راع ف��ي ع��دن، دخلت اإلم��ارات 
طرف��اً رئيس��اً ضد الش��رعية، س��واء بدعمها العس��كري 
واللوجس��تي للمجل��س االنتقال��ي من خال تش��كياتها 
العس��كرية األمني��ة الت��ي حتتك��م إلدارتها املباش��رة، أو 
بتغطي��ة وس��ائلها اإلعامية أح��داث ع��دن، وتوصيفها 
وتبري��ر  للجن��وب،  وحي��داً  ممث��اً  االنتقال��ي  املجل��س 
اس��تهداف احلكومة اليمنية وشرعية هادي. في املقابل، 
س��عت الس��عودية إل��ى تقدمي نفس��ها طرف��ا محايدا في 
الص��راع، وذلك باس��تمرار سياس��تها القائم��ة على مبدأ 

التوازن في إدارة صراعات حلفائها احمللين في اليمن.
بعي��داً عن كل التحليات الت��ي وصفت أحداث عدن 
صراعاً س��عودّياً إماراتّياً في املقام األول، فإن السياقات 
العس��كرية والسياس��ية واإلعامية الت��ي صاحبت تلك 
األحداث، مبا فيها النتائج املباش��رة عل��ى األرض، وهي 
بس��ط س��لطة املجل��س االنتقال��ي عل��ى ع��دن، تؤكد أن 

املشروع السعودي ال يختلف عن اإلماراتي 
في املجمل، إال م��ن زاوية الرؤية واختاف 
األدوات الت��ي يس��تخدمها الطرف��ان فقط 
إلدارة نفوذهم��ا، إذ ال ميك��ن، ب��أي ح��ال، 
اعتب��ار املش��روعن متناقض��ن من حيث 
الغاي��ة، وامنا متنافس��ن. وفيم��ا حتاول 
الس��عودية، قائدة التحالف العسكري في 
اليم��ن، انطاقاً من مس��ؤوليتها املباش��رة 
أم��ام املجتمع الدول��ي النأي بنفس��ها عن 
نتائ��ج إدارتها احلرب ف��ي اليمن، مبا فيها 
تقويض الشرعية، كي ال تكون احلامل اإلقليمي النفصال 
اجلنوب، خافاً لإلمارات؛ فيما حتاول السعودية ذلك، إال 
أن ما تؤكده األدبيات التاريخية ملشاريع الوحدة اليمنية 
بن الشطرين منذ ستينات القرن املنصرم، وحتى ما بعد 
حرب صيف 1994، أن الدبلوماسية السعودية لم تدعم 
وحدة اليمن. وبالتالي، ما بدا صراعاً سعودياً - إماراتياً 
في ع��دن لم يكن ف��ي احلقيقة، س��وى توزي��ع أدوار بن 
القوتن القتس��ام تركة اليمن املري��ض، مبا ال يعكر صفو 

عاقتهما اإلقليمية. 
س��واء أقيل��ت حكوم��ة ب��ن دغ��ر، أو ظلت كم��ا هي، 
على فس��ادها، وفش��لها في إدارة حي��اة املواطنن، فإنها 
ف��ي احلقيقة لم تكن س��وى قمي��ص عثمان، يس��تخدمه 
الطامح��ون للس��لطة لتجري��ف م��ا تبق��ى م��ن ش��رعية 
ه��ادي، وإذ لم تك��ن جولة العن��ف التي ش��هدتها مدينة 
ع��دن، وبعض م��دن اجلن��وب، التي أس��فرت ع��ن مقتل 
م��ا يزيد عل��ى خمس��ن مينياً ف��ي أربع��ة أي��ام، صراعاً 
جنوبي��اً – جنوبي��اً، إال أن أحداث ع��دن بطابعها العنفي 
وخطاب أطرافها، اس��تدعت صراع��ات املاضي املناطقية 
والعش��ائرية، وأحي��ت في ذاك��رة أبنائها، رع��ب أحداث 
كانون الثاني 1986، كما جعلت من الصراع اجلنوبي - 
اجلنوبي محتماً في املس��تقبل القريب أكثر من السابق، 
إذ كرس من املجلس االنتقال��ي منتصراً في هذه اجلولة، 
وجعل االحتكام لقوة الساح والوالءات اإلقليمية املعيار 
للذه��اب إل��ى النهاية. بع��د أحداث عدن، رمب��ا ليس كما 
قبله��ا، إذ ل��م يعد اليمني��ون املتعبون م��ن حياتهم، وهم 
يعايش��ون ما بدت حرب اجلميع ضد اجلميع، يتذّكرون 
اليوم أو يفهم��ون ملاذا بدأت احلرب ف��ي بادهم؟ وألجل 

ماذا؟ وبن من ومن؟{

بقلم: بشرى املقطري

في الذكرى السابعة للربيع العربي.. عندما كان ربيعًا
قبل س��بع س��نوات بالتم��ام والكمال، هّبت نس��ائم 
احلري��ة في أرجاء الوطن العربي الكبير؛ فهزت العروش 
وأطاح��ت رزم��ة م��ن الطغ��اة، وه��ّددت الديكتاتوريات 
العريقة وأحنت رؤوس الساطن، الذين راحوا يقدمون 

الرشوة لشعوبهم لشراء الوالء. 
م��ع انطاق ش��علة الث��ورة الش��عبية من »س��يدي 
بوزيد« في تونس، تفاءلنا بأن نهاية عصر الذل واخلنوع 
والتفتيت وهدر األموال قد بدأت. انفتحت شهيتنا لكل ما 
يبشر مبستقبل عظيم لهذه األمة، التي سفهتها مجموعة 
م��ن اجلهل��ة والقتل��ة واملتخلفن ذهني��اً وجس��دياً. بتنا 
نحلم، ومن حقنا أن نحلم، بأن عهد الطغاة األكثر رعونة 
ووقاح��ة يكاد ينته��ي، كما انتهى من قبل��ه طغاة أوروبا 

الشرقية وأمريكا الاتينية وإفريقيا. 
رقصنا في الشوارع والساحات بعد سقوط فرعون 
مصر الذي كان مبنزلة كلمة الس��ر الت��ي تلقتها جماهير 
األم��ة من محيطها إلى خليجها، فانطلقت إلى الس��احات 
وامليادي��ن رافع��ة ش��عاراً يه��ز اجلب��ال: »الش��عب يريد 

إسقاط النظام«.
هاج بي الش��وق إلى تلك األيام بعد انقضاء سنوات 
س��بع عج��اف، حت��ّول فيه��ا الربي��ع إل��ى أرض يب��اب، 
واس��تبدل الطغاة بطغاة أكثر شراس��ة وقبح��اً، معلنن 
انتصار قوى الثورة املضادة املمثلة في العماء والعسكر 
واإلرهابي��ن وجماعة البترور دوالر. فتحت دفاتري على 
ما خربش��ت م��ن مق��االت ع��ام 2011 ح��ول ذاك الربيع 

املغدور، ألستذكر فرحة تلك األيام مرة أخرى:

مئ��ات األلوف يا أبا القاس��م )الش��ابي( التي تربت 
عل��ى وقع كلمات��ك اخلال��دة، التي أطلقتها م��ن مصحتك 
الت��ي كن��ت تعال��ج فيه��ا ف��ي »ع��ن دراه��م« قب��ل نّيف 
وثمانن س��نة، خرج��ت وجابهت الرص��اص وانتصرت 
علي��ه. أبناؤك يا أبا القاس��م الذي��ن لم تنجب أي��اً منهم، 
لكنه��م جميع��اً كّونوا وعيه��م على يديك، ق��رروا صعود 
اجلب��ال، ألن الذي ال يتحدى الصع��اب »يعش أبد الدهر 
ب��ن احلف��ر«. قم يا أبا القاس��م اس��تقبل ش��عبك العظيم 
ال��ذي انتف��ض لكرامت��ه وع��زة نفس��ه، وق��رر أن يعانق 
احلياة، ألن��ه ال يريد أن »يتبخر في جوها ويندثر«. انظر 
األلوف املؤلفة في ش��وارع بوزي��د والعاصمة وصفاقس 
والقصرين ونابل وسوس��ة وحلق ال��واد، وهي تردد معاً 
نش��يد احلياة اخلالد ال��ذي تعلمناه في مش��ارق الوطن 
العرب��ي ومغارب��ه من��ذ طفولتن��ا. انظر إلى س��واعدهم 
املتش��ابكة وهي تهتف للحرية، كما علمتهم وبثثت فيهم 
دروس التحدي والتغلب على الصعاب، وأن النفوس إذا 

طمحت باحلياة »فا بّد أن يستجيب القدر«.
ه��ذا وجه مصر اجلميل الذي عرفناه وعش��قناه منذ 
فتحن��ا عيونن��ا على هذا الك��ون. هذا هو الوج��ه البريء 
»النق��ي التقي« حلبيبتن��ا أرض الكنان��ة دون أصباغ أو 
شّد وجه أو صباغة ش��عر. هذا هو الوجه الغض األسمر 
املرتوي مباء النيل العذب، الذي تربينا على عش��قه منذ 
الطفول��ة. ه��ذه هي اجلماهي��ر التي متثل طيبة الش��عب 
املص��ري واعت��زازه ببل��ده واعت��داده بكرامت��ه والتزامه 
بقضاي��ا أمته. ب��دأت نهاية عص��ر التش��ويه والتهميش 
والفس��اد. بدأت نهاية حتويل 
إل��ى ح��ارس للمصالح  مص��ر 
حس��اب  عل��ى  اإلس��رائيلية، 
لقمة عيش البس��طاء والغابى 
وس��كان القراف��ات. هذا صوت 
مصر اجلميل الذي تربينا عليه 
جميع��اً، وتلقين��اه علم��اً وأدباً 
من عب��اس محمود العقاد وطه 
حس��ن وأحم��د أمن وش��وقي 
ضي��ف وجمال حم��دان. هؤالء 

الش��باب األنقياء ه��م الذين يحملون مي��راث محمد عبده 
وقاس��م أمن وأحمد الزيات ومصطف��ى لطفي املنفلوطي 
ويحيى حقي ومحمود تيمور ويوسف السباعي وتوفيق 
احلكي��م وعب��د الرحم��ن الش��رقاوي ويوس��ف إدري��س 
وجني��ب محفوظ. هذه اجلماهير ه��ي الوفّية لتراث أمير 
الشعراء أحمد شوقي وشاعر النيل حافظ إبراهيم وأحمد 
رام��ي وإبراهي��م ناج��ي وأمل دنق��ل وأحمد عب��د املعطي 
حجازي وصاح جاهن وعب��د الرحمن األبنودي وأحمد 
ف��ؤاد جنم. هذه مص��ر التي رضعنا علمه��ا وأدبها وفنها 
ورواياتها ومس��رحياتها ومسلس��اتها وأغاني سيدتها 
وأهازيج عندليبها وأحلان موسيقار أجيالها. هذه مصر 
التي عشقناها أطفاالً وتعلمنا على يديها طابا، وافتخرنا 
بإجنازات ثورتها يافعن، ورقصنا إلجناز سدها العالي 
وبكين��ا حرقة عن��د هزميته��ا وهزميتنا جميعا، وس��رنا 
ف��ي جنازة زعيمها. تفضلي يا مصر فكرس��ي قيادة األمة 

اخلالي منذ زمن بانتظارك.
اجلدي��د لم يكتمل بعد والقدمي ل��م يندثر متاماً، هذه 
ح��ال الث��ورة اليمنية العظيم��ة اآلن. املياد رغم عس��ره 
سيتم بهدوء وس��يخرج عنه منوذج رائع للدولة املدنية 
الراقية، التي ستستفيد من جتربة ارتهان الباد لطاغية 
جاهل ش��به أمّي ألكثر من 33 س��نة. دول��ة عصرية تقام 
على أس��اس مت��ن من س��يادة القانون وتداول الس��لطة 
مس��اءلة  ونظ��ام  والش��فافية  السياس��ية  والتعددي��ة 
وحماية حلقوق اإلنس��ان، وانطاق عقاني نحو التنمية 
والتط��ور واالس��تقرار، لت��ؤدي دوراً إيجابياً ف��ي قضايا 
املنطقة وعلى مس��توى عاملنا العربي الكبير. أنا من أشد 
املعجب��ن بالث��ورة اليمنية اخلاقة املبدع��ة احلضارية 
الش��جاعة، وقد تكون األرق��ى واألعظم من ب��ن الثورات 
العربي��ة املعاصرة. فرغم أن الش��عب اليمني مس��لح وال 
تكاد جتد رجاً واحداً دون حيازة س��اح فردي أو القدرة 
عل��ى حيازت��ه أّن��ى ومت��ى ش��اء، إال أن الش��عب اليمني 
العظيم ظل متمس��كاً بثورته السلمية وبشكل أسطوري، 
رغم ارتفاع عدد الضحايا الذين اغتالهم بلطجية النظام 

املتهاوي.
ليس من الغريب وال من املنطق، عندما هّب الش��عب 
الليبي الطيب الصبور أن يجد العقيد نفسه محاصراً دون 
أصدق��اء، ال ف��ي املمالك اإلفريقية التي نّصب نفس��ه ملكاً 
عليها كلها وال عند القادة العرب الذين أعلن أنه عميدهم، 
وال ث��وار إفريقيا وآس��يا وأمريكا الاتيني��ة، الذين يّدعي 
أن��ه قائدهم. ها هو قائد جماهيرية الوهم يس��قط وحيداً 
في ب��اب العزيزية دون أنص��ار ودون أصدقاء ومن دون 
أتباع. يس��قط وح��ده وأبناؤه وحفنة م��ن زبانيته، ومن 
تبقى من املرتزقة الذين استأجرهم لذبح شعبه. وكغيره 
من الطغاة، لن يجد في هذا الكون من يذرف دمعة عليه، 
بل ستس��ري موجة من الفرح لدى أبناء الشعب العربي 
كله��م، وأولهم أحفاد عمر املختار الذين أذلهم واحتقرهم، 
عندما قرر نقل رفات أس��د الصحراء من بنغازي إلى بلدة 
س��لوق في مجاه��ل الصحراء عام 1980، وإقامة س��وق 
جت��اري مكان��ه، ألن الطاغي��ة ال يعت��رف بتاري��خ لليبيا 
قب��ل انقاب��ه املش��بوه ف��ي الفاحت م��ن س��بتمبر1969 . 
مس��ألة احلرية ال تتجزأ. واالنتصار للحرية والكرامة في 
مكان يتطلب من حي��ث املبدأ أن تنتصر لها في كل مكان. 
فعندما نقف ضد الطغاة في تونس ومصر واليمن وليبيا 
ال نس��تطيع أن نختفي ونتهرب م��ن الوقوف ضد الطغاة 
اآلخري��ن، من مش��ارق الباد إل��ى مغاربه��ا، انطاقاً من 

سوريا وليس انتهاء بالبحرين أو السودان. 
الش��عب في س��وريا ق��د ال يختل��ف مع النظ��ام في 
سياس��ته اخلارجية، اخلاف على ما يجري في الداخل. 
الش��عب قد ال يريد تغيي��ر الرئيس، ولكن ترش��يد حكمه 
وإلغ��اء األجه��زة األمنية والتمتع باحلريات األساس��ية، 
ووق��ف الفس��اد واملفس��دين. الش��عب ال يري��د أن ي��رى 
س��جن رأي واحداً. نظرية احلزب الواحد واحلزب القائد 
واحل��زب الطليع��ي انته��ت. دع الش��عب يخت��ار ممثليه 
بطريق��ة صحيحة، وأن ينتخب برملاناً حقيقياً ميثل آمال 

الشعب وآالمه وليس »شاهد ما شافش حاجة«
 الش��عب س��يبقى يناض��ل إل��ى أن يص��ل إل��ى بناء 
اجلمهوري��ة الراش��دة املنيع��ة، الت��ي تتي��ح التعددي��ة 
وت��داول الس��لطة وتلت��زم س��يادة القان��ون وترف��ع من 
قيم��ة املواطن، وحتمي الوطن م��ن التحديات اخلارجية 
العدي��دة والتهديدات املس��تمرة م��ن العدّو ال��ذي يحتل 
جزءاً من األرض الغالية على قلوب الشعب عامة. يومها 
س��يحمل الش��عب الرئي��س إلى س��دة الرئاس��ة طوعاً ال 

كرها.{

بقلم: عبد احلميد صيام 
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ماذا ينتظر السيسي بعد االنتخابات الرئاسّية؟!
ل��ن أحتدى امللل، وأقول مع القائل، إن من املتوقع 

أن يفوز عبد الفتاح السيسي في االنتخابات املقبلة!
فإن صّح أن نطلق على ما س��يجري في شهر آذار 
املقبل أنها انتخاب��ات، فإنها صنعت خصيصاً لتمرير 
املذك��ور ل��دورة جديدة، وألربع س��نوات أخ��رى، بعد 
الفش��ل في تعديل الدس��تور، مبا ميّد م��ن عمر الدورة 
الرئاس��ية لتصبح ست س��نوات، ومن مدتي الرئاسة 

لتصبح مدداً!
ومب��ا أن السيس��ي متك��ن م��ن حتقي��ق الدخ��ول 
اآلمن لدورة جديدة بدون منافسن حقيقين، فإنه لن 
يتمتع ب��دورة مريحة، فهناك حتدي��ات جمة تنتظره، 
سيكتش��ف خالها أنه في السنوات اخلمس املاضية، 
ومن��ذ انقابه العس��كري، كان في »راحة ب��ال« إذا ما 

قورنت بالوالية اجلديدة!
لق��د ب��دأ عب��د الفت��اح السيس��ي واليت��ه األول��ى 
بظهير من مثلث القوة: اجليش، والش��رطة، والقضاء. 
وقد أغ��دق على الق��وم بالدعم املالي، ف��ي وقت عانى 
في��ه أغلبي��ة املصري��ن معاناة ش��ديدة ج��راء األزمة 
االقتصادي��ة، ورفع الدع��م. وظهر جلياً أن��ه أعجز من 
أن يحل هذه املشكات، فبشر باملزيد من املصاعب في 
الفترة املقبلة. ولعله كان صادقاً، عندما قال قدمياً إن 
جيلن سيهلكان متاماً حتى يشعر املصريون بالرخاء، 
أي بعد 66 عاماً، ليكون من صدقه في الوعود البراقة 
بع��د اجليلن كمن صّدق جحا عندما وعد بقدرته على 

تعليم حم��ار العمدة اللغة اإلجنليزية. وعندما س��ئل 
ع��ن الداف��ع وراء قبول��ه املقامرة، قال: بعد الس��نوات 
املتف��ق عليها، فإن أحداً منهم س��يكون قد مات، فإن لم 
ميت احلمار، أو صاحبه، سيكون العمدة هو من وافته 

املنّية!
أزمة السيسي أنه كّون دولته اخلاصة، فقد أدرك 
أنه يس��ير في طريق ال ميكن أن تتقبل��ه عقيدة القوات 
املس��لحة املصري��ة، وقد ف��ّرط ب��األرض، وفي حصة 
مصر التاريخية من نهر الني��ل، كذلك فإنه يعمل على 

تنفيذ صفق��ة القرن، الت��ي مبقتضاها س��يفّرط بجزء 
كبي��ر م��ن أرض س��يناء، وهو م��ع األزم��ات اجلديدة، 
وعندم��ا يجد نفس��ه في معركة مع الش��عب، س��وف 
يكون م��ن الصع��ب أن يج��د اجليش والش��رطة معه 
في معرك��ة حتويل مصر إلى س��وريا أو الع��راق، فلم 
تع��د حربه جتد غطاء أخاقياً من��ذ القول بأنه يواجه 
التيار الديني اإلرهاب��ي، فضاً عن أنه جعل من جهاز 
املخاب��رات احلربية؛ األعلى كعب��اً من األجهزة األمنية 
األخ��رى، وميارس عملية التخري��ب جلهاز املخابرات 
العام��ة منذ أربع س��نوات، انتهت بقيام��ه بعزل مدير 
اجله��از اللواء خالد فوزي، وق��د التفت حوله فلم يجد 

من يثق به لرئاسته سوى سكرتيره اخلاص!
وي��درك اجليش والش��رطة أنهم��ا لم يع��ودا كما 
كان��ت احلال م��ن قب��ل، فإما السيس��ي وإم��ا اإلخوان 
هم��ا  عس��كرّين،  مرش��َحن  ظه��ور  بع��د  املس��لمن، 
الفريق أحمد ش��فيق والفريق س��امي عنان، وبالتالي 
فإن إس��قاط السيس��ي لم يع��د معناه إس��قاط الدولة 
املصرية بشكلها التي تنحاز له الدولة العميقة بأذرع 

القوة فيها!
إطاحتهم��ا  م��ن  متك��ن  ق��د  السيس��ي  كان  وإذا 
بهم��ا، ف��إن خطرهما ال ي��زال قائماً، ول��و بإعان هيئة 
االنتخاب��ات ف��وز عب��د الفتاح السيس��ي، وال ش��ك أن 
التنكي��ل برئي��س أركان اجليش وس��جنه؛ عملية لها 
م��ا بعدها، فالقصة ل��م تتم فصوالً، وم��ن الواضح أن 
الرج��ل إلى اآلن لم يتنازل. وحت��ى من مت إكراهه على 
التن��ازل فإنه لم ميت، ولكنه ينتظ��ر الفرصة لانتقام 
لنفس��ه من عملي��ة إرغامه على التراجع عن الترش��ح 

لانتخابات الرئاسية!
لق��د اس��تعد عبد الفت��اح السيس��ي لذل��ك مبكراً، 

فأقام دولت��ه اخلاصة، وميثل جه��از الرقابة اإلدارية 
أحد أضلعه��ا، فهى التي تهيمن على كافة مؤسس��ات 
الدول��ة، وتتحكم به��ا حتكم املالك في م��ا ميلك. وألنه 
ال يث��ق ثقة كبيرة مبؤسس��ات القوة، فق��د أقام وحدة 
عس��كرية خاصة هي االنتشار الس��ريع، بحيث يكون 
متامه��ا عنده، وهى املخ��ّول لها النزول إلى الش��ارع، 
وفي تقديري أنها هي التي ستتعامل مع أي مظاهرات 
ق��د تخرج عليه، ولهذا بدا واثقاً من نفس��ه، وهو يقول 
إن ما حدث قبل سبع سنوات لن يتكرر. وميثل اإلعام 
الضل��ع الثالث في دولت��ه اجلديدة، فلم يت��رك األمور 
رهن االجتهاد الش��خصي وال��والءات املتعددة ملقدمي 
البرامج وأصحاب الفضائيات اخلاصة، فتم ش��راؤها 
ملصلحته، لتكون في قبضته جميعاً، كما مت شراء عدد 

من الصحف اخلاصة!
لقد استطاع أن يسيطر على القضاء بدرجة كبيرة 
من خال تعدي��ل قانون الهيئات القضائية حيث منح 
نفس��ه س��لطة اختي��ار قي��ادات املؤسس��ة القضائية، 
فضاً عن أن مؤسس��ة العدالة تدار عن طريق ش��قيقه 
القاض��ي، نائ��ب رئي��س محكم��ة النق��ض، فه��و الذي 
يعّن، ويرفع، ويخف��ض، وبالتالي فلن يكون بحاجة 
إل��ى هذه املؤسس��ة في ال��دورة اجلديدة، مب��ا يدفعه 
لاس��تمرار ف��ي اإلغ��داق املال��ي عليه��ا، وامل��ال ب��ات 

شحيحاً، بعد توقف »الرز« القادم من دول اخلليج!
ومتث��ل االنتخاب��ات البرملاني��ة القادم��ة حتّدي��اً 
آخر. ففي العام الثالث من الوالية اجلديدة، ستش��هد 
مصر انتخاب��ات برملانية، وإذا كان ق��د جنح في املرة 
الس��ابقة، بع��د محاوالت كثي��رة، في صناع��ة برملان 
على مقاسه، وكان حكمه ال يزال في قّوته، فإن هذا لن 
يكون هذه املرة، ولن تقف األحزاب والقوى السياسية 
مكتوفة األي��دي، في انتظار هندس��ة البرملان اجلديد، 
وال س��يما أن��ه س��يكون ق��د اقت��رب م��ن االنتخاب��ات 
الرئاسية اجلديدة، وإذا جنح في تعديل الدستور مبا 
يس��مح له بخوضها، فلن يكون في القوة التي جتعله 
يحافظ عل��ى موقعه من املنافس��ن، وعلى اختياراته 

من املواجهة.
إنها دورة أكثر قلقاً، ولكن ال تعلمون!{

بقلم: سليم عزوز 

مخبأ حتت األرض، واكتش��اف خندق مجهز هندس��ياً 
ومغطى بطول 250 متراً وعرض مترين«. 

وعل��ى احلدود الغربي��ة مع ليبيا، ق��ال البيان إن 
الق��وات األمني��ة »متكنت م��ن إحب��اط عملي��ة تهريب 
أس��لحة وذخائر إلى الباد عبر االجتاه االس��تراتيجي 
الغربي، وذلك من خال استهداف وتدمير أربع عربات 
محملة باألسلحة والذخائر ومقتل العناصر اإلرهابية 

القائمة على أعمال التهريب«. 
ول��م يتط��رق البيان لوجود خس��ائر ف��ي صفوف 
القوات املش��اركة ف��ي العمليات من عدم��ه أو تفاصيل 

عن تلك العمليات.
ومن��ذ انط��اق خط��ة املجابه��ة الش��املة أص��در 
اجليش املص��ري، أربعة بيانات تتضمن اس��تعراضاً 
بأه��داف خطت��ه الت��ي ترتك��ز عل��ى تطهير الب��اد من 
»اإلره��اب«، بخ��اف التأكي��د عل��ى اس��تمرار تنفي��ذ 
ضربات جوية ومداهمات، وال سيما في شمال سيناء.

ول��م يتس��ّن احلص��ول عل��ى تعلي��ق ف��وري م��ن 
مصادر مس��تقلة أو أهلية حول طبيعة العمليات التي 
تلقى تأييداً من مؤسسات وشخصيات، وحتفظات من 

معارضن. 
وش��هدت مصر، خال الس��نوات األرب��ع املاضية 
عمليات قالت السلطات املصرية إنها »إرهابية« طالت 
دور عب��ادة ومدني��ن وق��وات ش��رطة وجي��ش بع��دة 

مناطق ال سيما سيناء. 
وتأتي العملية العس��كرية األحدث قبل نحو شهر 
م��ن انتخابات رئاس��ة الباد، املقرر إجراؤها في ش��هر 

آذار املقبل.{

أعل��ن اجلي��ش املص��ري، ي��وم 
عمليت��ه  أي��ام  راب��ع  ف��ي  االثن��ن، 
الش��املة بأنح��اء الب��اد، مقتل 12 
مس��لحا، وتدمير 60 هدفاً، وتوقيف 
ووس��ط  ش��مال  ف��ي  ش��خصاً   92

سيناء.
ج��اء ذل��ك ف��ي بي��ان يتضم��ن 
»املجابه��ة  خلط��ة  مبدئي��ة  نتائ��ج 
اجلي��ش  أعلنه��ا  الت��ي  الش��املة«، 
بتكلي��ف  اجلمع��ة،  ي��وم  املص��ري 
رئاسي، وتستهدف عبر تدخل جوي 

وبح��ري وبري وش��رطي، مواجه��ة عناصر مس��لحة 
في ش��مال ووس��ط س��يناء ومناطق أخرى بدلتا مصر 
والظهير الصحراوي غ��رب وادي النيل، دون تفاصيل 

عن مدة العملية.
وأمس أعلن اجليش املصري مقتل 16 مسلحاً منذ 
ب��دء العملية، ليرتف��ع العدد إلى 28، وع��دد املوقوفن 

إلى 126. 
تام��ر  العقي��د  اجلي��ش،  باس��م  املتح��دث  وق��ال 
الرفاع��ي، ف��ي البي��ان ذات��ه ال��ذي حم��ل رق��م 5 إن��ه 
»اس��تمراراً للعملية الش��املة س��يناء عام 2018 التى 
تنفذها القوات املسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية، 
تواص��ل ق��وات مكافحة اإلره��اب الهج��وم املركز على 

البؤر واألوكار اإلرهابية بشمال ووسط سيناء«.
وأوض��ح أن »القوات اجلوية قامت برصد وتدمير 
60 هدف��اً للعناص��ر اإلرهابي��ة بع��د تواف��ر معلومات 

استخباراتية حولها«.
كم��ا مت »القض��اء عل��ى اثني عش��ر م��ن العناصر 
التكفيري��ة املس��لحة خال تب��ادل إلط��اق النيران مع 

القوات املكلفة بأعمال املداهمة، وفق البيان ذاته.
وأش��ار البيان إلى أن األجهزة األمنية »متكنت من 
القب��ض على 92 من املطلوبن جنائياً واملش��تبه بهم« 
باإلضافة إلى »ضبط وتدمير والتحفظ على عش��رين 
س��يارة تس��تخدمها العناصر اإلرهابية ف��ى عملياتها 

اإلجرامية لترويع املواطنن«.
م��ن  التخصصي��ة  »العناص��ر  أن  إل��ى  ولف��ت 
املهندسن العسكرين متكنت من اكتشاف وتفجير 23 
عبوة ناس��فة مت زراعتها مبناطق العمليات، تدمير 13 

الجيش المصري يعلن مقتل 12 »مسلحًا« 
وتدمير 60 هدفًا في سيناء

اعتقال المستشار هشام جنينة..
بعد تعّرضه للضرب المبرح

أي إجراءات قانونية، تؤكد القوات املسلحة 
أنه��ا ستس��تخدم كل احلق��وق الت��ي كفلها 

الدستور في حماية األمن القومي«.
وكان عنان الذي يخضع للتحقيق أمام 
النيابة العس��كرية ملخالفته قواعد اجليش 
بإع��ان ترش��حه للرئاس��ة، س��مى جنينة 

نائباً له في حال فوزه.
ونفى محامي عنان تصريحات جنينة، 
وأعلن نيت��ه مقاضاته، خصوصاً أنها تؤثر 
في املوقف القانوني ملوكله، واستنكر جنله 
الدكتور س��مير عن��ان التصريح��ات، قائاً: 
»عن��ان كان ضمن قادة املجلس العس��كري 
ال��ذي تول��ى إدارة الباد إبان ث��ورة كانون 
مس��تندات  أي  ع��ن  فاحلدي��ث  الثان��ي، 
س��تدينه هو أوالً، مش��يراً إلى »اندهاش��ه« 
من تصريحات جنينة. وتساءل جنل عنان 
في تصريحات تلفزيونية، عن هدف إطاق 
تل��ك التصريح��ات بالتزام��ن م��ع العملية 
العس��كرية الش��املة ف��ي س��يناء. وتاب��ع: 
»أرف��ض أن ُي��زج باس��م وال��دي لتحقي��ق 

أغراض سياسية«.
واس��تبعد الرئيس املصري عبد الفتاح 
السيسي جنينة من منصبه كرئيس للجهاز 
املركزي للمحاسبات في نهاية آذار 2016، 
إث��ر تصريح��ات ضخمت من حجم الفس��اد 

في مصر.{

أوقفت قوات األمن 
املصرية ظهر الثاثاء، 
رئيس اجلهاز املركزي 
السابق  للمحاس��بات 
هش��ام  املستش��ار 
جنينة للتحقيق معه، 
ح��ول تصريحاته عن 
امت��اك رئي��س أركان 
حرب القوات املسلحة 
السابق الفريق سامي 
مس��تندات  عن��ان 
ووثائق تدين القائمن 
على الدولة إبان ثورة 

كان��ون الثان��ي )يناير( 2011، م��ا اعتبره 
اجليش جرمية »تس��تهدف إثارة الش��كوك 
وق��ت  ف��ي  ومؤسس��اتها،  الدول��ة  ح��ول 
تخ��وض فيه الق��وات املس��لحة معركة في 
س��يناء الجتثاث جذور اإلرهاب« وفق بيان 
عس��كري، علم��اً أن عائل��ة عن��ان ومحاميه 

أنكروا ما نسبه جنينة إلى عنان.
وقال مص��در مطل��ع إن جنينة »خضع 
للتحقي��ق أم��ام النياب��ة العس��كرية، وذلك 
ملّس القضية باملؤسسة العسكرية«. وزعم 
جنين��ة ف��ي تصري��ح تلفزيون��ي، »امتاك 
عن��ان وثائق اس��تطاع تهريبه��ا إلى خارج 
مصر«، تكش��ف ع��ن متورطن ف��ي أحداث 
ش��هدتها الباد أثناء أح��داث كانون الثاني 
2011، وتوض��ح »الط��رف الثال��ث«، وهي 
الصفة التي تطلق على جهات غير معلومة، 
اتهم��ت دائماً بالوقوف خل��ف االضطرابات 
الت��ي ش��هدتها مصر في تل��ك الفت��رة، علماً 
أن املجل��س األعلى للقوات املس��لحة هو من 
تول��ى إدارة الباد خ��ال املرحلة االنتقالية 

عقب الثورة.
وق��ال الناطق باس��م القوات املس��لحة 
العقي��د تامر الرفاعي في بي��ان: »في ضوء 
ما ص��رح ب��ه جنينة ع��ن احتف��اظ الفريق 
س��امي عن��ان بوثائ��ق وأدلة تدي��ن الدولة 
وقيادتها، وتهديده بنشرها في حال اتخاذ 
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للفشل ميكن التخلص منه بسهولة، إمنا في تقادم وهرم 
امبراطوريته��ا وكث��رة أزماته��ا الداخلي��ة واخلارجية، 
ولع��ل إح��دى األزم��ات احملرجة الت��ي يج��ري التعتيم 
عليه��ا م��ن كافة األطراف ف��ي أمريكا تصاع��د الهجمات 
العنصري��ة على امل��دارس واألماك��ن العام��ة التي فيها 
مهاجرون، وكان آخرها مهاجمة مدرس��ة للمكس��يكين 
وقت��ل طالبن فيه��ا وتفاخر القات��ل بعنصريته ومن ثم 
انتح��اره ف��ي عملي��ة أش��به بالعملي��ة االنتحارية ضد 
األقلي��ات؛ أمر ن��ادراً ما تس��مع عنه في وس��ائل اإلعام 

األمريكية ولكنه بات حدثاً أسبوعياً أو شبه يومي.
في نهاية املطاف من ميلك طول نفس اس��تراتيجي 
وقدرة على املناورة س��يجد فرصة كبيرة في املس��تقبل 
الس��تعادة توازنه، والتخلص من ظ��ل النفوذ األمريكي 
الثقي��ل؛ فاملنطق��ة العربي��ة لديه��ا قابلية لاس��تعمار، 

ولكن أمريكا أيضاً لديها قابلية اكبر لاستنزاف.{

اإلمبراطورية األمريكية.. القابلّية لالستعمار والقابلّية لالستنزاف
املش��هد ف��ي امري��كا اقرب ال��ى احل��رب األهلية في 
صورت��ه العامة؛ فالنكس��ات الت��ي تعانيه��ا الفدرالية 
األمريكية في اجلانب االقتصادي لم تس��عفها السياسة 
اخلارجي��ة الت��ي اعتم��دت أس��لوب االبت��زاز ملعاجل��ة 
املضايق��ة  خي��ار  ام��ام  كان��ت  فالياب��ان  االخت��االت؛ 
والعقوبات، أو حتويل اسهمها وسنداتها الى استثمارت 
ف��ي البنية التحتي��ة األمريكي��ة؛ أما الس��عودية فكانت 
أم��ام خيار جتميد األم��وال بتأثير من قانون جاس��تا أو 
استثمارها في أمريكا وتسييل أصول أرامكو وحتويلها 
إلى أس��هم؛ أما قطر فكانت أم��ام خيار اتهامها باإلرهاب 
وجتمي��د أموالها واالس��تمرار مبضايقته��ا عبر احلصار 
أو حتويل صندوقها الس��يادي وأموالها إلى استثمارات 
ف��ي الس��وق األمريكية أمر م��ن املمكن ان يقود لتس��ييل 
أس��هم ش��ركة قطر للغاز أيضاً مس��تقباً، عملية ابتزاز 
ال تتوقف، فالس��عودية فجاس��تا ليس نهاي��ة املطاف، 
إذ س��تواجه حقب��ة جديدة ف��ي اليمن عنوانه��ا الوضع 
اإلنس��اني، هذا ما يوحي به التدخل البريطاني وتعين 

»غريفت« مبعوثاً للسام.
ورغم ان ترامب حقق مكاس��ب كبي��رة خال العام 
األول م��ن حكمه، إذ جمع مليارات ال��دوالرات من حلفاء 
أمري��كا وأصدقائها، واعتمد أس��لوباً مباش��راً أكثر ممن 
س��بقوه في الرئاس��ة األمريكي��ة، إال ان لعن��ة االقتصاد 
ما زالت تاحقه، فقد خس��رت مؤش��رات األسهم في يوم 
واحد خال بضع ساعات أكثر من 4٪ من قيمتها؛ لتبلغ 
خسائر رجال املال واألعمال أغنى 500 رجل في أمريكا 
114 مليار دوالر في دقائ��ق؛ علماً بأنه كان يريد توفير 
400 ملي��ار دوالر عليه��م م��ن خفض الضرائ��ب لتكون 
النتائ��ج عكس��ية؛ فاله��رم والش��يخوخة ال تنجح معه 
مس��احيق التجميل أو عمليات التجمي��ل اخلارجية كما 

يعلم اجلميع.
فترامب على الرغم من س��عيه لتخفيض الضرائب 
عل��ى أصح��اب رؤوس األم��وال وه��م املصطل��ح عل��ى 
تسميتهم ال� 1٪ اال انه سبب لهم كارثة كبيرة وموجعة 
ألصحابه؛ املضح��ك ان خصومه وش��بكات التلفزة في 

أمري��كا كانت تعرض خط��اب ترامب في أح��د املصانع 
الكبرى التي احتفى فيها برفع رواتب املوظفن واملؤشر 
املتهاوي معروض على مين الشاش��ة في مش��هد أقرب 
م��ا يكون بالش��ماتة؛ ه��ذا ال يعني انهم ميلك��ون حلوالً 
أفضل ولكنها الشيخوخة األمريكية التي يحاول ترامب 
جتديده��ا وجتميله��ا انته��ت أخيراً مبحاول��ة مضحكة 
عنوانه��ا ع��رض عس��كري عل��ى الطريق��ة الروماني��ة 

القدمية، وأسلوب الكرملن في عهد غورباتشوف.
السياس��ة األمريكية أصبحت ذات طابع فضائحي 
ونزق��ة ومتهورة إلى حد كبير، فاألم��ر ال يتعلق بترامب 
إمنا ببنية دولة تواجهة حتديات غير مسبوقة بصعود 
الص��ن والتحدي الروس��ي والتم��رد األوروب��ي، فضاً 
عن مت��رد الق��وى اإلقليمية الت��ي لم تعد تنس��اق خلف 
الفدرالية األمريكية بالس��هولة املعتادة، مستثنياً طبعاً 
م��ن لديهم قابلية لاس��تعمار والذين بات��وا بحد ذاتهم 
لعن��ة ألمريكا، فهم من ناحية أخرى جعلوا أمريكا دولة 

لديها قابلية لاستنزاف أيضاً.
ن��زق أمريكا ب��ات واضح��اً في س��وريا م��ن خال 
الت��ورط في مهاجمة القوات الروس��ية كما بات واضحاً 
بطرح صفقة القرن البائس��ة واستنزاف حلفائها العرب 
وتعريضه��م ملخاط��ر ربي��ع جدي��د، واألخط��ر البح��ث 
ع��ن حتالف نات��و عربي صهيون��ي يخفف عنه��ا أعباء 
الهيمن��ة املكلف��ة ف��ي املنطق��ة مذكري��ن املنطق��ة بحلف 
بغداد، علماً بأن هيجل وماركس قاال يوماً ان كل ش��يء 
يتك��رر في احلياة مرت��ن، ولكن في امل��رة الثانية يكون 
هزلياً وس��خيفاً، )هيجل هو أول من أش��ار في مس��تهل 
مؤَلّفه »الثامن عش��ر م��ن برومير« إل��ى أن كل األحداث 
الكبرى والش��خصيات التاريخية تتك��رر مرتن، وعقب 
عليه ماركس بقوله: »إن األحداث والش��خصيات إذا ما 
تكررت، فإنها تظهر في املَرّة األولى على ش��كل مأس��اة، 

وفي املَرّة الثانية تظهر في شكل مهزلة«(.
واألكث��ر غراب��ة نقله��ا لقواته��ا ال��ى افغانس��تان 
وخصوص��ا املستش��ارين م��ن الع��راق وس��وريا، على 
أم��ل تخليق مش��هد يش��ابه م��ا ح��دث ع��ام 2014 في 
س��وريا والع��راق خلل��ق اقتتال 
داخل��ي في أفغانس��تان يريحها 
املكلف��ة؛  املواجه��ة  ع��بء  م��ن 
فاملستش��ارون األمريكان خبراء 
بتخلي��ق ه��ذه احلال��ة املجربة؛ 
أمر تتمنى واشنطن ان يتيح لها 
تخلي��ق حتالف��ات جدي��دة على 
من��ط التحالف الدول��ي ملكافحة 
اإلرهاب مثاً، وم��ن املمكن أيضاً 
بتدعي��ش  الباكس��تان  معاقب��ة 
احلالة لتج��د امت��داداً لها داخل 

األراضي الباكس��تانية فتجردها من أس��لحتها النووية 
وحتالفاتها مع الصن ولتحل محلها الهند مثاً.

االس��تراتيجية األمريكية مكش��وفة إل��ى حد كبير، 
ولكنها فجة وتعتمد أس��لوب البلطج��ة ولم تعد معنية 
بلغة الدبلوماس��ية الناعمة، في الظاهر ناجحة ولكنها 
ف��ي الباطن س��تقود أصحابها مب��رور الوق��ت ملواجهة 
مزيد من التحديات اإلقليمية والدولية، فمش��كلة أمريكا 
ليس��ت ف��ي ترامب املس��كن ال��ذي حتول إلى مش��جب 

بقلم: حازم عياد 

ماحقات متكررة 
األم��ن  جه��از  مبدي��ر  )ق��وش(  لق��ب  والتص��ق 
واملخاب��رات صاح عبد الله ايام دراس��ته، حيث لقبه 
زم��اؤه تيمن��اً ب�)قوش( عال��م الرياضي��ات الهندي، 
وذل��ك بعد ان أظهر ص��اح ذكاًء وطموحاً غير محدود 
خال تلك الفترة. وال يحب قوش الظهور عبر وس��ائل 
اإلع��ام، وبدا واضح��اً ان قوش م��ا زال يؤمن بأهمية 
اإلصاح في الدولة والسياس��ة، حيث قال: )اإلصاح 
سمة مازمة حلياة األمم، وهي الفكرة التي تازم مراحل 
الصع��ود أو االنعطاف��ات احل��ادة بتاريخه��ا. والفهم 
املوضوعي لقضية اإلصاح يتطلب دراسة تشريحية 
دقيقة للمقدم��ات احلقيقية لقضايانا، واعتبار أن ذلك 
ميثل املادة النظرية التي ينصب عليها إصاح الدولة 
ال��ذي ينش��ده الرئي��س(، وكان الفتاً أن ص��اح طيلة 
فترة ابتعاده عن املناصب التنفيذية رغم صفته نائباً 
ملنطقته باملجلس الوطن��ي، لم يتطرق للحديث بعداء 
وم��رارات مع قيادات احلزب احلاكم رغم اعتقاله، الى 
جان��ب تأكيده الدائم على انتمائ��ه لانقاذ، حيث قال: 
)انا مليء باليقن الذي ال يتزعزع بش��راكتي األصيلة 
لإلنقاذ.. يصيبني ما أصابها اجن��ازاً او اخفاقاً. ولكن 
دائم��اً ب��ن مراح��ل التط��ور والتحول صح��راء وفراغ 

سحيق، ولألسف نشط فيه ساقطون(.
اإلصاح السياسي واالقتصادي

وي��رى املراقب��ون ان اع��ادة ق��وش ال��ى الواجهة 
بصورة مفاجئة تش��ير بص��ورة واضحة الى ان هناك 
معطي��ات دعت الرئي��س البش��ير الى هذا الق��رار، مع 
توقع��ات ب��أن التغيير س��يطول عدداً من ال��وزراء في 
عملية االصاح السياس��ي واالقتص��ادي خال الفترة 
املقبل��ة. ويش��ير املراقب��ون ال��ى ان اب��رز التحدي��ات 
التي س��تواجه الرجل هي كيفية املس��اهمة في ضبط 
االيقاع للس��احة السياس��ية وحلزبه احلاكم )املؤمتر 
الوطن��ي(، بجانب العمل ضم��ن منظومة احلرب على 
الفس��اد برئاس��ة الرئي��س املش��ير عمر البش��ير.. تلك 
احل��رب الت��ي ب��دأت معاملها تتض��ح بص��ورة فعلية 
بع��د األزمة االقتصادية االخي��رة التي أدت الى ارتفاع 

أسعار العمات الصعبة. 
وأش��ار املراقب��ون ال��ى ان ق��وش س��يكون حتت 
ضغط طيل��ة الفترة املقبلة، جلهة أن الرجل س��يكون 
محاط��اً بتاريخ فترت��ه االولى التي يصفه��ا املراقبون 
واألش��خاص  املعطي��ات  اخت��اف  م��ع  بالناجح��ة، 

واملشهد برمته.{

اخلرطوم: محمد جمال 
ب��ذات )الدهش��ة( الت��ي ارتس��مت عل��ى وج��وه 
املراقبن للمشهد السياسي في السودان بإعفاء الفريق 
أول صاح قوش من رئاس��ة جهاز األم��ن واملخابرات 
الوطن��ي، وذلك بتاريخ 15 آب ع��ام 2009م، وبنفس 
س��يناريو االث��ارة، تك��ررت ذات )الدهش��ة( بإع��ادة 
تعيين��ه مجدداً مديراً جله��از األمن واملخابرات، جلهة 
أن الرج��ل م��ن أمه��ر رج��االت املخاب��رات، لي��س في 
الس��ودان فقط، وامنا في افريقي��ا، وحينها عاد الرجل 
ال��ى دائرة االض��واء في ق��رار مفاج��ئ وغي��ر متوقع، 
ح��ن أصدر رئيس اجلمهورية ق��راراً جمهورياً صباح 
االحد املاضي، بإعادة الرجل الى منصبه مديراً جلهاز 
واالم��ن واملخاب��رات، حيث ادى القس��م ام��ام الرئيس 
البش��ير ورئي��س القضاء )حي��در احمد دف��ع( ووزير 
رئاس��ة اجلمهوري��ة )فض��ل عب��د الله فض��ل( ومدير 
مكاتب رئيس اجلمهورية الوزير حامت حس��ن بخيت، 
ليع��ود ص��اح عب��د الله لرس��م فص��ل جديد لنفس��ه 

وملؤسسة اجلهاز.
مقتطفات من سيرته

وبحس��ب س��يرته الذاتي��ة ف��إن قوش ول��د عام 
1957 مبنطقة )البلل( التابعة ل� قرى نوري بالوالية 
الش��مالية حي��ث تنق��ل م��ع وال��ده ف��ي مواق��ع عمله 
املختلفة، االمر الذي اكسبه ذخيرة متميزة من الثقافة 

اسهمت في صقل شخصيته. 
ودرس قوش املرحلة االبتدائية في عدة مدارس، 
ث��م التحق بجامع��ة اخلرطوم، حيث تخ��رج في كلية 
الهندس��ة بدرج��ة )امتي��از(، ومن��ذ ان كان باملرحلة 
الثانوي��ة مبدينة بورتس��ودان انتمى ق��وش للحركة 

االسامية آنذاك بزعامة الدكتور حسن الترابي.
وبع��د تخرج��ه ف��ي اجلامع��ة التح��ق بالعم��ل 
)مهندس��اً( ف��ي ع��دد م��ن املواق��ع العامل��ة بالقط��اع 
اخل��اص، ث��م التحق بجه��از االمن ع��ام 1990، وهي 
الفت��رة التي تقلد فيه��ا عدداً من املواق��ع املهمة، ولعل 
ابرزها عمل��ه مديراً للعمليات اخلاص��ة بجهاز األمن، 
ثم مديراً ملجم��ع »اليرموك الصناعي« لألس��لحة عام 
1995م، اضاف��ة الى تقلده منصب نائ��ب مدير جهاز 
األم��ن الداخلي في عام 2009م، ال��ى ان اصبح مديراً 
جله��از األمن واملخاب��رات في ع��ام 2002م، ثم مديراً 
للجه��از بعد دم��ج اجله��از اخلارج��ي والداخلي عام 
2004م، الى جانب ترؤسه مستشارية االمن القومي 
حتى ع��ام 2011م، وفي ع��ام 2012 )اعتقل( صاح 
عبد الله مع عدد من الضباط باألمن والقوات املسلحة 
بتهم��ة محاولة االنقاب، وس��جن وقتها مل��دة ثمانية 

اشهر وافرج عنه الحقاً ب�)عفو رئاسي(.
ان أول مه��ام »ق��وش« عقب تقل��ده منصب مدير 
اجله��از هو مواصلة م��ا بدأه بعملية اصاح الوس��ط 
السياس��ي، واحلوار مع املعارضة بص��ورة تقود الى 

أزالة سوء الفهم بن القوى السياسية.
يق��ول الكات��ب الصحفي فت��ح الرحم��ن النحاس 
إن خط��وة »ص��اح ق��وش« هي خط��وة اول��ى إلعادة 
احل��رس القدمي ملواق��ع القيادة في املنعط��ف الوطني 
احل��رج ال��ذي يحت��اج ال��ى أدبي��ات جرب��ت م��ن قبل 
ملواجهة التحديات السياس��ية واالقتصادية واألمنية 
املاثلة أمامن��ا، واعتبر فترة وج��ود صاح قوش على 
رأس جه��از األمن مبثابة )فترة الصق��ور(، حيث كان 
ميتاز بالش��دة واحلزم، وهي كفيلة بأن تقّيم جتربته 

الثانية خال الفترة املقبلة. 

»قــــــوش«
عودة رجل المفآجات في السودان!!

بابا الفاتيكان يشكر بنغالديش
على استضافتها الجئي الروهنغيا

فرانس��يس  الفاتي��كان  باب��ا  أع��رب 
ي��وم االثنن، عن ش��كره لرئيس��ة الوزراء 
البنغالي��ة، الش��يخة حس��ينة واجد، على 
اس��تضافة باده��ا ملس��لمي إقلي��م أراكان 
مبيامنار. وذك��ر بيان صدر عن الفاتيكان، 
أن البابا استقبل رئيسة وزارء بنغاديش 

حسينة واجد.
كم��ا أش��ار إل��ى أن رئيس��ة ال��وزراء 
البنغالي��ة التق��ت أيًض��ا أم��ن س��ر دولة 

الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولن.
ووف��ق البيان، فإن مباحثات الش��يخة حس��ينة جرت في أج��واء وّدية، تن��اول خالها الطرفان 

العاقات الثنائية، ومساهمات الكنيسة في دعم التعليم ببنغاديش.
كم��ا تباحث الطرفان حول جهود بنغاديش من أجل التعايش الس��لمي بن مختلف األديان في 

الباد، وحماية األقليات والاجئن.
ووف��ق البيان نفس��ه، ش��كر البابا فرانس��يس واملس��ؤولن بالفاتيكان الش��يخة حس��ينة على 

استقبال بادها لاجئي مسلمي إقليم أراكان امليامناري.
ومن��ذ س��نوات، يش��هد إقلي��م أراكان )غرب��ي ميامن��ار( حملة تهجي��ر ممنهجة يش��نها اجليش 
وميليشيات بوذية متطرفة ضد مسلمي الروهنغيا، أسفرت عن جلوء نحو 826 ألفاً إلى بنغاديش، 

بينهم 656 ألًفا فروا منذ 25 آب املاضي، وفق األمم املتحدة.
وحسب منظمة »أطباء با حدود« الدولية، قتل ما ال يقل عن تسعة آالف شخص من الروهنغيا، 

في الفترة ما بن 25 آب و24 أيلول 2017.
ووقع��ت بنغادي��ش وميامنار في 23 تش��رين الثان��ي2017 اتفاق��اً بخصوص ع��ودة الجئي 

الروهينغيا إلى مناطقهم، غير أنه لم يدخل بعد حّيز التنفيذ.{
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اإلعام األميركي باحلديث بنوٍع من الدهشة أن ترامب 
يفعل كل ما يفعله، ومع ذلك ما زال يتمتع بتأييد نحو 

40٪ من الرأي العام األميركي. 
أميرك��ي  وطن��ي  ح��وار  ينطل��ق  ت��رى  ي��ا  مت��ى 
حقيق��ي عن األس��باب الت��ي أوصلت مجتمع��اً يباهي 
بدميقراطيت��ه وعراقة قيم احلرية واحلق��وق الفردية 
ُد فيه قرابة نصفه دكتاتوراً في مرحلة  ِجّ إلى وضع مُيَ
الصناع��ة! إن ل��م يحص��ل ذلك قريب��اً، وبش��كل جاد، 
ف��إن أميركا قد تكون عل��ى موعد مع نظ��ام حكم عالم 
ثالث��ٍيّ يوماً ما، مب��ا يحمله ذلك من تداعي��اٍت كارثية 
عل��ى أمي��ركا والعالم. وحت��ى إن جنحت أمي��ركا في 
جت��اوز عاصفة ترامب، فإنه قد يتمّكن من غرس بذور 

دكتاتورية أعتى قادمة، إن نضجت ظروفها. 
كلم��ة أخي��رة، م��ا س��بق ال يعن��ي أن��ه ال توج��د 
ف��ي أمي��ركا دكتاتوري��ة، لكنه��ا دكتاتوري��ة الدول��ة 
املؤسس��ات  حتال��ف  إنه��ا  والنخب��ة.  ومؤسس��اتها 
والرأس��مالية  والسياس��ية  واألمني��ة  العس��كرية 
واإلعامية وبعض جماع��ات الضغط، مغلفة بغاف 
احلري��ة والدميقراطي��ة. وال تط��ّرف هنا ف��ي القول إن 
الضحاي��ا ه��م مجمل الش��عب ال��ذي يتمت��ع بحريات 
مصمم��ة بعناية ضمن أمن��اٍط ال تتح��ّدى بنى احلكم 
القائمة وأغلب فس��ادها وجتاوزاتها. أما الدكتاتورية 
التي قد تضرب أميركا إن بقي احلال على ما هو عليه، 
فإنها س��تكون دكتاتورية الفرد ودائرته احمليطة التي 
ال تس��مح إال بالتس��بيح بحمد احلاكم، متام��اً كما في 

معظم بلداننا العربية.{

هل يؤّسس ترامب لديكتاتورّية الفرد في أميركا؟
مت��رُّ الوالي��ات املتحدة  األميركية في ظل رئاس��ة 
دونالد ترامب في واحدٍة من أحرج حقبها السياسية. 
ال يع��ود ذلك إل��ى حتدياٍت خارجية فري��دة تواجهها، 
فالتحدي��ات القائمة الي��وم تدخل في بن��د االعتيادية 
بالنس��بة إلى بل��ٍد كالوالي��ات املتحدة، حي��ث ال قوى 
عظم��ى أخرى توازيه��ا، كاالحتاد الس��وفياتي الزائل، 
وال حرب عدمية تستنزفها كفيتنام، وال تهديد حقيقياً 

لتفوقها عاملياً، على األقل. 
لك��ن اجلدي��د ف��ي معادل��ة احَلراَج��ِة األميركي��ة 
الراهن��ة يتمث��ل ف��ي عام��ل ترام��ب. إن��ه الش��عبوي 
الفوض��وي الذي وصل إلى س��دة الرئاس��ة بش��كٍل لم 
يتوقع��ه أغلب املختصن واخلبراء السياس��ين. جاء 
ترامب من خلفية عالم العقارات األميركي الذي يتطلب 
من صاحبه أن يكون شرس��اً با أخاٍق، وال قيم. املهم 
الظف��ر بالعطاءات املليوني��ة وأكثر، وامله��م االنتصار 
وحتطيم املنافس��ن. أكثر من ذلك، أن ترامب، وإن كان 
مث��ل أغلب السياس��ين )على الرغم م��ن أنه يزعم أنه 
ليس منهم(، يؤمن بأن الغاية تبرر الوسيلة الدنيئة، 
إال أنه يختلف عنهم بأنه ال يحاول أن يغلّف س��فاالته 
وانحطاطاته اخُللُِقَيِّة والسياس��ية بلثام القديس��ن. 
هو يباهي بأنه ال يخضع لقوانن أخاقية، وال ملعايير 
سياس��ية، بل إن أحد شعارات حملته الرئاسية كانت 
»دع��وا ترام��ب يك��ون ترام��ب«. مبعنى دع��وه يتفّوه 
ب��كل عي��ب، ويقوم ب��كل نقيص��ة، فقوته ف��ي عفويته 
وانس��جامه مع ذاته! ومن ثَمّ فهو قلي��اً ما يعتذر عن 
قبيٍح ص��در منه، ويقول عن��ه عارفوه إنه ُوِل��َد كذاباً، 
وه��ذا ما دف��ع بعضهم إلى أن يتس��اءلوا مندهش��ن: 
كي��ف جتعل من ش��خٍص ال يخجل يش��عر باخلجل!؟ 
بصراح��ة، ال يوج��د جواب ش��اٍف هن��ا، فا إس��اءاته 
للنساء أثرت فيه، وال إساءاته للمعاقن هّزته، وال بان 
على وجهه خجل من أي كذبٍة انفضح زيفها، كما حن 
زع��م أن االنتخابات مزورة ضده، عل��ى الرغم من أنه 
ف��از فيها، أو حن اّدعى إن إدارة س��لفه، باراك أوباما، 

جتّسست عليه. 
كل م��ا س��لف مع��روٌف ع��ن الرج��ل، عل��ى األقل 
للمتابع��ن هنا ف��ي الوالي��ات املتحدة، وقد س��بق أن 

كتب��ت قريب��اً من ه��ذا املوض��وع، لكن اجلدي��د أن هذا 
الرجل يفاجئنا في كل يوم باملدى الذي ميكن أن يصل 
إليه ف��ي العب��ث مبنظومة القي��م واحلك��م األميركية. 
ُ الذي تبديه مؤسسة احلكم  األغرب هذا الضعف الَبِنّ
األميركي��ة جت��اه إس��فافه وغرائب��ه، عل��ى الرغم من 

محاوالت بعض أجزائها اجلادة مدافعته.
نعلم أن ترامب ش��خٌص ضحٌل معرفياً وسياسياً 
وفكري��اً، دع عن��ك اس��تراتيجياً. ونعل��م أن��ه مغ��رٌم 
بأمنوذج الزعيم القوي، كالرئيس الروس��ي، فادميير 
بوت��ن. أه��م م��ن ذل��ك، نعل��م أن ه��ذا الرج��ل مفلٌس 
أخاقي��اً َوقيِمّي��اً، وما زالت أس��ئلٌة كثيرة تثار بش��أن 
التداخل بن مهام منصبه الرسمي وأعماله اخلاصة، 
فضاً عن التشابك بن العائلي ومؤسسة احلكم التي 
يقبع على رأس��ها. في أميركا الي��وم، البلد التي تفاخر 
بأنه��ا أعرق الدميقراطي��ات عل��ى األرض، ثّمة رئيس 
يح��ارب حرية اإلعام ويس��عى إل��ى التضييق عليه. 
وه��و ال يكتف��ي بذلك، بل إن��ه ُيطالب م��ن يعمل حتته 
بالوالء الش��خصي له، ال للدولة ودس��تورها، كما قال 
مدي��ر مكت��ب التحقيق��ات الفدرالي الس��ابق، جيمس 
كومي، الذي انتهى به األم��ر مطروداً من منصبه، ألنه 
رفض أن يعطَي الوالء لش��خص ترام��ب، وأن يخالف 
القانون، حس��ب زعم كومي. وإذا كان��ت مزاعم كومي 
هذه تبقى مج��ّرد اتهاماٍت، فإننا نعلم يقيناً أن ترامب 
ح��اول مرات ع��دة أن يتدخل ف��ي عم��ل وزارة العدل، 
األصل أنها مستقلة، وأن يوجهها الستهداف خصومه 
السياس��ين، كم��ا املرش��حة الدميقراطية اخلاس��رة، 
هي��اري كلينتون، أو أن تغام��ر مبواجهة جام غضبه 
ف��ي  التحقي��ق  إيق��اف  الع��دل،  وزارة  أي  لرفضه��ا، 
العاقات املزعومة بن حملته الرئاس��ية وروسيا في 

االنتخابات الرئاسية املاضية. 
يتح��ّول ترامب بأمي��ركا، تدريجاً، إل��ى دولٍة من 
دول العال��م الثالث، من حيث منظوم��ة احلكم. عندما 
ال تعجب��ه قرارات القض��اء، وهو فرع الس��لطة الثالث 
املس��تقل ف��ي الدميقراطي��ات الغربية، يش��ن هجوماً 
علي��ه، ويح��ّرض عل��ى حتّدي��ه. أم��ا الس��لطة األولى 
املس��تقلة في الدميقراطي��ات الغربية، وهي الس��لطة 

التش��ريعية، فإنه��ا رهينة ل��دى القاع��دة االنتخابية 
املتطّرف��ة لترام��ب، فاحل��زب اجلمه��وري، وهو حزب 
الرئيس، ميلك األغلبية في مجلس��يِ النواب والشيوخ 
ف��ي الكونغرس األميركي، ومع ذلك َفُجلُُّهمنْ يتحاش��ى 
حت��ّدي حماقات��ه، خش��ية أن يدفع��وا ثمن��اً انتخابياً 
قادماً. أما الس��لطة التنفيذي��ة، فعلى الرغم من بعض 
مح��اوالت وكاالته��ا ترويض الرج��ل، إال أنه��ا تعاني 

ا معاناة.  حتته أمَيّ
في األيام املاضية، انش��غلت واشنطن مبفارقتن 
جديدت��ن لترامب. األولى اتهام��ه أعضاء الكونغرس 
م��ن احل��زب الدميقراط��ي ب�»اخليانة«، ذل��ك أنهم لم 
يصفقوا له بحماس��ٍة في خطابه ع��ن »حالة االحتاد« 
أواخ��ر الش��هر املاضي، وب��دا كثيرون منه��م مكفهّري 
الوج��ه وه��م يس��تمعون إل��ى اخلط��اب، وه��و األم��ر 
الروتين��ي في أبجديات ثقاف��ة الكونغرس وأعضائه. 
أم��ا الثانية فتمثلت بالكش��ف عن أمر أص��دره ترامب 
ل��وزارة الدفاع بالبدء في التخطيط لعرض عس��كري 
في واش��نطن على غرار الذي حض��ره في باريس، في 
متوز املاضي مبناس��بة العيد الوطني لفرنس��ا. يريد 
ترام��ب عرضاً جلنود ومدّرع��ات ودبابات وصواريخ 
مت��ر أمام��ه مؤدي��ة التحَيّ��َة له. ه��ذا غير معه��ود في 
األع��راف األميركي��ة، ولك��ن الرئي��س، القائ��د األعل��ى 
للقوات املس��لحة، طلب ذلك إرضاًء لغروره، كما يقول 
اخلب��راء األميركيون، ومنهم جنراالت س��ابقون، وأمر 

الرئيس ال بّد أن يطاع! 
أغ��رب م��ن ذل��ك أن ُجَلّ اإلع��ام األميرك��ي، الذي 
ال يت��ردد ف��ي مماه��اة ترام��ب بخصمه املعل��ن، زعيم 
كوري��ا الش��مالية كي��م جون��غ أون، م��ن حي��ث حب��ه 
السلطة املطلقة، وهيامه بحماسة التأييد له تصفيقاً، 
ب��ل وحت��ى ب��كاء، وكذل��ك بغرام��ه باالس��تعراضات 
العس��كرية إلش��باع غروره، ال يذهب بعيداً في حتليل 
ظاهرة الضعف الذي أبدته مؤسس��اٌت كان يظُنّ أنها 
راس��خة وعريقة، في التصّدي له��ذه األفعال الغريبة 
على قيم الدميقراطية األميركية. أبعد من ذلك، يكتفي 

بقلم: أسامة أبو ارشيد

م��ن ن��وع آخ��ر، متحورت ح��ول ض��رورة االنعت��اق م��ن املفاهيم 
املؤسس��ة حلركاته��ا األم، كاحلاكمي��ة وتطبيق الش��ريعة، ودور 
السلطة في تطبيق األحكام الشرعية بسيف القانون وقوة الدولة، 
وإقامة العاقات على أس��س عقائدية صارمة )ال��والء والبراء(..

إلخ.
فأخ��ذت تل��ك االجتاه��ات ف��ي التأس��يس ملفاهي��م جدي��دة، 
كالدع��وة إلى دول��ة مدني��ة مبرجعية إس��امية أو بدونه��ا )عند 
بعضه��م(، وإقام��ة العاق��ات في املجتم��ع على أس��اس املواطنة 
ولي��س على أس��اس العقي��دة، والتعددي��ة الفكرية والسياس��ية، 
والتخل��ي عن فكرة وج��وب قيام الدولة بتطبيق أحكام الش��ريعة 
بالق��وة، والقب��ول بفك��رة عدم انحي��از الدول��ة إل��ى أيديولوجية 
بعينه��ا، ألنها تقف على مس��افة واحدة م��ن كل املكونات الفكرية 

والسياسية من غير أن تنحاز إلى أي منها. 
كما يدور اجلدل في أوساط تلك االجتاهات على ضرورة فصل 
الديني عن السياس��ي، وبعضها يتجنب إط��اق عبارة »الفصل« 
مخت��اراً التميي��ز ب��ن الديني والسياس��ي، وه��ي ف��ي تطبيقاتها 
ومآالتها ال تختلف كثيراً عن حقيقة الفصل بن الديني والسياسي، 
وثمة من يضيق الدعوة بحصرها في فصل الدعوي عن السياسي 

داخل مؤسسات احلركات وأطرها الداخلية نفسها. 
تلك التحوالت والتغيرات في أوس��اط تلك االجتاهات لم تعد 
تخف��ى على ع��ن الراصد واملتاب��ع، وهي تعبر عن حال��ة التدافع 
العارم واجلدل الس��اخن بن األفكار واملبادئ املؤسس��ة، وبن ما 
تفرضه حتدي��ات الواقع احمللي واإلقليمي والدولي، وما تس��وقه 
العوملة بثقافتها وأمناطها احلداثية التي اخترقت جميع احلواجز 

واجلدران، وهددت احلصون والقاع من داخلها.
ما يل��زم تلك االجتاهات وهي تش��ق طريقها نحو التأس��يس 
املفاهيم��ي لرؤى وأفكار تغاير ما نش��أت عليه��ا حركاتها األم، أن 
تتحلى باجلرأة الفكرية التي متكنه��ا من التفكير خارج تلك األطر 
الت��ي ترعرعت ونش��أت ف��ي أحضانها، وباجل��رأة األدبي��ة ثانياً 
بإعانه��ا الصريح عن تلك التحوالت والتغيي��رات، متاماً كما قال 
قيادي إس��امي ب��ارز حن قال له مح��اوره: ما تطرح��ه من أفكار 
ورؤى ه��و عن م��ا تدعو إلي��ه العلمانية، فما كان من��ه إال أن قال: 

وليكن إن كانت صواباً وحقاً فلم ال نأخذ بها؟{

جت��د االجتاهات اإلس��امية نفس��ها أم��ام حتدي��ات احلداثة 
الغربي��ة، مبس��توياتها املختلفة، وق��د داهمتهم في عق��ر بيوتهم، 
حت��ت نفوذ العوملة التي اخترقت كل احل��دود القومية والوطنية، 
وفرضت نفس��ها بس��يف التغلب وس��طوته، الذي ميّكن أصحابه 
من إش��اعة األمناط الفكرية والسياس��ية واالجتماعية واحلياتية 

املختلفة على الشعوب التي تعيش في مناطق نفوذهم. 
تق��ف االجتاهات اإلس��امية املختلف��ة على مفرق ط��رق أمام 
حتدي��ات تل��ك الثقاف��ة املتغلب��ة، فإم��ا أن ينس��اقوا وراء أفكارها 
ورؤاها بالكلية، أو يرفضوها رفضاً كاماً، أو يخضعوها للدراسة 
والتقييم فيأخذوا منها م��ا يتوافق مع مبادئهم وأصولهم، ويردوا 

ما يتعارض معها.
ثم��ة حالة س��ابقة في التاريخ اإلس��امي تظه��ر كيف تعامل 
العلم��اء والفقه��اء م��ع الفلس��فة اليوناني��ة املترجم��ة إل��ى اللغة 
العربي��ة، وقد راوح��ت مواقفهم بن من رفضها رفض��اً قاطعاً كما 

فع��ل أبو عمرو ب��ن الصاح في عبارته الش��هيرة »من متنطق فقد 
تزندق«، ومنهم من درس��ها وهضمها جي��داً وتأثر بها، كحالة أبي 
حامد الغزالي، وموقف آخر درس��ها دراسة متأنية وفهم مباحثها 
فهماً دقيقاً، لكنه تصدى ملناقشتها والرد عليها كما فعل تقي الدين 

بن تيمية. 
وفي واقعنا املعاصر حن هب��ت رياح الثقافة األوروبية على 
عاملنا اإلس��امي، تراوحت املواقف بن من يرفضها بالكلية، ومن 
ي��رى أنه ال نهضة لألمة إال باألخذ بها، وموقف ثالث دعا أصحابه 
ألخ��ذ الصال��ح من تل��ك الثقاف��ات، الذي يق��ع في دائرة املش��ترك 
اإلنس��اني، ورف��ض ما ال يتواف��ق مع األص��ول واملب��ادئ الدينية 

والعادات والتقاليد املجتمعية السائدة. 
وكان م��ن تطبيقات املوقف األخير إعان اجتاهات إس��امية، 
عريض��ة القاع��دة وواس��عة االنتش��ار، ع��ن 
أخذها بالنظام الدميقراطي الغربي، وقبولها 
مبمارس��ة السياسية بحسب ش��روط اللعبة 
الدميقراطية، وقد واجهت اعتراضات شديدة 
وقوية أثارتها في وجهها اجتاهات إس��امية 
أخرى رفضت الدميقراطي��ة باعتبارها نظاماً 
)كفرياً( ال ميك��ن تقبله اس��تناداً إلى أفكارهم 
وأسانيدهم الشرعية التي تذهب إلى أن األخذ 
بها يوقعهم في محظورات شرعية ال محالة. 

اإلس��امية  االجتاه��ات  ول��وج  وبع��د 
)الدميقراطية( للحياة السياسية، وممارستها 
للعمل السياسي في املجالس النيابية وتولي 
احلكومات وال��وزارات، عرضت لهم حتديات 

في أي اتجاه يمكن أن يتغّير اإلسالمّيون؟
بقلم: بسام ناصر
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هي مبثابة خش��بة اخلاص للبنانين«. وتأتي الزيارة 
لتأكي��د ه��ذه الثواب��ت التي نناض��ل ألجله��ا )كجماعة 
إس��امية( عل��ى م��دى أكثر من خمس��ن عام��اً للحفاظ 

عليها«.
بدوره نقيب احملامن في الشمال عبد الله الشامي، 
رحب بالدكتور وس��يم علوان والوف��د املرافق، مؤكداً أن 
اجلماع��ة وش��بابها م��ن مكونات ه��ذا البل��د املخلصن 
واملؤمن��ن مبنطق الدولة والقانون واالحتكام إليه، وأن 
العاقة مع  اجلماعة اإلسامية عبر العمل النقابي تؤكد 

ذلك.
بع��د ذل��ك ق��ام الدكتور عل��وان بجولة ف��ي منطقة 

القبة، حيث التقى عدداً من علمائها.

والدفاع املدني.
- توزيع املصابن على أقسام املستشفى.

أقيم��ت املن��اورة بإش��راف وحضور املدي��ر العام 
ملستش��فى دار الشفاء األس��تاذ أحمد خالد ومبشاركة 

طاب متطوعن من عدد من املدارس.{

يوم اجلمعة ش��دد شديد على »أن االهتمام الذي نطالب 
به ملنطقتنا هو حق وليس مّنة، عكار عانت س��نوات من 
التهميش واحلرمان، ما أثر س��لباً عل��ى حياة املواطنن 
املعيش��ية واالقتصادية، فعكار ورغ��م كل ما قدمته من 
خي��رة ابنائها في س��بيل الوطن إال انها م��ا زالت تعاني 

التهميش واإلهمال بكل معانيه«.
ش��ملت اجلوالت بل��دة مارتوم��ا العكاري��ة، حيث 
التق��ى ع��دداً م��ن أهال��ي ق��رى فني��دق، مش��مش، بيت 
أيوب، وحبش��يت واس��تمع إل��ى همومهم وش��جونهم، 
وزار بلدة وادي اجلاموس حيث التقى »ش��ديد« رئيس 
بلديتها الشيخ خضر عكاري بحضور عدد من فعاليات 
البلدة، وجرى التداول فيها بحاجات الناس املعيش��ية 
واإلمنائي��ة ودور املجال��س البلدي��ة في عملي��ة اإلمناء 

احمللي.
ث��م كانت زيارة لبل��دة »بزال«، حيث التقى ش��ديد 
والوف��د املراف��ق الس��يد مصطف��ى 
عثم��ان ف��ي دارت��ه بحض��ور عدد 
من كبار العائ��ات من آل ديب وآل 

موسى.
ف��ي دارته ف��ي عكار اس��تقبل 
»ش��ديد« وف��داً م��ن ش��باب بل��دة 
ال��دورة العكاري��ة، ووف��وداً أخرى 
من بل��دات منطقة اجلوم��ة، حيث 
مت البح��ث ف��ي تطلعات الش��باب 
للمرحل��ة القادمة ودورهم في بناء 

املنطقة وإمنائها.

مواطنيه��ا. ولق��د كان ينبغي لقوى التغيي��ر أن تتفق 
على طريقة بناء الدول��ة العادلة بدل ان تختلف على 

هوية الدولة ليستفيد االستبداد في سعيه للعودة.
4- ال ينبغ��ي أن نقب��ل بوض��ع الش��عوب أم��ام 
خيارين: خي��ار االولويات احلياتي��ة أو خيار احلرية 
والدميقراطية، بل ينبغي االس��تمرار في نش��ر الوعي 

للوصول الى حتقيق اخليارين معاً.
5- ينبغي للتيار االسامي ان يعكس في برامجه 
اخلي��ار ال��ذي اعتم��د من��ذ ع��ام 1995 ف��ي أن الدولة 
ه��ي دولة مدني��ة مبرجعي��ة قيمية تقوم عل��ى العدل 
واحلرية ورعاية شؤون املواطنن، وعلى اخليار احلر 
ملؤسس��ات احلك��م والش��ورى بآلي��ات الدميقراطية، 
واعتب��ار أن أحكامها ال تصدر باس��م الدي��ن وال تّدعي 
العصم��ة، بل هي اجتهادات بش��ر يس��تلهمون قواعد 
الش��ريعة، ولكنهم يصيبون ويخطئ��ون، وبالتالي ال 

تعتمد نظرية والية الفقيه.
6- ينبغي للتيار االسامي ان يتوقف عن القبول 
مبطالبة اآلخرين له بتقدمي احللول ملشكات املجتمع، 
والتوجه الى التشبيك والشراكة في الدور والتضحية 
واملكاسب مع مختلف مكونات املجتمع، وجتاوز حالة 

االختاف على قاعدة املكاشفة واالعتذار املتبادل.

جوالته  إط��ار  في 
الهيئ��ات  عل��ى 
النقابي��ة  والفعالي��ات 
ف��ي  والسياس��ية 
والش��مال،  طرابل��س 
قام املرش��ح عن دائرة 
الدكت��ور  طرابل��س 
وس��يم عل��وان بزيارة 
ف��ي  احملام��ن  نقي��ب 
عبد  األس��تاذ  الش��مال 
الله الشامي في مكتبه 

في النقابة مبش��اركة كل من مسؤول العمل النقابي في 
اجلماعة اإلس��امية املهندس واصف مجذوب، احملامي 
بال هرموش، أمن سر نقابة احملامن في الشمال زاهر 
مطرجي،  مسؤول قطاع احملامن في جتمع اإلصاح في 
الشمال احملامي ش��وكت حداد، عضو احتاد احلقوقين 

املسلمن في الشمال األستاذ زكريا صباغ.
وأكد الدكتور وس��يم علوان عقب اللقاء أن »أساس 
احلك��م هو حتقيق املس��اواة والعدالة ب��ن أبناء الوطن 
الواح��د، وأن يكون منط��ق القانون واالحت��كام إليه هو 
الس��بيل الوحي��د للبناني��ن، وأن يبقى اخلي��ار الوحيد 
للبناني��ن احلف��اظ عل��ى مؤسس��اتهم وف��ي مقدمته��ا 
املؤسس��ات الدس��تورية والقضائي��ة والقانونية، التي 

في إط��ار اختب��ار جهوزية 
والتمريض��ي  الطب��ي  طاقمه��ا 
واإلداري في مواجهة أي طارئ، 
نظم قسم املخاطر في مستشفى 
دار الشفاء مناورة حتت عنوان: 
ش��ملت  البيض��اء«،  »اخلط��ة 
محاكاة لعملية استقبال طارئة 
لعش��رات احلاالت من املصابن 
بالتس��مم واالختناق في إحدى 
امل��دارس، حي��ث قام��ت الف��رق 
الطبية والتمريضية باس��تقبال 

املصابن املفترضن وفق اإلجراءات التالية:
- تس��جيل بيان��ات املرض��ى والع��وارض الت��ي 

يعانون منها:
- فرز املصابن حسب احلاالت.

- تقدمي اإلس��عافات األولية في قس��مي الطوارئ 

استقبل مرش��ح اجلماعة اإلسامية األستاذ محمد 
ش��ديد، في دارته في ع��كار، عدداً من أهال��ي وفعاليات 
البل��دة، واس��تمع خ��ال اللق��اء لش��جونهم وهمومه��م 

وتطلعاتهم لاستحقاق االنتخابي القادم.
م��ن  كم��ا زار »ش��ديد« االس��بوع املنص��رم ع��دداً 
البل��دات العكارية ابرزها بلدة عكار العتيقة ، حيث لبى 
دعوة الس��يد »أحم��د خليل« ف��ي منزله والتق��ى بعضاً 
من الفعاليات ورجاالت البل��دة، وكانت فرصة للتداول 

بأوضاع عكار عامة. 
كما زار »ش��ديد« على رأس وفد من اجلماعة بلدات 
»الدورة، الكواشرة، الدبابية، النورة، السماقية، تلبيبة، 
العريضة، الشيخ زناد، برقايل، ببنن، احلويش، بزال، 
وادي اجلام��وس، ع��ن الذهب«، والتقى خ��ال جولته 

رؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات القرى. 
وف��ي خطبته الت��ي القاها في مس��جد ببنن القدمي 

لّب��ى النائ��ب الدكتور عم��اد احلوت دع��وة مركز 
الش��رق األوسط لألبحاث والدراس��ات االستراتيجية 
في معراب، للمش��اركة في مؤمتره »مس��تقبل الشرق 
األوس��ط وتداعياته على السياس��ة اخلارجية واألمن 
في أوروبا«، مبش��اركة عدد م��ن الباحثن األوروبين 
واللبناني��ن، حي��ث قام بتق��دمي ورقة ح��ول »جتربة 

التيار اإلسامي في السلطة«.
أهم خاصات ورقة النائب احلوت في املؤمتر:

1- الربي��ع العرب��ي لم ينتِه وإمن��ا انتهت موجة 
ثورية س��تتلوها موجات حتى تتحرر إرادة الشعوب 
وتس��تقر الدميقراطي��ة، وه��و م��ا حص��ل م��ع الثورة 
الفرنس��ية التي اس��تمرت م��ا يقارب املئة ع��ام ومرت 
بث��اث مراح��ل. كم��ا ال ينبغي رب��ط الربي��ع العربي 
بالتي��ار االس��امي وحده، فهذا ظلم للحراك الش��عبي 

املتنّوع.
2- جترب��ة التي��ار اإلس��امي في الس��لطة قابلة 
للمراجع��ة والتقيي��م ألنها ليس��ت مقّدس��ة، وإمنا هي 
اجته��ادات بش��رية قابل��ة للص��واب واخلط��أ، وه��ذا 

ينطبق أيضاً على جتارب اآلخرين.
3- االنتم��اء االس��امي أو املس��يحي ليس تهمة، 
وامن��ا ينبغي للدولة ان تكون محايدة في تعاملها مع 

د. وسيم علوان بعد لقائه نقيب المحامين في الشمال: 
»خيارنا االحتكام لمنطق المؤسسات وتحقيق العدالة«

محمد شديد في جوالت انتخابّية:
»نلتقي ألجل نهضة عكار«

د. عماد الحوت: ندوة عن مستقبل الشرق األوسط

أنشطة

كتاب جديد عن مركز الحضارة:
 أبو األعلى المودودي وفكره السياسي 

وتجربته االجتماعية
صدر ع��ن مركز احلض��ارة لتنمية الفكر اإلس��امي 
في بي��روت كتاب جديد بعنوان: أب��و األعلى املودودي، 
فكره السياس��ي وجتربته االجتماعية، للدكتور مهدي 

املوسوي، وترجمة رعد احلجاج.
املؤل��ف باحث إيراني من مدين��ة قم، ويجمع بن 
الدراسة احلوزوية والدراسة األكادميية، وله أبحاث 
وكتب ح��ول علم الكام املقارن والعلوم السياس��ية، 
وه��و م��ن املتابع��ن للفك��ر السياس��ي ألب��ي األعلى 

املودودي.
واملع��روف ان أب��و األعل��ى امل��ودودي هو أحد 
كب��ار املفكري��ن اإلس��امين، وهو م��ن مدينة حيدر 
اب��اد في الهند، وكان من الذين س��اهموا في بلورة 
الفك��ر السياس��ي لعدد م��ن احلركات اإلس��امية 

وخصوصاً اجلماعة اإلسامية في باكستان.
والكتاب يس��تعرض اهم احملطات في حياة 
أبي األعلى املودودي، إضافة إلى استعراض أهم 

مراحل فكره السياسي وجتربته االجتماعية.
وم��ن أبرز عناوي��ن فصول الكت��اب: عصر 

املودودي، أزمات العالم اإلسامي في نظر املودودي، األسس النظرية 
للحكومة اإلسامية في رؤية املودودي، آليات تأسيس املجتمع املنشود، مفهوم الثورة في فكر املودودي.

وأهمية هذا الكتاب انه يس��اهم في إلقاء الضوء على ش��خصية إسامية بارزة تركت تأثيراً مهماً على 
احلركات اإلسامية طيلة حوالي املائة عام املاضية، وال تزال آثارها قائمة حتى اليوم.{

»الخطة البيضاء« مناورة لمواجهة الطوارئ
 في مستشفى دار الشفاء 
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خال أزمة احتجاز الرئيس سعد احلريري في الرياض، أطلق وزير الداخلية نهاد املشنوق 
م���ن عل���ى ب���اب دار الفتوى تصريح���ًا الفتًا قال في���ه إن اللبنانيني انتخبوا س���عد احلريري في 
انتخاب���ات عام 2005 حزنًا على اغتيال الرئيس رفيق احلريري وتعاطفًا مع وريثه السياس���ي. 
أما في عام 2009 فقد انتخب اللبنانيون احلريري االبن لتجربته وخبرته. املشنوق أضاف أن 
اللبنانيني ليس���وا قطيع غنم وال قطعة أرض تنتقل ملكيتها من ش���خص إلى آخر، فالسياسة 

في لبنان -حسب املشنوق- حتكمها االنتخابات وليس املبايعات.
في اجلنازة احلاشدة لتشييع الرئيس الشهيد رفيق احلريري بعد اغتياله يوم 14 شباط 
2005، كان املشاركون في اجلنازة يعتقدون أن الوراثة السياسية ستؤول حكمًا إلى بهاء باعتباره 
االبن األكبر للرئيس احلريري، فصاروا يهتفون باسمه ويصفقون له. يومها صّدق بهاء األمر، 
فاعتلى كتف أحد مرافقيه وبدأ بتوجيه اجلماهير مخاطبًا إياهم بكلمات ما زال كثيرون من 
اللبناني���ني يحفظه���ا: »ياقوم.. بهاء يتحدث معكم«. أيام قليلة مضت على اجلنازة حتى صدر 
إعان توريث زعامة رفيق احلريري إلى سعد الذي كان معظم اللبنانيني اليعرفون شكله ولم 
يس���معوا صوت���ه ويجهلون كفاءت���ه وإمكاناته وقدرات���ه. ال أحد عرف األس���باب وال الدوافع وال 
اخللفيات التي دفعت إلى اختيار سعد، ال يهّم، املهم هو أن اللبنانيني لم يناقشوا ولم يسألوا 
ول���م يتبّرم���وا، بل كانوا مجرد غن���م فصفقوا وهّللوا وهتفوا للرئيس س���عد احلريري ومنحوه 

أصواتهم التي اكتسح بها مجلس النواب ليشكل أكبر كتلة نيابية. 
اغتيال الرئيس رفيق احلريري شكل صدمة لعائلته وللبنانيني والعالم. فرغم الكثير من 
املعارك واخلصومات السياسية التي خاضها خال مسيرته، إال أن منطق االغتيال والتصفية 
اجلس���دية ل���م يك���ن واردًا. فالرئي���س احلري���ري ج���اء إلى السياس���ة من عال���م التج���ارة واملال 
واألعمال، وكذلك من عاقته املتينة بكبار املس���ؤولني في اململكة العربية الس���عودية. فليس���ت 
له أي خلفية عس���كرية أو ميليش���ياوية كحال معظم الطبقة السياس���ية، وهو لم يدخل امللعب 
السياس���ي اللبناني إال بعدما وضعت احلرب األهلية أوزارها بعد اتفاق الطائف، الذي كان له 
دور فاع���ل ف���ي التوصل إليه. لذلك كان منطق االغتيال اجلس���دي بعي���دًا عن ذهن احلريري، 
وكان يعتق���د أن ش���عرة معاوي���ة الت���ي ح���رص على االحتفاظ به���ا مع خصومه س���تحميه من 
غدره���م. ل���م يكن ي���درك -يرحمه الله- أن القتل واالغتيال هو منه���ج خصومه الذين اغتالوه 

واغتالوا من بعده عددًا من الشخصيات السياسية واإلعامية.
أق���ول كل ذلك ألؤكد أن الش���هيد احلريري لم يكن ف���ي وارد تهيئة خلف له ليتابع زعامته 
السياسية التي بناها، وكان يعتقد أن مشواره ما زال في بدايته، وأن أوان تهيئة الوريث ما زال 
بعي���دًا. لك���ن أقدار الله تختلف عن أقدار عبيده، فاغتيل احلريري األب، ووجد الرئيس س���عد 
احلري���ري نفس���ه وريثًا ألكب���ر زعامة في لبنان. بل إن اغتيال والده منح���ه تعاطفًا كبيرًا عابرًا 

للطوائف، وكّرسه الزعيم األبرز في لبنان، وبات يتحكم مبفاصل الدولة وإداراتها. 
وبعد مرور 13 عامًا على دخول الرئيس سعد احلريري احلياة السياسية من أوسع أبوابها، 
لم يعد مناس���بًا اإلصرار على ربطه بوالده، وهو نفس���ه يجب أن ال يقبل بذلك، فبعد كل تلك 
الس���نوات، ليس بالضرورة أن يكون احلريري االبن قد س���ار على نفس النهج الذي س���ار عليه 
والده، بل رمبا يكون قد سار في منهج معاكس، وال يفيد هنا التذكير بأنه ابن أبيه. فكما قال 
املش���نوق، تأيي���د اللبنانيني لس���عد احلريري هو خلبرت���ه وكفاءته وأدائه في العمل السياس���ي، 

فاللبنانيون -وما زلنا مع تصريح املشنوق- ليسوا قطيع غنم. 
ف���ي14 ش���باط من كل عام، نس���أل الله الرحم���ة للرئيس رفيق احلريري وم���ن قضى معه، 
ونسأله كذلك أن يكون ابنه سعد قد وصل إلى مستوى من الكفاءة والقدرة واحلنكة واحلكمة 
التي تؤّهله لزعامة أكبر الطوائف اللبنانية، بعيدًا عن ظّل أبيه. كما نسأله جّل وعا أن يلهم 

اللبنانيني طريق الرشد، وأن ال يكونوا قطيع غنم.

بقلم: أواب إبراهيم

اللبنانّيون ليسوا قطيع غنم!

عّمان �� محمد الفضيات
ش��باط  مطل��ع  من��ذ  األردني��ون،  يتلم��س 
احلالي، على نحو قاٍس، أثر قرارات رفع أس��عار 
اخلب��ز والضرائ��ب التي فرضته��ا احلكومة على 
قائم��ة طويلة من الس��لع بش��كل أدى إل��ى تآكل 
دخولهم منذ دخول الق��رارات حّيز التنفيذ نهاية 

كانون الثاني املاضي.
ومنذ إقرار املوازنة التي أثارت ذعر األحزاب 
والق��وى السياس��ية التي صنفته��ا بأنها »األكثر 
قس��وة« في تاريخ املوازن��ات املتعاقبة، انحصر 
دور الق��وى املنظمة ف��ي مناهضته��ا بالبيانات، 
ومبس��يرة يتيمة نفذها ائتاف األحزاب القومية 
واليس��ارية قبل نحو أسبوعن وسط العاصمة، 
وذلك في أعقاب قم��ع األمن محاولتهم االعتصام 

أمام دار رئاسة الوزراء.
وغاب حزب جبهة العمل اإلس��امي، الذراع 
السياس��ية جلماع��ة اإلخ��وان املس��لمن، األكثر 
تنظيماً وقدرة على احلش��د بن األحزاب األردنية 
ع��ن الش��ارع، مكتفي��اً باالعت��راض عب��ر ذراعه 
البرملاني��ة املمثلة بكتلة اإلص��اح النيابية )14 
نائب��اً( الت��ي اختارت طريقاً دس��تورياً إلس��قاط 
احلكوم��ة عب��ر مذكرة نيابي��ة حلج��ب الثقة، ما 
جعل احلزب وكتلت��ه النيابية في مرمى االنتقاد 
واالته��ام بالش��عبوية نظراً للوقائ��ع التي تثبت 

استحالة جناحها في إسقاط احلكومة.
أم��ام الغي��اب »املريب« للق��وى املنظمة عن 
قي��ادة الش��ارع، أو حضوره��ا اخلج��ول، برزت 
االحتج��اج،  عل��ى  حت��ّرض  ش��عبية  مجامي��ع 
املواطن��ن  ل��دى  لذل��ك  االس��تعداد  مس��تثمرة 
بفعل اآلث��ار »الكارثي��ة« التي خلفته��ا القرارات 

االقتصادية على واقعهم املعيشي.
وبرزت مدينتا الس��لط املتاخم��ة للعاصمة 
م��ن الغ��رب، والك��رك جن��وب اململك��ة، ش��رارة 
للحرك��ة االحتجاجي��ة التي تط��ورت في بعض 
محطاتها إلى مواجهات مع األمن وأعمال ش��غب 
بتب��ادل احملتجن مع الس��لطات املس��ؤولية عن 

اندالعها.
وبات متوقعاً أن تنتقل العدوى إلى مناطق 
أخ��رى م��ن اململك��ة عرف��ت بانخراطه��ا س��ابقاً 
باالحتجاج��ات، إذ رص��دت مظاه��ر احتجاجية 
خال األي��ام املاضية آخرها مس��يرة انطلقت من 
ح��ي الطفايل��ة في عّمان، مس��اء األح��د املاضي، 
باجتاه الديوان امللكي للمطالبة برحيل احلكومة 

والتراجع عن قرارات رفع األسعار.
انطلق��ت االحتجاج��ات األول��ى م��ن مدينة 

احتجاجات األردن مرشحة لالتساع
بال قيادة سياسّية

الس��لط في األول من شباط احلالي، حن تظاهر 
املئات يهتفون بإس��قاط احلكومة والتراجع عن 
رفع األس��عار، ويناش��دون امللك التدخل حلماية 
املواطنن، قبل أن تنتقل املناشدات إلى انتقادات 

محدودة.
من��ذ ذلك احلن تش��هد املدين��ة احتجاجات 
يومي��اً، لك��ن أخطره��ا تل��ك الت��ي أعقب��ت زيارة 
امللك عب��د الله الثان��ي للمدينة قبل نحو عش��رة 
أيام، والتي تطورت إلى أعمال ش��غب بعد إقدام 

محتجن على إشعال اإلطارات.
وقال النائب في البرمل��ان عن املدينة، معتز 
أب��و رم��ان، إن »االحتجاجات رس��الة للحكومة 
وزي��ادة  األس��عار  رف��ع  ق��رارات  ع��ن  للع��دول 
الضرائ��ب الت��ي أدت للتضيي��ق عل��ى املواطنن 
ف��ي عيش��هم«. واعتبر أنه يتع��ّن على احلكومة 
التعامل مع هذه الرس��الة بقدر من اجلدية وعدم 

االستهتار«.
م��ن جهته أك��د أحد الناش��طن ف��ي احلراك 
االحتجاجي، عزمهم على االستمرار حتى إسقاط 
احلكوم��ة والتراجع عن ق��رارات رفع األس��عار. 
وق��ال: »نح��ن ال نحتج من أج��ل تخري��ب البلد، 
نحن ندافع عن خبزنا، من رفعوا األسعار هم من 
يريدون خراب البلد«. وتابع: »احتجاجنا سلمي 
نرفض التخريب، من يقومون بعمليات التخريب 
فئة من أصح��اب األس��بقيات واملطلوبن، هؤالء 
معروف��ون لألجه��زة األمنية، مل��اذا ال يتم القبض 

عليهم؟«.
وكشف الناش��ط املنخرط مبجوعة شبابية 
عن بروز انقس��ام ب��ن احملتجن. ولف��ت إلى أنه 
»ب��دأت أص��وات حت��ذر م��ن ان��زالق األم��ور إلى 
الفوض��ى، في مواجه��ة أصوات أخ��رى ترى في 
استمرار األوضاع االقتصادية احلالية سبباً ألي 

فوضى قد حتدث«.
االحتجاج��ات األكث��ر عنفاً ش��هدتها مدينة 
الك��رك، وقد تطورت إلى مواجه��ات متقطعة بن 
احملتج��ن وق��وات ال��درك، الت��ي اته��م مديرها، 
اللواء حس��ن احلوامتة، احملتجن ب�»اس��تغال 
األح��داث واألطف��ال وحتريضه��م عل��ى االعتداء 
عل��ى األجهزة األمنية، والقي��ام بأعمال تخريبية 
الزجاج��ات  واس��تخدام  العام��ة  للممتل��كات 

احلارقة« )املولوتوف(.
االقتصادي��ة  الق��رارات  م��ع  وبالتزام��ن 
»الصعب��ة«، خصص��ت احلكوم��ة 171 ملي��ون 
دين��ار )نح��و 241 ملي��ون دوالر( ف��ي املوازن��ة 

حتت بند شبكة األمان االجتماعي.{
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