
حظر الحرية والديمقراطية.. لماذا؟
عجي���ب غري���ب حال العالم العربي.. فكل ش���عوب العالم توصلت ال���ى أنظمة دميقراطية 
تعّب���ر عن تطلعات جماهيرها، س���واء كانت ملكي���ة أو جمهورية، وهي تتابع حياتها السياس���ية 
بأمن واس���تقرار.. إال العالم العربي، فقد س���ئم األنظمة العسكرية واالستبدادية التي حتكمت 
بش���عوبه عش���رات الس���نني، وعندما ضاقت اجلماهير ذرعًا بذلك ونزلت الى الش���وارع مطالبة 
باحلرية والدميقراطية، وصاغت دس���اتير عادلة وأجرت انتخابات رئاس���ية وتش���ريعية، رفضت 
اإلدارات األمريكية والغربية االعتراف بذلك وحّرضت القوات املس���لحة واملجموعات اإلرهابية 
عل���ى الث���ورة ورفض االعتراف بالنتائج.. حدث ذلك في اليمن ومصر وليبيا وس���وريا وتونس.. 
ورغ���م حتقيق حركة النهضة التونس���ية أغلبية نيابية، إال أنها اضطرت لس���حب رئيس الوزراء 
)حم���ادي اجلبال���ي( بعد أن وصلتها الرس���الة األمريكية التي ترفض تولي احلركة اإلس���امية 
مقالي���د الس���لطة، حت���ى ل���و كان ذلك عب���ر االنتخابات احل���رة النزيهة. ونتطل���ع حولنا فنرى 
الشعب السوري يكاد يباد أو يهّجر، دون أن تقول أي مؤسسة دولية للحاكم بأمره وللقوى التي 
تؤي���ده وحتمي���ه: لقد حكمت ثمانية عش���ر عامًا، فعد إلى دارك ودع الش���عب الس���وري يعيش.. 

وكذا في مصر واليمن وليبيا وغيرها.. فإلى متى؟ وملاذا هذا احلظر على العرب واملسلمني؟

سياسيــّة أسبوعيـّـة جامعـــة AL-AMAN1000
ليرة

16
صفحة

العفو العام
بين االستغالل السياسي 

والحق المطلوب

عباس: مستعّدون لتبادل طفيف لألراضي
مع إسرائيل وال تنازل عن القدس الشرقية

110 قتلى بالغوطة
وإدلب تتظاهر تنديدًا بالقصف
»قضايا الحل النهائي« في سوريا

خالفات الدستور واالنتخابات

سباق التسلح النووي
حتى نهاية القرن العشرين

كيف ستكون المواجهة
في بيروت الثانية؟

التصعيد اإلسرائيلي ضد غزة بغطاء أميركي
ورسائل من المقاومة

العدد 1301 - ال�س�نة السادسة والعشرون - اجل�م�ع�ة  7 جمادى اآلخرة  1439 ه� - 23 شباط 2018 م

روسيا.. واحتماالت الحرب
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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(

الرياشي: اإلعالم وزارة 
»التواصل والحوار«

أعل��ن وزير اإلع��ام ملحم الرياش��ي، 
وزارة  ال��ى  س��يتحول  ال��وزارة  اس��م  أن 
»التواص��ل واحل��وار«، وق��ال: »س��نؤمن 
هيكلي��ة لإلعام��ي تق��ف ال��ى جانب��ه الى 
حني إق��رار قانون نقاب��ة احملررين اجلديد 
ف��ي املجلس النياب��ي«. وأش��ار في مؤمتر 
صحافي، الى أنه »عادة ال توضع مشاريع 
على جدول أعمال مجلس الوزراء، وننتظر 
إق��راره للهيكلي��ة اجلدي��دة لل��وزارة، وأنا 
اليوم أعلن إقرارها أمام الشعب اللبناني«. 
وأك��د أن��ه »ال يوجد أي س��بب لع��دم إقرار 
الهيكلي��ة اجلدي��دة الت��ي تس��لمناها م��ن 
مجلس اخلدمة، وسأكون شاكراً للحكومة 

في حال إقرارها«.
وإذ أوضح أن »التواصل مع املواطنني 
سيكون يومياً، باالتفاق مع شركة خاصة 
ضمن تطبيق خاص على الهاتف، وزاوية 
مخصص��ة ف��ي موق��ع »الوكال��ة الوطنية 
لإلعام« وغيرها اسمها »برسم املسؤول«، 
ق��ال: »األه��م أن وزارة التواص��ل واحلوار 
س��تتضمن دائ��رة للح��وار ب��ني اللبنانيني 
وطوائفه��م، مس��ؤوليهم، أحزابهم وغيرها 

من أجل إلغاء العداوة في ما بيننا«.

عزام األحمد يحّذر من »خطورة 
تقليص خدمات األونروا«

ح��ّذر عض��و اللجن��ة املركزي��ة حلرك��ة 
للرئي��س  اخل��اص  واملبع��وث  »فت��ح« 
الفلسطيني عزام األحمد من أّن »قرار الرئيس 
األميركي دونالد ترامب تقليص املس��اعدات 
األميركي��ة ملنظمة األون��روا رمبا يخلق داخل 
املخيم��ات الفلس��طينية في لبن��ان مناخات 
مائمة لكّل الق��وى التي ال تريد اخلير للبنان 
اس��تمرار  ظ��ّل  ف��ي  خصوص��اً  وفلس��طني، 
التح��ركات الهادفة إلى تهديد الس��لم األهلي 

في لبنان«.
وأضاف بعد لقائ��ه وزير الداخلية نهاد 
املش��نوق: »تش��اورنا ح��ول س��بل التح��ّرك 
املش��ترك ملعاجلة هذه املس��ألة من أجل عدم 

انهيار األوضاع اإلنسانية في املخيمات«.
ونق��ل األحم��د ع��ن املش��نوق »تأكي��ده 
دع��م لبنان بكل فئات��ه التحّرك الفلس��طيني 
حملاص��رة تداعي��ات ق��رار ترام��ب، ومتس��ك 
لبن��ان بح��ق الش��عب الفلس��طيني بإقام��ة 
دولته املس��تقلة وعاصمتها القدس الشرقية 

وفق حّل الدولتني«.

جعجع: االتكال على »المقاومة« 
سيلغي وجود الدولة

رفض رئيس ح��زب »القّوات اللبنانّية« 
س��مير جعجع محاولة »حزب الله« تكريس 
س��احه قوًة وحيدة، مؤكداً أن��ه »إذا صّحت 
مقولة أن )املقاومة( هي القّوة الوحيدة التي 
ميكننا االتكال عليها، فعلى الدنيا الس��ام«، 
موضحاً: »ليس ألنن��ا ال نريد املقاومة، وإمنا 
ألن��ه ل��ن يع��ود هن��اك من دول��ة، وف��ي هذه 

احلال ال وجود للبنان«.
م��ن مخاتي��ر  وخ��ال اس��تقباله وف��داً 
ع��كار، م��ع مرش��ح »الق��وات« ف��ي املنطق��ة 
الواقعة ش��مال لبنان العمي��د املتقاعد وهبه 

قاطيشا، لفت جعجع إلى أنه »يتم في اآلونة 
األخيرة طرح ش��عارات كبي��رة ومن ضمنها 
)املقاوم��ة(«، متس��ائاً: »م��اذا س��يبقى من 

الدولة إلى جانب ما يسمونه )املقاومة(؟«.
وإذ أك��د أن »املقاوم��ة من خ��ال الدولة 
ال خارج الش��رعّية«، ق��ال: »إذا دعا داع على 
حدودنا الش��مالّية أو اجلنوبّية أو الش��رقّية 
أو الغربّي��ة، فنح��ن املقاوم��ة الت��ي س��تقف 
باملرصاد، وس��تكون من خال الدولة فقط«، 
مذك��راً بأن��ه »ال قي��ام ألي مجتم��ع م��ن دون 
الدول��ة الت��ي تس��قط في ح��ال قي��ام أي أمر 
آخ��ر إلى جانبها، وبالتال��ي االدعاء أن القوة 
الوحي��دة الت��ي ميكنن��ا االت��كال عليه��ا ه��ي 
)املقاوم��ة(، ه��و مبثاب��ة تأكي��د أن ال وجود 
للدول��ة، وفي ه��ذه احلال، ال س��مح الله، فا 

وجود للبنان«.

اليعقوب للراعي: المملكة 
إلى جانب الشرعية

لبن��ان  ل��دى  الس��عودي  الس��فير  أك��د 
ولي��د اليعقوب للبطري��رك املاروني بش��ارة 
الراعي »وق��وف اململكة العربية الس��عودية 
إل��ى جانب الش��رعية اللبناني��ة املنبثقة من 
الدس��تور واتفاق الطائف ودعم املؤسس��ات 

الدستورية في لبنان«.
وزار اليعق��وب البطري��رك املاروني في 
بكركي، ف��ي زي��ارة بروتوكولية بعد تس��لّم 
مهماته الديبلوماس��ية. ونقل عن��ه تأكيد أن 
»ما يربط اململكة بجميع املرجعيات الروحية 
اللبنانية عميق وأساس��ي وم��ا يربطها بهذا 
الص��رح الوطن��ي الكبي��ر اس��تثنائي«. وقال 
اليعق��وب: »يع��ود له��ذا الص��رح الفضل في 
تأس��يس فك��رة دول��ة لبن��ان الكبي��ر املبني 
على العيش املش��ترك اإلس��امي- املسيحي 
كم��ا يع��ود ل��ه دور كبي��ر وفضل ف��ي تثبيت 
اتف��اق الطائف الذي أعاد األمن والس��ام إلى 
لبن��ان وأك��د أن لبن��ان وطن نهائ��ي جلميع 

اللبنانيني«.
ولف��ت إل��ى أن��ه »س��يكون ل��ي ش��رف 
الزي��ارة مرات أخرى في إط��ار متابعة زيارة 
الري��اض  التاريخي��ة  الراع��ي  البطري��رك 
الستكمال املساعي الرامية إلى تثبيت سيادة 

واستقال لبنان«.

حكم بإعدام لبناني في الجزائر 
تزّعم شبكة تجّسس إسرائيلية

حكم��ت محكمة اجلنايات ف��ي محافظة 
غرداي��ة اجلزائري��ة، بإعدام مواط��ن لبناني 
بتهمة »التجسس لصالح إسرائيل ومحاولة 
اإلخ��ال باألم��ن الع��ام«، ف��ي املنطق��ة التي 
ش��هدت صراعات عرقية متكررة بني أمازيغ 
يحمل��ون  آخ��رون   6 ن��ال  بينم��ا  وع��رب، 
جنس��يات أفريقية عقوبات مشددة بالسجن 

10 سنوات.
وأنه��ت محكم��ة غرداي��ة مل��ف م��ا كان 
يُع��رف ب�»ش��بكة إس��رائيل« ف��ي احملافظة، 
والت��ي ضمت 10 أف��راد تنوعت جنس��ياتهم 
بني ليبيا، مال��ي، إثيوبيا، ليبيريا، نيجيريا، 
كيني��ا وغان��ا. واته��م التحقي��ق القضائ��ي، 
لبناني��اً ُيدع��ى ع��اء الدي��ن فيص��ل، يحمل 
اجلنس��ية الليبيرية، بأنه قائد الشبكة التي 
ضبطت ق��وات األم��ن لديها أجه��زة متطورة 

ومعدات اتصال حساس��ة. كم��ا وجهت إليه 
تهم��ة »التجس��س وخل��ق البلبل��ة واإلخال 

بأمن الدولة«.

زيارة البابا للبنان قائمـة
نف��ت مص��ادر قريب��ة م��ن الص��رح 
البطريرك��ي في بكركي م��ا تناقله بعض 
وس��ائل االعام ع��ن أن البابا فرنس��يس 
ص��رف النظر عن زيارة كان ينوي القيام 
بها للبنان. وأسفت إلشاعة »هذه االخبار 
التي ال متت الى احلقيقة«، آملة »أال تكون 
من أجل االساءة الى العاقات التاريخية 
التي جتمع بني لبنان والكرسي الرسولي 
الذي ش��كل عل��ى ال��دوام اخل��ط املتقدم 
ف��ي الدفاع عن لبن��ان واعتب��ره أكثر من 

منوذج للتعايش بني األديان«. 
وإذ أكدت ع��ودة العاقات بني دوائر 
الكرس��ي الرس��ولي ولبنان الى صفائها 
الطبيع��ي إث��ر االش��كال ال��ذي جن��م عن 
تس��مية لبن��ان الس��فير جون��ي إبراهيم 
الذي لقي اعتراض��اً فاتيكانياً في حينه، 
رفضت الربط بني تأخير انتداب القاصد 
الرس��ولي اجلديد الى لبن��ان وما يحكى 
عن تريث البابا فرنس��يس في تس��ميته، 
الس��فير  مهم��ات  انته��اء  بع��د  م��ا  ال��ى 
اللبناني احلال��ي انطونيو عنداري الذي 
يحال على التقاعد في الرابع من نيس��ان 

املقبل.

»المستقبل«: إلى جانب الحريري 
في المعركة االنتخابية

توقفت كتلة »املستقبل« في اجتماعها 
في »بيت الوس��ط« برئاس��ة الرئيس فؤاد 
السنيورة عند »أهمية املواقف التي ضّمنها 
الرئيس سعد احلريري خطابه في الذكرى 
الثالثة عش��رة الستش��هاد الرئي��س رفيق 
احلري��ري، وحتدي��داً جله��ة تأكي��ده عدم 
التحال��ف مع ح��زب الله والتوج��ه للتقدم 
جمي��ع  م��ن  »املس��تقبل«  م��ن  مبرش��حني 
الطوائ��ف في االنتخاب��ات النيابية املقبلة، 
م��ع التأكيد أيض��اً على املوقف السياس��ي 
االس��تقال  وقي��م  مب��ادئ  ال��ى  املس��تند 
واحلري��ة والس��يادة واالعتدال والتمس��ك 
باتفاق الطائف والعيش املشترك اإلسامي 
- املس��يحي والس��اعي الس��تعادة الدولة 

دورها وسلطتها وهيبتها«. 
واك��دت وقوفه��ا ال��ى جان��ب الرئيس 
احلريري في خ��وض املعرك��ة االنتخابية 
تي��ار  وج��ود  وتعزي��ز  »لتثبي��ت  املقبل��ة 

الرئيس الشهيد رفيق احلريري«.
ونوهت ب�»ع��زم احلكومة على إجناز 
املوازن��ة العام��ة للع��ام 2018، إذ ان ذلك 
يعي��د االنتظام املال��ي إلى الدول��ة، ويؤكد 
االنضباط املال��ي مبا يعزز مع��دالت النمو 
االقتصادي ويس��اهم في خفض العجز في 

املوازنة«.

أبو ياسين: تواصلنا االنتخابي منفتح.. وخياراتنا متعددة
السياس��ي  املكت��ب  عض��و  أعل��ن 
ف��ي اجلماع��ة اإلس��امية األس��تاذ علي 
اإلس��امية  اجلماع��ة  أن  ياس��ني  أب��و 
حسمت مجموعة من أس��ماء مرشحيها 
لانتخابات النيابية القادمة، وستحسم 

باقي األسماء خال األسبوع احلالي.
حدي��ث  ف��ي  ياس��ني  أب��و  ولف��ت 
ل�»إذاع��ة الفج��ر«، إل��ى أنه��ا اآلن تضع 

اللمس��ات األخي��رة عل��ى مش��روعها االنتخابي، معلن��اً أنه 
خال هذا األسبوع سيكون املشروع االنتخابي جاهزاً.

وكش��ف أبو ياس��ني أن البرنامج االنتخابي سيتضمن 
مح��اور متعددة، هي: احملور السياس��ي، واحملور التنموي، 

واحملور االقتصادي واالجتماعي.
وأش��ار إلى وج��ود تواصل مرك��زي ومناطق��ي حثيث 

ب��ني اجلماعة اإلس��امية وأكث��ر من قوة 
أن��ه حت��ى اآلن مب  سياس��ية، موضح��اً 
حُتَس��م التحالف��ات االنتخابي��ة بش��كل 
نهائ��ي. وأعلن أب��و ياس��ني أن اجلماعة 

اإلسامية منفتحة على كل اخليارات.
وأوض��ح أبو ياس��ني أن��ه حتى اآلن 
ال يوجد ش��يء مؤكد في ما يتعلق بفيتو 
تضعه جهات خارجية أمام قوى محلية 
ملنع حتالفها مع اجلماعة اإلس��امية. وح��ذر من محاصرة 
اجلماع��ة اإلس��امية، ونب��ه أبو ياس��ني، إل��ى أن محاصرة 
اجلماعة اإلس��امية ومنعها من أن تكون شريكاً حقيقياً في 
القرار السياس��ي والتنموي، س��يؤدي إلى اس��تياد حاالت 
مث��ل »داعش وأخواتها«، معتبراً أن ذل��ك ما يريده كثير من 

القوى العاملة على الساحة اللبنانية.

لقطات لبنانية

وجهة نظر

باكرًا افتتح حتالف أمل -  »حزب الله« املوسم االنتخابي باالعان عن أسماء 
مرش���حيهم لانتخابات النيابية القادمة املفترض اجراؤها في ش���هر أيار املقبل. 
وق���د عك���س هذا االفتت���اح املبكر الش���عور بالراحة التي يتمتع به���ا هذا التحالف 
على الساحة االنتخابية ما يؤكد االنطباع العام السائد بأن هذا التحالف ماض 
باجتاه حتقيق جناحات هامة تعزز وضعه السياس���ي العام على الساحة اللبنانية 
م���ن خال امس���اكه بالتمثيل النيابي الش���يعي ف���ي البرملان اللبنان���ي مضافًا إلى 
متكني حلفائه من الطوائف األخرى الذين كانوا تبعًا للقانون االنتخابي السابق 
محروم���ني م���ن دخول املجل���س النيابي. وقد بات���وا قادرين وف���ق القانون احلالي 
بتحقي���ق اختراق���ات هامة في س���احاتهم الطائفية واملناطقي���ة. فضًا عن التيار 

الوطني احلر وتيار املردة املوصوفني كحلفاء تقليديني حلزب الله.
... ف���ي ظ���ل النس���بية والص���وت التفضيل���ي ال���ذي يتمي���ز بهم���ا القان���ون 
االنتخاب���ي اجلدي���د ثمة تش���كيكات بصحة ه���ذا التوقع االيجابي على مس���توى 
النتائ���ج لتحال���ف أم���ل -  حزب الله وغيره من التوقع���ات. حيث يتبني من خال 
التدقي���ق ف���ي العملية االنتخابي���ة أن نظام الص���وت التفضيلي قد يب���دد الكثير 
م���ن احلس���ابات الدقيق���ة بفعل عدم التمكن م���ن التحكم بالقواع���د  االنتخابية 
خصوص���ًا ف���ي الدوائ���ر الكبرى. فعلى س���بيل املثال في دائرة بي���روت الثانية كيف 
ميك���ن لتيار املس���تقبل وه���و صاحب الترتي���ب األول في الئحة القوى السياس���ية 
ف���ي تلك الدائ���رة، أن يقنع قواع���ده بتوزيع أصواتهم التفضيلية على املرش���حني 
اآلخرين الذين يلون املرش���ح س���عد احلريري؟ وكيف ميكن حلركة أمل في دائرة 
الزهران���ي - صور أن تقنع قواعدها االنتخابية بتوزيع أصواتهم التفضيلية على 
باق���ي املرش���حني الذين يلون املرش���ح نبيه بري في تلك الدائ���رة. وهذا ما ينطبق 
عل���ى دائ���رة بعلبك - الهرمل ف���ي البقاع حيث الس���طوة االنتخابي���ة حلزب الله، 
وعلى دائرة النبطية - مرجعيون - حاصبيا - بنت جبيل، وعلى دائرة طرابلس  - 
املنية - الضنية، وعلى دائرة الشوف - عالية  حيث القوة األولى تعود للنائب وليد 
جنب���اط الذى قد يلقى احلزب التقدمي االش���تراكي صعوب���ة في اقناع القواعد 
االنتخابية للحزب في العزوف عن إعطاء صوتهم التفضيلي للمرشح تيمور وليد 
جنباط وتوزيع أصواتهم التفضيلية على املرش���حني اآلخرين للحزب التقدمي 
االش���تراكي. وقد تعترض التيار الوطني احلر مش���كلة شبيهة في دائرة املنت، وفي 

دائرة الكورة - زغرتا - بشري - البترون، وفي دائرة كسروان - جبيل....
وتتعقد هذه املشكلة عندما تكون القوة السياسية املعنية ذات أطر تنظيمية 
غي���ر حازم���ة، أو أنه���ا أق���رب الى كونها ق���وة ش���عبية زعامية ليس اال وه���ذا ما هو 
حاص���ل في كثير م���ن املدن واملناط���ق اللبنانية على اخت���اف تاوينها الطائفية 

واملناطقية.
إال أن اجلانب األكثر تعقيدًا في قانون النسبية والصوت التفضيلي )موديل 
2017(، يكمن في كيفية املواءمة بني التحالفات السياس���ية وموجبات ومتطلبات 
ه���ذا القان���ون االنتخاب���ي ال���ذي يضي���ق املس���احات التحالفية. ال ب���ل انه يجعل 
احللفاء ومرش���حي الائحة الواحدة في مواجهة بعضهم البعض. باختصار فإن 

هذا القانون يدمر التحالفات السياسية با ريب وال شك...
... ثمة أمر وحيد ثبته إعان مرشحي أمل -حزب الله باكرًا، هو أن التحالف 
م���ع أحدهم���ا غير ممكن دون التحالف مع اآلخر إال في حدود ضيقة جدًا وحيث 
يتولى أحد طرفي هذ التحالف التنس���يق مع اآلخرين نيابة عن اآلخر. وهذا ما 
ق���د يحص���ل عندما ينس���ق »حزب الله« أم���ر تضمني الائحة املش���تركة في بعبدا 
مرش���حًا حلركة أمل، أو عندما تتولى حركة أمل التنس���يق مع تيار املس���تقبل في 
ش���أن االفس���اح في املجال أمام حصول احلزب واحلركة على املقعدين الش���يعيني 
ف���ي دائرة بيروت الثانية. وهذه م���ن عجائب هذه االنتخابات التي ما زال البعض 

يدعو الله متضرعًا أن تتم في موعدها احملدد دون أي تهديد من التهديدات.

»التفضيلي« يحبط التحالفات
بقلم: أمين حجازي
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مقاومة الغزو الصهيوني الس��ياحي، وهي امللحم��ة التي انتهت باجلندي 
البط��ل ش��هيداً، بع��د أن عثروا عليه مش��نوقاً ف��ي زنزانت��ه، وكان آخر من 
التق��اه فيها مكرم محم��د أحمد، رئيس حترير مجل��ة املصور احلكومية في 

ذلك الوقت، وصاحب السجل التطبيعي املتخم مبا ال يشّرف أحداً.
ف��ي تل��ك الفترة أيض��اً، ظهر تنظي��م ثورة مص��ر، بقي��ادة محمود نور 
الدي��ن، وخال��د اب��ن جمال عب��د الناص��ر، وأخذ ذل��ك التنظيم عل��ى عاتقه 
مواجهة كل أش��كال الغزو التطبيعي الصهيوني بالقوة، وكان التنظيم وال 
يزال مبثابة »ش��عر بنت األخت« لكل ناصري وناصّري��ة، ولكل من يّدعي 
وص��اً بالقضية، حت��ى أن مصطفى بكري أص��در كتاباً، مليئ��اً بالهتافات 
والتش��نجات احلنجوري��ة، ع��ن تنظي��م ثورة مص��ر، حمل عن��وان »ثورة 

االبن«، حتّدث فيه كالعادة عن عار التعامل مع العدّو الصهيوني.
اآلن، مك��رم محم��د أحمد ص��ار حاكم��دار اإلعام املص��ري، ومصطفى 
بك��ري ناش��طاً في جبه��ة الدفاع عن عبد الفتاح السيس��ي ال��ذي جعل كل 
أيام إس��رائيل أعياداً، وب��ات قّرة أعني جنراالت الع��دّو وحاخاماته، وبات 
لدين��ا قومجي��ون وناصري��ون ومناضلون عل��ى مذهب أفيخ��اي أدرعي، 
يبّررون فضيحة استيراد الغاز من الصهاينة بأنه من أجل اإلسالة وإعادة 
التصدير، وليس لاس��تعمال املنزلي، وه��ذا بالضبط منطق »اخلورتية«، 
يوفرون للزبون كل ش��يء يريد استعماله، من املكان إلى السلعة، لكنهم ال 

يدخلونه إلى بيوتهم.
يحتفل هؤالء بإسالة الغاز اإلسرائيلي الذي سيدعم الكيان الصهيوني 
بنحو 15 مليار دوالر، في اللحظة نفس��ها التي يبتهجون فيها بإحلاق عبد 
املنع��م أبو الفتوح مبحمد أب��و تريكة وآالف من أنبل من أجنبت مصر، على 
الئح��ة الكيان��ات اإلرهابية. وذلك ه��و بالضبط جوهر كارث��ة الثاثني من 
يوني��و 2013، فهل علمت اآلن ملاذا س��ّخر الكي��ان الصهيوني كل إمكاناته 
إلجن��اح العملي��ة، واعتبره��ا انتص��اراً ال يقل أهمي��ًة عما جرى في نكس��ة 

1967 وانتحار كامب ديفيد؟.
يأتي هذا الكام بعد االتفاقية التي عقدتها مصر مع الكيان الصهيوني، 
بعد استيرادها كميات من الغاز، مع أن بامكانها استيراد النفط والغاز من 
مص��ادر عربية، وبكلف��ة أقل.. فهل ميك��ن اعتبار صفقة الغاز ج��زءاً مكماً 
ل�»صفق��ة الق��رن« التي حت��دث عنها املس��ؤولون األمريكي��ون في احملافل 

الدولية؟{

األس��وأ من التبعات االقتصادية والسياس��ية لفضيحة استيراد الغاز 
اإلس��رائيلي وإس��الته في مصر، هو إس��الة املفاهيم الوطني��ة واألخاقية، 
األم��ر الذي يتحول مع��ه تعريف الوطن من كيان مق��ّدس، زمانياً ومكانياً، 
إلى ما يش��به األكشاك على الطرق السريعة، يبحث عن الربح بأي وسيلٍة 

وحتت أي شرط، بدالً من البحث عن املجد والعزة والكرامة الوطنية.
ف��ي ه��ذه اللحظ��ة املجنون��ة، تصب��ح قط��رة دم الش��هيد أرخص من 
»ش��يكل« صهيوني، وتصير ذكريات احلروب، بانتصاراتها وانكساراتها 
أق��ل أهمي��ًة من لقطات س��اخنة ف��ي فيلم جت��اري منخف��ض القيمة، عدمي 
املعن��ى، ويتحول املواطن إلى مجرد »خورتي«، هذا الكائن البش��ري الذي 
ظه��ر عقب »كام��ب ديفي��د«، وانفت��اح األرض املصري��ة أمام الع��دو الذي 

يغزوها هذه املرة، سائحاً ال محارباً.
ع��ّرف حتقيق صحافي مضت علي��ه عقود في صحيف��ة لبنانية بأنها 
مهنة جديدة انتش��رت منذ س��نوات قائل، في جميع املدن الس��ياحية في 
مصر. وتطلق كلمة »خورتي« على كل من يعمل لدى »بازارات« األنتيكات 

والتحف والعطور الشرقية واجللود.
ومهمة »اخلورتي« اصطياد السائحني، فرادى أو جماعات، من شوارع 
القاهرة، وإقناعهم بشراء بضائع من البازار الذي يعمل هو حلسابه. وفي 
حال موافقة الس��ائح وش��رائه ش��يئاً من الب��ازار، يصبح له��ذا »اخلرتي« 
احل��ق في مكافأتني مالّيتني، واحدة م��ن صاحب البازار الذي باع، وأخرى 

من السائح الذي اشترى.
كان��ت تل��ك بواكير م��ا ميكن وصفها إس��الة القيم��ة والتاري��خ واملبدأ 
واملعن��ى، حتت تأثير حرارة اللهاث عن املكس��ب، من خال جلب ما يريده 
الصهيون��ي العائ��د على أم��واج التطبيع الس��ياحي، م��ن دون أن يتوقف 
الباحث عن الربح عند أش��ياء كنا نظنها محفورًة في الوجدان، وموشومًة 
على اجللد، مثل حكايات البطولة واالستشهاد في احلروب من أجل تطهير 
التراب املدنس باحتال العدّو، في الس��ويس والقنطرة وسيناء وغزة وكل 

فلسطني.
في تل��ك األجواء، نش��ط القومي��ون والناصريون في تكوي��ن جبهاٍت 
تتص��ّدى لطوفان التطبيع، وتقاوم االعتداء على الذاكرة الوطنية والثقافة 
القومية، وتّدعي الذود عن تسييل الذات الوطنية في صفقات »اخلورتية«، 
فظهر  في ذلك الوقت اجلندي سليمان خاطر، مدّشناً ملحمًة فرديًة عنوانها 

الغاز اإلسرائيلي 
.. إلى مصر
بـ 15 مليار دوالر

ما يقارب 16 في املئة من أصوات الناخبني.
يقل��ص  االنتخاب��ي  التواف��ق  ان  يعن��ي  وه��ذا 
أع��داد الناخبني، فيما تزيد نس��بة الناخبني إذا كانت 

املواجهة محتدمة.
لكن هل س��تكون املواجه��ة احملتدمة ومحاوالت 
املواق��ف  بع��ض  عب��ر  االنتخاب��ي  العص��ب  ش��د 
والش��عارات فعالة في ظ��ل النظام النس��بي اجلديد 

لانتخابات؟ 
الواق��ع يق��ول انه ف��ي ض��وء التوزي��ع الطائفي 
للناخب��ني، وف��ي ظ��ل التحالف��ات التي يحك��ى عنها 
ب��ني الثنائي الش��يعي وجماعة األحب��اش وغيرهم، 
وف��ي ظل ت��ردد تي��ار املس��تقبل في حس��م حتالفاته 
االنتخابي��ة، وبوج��ود لوائ��ح وق��وى أخ��رى عل��ى 
الس��احة البيروتية، س��يكون تيار املستقبل اخلاسر 
األكب��ر ف��ي االنتخاب��ات، ألن��ه قد يخس��ر م��ا يقارب 
أربعني باملئة من نوابه ف��ي بيروت ملصلحة حتالف 
الثنائ��ي الش��يعي وفري��ق 8 آذار واللوائ��ح األخرى، 
وهذا ما قد يش��كل ضربة قاسية جداً لزعامة الرئيس 
س��عد احلريري وتي��ار املس��تقبل في بي��روت وعلى 

مستوى لبنان ككل.
باختصار، االنتخابات النيابية القادمة ستشكل 
امتحان��اً قاس��ياً ل��كل الق��وى السياس��ية، وال س��يما 
الرئيس س��عد احلريري وتيار املستقبل، فهل ُيجري 
الرئيس احلريري دراس��ة واقعية لتحالفاته حتى ال 

يشرب الكأس املرة في االنتخابات؟{
بسام غنوم

من تيار املس��تقبل ان يريح نفس��ه، فإن »املس��تقبل« 
يجد نفس��ه في مواجه��ة الثنائي الش��يعي وحلفائه 
بعد إعان ترش��يحات »حزب الل��ه« وحركة أمل في 

بيروت.
ف��ي ه��ذا اإلط��ار، م��ن امله��م احلديث عن نس��بة 
الناخب��ني املتوقعة في االنتخابات القادمة في 6 أيار 

القادم.
ف��ي انتخاب��ات ع��ام 2009 الت��ي ج��رت بع��د 
ح��وادث 7 أي��ار 2008، وصلت نس��بة الناخبني في 
دائرة بي��روت الثالثة التي كان��ت تضم رأس بيروت 
وعني املريس��ة واملزرعة واملصيطبة الى 40،1 باملئة 
وحصل مرش��حو تيار املس��تقبل على نس��بة 75 في 
املئ��ة من اص��وات الناخب��ني، وأما في دائ��رة بيروت 
الثاني��ة الت��ي ترش��ح فيه��ا الوزي��ر نه��اد املش��نوق 
بالتواف��ق م��ع حركة أم��ل و»حزب الل��ه«، فقد بلغت 
نس��بة التصويت فيها 27 في املئة، وحصل املشنوق 
على 16٪ م��ن أصوات الناخب��ني، وحتديداً 16583 
صوتاً، فيم��ا حصل النائ��ب الراحل عدن��ان عرقجي 

على 8071 صوتاً.
م��اذا تقول هذه األرقام ف��ي الدائرة الثالثة حيث 
األكثرية الس��نية، وفي ظل ما جرى في 7 أيار 2008 
من ح��وادث كان��ت نس��بة االقت��راع 40.1 ف��ي املئة 
ونال مرش��حو فريق 8 آذار 21 ف��ي املئة من أصوات 
الناخبني، وأم��ا في الدائرة الثانية وبعد التوافق بني 
تيار املس��تقبل وحركة أمل وحزب الله فقد انخفضت 
نسبة الناخبني الى 27 في املئة ونال الوزير املشنوق 

الل��ه« ف��ي كل لبن��ان، ورّد األم��ني العام حل��زب الله 
السيد حسن نصر الله عليه بالقول: »في كل مناسبة 
يقولون س��نتحالف إال مع حزب الله. يا ش��باب مني 
طال��ب منك��م التحالف؟ ه��ذا األم��ر لي��س مطروحاً، 
وندعو املس��تقبل الى اراحة نفسه، ونحن ليس لدينا 

معركة مع أحد«.
والس��ؤال ال��ذي يط��رح نفس��ه: كي��ف س��تكون 
املعركة االنتخابية في دائ��رة بيروت الثانية في ظل 
املواجهة املتوقعة بني الثنائي الش��يعي وحلفائه مع 
تيار املس��تقبل، دون أن ننس��ى القوى والشخصيات 

السياسية األخرى؟
البداي��ة أوالً من الص��ورة االنتخابية ف��ي دائرة 
بي��روت الثانية الت��ي تضم مناطق: الباش��ورة، عني 
املزرع��ة،  الب��اط،  زق��اق  بي��روت،  رأس  املريس��ة، 
املصيطب��ة، ومين��اء احلص��ن، ويبلغ ع��دد الناخبني 
فيه��ا 380 أل��ف ناخ��ب، والناخبون الس��نة في هذه 
الدائرة يبلغ عددهم 215 ألف ناخب، وأما الناخبون 
الش��يعة فيبلغ عدده��م 72 ألف ناخ��ب، ويبلغ عدد 
الناخبني املسيحيني 50 ألف ناخب، بينما ال يتجاوز 

الناخبون الدروز خمسة آالف ناخب.
وبالنس��بة إلى عدد النواب ف��ي هذه الدائرة فهو 
11 نائب��اً يتوزع��ون عل��ى النحو اآلتي: 6 س��نة -2 

شيعة -1 روم ارثوذكس- 1 اجنيلي- 1 درزي.
ومع أن صورة التحالف��ات االنتخابية في دائرة 
بي��روت الثاني��ة ل��م يج��ِر تظهيرها بعد، ف��إن إعان 
حركة أمل و»حزب الله« ترشيح اثنني من مرشحيهما 
للمقعدي��ن الش��يعيني ف��ي ه��ذه الدائ��رة يعن��ي ان 
املواجهة س��تكون م��ع تيار املس��تقبل وحلفائه، وهو 
م��ا يدعو الى الس��ؤال عن ه��ذه املواجه��ة ونتائجها 
على الصعيد االنتخاب��ي العام، وعلى صعيد زعامة 
الرئي��س س��عد احلري��ري وتي��ار املس��تقبل بوج��ه 

خاص.
وإذا كان »حزب الله« قد أعلن على لس��ان السيد 
نص��ر الله ان��ه »ليس لدينا معركة م��ع أحد«، وطلب 

يطغى املشهد االنتخابي على ما عداه من امللفات 
السياسية واالقتصادية بعد السخونة اإلقليمية التي 
أثارها إس��قاط الدفاعات اجلوية الس��ورية للطائرة 
اإلس��رائيلية األس��بوع م��ا قب��ل املاض��ي، وم��ا تاها 
من غارات إس��رائيلية عل��ى مواقع للنظام الس��وري 
وحلفائه، حيث بدت املنطقة وكأنها على شفير حرب 
جدي��دة. لكن بفع��ل التدخات الروس��ية واألميركية 
واألوروبي��ة م��ع مختلف األط��راف، وال س��يما إيران 
والع��دّو الصهيوني، عادت املنطقة الى أجواء الهدوء 
احلذر التي س��بقت املواجهة اإليرانية - اإلسرائيلية 

في سورية.
وف��ي الس��ياق االنتخابي املرتب��ط باالنتخابات 
النيابي��ة، ب��رز خ��ال هذا األس��بوع إعان مرش��حي 
احلزب التقدمي االشتراكي »واللقاء الدميقراطي« في 
دائرة الشوف وعاليه، وأما األبرز فكان إعان الثنائي 
الشيعي »حزب الله« وحركة أمل مرشحيهما في كل 
الدوائ��ر االنتخابي��ة، وخصوصاً في الدائ��رة الثانية 
في بي��روت، حيث أعلن الرئيس بري ترش��يح محمد 
خواج��ة، وأعل��ن الس��يد نصر الل��ه ترش��يح النائب 

السابق أمني شري.
وتكمن أهمية إعان الثنائي الش��يعي ملرشحيه 
في بي��روت باملواجهة االنتخابي��ة املتوقعة مع تيار 
املس��تقبل في دائرة بي��روت الثاني��ة، خصوصاً بعد 
إع��ان الرئي��س احلري��ري ع��دم حتالفه م��ع »حزب 

بعد إعالن الثنائي الشيعي عن مرشحيه

كيف ستكون المواجهة في بيروت الثانية؟

كلمة األمان

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت
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العفو العام.. بين االستغالل السياسي والحق المطلوب
بقلم: وائل جنم
من��ذ بضع��ة أش��هر، يج��ري احلدي��ث ف��ي األروقة 
السياس��ية وفي أوس��اط أهالي املوقوف��ني واحملكومني 
ف��ي الس��جون اللبناني��ة، عن مش��روع قان��ون عفو عام 
يصدره املجلس النيابي، وقد تصاعد احلديث عن العفو 
ُبعيد انتخاب العماد، ميش��ال عون، رئيساً للجمهورية، 
على اعتبار أنه يبدأ عه��ده بانفتاح وصفحة بيضاء مع 
اجلمي��ع، إال أن ش��يئاً م��ن ه��ذا القبيل ل��م يحصل حتى 

الساعة.
مؤخراً وعلى أعتاب االستحقاق االنتخابي النيابي، 
عاد احلديث من جديد عن قانون العفو العام. فقد تطرق 
رئيس احلكومة، سعد احلريري، خال كلمته في ذكرى 
اغتيال والده في  14 شباط إلى املوضوع، ووعد بالعمل 
على استصدار قانون عفو عام يشمل املوقوفني »ممن لم 
تتلط��خ أيديه��م بالدماء«. وكذل��ك أفَرد رئي��س املجلس 
النيابي، نبيه بري، ف��ي برنامج كتلة التنمية والتحرير 
حّيزاً ملل��ف احملكوم��ني واملوقوفني، ووع��د بالعمل على 
اس��تصدار عفو عام يش��ملهم، وبالطبع أيضاً، ال يش��مل 
من اعتدى على مؤسس��ات الدولة العس��كرية واألمنية. 
هذا فضاً عن أن أهالي املوقوفني اإلساميني لم يتوقفوا 
يوماً عن احلركة واالحتجاج واملطالبة بإصدار عفو عام 

عن أبنائهم.
ال شّك في أن إثارة هذا املوضوع، والعمل عليه على 
مش��ارف وأب��واب االنتخاب��ات النيابية، ُيع��ّد نوعاً من 
االس��تغال، بل »الرش��وة االنتخابية«، لك��ن على الرغم 
من ذلك، فإنه بالنس��بة إلى ذوي املوقوفني اإلس��اميني 
حتديداً، ليس مهّم��اً، ألنهم يدركون أن مظلومية أبنائهم 
ف��ي ه��ذا البل��د ال��ذي يتغّن��ى بالدميقراطي��ة واحلري��ة 
وس��يادة القان��ون ونزاه��ة القض��اء، ل��ن تنته��ي إال من 
خال هذا الطري��ق، أي العفو العام الذي يش��مل غيرهم 
م��ن الذين ص��درت بحقه��م أحكام ف��ي قضاي��ا مختلفة 
كاملخ��درات والتعامل مع العدو، فيم��ا لم يصدر بعد أي 
حك��م قضائي بح��ق مئات املوقوفني بش��بهة م��ا ُيعرف 
ب�»وثائ��ق االتص��ال«. وهن��ا ُيطرح س��ؤال عن ش��فافية 
االنتخاب��ات ونزاهته��ا م��ع ه��ذا االس��تغال الرخي��ص 
ملثل ه��ذا امللف! وتس��خيره وتوظيفه ف��ي خدمة أهداف 
وتطلع��ات الق��وى السياس��ية الت��ي حت��اول كل منه��ا 
استغال جانب منه، واحدة من خال املتاجرة مبشاعر 
ذوي احملكوم��ني واملوقوف��ني، وأخرى من خ��ال اللعب 
عل��ى وتر املؤسس��ات والدفاع عنها وع��دم الرضى بأي 

مّس يلحقها!
واحلقيق��ة، بعي��داً عن م��ا يتمّناه أهال��ي املوقوفني 
حتدي��داً من إصدار ه��ذا العف��و إلطاق س��راح أبنائهم، 
فإن األمر الطبيعي في البلدان التي يسود فيها القانون، 
ويج��ري فيه��ا االحت��كام إليه وإل��ى القض��اء، أن جتري 
مقاض��اة كل م��ن يثب��ت توّرط��ه ف��ي أية جرمي��ة متّس 
املواطن��ني كأف��راد، أو أمن واس��تقرار املجتم��ع كمجتمع 
متكامل، وأن ينال كل مرتكب ما يستحّقه من عقاب، وأن 
ُيطلَق س��راح وحرية كل من لم ُيثَبت جرمه ومش��اركته 
بأي��ة جرمي��ة، حتى يك��ون العدل س��ّيد األح��كام، وفيه 
اس��تقرار املجتمعات واستمرار احلكومات. أّما أن يوَقف 

املواطن��ون عل��ى الش��بهة إداري��اً، كم��ا تفع��ل س��لطات 
االحت��ال اإلس��رائيلي م��ع املواطن��ني الفلس��طينيني في 
األراضي احملتلة، أو احتياطاً، فإن ذلك هو الظلم بعينه، 
وهو املعمل األساسي واملصنع الرئيسي إلنتاج ما ُيسّمى 
اليوم »اإلره��اب«. وأضيف إلى ذلك الق��ول: إن مكافحة 
ومحارب��ة اإلره��اب ال��ذي تّدعي��ه بع��ض احلكوم��ات، 

َيفتِرض ماحقة املش��اركني في ه��ذه املعامل واملصانع 
وج��وداً وإدارة وإس��هاماً، ألنه��م اجله��ات واألش��خاص 
احلقيقي��ون الذين ينتج��ون »اإلره��اب« ويرّوجون له، 
ويفس��دون املجتمعات به. إن منطق الع��دل هو في ترك 
القض��اء يأخذ مجراه مع كل حال��ة، وإنصاف الناس في 

حقوقهم دون استغال مشاعرهم أو حتى حياتهم.

أّم��ا األمر اآلخ��ر، فتكمن خطورته في إطاق س��راح 
مئ��ات احملكومني، ولي��س املتهمني، بصناع��ة املخدرات 
املجتمع��ات،  يفس��دون  الذي��ن  وترويجه��ا،  وزراعته��ا 
ويش��كلون خطراً حقيقياً على األجيال الناش��ئة، محلياً 
وخارجياً. وكذلك إطاق س��راح الذين خانوا وطنهم من 
خال التعامل م��ع العدو، فقتلوا معه م��ن أبناء الوطن، 
وباع��وا أس��رار البل��د إليه، ووقف��وا بصّف��ه مقابل حفنة 
قليل��ة م��ن ال��دوالرت أو األوه��ام، وم��ع كل ذل��ك يجري 
احلديث عن إطاق س��راحهم من خ��ال العفو العام، وال 
ُيطرح الس��ؤال، ولو ملّرة واحدة، وم��اذا بعد العفو العام 

ملثل هؤالء؟!
أخطر ما في األمر أن احلديث عن العفو العام اليوم 
يجري ليش��مل جت��ار املخ��ّدرات واخلونة الذي��ن باعوا 
وطنه��م للع��دو، واحملكومني به��ذه اجلرائم، وال يش��مل 
املوقوف��ني زوراً بته��م واهية حت��ت عن��وان »اإلرهاب«، 
في حني أن اجلميع يدرك حج��م التآمر الذي حيك لكثير 
م��ن هؤالء، وي��درك أيض��اً أن كثيرين منه��م يقبعون في 
السجون ظلماً وعدواناً. وإذا ما مّتت خطوة العفو العام 
مبث��ل ه��ذه الطريقة، فإن ذل��ك ال يعني إال ش��يئاً واحداً، 
بعيداً عن مس��ألة االس��تغال االنتخابي، يعني مؤامرة 
جديدة على هذا البلد، ودفعاً جديداً لشرائح فيه من أجل 
شيطنتها، وتالياً التخلّص منها، واملسؤولية األساسية 
ف��ي منع ذل��ك أو إقراره تق��ع على عات��ق املوجودين في 
س��دة املس��ؤولية، فإما أن يك��ون العفو ش��اماً، وإما أاّل 

يكون.{

استعدادًا للمعركة االنتخابية: 

»حركة المبادرة الوطنية« تعود إلى الواجهة
في إطار االس��تعدادات خلوض املعركة االنتخابية 
القادم��ة، أعلنت »حركة املبادرة الوطنية« عقد مؤمترها 
التأسيس��ي ف��ي الراب��ع والعش��رين م��ن ش��هر ش��باط 
احلال��ي، وإط��اق الوثيق��ة السياس��ية للحرك��ة حت��ت 
عن��وان: اص��اح النظ��ام السياس��ي ومواجه��ة احمل��ور 
اإليراني وحكم وحكومة الفس��اد واإلفقار واالستضعاف 
)أي عه��د العماد ميش��ال ع��ون وحكومة الرئيس س��عد 

احلريري احلالية(.
وم��ن املع��روف أن العم��ل لتأس��يس ه��ذه احلركة 
ق��د ب��دأ قبل ع��دة أش��هر مبب��ادرة م��ن النائب الس��ابق 
الدكت��ور فارس س��عيد، واملفكر الدكتور رضوان الس��يد 
)املستش��ار الس��ابق للرئي��س الراح��ل رفي��ق احلريري 
وعضو املجلس اإلس��امي الش��رعي(، ومبش��اركة عدد 
كبي��ر من الش��خصيات اللبنانية من مختل��ف الطوائف. 
وقد جتمَّد عم��ل املبادرة خال مرحلة اس��تقالة الرئيس 
س��عد احلريري )في تش��رين الثاني من العام املاضي( 
واالش��كاالت التي رافقتها، لكن يب��دو ان عودة الباد الى 
مناخ االنتخاب��ات النيابية وامكانية تش��كيل لوائح من 
قب��ل أركان املبادرة في بعض املناطق اللبنانية، س��اهم 
في ع��ودة النش��اط لعق��د املؤمت��ر التأسيس��ي وإطاق 

الوثيقة السياسية للحركة.

فم��ا ه��ي أبع��اد ع��ودة حرك��ة املب��ادرة الوطني��ة 
للنش��اط؟ وهل هناك أس��باب داخلي��ة أو خارجية وراء 
ه��ذا التحرك؟ وأي��ن ميكن ان تخ��وض احلركة معاركها 
االنتخابي��ة، وما هو موقفها من تيار املس��تقبل وحكومة 

الرئيس سعد احلريري؟
أبعاد عودة احلركة للنشاط

بداية ما هي أس��باب عودة حركة املبادرة الوطنية 
للنش��اط مجدداً بعد توقف عدة أشهر؟ وما هي األسباب 

الداخلية واخلارجية التي تقف وراء التحرك؟
ف��ي البيان الصادر عن احلرك��ة إلعان عقد املؤمتر 
التأسيس��ي ف��ي الراب��ع والعش��رين م��ن ش��هر ش��باط 
اجل��اري، أوضح��ت األس��باب التي تق��ف وراء حتركها، 
ومم��ا قالت��ه: »إّن لبنان يش��هد تصدع��ات متوالية منذ 
انتخ��اب العم��اد ميش��ال عون رئيس��اً ورئاس��ة س��عد 
احلري��ري للحكومة، على مس��توى السياس��ات العامة 
للدولة والنظام، ومستوى اإلدارة السياسية والوظيفية 
والسياس��ات املالية واخلدمات العامة وانتشار الفساد 
إلى حدود غير مس��بوقة. ولقد قامت التس��وية الشهيرة 
على أس��اس خضوع سائر أطرافها لش��روط وترتيبات 
الس��اح غير الش��رعي التاب��ع للمحور اإليران��ي، مقابل 
اس��تباحة املؤسسات العامة والدس��تور وحكم القانون 

وحقوق املواطنني وحرياتهم...«.
وم��ن أج��ل مواجهة ه��ذه األوضاع أعلن��ت احلركة 
»أنها س��تكون عاماً فاعاً في النهوض الوطني والعمل 
من أجل التغيير والتصحيح والتصدي للمحور اإليراني 
ومؤيدي��ه ومواجه��ة حك��م وحكوم��ة الفس��اد واإلفق��ار 

واالستضعاف«.
وم��ن خال هذا البيان يتضح ان احلركة س��تواجه 
حك��م العم��اد ميش��ال ع��ون وحكوم��ة الرئي��س س��عد 
احلريري وكل األطراف املش��اركة فيها دون ان تسميهم، 
ومنهم: »تيار املستقبل« و»حزب الله« و»التيار الوطني 
احلر« و»حركة أمل« والقوات اللبنانية واحلزب التقدمي 

االشتراكي و»تيار املردة«.
وقد تكون االلتباسات التي رافقت استقالة الرئيس 
س��عد احلري��ري ف��ي الس��عودية وتوجي��ه االتهام��ات 
إل��ى بعض أركان احلرك��ة بأنهم يقف��ون وراء حتريض 
الس��عودية ض��د الرئيس س��عد احلري��ري وراء جتميد 
عملها عدة أش��هر، لكن يبدو أن هناك ق��راراً داخلياً )وقد 
يك��ون مدعوماً م��ن اخلارج( بإع��ادة ش��ّن املعركة ضد 
الرئي��س ع��ون والرئيس احلري��ري وكل املش��اركني في 
احلكوم��ة حت��ت عن��وان محاربة التس��وية السياس��ية 
القائمة ومواجهة احملور اإليران��ي والعمل حملاربة حكم 

وحكومة الفساد واإلفقار واالستضعاف.
املعارك االنتخابية للحركة

لكن أين ستخوض حركة املبادرة الوطنية معاركها 

االنتخابية؟ وما هو موقفها من تيار املس��تقبل والرئيس 
س��عد احلري��ري؟ وه��ل ستس��تطيع ان حتق��ق بع��ض 

النجاحات االنتخابية؟
حسب بعض املصادر املطلعة على أجواء احلركة، 
ف��إن هناك عدة دوائر أساس��ية قد تش��ارك فيها احلركة 
في املعرك��ة االنتخابية، إما من خال لوائح مس��تقلة أو 
بالتعاون مع شخصيات وقوى أخرى. فالنائب الدكتور 
ف��ارس س��عيد س��يخوض معرك��ة قاس��ية ف��ي دائ��رة 
جبيل - كس��روان، وهن��اك معلومات عن س��عي رئيس 
حترير جريدة اللواء صاح س��ام )وهو عضو مؤس��س 
في احلركة( لتش��كيل الئح��ة من بي��روت بالتعاون مع 
ش��خصيات بيروتية في مواجهة الئحة تيار املس��تقبل، 
كما ينش��ط رئيس املركز العربي للحوار الش��يخ عباس 
اجلوهري )وكان عضواً مؤسساً في احلركة( في العمل 
لتش��كيل الئحة مع قوى سياس��ية وشخصيات متنوعة 
ف��ي دائ��رة بعلبك - الهرم��ل، وإن كان من غي��ر الواضح 
خوض الشيخ اجلوهري املعركة باسم احلركة أو بصفة 
مستقلة، لكونه يسعى للتحالف مع »القوات اللبنانية« 
و»تيار املس��تقبل« في هذه الدائرة، وهناك ش��خصيات 
أخرى ش��اركت في اللقاء التأسيس��ي للحركة ستنشط 
للترش��ح في ع��دة دوائر في مختلف املناط��ق اللبنانية، 
ومن غي��ر الواضح م��ا إذا كانت احلركة س��تتحالف مع 
الوزي��ر الس��ابق أش��رف ريف��ي ف��ي طرابل��س وبيروت 
وعكار، نظراً ألن خطابه السياس��ي قريب جداً ومتطابق 

مع بيان احلركة ومواقفها السياسية.
وم��ع أن احلركة تركز ف��ي مواقفه��ا وبياناتها على 
»مواجه��ة احملور اإليراني والس��اح غير الش��رعي )أي 
ساح حزب الله واملقاومة اإلسامية(، يبدو ان الطرفني 
األساس��يني اللذين س��تواجههما في املناطق األساس��ية 
هما »تيار املس��تقبل« و»التيار الوطن��ي احلر«، لكونهما 
الطرف��ني األقوى في التس��وية السياس��ية القائمة، وألن 
رئي��س احلكومة س��عد احلري��ري ورئي��س اجلمهورية 
العماد ميش��ال عون ميثان عماد التس��وية السياس��ية 

القائمة.
لك��ن ه��ل ستس��تطيع ه��ذه احلرك��ة اثب��ات قوتها 
الش��عبية واحلص��ول عل��ى مقاع��د نيابية ف��ي البرملان 
اجلديد؟ ال ميكن اإلجابة عن هذا الس��ؤال بش��كل حاسم 
قب��ل وض��وح حرك��ة الترش��يحات والتحالف��ات الت��ي 
س��تعتمدها احلركة في املعرك��ة االنتخابية املقبلة، لكن 
الش��عارات التي ترفعه��ا واخلطاب احلاد ف��ي مواجهة 
كل الق��وى السياس��ية واحلزبية واملش��اركة في احلكم 
واحلكوم��ة قد ت��ؤدي إل��ى جذب بع��ض املؤيدي��ن لها، 
وإن كان الدع��م املالي اخلارجي ق��د يلعب دوراً مهماً في 

املعركة االنتخابية املقبلة. وإن غداً لناظره قريب.{
قاسم قصير

زيارة الشيخ أحمد األسير في سجنه
بعد الضج��ة التي أثي��رت حول احلال��ة الصحية 
للشيخ أحمد األس��ير؛ قام صباح الثاثاء وفد من هيئة 
علماء املس��لمني وأس��رة الش��يخ أحمد األس��ير وجلنة 
األهال��ي، بزيارة س��جن رومي��ة، حيث التقوا بالش��يخ 
وعاين��وا  الصح��ي  وضع��ه  عل��ى  واطمأن��وا  األس��ير 
الظروف التي يعيش فيها ألكثر من س��نتني في س��جنه 
االنف��رادي. وبعد الزيارة صدر ع��ن الوفد البيان اآلتي: 
نش��كر س��ماحة مفتي صيدا وأقضيتها الش��يخ س��ليم 
سوس��ان والنائب بهية احلريري ونائب رئيس املكتب 
السياسي للجماعة اإلسامية في لبنان الدكتور بسام 
حمود واملس��ؤولني األمنيني عل��ى جهودهم وجتاوبهم 
ومس��اعيهم التي بذلوها والتي أثمرت عن هذه الزيارة 
الي��وم لاطمئنان عل��ى الوضع الصحي للش��يخ أحمد 
األس��ير، إضافة إلى الوع��د الذي تلقين��اه بإنهاء حالة 

السجن االنفرادي خال األيام القليلة القادمة.
واعتبر الوفد أن هذه اإلجراءات اإليجابية املش��كورة يجب أن تستتبع بالعمل اجلدي إلقرار العفو 
العام الشامل في أقرب وأسرع وقت ممكن، على أن ال يستثني أحداً من املوقوفني اإلساميني في لبنان 

وعلى رأسهم املشايخ والعلماء.
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منبج.. المعركة الفاصلة في العالقات األميركية التركية
حتول��ت قضية الص��راع عل��ى منبج الس��ورية إلى 
محطة صراع محلية وإقليمية ودولية، منذ سيطرة قوات 
س��ورية الدميقراطية عام 2016 على املدينة بعد معركة 

مع تنظيم الدولة اإلسامية )داعش( دامت عدة أشهر.
فتركيا -التي تس��عى ملنع إقامة كيان كردي ش��مال 
ش��رقي س��وريا- ترى أن بقاء هذه املدينة حتت س��يطرة 
هذه القوات يش��كل خط��راً على أمنها القوم��ي، نظراً ألنها 
ُتبق��ي إمكاني��ة وص��ل الكانتون��ات الكردي��ة في ش��رقي 
الفرات مبنطقة عفرين، عبر محور الشيخ عيسى-منبج-

أعزاز-تل رفعت.
وعلي��ه؛ ف��إن أنقرة تس��عى إل��ى إخ��راج املدينة من 
س��يطرة الكرد، حيث تق��ول إن الوالي��ات املتحدة تعهدت 
لها -في وقت س��ابق- بإخراج هذه القوات منها، وهو ما 

لم يتم حتى اآلن.
امتحان عاقة الطرفني

الي��وم، مع تواص��ل العملية العس��كرية التركية في 
عفري��ن، حت��ول اخل��اف التركي-األميرك��ي عل��ى منبج 
إلى شكل من أش��كال االش��تباك الدبلوماسي والسياسي 
واإلعام��ي بني البلدين، فتركيا تطال��ب الواليات املتحدة 

بسحب قواتها منها، فيما ترد واشنطن بالرفض.
ولع��ل التصريح��ات املتناقض��ة ملس��ؤولي البلدين 
-عقب االتصال الهاتفي األخير بني الرئيس��ني رجب طيب 
أردوغ��ان ودونالد ترام��ب )24 كانون الثان��ي املاضي(، 
ال��ذي كان يؤمل من��ه إزالة اخلافات- تكش��ف عن عمق 
ه��ذا اخل��اف واحتمال تفاقم��ه في ظل األجن��دة املختلفة 

للجانبني.
يق��ول أردوغ��ان إن الق��وات التركية س��تتجه -بعد 
عفري��ن- إل��ى منب��ج ث��م تواص��ل متددها حت��ى احلدود 
العراقية، وترد إدارة ترمب عليه بالقول إن عملية عفرين 
يج��ب أن تكون محدودة وأال تطول، وأن القوات األميركية 

لن تنسحب من منبج.
وهك��ذا يش��تد اخل��اف بينهما ف��ي ظل غي��اب الثقة 
وتراكم املش��كات واخلافات، حيث بات��ت تركيا ترى أن 
اللغة الدبلوماس��ية األميركية -التي حتاول التوفيق بني 
العاق��ة التاريخية مع أنق��رة واحلليف الك��ردي اجلديد 
عبر لعبة التوازنات- مجرد أس��لوب دبلوماسي للتهرب 
من املطالب التركية، وأن مثل هذا األسلوب لم يعد ينطلي 

عليها.
وعليه؛ ف��إن أنق��رة باتت تطال��ب بأعم��ال حقيقية، 
ال س��يما ف��ي ما يتعل��ق بوقف الدع��م العس��كري للقوات 
الكردية في س��وريا، فيما ال ترفض واشنطن هذه املطالب 
التركية. وم��ن هنا؛ فإن خطر الصدام في منبج قد يصبح 
واقعاً، ما لم ُتنتج اجلهود الدبلوماس��ية والسياسية بني 

اجلانبني تفاهمات ُتفرض على امليدان.
انتظار حسم عفرين

من الواضح، أن عملية منبج تبدو مرتبطة -إلى حد 
كبي��ر- مبصي��ر العملية العس��كرية التركية ف��ي عفرين، 
وفي انتظار نتيجة هذه املعركة ثمة سؤال أساسي يطرح 
نفسه هنا، وهو: هل بات الصدام بني أنقرة وواشنطن في 

منبج واقعاً فعاً؟
تق��ول صفحات العاق��ة التاريخية بينهم��ا إن وزير 
اخلارجي��ة األميرك��ي هن��ري كيس��نجر اجتم��ع برئي��س 
ال��وزراء الترك��ي الراح��ل بولن��د أجاويد عش��ّية العملية 
العسكرية التركية في ش��مال قبرص عام 1974، وخرج 
حينها بقناعة تفيد بأن تركيا ستقوم بهذه العملية، علماً 

بأن أجاويد رفض إخباره بذلك.
ولعل ما وّلد هذه القناعة لدى كيسنجر هو العاقات 
املتوترة حينها بني اجلانبني، وهي تشبه ما هي عليه اآلن 
من توتر وغياب للثقة وتراك��م للخافات إلى حد التهديد 
بإجراءات متبادل��ة. ومع أن الظ��روف مختلفة متاماً كما 

هي القضي��ة أيضاً، فإن احلساس��ية القومية التركية من 
قضية األمن القومي التركي عالية جداً.

وم��ا يزي��د ه��ذه احلساس��ية هو وج��ود رج��ل مثل 
أردوغان له مش��روعه اخلاص، حيث ي��رى أن التطورات 
اجلارية في املنطقة والعالم تتيح لتركيا حتديد خياراتها 
السياس��ية بعيداً ع��ن التبعية ألميركا، كم��ا كانت خال 

العقود التي سبقت حكم حزب العدالة والتنمية التركي.
وبينما ترى الواليات املتحدة أن استراتيجيتها جتاه 
الش��رق األوس��ط وإيران وروس��يا باتت ف��ي تناقض مع 
أولوي��ات تركيا، وأن على احلليف التركي تدوير خياراته 
ملصلح��ة ه��ذه االس��تراتيجية؛ تعتقد أنقرة أن واش��نطن 
تخل��ت ع��ن ثواب��ت العاق��ة التاريخي��ة ب��ني البلدي��ن، 

وبالتالي لن تتهاون تركيا في قضايا أمنها القومي.
والثابت هنا، أن اإلدارة األميركية ال تريد الدخول في 
حرب أو صدام مباش��ر مع تركيا في س��وريا أو خارجها، 
وهي في س��بيل ذل��ك حتاول تدوير اخلاف��ات معها دون 
التخل��ي عن حليفها الكردي الس��وري، وعلي��ه فهي تتبع 
اس��تراتيجية تقوم سياس��ياً عل��ى منع الص��دام بتفعيل 

العمل الدبلوماسي.
لك��ن رغ��م ذل��ك؛ فإن م��ا يجري ف��ي عفري��ن يحظى 
باهتم��ام أميركي، انطاق��اً من أنها تدخل ف��ي إطار لعبة 
الص��راع عل��ى مناط��ق النفوذ في س��وريا، ورمبا تش��عر 
واشنطن في العمق بأن الرئيس الروسي فادميير بوتني 
أراد توري��ط تركيا في هذه العملية، كي تتحول الحقاً إلى 

كرة متدحرجة ضد النفوذ األميركي بسوريا.
لكن مثل هذا االعتقاد قد يخالف توقعات البعض بأن 
تبدأ تركيا معركة منبج بشكل مستقل، في إطار استكمال 
عملي��ة درع الفرات التي تقول أنقرة إنها لم حتقق أهدافها 

كاملة، في إشارة إلى منبج وتل رفعت ومطار منغ.
تقاطعات واحتماالت

وعلي��ه؛ فقد وضعت املطالبة بتحدي��د مصير مدينة 
منبج في إطار رؤيتها لانتقال إلى احلل السياسي لألزمة 
الس��ورية، وه��ي رؤية تقوم على إخراج ه��ذه املنطقة من 
س��يطرة الك��رد، حي��ث يب��دو املش��هد الع��ام بخص��وص 
مس��تقبل منب��ج كأن��ه أمام مجموع��ة من اخلي��ارات، من 

أهمها:
عل��ى  الدبلوماس��ي  الضغ��ط  أنق��رة  مواصل��ة   -1
واش��نطن، ورمبا االنتقال خال الفترة القريبة املقبلة إلى 
التسخني العس��كري في منبج بغية إجبارها على إخراج 
القوات الكردية من املدينة، وتسليم املدينة إلى قوات درع 

الفرات التركية.
2- أن تركي��ا قد جتد نفس��ها أمام مش��اريع أميركية 
للتفاهم بش��أن مستقبل شمال سوريا، ولعل الطرح الذي 
قدم��ه وزير اخلارجية األميركي ريكس تيلرس��ون بإقامة 
منطق��ة آمن��ة بعم��ق 30 كم في ش��مال س��وريا، ق��د يجد 
نفس��ه فوق الطاولة مع جولة تيلرس��ون في املنطقة. فقد 
كان ذلك مطلباً لتركيا، وس��يحقق لها فوائد اس��تراتيجية 

تتعلق باألمن القومي والاجئني.
3- إذا تعذر ما سبق، فقد يصار إلى خيار الدفع عبر 
روس��يا للتوصل إلى تفاهم يس��مح بوضع املدينة حتت 
س��يطرة القوات الس��ورية النظامي��ة، تكراراً للس��يناريو 

الذي حصل في الشريط الغربي الشمالي للمدينة.
4- إذا تعذرت الس��يناريوهات السابقة، فإن اخليار 
العس��كري يبقى قائماً رغم خطورته، ويب��دو أنه يتوقف 
عل��ى حتقي��ق انتص��ار عس��كري ف��ي عفري��ن، إذ إن مثل 
هذا االنتصار س��يعطي قوة دفع عس��كرية كبي��رة لتركيا 
لتوس��يع مناطق الس��يطرة والنفوذ في ش��مال س��وريا، 
ف��ي إطار التطلع إل��ى املزيد من ال��دور اإلقليمي في األزمة 

السورية.
وف��ي اخلت��ام، م��ن الواض��ح أن احلرك��ة التركي��ة 
تنص��ّب في اجتاه إنتاج تفاهمات سياس��ية مع الواليات 
املتحدة بش��أن مصير منبج، مع التلوي��ح الدائم باخليار 
العس��كري؛ وهو ما يجعل من مصير هذه املدينة امتحاناً 

فعلياً للعاقة التركية-األميركية في املرحلة املقبلة.{

بقلم: خورشيد دلي

110 قتلى بالغوطة.. وإدلب تتظاهر تنديدًا بالقصف
ارتف��ع إل��ى 110 ع��دد القتل��ى املدني��ني ج��راء 
القص��ف اجل��وي والصاروخ��ي املكث��ف م��ن ق��وات 
النظام الس��وري وروس��يا عل��ى الغوطة الش��رقية، 
فيما خرجت مظاهرات في محافظة إدلب لاحتجاج 
على قص��ف النظ��ام وحص��اره للغوطة. وبحس��ب 
مصادر، فإن 77 مدنياً -بينهم أطفال ونساء- قتلوا، 
وأصي��ب العش��رات في قصف م��ن طائ��رات النظام 
الس��وري وأخرى روس��ية، اس��تهدف م��دن وبلدات 
عربني ومس��رابا ومنطقة املرج في الغوطة الشرقية 

احملاصرة في ريف دمشق.
وق��ال مراس��لون في ري��ف حمص الش��مالي إن 
فرق اإلنقاذ ما زالت حتاول انتشال اجلثث من حتت 
األنقاض، مشيراً إلى أن األوضاع اإلنسانية كارثية. 
وأش��ار املراس��لون إل��ى أن منظم��ات الدف��اع املدني 
وثقت باالسم أكثر من أربعمئة قتيل وآالف اجلرحى 

منذ بداية العام اجلاري.
وب��ني الضحايا 24 لقوا حتفهم في قصف جوي 
عل��ى منطق��ة املرج ف��ي الغوطة الش��رقية، بحس��ب 
ما أف��اد ب��ه الدف��اع املدني ف��ي الغوط��ة، كذلك قتل 
س��بعة مدني��ني -بينهم أربع��ة أطفال- ف��ي غارات 
جوية اس��تهدفت مدينة عربني، إضافة إلى س��قوط 

خمس��ة قتل��ى مدني��ني -بينه��م ام��رأة وطف��ل- في 
قصف لطائ��رات النظام عل��ى بلدة مس��رابا بغوطة 
دمشق الش��رقية. وأضاف املراسل أن تصعيد قوات 
النظام ل��م يتوقف ط��وال الليلة املاضي��ة، وتواصل 
يوم الثاثاء. واس��تخدمت طائ��رات النظام البراميل 
املتفج��رة ف��ي قصفه��ا بل��دات مس��رابا وبيت س��وا 

والزريقية وحرزما بغوطة دمشق الشرقية.
مستشفيات الغوطة 

واكتظ��ت مستش��فيات الغوط��ة -التي تخضع 
التف��اق خف��ض التصعي��د- باملصاب��ني، الذي��ن زاد 
عدده��م عل��ى ثاثمئة، وبينه��م الكثير م��ن األطفال، 
ف��ي منطقة تعان��ي نقصاً ح��اداً في امل��واد واملعدات 
الطبي��ة جراء حص��ار محك��م تفرضه ق��وات النظام 
عليها منذ عام 2013. وق��ال احتاد منظمات اإلغاثة 
والرعاية الطبية -وهو حتالف لوكاالت دولية ميول 
مستش��فيات في س��وريا- إن قنابل أصابت خمسة 
مستشفيات في الغوطة الشرقية. وتزامن التصعيد 
الس��وري والروس��ي مع إرس��ال تعزيزات عسكرية 
مكثف��ة تن��ذر بهجوم وش��يك عل��ى معق��ل الفصائل 

املعارضة األخير قرب العاصمة.

إدلب تتظاهر
ف��ي هذه األثن��اء، ش��هدت محافظة إدل��ب مظاهرة 
لاحتجاج على هجمات النظام على الغوطة الش��رقية 
احملاص��رة، وللمطالبة برفع احلصار الذي اش��تد خال 

الفترة املاضية على املنطقة.
ورف��ع املتظاه��رون الفتات كتب��ت عليه��ا عبارات 
باللغتني العربية واالجنليزية، من قبيل »أطفال الغوطة 
الش��رقية يطلبون مس��اعدات من العال��م«، و»الغوطة 
الش��رقية تس��قى بالدم��اء«. وطال��ب املش��اركون ف��ي 
املظاهرة فصائ��ل املعارضة باالحتاد في وجه القصف. 
وق��ال عبي��دة علي��م، وه��و أح��د املش��اركني باملظاهرة: 
»عندم��ا يتأل��م أخ ف��ي الغوطة الش��رقية أش��عر باأللم 
نفس��ه، وعندما يفقد طفله أش��عر كأني فق��دت طفلي«. 
وتشكل الغوطة الش��رقية -التي يحاصرها النظام منذ 
نحو خمس سنوات- إحدى مناطق »خفض التصعيد« 
ف��ق عليها ف��ي محادث��ات العاصم��ة الكزاخية  الت��ي اتُّ

أس��تانا ع��ام 2017، بضمان��ة كل م��ن تركيا وروس��يا 
وإيران، وهي آخر معقل للمعارضة قرب العاصمة.

وقتل 79 مدنياً جراء قصف جوي ومدفعي تش��نه 
قوات النظام الس��وري، منذ صب��اح الثاثاء، على مدن 
وبلدات الغوطة الش��رقية فيم��ا ارتفع عدد قتلى االثنني 
جراء هجمات النظام عل��ى املنطقة ذاتها إلى 88 مدنياً، 
ليبل��غ املجم��وع الكل��ي للقتل��ى املدني��ني -من��ذ صباح 

أمس- إلى 167 مدنياً.
وفي مس��عى إلح��كام احلص��ار على املنطق��ة التي 
يعي��ش بها نحو 400 أل��ف مدني، كثفت ق��وات النظام 
بدعم روسي، عملياتها العس��كرية في األشهر األخيرة، 
ويقول مس��عفون إّن القصف طال مستش��فيات ومراكز 
للدفاع املدني. وفي وقت س��ابق، أعرب��ت األمم املتحدة 
ع��ن قلقها حيال أمن وس��امة احملاصري��ن في الغوطة 
الش��رقية، وح��ذرت م��ن أن س��وء التغذية زاد بش��دة، 
خصوص��اً ب��ني األطف��ال، وأن األم��راض املعدي��ة بدأت 

بالظهور.
واكتف��ى ع��دد قليل من ال��دول واملنظم��ات الدولية 
بإص��دار بيان��ات تندي��د، وصفه��ا نش��طاء حقوقي��ون 
ب�»اخلجول��ة«، وس��ط عج��ز دولي م��ن إنق��اذ املدنيني 

العّزل أو وقف آلة القتل.{

الجيش التركي يجبر مجموعات إرهابية موالية 
للنظام السوري على االنسحاب قبل وصول عفرين

أجبر اجليش التركي يوم الثاثاء، مجموعات 
إرهابية موالية للنظام السوري، على االنسحاب 

من محيط مدينة عفرين، شمالي سوريا.
إن  لألناض��ول،  محلي��ة  مص��ادر  وقال��ت 
»مجموع��ات إرهابي��ة موالي��ة للنظ��ام حاول��ت 
الوصول إلى املدينة، إال أنها تراجعت بعد إطاق 

املدفعية التركية رشقات حتذيرية«.
املجموع��ات  تل��ك  أن  املص��ادر  وأوضح��ت 
انطلقت من مدينة »نبل« وبلدة »الزهراء« جنوب 
منطق��ة عفرين، حوالي الس��اعة الرابعة مس��اًء، 
ملساندة إرهابيي »ي ب ك/بي كا كا« و»داعش«، 

ضد عملية »غصن الزيتون«.
وضم رت��ل املجموعات نحو 20 عربة، بينها 

عرب��ات مدرعة وأخرى ش��احنات تنقل مضادات 
طائرات م��ن نوع »دوش��كا«، وأنه��ا توقفت على 
بعد 10 كلم من املدينة بسبب الرشقات التركية، 

مبتعدة عن حدود املدينة.
وعلم��ت األناضول أن اجليش التركي يراقب 
جميع حت��ركات املجموع��ات اإلرهابي��ة املتجهة 

نحو عفرين من املناطق األخرى في حلب.
ومن��ذ 20 كانون الثاني املاضي، يس��تهدف 
اجليشان التركي و»السوري احلر«، ضمن عملية 
»غصن الزيت��ون«، املواقع العس��كرية لتنظيمي 
»ب ي د/ب��ي كا كا« و»داع��ش« اإلرهابي��ني، مع 
اتخ��اذ التدابي��ر الازم��ة لتجني��ب املدني��ني أية 

أضرار.{
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»قضايا الحل النهائي« في سوريا
خالفات الدستور واالنتخابات

شهدت األشهر الثاثة املاضية متفصات مهمة على 
صعيد مس��ار التس��وية الس��ورية، بحيث ب��دأت تتبلور 

املواقف السياسية لألطراف احمللية والدولية.
وخ��ال ه��ذه الفت��رة ُطرح��ت أرب��ع أوراق بش��أن 
التس��وية: ورقة املبعوث األممي إلى سوريا ستيفان دي 
ميس��تورا ذات البنود ال���12، وورق��ة رّد املعارضة على 
الوثيقة، والورقة اخلماس��ية التي قدمها وزير اخلارجية 
األميرك��ي إل��ى دي ميس��تورا عش��ّية مفاوض��ات فيين��ا 
األخي��رة، والبيان اخلتام��ي ل�»مؤمتر احل��وار الوطني« 

السوري في سوتشي.
وم��ع أن جميع ه��ذه األوراق لم تدخ��ل في تفاصيل 
املس��ائل املطروح��ة، إال أنه��ا حددت إلى ح��د كبير معالم 
مواق��ف األط��راف م��ن قضاي��ا احل��ل النهائ��ي، إن صح 

التعبير؛ وفي مقدمتها الدستور واالنتخابات.
ملاذا البدء بالدستور؟

توص��ل املجتم��ع الدول��ي إل��ى قناع��ة ب��أن إجن��از 
تسوية سياسية شاملة وذات قيادة واضحة املعالم أمٌر 
مس��تحيل. واكتش��ف املبعوث األممي -ومع��ه الواليات 
املتح��دة- أن الب��دء بالتراتب الذي حدده الق��رار الدولي 
رق��م 2254 )احلك��م ث��م الدس��تور ث��م االنتخاب��ات( لن 
يفض��ي إل��ى أي��ة نتائ��ج، ذل��ك أن البن��د األول )احلكم( 

يتضمن تقاسماً للسلطة.
وهي أوالً، مس��ألة في غاية التعقيد بس��بب تشابك 
النظام مع الدولة؛ وثانياً، بس��بب تعقد بنية املؤسستني 
األمنية والعس��كرية؛ وثالثاً، بس��بب أن النظام ليس في 
وارد التنازل بداية عن جزء من س��لطاته دون معرفة إلى 

أين سينتهي املسار السياسي.
لذل��ك جل��أت األمم املتح��دة إل��ى س��لّتْي الدس��تور 
واالنتخاب��ات، فمن ش��أن التوصل إلى دس��تور جديد أو 
إعان دس��توري، وصيغة متفق عليه��ا لانتخابات، أن 

تبلور تصوراً واضحاً لشكل احلكم املقبل.
هن��ا مّي��ز دي ميس��تورا بوض��وح ب��ني التف��اوض 
السياس��ي والترتي��ب الزمني عل��ى أرض الواقع؛ فالبدء 
مبناقشة س��لتْي الدس��تور واالنتخابات ال يعني جتاوز 
الترتي��ب الزمني الذي حدده الق��رار 2254، فعلى أرض 
الواق��ع يجب أن تس��تهدف عملية التغيير ش��كل احلكم، 

ولكن انطاقاً من الدستور واالنتخابات.
أهم نقاط اخلاف

لم يضع دي ميستورا معالم محددة لتغيير-تعديل 
الدس��تور، وإن اكتفى بالقول إن تغيير النظام الس��وري 

سيكون من بوابة الدستور واالنتخابات. لكن يبدو -من 
وثيقت��ه املعدل��ة ذات ال�12 بن��داً- أن األمم املتحدة متيل 
إلى تعديل الدس��تور احلالي املكتوب عام 2012، بحيث 

ترقى التعديات إلى تغيير جوهري في منطوقه.
بالنس��بة إلى املعارض��ة، ال يلبي تعديل الدس��تور 
احلال��ي مطالبها، ولذلك رفض رئي��س هيئة املفاوضات 
نص��ر احلري��ري مخرج��ات مؤمت��ر سوتش��ي املتعلق��ة 
بتشكيل جلنة دستورية، ألن سوريا حتتاج إلى دستور 

جديد.
جوهر موق��ف املعارض��ة يتركز على مب��دأ املرحلة 
االنتقالي��ة ال��ذي يتضم��ن تش��كيل هيئ��ة حك��م مطلق��ة 
الصاحيات، األمر الذي دفعها إلى االعتراض على وثيقة 
دي ميس��تورا ألنها ل��م تلحظ بيان »جني��ف 1« وبنوده 

الرئيسية املتعلقة باالنتقال السياسي.
الق��دمي  الدس��تور  تعدي��ل  أن  املعارض��ة  وتعتق��د 
يعني ش��رعنة النظام احلالي، وال قيمة للتفاوض بشأن 
الدس��تور م��ا لم يك��ن الهدف حتقي��ق النقلة السياس��ية 
الكب��رى، فا إمكانية الختزال االنتقال السياس��ي مبجرد 

تعديات بسيطة في الدستور والقانون االنتخابي.
أما النظام، فيرفض -م��ن حيث املبدأ- احلديَث عن 
دس��تور جديد، بل يرف��ض أي إعان دس��توري أو جلنة 
دستورية تتش��كل مناصفة بينه وبني املعارضة، ويصر 
على إجراء تعديات بسيطة في الدستور احلالي ال ترقى 

إلى تغيير جوهري في بنيته. 
كم��ا رفض اخلوض ف��ي تفاصيل اجلي��ش، واكتفى 
بالتأكي��د عل��ى دعم اجليش ف��ي محاربة اإلره��اب، لكن 
ع��رض وكالة أنباء »س��انا« الرس��مية البي��ان اخلتامي 
ملؤمتر سوتشي -بعد تغيير في مضمونه- ُيظهر املوقف 

احلقيقي للنظام من هذه املسألة.
ومع أن النظام واملعارضة يؤكدان خضوع اجليش 
للدس��تور، إال أن كاً منهم��ا لدي��ه موق��ف مباي��ن ملوقف 
اآلخر؛ فالنظام يعتبر اجليش خاضعاً للرئاسة مبوجب 
امل��ادة 103 من دس��تور 2012: »رئي��س اجلمهورية هو 
القائ��د األعلى للجيش والقوات املس��لحة، ويصدر جميع 
القرارات واألوامر الازمة ملمارسة هذه السلطة، وله حق 
التفويض ببعض هذه السلطات«. أما املعارضة فتعتبر 
أن اجليش يجب أن يخضع لسلطات احلكم االنتقالي، أو 

للحكومة بعد امتام التسوية.
املؤسس��ات األمنية: حتدثت وثيقة دي ميس��تورا-

سوتش��ي عن بناء مؤسسات 
حتف��ظ  ومخاب��رات  أمني��ة 
لس��يادة  وتخض��ع  األم��ن، 
وفق��اً  وتعم��ل  القان��ون 
وحتترم  والقانون  للدس��تور 
حقوق اإلنس��ان، فيما تش��دد 
رد  م��ن  اخلامس��ة  الفق��رة 
دي  وثيق��ة  عل��ى  املعارض��ة 
إعادة هيكلة  ميس��تورا، على 
وتش��كيل املؤسسات األمنية، 
وف��ق  للقان��ون  وخضوعه��ا 
احلري��ات  احت��رام  معايي��ر 

األساسية وحقوق اإلنسان.
ه��ذه الرؤي��ة تقت��رب متام��اً م��ن الرؤي��ة األميركية 
املطروح��ة ف��ي الورق��ة اخلماس��ية الت��ي قدمه��ا وزي��ر 
اخلارجي��ة األميرك��ي ريك��س تيلرس��ون إل��ى املبع��وث 
األممي، عندما أكدت ضرورة خضوع اجليش للس��لطات 
املدني��ة، واس��تخدام كلم��ة »املدني��ة« ل��ه داللت��ه، حيث 
ُيفت��رض أن يكون منص��ب الرئيس مدنياً أيض��اً، غير أن 

الورقة اخلماسية تقصد احلكومة وليس الرئيس.
الدس��تور والقانون كاهما عب��ارة عن مجموعة من 
القواع��د امللزم��ة التي تنظم أم��ور الدولة، لكن الدس��تور 
ه��و األصل واألعلى رتبة وال يجوز س��ن قان��ون يخالفه، 

والقوانني قابلة للتغيير بشكل أسهل من الدستور.
االنتخابات: على غرار مس��ألة الدس��تور لم تتطرق 
وثيقة دي ميستورا ملس��ألة االنتخابات، بخاف وثيقته 
األول��ى التي قدمها في آذار 2016، التي اس��تندت حرفياً 

إلى الفقرة الرابعة من القرار الدولي رقم 2254.
بالنسبة إلى املعارضة؛ فإنها تتمسك بحرفية القرار 
الدولي 2254، وتضيف عليه ض��رورة إجراء انتخابات 
برملاني��ة ورئاس��ية، مبا يس��تجيب ملتطلب��ات احلوكمة 
وأعل��ى املعايير الدولية من حيث الش��فافية واملس��اءلة، 
وتش��مل جميع السوريني الذين حتق لهم املشاركة، مبن 

فيهم أولئك الذين يعيشون في املهجر.
أم��ا النظ��ام فم��ا زال يته��رب م��ن احلديث ع��ن هذه 
املس��ألة؛ وبعد ضغط روس��ي خ��رج القص��ر اجلمهوري 
السوري ببيان، يؤكد اس��تعداد دمشق إلجراء انتخابات 

برملانية فقط دون ذكر لانتخابات الرئاسية.
وف��ي ما يتعلق بعملية اإلش��راف عل��ى االنتخابات؛ 
تطال��ب املعارضة بأن تكون حتت إش��راف كامل من األمم 

املتح��دة، فيما يرفض النظام ذل��ك بتاتاً، مع قبوله وجود 
مراقبني دولي��ني يختارهم هو، وهذا يعن��ي رفض النظام 

جلوهر الفقرة الرابعة من القرار الدولي 2254.
بني روسيا وأميركا

على مدار الس��نوات الس��ابقة لم تعلن واش��نطن أي 
موقف تفصيلي ما ميكن تسميته قضايا احلل النهائي في 
س��وريا، وكانت الورقة اخلماس��ية التي قدمها تيلرسون 
إل��ى دي ميس��تورا أول ورق��ة تفصيلي��ة توض��ح املوقف 

األميركي، وإن كانت هذه الورقة غير رسمية.
تطالب الورقة بتقليص صاحيات الرئيس للوصول 
إلى مس��توى من الت��وازن ب��ني صاحيات��ه وصاحيات 
املؤسس��ات  الس��تقال  ضمان��ات  م��ع  ال��وزراء،  رئي��س 
املركزي��ة األخ��رى واإلدارات اإلقليمي��ة، ف��ي إش��ارة إل��ى 

اإلدارات احمللية.
كم��ا تطال��ب الورق��ة بإش��راف األمم املتح��دة عل��ى 
االنتخاب��ات، ومبش��اركة النازح��ني والاجئ��ني مبوجب 
الق��رار 2254، بحي��ث تؤس��س مؤسس��ات وف��ق معايير 
دولية تش��رف على االنتخابات، مب��ا فيها هيئة انتخابية 
مهني��ة وحيادية ومتوازنة، وتطبي��ق إجراءات بناء الثقة 

وتوفير البيئة احملايدة إلجراء االنتخابات.
وموس��كو(  )واش��نطن  العاصمت��ني  أن  صحي��ح 
تعتق��دان أن أي��ة صيغة إصاحي��ة س��تنتهي بتخفيض 
صاحيات مؤسس��ة الرئاسة واملؤسس��ة األمنية لصالح 
املعارض��ة، لكن ب��ني العاصمتني خافات ح��ادة لم تظهر 
طبيعته��ا بوضوح؛ منها مثاً أنهما لم تبّينا: ما هي حدود 
اإلصاح السياس��ي واإلداري؟ وما هو مصير بشار األسد 

بعد إجناز هذا اإلصاح؟{

بقلم: حسني عبد العزيز

متكنت من حتييد أكثر م��ن ثاثة آالف إرهابي من تنظيم 
داعش خال عملية درع الفرات.

وأض��اف أردوغ��ان أّن الس��لطات األمني��ة في باده 
اس��تطاعت خال الس��نوات الس��ابقة اعتق��ال اآلالف من 
العناص��ر اإلرهابية التابع��ة للتنظيم املذك��ور، ومنعت 
انتق��ال املقاتل��ني األجان��ب إل��ى الداخ��ل الس��وري عب��ر 

االراضي التركية.
وفي ما يتعلق مبنظمة حزب العمال الكردس��تاني، 
ق��ال أردوغان إّن »بي كي كي« اإلرهابية، واحدة من أكبر 
التنظيم��ات اإلرهابي��ة إجرام��اً ف��ي العال��م، واّن القوات 

التركية تكافحها منذ 34 عاماً.
وانتق��د أردوغ��ان املوق��ف األمريكي والوع��ود التي 
قطعته��ا اإلدارة األمريكي��ة لتركيا دون تنفي��ذ، مبيناً أنه 
تباحث مراراً مع الرئيس األمريكي السابق باراك أوباما، 

إال أن واشنطن خدعت تركيا دائماً وقامت بإلهائها.
وأك��د الرئيس الترك��ي أنه ال ميكن اتخ��اذ قرار على 
طاول��ة املباحث��ات في أي قضية تتعلق مبنطقة الش��رق 

األوسط، دون وجود تركيا والرجوع إليها.
ورف��ع أردوغان في خت��ام خطابه بأعض��اء حزبه، 
يدي��ه بش��عار »رابع��ة« كم��ا رفع��ت اجلماهي��ر أيديهم، 

مستعيدين ذكرى اطاق هذا الشعار.{

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إّن عملية 
»غصن الزيتون« ضد ميليشيات وحدات حماية الشعب 
الكردي��ة YPG ف��ي عفري��ن تقترب من النص��ر مع مرور 
كل ي��وم، مؤكداً أّن القوات املس��لحة التركية اس��تطاعت 
تأم��ني أكثر من 300 كلم2 خال العملية العس��كرية ضد 

املسلحني في عفرين.
جاء ذلك خال كلمة له امام جمهور غفير قبيل انعقاد 
جتّمع ألعضاء حزب العدالة والتنمية في مقاطعة أفيون 
في وس��ط األناضول ق��ال فيها: »كّنا صبوري��ن، وأبلغنا 
)املسلحني( بأن يعرفوا حدودهم، لكّن أولئك املوجودين 
داخل حدود بادنا اس��تمروا في نشاطهم. ألربعني عاماً، 
عان��ت أّمتنا كثي��راً من اإلرهابيني ف��ي الداخل، واآلن فإن 
ه��ؤالء اإلرهابي��ني يتعاونون م��ع أولئ��ك اإلرهابيني في 

سوريا، لكّننا نقترب من النصر مع مرور كل يوم«.
ولف��ت أردوغ��ان خ��ال كلمت��ه إل��ى اّن تركي��ا تريد 
مس��اعدة الاجئني الس��وريني على الع��ودة الى بادهم، 
واّنه ليس هناك أي أطماع لباده في سوريا، قائاً: »هذا 
م��ا نكاف��ح من اجل��ه اآلن وال نض��ع أعيننا عل��ى أراضي 
س��وريا«. جت��در االش��ارة الى اّن رئاس��ة هيئ��ة األركان 
التركي��ة تق��ول إّن عملي��ة »غص��ن الزيتون« ته��دف الى 

إيجاد األمن واالستقرار على حدود تركيا وفي املنطقة.
ف��ي غض��ون ذل��ك، وج��ه وزي��ر اخلارجي��ة مولود 
تشاويش أوغلو انتقاداً الى الواليات املتحدة، مشيراً الى 

أن من اخلطأ التمييز بني املنظمات اإلرهابية.
وق��ال وزير اخلارجية في كلمة له في مؤمتر ميونخ 
لألم��ن: »إن الذي��ن دّعموا حركة طالبان ضد روس��يا في 
أفغانس��تان، منشغلون ب�)طالبان( حالياً. ان من اخلطأ 
تقدمي الدعم الى منظمة إرهابية للوقوف ضد أي دولة«.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إّن باده 
ه��ي الدولة الوحيدة التي حارب��ت عناصر تنظيم داعش 

اإلرهابي في املنطقة باملعنى احلقيقي.
ج��اءت تصريح��ات أردوغ��ان هذه في كلم��ة ألقاها 
لدى حضوره املؤمتر الس��ادس حلزب العدالة والتنمية 
في العاصمة أنقرة. وأوضح أردوغان أّن القوات التركية 

أردوغان: نقترب من النصر في عفرين
.. وتركيا البلد الوحيد الذي حارب داعش بالمعنى الحقيقي

ارتفاع حصيلة قتلى هجمات النظام السوري 
على الغوطة الشرقية إلى 58

ارتفع��ت حصيلة ضحايا هجمات النظام الس��وري، على منطقة الغوطة الش��رقية احملاصرة بريف 
العاصمة دمشق إلى 58 مدنياً بينهم نساء وأطفال، وإصابة 45 آخرين.

وأفاد مراس��لون بأن قوات النظام واملليش��يات الداعمة لها، نفذت هجمات جوية وبرية يوم االثنني، 
على مناطق س��كنية، مبدن دوما وحرستا وس��قبا، وبلدات حمورية ومسرابا واملرج وجسرين وكفر بطنا 

وعني ترما والشيفونية وزملكا وبيت سوى في الغوطة الشرقية.
وبحس��ب مصادر ف��ي الدفاع املدني )اخلوذ البيضاء(، أدت الغ��ارات اجلوية على بلدة حمورية إلى 
مقتل 20 مدنيا، بينهم نساء وأطفال، فيما قتل 14 مدنياً في قصف جوي وبري على مدينة سقبا، وأربعة 

مدنيني في غارات على بلدة جسرين، واثنان في بلدة كفر بطنا، ومدني واحد في بلدة زملكا.
وأضافت املصادر أن قصفاً برياً وآخر بالبراميل املتفجرة للنظام على بلدة بيت سوى، أديا إلى مقتل 
17 مدني��اً وإصابة 45 آخري��ن. وأضافت املصادر أن اجلرحى نقلوا إلى املركز الطبية وس��ط مخاوف من 
ارتف��اع حصيل��ة الضحاي��ا ف��ي 
النظ��ام  ظ��ل اس��تمرار هجم��ات 

السوري.
الش��رقية  الغوطة  وتش��كل 
إحدى مناطق »خف��ض التوتر«، 
ف��ق عليها ف��ي محادثات  الت��ي اتُّ
العاصمة الكازاخية أس��تانة في 
2017، بضمان��ة كل م��ن تركي��ا 
وروسيا وإيران، وهي آخر معقل 
العاصم��ة،  ق��رب  للمعارض��ة 
وحتاصره��ا ق��وات النظ��ام منذ 
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مالمح فشل »صفقة القرن« بموازاة فشل ترامب
م��ا مّر من أس��ابيع على الق��رار األمريك��ي املتهّور 
بشأن القدس، وأيضا بش��أن »األونروا«، يقدم العديد 
من املؤشرات على أن الواليات املتحدة ال متتلك القدرة 
املطلقة على فرض سياس��اتها وأجنداتها ومصاحلها 
في العالم، خصوصاً في الش��رق األوسط، وهو ميدان 

االختبار الذي أرادته إدارة الرئيس دونالد ترامب.
تدي��ر  ت��زال  ال  املتح��دة،  الوالي��ات  كان��ت  وإذا 
سياس��اتها واس��تراتيجياتها انطاقاً من وهم امتاك 
الق��درة املطلق��ة، ف��إن إس��رائيل هي األخرى تكتش��ف 
حت��ى وإن ل��م تعترف بأنه��ا هي األخ��رى ال متتلك ما 
تفتقده الواليات املتحدة. عال��م اليوم هو عالم متعدد 
األقطاب، ما يترتب على اإلدارة األمريكية هو االعتراف 
بفعالية اآلخري��ن ومصاحلهم وقدراتهم، فإزاء ملفات 
الش��رق األوسط مثاً، يش��كل احلضور الروسي عاماً 
مهم��اً ال ميكن أي سياس��ة أمريكية أو غي��ر أمريكية أن 
تتجاه��ل أهميته. مراجعة س��ريعة ملا مضى من وقت 
على انتخاب ترامب تش��ير إلى أن هذه اإلدارة، دّمرت 
الكثير من املفاصل التي تتمتع بها السياسة األمريكية 

التقليدية. أوالً، اختار ترامب فريقه من يهود متطرفني، 
ينظ��رون بعني واحدة لواحدة من أعق��د القضايا على 
وج��ه األرض، لي��س له��ذا الس��بب فقط، فقد تس��اقط 
الكثي��رون م��ن مستش��اريه تباع��اً، مم��ن ل��م يعودوا 

يحتملون تهور رئيسهم وجهله في السياسة.
حلس��اب إس��رائيل، أطلقت إدارة ترامب تهديدات 
صعبة بش��أن امللف النووي اإليراني، ولكنها فش��لت 
حتى اآلن في اتخاذ خطوة نحو قبول أو االنسحاب أو 
مراجعة هذا امللف؛ بس��بب اعتراض كل األطراف التي 

شاركت في صناعة االتفاق.
وعل��ى صعي��د العاق��ات األمريكي��ة األوروبي��ة، 
أدت التصريحات غير احملس��وبة واملته��ورة للرئيس 
ترام��ب إلى فج��وة، وأزمة ثقة في العاق��ات ميكن أن 
تقس��م ما كان يعرف باملعسكر الغربي إلى معسكرين 
أو أكثر، مبا يؤدي إلى تعزيز اس��تقالية أوروبا، التي 
س��تتوجه للبحث عن مصاحلها، وإقام��ة عاقات مع 
األقطاب األخرى، لضمان هذه املصالح. أمريكا لم تعد 
مس��تعدة أو قادرة عل��ى حماية حلفائه��ا أو االحتفاظ 
معه��ا،  إيجابي��ة  بعاق��ة 
املصال��ح  لتع��ارض  نظ��راً 
والسياس��ات، ومث��ال تركيا 
حاضر بق��وة، خصوصاً في 
مي��دان االختب��ار الس��وري. 
السياس��ة  ف��إن  وكذل��ك 
عل��ى  تتراج��ع  األمريكي��ة 
املس��توى الكون��ي، بع��د أن 
األمريكي��ة  اإلدارة  وضع��ت 
م��ع  مواجه��ة  ف��ي  نفس��ها 
وقراراته��ا  املتح��دة،  األمم 
أن اصطفت  ومواثيقها، بعد 

إلى جانب إس��رائيل الت��ي ترفض تاريخي��اً االعتراف 
بقرارات األمم املتحدة وتتصرف كدولة فوق القانون.

في مختبر القضية الفلسطينية، تسقط السياسة 
األمريكية في فخ االنحياز الكامل إلى إسرائيل، دون أن 
تأخذ باالعتبار العامل الفلس��طيني الذي ميلك القدرة 
على إفشال محاوالت اإلدارة األمريكية لفرض »صفقة 

القرن« التي تراهن عليها مع حليفتها إسرائيل.
الفلس��طينيني  أن  األمريكي��ة  اإلدارة  توهم��ت 
أن  فإم��ا  لهم��ا،  ثال��ث  ال  خياري��ن  أم��ام  س��يكونون 
أو  اإلرادة األمريكي��ة اإلس��رائيلية،  أم��ام  يستس��لموا 
انهم سيجدون أنفسهم وحدهم في صحراء السياسة 

العربية واإلقليمية.
بعد وقت قصي��ر من اإلع��ان أن »صفقة القرن«، 
قد تقف��ز ع��ن الط��رف الفلس��طيني الراف��ض للرعاية 
األمريكي��ة، وأنها لن تكون موض��ع مفاوضات، عادت 
اإلدارة األمريكية للحديث عن التزامها بتحقيق السام 
في املنطقة، وتبحث عن وس��طاء إلقناع الفلسطينيني 

بالعودة عن قرار مقاطعة الدور األمريكي.
الفلس��طينيني  أن  األمريكي��ة  اإلدارة  ت��درك  ل��م 
ميلكون حق الفيتو، على كل ما يتعلق مبلف العاقات 
اإلس��رائيلية العربي��ة، وأن أي��اً م��ن ال��دول العربي��ة 
املعني��ة بتمرير »صفق��ة القرن« ال جت��رؤ على جتاوز 
املوقف الفلس��طيني، ليس بإم��كان الواليات املتحدة، 

أن جت��زئ آليات ف��رض أو حتقي��ق »صفق��ة القرن«، 
من خال اعتماد سياس��ة جتاهل الفلسطينيني، وترك 
إس��رائيل تنفذ ما تريد م��ن مخطط��ات، وأن تعمل في 
اجله��ة املقابل��ة عل��ى إجناح مل��ف تطبي��ع العاقات 
العربي��ة اإلس��رائيلية، انطاق��اً م��ن أولوي��ة مواجهة 
اخلطر اإليراني. محاوالت اإلدارة لاستدارة وتلطيف 
لهجتها وسياساتها إزاء املوضوع الفلسطيني لم تنفع 
في إقناع القيادة الفلسطينية في التحول عن موقفها، 
ولم تنفع، أيضاً، محاوالت ابتزاز املوقف الفلس��طيني 

من خال التلويح بورقة املال.
فوق هذا وذاك، يشكل اختبار السبت املاضي على 
اجلبهة الشمالية، عاماً مهماً، يقصف في العمق الثقة 
بالتحالف األمريكي اإلس��رائيلي من قبل من يعتقدون 
أن »صفق��ة القرن« ق��د توفر لهم الدع��م واحلماية في 

مواجهة اخلطر اإليراني.
تكتش��ف الواليات املتحدة وإسرائيل أن أياديهما 
ليس��ت ح��رة ف��ي التص��رف، وأن النظ��ام الس��وري 
وحلفاءه جاهزون للرد والتح��دي، وإحلاق أذى كبير 
بإس��رائيل التي لم تعد محصنة، وميكن أن تدفع ثمناً 

باهظاً في أية مواجهة قادمة.
ال نس��تطيع احلدي��ث عن غي��اب دور أمريكي عن 
التأثي��ر والفع��ل ف��ي هذه املنطق��ة، ولكن ال نس��تطيع 
جتاهل تغّير موازين القوى، والوجود الروس��ي الذي 

يؤسس لتوسيع دوره ومصاحله في هذه املنطقة.
احتماالت فشل »صفقة القرن« واردة بقوة، طاملا 
لم تتراجع اإلدارة األمريكي��ة عن قراراتها، وانحيازها 
إلس��رائيل، فيم��ا تكمن ق��وة املوق��ف الفلس��طيني في 
ضعفه، وفي إمساكه برقبة أي حل سياسي يستهدف 
إنهاء الصراع الفلس��طيني والعربي اإلسرائيلي. بقي 
أن ينتبه الفلسطينيون إلى جبهتهم الداخلية والقيام 

مبا يتوجب عليهم عمله بشأن استجماع قواهم.{

بقلم: طال عوكل 

جثمان الش��هيد حم��زة زماع��رة )19 عاماً(، إل��ى مثواه 
األخي��ر في البل��دة بعد عدة أي��ام على احتج��از جثمانه 
من قبل االحتال، عق��ب تنفيذه لعملية طعن على مدخل 
مس��توطنة »كارمي تس��ور« الواقعة عل��ى أراضي بلدة 

»بيت أمر« شمالي اخلليل.
وانطلق موكب تش��ييع الش��هيد زماعرة من مش��فى 
»األهل��ي« مبدينة اخلليل ص��وب منزل عائلت��ه في بلدة 
»حلح��ول«، حيث القت عائلته وأصدق��اؤه نظرة الوداع 
األخي��رة عل��ى الش��هيد قبل أن ي��وارى الثرى ف��ي مقبرة 
»النب��ي يون��س«، بع��د أن أديت علي��ه ص��اة اجلنازة، 

وسط مشاركة حاشدة من املواطنني في البلدة.
وعق��ب التش��ييع، اندلع��ت مواجهات بني الش��بان 
»جس��ر  منطق��ة  ف��ي  االحت��ال  وجن��ود  الفلس��طينيني 
حلحول« بعد مسيرة انطلقت من داخل البلدة. وفي قرية 
»بيت س��وريك« ش��مال غرب القدس، ش��يعت اجلماهير 
الفلس��طينية الش��هيد منر اجلم��ل )37 عام��اً( إلى مثواه 
األخير في مقبرة القرية، بعد أن سلمت سلطات االحتال 
اإلس��رائيلي جثمانه مس��اء اجلمع��ة، بعد احتج��از دام 

خمسة أشهر.
واستش��هد اجلم��ل، بعد تنفي��ذه عملية اط��اق نار 
داخ��ل مس��توطنة »ه��ار أدار«، قتل خاله��ا ثاثة جنود 
إس��رائيليني ف��ي 26 أيل��ول املاض��ي، وعلى إث��ره قامت 
س��لطات االحتال به��دم من��زل عائلته. وانطل��ق موكب 
التش��ييع من »مجمع فلس��طني« الطبي في رام الله، إلى 
مس��قط رأس��ه، وص��والً إلى من��زل العائلة، إللق��اء نظرة 
ال��وداع األخيرة، قبل أن يوارى الثرى ف��ي مقبرة القرية، 
بع��د أن أدي��ت عليه صاة اجلنازة، مبش��اركة حاش��دة 
من األهالي. وس��لمت س��لطات االحتال مس��اء اجلمعة، 
الشهيدين حمزة زماعرة ومنر اجلمل، بعد احتجازهم في 
ثاجات��ه، فيما بقي 16 جثماناً محتجزة ، بينهم خمس��ة 
ش��هداء س��حب االحتال جثامينهم من نفق مت استهدافه 

جنوب غزة في أواخر تشرين األول املاضي.{

االحت��ال  ق��وات  ش��ّنت 
اإلس��رائيلي، فج��ر ي��وم االثن��ني، 
حملة اعتقاالت واسعة في الضفة 
الغربية والقدس احملتلتنْي، طالت 
22 مواطناً فلس��طينياً، عقب دهم 
وتفتي��ش منازلهم؛ قب��ل أن تقوم 

بنقلهم جلهات غير معلومة.
االحت��ال  جي��ش  وأعل��ن 
ف��ي بي��ان ل��ه، أن قوات��ه اعتقلت 
أنه��م  بدع��وى  فلس��طينياً،   16
»مطلوبون« ملمارس��تهم أنش��طة 

تتعلق باملقاومة الش��عبية ضد أهداف إسرائيلية. وزعم 
االحت��ال عثور جيش��ه على قنبلة محلي��ة الصنع خال 
حمل��ة تفتي��ش ومداهمة في بي��ت حلم )جن��وب القدس 
احملتلة(.وذكر مراسل »قدس برس« في اخلليل، أن قوات 
االحتال اعتقلت املسن سليمان عبد القادر التميمي )75 

عاماً(، عقب اقتحام وتفتيش منزله في املدينة.
ورص��دت »ق��دس ب��رس« اعتق��ال ق��وات االحتال 
لس��تة فلس��طينيني من القدس، خمس��ة من بلدة سلوان 
جن��وب املس��جد األقص��ى، وآخر م��ن بلدة الرام ش��مالي 

املدينة احملتلة.
واعتقل��ت قوات االحتال ثاثة مواطنني من قلقيلية 
)ش��مال الق��دس(، وأربعة م��ن نابلس، بينه��م اثنان من 
بلدة بيتا جنوب��ي املدينة، ومواطنني من بلدة بيت فجار 
جنوب��ي ش��رق بي��ت حل��م، وثالثاً م��ن بلدة تق��وع قرب 

املدينة.
وقال مراس��ل »قدس ب��رس« في نابل��س، إن قوات 
االحتال اعتقلت فجر االثنني ناصر العاصي؛ عم املُطارد 
عب��د احلكي��م العاص��ي ال��ذي يتهم��ه االحت��ال بتنفي��ذ 
عملي��ة طعن ق��رب مس��توطن »أرائيل« وقتل مس��توطن 

إسرائيلي.
واندلعت فجر اليوم مواجه��ات بني جنود االحتال 
وشبان فلس��طينيني خال اقتحام مدينتي نابلس وبيت 
حلم، وتشهد الضفة الغربية بشكل شبه يومي اعتقاالت 
في صفوف الفلس��طينيني على يد اجليش اإلسرائيلي، إذ 
تش��ير إحصائيات رس��مية إلى وجود نحو س��بعة آالف 

معتقل في سجون االحتال.
تشييع جثماني شهيدين

شّيعت اجلماهير الفلسطينية، يوم السبت، جثماني 
الش��هيدين من��ر اجلمل وحم��زة زماعرة، بعد أن س��لّمت 
س��لطات االحت��ال االس��رائيلية جثمانيهم��ا احملتجزين 

لديها، الليلة املاضية.
فف��ي بلدة »حلحول« ش��مالي اخلليل، ش��يع اآلالف 

حملة اعتقاالت إسرائيلية تطال 22 فلسطينيًا 
من الضفة الغربية والقدس

رام الله تحّمل االحتالل
مسؤولية التصعيد في غزة

ويصف��ي  املس��ؤولني  س��ياحق  اإلس��رائيلي 
احلساب معهم، على حد تعبيره.

وكان أربع��ة جن��ود إس��رائيليني أصيبوا 
ج��راء انفج��ار عب��وة ناس��فة ف��ي مركبته��م. 
وترجح حتقيقات جي��ش االحتال أن العبوة 

ُزرعت يوم اجلمعة ومت تفجيرها عن بعد.
وحّمل مسؤولون عسكريون إسرائيليون 
)حم��اس(  اإلس��امية  املقاوم��ة  حرك��ة 
املس��ؤولية، رغ��م إقراره��م ب��أن م��ن نف��ذت 
التفجي��ر منظم��ات خارجة ع��ن طوعها، وفق 
قولهم. كما أن العملية لم تتنّب مسؤوليتها أي 

جهة فلسطينية.
وهدد رئيس الوزراء اإلس��رائيلي بنيامني 
ننت ياه��و برّد »ق��اس« على إصاب��ة جنوده. 
وقصف جيش االحتال أكثر من عشرة أهداف 
ف��ي أرج��اء القطاع، مما أس��فر عن استش��هاد 
ش��ابني في حّي الس��ام مبدينة رفح جنوبي 

القطاع.
بل��دات  ف��ي  اإلن��ذار  صف��ارات  ودّوت 
إس��رائيلية متاخم��ة لقط��اع غ��زة، وأص��اب 
ص��اروخ أُطلق من غ��زة منزالً في مس��توطنة 

»شاعر هانيغف« دون وقوع إصابات.{

حّمل��ت احلكوم��ة الفلس��طينية االحتال 
مس��ؤولية التصعي��د ف��ي قط��اع غ��زة، بينما 
حّمل��ت إس��رائيل املقاومة الفلس��طينية بغزة 
املس��ؤولية عن هجوم أسفر عن إصابة أربعة 

جنود على احلدود مع القطاع.
وقال��ت احلكومة الفلس��طينية ف��ي بيان 
أصدرت��ه يوم األح��د في رام الل��ه إن االحتال 
يتحمل مسؤولية التصعيد العدواني اخلطير 
ف��ي غ��زة، وإن وج��ود االحت��ال وتبعاته هو 
الس��بب األول واألخير للتوتر احملتدم وس��بب 

التدهور على كافة األصعدة في املنطقة.
وأض��اف البيان أن القضية الفلس��طينية 
تواج��ه هذه األيام أس��وأ وأصع��ب التحديات 
التي يقتضي التغلب عليها حتقيق املصاحلة 

الوطنية وإرساء أسس الوحدة الوطنية.
في املقابل، اتهم وزير الدفاع اإلس��رائيلي 
أفيغ��دور ليبرم��ان جل��ان املقاومة الش��عبية 
الفلس��طينية في قط��اع غزة باملس��ؤولية عن 
كم��ني العل��م وتفجير عب��وة ناس��فة وإصابة 
أربعة جنود على الس��ياج األمني عند احلدود 
م��ع غ��زة. وأض��اف ف��ي حدي��ث ملوق��ع تابع 
لصحيفة »يديع��وت أحرون��وت« أن اجليش 
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التصعيد اإلسرائيلي ضد غزة بغطاء أميركي... ورسائل من المقاومة
غزة �� ضياء خليل

صّع��د االحت��ال اإلس��رائيلي، لي��ل األح��د وفج��ر 
االثنني، من اعتداءاته على قطاع غزة، متخذاً من انفجار 
عبوة ناس��فة مبجموعة جنود إسرائيليني على السياج 
احلدودي شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع ذريعة 
لذلك، وإط��اق مزيد من التهديدات باجتاه القطاع. لكن 
الافت أن ه��ذا التصعيد يتزامن م��ع محاوالت أميركية 
ملن��ح االحتال الغطاء مل��ا يقوم به من ع��دوان وحصار 
وقصف جوي، وذلك من خال بيانات أميركية متعددة، 
حتّم��ل حرك��ة »حم��اس« املس��ؤولية ع��ن أزم��ات غزة 
اإلنس��انية، وأنها تس��تخدم املدنيني دروعاً بشرية. في 
م��وازاة ذلك، لم تف��ّوت املقاومة الفلس��طينية، هذه املرة 
فرص��ة بعث رس��ائل مختلفة ع��ن كل املرات الس��ابقة، 
من خ��ال ما أعلنته كتائب القس��ام، الذراع العس��كرية 
حلركة »حماس«، من أّن مضاداتها األرضية استهدفت 
الطيران احلربي اإلس��رائيلي خ��ال إغارته على أهداف 

في القطاع.
وكان التصعيد اإلس��رائيلي قد بدأ مس��اء الس��بت 
عدوان��ه، إذ أغ��ار طي��ران االحت��ال اإلس��رائيلي  عل��ى 
نح��و 18 موقع��اً للمقاوم��ة وعل��ى أراٍض زراعية بزعم 
أن فيه��ا أنفاقاً حتفرها املقاوم��ة للوصول إلى األراضي 
الفلس��طينية احملتلة، وذل��ك بعد انفجار عبوة ناس��فة 
بجنود إس��رائيليني على السياج احلدودي شرق مدينة 
خانيون��س جنوب القط��اع، وهي العملي��ة التي أصيب 
فيها أربعة جنود، اثنان منهم بجراح خطرة. واسُتشهد 
فلس��طينيان، وُج��رح اثن��ان، ج��راء قص��ف إس��رائيلي 
اس��تهدف مجموع��ة من الفلس��طينيني مس��اء الس��بت، 
ش��رق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. ومتّكنت الطواقم 
الطبية، صباح األحد، من انتش��ال جثماني الشهيدين. 
وفيم��ا توّع��د رئي��س ال��وزراء اإلس��رائيلي بنيامني ننت 

ياهو ب�»رد قاس« و»بش��كل 
مناسب« على عملية تفجير 
العبوة عل��ى احلدود، خرج 
اإلس��رائيلي،  األم��ن  وزي��ر 
ليحّمل  ليبرم��ان،  أفيغ��دور 
الش��عبية«  املقاومة  »جلان 
العملي��ة.  ع��ن  املس��ؤولية 
وتوع��د باغتي��ال م��ن يقف 
وراء عملية التفجير، قائاً إن 
»احلادث لم ينت��ه بعد، ألن 
اإلرهابيني لم تتم تصفيتهم 

حت��ى اآلن«. وحّم��ل »حم��اس« املس��ؤولية عما يحدث 
في غزة. وتعتقد األوس��اط الفلس��طينية أن العملية من 
تنفيذ أحد الفصيلني األساسيني في املقاومة، »حماس« 

و»اجلهاد اإلسامي«، رغم عدم إعانهما عن ذلك.
والافت أّن وس��ائل اإلعام اإلسرائيلية، ومن قبلها 
اجلي��ش وقادته، حاول��وا تضخي��م ردة الفع��ل املنفذة 
جتاه القطاع بعد الضربة القوية التي اس��تهدفت نخبة 
اجليش في العملية، األمر الذي تعتبره املقاومة محاولة 
للتغطية عن الفش��ل االس��تخباري ال��ذي أدى للتفجير 
ووقوع إصاب��ات في صفوف اجلن��ود، وألهداف أخرى 
تتعل��ق بتهدئة مخاوف اجلبهة الداخلية ومس��توطني 
غ��اف غ��زة. ول��م تتأخ��ر »كتائ��ب القس��ام«، ال��ذراع 
العس��كرية حلركة »حماس«، عن اإلعان أّن مضاداتها 
األرضية اس��تهدفت الطيران احلربي اإلس��رائيلي خال 
إغارت��ه على أهداف ف��ي القطاع، وهو ما يحمل رس��ائل 
عدة م��ن املقاومة الفلس��طينية. ورغم أنها ليس��ت املرة 
األولى التي تس��تخدم فيها »كتائب القس��ام« املضادات 
األرضي��ة الس��تهداف الطي��ران احلربي، إال أّنه��ا أعلنت 
بش��كل واض��ح وصريح ع��ن العملية، ما يؤك��د رغبتها 

ببع��ث رس��ائل لاحت��ال اإلس��رائيلي، ورمب��ا آلخرين 
بات��وا يتحدث��ون ع��ن س��احها وقدراته��ا ف��ي س��ياق 
املصاحل��ة الوطني��ة ومتك��ني حكوم��ة الوفاق وبس��ط 

السلطة الفلسطينية سيطرتها على القطاع.
وقال املتحدث باس��م »حماس«، حازم قاسم، إنها 
ليست »املرة األولى التي تس��تخدم فيها كتائب القسام 
املض��ادات األرضي��ة«، مش��دداً على أن احلرك��ة مصّرة 
على القيام بواجبها بالدفاع عن ش��عبها ضد أي عدوان 
إس��رائيلي، وستس��تخدم ما متتلكه من أدوات ملمارسة 
هذا احلق. ولفت إلى أّن »حماس« لن تس��مح لاحتال 
اإلس��رائيلي بف��رض مع��ادالت جديدة م��ع املقاومة في 
قط��اع غ��زة، واالحت��ال يتحم��ل مس��ؤولية التصعي��د 
على غزة ونتائجه كاملة، مش��يراً ف��ي الوقت ذاته، إلى 
أّن التصعي��د ض��د غزة »جزء م��ن عدوان مس��تمر على 
كافة الشعب الفلس��طيني في الضفة والقدس وأراضي 
48«. وأش��ار إل��ى أّن االحتال الذي يحاول كس��ر إرادة 
الفلس��طينيني ومقاومته��م »واه��م«، ولن يفل��ح في كل 
إجراءات��ه وتصعي��ده وعدوان��ه ف��ي ثن��ي املقاومة عن 
مواصلة القيام بواجبها جتاه شعبها، مؤكداً أّن الغطاء 

األميرك��ي املمن��وح لاحت��ال، واملزاع��م املتتالي��ة، هي 
عدوان واضح ضد الشعب الفلسطيني ومقاومته وضد 

كل العرب واملسلمني.
وذهب فلس��طينيون إل��ى االعتقاد ب��أن ردة الفعل 
عملي��ة  بع��د  في��ه  املبال��غ  والتحري��ض  اإلس��رائيلية، 
التفجير، ج��اءت أيضاً ملنع اس��تمرار احلراك احلدودي 
اجلماهي��ري ال��ذي ينظ��م كل ي��وم جمعة، وف��ي أوقات 
متفرق��ة منذ إع��ان الرئي��س األميركي دونال��د ترامب، 
القدس احملتلة »عاصمة« لدولة االحتال. وقال آخرون 
إّن إسرائيل استبقت مسيرة العودة الكبرى التي يجري 
التخطيط لها عبر اجتياز احلدود بأعداد كبيرة، للتأكيد 
أنها س��تتعامل بعنف وبقوة ملنع أي تظاهرة حدودية، 
وهي التي تخشى من كل من يقترب من احلدود والسياج 
الفاصل. وليس أدل على ذلك، مما أعلنته قيادة املنطقة 
اجلنوبية في جيش االحتال اإلس��رائيلي من أّن طريقة 
التعام��ل م��ع التظاه��رات القريب��ة م��ن الس��ياج بغزة 
ستختلف متاماً من اآلن فصاعداً، رغم أنها كانت تواجه 
بعنف مفرط وأدت إلى استشهاد عشرات الفلسطينيني 

وإصابة املئات في األسابيع األخيرة. 
وفي هذا الس��ياق، رفضت »حماس« في قطاع غزة 
يوم األح��د، االتهام��ات األميركية. واس��تنكرت احلركة 
إق��رار مجلس الن��واب األميركي مش��روع قانون يفرض 
عقوب��ات على »حم��اس« بدعوى اس��تخدامها املدنيني 
ك��دروع بش��رية. ويحت��اج تش��ريع القانون إل��ى إقرار 
م��ن قب��ل مجل��س الش��يوخ، وتوقي��ع ترامب، م��ن أجل 
أن يصب��ح قانون��اً. وق��ال املتح��دث باس��م »حماس«، 
ف��وزي بره��وم، إن خطوة واش��نطن »تس��ويق للرواية 
اإلس��رائيلية واصطف��اف م��ع االحت��ال اإلس��رائيلي«، 
الفتاً إلى أنها »اس��تهداف واضح للش��عب الفلس��طيني 
وحقوقه املش��روعة، وعلى رأس��ها حقه ف��ي الدفاع عن 
نفس��ه ومقاوم��ة االحت��ال«. وكانت واش��نطن أدرجت 
أواخر الش��هر املاض��ي، اس��م رئيس املكتب السياس��ي 
ل�»حماس«، إس��ماعيل هنية، على قائمة العقوبات ضد 
»الشخصيات والتنظيمات اإلرهابية«، في حني وصفت 

احلركة القرار ب�»املثير للسخرية«.{

عباس: مستعّدون لتبادل طفيف لألراضي مع إسرائيل وال تنازل عن القدس الشرقية
ي��وم  عب��اس،  محم��ود  الفلس��طيني  الرئي��س  ق��ال 
الثاثاء، إنه مس��تعد الس��تئناف املفاوضات مع إسرائيل 
ف��وراً، تش��مل تب��ادالً طفيف��اً لألراض��ي، دون التنازل عن 

القدس الشرقية أو أٍيّ من قرارات الشرعية الدولية.
وف��ي كلمة ل��ه خال جلس��ة مبجلس األم��ن، عقدت 
بآلي��ة  عب��اس  طال��ب  الفلس��طينية،  القضي��ة  ملناقش��ة 
س��ام دولية متع��ددة األطراف، وتطبيق مبادرة الس��ام 
العربية، وجتميد القرار األمريكي باعتبار القدس عاصمة 

إلسرائيل.
كما دع��ا لعقد مؤمت��ر دولي للس��ام منتصف العام 
اجلاري، تش��ارك فيه كل »األطراف الفاعلة«؛ على أساس 

حتقيق حل الدولتني وفق حدود عام 1967.
وش��ّدد عل��ى ض��رورة التوقف ع��ن اتخ��اذ خطوات 
أحادية خال فترة املفاوضات، وأن مخرجاتها ستعرض 
وحتقيق��اً  للدميقراطي��ة  »إعم��االً  ش��عبي؛  الس��تفتاء 
للشرعية«. ومنذ نيسان 2014 توقفت مفاوضات السام 
بني اجلانبني، الفلسطيني واإلسرائيلي، بسبب رفض تل 
أبيب وقف االس��تيطان والقبول بحدود ما قبل حرب عام 

1967 كأساس حلل الدولتني.
وأكد عب��اس أن »جميع الدول العربية واإلس��امية 
الدول��ة  قي��ام  بع��د  بإس��رائيل  لاعت��راف  مس��تعدة 
الفلس��طينية«. وذّكر املجتمع الدولي بوجود ستة مايني 
الجئ خلفتهم النكبة)عام 1948(، متسائاً عن مصيرهم 
وكال��ة  مخصص��ات  تقلي��ص  واش��نطن  ق��رار  ظ��ل  ف��ي 
األمم املتح��دة لغ��وث وتش��غيل الاجئ��ني الفلس��طينيني 
»األونروا«. وفي 23 كان��ون ثاني املاضي، أبلغت اإلدارة 
األمريكي��ة »أونروا« رس��مياً، حجب 65 ملي��ون دوالر من 
ميزانيته��ا املخصص��ة للع��ام احلالي، في حني س��تبقي 
على مس��اعدة بقيمة 60 مليوناً، مش��يرة أن املبلغ املعلق 
الفلس��طيني  الرئي��س  س��ينظر في��ه مس��تقباً. وطال��ب 
بتوفي��ر حماي��ة دولية لش��عبه، وقال: »أصبحنا س��لطة 
دون س��لطة، واالحت��ال أصب��ح دون كلف��ة«، مش��دداً أن 
عل��ى إس��رائيل حتّم��ل مس��ؤوليتها كق��وة احت��ال، ف��ي 
الضفة الغربية وقطاع غزة. وأبدى عباس اس��تغرابه من 
اس��تمرار وجود منظمة التحرير الفلس��طينية على قوائم 
اإلرهاب ف��ي الواليات املتحدة، بذريع��ة قرار للكونغرس 
صدر ع��ام 1987، وفرض قي��ود مؤخراً عل��ى عمل بعثة 

املنظمة لدى واشنطن.

وف��ور انهائ��ه كلمت��ه، غ��ادر عب��اس قاع��ة مجلس 
األمن، دون االستماع إلى كلمة املندوب اإلسرائيلي، داني 
دان��ون، وبقية املتحدث��ني. وفي تش��رين الثاني املاضي، 
أبلغت اإلدارة األمريكية منظمة التحرير الفلسطينية أنها 
ستغلق مكتبها بواشنطن في حال لم تشارك مبفاوضات 
»مباش��رة وهادفة من أجل التوصل إلى اتفاقية سام مع 

إسرائيل«.
وفي 6 كانون األول، أعل��ن الرئيس األمريكي دونالد 
ترام��ب، اعتب��ار الق��دس )بش��قيها الش��رقي والغرب��ي( 
عاصمًة إلس��رائيل، ونقل س��فارة باده من ت��ل أبيب إلى 
املدينة احملتلة، ما أش��عل غضباً فلسطينياً ورفضاً دولياً 

واس��عاً، دفع إلى احلديث عن إنهاء »االحتكار« األمريكي 
لرعاية عملية السام.

يش��ار إلى أن فكرة »تبادل األراضي« تقوم على ضم 
عدد من البلدات الفلس��طينية داخل األراضي اإلسرائيلية 
)أراضي عام 1948(، إلى الدولة الفلسطينية، مقابل ضم 
املس��توطنات اإلس��رائيلية القريبة من خ��ط الهدنة لعام 

1949 )املعروف باسم حدود 1967( إلى إسرائيل.
ننت ياهو عباس لم يأت بجديد 

قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني ننت ياهو يوم 
الثاثاء، تعليقاً على خطاب الرئيس الفلس��طيني محمود 
عباس أمام مجلس األمن، الثاثاء، إنه »لم يأت بجديد«. 

نتن ياهو يصف توقيع اتفاق تصدير الغاز لمصر بيوم عيد
قدم مكعب في عام 2017.

وتتوق��ع مصر جتاوز إنتاج الغاز الطبيعي حاج��ز 6 مليارات قدم مكعب 
قبل نهاية العام اجلاري، بعد اس��تقرار إنتاج حقل ظهر قبالة البحر املتوسط، 

الذي يراوح حالياً بني 350 - 400 مليون قدم مكعب.
وق��ال وزير الطاقة اإلس��رائيلي يوفال ش��تاينتز إن اتفاقي��ة تصدير الغاز 
س��تقوي العاقات بني ت��ل أبيب والقاه��رة. باملقابل، نقلت وكال��ة رويترز عن 
مصدر حكومي مصري -طلب عدم نش��ر اس��مه- أن القاهرة لن تستورد الغاز 
الطبيعي من اخلارج، وأضاف معلقاً على الصفقة أن »ش��ركات خاصة دولية 
ستس��تورد الغاز من اخلارج في إطار توفير احتياجاتها، باإلضافة إلى إسالة 

الغاز وإعادة تصديره«.
تفاصيل االتفاقية

وأوضحت ش��ركة ديليك اإلس��رائيلية للحفر أن الش��ركاء ف��ي حقل الغاز 
اإلس��رائيليني مت��ار ولوثيان وقع��وا اتفاقية مع ش��ركة دولفين��وس املصرية 
لتصدي��ر 65 ملي��ار متر مكع��ب من الغ��از اإلس��رائيلي إلى مص��ر، وتبلغ مدة 
اتفاقية التصدير عش��رة أعوام، وأشار املدير التنفيذي لشركة »ديليك« يوسي 
أبو إلى أن االتفاق مع مصر هو األول من صفقات أخرى محتملة في املستقبل.

وتبح��ث ديلي��ك خي��ارات عدة لنق��ل الغاز اإلس��رائيلي إلى مص��ر، ومنها 
اس��تخدام خط أنابيب غاز شرق املتوس��ط، أما اخليار اآلخر فسيكون تصدير 

الغاز باستخدام خط األنابيب األردني اإلسرائيلي الذي يجري بناؤه.
يش��ار إل��ى أن األردن أبرم ف��ي كان��ون األول 2015 اتفاقا الس��تيراد 8.5 

مايني متر مكعب يومياً من الغاز اإلسرائيلي ملدة 15 عاماً.{

ق��ال وزي��ر البترول املصري طارق املا، مس��اء االثن��ني، إن باده ال متانع 
اس��تيراد القط��اع اخلاص للغ��از الطبيعي من إس��رائيل مقابل ثاثة ش��روط. 
وأض��اف امل��ا خال مداخل��ة هاتفية م��ع قناة فضائي��ة خاصة، أن الش��روط 
الثاث��ة تتمثل في »موافقة احلكومة، وأن يحقق الغاز املس��تورد قيمة مضافة 

لاقتصاد املصري، فضاً عن تسوية قضية التحكيم بني البلدين«.
وقضت محكمة سويس��رية بتغ��رمي مصر ملياري دوالر  ملصلحة ش��ركة 
الكهرباء اإلس��رائيلية نهاية نيسان 2017، بسبب مسؤولية األضرار الناجمة 

عن الهجمات املتكررة على خط األنابيب الذي كان يزود »إسرائيل« بالغاز.
وقالت وزارة البترول املصرية حينذاك إنها ال تعلق على القرار الصادر في 
هذا التحكيم حيث إنها ليست طرفاً فيه. وكانت مصر تبيع الغاز إلى إسرائيل، 
لك��ن االتفاق انهار عام 2012 بعد هجمات ش��نها على مدار ش��هور مس��لحون 

على خط األنابيب في شبه جزيرة سيناء.
وف��ي وقت س��ابق، أعلنت ش��ركة »ديلي��ك« اإلس��رائيلية توقي��ع اتفاقية 
لتوريد الغاز اإلس��رائيلي إلى ش��ركة »دولفينوس« املصري��ة )خاصة( بقيمة 

15 مليار دوالر على مدى عشر سنوات.
ورح��ب رئي��س ال��وزراء اإلس��رائيلي بنيامني ن��نت ياهو بتوقي��ع اتفاقية 

تصدير الغاز اإلسرائيلي إلى مصر. قائاً: »إنه يوم عيد«.
وج��اء إعان توقيع توري��د الغاز اإلس��رائيلي ملصر، في ظ��ل تصريحات 
رسمية مصرية متكررة عن حتقيق االكتفاء الذاتي نهاية العام احلالي، ووقف 

االستيراد من اخلارج بحلول 2019.
وأعلنت مصر مؤخراً وصول إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 5.5 مليارات 

واعتب��ر ن��نت ياهو، بحس��ب بي��ان ملكتبه، اطلع��ت عليه 
األناض��ول، أن الرئيس الفلس��طيني »يواصل التهرب من 
عملية السام«. وأضاف أن السلطة الفلسطينية »مستمرة 
في دفع مايني الدوالرات ألسر القتلى الفلسطينيني«، في 

إشارة إلى رواتب ومساعدات ألسر الشهداء.
وفي وقت س��ابق، دعا عباس إل��ى عقد مؤمتر دولي 
للس��ام منتص��ف الع��ام احلال��ي، يس��تند إل��ى ق��رارات 
الش��رعية الدولية، ومبش��اركة واس��عة تش��مل الطرفني 

املعنيني، واألطراف اإلقليمية والدولية.
كم��ا  العربي��ة،  الس��ام  مب��ادرة  بتطبي��ق  وطال��ب 
اعتم��دت، وعق��د اتف��اق إقليمي عن��د التوصل إل��ى اتفاق 

للسام بني الفلسطينيني واإلسرائيليني.
وق��ال عب��اس إن »إس��رائيل تتص��رف كدول��ة فوق 
القانون الدولي، فقد حول��ت حالة االحتال املؤقتة، وفق 
القان��ون الدولي، إلى حالة اس��تعمار اس��تيطاني دائم.. 

وأغلقت جميع األبواب أمام حل الدولتني«.{
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»حازم حس��ني«، نائبني له وكنواة 
االختي��ار  ه��و  املدني��ة،  لدولت��ه 
الصحيح، وأوقف مزايدة الرافضني 
ل��ه باعتباره ش��خصية عس��كرية، 
والدع��وة املعلن��ة ه��ي ينبغي طّي 
صفحة العسكر إلى النهاية، فها هو 
أح��د النواة الصلب��ة لدولة »عنان« 

يتهاوى؟!
عندما يك��ون احلوار الصحفي 
مكتوب��اً، ميك��ن التاع��ب ب��ه، لكن 
ح��واره كان متلف��زاً، ول��م يق��ل إنه 

تعرض ملونتاج أخل مبضمونه مع سبق اإلصرار والترصد!
لق��د فاجأت هيئة الدفاع ال��رأي العام في بيان لها، وهي تطلب من النيابة 
العس��كرية عرض »املوكل هشام جنينة« ملستشفى متخصص ملتابعة حالته، 
وعلى أساس أنه يعاني من صدمة نفسية نالت من توازنه العصبي؛ ألنه أدلى 
مبا أدلى به من حديث صحفي وهو في حالة انهيار في احلالة الصحية العامة 
جراء صدمة التعدي عليه، وما كتبه له األطباء من مسكنات ومهدئات ذات آثار 

سلبية يقينية على الوعي واإلدراك الكاملني.
وم��ع خيبة األمل، س��يواجه املستش��ار »جنين��ة« بالوجه اآلخر لقس��وة 
املجتم��ع، ال��ذي يربط بني املرض النفس��ي واجلنون، والذي ي��رى في تعرض 
إنس��ان لصدمة عصبية ما يفقده الثقة واالعتب��ار. فالزعماء ال ميرضون أصاً، 

فما البال لو كنا أمام مرض نفسي.
لقد انتهى »هشام جنينة« كما انتهى »البرادعي« من قبل؛ ألنهما لم يكونا 
مؤهل��ني لل��دور املطلوب منهما القي��ام به، ولو على غير رغب��ة منهما، فنتج من 
نف��خ اجلماهير أداء س��لبي، عاد على البلد كله بالس��وء، وأضر مبصلحة األول 

وأسرته واستقرارها العام لقيام راعيها بدور لم توطن نفسها له!
خرج »البرادعي« إلى اخلارج، وقد وس��عه بيت��ه، ونتمنى التماس العذر 
القانوني لهشام جنينة ليخرج إلى بيته وأسرته. فكل ميّسر ملا خلق له، وليس 

كل الشرفاء مؤهلني ألن يكونوا زعماء سياسيني!
وقدمياً قال املتصوفة، إن من املآس��ي أن يكلف املرء نفس��ه من الباء ما ال 

يطيق!{

كان تقدي��ري املبدئ��ي، أن هن��اك ش��يئاً ما خطأ ف��ي املوض��وع؛ فلو كانت 
األش��باح هي التي تسيطر على لسان املستش��ار »هشام جنينة«، ملا نطقت مبا 

نطق به في املقابلة التلفزيونية الغريبة، التي بدا فيه الرجل مسلوب اإلرادة!
ل��م يظهر م��ن قام بهذا اللق��اء، واكتفى بظه��ور صوته، فهل خش��ي من أن 
يجعله احلوار عرضة للتنكيل األمني؟ وهل يعتقد أنه سيكون بعيداً عن »العلم 
األمني«، ومن املؤكد أن منزل الرجل يخضع للمراقبة األمنية على مدار الساعة، 
بعد احملاولة الفاش��لة الختطافه، والقيام باالعتداء عليه من قبل »شبيحة« كل 

الدالئل تؤكد أنهم تابعون ألجهزة األمن؟!
ال أع��رف إن كان الفت��ى اعامي��اً محترف��اً، بحس��ب التعري��ف القانون��ي 
لاحت��راف أو أن��ه هاٍو، لكن املؤك��د أنه ال يعمل في موقع »هاف بوس��ت« الذي 
بث املقابلة؛ التي س��معت في البداية أن ما جاء فيها نشر على وكالة »رويترز« 
ب��دون إذاع��ة الفيدي��و، وأن من قام به��ا ال يعمل أيض��اً في ه��ذه الوكالة، وأنه 
عرضه��ا عليها، كما عرضها على املوق��ع املذكور عقب الفوز بها، لنجد أنفس��نا 
أمام س��ؤال ال بّد من طرحه قبل الولوج إلى املوضوع، وباعتباره ميثل الش��كل 

الذي هو جزء من النظام العام، بحسب أهل القانون!
إن أول س��ؤال ميكن أن يكون »هشام جنينة« قد طرحه على من اتصل به 
ليجري حواراً معه، هو أين سيبث هذا احلوار؟ وال سيما أنه شخصية قضائية 
كاملستش��ار هش��ام جنينة.. فه��ل يعقل أن يك��ون »جنينة« قد أج��رى احلوار، 

وانتظر أن يعثر احملاور على جهة تبثه؟!
في املوضوع، اس��تقبلت ما قاله باس��تغراب ش��ديد، وهو يقول إن الفريق 
»س��امي عن��ان« لديه وثائق جرى تس��ريبها للخارج تكش��ف الط��رف الثالث. 
وكان الفتاً ان »احملاور« يطرح س��ؤاله، ليجيب »جنينة« باستفاضة، فلم يكن 

واقعاً حتت إحلاح من يحاوره!
حت��ى ل��و كان ما قال��ه »هش��ام جنينة« رس��الة تهديد حلماي��ة صاحبه، 
فليس هكذا ترس��ل الرس��ائل السياس��ية، فهناك ألف طريقة وطريقة إلرسالها 

دون أن يتورط فيها هو بالصوت والصورة!
فصاحبن��ا عم��ل قاضي��اً، ويع��رف خطورة م��ا ق��ال، فضاً ع��ن أنه ليس 
الش��خصية املته��ّورة الت��ي يدفع��ه ته��ّوره إل��ى الت��ورط، لش��عوره باإلهانة 
بع��د االعتداء عليه م��ن قبل الش��بيحة األمنّيني، ولعل حذره ميث��ل أحد عيوب 
ش��خصيته، فق��د كان الطريق ممهداً أمام��ه لقيادة حركة اجلماهير املتعطش��ة 
لقائد، بعد اإلطاحة به من رئاسة اجلهاز املركزي للمحاسبات، لكنه خّيب أمال 
الكثيرين فيه، حلذره وانضباطه، وقد كان يريد أن ميارس استقامته الوظيفية 
دون أن يخس��ر عبد الفتاح السيس��ي. وظل على هذا النح��و حتى بعد االعتداء 
عليه، حيث طالب »الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيني حراسة« على منزله، 
وكأن املعت��دي ه��و »الطرف الثال��ث« الذي لم يج��ِر التوصل الي��ه! ومحاولته 
اس��تمالة السيس��ي ملدة ثاث س��نوات قضاها ف��ي الوظيفة العمومي��ة؛ هو ما 
دف��ع كثيرين من رافض��ي االنقاب إلى اعتباره من األعداء، والش��ماتة فيه، مع 
كل أزمة يتعرض لها، فا تكتمل إنس��انية املرء عندهم إال إذا خرج للشارع وهو 

يهتف: »مرسي رئيس ومعاه الشرعية«!
إما أنه مس��تند إلى جه��ات نافذة في البل��د متلك حمايته، وإم��ا أنه »فاقد 
للوعي«، وللقدرة على الس��يطرة عل��ى كامه، فقدم للسيس��ي خدمة عمره في 

التنكيل به وبصاحبه الفريق سامي عنان!
قل��ت لزمائي إنه بدا لي كم��ا لو أن جهة عليا في الباد قد س��يطرت عليه 
وحرضت��ه ألن يقول ما قال، ألهميته وخطورته، وإن��ه في معيتها، وإنها قادرة 
على حمايته، فهل يعقل أن يقول هذا من تلقاء نفس��ه، وهو في لياقته الذهنية، 

ويتمتع بسامة قواه العقلية؟
ه��ل ُغ��رر به؟ ه��ل اس��ُتدِرج للقض��اء عليه؟ ورمب��ا طّي صفحة »س��امي 
عن��ان«، وهذا هو امله��م، فإذا كان قرار اختيار »هش��ام جنين��ة«، وقبله اختيار 

المستشار »هشام جنينة«.. في الصحة والمرض!
بقلم: سليم عزوز 

هل حسم الجيش المصري خياره بين عنان والسيسي؟
َم��ن املقص��ود بق��رار التغيي��ر في اجلي��ش املصري؟ 
وأين تكم��ن الدولة العميقة؟ وهل فكك الرئيس السيس��ي 
لصاحل��ه هذه الدولة في اجليش واحلزب الوطني ولوبي 
الفس��اد الضخ��م؟ أم أن كتلة هذه الدول��ة العميقة ال تزال 
تتحرك مبرونة وتس��تطيع إحداث الفارق، كما فعلت حني 
شجعت »مبارك« على التنازل، ثم حني نّحت عمر سليمان، 
ث��م حني دحرجت فت��رة الث��ورة االنتقالية قب��ل دفنها، ثم 
حني فاز محمد مرسي، وكمنت له في 30 حزيران، ثم حني 

أسقطت الثورة كلياً بانقاب 3  متوز 2013.
ه��ذه دوائ��ر مس��تمرة، ودالالت واضح��ة عل��ى أن ما 
ُيصطل��ح علي��ه بالتنظيم اخلاص داخل القوات املس��لحة 

هو الذراع األقوى، وهو صاحب السيادة التنفيذية.
وف��ي منوذج أنق��رة وص��راع تركيا الق��دمي، وبعد أن 
فش��ل انقاب 15 متوز 2016؛ خرجت تفاصيل حّساس��ة 
ألول م��رة عن تاري��خ »جناح الناتو« ال��ذي نّظم االنقاب، 
واتضح أن تاريخ هذا اجلناح متوارث قدمياً بني الضباط 
املتقاعدي��ن واحلاليني. أي أنه »لوبي« يستنس��خ نفس��ه 
من��ذ عقود، وُيقص��د ب�»جناح الناتو« ف��ي اجليش التركي 
كتل��ة الضباط التي ورثت عهد مصطفى كمال أتاتورك، ثم 
مزجته بعاقة قوية مع واش��نطن عبر البنتاغون، وكانت 
صداقته��ا بتل أبيب قوية وموثوقة، وس��يطرت على كتلة 

سياسية وإعامية واقتصادية في تركيا.
وكانت تخض��ع دائماً لقرارته��ا وتوجهاتها في إدارة 
احلياة السياس��ية بتركيا، حتى وقع االنقاب األخير، وقد 
نّفذ الرئيس رجب طيب أردوغان سلس��لة تفكيك منهجية 
لهذا اجلن��اح، الذي يرى مراقبون أن��ه ال يزال له حظوظه 
وقواع��ده ف��ي الق��وات املس��لحة التركي��ة، لكن الرئاس��ة 

أنهكته كثيراً.
فأي��ن يكم��ن املقابل ف��ي احلالة املصري��ة؟ وهل بقي 
هذا النظام اخلاص في وضعه؟ وهل املشير محمد حسني 

طنطاوي هو رأسه، أو له فيه قوة رمزية رغم تقاعده؟
وكيف حت��ّول س��امي عنان -ال��ذي كان ُيش��ار اليه 
ف��ي حمات س��ابقة ف��ي غال��ب خط��اب ح��راك 25 يناير 
واإلخ��وان املس��لمني بأن��ه واجه��ة للنظام اخل��اص- إلى 
عس��كري مرموق وسياس��ي مقبول؟ فهل متَرّد عنان على 
النظام اخلاص أم أن السيس��ي اخترق ه��ذا النظام وأعاد 

تشكيله؟
وه��ل صحيح ما كان يس��ّوق بكثافة م��ن وضع كبار 
ضباط القوات املس��لحة املصرية في منط واحد، من حيث 
هيمن��ة فك��رة املصالح والعاق��ات اجلديدة م��ع أبو ظبي 
ك��راٍع للمش��روع السياس��ي الذي أس��قط ث��ورة 25 يناير 
ف��ي كل مراحله، وأن التنظيم اخل��اص ذو العاقة الوثيقة 

بالبنتاغ��ون أيضاً -مثل نظيره الترك��ي- ُيهيمن على كل 
شخصيات العسكر املصري.

وبالتالي فإن هناك مس��احة لم حُتس��م في املستقبل 
السياس��ي القري��ب ملص��ر، ونرجح أنه قري��ب في غضون 
ث��اث إلى خمس س��نوات، ولي��س بالضرورة في موس��م 

االنتخابات الكرنفالية الذي تعّده مهرجانات السيسي.
وناحظ هنا مس��ألة هامة، ه��ي أن روح »أبو ظبي« 
وطريقة تعاملها -التي ُنفذت على ش��فيق، والش��يخ عبد 
الله بن علي آل ثاني، وفش��لت مع عنان، ونفذها السيسي 

لكن بتوتر بالغ.
وهنا نقط��ة مهمة جداً، هي أن أب��و ظبي فقدت غالب 
حلفائه��ا الذي��ن اس��تخدمهم التنظي��م اخل��اص ف��ي 30 
حزي��ران 2013، ول��م تب��ِد الري��اض أي موقف بش��أن ما 
يت��ردد ع��ن عاقة عن��ان وطنط��اوي به��ا، وه��ذا خاضع 

الرتهان قرارها اليوم لدى مشروع أبو ظبي.
غير أن زيادة اضطراب عاقة السيس��ي بفريق مؤثر 
في التنظيم اخلاص، واخلشية من أن سياساته ستوصل 
إلى إس��قاط كامل اللعبة السياس��ية، لن تق��ف معه كتلة 
اجليش أمام مش��روع أب��و ظبي صامتة. كم��ا أن الرياض 
مس��تقباً -وبال��ذات لو تعث��ر مش��روع َظْبَيَن��ة اجلنوب 
اليمن��ي- قد تختلف حس��اباتها، خاصة برفع الغطاء عن 
السيسي، والغالب أن التنظيم اخلاص في اجليش يرصد 
ه��ذه العملية واألوض��اع اإلقليمية التي ق��د تؤثر على أي 
حراك مفاجئ قد يقوم به، سواء بدفع السيسي النتخابات 

أخرى والزج بعنان فيها، أو بتنفيذ انقاب عسكري.
هن��ا، وح��ني نعي��د املراجعة إلى املش��هد السياس��ي 
القومي؛ ناحظ أن القوى السياس��ية باتت منهكة، وفشل 

املعارض��ة متصاعد، ولذلك س��قط خيار التمس��ك بعودة 
الرئيس مرسي.

وليس ذلك -بحس��ب هذه القوى- تخلّياً عنه، وإمنا 
عملي��اً حت��ول وض��ع الرئي��س مرس��ي واملضطهدي��ن من 
حركة 25 يناير إلى مش��اريع قتل في س��جون السيس��ي 
ومطاردات��ه الي��وم. وحت��ت مل��ف إنس��اني اضط��راري ال 
سياس��ي؛ باتت القضية هي تأمني س��امة من تبقى منهم 
بعد مذابح السيسي، وهذا يعني أن أطيافاً واسعة أدركت 
أن ال س��بيل للع��ودة إلى ثقافة ث��ورة يناي��ر دون حتريك 
املياه الراك��دة، داخل القوة الكبرى والوحي��دة في التأثير 
وه��ي اجليش املصري، وإطاق عن��ان املتوقع للمعتقلني، 
ورفع املط��اردة األمنية ك��ي تتنفس مص��ر، ولناحظ هنا 
أن هذا املوقف مش��ترك داخل بع��ض دوائر النظام وداخل 

املعارضة.
وبالتال��ي إن أي س��يناريو يتبن��اه اجلي��ش املصري 

في هذا االجتاه س��يكون مرحب��اً به وطنياً ف��ي املعارضة 
وطواقم احلكم، ومرحباً به إقليمياً وعربياً ودولياً. وتبقى 
املش��كلة ف��ي موق��ف ت��ل أبي��ب ورئاس��ة دونال��د ترامب، 
لكنها ل��ن تواجه أي حت��رك ينهي عهد السيس��ي، خاصة 
الرئيس��ية.  مصاحله��م  س��يضمن  اخل��اص  التنظي��م  أن 
ويب��دو للمراق��ب أن هذا الس��يناريو قاب��ل للتطبيق، حتى 
د ضده إعام السيس��ي م��رة أخرى، فاليوم تتفاقم  لو صَعّ
األزمة أم��ام لوبيات��ه واإلش��كاالت السياس��ية، وال يوجد 
حتال��ف ق��وي متماس��ك يدع��م أبو ظب��ي -ال ف��ي الداخل 
وال دولي��اً- لتثبيت السيس��ي. ومن الواض��ح أن حماقات 
نظام السيسي، واملهرجان اإلعامي املصاحب له، تساعد 
على توس��يع دوائر املعارضني له، وُتع��زز اإلعداد للحظة 
تغيي��ر جدي��دة، وه��و تغيي��ر يظ��ل داخ��ل قواع��د اللعبة 
بالنس��بة إلى التنظيم اخلاص في اجليش املصري، لكنه 
ق��د ُيخّفف واق��ع األوضاع السياس��ية الضاغط��ة، ويفتح 
ناف��ذة جدي��دة. ويبقى هنا الس��ؤال الكبير: هل اس��تعدت 
املعارض��ة العلمانية واإلس��امية للجولة اجلديدة؟ وهل 
أجن��زت احلركة اإلس��امية في مص��ر متطلب��ات أي حتدٍّ 
جديد، لتصنع من فكرها مش��روع ش��راكة وطنية مختلفة 
كلياً عن فكرة الدولة الدعوية، فيؤّمن شبابها الرهائن في 
قبضة التنظيم اخلاص، ويصعد مبصر خطوة نحو متهيد 

طريق النهضة.{

بقلم: مهنا احلبيل

مصر: د. عبد المنعم أبو الفتوح و15 آخرين
على الئحة اإلرهاب

أدرج��ت محكمة جناي��ات القاه��رة الدكتور بعد 
املنعم اب��و الفتوح و15 آخرين عل��ى الئحة اإلرهاب، 
النضمامهم إلى جماعة أُسس��ت على خاف القانون، 
الغرض منه��ا تغيير نظ��ام احلكم بالقوة، وش��رعية 

اخلروج على احلاكم.
وطلبت »مذك��رة« للنائب العام املستش��ار نبيل 
ص��ادق إلى احملكمة، إدراج أب��و الفتوح وآخرين على 
الئحة اإلرهابيني، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات 
وحتريات قطاع األمن الوطني التي تسلمتها النيابة، 
والت��ي تؤك��د أن أب��و الفتوح وم��ن معه تول��وا قيادة 
جماعة أسست على خاف القانون تستهدف اإلضرار 

مبصالح الدولة املصرية ومقدراتها.
وكان��ت نيابة أمن الدولة العلي��ا أمرت اخلميس 
املاض��ي، بحب��س أب��و الفت��وح 15 يوم��اً احتياطي��اً 

عل��ى ذمة التحقيقات، بعدما أس��ندت إليه اتهامات بنش��ر أخبار كاذبة وإذاعتها من ش��أنها اإلضرار 
باملصال��ح القومي��ة للباد، وتول��ي قيادة جماعة أُسس��ت على خاف أحكام القان��ون، الغرض منها 
تعطيل أحكام الدس��تور والقوانني ومنع مؤسس��ات الدولة والس��لطات العامة من ممارس��ة أعمالها 

واالعتداء على احلرية الشخصيِة للمواطنني واإلضرار بالوحدة الوطنية والسام االجتماعي.{
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عودة مئات العائالت 
النازحة إلى ديالى

أعل��ن املجلس احملل��ي لناحي��ة جلوالء 
ف��ي محافظ��ة ديال��ى ع��ودة 1287 عائل��ة 
نازحة إل��ى مناطقها، فيما ح��ذرت نائب عن 
محافظ��ة األنبار من أن أكث��ر من 75 في املئة 
من س��كان احملافظ��ة س��يحرمون التصويت 

في االنتخابات املقبلة.
وق��ال رئي��س جلن��ة إع��ادة النازح��ني 
املوقتة في جلوالء ولهان قدوري، إن »1287 
عائلة نازحة ب��دأت بالعودة إلى منازلها في 
قرى الطبج ومناطق أخرى من جلوالء شمال 
شرقي ديالى«، الفتاً إلى أن »عودة العائات 
أتت بعد صدور املوافقات الرس��مية وتدقيق 

ملفاتها األمنية«.
وأك��دت مصادر مطلع��ة، أن »اتفاقاً عقد 
بني احلكومة والسلطات احمللية للمحافظات 
احملررة من داعش وقي��ادة عملياتها، يقضي 
بتأم��ني عودة جميع النازح��ني إلى مناطقهم 
وتس��هيل اإلج��راءات ال س��يما تل��ك املتعلقة 
بتشابه أسماء بعض العائدين مع مطلوبني 

للقضاء«.

اعتقال مقربين من 
نتن ياهو في قضية فساد

توقعت مصادر صحافية إس��رائيلية أن 
تس��تدعي الش��رطة في األيام القريبة رئيس 
احلكوم��ة بنيامني ننت ياه��و للتحقيق حتت 
طائل��ة التحذير القانوني ف��ي امللف اجلنائي 
اجلدي��د ال��ذي فتحت��ه ف��ي األي��ام املاضية، 
وتش��تبه فيه بعاقات رش��وة بني ننت ياهو 
ومال��ك ش��ركة »بي��زك« لاتص��ال وموق��ع 
»ول��اّ« اإلخباري على ش��بكة اإلنترنت رجل 
األعمال ش��اؤوال ألوفتش، وذل��ك في أعقاب 
اعتقال ع��دد من أقرب املقربني م��ن نتانياهو 
وزوجت��ه الذين ش��كلوا قنوات اتص��ال بينه 
ومقرب��ي رجل األعم��ال، قالت الش��رطة إنها 
قامت على أس��اس عاقات »هات وخذ«، أي 
أن يحصل ألوفتش عل��ى منافع مالية كبيرة 
م��ن وزارة االتص��ال ف��ي مقابل نش��ر تقارير 
صحافي��ة مؤي��دة لنتانياه��و وزوجت��ه ف��ي 

املوقع اإلخباري والتدخل في مضامينه.
وكش��فت صحيف��ة »معاري��ف« اعتماداً 
على تسريبات من الشرطة عن أن املستشار 
اإلعام��ي لعائل��ة نتانياه��و الصحاف��ي نير 
حيفت��س، ح��اول قب��ل عامني إقن��اع قاضية 
متقاعدة بالعمل على إغاق ملف جنائي ضد 
زوجة نتانياه��و في مقابل تعي��ني القاضية 

مستشارة قضائية للحكومة.

زعيم المستوطنين يكشف 
تضاعف عددهم في الضفة

كشف زعيم املس��توطنني ياكوف كاتز، 
الضف��ة  ف��ي  اليه��ود  املس��توطنني  ع��دد  أن 
ل الع��ام املاضي، منواً  الغربية احملتلة س��جّ
مبع��دل الضع��ف تقريب��اً م��ن إجمال��ي عدد 
س��كان »إس��رائيل«، متوقع��اً من��واً أكبر في 

السنوات املقبلة.
وع��زا كاتز ه��ذا النمو االس��تيطاني إلى 
النمو الطبيعي للس��كان ال��ذي يتأثر بالّدين 
كونه يحّض على أن تكون األس��ر أكبر، وإلى 
تدني أس��عار السكن في الضفة الغربية. كما 
ع��زا جزءاً منه إلى الرئي��س األميركي دونالد 
ترام��ب، املدعوم من فريق للش��رق األوس��ط 
يطغ��ى علي��ه أنص��ار املس��توطنني، م��ا وّلد 
مناخ��اً ودوداً ي��ؤدي إلى منو املس��توطنات، 
بعد ثماني س��نوات م��ن اخلاف م��ع البيت 

األبي��ض ف��ي عه��د الرئيس الس��ابق ب��اراك 
أوباما.

واعتبر كاتز، وهو مؤسس »إحصائيات 
الس��كان اليه��ود ف��ي الضفة الغربي��ة« التي 
)منظم��ة  إي��ل«  »بي��ت  مؤسس��ات  ترعاه��ا 
بأق��رب  عاق��ات  له��ا  ب��ارزة  اس��تيطانية 
مستش��اري ترام��ب للش��رق األوس��ط(، أن 
الرئي��س األميرك��ي أعط��ى رئي��س ال��وزراء 
»الض��وء  ياه��و  ن��نت  بنيام��ني  اإلس��رائيلي 

األخضر« للنهوض ببناء املستوطنات«.

تونس تؤجل طرح
»المساواة في اإلرث«

أرج��أت تون��س النق��اش ح��ول مبادرة 
الفردي��ة  باحلري��ات  تتعل��ق  اش��تراعية 
واملس��اواة ف��ي اإلرث بني امل��رأة والرجل إلى 
م��ا بعد االنتخاب��ات البلدية املق��ررة في أيار 
املقبل. وقالت رئيسة جلنة احلريات الفردية 
في البرملان، النائب بشرى بلحاج حميدة إن 
اللجن��ة عرضت عل��ى الرئي��س الباجي قائد 
السبس��ي اإلصاح��ات املرتبط��ة باحلريات 
الفردي��ة واملس��اواة اس��تناداً إلى الدس��تور 

واملعايير الدولية حلقوق اإلنسان.
وُينتظ��ر أن حت��دث »مجل��ة احلري��ات 
ج��دالً  السبس��ي  اقترحه��ا  الت��ي  الفردي��ة« 
واس��عاً ف��ي تون��س، بخاص��ة أن متابع��ني 
كث��راً اقترح��وا مس��اواة تامة ف��ي اإلرث بني 
امل��رأة والرجل وحق امل��رأة في إس��ناد لقبها 
العائل��ي إلى أبنائها وإلغاء املهر من ش��روط 

عقد الزواج.
ح��ول  السياس��ي  التج��اذب  ولتجّن��ب 
اقتراح��ات جلن��ة احلريات الفردي��ة، أعلنت 
النائب حميدة وهي ناش��طة نس��ائية بارزة 
ف��ي تونس، عق��ب لقائه��ا السبس��ي، إرجاء 
تق��دمي تقريره��ا النهائ��ي الى ش��هر حزيران 
املقبل، عقب االنتخابات البلدية وفق ما جاء 
ف��ي بي��ان لرئاس��ة اجلمهورية، »م��ع العمل 
خ��ال الفت��رة القادم��ة عل��ى توس��يع دائرة 
استش��اراتها لُتكس��ب توصياته��ا مزيداً من 

الدعم والنجاعة«.

الخارجية الروسية: عشرات 
الضحايا في اشتباك دير الزور

أق��رت وزارة اخلارجية الروس��ية، بأن 
االش��تباك املس��لح ال��ذي حص��ل أخي��راً في 
س��وريا، أس��فر عن مقتل مواطنني من روسيا 
وبعض بلدان رابطة الدول املستقلة وإصابة 
عشرات آخرين بجروح. وقالت إن املساعدة 
قدم��ت للمصابني للعودة إلى روس��يا وتلقي 

العاج في املؤسسات الطبية املختلفة. 
وج��اء في تعليق صدر ع��ن الوزارة، أن 
العسكريني من اجليش الروسي لم يشاركوا 
في تل��ك املواجه��ة ولم تس��تخدم خالها أي 
مع��دات عس��كرية وتقني��ة روس��ية. »ونظراً 
الى أن احلديث يدور عن مواطنني من روسيا 
موجودي��ن ف��ي اخل��ارج، ن��ود اإلش��ارة إلى 
ما يلي: خ��ال املواجهة العس��كرية األخيرة 
ل��م يش��ارك بأي ش��كل م��ن األش��كال أي من 
املع��دات  م��ن  أي  وال  ال��روس  العس��كريني 
وأس��فرت  الروس��ية.  التقني��ة  العس��كرية 
املواجه��ة ع��ن مقت��ل مواطن��ني م��ن روس��يا 
وبل��دان رابطة الدول املس��تقلة، وهو أمر ذكر 
سابقاً، وهناك جرحى أيضاً، بضع عشرات«. 
وكان��ت ثاث��ة مص��ادر مطلع��ة ق��د أبلغ��ت 
»رويت��رز« األس��بوع املاض��ي أن نح��و 300 
ش��خص يعملون حلس��اب ش��ركة عسكرية 
روس��ية خاصة على صلة بالكرملني سقطوا 
ب��ني قتيل وجريح في اش��تباك م��ع االئتاف 

الدولي الذي تقوده الواليات املتحدة في دير 
الزور بشرق سوريا.

»إسرائيل« بصدد تشديد 
قانون »إسكات األذان«

إس��رائيلية  حكومي��ة  جلن��ة  أوص��ت 
منح الش��رطة صاحي��ات اقتحام املس��اجد 
ومص��ادرة مكب��رات الص��وت في ح��ال رفع 
ف��ي  الص��وت  مكب��رات  اس��تعمال  أو  األذان 

األوقات غير املسموحة.
وبع��د أن توصل��ت اللجن��ة لتفاهم��ات 
األذان«  »إس��كات  قان��ون  مش��روع  تعدي��ل 
بالق��راءة  الكنيس��ت  علي��ه  ص��ادق  ال��ذي 
التمهيدي��ة في مارس املاضي، س��ترفع هذه 
التوصيات للمناقش��ة واملصادق��ة عليها في 
جلن��ة الدس��تور وعرضه��ا عل��ى الكنيس��ت 

للتصويت.
وين��ص مش��روع القان��ون عل��ى حظ��ر 
اس��تعمال مكب��رات الص��وت أو رف��ع األذان 
عبر مكبرات الصوت باملس��اجد بني الساعة 
الس��ابعة  وحت��ى  لي��اً  عش��رة  احلادي��ة 

صباحاً.
وجاء ف��ي مس��ودة القان��ون أن »مئات 
آالف املواطن��ني في اجللي��ل والنقب والقدس 
وغيرها وس��ط الب��اد، يعانون بش��كل دائم 
ويوم��ي م��ن الضجي��ج الناجم ع��ن مكبرات 
الصوت في املساجد، التي تقلق راحتهم عدة 

مرات في اليوم، وحتى في ساعات الفجر«.

مولر يوجه تهمة الكذب إلى 
محاٍم بشأن »التدخل الروسي«

كشف املدعي العام األميركي اخلاص، 
روبرت مولر، ع��ن توجيه تهمة الكذب، إلى 
محام على صلة مبس��اعد س��ابق في حملة 
الرئي��س دونالد ترامب، مع تس��ارع وتيرة 
التحقيق في تدخل روس��يا في االنتخابات 

الرئاسية.
واته��م فري��ق محقق��ي مول��ر، احملامي 
أليك��س فان دي��ر زوان، باإلدالء عن س��ابق 
عل��م بتصريحات خاطئة بش��أن اتصاالته 
م��ع املس��ؤول الكبي��ر الس��ابق ف��ي حمل��ة 
ترام��ب، ريتش��ارد غيت��س، ال��ذي وجه��ت 
إليه تهم تبيي��ض املال ومخالفات ضريبية 

متصلة بعمله في أوكرانيا.
هم فان دير زوان، الذي يعمل من  كما اتُّ
لندن ل��دى مكتب احملاماة العاملي س��كادن 
آربس، بالكذب بش��أن اتصاالته بش��خص 
ن��ص  ل��م تكش��ف هويت��ه، بحس��ب  آخ��ر 

االتهام.
ولم ت��رد معلومات وافي��ة عن صاته 
بحمل��ة ترام��ب، لكن��ه مثل مكت��ب احملاماة 
ال��ذي وظف��ه ف��ي عم��ل لصال��ح احلكوم��ة 
األوكرانية في 2012، أثناء محاكمة رئيسة 
الوزراء السابقة يوليا تيموشنكو بالفساد.

جوبا تجّمد نشاط وزير 
خارجيتها

الس��ودان  جّم��دت حكوم��ة جن��وب 
أل��ور  دين��ق  اخلارجي��ة  وزي��ر  نش��اط 
وطالبت��ه بتق��دمي اس��تقالته، متهمًة إياه 
بالتآمر ضدها والتحريض على إزاحتها، 
لدى دوائ��ر غربية. وص��رح وزير اإلعام 
مايكل مكوي بأن دينق ألور يكّثف جهوده 
لف��رض عقوب��ات عل��ى جوب��ا. وأضاف: 
»نريده أن يس��تقيل من منصب��ه، لكنه ال 
يريد ذلك«، مؤكداً أن احلكومة جردته من 

صاحياته بوصفه غير مخلص للنظام.
وذك��رت تقاري��ر ُنش��رت ف��ي جوبا، 
أن ألور كش��ف خال اجتماع رئاس��ي عن 
اقتراح أميركي بإبعاد الرئيس س��لفاكير 
ميارديت وزعيم املعارضة املسلحة رياك 
مش��ار. وأضاف��ت أن أل��ور طال��ب خ��ال 
االجتم��اع، س��لفاكير وأعض��اء احلكومة 
بالتفكي��ر بالطريق��ة التي يج��ب التعامل 
به��ا م��ع االقت��راح األميركي، قاطع��اً لهم 
بأنه ال يوج��د بديل غير إبع��اد القائدين. 
وأش��ار إل��ى أن واش��نطن ل��ن تدع��م أي 
اقتراح للس��ام ال يتضمن إبعاد سلفاكير 

ومشار.

لقطات سريعة

اللجنة الدولية المستقلة:
للسوريين الحق في العدالة بكامل أشكالها

إن مش��اهدة الوفود السورية خال األس��ابيع األخيرة، وهي تسافر جواً من 
وإلى جنيف وفيينا وأس��تانة، واآلن سوتش��ي للتفاوض بشأن السام، أمر يعزز 
االعتقاد بأن تسوية سياسية للنزاع السوري أضحت على مرمى حجر. فالتساؤل 

احلقيقي ال يرتبط بوقف القتال، بل بتحقيق العدالة.
لقد عانى الش��عب من مأس��اة جهل احلقيقة بش��أن األقارب املفقودين، ومن 
االحتج��از الس��ري أو »االختفاء«، وم��ن التعذيب خال االحتجاز، ومن التش��ريد 
القسري أكثر من مرة. ال ميكن أن نأمل حتقيق سام مستدام ما لم تتصَدّ األطراف 

الباحثة عن تسوية بجدية للظلم الذي حلق بالشعب السوري.
بدأت احلرب الس��ورية في آذار 2011 بعد مظاهرات س��لمية، قبل أن تتطور 
س��ريعاً ومبرارة، إلى نزاع مس��لح. ومع تكاثر األطراف الداخلي��ة في هذا النزاع، 
أدى الدع��م العس��كري وانضمام ع��دد من األط��راف واجلهات الداعم��ة اإلقليمية 

والدولية إلى استدامة وتصاعد حدة النزاع، عوض املساهمة في إخماده.
ثم جاء قتل مئات اآلالف من املدنيني، وتش��ريد أكثر من س��تة مايني مواطن 
داخلي��اً، في ح��ني أن 13 ملي��ون مواطن يظلون بحاجة إلى مس��اعدة إنس��انية. 
ولق��د غادر الباد أكثر من س��تة مايني س��وري. ولم تس��قط ضحايا هذه احلرب 
ع��ن طريق اخلطأ، ب��ل نتيجة سياس��ات وإج��راءات متعمدة تس��تهدف املدنيني 
باألس��اس. إن هذه األس��اليب ال تضع على احملك القانون الدولي وحده، بل كذلك 
املبادئ األساس��ية حلقوق اإلنس��ان واملعايير اإلنس��انية، وعَرّضت بذلك ضمير 

العالم للصدمة.
وإذ نس��عى، منذ ست سنوات من اآلن، إلى تنفيذ والية »جلنة األمم املتحدة« 
للتحقيق بش��أن اجلمهورية العربية الس��ورية، توصلنا إلى اس��تنتاجات تصف 
له الش��عب الس��وري م��ن مآٍس ج��راء جرائم اإلب��ادة واجلرائم ضد  بدق��ة ما حتَمّ

اإلنسانية وجرائم احلرب.
دن��ا بش��دة قي��ام مجلس األم��ن بإحالة الوضع في س��ورية عل��ى احملكمة  أَيّ
اجلنائية الدولية. وعلى الرغم من وصول املجلس إلى الطريق املسدود في كانون 
األول 2016، رحب��ت اجلمعي��ة العامة ل��ألمم املتحدة بفكرة إح��داث آلية جديدة 
وُمبتك��رة، وه��ي اآللية الدولية احملايدة واملس��تقلة، بهدف حف��ظ األدلة اخلاصة 
باجلرائ��م املرتكب��ة في س��ورية وإعداد ملفات لدع��م اجلهود املس��تقبلية الرامية 
إل��ى محاكمة مرتكبي االنتهاكات حيثما أمكن العث��ور عليهم. وحتتاج هذه اآللية 
إل��ى دعم ال��دول األعضاء ف��ي األمم املتحدة واحملاكم املختصة مبث��ل هذه امللفات 

اجلنائية، لتتمكن من حتقيق أهدافها.
إن كل العملي��ات املس��تمرة والرامي��ة إل��ى دع��وة كل أط��راف الن��زاع إل��ى 
طاول��ة مفاوضات الس��ام بحاجة إلى مراعاة هذه املس��ائل. وينبغي أن تش��مل 
املفاوضات السياسية مسألة إطاق سراح السجناء، ووقف تنفيذ أحكام اإلعدام، 
وإح��داث عملية مس��تقلة ومحايدة جلم��ع املعلومات التي تس��مح بالتعرف إلى 
املفقودي��ن وضحايا االختفاء القس��ري، به��دف بناء الثقة واالطمئن��ان. ولتعزيز 
ه��ذه االلتزامات، يجب أن تلت��زم كل األطراف اإلقرار بهوي��ة احملتَجزين وبأماكن 

االحتجاز، وبالسماح آللية مستقلة معنية بالرصد بالنفاذ إليها.
لقد غادر أكثر من نصف الش��عب السوري بيوتهم، ويتعنّي على كل األطراف 
تقدمي ضمانات بش��أن االحترام الكامل حلق��وق الاجئني والنازحني، مبا في ذلك 
حقوق األرض وامللكية، واحلق في الهوية الوطنية وباقي االس��تحقاقات األخرى 

ِكن األفراد من استعادة حياتهم الطبيعية. البالغة األهمية التي مُتَ
إن الطريق الطويل والعسير باجتاه حتقيق العدالة لفائدة الشعب السوري 
واملس��اءلة بالنس��بة إل��ى املس��ؤولني عن اجلرائ��م الش��نيعة الت��ي ارُتكبت، هي 
مسؤولية مشتركة ملقاة على عاتق املجتمع الدولي، وهذه النتائج لن تتحقق بني 
عش��ية وضحاها أو في ملح البصر. نظل بحاجة إلى املبادرات الدالة على حس��ن 
الني��ة وتدابير بن��اء الثقة، كما ينبغي ل��كل األطراف في هذا الن��زاع أن تبدأ اليوم 
بالعمل من خال القيام بشكل فوري بإطاق سراح كل النساء واألطفال واملسّنني 
واألشخاص ذوي اإلعاقة. ونظل على استعداد لتقدمي املساعدة للشعب السوري 
للعيش مجدداً جنباً إلى جنب، وبش��كل س��لمي: فنحن َندين بذلك للضحايا -أي 

الناجني- وهذا أضعف اإلميان.{

نظمت مجموعات ش��بابية في قطاع غزة وقفة ش��كر وعرفان لدولة قطر على 
ما تقدمه من دعم للقطاع، ورفع املشاركون األعام القطرية والفلسطينية وصوراً 

ألمير دولة قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاني.
وأش��اد املشاركون مبا قدمته وما زالت تقدمه دولة قطر لقطاع غزة بداية من 
عمليات إعادة اإلعمار إلى املس��اعدات اإلنسانية واإلغاثية، خصوصاً املساعدات 
األخي��رة الت��ي قدمه��ا أمير دول��ة قطر بقيمة تس��عة ماي��ني دوالر إلنق��اذ الوضع 

الكارثي في وزارة الصحة في ظل توقف عدد من املستشفيات عن العمل.
وأعلن��ت وزارة الصحة في قطاع غ��زة يوم االثنني عودة احلي��اة إلى املرافق 
الصحي��ة بع��د املنح��ة القطرية إلغاث��ة القطاع الصح��ي، وثمنت ال��وزارة املنحة 

العاجلة التي أعلنتها دولة قطر إلغاثة القطاع الصحي في غزة.
وكان رئي��س اللجن��ة القطرية إلعادة إعمار غزة الس��فير محم��د العمادي قد 
أعلن في مؤمتر صحفي من مجمع الشفاء الطبي تقدمي منحة قطرية بقيمة تسعة 
مايني دوالر، وقال إنه سيجري بدء صرف املنحة القطرية العاجلة إلنقاذ الوضع 

اإلنساني املتردي في قطاع غزة.
وتش��مل املنح��ة القطري��ة توفير الط��رود الغذائي��ة والبطانيات وش��راء غاز 
الطهي، كما س��تغطي شراء الوقود ملراكز وزارة الصحة ملدة شهر واحد، وتتضمن 
املنحة ش��راء األدوي��ة واملس��تلزمات الطبية وترمي��م منازل الفقراء حلل مش��كلة 

اإليجارات.

شباب غزة.. شكرًا قطر
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سباق التسلح النووي حتى نهاية القرن العشرين
الس��اح الن��ووي س��اح فّت��اك، يس��تخدم عمليات 
التفاعل النووي معتمداً في قوته التدميرية على عمليات 
االنش��طار أو االندم��اج الن��ووي، ونتيجة له��ذه العملية 
تك��ون قوة انفجار قنبل��ة نووية صغيرة أكب��ر بكثير من 

قوة انفجار أضخم القنابل التقليدية.
راهن االنتشار النووي

مت تطوي��ر القنبلة النووية ضمن مش��روع مانهاتن 
خال احل��رب العاملي��ة الثانية، حيث ُفّج��رت أول قنبلة 
نووية لاختبار في 16 متوز 1945 بصحراء أالموغوردو 
)Alamogordo( األميركي��ة، وكان ذلك االنفجار ثورة 
ف��ي عالم املواد املتفجرة التي كانت تعتمد على االحتراق 
الس��ريع ملواد كيميائية، تؤدي إلى نش��وء طاقة معتمدة 
فقط عل��ى اإللكترونات في املدار اخلارج��ي للذّرة، بينما 

تستمد القنبلة النووية طاقتها من انشطار نواة الذرة.
وف��ي 29 آب 1949 نف��ذ االحت��اد الس��وفياتي أول 
تفجي��ر جتريب��ي لقنبلة نووية ف��ي كزاخس��تان، وتلته 

بريطانيا عام 1952، ثم فرنسا 1960.
وقد بدأت مرحلة جديدة من نش��ر األسلحة النووية 
-كوس��يلة للدفاع االس��تراتيجي- عندم��ا جنح االحتاد 
الس��وفياتي ف��ي تصني��ع صواري��خ ذات رؤوس نووية 
عابرة للقارات في أيار 1957. واس��تغل جون كندي ذلك 
ف��ي حملته االنتخابية واع��داً بتطوير تقني��ة الصواريخ 
األميركي��ة، وتضيي��ق الفج��وة الت��ي كان��ت ته��دد األمن 

القومي األميركي، وكان له ذلك.
توجد خمس دول أعلنت أنها نووية وقامت بتوقيع 
معاهدة احلد من انتش��ار األسلحة النووية، وهي أميركا 
)6.970 رأس��اً نووي��اً(، واالحتاد الس��وفياتي س��ابقاً/
روس��يا حالي��اً )7.300 رأس(، وفرنس��ا )300 رأس(، 

والصني )260 رأساً(، وبريطانيا )215 رأساً(.
وتضاف لهم الهند )110-120 رأس��اً(، وباكستان 
)120-130 رأس��اً(. وه��ي دول غي��ر موِقّع��ة، ومتتل��ك 
إس��رائيل نح��و )200 رأس ن��ووي(، وكوريا الش��مالية 
)10 رؤوس نوي��ة(، فيم��ا ُتتهم إيران بالس��عي لتطوير 
برنامجه��ا الن��ووي ال��ذي ج��رى احت��واؤه مؤقت��اً عب��ر 

اتفاقية »1+5«.
توج��د ثاثة أنواع رئيس��ية من األس��لحة النووية، 

وهي:
1- األسلحة النووية االنشطارية: وتكمن قوتها في 
عملية االنشطار النووي لعناصر ثقيلة مثل »اليورانيوم 
235« و»البلوتوني��وم 239«، حيث حتَفّز هذه العناصر 
بواس��طة تس��ليط حزمة م��ن النيوترونات عل��ى نواتها 

التي تؤدي النش��طارها إلى عّدة أج��زاء، وكل جزء مكون 
بعد االنش��طار األولي ميلك نيوترونات لتحفيز انش��طار 

آخر، وهكذا تتولد سلسلة من االنشطارات.
2- األس��لحة االندماجية: ويكمن مص��در قوتها في 
عملي��ة االندم��اج الن��ووي الناجت عن احت��اد نوى )جمع 
ن��واة( خفيف��ة الكتل��ة مثل عنص��ر الديتيري��وم وعنصر 
الليثيوم، لتكوين عناصر أثق��ل من ناحية الكتلة منتجًة 
كمي��ات كبي��رة م��ن الطاق��ة، ويطلق عل��ى ه��ذه القنابل 

الهيدروجينية. 
3- األسلحة النووية التجميعية: وجتري صناعتها 
بخطوت��ني بدمج كتلتني، كل منهم��ا دون الكتلة احلرجة 
للوص��ول إلى الكتلة ف��وق احلرجة، ومنه��ا القنابل ذات 
االنش��طار فوق املصّوب وقنابل االنش��طار ذات الضغط 

العالي.
ويض��اف إلى ذلك ما أُطلق علي��ه »القنبلة النظيفة« 
احلرب��ة  رأس  أيض��اً  وتس��مى  النيوت��رون،  قنبل��ة  أي 
اإلشعاعية، وهي ال تدمر املنش��آت ولكنها تبيد الكائنات 

احلّية بكمية النيوترونات املنطلقة منها.
وقد اس��ُتخدمت مجموعة من النظم إليصال القنابل 
النووية إل��ى أهدافها، منها اإلس��قاط احل��ر والصواريخ 
واأللغ��ام  واملدفعي��ة  اجلوال��ة،  والصواري��خ  املوجه��ة 

األرضية وقذائف الهاون.
نظريات التعامل النووي

أدى الس��باق النووي احملموم ب��ني أميركا واالحتاد 
السوفياتي إلى ظهور العديد من النظريات االستراتيجية 

لتحديد ذلك اخلطر وحتييده، ومن أهمها:
1- نظرية الردع النووي: وتعني توافر القدرة التي 
ُترغ��م اخلصم على التراجع عن تصرف معنّي، أو إحباط 
األهداف التي يتوخاها عبر إحلاق خس��ارة جس��يمة به، 
ويرى البعض أن الهجوم األميركي النووي على مدينتْي 
هيروش��يما وناغازاكي اليابانيتني هو الذي منع ستالني 
من نقل قواته من منشوريا للمشاركة في الهجوم األخير 

على اليابان.
2- اس��تراتيجية االحت��واء: وتعتب��ر أول��ى حلقات 
االستراتيجية األميركية في عالم ما بعد احلرب العاملية 
الثانية، وقد وضع أسسها الديلوماسي األميركي جورج 
كين��ان ونفذها الرئيس األميركي ه��اري ترومان، وكانت 
لاحت��اد  التوس��عية  االس��تراتيجية  عل��ى  ال��رد  متث��ل 
السوفياتي بتطويقه بجدار سميك من األحاف والقواعد 

العسكرية.
3- نظري��ة ال��رد )االنتقام( الش��امل: وُتعرف بأنها 

العمل املَتّخذ ملواجهة أي شكل من أشكال العدوان بقدرة 
تدميري��ة هائلة، وهي االس��تراتيجية التي تبنتها أميركا 
بداية خمسينات القرن العش��رين، إذ بلور أسسها جون 

فوستر داالس.
4- اس��تراتيجية ال��رد امل��رن )االس��تجابة املرنة(: 
وتع��رف بأنها املقدرة عل��ى القيام برد فعل حاس��م على 
أي تهدي��د أو هجوم، مبا يتناس��ب وظروف الصراع. وقد 
بل��ور اإلطار النظري له��ا رئيس هيئة األركان املش��تركة 
األميركي��ة اجلن��رال ماكس��ويل تيل��ر وتبنتها ب��اده في 

ستينات القرن املاضي.
5- نظري��ة التدمير املؤكد: وضع هذه النظرية وزير 
الدف��اع األميرك��ي روب��رت ماكنم��ارا، ومفاده��ا أن تعزز 
أمي��ركا مقدرتها على ال��رد بالضربة الثاني��ة إلى أقصى 

ما تس��مح به الظروف، وذلك عبر االحتفاظ بقوات تكون 
م��ن الضخام��ة بحي��ث تس��تطيع أن تدم��ر كل الطاق��ات 
العس��كرية واملدنية والهياكل االجتماعية للخصم، إذا ما 

نشبت حرب نووية تامة بينهما.
ورغم سباق التسلّح والتنافس احملموم بني القوتني 
العظميني؛ فقد برزت أصوات منذ اخلمس��ينات مناهضة 
لعملي��ات االختبار والتس��لح الن��ووي، خاص��ة بعد أن 
أُج��ري ما بني حزيران 1945 وكان��ون األول 1953 أكثر 

من 50 انفجاراً نووياً جتريبياً.
ب��دأت أولى احمل��اوالت للحد من انتش��ار األس��لحة 
النووية عام 1963، حيث وّقعت 135 دولة على اتفاقية 
ُس��ّميت معاهدة احل��د اجلزئي من االختب��ارات النووية، 
وأش��رفت األمم املتح��دة عل��ى ه��ذه املعاهدة، علم��اً بأن 
الصني وفرنس��ا لم توقعا عليها رغم أنهما من الدول ذات 

الكفاءة النووية.
في عام 1968؛ ُوقِّع على معاهدة احلد من انتش��ار 
األس��لحة النووي��ة، ولكن الهند والباكس��تان ل��م توقعا 
عليها، فيما انس��حبت منها كوريا الش��مالية عام 2003، 
وف��ي 1978 قدم��ت أمي��ركا تعه��داً بع��دم اللج��وء إل��ى 
اس��تخدام الس��اح النووي ضد الدول التي ال متتلكه، ثم 
التزمته ال��دول النووية األخرى، كم��ا وقعت أميركا على 
معاهدة احلد من انتش��ار األس��لحة 

النووية عام 1994.
أُق��رت  أيل��ول 1996  وف��ي 10 
ُس��ّميت »معاهدة  معاه��دة جدي��دة 
احل��د الكلي م��ن إج��راء االختبارات 
النووية«، وفيها ُمنع إجراء أي تفجير 
النووي��ة، حت��ى ألغ��راض  للقناب��ل 
س��لمية، ووقع��ت عليه��ا 71 دول��ة 
فيما تأخرت 41 دولة عن التوقيع أو 

املصادقة على توقيعها.{

بقلم: فايز الدويري

روسيا.. واحتماالت الحرب
بين إيران والكيان الصهيوني

بقلم: بشير البكر

كادت أن تندلع احلرب الس��بت املاضي، على أرض سورية بني إسرائيل وإيران، ولكن جملة من 
العوامل حالت دون ذلك، أولها التدخل الروسي لدى الطرفني، من أجل ضبط النفس، واحترام قواعد 
االش��تباك التي وضعتها موس��كو منذ تدخلها العس��كري املباشر على األراضي الس��ورية في  أيلول 

.2015
هناك إجماع على أن الطرفني غير مستعدين خلوض احلرب الشاملة في هذا الظرف، لكنها رمبا 
كانت س��تقع دون تخطيط مس��بق، لو أن احلادث خرج عن مس��اره قلياً، وأدى إلى خسائر أكبر في 
اجلانب اإلس��رائيلي. ومع ذلك، لم يكن رد إس��رائيل متناسباً مع »االستفزاز« اإليراني بإرسال طائرة 
من دون طيار مسلحة بصاروخ، كي حتوم في أجواء فلسطني احملتلة، وأعلن اجليش اإلسرائيلي أن 

الهجوم اإلسرائيلي داخل األراضي السورية هو األكبر منذ عام 1982.
قامت إس��رائيل ب� 12 غارة على أهداف عس��كرية، منه��ا أربعة أهداف إيراني��ة، والباقية تابعة 
جلي��ش النظام ضمن منظومة الدفاع اجل��وي التي حتركت بفعالية هذه املرة، وأطلقت 20 صاروخاً 
باجتاه الطائرات احلربية اإلسرائيلية، وأصابت واحدًة منها، األمر الذي يشكل مفاجأة في املقاييس 

كافة.
يجدر هنا التوقف أمام املوقفني اإليراني والروسي، ألن طهران وموسكو تتحكمان بجزء كبير من 
سورية، وتتشاطران القرار الرسمي، وال ميكن أن يحصل تطور من هذا املستوى من دون أن يعنيهما 

مباشرة.
صار واضحاً أن إيران أرادت توجيه عدة رس��ائل من إرس��ال الطائ��رة دون طيار. والهدف األول 
هو صرف االهتمام اإلس��رائيلي عن التحضيرات اجلارية منذ أس��بوعني للتصعيد مع حزب الله في 
لبن��ان، وجّرها نح��و األراضي الس��ورية. والهدف الثاني محاول��ة للرد على الغ��ارة األميركية التي 
استهدفت املليش��يات التابعة إليران وروسيا في منطقة شرق الفرات، وذهب ضحيتها أكثر من مائة 
قتيل من هذه املليش��يات التي حتّركت بقرار إيراني، من أجل الس��يطرة على حقول النفط والغاز في 
محيط دير الزور التي استولت عليها »قوات سورية الدميوقراطية« الكردية. وقد سبق لواشنطن أن 

أكدت أن منطقة شرق الفرات ستكون خاضعة للسيطرة الكردية فقط.
أما الرس��الة اإليرانية الثالثة فموجهة إلى موس��كو التي تعمل، يوماً بعد آخر، على االس��تحواذ 
على القسط األكبر من القرار، في ما يخص الوضع في سورية. وتبني خال األشهر األخيرة أن وتيرة 
العمل اإليراني الروس��ي املش��ترك قد خّفت، مع صدور عدة مواقف صريحة بأن روسيا سوف تتكفل 
بإخ��راج املليش��يات اإليرانية من س��ورية، األمر ال��ذي تعتبره إي��ران من احملّرمات، ف��ي وقت بدأت 

بتكثيف عملية استقدام مليشيات عراقية إلى سورية، وتوجيه بعضها إلى منطقة اجلوالن.
لم تكن إيران لترس��ل طائرة من دون طيار نحو إس��رائيل، أو أن ترد إسرائيل بغارات مكثفة على 
12 هدفاً عس��كرياً داخل س��ورية دون علم موس��كو، وكذلك التصدي للغارات باس��تخدام بطاريات 
صواريخ س��وفياتية الصنع. ومن هنا، يطرح املوقف الروس��ي شبه املتفرج أسئلة كثيرة. هل أرادت 

موسكو ترك الطرفني يصان إلى حاّفة احلرب، ثم تدخلت لضبط املوقف؟
قد تك��ون اخلطوة اإليرانية ذات أه��داف تكتيكية، لكنها طرحت عدة حقائ��ق. األولى أن احتمال 
احلرب بني إس��رائيل وإيران وارد جداً. الثانية، أن س��احة احلرب بني إيران وإس��رائيل لن تكون في 
لبن��ان، وإمنا في س��ورية، ولدى إس��رائيل أه��داف ثمينة. الثالثة، أن روس��يا لن متان��ع في توجيه 
إسرائيل ضربة كبيرة إلى إيران في سورية، تنهي وجودها العسكري ونفوذها السياسي كلياً. وهذا 
األم��ر الحظه خبراء روس حتدثوا عن إيران، أنها بدأت تثير متاعب لروس��يا، بعدم احترام اخلطوط 
احلم��راء الت��ي حددتها إس��رائيل لها في س��ورية، باالتفاق م��ع روس��يا، وكلها تتعلق بنف��وذ إيران 

وحضورها العسكري في سورية.{

عائلة سلمان العودة تزوره ألول مرة بسجنه 
ماذا قالت؟

الس��عودية لم تستجوب الش��يخ أو توجه اتهاماً 
إلي��ه، ووضعته في احلبس االنف��رادي. وأضاف 
أنه يعتقد أن الداعي��ة محتجز ألنه لم ميتثل ألمر 
من السلطات بنش��ر نص محدد على تويتر لدعم 
حصار قط��ر الذي تق��وده الرياض من��ذ حزيران 

املاضي. 
وب��دالً م��ن ذل��ك نش��ر تغري��دة ف��ي 9 أيلول 
املاض��ي جاء فيها »اللهم ألف ب��ني قلوبهم ملا فيه 
خير ش��عوبهم« يقصد بني القادة في الس��عودية 

وقطر. 
واس��تنكرت هيئات وش��خصيات إس��امية 
اعتق��ال الع��ودة وع��دد من العلم��اء، داعي��ة إلى 

اإلفراج الفوري عنهم.{

متكن��ت عائل��ة الداعية الس��عودي الش��يخ 
س��لمان العودة يوم الثاثاء املاض��ي من زيارته 
ألول مرة في س��جن ذهب��ان مبدينة ج��دة غربي 
الس��عودية، وذلك حسبما ذكر جنله عبد الله في 

تغريدة على موقع تويتر.
وأوض��ح عبد الل��ه أن العائل��ة اطمأنت على 
صحة الش��يخ وأنه بحالة طيبة ومفعم باحلياة 
كعادت��ه، وأن األج��واء إيجابية. وه��ذه أول مرة 
حتققت زيارة أهلي للوالد الشيخ سلمان العودة 
في س��جن ذهب��ان، وهو طي��ب ومفع��م باحلياة 

كعادته واحلمد لله.
ونسأل الله أن يكون األسوأ قد انتهى.

وقبل أس��بوع ذكر العودة االب��ن في تغريدة 
له على تويتر كذلك أن والده اتصل به من س��جن 
ذهب��ان وهو بخي��ر وعافية، متمني��اً أن يتمم الله 

عليه بالفرج العاجل. 
ونش��ر عبد الله العودة نهاية الشهر املاضي 
تغري��دة ق��ال فيها إن وال��ده نقل إلى املستش��فى 
بعدم��ا قض��ى أكثر م��ن أربعة أش��هر في س��جن 

انفرادي. 
واعتق��ل العودة، وه��و من أبرز وج��وه تيار 
الصحوة في الس��عودية منتص��ف أيلول املاضي 
ضمن حملة اعتقاالت قالت السلطات إنها موجهة 
ضد أش��خاص يعملون لصال��ح جهات خارجية 

ضد أمن اململكة.
الس��لطات  إن  األس��رة  أف��راد  أح��د  وق��ال 
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تجّليات الفشل اإلماراتي في الجناية على الهوّية اإلسالمية

متحدث الحكومة التركية ينفي دخول قوات مرتبطة بالنظام السوري إلى عفرين

كان مجل��س التع��اون اخلليج��ي )تأس��س عام 
1981( منوذج��اً واع��داً ملنظم��ة إقليمي��ة تعاهدي��ة، 
أتيح��ت لها عوامل التقارب املوش��ك عل��ى االحتاد في 
دينه��ا ولغته��ا، ونظمه��ا االقتصادي��ة واالجتماعي��ة 

والسياسية والدبلوماسية، واالتصاالتية واملرورية.
وكان��ت ق��ادرة أيض��اً عل��ى النجاح في م��ا بدأت 
دراس��ته أو تقليب ال��رأي فيه، من توحيد سياس��اتها 
النقدية والثقافي��ة والرقابية واجلوازاتية، والتربوية 
والعمالي��ة والتجاري��ة والصحية والتأميني��ة. لكنها 
عان��ت -في الس��نوات اخلم��س األخيرة- م��ن أزمتني 
فكريت��ني عاصفت��ني، كانت��ا وال ت��زاالن مبثاب��ة فتيل 
جاهز لاحتراب احلقيقي، وليس لاختاف املتصاعد 

فحسب.
األزمة األولى هي أزمة الهوية املتمّناة؛ وباختصار 
ش��ديد غي��ر مخ��لٍّ وغي��ر متج��اوز، ف��إن ه��ذه األزمة 
تصاع��دت مع إحلاح »أبو ظبي« عل��ى إيثار وتفضيل 

الهوية املفرغة من اإلسام وتعاليمه احلياتية.
وق��د ب��دت ه��ذه الرغبة كأنه��ا توجه��ات حديثة 
الظه��ور أو الب��زوغ عل��ى أي��دي احل��كام الظبياني��ني 
احلاليني، حتى وإن كانت لها جذور دالة في ما مضى، 
مما كان يس��تنكره كثيرون على هذه السلطة سراً من 
س��ماحها العلني ببع��ض املمنوعات الش��رعية، دون 
اضطرار أوحاج��ة إلى التصريح الرس��مي بالرأي في 

هذا التجاوز اخللقي واالجتماعي والديني.
وقد تدحرج��ت التوجه��ات اجلدي��ة الداعية إلى 
تفريغ الهوية من الدين حتى وجدت نفسها محاصرة 

نفى املتحدث باس��م احلكومة التركية، نائب رئيس 
ال��وزراء »بكر بوزداغ« أنباء اعتزام دخول قوات مرتبطة 

بالنظام السوري إلى عفرين.
ج��اء ذلك ف��ي مؤمت��ر صحفي، ي��وم االثن��ني، مبقر 
رئاس��ة ال��وزراء ف��ي العاصم��ة أنق��رة، عق��ب اجتم��اع 
للحكومة. وأش��ار إلى أن االجتماع بح��ث قضايا متعلقة 
باألمن الداخلي واخلارجي للباد على رأس��ها التطورات 

في سوريا.
وقال ب��وزداغ: »رغ��م أن وكالة »س��انا« الس��ورية 
الرس��مية أوردت أنباء عن اعتزام قوات مرتبطة بالنظام 
الس��وري دخ��ول عفري��ن، إال أن الس��لطات الرس��مية لم 
تؤكده��ا، وبالتالي فهي أنباء ال متت إلى احلقيقة بصلة، 

وال عاقة لها بالواقع«.
وحذر بوزداغ من أن تفكير النظام السوري بإرسال 
وح��دات عس��كرية حلماية تنظي��م »ب ي د/ ب��ي كاكا« 
اإلرهاب��ي ف��ي عفرين أو اتخ��اذه خطوات به��ذا االجتاه، 

سيؤدي إلى كوارث كبيرة بالنسبة إلى املنطقة.
وحول عملية »غص��ن الزيتون« اجلارية في عفرين 
حالياً، أش��ار بوزداغ إلى أن ع��دد اإلرهابيني الذين جرى 

حتييدهم في إطار العملية بلغ 1651 إرهابياً.
وش��دد على أن العملية مستمرة بحزم حتى حتييد 
آخ��ر إرهابي في املنطق��ة، وأن تنظيمي »ب ي د« و»ي ب 

ك« اإلرهابيني يعتبران عدواً مشتركاً لتركيا وسوريا.
وق��ال بهذا الص��دد: »ألن التنظيمني تش��كا من أجل 
تقس��يم الدولة في س��وريا وأرضه��ا، وزعزع��ة وحدتها 
السياس��ية، كما أنهما يشكان تهديداً على وحدة أراضي 
الدول��ة التركي��ة، وأمن احلدود، وعل��ى أرواح وممتلكات 

املواطنني«.
وأعرب عن اعتقاده بأن »النظام الس��وري لن يتخذ 
خطوة إرس��ال جنود إل��ى عفرين، ألن ذلك من ش��أنه أن 
ي��ؤدي إل��ى مش��اكل في املنطق��ة، كم��ا أنه يعن��ي ضوءاً 
أخضر نحو تقس��يم الدولة الس��ورية«، وأضاف: »لذلك 

فالنظام لن يتخذ خطوة تؤدي إلى تقسيم الباد«.
وحول االتصال الهاتفي بني الرئيسني التركي رجب 
طي��ب أردوغ��ان والروس��ي فادميي��ر بوتني )ف��ي وقت 
س��ابق(، بنّي بوزداغ أن موقف ورؤية تركيا وروس��يا لم 
يتغيرا عما كانا عليه قبل انطاق عملية غصن الزيتون.

وتط��رق أيضاً إلى االتص��ال الهاتفي ب��ني أردوغان 
أن  عل��ى  مش��دداً  روحان��ي،  حس��ن  اإليران��ي  ونظي��ره 
احملادث��ات ال ت��زال متواصلة بني تركيا وإيران وروس��يا 

من أجل إيجاد حل للمشاكل في سوريا.
وأعلن أن وزراء خارجية البلدان الثاثة سيجتمعون 

معنوياً، وأنه ليس لنجاتها س��بيل من هذا احلصار إال 
برف��ع راية العلمانية باملعنى املس��رف، الذي يس��دل 
عل��ى املصطلح -الذي لم ميلك من أمره ش��يئاً- أمنية 

البعد كلية عن الدين ومجافاته أيضاً.
ومن العجيب أن أياً من الدول اخلمس األخرى في 
مجلس التعاون اخلليجي ليس��ت عل��ى أي درجة من 
درجات االس��تعداد املعنوي وال النفس��ي، للسير وراء 
اإلمارات ف��ي التعبير الصريح املتح��دي، أو فلنقل في 

اإلعراب الواضح عن قبول مثل هذا التوجه.
ب��ل إن الرف��ض ال يقف عند ح��دود الدول اخلمس 
ف��ي مجلس التع��اون، بل ميت��د إلى غالبي��ة اإلمارات 

في 14 آذار املقبل في العاصمة الروسية موسكو، إضافة 
إل��ى اجتماع آخر في 16 من الش��هر نفس��ه في العاصمة 

الكازاخية أستانة.
وفي وقت سابق، قال وزير اخلارجية التركي مولود 
جاوي��ش أوغل��و في مؤمتر صحف��ي مع نظي��ره األردني 
أمي��ن الصفدي إن��ه »ال مش��كلة إن كان النظام الس��وري 
س��يدخل عفرين م��ن أج��ل تطهيرها م��ن »ي ب ك«، لكن 
إّن كان دخوله��م حلماية هذا التنظيم، فا أحد يس��تطيع 

إيقاف اجلنود األتراك«. 
كام جاوي��ش أوغل��و ج��اء تعليق��اً على أنب��اء عن 
اعت��زام »قوات ش��عبية« تابعة للنظام الس��وري دخول 
منطق��ة عفري��ن عقب اتفاق بني نظام األس��د و تنظيم »ب 

ي د/ بي كا كا« اإلرهابي. 
ومنذ 20 كانون الثاني املاضي، يستهدف اجليشان 
»غص��ن  عملي��ة  ضم��ن  احل��ر«،  و»الس��وري  الترك��ي 
الزيتون«، املواقع العس��كرية لتنظيم��ي »ب ي د/بي كا 
كا« و»داع��ش« اإلرهابي��ني، م��ع اتخاذ التدابي��ر الازمة 

لتجنيب املدنيني أية أضرار.
وف��ي م��ا يتعل��ق مبدين��ة منب��ج التابع��ة حملافظة 
حلب ش��مالي س��وريا، وانتش��ار تنظيم »ب ي د/ بي كا 
كا« االرهاب��ي فيها، أوضح ب��وزداغ أن باده اتفقت على 
تشكيل ثاث آليات مختلفة مع وزير اخلارجية األمريكي 
ريكس تيلرس��ون، خال زيارته األخيرة لتركيا األسبوع 

املاضي. 
وأشار إلى أن اآللية األولى تتعلق بسوريا، والثانية 
بالقضايا العدلية، والثالثة باملجريات في العراق وعلى 

رأسها منظمة »بي كا كا« اإلرهابية. 
وأض��اف أن البلدي��ن سيناقش��ان في إط��ار اآلليات 
كاف��ة القضاي��ا العالق��ة بينهم��ا ويضع��ان ف��ي نهاي��ة 

املباحثات مخرجات تصدر عنها. 
البلدي��ن ف��ي  وأك��د أن أول اجتم��اع س��يعقد ب��ني 
العاصمة األمريكية واشنطن في هذا اإلطار، بتنسيق من 
وزي��ري اخلارجية ريكس تيلرس��ون، ومول��ود جاويش 
أوغلو. وش��دد على أن األوضاع في مدينة منبج ستكون 
من بني املسائل التي سيناقشها اجلانبان في االجتماع. 

وأضاف متحدث احلكوم��ة التركية أن موقف باده 
واض��ح ج��داً إزاء مدينة منبج، مبين��اً أن »من الضروري 
تطهي��ر منبج من العناصر اإلرهابي��ة التابعة لتنظيمات 

ب ي د/ ي ب ك/ كا جي كا/ داعش«. 
وأك��د أنه ف��ي حال ع��دم س��حب الوالي��ات املتحدة 
التنظيمات اإلرهابية م��ن منبج، فإن ذلك يعني مواصلة 

تلك التنظيمات تشكيل تهديد لتركيا. 

الس��بع التي تضمها دولة اإلم��ارات العربية املتحدة، 
رغ��م أنها -بحكم طبيعة النظ��ام االحتادي- ال تتصل 
بالعالم في تعبيرها عن اجتهاداتها السياس��ية داخل 

كيان دولة اإلمارات.
وم��ع أن اإلم��ارات صادف��ت كثي��راً م��ن عناص��ر 
احل��ظ املوات��ي في دعوته��ا امللح��ة إلى فكرته��ا؛ فإن 
الل��ه س��بحانه وتعال��ى قّي��ض لإلصال��ة اإلس��امية 
والعربية من استطاع توظيفها في القضاء املبرم على 
الني��ات اإلماراتية، مبجرد خروجها من قمقم الس��رية 

وتابع ب��وزداغ: »تركيا ال تتغاضى ع��ن التهديدات 
املوجهة ضدها؛ لذا، إن إخراج اإلرهابيني من منبج يشكل 

أمراً في غاية األهمية بالنسبة إلى مستقبل بادنا«. 
وقال: »في حال ع��دم احلصول على نتائج من هذه 
املباحثات )مع األمريكيني(، فإن الكلمة األخيرة ستصدر 
عن تركيا«. وأردف: »وعندها ستطهر )تركيا( اإلرهابيني 

في منبج كما تطهرها حاليا في عفرين«.{

إلى العل��ن عبر تس��ريبات البري��د اإللكتروني لعراب 
االنسحاق الفكري اإلماراتي في واشنطن.

ل��م تك��ن املواجهة ب��ني التوجه��ني -اللذي��ن كانا 
ال ي��زاالن غائم��ني ف��ي التعبير ع��ن جوهريهم��ا- من 
املواجهات التي توصف بأنها س��هلة أو صعبة، لكنها 
كان��ت مواجه��ة ف��ي وص��ف املكن��ون قب��ل توصيفه، 
واملع��روف أن مثل هذه املواجه��ات ال تتطلب إال مهارة 
الدفع بها إلى املبارزة العلنية احلاسمة، للقضاء على 

تناميها الصامت اخلبيث.
وهي بذلك تعتمد على استقصاء كل وسيلة كفيلة 
بتفجي��ر اخل��اف في الن��واة الصلب��ة، إلفق��اد الكيان 
العقدي جوهره الض��ام )أو املؤلف( ألطرافه، ومن ثم  
تتس��اقط  هذه األطراف بطريقة تلقائية يتبعثر معها 

النفوذ احلضاري الواسع للدين اإلسامي.
وم��ن فض��ل الله أن س��طوة اإلم��ارات ل��م تكن قد 
حتس��بت أصاً لوجود ما ميكن توصيف��ه بأنه تقنية 
التصوي��ب الذكي، التي اس��تحضرت اله��دف وأبرزت 
معامله ف��ي امليدان، قب��ل أن تصّوب عليه تس��ديداتها 
املبارك��ة الت��ي جعل��ت اإلم��ارات تنصرف متام��اً عن 
احملاججة في ما كانت تس��تهدفه ف��ي قضية الهوية، 

وعاقة هذا االستهداف مبحاصرة قطر سبباً.
ث��م تقلص��ت إمكاني��ة النج��اح ف��ي حتقي��ق هذا 
االس��تهداف املتجني مع صمود قطر، الذي اس��تند في 
املق��ام األول إل��ى تعويلها عل��ى اإلفادة م��ن اعتزازها 

الواثق بهويتها املستمسكة بالدين.
وف��ي حقيقة األمر؛ فإن القضية ف��ي هذا التنافس 
اخلفي لم تكن توسطاً وال اعتداالً فحسب، على نحو ما 
تعّود السياس��يون وصف الرؤي قياساً على موقعها 
من مس��طرة اليمني واليس��ار؛ بل كان املوقف القطري 
-في مجمله وتفاصيله- تعبيراً عن العدل اإلس��امي 
نفس��ه، ال عن االعتدال الفكري الناشئ عن تغليب قيم 

بقلم: محمد اجلوادي

غضب في ماليزيا
لسابقة تطبيع مع إسرائيل

أنظم��ة األمم املتحدة، وه��ي التي قدم��ت الدعوة 
للوفد اإلسرائيلي وليست احلكومة«.

ف��ي املقاب��ل، لم تقتن��ع مؤسس��ات وأحزاب 
ماليزي��ة به��ذا التنصل م��ن املس��ؤولية، ونّددت 
مبا اعتبرته س��ابقة تطبيعية قد تضر بش��عبية 
احلكوم��ة املاليزي��ة التي ك��ررت مواقفها برفض 

إقامة أي عاقات مع إسرائيل.
ورأى البعض في قب��ول دعوة األمم املتحدة 
الوطني��ة  الس��يادة  ع��ن  تن��ازالً  لإلس��رائيليني 
املاليزي��ة، حيث ق��ال رئيس مجلس املؤسس��ات 
إن  احلمي��د  عب��د  عزم��ي  املاليزي��ة  اإلس��امية 
احلكومة هي صاحبة القرار فيمن يس��تقبل على 

أرضها أو يرفض.{

وص��ف سياس��يون وناش��طون ماليزي��ون 
زيارة الوفد اإلس��رائيلي لبادهم بأنها »فضيحة 
م��ن العيار الثقيل«، وقالوا إن احلكومة تس��ترت 
عل��ى الزيارة، وبررتها ب��أن األمم املتحدة هي من 
وجه الدعوة إلى الوفد اإلسرائيلي للمشاركة في 

مؤمتر دولي.
وتب��رأت احلكوم��ة املاليزية من مس��ؤولية 
مش��اركة وف��د إس��رائيلي في املنت��دى احلضري 
العامل��ي ال��ذي عق��د برعاي��ة األمم املتح��دة ف��ي 

كواالملبور.
وقال أش��رف وج��دي دس��وقي نائ��ب وزير 
الش��ؤون الديني��ة املالي��زي: »نح��ن ثابتون في 
ه��ذه القضية، وال دخل للحكومة ألن علينا التزام 
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اإلسام.
ومع هذا؛ فإنن��ا ال ننكر وال يجوز لنا أن نتغاضى 
عن أن اإلمارات بدأت دورة جديدة من دورات توظيف 
اخلباث��ات االستش��راقية ف��ي تكدي��ر صف��و الصورة 
اإلس��امية، من أجل ابراز وس��ط متعّكر يس��هل عليها 
الصي��د فيه؛ ونحن ال منل��ك إال أن ندعو الله أن ينتصر 

احلق بأهله فيما هو قادم كما انتصر في ما مضى.
األزم��ة الثاني��ة س��أبدأ ف��ي تناوله��ا م��ن منظور 
بيولوج��ي، وهو ح��رص الكائن��ات احلية عل��ى بقاء 
اجلن��س والنوع، وهم��ا هدفان جوهري��ان في تكوين 
الكائن��ات احلية عقلياً ووجدانياً وس��لوكياً، حتى إنه 
ميكن تفس��ير التزواج بني كل ذك��ر وأنثى بالرغبة في 
بق��اء النوع أو بالقي��ام بالواجب جتاه بق��اء النوع أو 

اجلنس.
لكن جوهر املشكلة الفكرية -التي مّنتها اإلمارات 
وتبّنته��ا- حت��ى جعلتها أزم��ة؛ كان ق��د متركز حول 
إمي��ان فلس��في قدمي بالق��ول إن الوجود املس��تحوذ ال 
يتحق��ق إال بإفناء م��ن يتطلع إلى أي ق��در من احللول 
أو االحت��اد، وم��ن ث��م ُيصب��ح إفن��اء اآلخ��ر ه��و احلل 
الوحيد. وذلك بدالً مما تفترضه الروح العسكرية غير 
التوس��عية من القول بأن الوجود اآلم��ن على القمة ال 
يتحقق إال بإضعاف املنافس وليس قتله، أو ما تنادي 
ب��ه القيم الرياضية العليا من القول بأن الوجود اآلمن 
على القمة ال يتحقق إال بوجود املنافس أوالً وبالتفوق 

املتجدد على املنافس.
ومع وجود سلسلة من األخطاء العملية املستندة 
إل��ى بناء فلس��في جامد وقاص��ر؛ انخرط��ت اإلمارات 
بنفس��ها في س��ياق معاٍد متاماً لإلس��ام، ال لشيء إال 
ألن كل مس��لم مع��رض ألن يكون مس��لماً ملتزماً، وكل 
مس��لم ملتزم معرض ألن يك��ون مس��لماً متديناً، وكل 
مس��لم متدين مس��تعد أو قاب��ل ألن يك��ون إخوانياً أو 
هو بالفعل مشروع إخواني، وكل إخواني هو مشروع 

ملسلم متطرف، وكل متطرف هو مشروع إلرهابي.
وم��ن ثم؛ ف��إن احل��ل الناجع هو حل املس��ألة من 
بدايته��ا مب��ا يس��مى جتفي��ف املناب��ع، وه��و التعبير 
الس��حري ال��ذي راق وزراء الداخلي��ة الع��رب حت��ى 
عمله��م  كتال��وج  ف��ي  األول  الس��طر  مبثاب��ة  أصب��ح 

السياسي واألمني معاً.
وهكذا، وبعيداً عن الصواب واخلطأ في اقتناعات 
اإلمارات اجلبرية؛ فإن مجال التحقق الفكري لنظريتها 
في إرهابية حماس أو اإلخوان املس��لمني -على سبيل 
املثال- يبقى ف��ي دائرة الفرضيات املتجنية، بنس��بة 

املسؤولية إلى من هو غيرمسؤول أصاً.
ويقتضي منا اإلنصاف أن نش��ير إلى أن اإلمارات 
نفس��ها قد حمّل��ت بوضوح إل��ى أن س��بب جلوئها إلى 
ه��ذا التجني ه��و حرصها املش��روع عل��ى الوقاية من 
انقابات مدنية إسامية محتملة، على غرار ما فهمته 
من أن مآالت ومسيرات ومصائر ثورات الربيع العربي 
ف��ي النهاية جتعله��ا تبدو كأنه��ا انقابات إس��امية 

ودميقراطية في ذات الوقت.
في مثل ه��ذه التيارات اجلديدة أو الناش��ئة على 
غي��ر توق��ع؛ ف��إن ألفب��اء العل��م االجتماعي يق��ول إن 
الس��بيل األمثل للتعامل مع هذه التوجهات -التي هي 
بطبيعتها واسعة الطيف- هو االستقصاء، عن طريق 
فت��ح  كل القن��وات املمكن��ة للتاق��ي واحل��وار مع كل 
االجتاهات املتاح��ة واألفكار املطروح��ة، والبناء على 

فرص التعاون والتاقي.
إال أن اإلم��ارات -ف��ي نوب��ة م��ن نوب��ات التنك��ر 
للماض��ي وحكمته- قررت أن تنته��ج نهجاً مخالفاً ملا 
بنت مؤسس��اتها عليه، من حب االستقصاء واالنفتاح 
عل��ى كل اجلبه��ات، وقد نهج��ت اإلمارات ه��ذا النهج 
اجلدي��د ألس��باب ليس��ت كيميائي��ة وال فيزيقي��ة وال 

بيولوجية.
وم��ن العجي��ب أن حساس��ية اإلم��ارات جتاه ما 
السياس��ي«  األدبي��ات املعاص��رة  »اإلس��ام  س��ّمته 
حتولت تلقائياً من نهج االستقصاء إلى نهج اإلقصاء، 
أكث��ر تفصي��اً- حتول��ت م��ن أس��لوب  أو -بعب��ارة 
االس��تقصاء بفوائده املضمونة التي جربتها اإلمارات 
نفسها في ميادين أخرى، إلى قرار اإلقصاء مبا يتطلبه 

من العداوة والتعدي والتجني.
ب��ل مبا تطور إلي��ه فعا في أزمة حص��ار قطر من 
جل��وء اإلم��ارات -مس��تعينة مباءته��ا املالي��ة- إلى 
محاول��ة لم تنجح، لفرض قس��ري لرؤيته��ا القاصرة 
عل��ى م��ن ل��م ي��ر فيه��ا إال الع��وار الفك��ري واخل��واء 

اإلنساني.
ومن املدهش أن الس��باق القطري اإلماراتي -منذ 
ان��دالع ث��ورات الربي��ع العربي- ق��د تبل��ور على هذا 
النح��و، الذي ل��م تكن اإلم��ارات تتوقع��ه حني فضلت 
اإلقصاء على االستقصاء، واستهدفت التجني دون أن 
حتقق التجلي، الذي سرعان ما سار في طريق املنطق 

السليم ليكون من نصيب قطر.{

في الَوْأِد الذاتِيّ آلمالنا وطموحاتنا.. بعد الثورات العربّية

املبادرة وانهيار املناعات الوطنية، إلى أن أصبحت ساحات حروب إقليمية ودولية 
بالوكال��ة. األخطر أن الصراعات ف��ي تلك الدول حتولت، ف��ي مقاربة أنظمة عربية 
أخرى، إلى فرص استثمارية في االستبداد، ومن ثَمّ تراهم ميّولون الفوضى والقتل 
والدمار فيها، ليضعوا ش��عوبهم أمام االس��تبداد الذي تعيش��ون حتته، مبا يعنيه 
من اس��تقرار، ولو كان حتت حذاء ثقيل الوطأة، أو املغام��رة بالعيش، كما آخرون، 
حتت فوضى عارمة ال تبقي وال تذر، قتاً وسفكاً وتدميراً. إنه خياركم، أما اإلصاح 

فانسوه.
ينس��حب املنطق نفس��ه على ما عرفته دول أخ��رى َحلَّْت بس��احتها الثورات، 
وحتدي��داً مصر وتونس. ولع��ل اجلميع ما زال يذك��ر كيف مَتّت َهْنَدَس��ُة الفوضى 
فيهما من عصابات احلكم احمللية، بدعم وإس��ناد من دول كاإلمارات والس��عودية، 
وأخ��رى أجنبي��ة، وصوالً إل��ى انقاب دم��ويٍّ في مص��ر، وآخر أبيض ف��ي تونس. 
واليوم، يوضع الش��عب املص��ري أمام خيارين م��رة أخرى، القب��ول بحكم طاغية 
فاش��ل على كل الصع��د، أو وق��وع الكارثة. ألم يقل السيس��ي، قبل أس��ابيع قليلة، 
مهدداً املصريني، إنه لن يس��مح بتكرار ما جرى قبل س��بع س��نني من ثورة، محذراً 
إياهم: »إنتو باين عليكم متعرفونيش صحيح«! املش��كلة أن السيسي الذي يعتقل 
كل من يجرؤ على التفكير في الترش��ح ضده، مدنياً أو عس��كرياً، يدير دولة فاش��لة 
بامتي��از، سياس��ياً وأمنياً وعس��كرياً واقتصادياً واجتماعياً. ولكن ه��ذا كله ال يهم، 
فالشعب املصري، حسب هذا املنطق، مطالب بأن يحمد الله على نعمة »االستقرار« 
حتت حذاء العس��كر الذين تخلوا عن مهمة حراسة الثغور، وانهمكوا في االستثمار 

والفساد والبلطجة. 
باختص��ار، احلل��م العربي ال مي��وت ذاتياً، إنه يتع��ّرض لعملية اغتي��ال َوَوأٍْد 
وحش��ي، وه��ذا طبيعي متوقع من أع��داء الداخل واخلارج. األده��ى أن كثيرين من 
نخبنا وش��عوبنا متواطئة في عملية ال��َوأِْد الذاتي آلمالن��ا وطموحاتنا، على األقل 
بالقبول بترسيخ قناعة دنيئة، يراد فرضها علينا، مفادها أننا لسنا أهاً ألن نعيش 
بش��راً أحراراً. ولذلك، أَيّ محاولة جادة إلح��داث تغيير إيجابي في الفضاء العربي 

ينبغي أن تأخذ في اعتبارها هذه احلقيقة املؤسفة وهدم أساساتها. 
االنفج��ار العربي قادم، ش��ئنا كش��عوب ونخ��ب وأنظمة، أو أبين��ا. قد ال يكون 
انفج��اراً إصاحياً بقدر ما قد يكون انفجاراً اقتصادي��اً واجتماعياً، لكنه انفجار في 
كل األح��وال، ونحن إن لم نحس��ن التحضير له واإلعداد لتوجيه��ه والتعامل معه، 

لُّ بنا. فإنه سيكون، ال قّدر الله، كارثة أخرى حَتُ
احلزازي��ات اإليديولوجي��ة والسياس��ة واحلزبية والش��خصية الت��ي عرفتها 
الثورات، قبل س��بع س��نني، مثل��ت حاضنة مثالية لنخر جذعها، س��محت بتس��لل 
س��وس الث��ورات املض��ادة إليه��ا. ال ينبغ��ي أن يح��دث ه��ذا م��رة أخ��رى، وتهيئة 
األرضي��ة ينبغ��ي أن تبدأ فوراً. معركتنا األس��اس ه��ي احلرية، ثم بعد أن تس��تقر 
األمور، ونؤس��س بنية مؤسساتية صلبة، ووعياً وممارسة راسختني، نتجادل في 

إيديولوجيا الدولة. بغير ذلك، فلننتظر طوفانا آخر.{

م��ع الفوضى العارمة التي دخلناها، نح��ن العرب، في مرحلة ما بعد الثورات 
العربي��ة التي انطلقت أواخر عام 2010 ومطل��ع 2011، عادت لغة اليأس واحَلِطّ 
من الذات، لتس��يطر على خطاب كثيرين مَنّا، على أساس أننا ال نستحق احلرية، ال 
جينياً وال ثقافياً، وأن األصل فينا أن نبقى موضوعاً لاس��تبداد واغتصاب اإلرادة. 
ه��ذا املنطق ف��ي التفكير )أو الامنط��ق( حاضر فعاً في اخلطاب العربي الش��عبِيّ 
اليوم��ي، ب��ل إن��ه ميضي أبع��د من ذلك ف��ي لعن فك��ر الث��ورة والتمرد عل��ى الظلم 

والطغيان، فلواله ملا نزل القتل في ساحاتنا، وملا حلق بها الدمار.
مبدئياً، ميكن نقد أس��لوب التفكير الس��ابق من ناحية أنه ينزع اإلنس��انية عن 
املواطن العربي، غير أن املش��كلة أن املواطن العربي نفس��ه هو من ميارس��ها بحق 
ذات��ه، ولك��ن تفكير املواطن العربي م��ا كان له أن يترّدى إلى هذا الدرك األس��فل من 
الب��ؤس، ل��وال جتريعه الي��أس جتريع��اً. الواقع اآلس��ن الذي نعيش��ه اليوم، على 
مستوى تفكير كثير من شعوبنا، هو نتيجة تيئيس مبرمج، ال يأس أملته الظروف. 
إن��ه نتاج تخطيط خبيث م��ن عصاباٍت في احلكم، لم ترف��ض فقط فكرة اإلصاح، 
ب��ل أطلق��ت عملية انتق��ام ضد ش��عوبها ودوله��ا، متحالفة ف��ي أحي��ان كثيرة مع 
األجنب��ي، حتت عنوان: »تدفي��ع الثمن«. املهزلة أنك ال تزال تس��مع، من بعض من 
يصنفون نخبة، أن الثورات التي هي بالنس��بة إليهم فوض��ى أو مؤامرة إمبريالية 
أو فارس��ية أو عثماني��ة أو خليجية أو إخواني��ة )تتنوع هوية املَُتَّهِم حس��ب هوية 
(.. ال تزال تسمع منهم أن الثورات  ، يساريٌّ وليبراليٌّ املَُتِّهِم الذي هو ِعلْماِنيٌّ َوِديِنيٌّ
س��بب كل مصائبنا، وكأننا كنا نعيش في ازدهار واس��تقرار وأم��ن وأمان، ثَمّ أننا، 
نحن الش��عوب، عضضنا اليد التي كانت ممدودة لنا. ومن أس��ٍف، فإن كثيرين في 
ش��عوبنا تبنوا هذه احَلْبَكَة اخلبيثة، وأصبح التأريخ لكارثتنا عربياً، يبدأ من يوم 
خ��رج العرب��ي إلى الش��ارع، مطالباً بحريت��ه وكرامته وحقوقه، فاألص��ل أن نبقى 

ا يفعل. عبيداً للحاكم املطلق والفاشل الذي ال ينبغي أبداً أن ُيْسأَل عَمّ
ا س��بق، يندرج أحد س��ياقات ق��راءة الكوارث اجلاري��ة في بلدان  وانطاق��اً مَمّ
كس��ورية واليم��ن وليبيا، من زاوي��ة، ضمن خط��ة »تدفيع الثمن« للش��عوب التي 
جت��رأت على قول ال لطغاتها. ثَمّ تطور األمر، م��ع مرور الوقت وفقدان األنظمة زمام 

بقلم: أسامة أبو ارشيد

االنتصارات األمريكّية ال تكتمل.. فإلى أين؟

الشرق األقصى، وما زالت حتى اليوم حتاصر بيونغيانغ وتهددها باإلبادة 
وحتول دون توحيد ش���به اجلزيرة. وحلت مكان االس���تعمار الفرنس���ي في 
فيتن���ام، حيث القت هزمية ما زالت تش���كل عقدته���ا التاريخية. وهي تهدد 

الصني معتمدة على تايوان.
في أول أيار 2003، أي بعد شهر على بدء غزو العراق، وقف بوش االبن 
على منت حاملة الطائرات إبراهام لنكولن ليعلن نهاية املعارك العسكرية 
وق���ال: »انتصرت الواليات املتحدة وحلفاؤها في املعركة، وننهمك اآلن في 
الس���يطرة عل���ى أمن ذل���ك البلد وإعم���اره«. التركيز على اإلعمار اس���تتبع 
مع���ارك ض���د »القاع���دة« و »داعش« ما زالت مس���تمرة حت���ى اآلن، أي حتى 
تأكيد تيلرسون األسبوع املاضي أن هذا التنظيم لم يهزم نهائيًا، ويجب أن 

تتزامن محاربته مع إعادة اإلعمار.
أما في س���وريا، حيث عش���رات التنظيمات اإلرهابية، وحيث تتش���ابك 
مصالح الدول وتعقد التحالفات والصفقات، فللواليات املتحدة حسابات 
أخ���رى. تب���دأ من التص���دي للنفوذ اإليران���ي والروس���ي وال تنتهي بهزمية 
»داعش« والتنظيمات املوالية لدمش���ق، ففي هذه البقعة اجلغرافية توجد 
درة التاج )إس���رائيل( مبا تعنيه لواشنطن 
الدميوقراطي���ة  العه���ود  مختل���ف  ف���ي 
واجلمهوري���ة، ويح���ل في البي���ت األبيض 
السياس���ة  ب���ني  يف���ّرق  ال  رئي���س  اآلن 
والتجارة، ونائبه ال���ذي ميثل الصهيونية 
املس���يحية، ب���كل م���ا تعنيه م���ن عنصرية 
الت���وراة،  أس���اطير  ظامي���ة  ف���ي  وغ���رق 
وإمي���ان دين���ي متزمت أين من���ه إميان أبو 

بكر البغدادي.
االنتص���ارات األمريكي���ة ل���ن تكتمل، 

وحروبها مستمرة في كل مكان.{

قال وزير اخلارجية األمريكي ريكس تيلرسون: »عندما أطلقنا حملتنا 
عام 2014، كان تنظيم الدولة اإلس���امية يتوس���ع، واليوم أصبح مهزومًا«. 
لكن���ه ح���ذر من أن انته���اء العمليات العس���كرية الكبرى ض���د التنظيم »ال 
يعن���ي أنن���ا هزمناه نهائيًا«. والتحذير هنا يعن���ي كل الدول املتحالفة ضد 
اإلرهاب، وقد اجتمعت في الكويت للبحث في إعمار العراق، الذي شاركت 
الوالي���ات املتح���دة في تدمير بناه األساس���ية وحلمت���ه االجتماعية، طوال 

احتاله منذ عام 2003 إلى اليوم.
االنتص���ارات األمريكي���ة دائم���ًا ناقص���ة. من احل���رب العاملي���ة الثانية 
إل���ى احل���رب الكورية، أي م���ن أربعينيات وخمس���ينيات الق���رن املاضي إلى 
أحدث احلروب في العراق واملش���رق، مرورًا بأفغانستان. انتصرت واشنطن 
واحللف���اء عل���ى أملانيا النازية ودول احملور، لكن النص���ر لم يكتمل، فما إن 
انته���ت احلرب حتى أصبح االحتاد الس���وفياتي الش���ريك في هزمية هتلر 
عدوًا وجب تطويقه والتصدي لطموحاته في أوروبا، فكانت احلرب الباردة 
الت���ي اس���تمرت إل���ى التس���عينيات مع م���ا رافقها من س���باق على التس���لح 

وحروب بالوكالة في دول أخرى.
وبعد تفكك االحتاد الس���وفياتي واستبدال اإلسام بالعدّو الشيوعي، 
لم يكتمل النصر أيضًا، فلجأت واشنطن إلى تطويق روسيا بالتحالف مع 

دوله »املس���تقلة« في آسيا الوسطى وأوروبا 
الش���رقية، وإدخ���ال األخي���رة ف���ي االحتاد 
األوروب���ي واحلل���ف األطلس���ي، وانتص���رت 
أمري���كا على موس���كو ف���ي أفغانس���تان في 
ثمانين���ات الق���رن املاض���ي، بالتع���اون م���ع 
التنظيم���ات اإلس���امية، لك���ن املهم���ة لم 
تكتم���ل وما زال جنودها يخوضون معارك 
ض���د حلف���اء األم���س. وحققت ف���ي كوريا 
انتصارًا كبيرًا وقس���مت الباد بني ش���مال 
وجنوب )بني كيم وكيم(، واستتبعت اليابان 
الت���ي أصبح���ت أح���د أه���م حلفائه���ا ف���ي 

بقلم: مصطفى زين 
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المفتي دريان: الحترام مشاعر المسلمين 
وحقوقهم يوم الجمعة

إزاء م��ا يحصل ف��ي بعض احملاك��م، وفي قاعات 
التدري��س ف��ي اجلامع��ة اللبناني��ة، من ع��دم احترام 
مواقي��ت الص��اة، أج��رى مفت��ي اجلمهورية الش��يخ 
عبد اللطيف دريان اتصاالً بكل من وزير العدل س��ليم 
جريصات��ي ورئيس اجلامع��ة اللبنانية ف��ؤاد أيوب، 
طالب��اً إليهما عدم عقد جلس��ات أوقات الصاة، ليتاح 
للمحام��ني واملتقاضني املس��لمني أداء ه��ذه الفريضة، 
فض��اً ع��ن إعط��اء محاض��رات واج��راء امتحان��ات، 
ليتس��نى لألس��اتذة والط��اب أداء ش��عيرة الص��اة 

براحة وطمأنينة.
وس��مع املفت��ي دري��ان م��ن الوزي��ر جريصات��ي، 
وم��ن رئيس اجلامع��ة اتخاذ إج��راءات لتف��ادي هذه 

االش��كاليات، س��واء عبر إصدار تعاميم أو لفت انتباه 
املعنيني في احملاكم بهذه املسائل.

وفي ه��ذا اإلط��ار ج��دد املفت��ي دري��ان »املطالبة 
بتنفي��ذ مطلب��ه ومطلب املجلس الش��رعي اإلس��امي 
لبن��ان،  ف��ي  التاريخ��ي  املس��لمني  ومطل��ب  األعل��ى، 
بوجوب التعطيل الكامل في يوم اجلمعة أس��وة بيوم 
األحد، ليكون للمس��لمني يوم عطل��ة كاملة يؤدون فيه 
عباداته��م براحة تام��ة، كما هو احلال لش��ركائهم في 
الوطن في يوم األحد«، معرباً عن »اس��تيائه الش��ديد 
م��ن عدم تطبي��ق القوان��ني، ومن عدم مراعاة مش��اعر 
املس��لمني في ي��وم عبادته��م اجلامعة، مؤك��داً أن هذا 
األم��ر ليس مقبوالً على اإلط��اق، وال ميكن التهاون به 

مهما كانت األسباب«.
وفي هذا املجال، أكدت أوساط سياسية إسامية 
»أهمي��ة تكام��ل موق��ف املجتم��ع اإلس��امي اللبناني 
م��ع موقف املفت��ي دري��ان واملجلس الش��رعي ودعمه 
ومس��اندته في العمل عل��ى إقرار عطلة ي��وم اجلمعة 
كامل��ة، وذل��ك ألن ه��دف اجلميع واح��د، وهو حتقيق 

املطل��ب التاريخ��ي للمس��لمني بعطل��ة ي��وم اجلمع��ة 
كام��اً كما للمس��يحيني عطلة ي��وم الواحد«، مش��يرة 
م��ن  وغيره��م  املتحمس��ني  بع��ض  »مح��اوالت  إل��ى 
املصطادي��ن ف��ي امل��اء العك��ر، حتريك بع��ض امللفات 
احملق��ة، ومنه��ا مل��ف عطل��ة ي��وم اجلمع��ة، وقضية 
املوقوفني اإلس��اميني بالتزامن مع احلراك االنتخابي 
الذي تش��هده الباد واملتوقع ارتفاع وتيرته في األيام 
واألس��ابيع املقبلة، ما يعني خلط السياسي بالديني، 
واملرحلي بالدائم«، داعية إلى »س��حب قضيتي عطلة 
ي��وم اجلمعة كام��اً ومظلومية املوقوفني اإلس��اميني 
من الب��ازار االنتخاب��ي، والعمل على التح��رك الثابت 
والسليم ضمن األطر القانونية واحلضارية للوصول 

إلى هذه األهداف وغيرها بأسرع وقت ممكن«.
وذكرت هذه األوس��اط ب��أن »الوقوف عند حقوق 
املس��لمني الوطني��ة وامليثاقية، أمر في غاي��ة األهمية، 
وال ميكن التعامل مع مطلب مفتي اجلمهورية الرئيس 
الدين��ي للمس��لمني في مثل ه��ذه القضايا احلساس��ة 
بالتراخي، خاص��ة في هذه املرحلة احلرجة التي مير 
به��ا الوطن«، داعي��ة »جميع املس��ؤولني املعنيني إلى 
األخذ باالعتبار هذه املطالب وحملها على محمل اجلد 
مراعاة للمشاعر الدينية وحتقيقاً للمصالح الوطنية، 

ومنعاً لتفلت األمور مبا ال مصلحة فيه ألحد«.{

ف��ي الوض��ع االنتخاب��ي ف��ي س��ياق التحضي��رات 
واالس��تعدادات له��ذا االس��تحقاق السياس��ي الهام 
الذي ُيشّكل مفصاً أساسياً في العملية الدميقراطية 
وتش��كيل الس��لطة، ومناس��بة حقيقي��ة يس��تطيع 
املواط��ن م��ن خاله��ا التأثي��ر ف��ي مج��رى العملية 
السياس��ية، والتعبي��ر ع��ن رأي��ه وثقته مب��ن يدير 
ش��ؤونه. وكان االتفاق على عقد لقاء آخر للمتابعة 

والتشاور.

ويس��عى في حوائجهم ويتابع تنمية املنطقة وتطوير 
املؤسسات فيها.

وأك��د ضرورة توجيه األبن��اء ومتابعتهم عاطفياً 
وس��لوكياً لعدم انسياب مش��اعرهم والتاعب بها مبا 
يؤدي إل��ى العاقات غير الش��رعية، وتثقيف املقبلني 
على الزواج، وخير أس��وة لن��ا نبّينا األك��رم في ُخلُقه 

وُرِقّيه وُحّبه لزوجاته. 

احل��ب - هل احل��ب ح��ال أم ح��رام؟ - التراتبية في 
احلب - احلب في الس��يرة النبوي��ة - حلياتك مراحل 

ال تتجاوزيها.
وق��د تفاعل��ت الطالب��ات م��ع املوض��وع وأبدين 

حماسة في طرح األسئلة واملشاركة.

التقى الدكت��ور عبد الرحمن الب��زري في منزله 
وف��داً م��ن اجلماع��ة اإلس��امية، برئاس��ة الدكت��ور 
بسام حمود والسادة احلاج احمد اجلردلي، احلاج 
محم��د الزعت��ري، احلاج حس��ن الش��ماس واحلاج 
حس��ن أبو زيد، وذلك بحضور احلاج بس��ام القطب 
والس��يد ماجد حمتو، حيث جرى التداول في األمور 
املتعلق��ة مبدينة صيدا وأحواله��ا، وتطور األوضاع 
فيه��ا سياس��ياً واقتصادي��اً وبيئياً. وج��رى البحث 

اس��تقبل املس��ؤول 
للجماع��ة  السياس��ي 
اإلس��امية ف��ي البق��اع 
األستاذ علي ابو ياسني، 
منس��ق التي��ار الوطني 
احلر ف��ي قضاء راش��يا 
األس��تاذ طون��ي احلداد 
واملرش��ح لانتخاب��ات 
املقع��د  ع��ن  النيابي��ة 
البقاع  السني في دائرة 
الثانية علي اجلاروش، 

حي��ث كان اللقاء مناس��بًة للتأكيد أن البق��اع الغربي 
وراش��يا بحاجة الى فريق نياب��ي يحمل هموم الناس 

نظم��ت »حيات��ي بي��دي« في 
رابطة الطاب املسلمني طرابلس-
والشمال محاضرة تربوية تفاعلية 
بعنوان: همس��ة حب، م��ع فضيلة 

الشيخ الدكتور هيثم الرفاعي.
احل��ب  معن��ى  بداي��ة  ع��ّرف 
ومفهومه بأنه مس��تودع املش��اعر 
وب��ه  للّتآُل��ف،  األرواح  وتع��ارف 
مح��ور حياتنا ب��دءاً من ُح��ّب الله 
لل��ه،  وحبه��م  املؤمن��ني  لعب��اده 

واحلب بني الش��خص واآلخر للتعايش والتراحم في 
ما بينهم، ثم ألقى الضوء على احلب احلال والصادق 
ال��ذي نري��د، ليس به ش��روط أو مصالح تفس��ده، وال 
مجرد مشاعر ملتهبة ُتهلُِكه، بل متني باالحترام، الود، 

الصبر، البذل التسامح واالهتمام... 

نظم قسم األس��رة في جمعية 
النج��اة االجتماعي��ة ف��ي بي��روت 
اإلمي��ان  ثانوي��ة  م��ع  بالتع��اون 
توعوي��ة  محاض��رة  النموذجي��ة 
ف��ي  األس��رية  املرش��دة  قدمته��ا 
اجلمعية األس��تاذة رانيا اخلطيب 
الس��ادس  صف��وف  لطالب��ات 

والسابع والثامن أساسي.
جاءت احملاضرة حتت عنوان 
»قلبي دليل��ي«، وتناولت موضوع 

توعي��ة الفتيات على مفهوم احل��ب ومعانيه وأبعاده 
للمش��اعر،  الصحي��ح  التوجي��ه  وكيفي��ة  وأنواع��ه 
والتميي��ز ب��ني مش��اعر احلب واملع��زة واالس��تلطاف 

واالحترام، إضافة إلى احملاور التالية:
- قيمتك بحيائك وعفتك - ما هو احلب - أس��ماء 

احللق��ات  قس��م  نّظ��م 
بالتعاون مع العمل الشبابي في 
جمعي��ة النج��اة االجتماعية في 
بي��روت، وضمن سلس��لة دورات 
نحو تربي��ة متألقة، ورش��ة عمل 
بعنوان »ف��ّن التواصل والتأثير« 
م��ع اإلعامي��ة املتألق��ة هن��ادي 
الش��يخ جني��ب وذل��ك ف��ي مركز 
الدعوة اإلس��امية - عائشة بكار 
نه��ار اجلمع��ة املوافق 9 ش��باط 
2018 وس��ط تفاع��ل ومش��اركة 

متميزة من احلاضرات.

للجماع��ة  السياس��ي  املس��ؤول  اس��تقبل 
اإلس��امية ف��ي البق��اع األس��تاذ علي أبو ياس��ني 
مبنزله في املنارة وزير االتصاالت جمال اجلراح، 
وكان اللقاء مناس��بًة للتداول بالش��ؤون الوطنية 
واالنتخابي��ة، خاصًة ف��ي منطقة البق��اع الغربي 

وراشيا.

د. البزري التقى وفد الجماعة اإلسالمية في صيدا 
وبحثا الوضع االنتخابي

الجماعة في البقاع تلتقي التيار الوطني الحر

القسم الشبابي برابطة الطالب المسلمين: 
»همسة حب«

قسم األسرة - قلبي دليلي - بيروت لجمعية 
النجاة في بيروت

محاضرة: نحو تربية متألقة لجمعية النجاة

علي أبو ياسين
يلتقي

 الوزير جمال الجراح
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ب��دوره مرش��ح اجلماع��ة الدكت��ور وس��يم علوان، 
أك��د باس��م الوفد وق��وف اجلماعة اإلس��امية الى جانب 
صاح��ب هذه املب��ادرة، الت��ي تعطي الص��ورة احلقيقية 
لطرابل��س كمدينة عريق��ة ذات فعالي��ة بعملها التجاري 
وصناعاته��ا احمللية وأك��د الدكتور وس��يم علوان وضع 
كّل امكانات اجلماعة ومؤسساتها الرديفة وعاقاتها في 

خدمة طرابلس واجلوار.

وكان��ت فرصة للقاء ع��دد من فعاليات البل��دة واجلوار. 
ثم كانت زيارة للش��يخ »عبد الرزاق الزعبي« في دارته. 
انتق��ل بعده��ا »ش��ديد« إلى مرك��ز بلدية ع��كار العتيقة 
حي��ث التقى عدداً من فعاليات البلدة ورجاالتها، اضافة 
إلى نخبة من مثقفيها وأعيانها. اختتم »ش��ديد« جولته 
في ع��كار العتيقة عند احلاج »حس��ني خال��د« بحضور 
املخت��ار »محم��د عبدو« وع��دد من فعالي��ات وورجاالت 

القرية.
إلى فنيدق، انتقل »ش��ديد« والوف��د املرافق مختتماً 
جوالت��ه، حي��ث ق��دم واج��ب الع��زاء بوفاة احل��اج عبد 
الك��رمي الس��يد، ث��م للح��اج أحمد ص��اح الدي��ن بوفاة 
زوجته. ثم قدموا واجب العزاء بشقيقة املرحوم الدكتور 

حسني مرعي.

طرابل��س تزيده يقيناً أن أهلن��ا األصليني ال ميكن بيعهم 
أو شراؤهم في سوق االنتخابات، كذلك شدد على العمل 
ملعاجلة املش��اكل واإلهم��ال الذي تعاني��ه معظم أحياء 
منطق��ة القبة ومناطق أخرى ف��ي املدينة والضغط على 
الس��لطة احلاكمة لتأمني اإلمن��اء املتوازن وفرص العمل 

للشباب.

ال��ى متّي��ز اجلماعة بوح��دة صفه��ا، مؤك��داً االلتفاف 
حول مرش��ح اجلماعة في بي��روت، والعمل من خال 

ذلك على تأكيد دور اجلماعة على املستوى الوطني.
ث��م ش��رح رئي��س املاكين��ة االنتخابي��ة هيكلي��ة 

اللجنة االنتخابية وتقسيم اللجان وآليات العمل.
وفي اخلتام شكر مرش��ح اجلماعة اإلسامية في 
بي��روت الدكتور عم��اد احلوت أعض��اء اجلماعة على 
ثقته��م، مؤكداً أن اجلماعة االس��امية مكّون أساس��ي 
م��ن مكون��ات لبنان، وهي حتم��ل مش��روعاً اصاحياً 
يق��وم على األمان��ة والعدال��ة والنفع الع��ام، مضيفاً: 
نحن نقدم انفس��نا في هذه االنتخاب��ات من خال هذا 
املش��روع، كما أن هذه االنتخابات تشكل محطة اثبات 

وجود وحتديد أوزان.

الشيخ محمد عمار إلى االلتفاف حول مرشح اجلماعة 
الدكتور بسام حمود، مؤكداً ان اجلماعة عندما تختار 
مرش��حها فإمن��ا تخت��اره بن��اء عل��ى ثقته��ا بقدراته 

ونشاطه وحرصه على حتقيق املصلحة العامة.
وأك��د الش��يخ مصطف��ى احلريري احل��رص على 
التزام قيمنا ومناقبيتنا في ممارس��ة هذا احلق، مذكراً 

باالنفتاح والتعاون مع كل املخلصني خلدمة الناس.
وشرح رئيس املاكينة االنتخابية هيكلية اللجنة 

االنتخابية وتقسيم اللجان وآليات العمل.
بدوره ش��كر الدكتور بس��ام حم��ود اخوانه على 
اجلماع��ة  أن  وأك��د  وترش��يحه،  باختي��اره  ثقته��م 
اإلس��امية ف��ي صي��دا مك��ّون أساس��ي م��ن مكونات 
املدينة، كّرس��ت حضورها ومرجعيته��ا بجهاد ودماء 
ش��هدائها ف��ي وج��ه االحت��ال، وعط��اءات علمائه��ا 
ورجاالتها وخدمة مؤسساتها في كل املجاالت، لتبقى 
صي��دا عاصمة اجلن��وب عنوان��اً للتنمي��ة واملقاومة، 
وعن��وان التاق��ي ب��ني كل األطي��اف والفئ��ات.. لذلك 
فنح��ن س��نخوض ه��ذه االنتخاب��ات حت��ت عناوين 
واضح��ة ته��دف ال��ى محارب��ة الفس��اد واملفس��دين 
وحتقيق العدالة االجتماعية ورفض الظلم وتنش��يط 
احلركة االقتصادية واحلرص على املشاريع البيئية.

زار مرشح اجلماعة اإلسامية 
عن دائرة طرابلس الدكتور وسيم 
التج��ارة  غرف��ة  رئي��س  عل��وان، 
والصناعة والزراعة في طرابلس 
األس��تاذ توفي��ق دبوس��ي، عل��ى 
رأس وف��د م��ن اجلماعة ض��م كاً 
من مس��ؤول قط��اع الصيادلة في 
الدكتور  النقاب��ي  جتمع اإلصاح 
عامر حموضة، عضو نقابة أطباء 
الش��مال الدكت��ور أحم��د البوش، 

واألس��تاذ أحمد البق��ار، حيث حتدث دبوس��ي للوفد عن 
مبادرت��ه: »طرابلس عاصم��ة لبن��ان االقتصادية« التي 
تعط��ي طرابل��س املنزل��ة واملكان��ة التي تس��تحق، نظراً 
ألهمي��ة موقعه��ا على س��احل البح��ر األبيض املتوس��ط 
واملراف��ق املوجودة فيه��ا، من مرفأ ومصف��اة نفط ومطار 
قريب. وشدد دبوسي على أن تأخذ هذه املبادرة اهتماماً 

من قبل اجلهات الرسمية واحلكومية والعاملية.

خ��ال جوالت��ه اليومية 
على القرى العكارية، حتدث 
مرش��ح اجلماعة اإلس��امية 
األس��تاذ محم��د ش��ديد ع��ن 
الثروات الكب��رى التي تتمتع 
بها محافظة عكار من ش��باب 
وك��وادر  وطاق��ات  وعم��ال 
ومقّوم��ات  وتخصص��ات 
طبيعية، األم��ر الذي يجعلها 
أق��وى احملافظ��ات، ال أكثرها 
حاله��ا  ه��و  كم��ا  حرمان��اً 

اليوم! وتابع »ش��ديد« قائاً: »ال أحد يس��تطيع أن ينكر 
احلركة التي توفرها محافظة عكار للعجلة االقتصادية 
واحلياتي��ة في لبنان، وبناًء علي��ه، يقع على اجلميع أن 
يضع��وا عملية تطوير عكار وريادتها في مقدمة أعمالهم 

واهتماماتهم«.
كام »ش��ديد« ج��اء خ��ال جوالت��ه التي اس��تهلها 
م��ن دارة رئيس بلدية احلصنية األس��تاذ »عمر حدارة« 
بحض��ور عدد م��ن أهالي القرية. توجه بعدها »ش��ديد« 
عل��ى رأس وفد م��ن اجلماعة إلى بلدة »ع��كار العتيقة«، 
حي��ث ألق��ى خطب��ة اجلمعة في مس��جد احلدب��ا، التقى 

بعدها عدداً من األهالي.
محطت��ه التالي��ة كان��ت ف��ي دارة األس��تاذ »محمد 
الش��عار« الذي أولم على شرف »شديد« والوفد املرافق، 

املس��ؤول  اس��تقبل 
للجماع��ة  السياس��ي 
الش��مال  ف��ي  اإلس��امية 
األستاذ ايهاب نافع املرشح 
في دائ��رة طرابلس احملامي 
بحض��ور  املق��دم،  صال��ح 
أعض��اء الدائرة السياس��ية 
وبس��ام  موس��ى  محم��ود 

اجلمل وصهيب جوهر.
احلاض��رون  ناق��ش 

االس��تحقاق االنتخاب��ي والتحالفات، وأكدوا ض��رورة أن يكون إمناء املدين��ة وإعادتها إلى اخلريطة السياس��ية 
عنواناً ألي مشروع انتخابي لكل القوى السياسية واملدنية.

قام مرشح اجلماعة اإلس��امية عن دائرة طرابلس 
الدكتور وس��يم علوان بلقاءات شعبية جمعته مع أبناء 
أحياء الشعراني، ساحة القبة وحي البقار في طرابلس، 
حي��ث ش��كر الدكتور وس��يم عل��وان أبناء ه��ذه األحياء 
حلفاوة اس��تقبالهم، مس��تمعاً الى مش��اكلهم ومطالبهم 
ومؤك��داً في خت��ام جولته بأن ه��ذه اللقاءات م��ع أبناء 

أطلق��ت اجلماع��ة اإلس��امية في بيروت رس��مياً 
حملته��ا االنتخابي��ة، بحض��ور أمينها العام االس��تاذ 
ع��زام االيوبي، في لقاء جمع قي��ادة اجلماعة، وأركان 
املاكين��ة االنتخابية وعدداً كبيراً م��ن كوادر اجلماعة، 

وذلك في مركز الدعوة في عائشة بكار.
أكد األمني العام أن ترشيح الدكتور عماد احلوت 
ف��ي بيروت يأتي تأكيداً لقرار اجلماعة باملش��اركة في 
االنتخاب��ات، من منطل��ق أننا أبناء ه��ذا الوطن وجزء 
م��ن منظومته، وعلينا أن نس��عى في س��بيل نهضته، 
واالنفتاح على مختلف القوى السياس��ية والش��عبية 
للتع��اون ف��ي م��ا يحق��ق املصلح��ة العام��ة، وتأكي��د 

حضور اجلماعة اإلسامية في الواقع اللبناني.
ثم أش��ار النائب الس��ابق الدكتور زهير العبيدي 

بحض��ور األم��ني الع��ام األس��تاذ ع��زام األيوبي، 
أطلق��ت »اجلماع��ة اإلس��امية« ف��ي صي��دا ماكينتها 
االنتخابي��ة، مس��اء اجلمع��ة، ف��ي لق��اء جم��ع أركان 
املاكينة االنتخابية وعدداً كبيراً من »كوادر« اجلماعة، 
وذلك في قاعه الش��يخ محرم عارفي في مركز الدعوة 

في صيدا. 
حض��ر اللق��اء إل��ى جان��ب األم��ني الع��ام، رئيس 
مجلس الش��ورى ف��ي اجلماعة الش��يخ محم��د عمار، 
مصطف��ى  الش��يخ  اجلماع��ة  ف��ي  اجلن��وب  محاف��ظ 
احلري��ري، رئي��س املاكين��ة االنتخابية احل��اج أحمد 
اجلردلي، وعضو املجلس االس��امي الش��رعي األعلى 
األس��تاذ موفق الرواس، وأعضاء في املجلس البلدي، 
ومرش��ح اجلماعة عن دائ��رة صيدا- جزي��ن الدكتور 

بسام حمود، وقيادة اجلماعة في منطقة صيدا.
أك��د األمني الع��ام للجماع��ة ان ترش��يح الدكتور 
بسام حمود عن هذه الدائرة يأتي ضمن قرار اجلماعة 
املركزي باملش��اركة في االنتخابات ترشحاً وانتخاباً 
في أغلب الدوائر االنتخابية في لبنان، مؤكداً االنفتاح 
على كل القوى السياس��ية والشعبية، وأن التحالفات 

االنتخابية تبّت مركزياً.
ب��دوره دع��ا رئي��س مجل��س ش��ورى اجلماع��ة 

علوان: مبادرة »طرابلس عاصمة لبنان االقتصادية« 
مشروع نهضوي واقتصادي حيوي

»محمد شديد«: معًا الستثمار ثروات عكار!

الجماعة تستقبل المرشح المحامي صالح مقدم

لقاءات شعبّية لمرشح الجماعة اإلسالمية
عن دائرة طرابلس الدكتور  وسيم علوان

»الجماعة اإلسالمية« في بيروت تطلق رسميًا 
حملتها االنتخابية

»الجماعة اإلسالمية« في صيدا تطلق ماكينتها االنتخابية
وتعلن ترشيح الدكتور بسام حمود في صيدا

أنشطة
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من إيجابيات القانون الذي سُتجرى على أساسه االنتخابات النيابية املقبلة، أن املصلحة 
فيها واضحة ومكشوفة وال حاجة ملداراتها ومحاولة إخفائها بشعارات بّراقة. فجميع األطراف 
الت���ي تعت���زم خوض االنتخابات حريصة –على رأس الس���طح- على الفوز بأكبر عدد ممكن من 
املقاعد النيابية مهما يتطلب ذلك. ولتحقيق هذا الهدف، يجري كل طرف حس���اباته ويصوغ 
حتالفات���ه االنتخابي���ة. فإذا كان حتقيق الفوز يتطلب خوضها دون أي حتالف فليكن ذلك، ولو 
كان جمي���ع املرش���حني اآلخرين هم م���ن احللفاء واألصدقاء. وإذا كان الف���وز يتطلب التحالف 
م���ع األصدقاء الذين يتفقون مع التوجه السياس���ي نفس���ه، فليكن ذلك. أم���ا إذا كان التحالف 
م���ع األصدق���اء ل���ن يحقق هذا اله���دف، والفوز املنش���ود باملقاعد النيابية يتطل���ب التخلي عن 
األصدق���اء واحللفاء والتحال���ف مع اخلصوم، أيضًا ال بأس بذل���ك، فيجتمع املتخاصمون في 
الئح���ة واح���دة ف���ي مواجه���ة حلفائهم )الس���ابقني( ويخوضون معركة »كس���ر عظ���م« انتخابية 
إلس���قاطهم وإحلاق الهزمية بهم. أما بعد االنتخابات، ففي الوقت مّتس���ع لاعتذار والتسامح 

وإعادة ترتيب األوراق التي خلطتها املعركة االنتخابية.
ح���زب الل���ه وحركة أمل هما الطرفان السياس���يان الوحيدان اللذان حس���ما أمرهما مبكرًا، 
ف���ي إع���ان التحالف بينهما ف���ي االنتخابات، ومت إباغ من يعنيهم األم���ر أن التحالف بينهما 
مق���ّدم عل���ى كل التحالفات األخرى. صحيح أن احلزب واحلركة متوافقان في املوقف والتوجه، 
لك���ن تكري���س حتالفهم���ا االنتخاب���ي ال يعود لذل���ك فقط. فح���زب الله مازال متمس���كًا بخيار 
حتص���ني جبهت���ه الداخلية )الش���يعية(، وهو ال يري���د خلصومه الذين يواجهه���م على أكثر من 
جبه���ة أن يتس���للوا إل���ى بيئت���ه الداخلية. فنجاح أي مرش���ح م���ن خارج إطار ح���زب الله وحركة 
أمل يعتبره احلزب اختراقًا خطيرًا لبيئته الداخلية وَمن يطلق عليهم اس���م »ش���يعة السفارة«. 
فط���وال العق���ود املاضية فاخر حزب الله بجمهور أش���رف الناس وأطهر الن���اس، الذين يلتفون 

حوله ويؤيدونه ويفدونه بأرواحهم.
ورغم الطابع الدميقراطي الذي يظهره حزب الله في أكثر من مناسبة، إال أنه كان حريصًا 
عل���ى س���حق وطمس أي محاولة من أي طرف »ش���يعي« إلبراز متاي���زه واختافه عن حزب الله، 
رغم إدراك احلزب قبل غيره أن شريحة البأس بها من الشيعة تختلف معه وال تؤيده وال متشي 
بركبه، لكن من غير املسموح به لهؤالء أن يتم متثيلهم، ومحظور لصوتهم أن ُيسمع. لذلك أراد 
حزب الله من خال متتني حلفه مع حركة أمل ورئيسها نبيه بري إجهاض كل محاوالت جناح 

مرشحني من خارج صفوف الطرفني، وإفشال كل محاولة جلمع احلاصل االنتخابي.
عل���ى الضف���ة األخ���رى م���ن التحال���ف، الرئيس نبي���ه بري يش���اطر حرص ح���زب الله عدم 
الس���ماح بحصول أي اختراق داخل البيئة الش���يعية لكسر احتكار الثنائية، لكنه إضافة لذلك، 
ف���إن ب���ري ي���درك أن معرك���ة أخرى س���تكون بانتظاره بعد جاء غب���ار االنتخاب���ات، وهي معركة 
رئاس���ة مجل���س الن���واب، التي همس رئيس اجلمهورية وفريقه السياس���ي في أكثر من مناس���بة 
أنهم سيعملون إلحداث تغيير فيها، ووضع نهاية للماراتون الطويل الذي قضاه بري على رأس 
الس���لطة التش���ريعية متحكمًا بفتح وإغاق باب مجلس النواب. لذلك، يعتبر الرئيس بري أن 
احلفاظ على متانة حتالفه مع حزب الله سيكون سدًا منيعًا أمام أي مسعى قد يقوم به رئيس 
اجلمهورية والتيار الوطني احلر إلزاحته من عني التينة، وبالتالي خس���ارة  كرس���ّيه من ترويكا 

احلكم، وهو أمر يتفق معه حزب الله.
بعد إعان نتائج االنتخابات، تدخل امللعب السياس���ي تش���كيلة جديدة من الوجوه، تفرض 
معه���ا صورة جديدة ملوازي���ن القوى. ويتم التعامل مع كل طرف بناء على عدد املقاعد النيابية 
التي حصدها، سواء حصل ذلك بخوض االنتخابات منفردًا، أو بتحالف مع أصدقاء وحلفاء، 
أو من خال حتالف انتخابي مع خصوم.. فالش���اطر بش���طارته، وما بعد االنتخابات سيختلف 
عم���ا قبله���ا، حيث تتم إع���ادة ترتيب التحالفات بناء على موازي���ن القوى اجلديد، ومن كان في 
الس���لطة رمب���ا يصب���ح خارجه���ا، ومن كان ميل���ك كتلة نيابية كبي���رة رمبا ال تع���ود كتلته كذلك 
بع���د االنتخابات، فُيعطى كل طرف حجمه اجلديد، وقطعة اجلبنة التي تناس���به من مكاس���ب 

السلطة.

بقلم: أواب إبراهيم

ما قبل االنتخابات يختلف عما بعدها

هاج��م الرئي��س الس��ابق ملكت��ب املفتش 
اخلاص ملرشد الثورة اإليرانية علي خامنئي، 
عل��ي أكب��ر ناط��ق ن��وري، النظ��ام اإليران��ي 
بش��دة وقال: إن إيران تفتقر إلى أبس��ط أسس 
وأدوات الدميقراطية كاألح��زاب واالنتخابات 
احل��رة، وإن إي��ران ال تع��رف قواع��د اللعب��ة 
الدميقراطية. جاء حديث ناطق نوري في لقاء 
خاص مع وكالة أنباء العمل اإليرانية »إيلنا« 
مبناسبة الذكرى التاسعة والثاثني لتأسيس 
اجلمهورية اإلس��امية اإليرانية. وانتقد نوري 
ف��ي حديثه طريقة انتخاب الرئيس، كما اعتبر 
طريقة انتخ��اب مجلس خبراء القيادة خاطئة 
أيضاً. وتس��اءل نوري ع��ن انتخابات مجلس 
خبراء القيادة وقال: إذا أردنا أن ننتخب خبراء 
القي��ادة، نق��ول إن الش��عب هو م��ن ينتخبهم 
مباش��رة، هل جميع الشعب هم من اخلبراء أم 
ال؟ وه��ل لديهم القدرة على التفحص النتخاب 
شخص يكون خبيراً في مجلس خبراء القيادة 
ولديه سلطة انتخاب املرشد لقيادة املجتمع؟ 

نظام��اً  هن��اك  أن  »أعتق��د  وأض��اف: 
لانتخابات، وأعني بهذا النظام، الدميقراطية، 
واالحترام ألص��وات غالبية الش��عب والقبول 
بأصواته��م فهذه هي الدميقراطي��ة، وإذا أردنا 
أن يك��ون صوت الش��عب هو مرجعن��ا فهناك 

أدوات مفيدة ومهمة، وهي وجود األحزاب«.
وانتق��د ن��وري طريق��ة انتخ��اب الرئيس 
ف��ي إي��ران، واعتب��ر أن الرئي��س ينتخ��ب عن 
طري��ق م��ا س��ماه »املوج��ة االنتخابي��ة« ف��ي 
إش��ارة إلى شحن الش��ارع اإليراني للمشاركة 
باالنتخاب��ات، وليس عن طري��ق الدميقراطية 

أو التعددية احلزبية.
وأض��اف ن��وري قائ��اً: »ال ميك��ن احلكم 
ننتخ��ب  نح��ن  الش��كل،  به��ذا  الب��اد  وإدارة 
الرئيس عبر موجة انتخابية، لهذا فإنه عندما 
يتغير الرئيس، نرى رئيس��اً ق��د يختلف 180 
درج��ة ع��ن الرئي��س الذي س��بقه، وه��ذه هي 
املش��كلة احلقيقي��ة الت��ي نعان��ي منه��ا، لذلك 
ف��إن الدميقراطية باتت ضروري��ة ولكن ليس 
لدينا أدواتها وال أحزابها«.وتابع نوري مؤكداً 
غياب الدميقراطية في إي��ران قائاً: »يجب أن 
تك��ون لدين��ا أدوات الدميقراطي��ة، ولكن نحن 
ال منتل��ك أدوات الدميقراطية، وال حتى نعرف 

»قواعد اللعبة« الدميقراطية«.
مضيف��اً: »صحيح أن لدى اجلمهور العام 
أسس��اً ومعايير النتخ��اب الرئي��س، ولكن إذا 
ل��م يك��ن هناك أح��زاب متتل��ك جلان��اً مركزية 

مفتش مكتب خامنئي السابق:
ال توجد ديموقراطية في إيران

خاصة، فا ميكن حتديد من هو املرشح املؤهل 
للرئاس��ة، ألن الرأي العام دون وجود حزب ال 
تأثير ومعنى له، ألن جميع الناس ليس��وا من 

اخلبراء ليحددوا املرشح املؤهل«.
وقارن ن��وري بني االنتخابات الرئاس��ية 
والدميقراطية في إيطالي��ا وإيران، وقال: »في 
إيطالي��ا لديه��م أدوات الدميقراطية ويجيدون 
اللعب��ة الديقراطي��ة، على س��بيل املثال عندما 
يدع��م حزب إيطالي مرش��حاً ف��ي االنتخابات 
ويفوز، ستتش��كل أعضاء احلكوم��ة من كوادر 
هذا احلزب وهذا طبيعي جداً وقاعدة معقولة، 

ولكن نحن ليس لدينا أي من هذا«.
احملافظ��ني  ب��ني  الص��راع  وح��ول 
الي��وم   واإلصاحي��ني ق��ال ن��وري: »نش��اهد 
تيار احملافظني يطع��ن باإلصاحيني، ومن ثم 
اإلصاحيون يطعن��ون باحملافظني، لذلك ملدة 
40 عام��اً ونحن ال ميكن أن يك��ون لدينا حزب 

صحيح في إيران«.
وأكد نوري عدم فاعلية األحزاب في إيران 
وق��ال: »هن��اك 250 حزباً لديه��م تصريح من 
قبل وزارة الداخلية للعمل والنشاط، ولكن في 
الواقع ال نرى أي شيء من هذه األحزاب، وكما 
يقول املرش��د خامنئي؛ هؤالء ليسوا أحزاباً بل 

قبائل«.
وانتق��د ن��وري التمت��رس خلف الس��لطة 
الس��احة  م��ن  اخلص��وم  لتصفي��ة  واملرش��د 
السياس��ية، وق��ال بأن��ه ف��ي الس��ابق رفعت 
شعارت كشعار ال حزب إال حزب الله، وال قائد 
إال روح الله )اخلميني(، وحينها لم يجرؤ أحد 

على االعتراض على هذا الشعار.
احملافظ��ني  تي��ار  إل��ى  ن��وري  وينتم��ي 
املعتدلني، وكان يشغل منصب رئيس البرملان 
اإليران��ي ومن املقربني لدوائ��ر صنع القرار في 
إيران، وحذر نوري عدة مرات في وقت س��ابق 
من هيمنة فئة قليلة على السلطة في إيران.{

مواقيت الصالة
حس��ب توقيت مدين��ة بي��روت

أيام
 األسبوع

العشاءاملغربالعصرالظهرالشروقالفجر
ساعةدساعةدساعةدساعةدساعةدساعةد

السبت
األحد
اإلثنني
الثاثاء
األربعاء
اخلميس
اجلمعة

دي
ما

ج
رة

آلخ
ا

ط
شبا ذار
وآ

8
9
10
11
12
13
14

24
25
26
27
28
1
2

43
42
41
40
39
36
35

4
4
4
4
4
4
4

14
13
11
10
09
06
05

6
6
6
6
6
6
6

51
51
51
51
51
50
50

11
11
11
11
11
11
11

02
03
03
04
04
05
06

3
3
3
3
3
3
3

34
34
36
37
37
39
40

5
5
5
5
5
5
5

50
51
52
53
53
55
56

6
6
6
6
6
6
6


