
بعد سبع سنوات.. إلى أين؟
ل���م يع���رف التاريخ احلديث حربًا داخلية في بلد حّر ومس���تقل - مثل س������وريا- تس���تغرق 
س���بع س���نوات، يجري خاللها استعمال كل أنواع األس���لحة، من املدفعية الثقيلة إلى البراميل 
املتفج���رة الى القصف اجلوي والصاروخي، وقد بدأ الصراع داخليًا بني املظلومني واملقهورين، 
والتيارات الفكرية والسياس���ية، ثم حتول إقليميًا دخلت فيه تركيا وإيران واألردن والس���عودية 
وغيره���ا، ث���م دوليًا وفي املقدمة روس���يا والواليات املتحدة واالحت���اد األوروبي، بذريعة مكافحة 
اإلره���اب ممثاًل بتنظيم���ي داعش والنصرة.. حتى إذا دخل مجل���س األمن الدولي على اخلط 
لوق���ف القصف والدمار وقت���ل املدنيني، واتخذ قرارًا بإجماع أعضائ���ه بوقف املعارك، لم تلتزم 
دول كبرى بالقرار الدولي، وتتابعت عمليات تدمير املنازل واملش���افي واملدارس، واس���تمر العالم 
كل���ه يرص���د ه���ذه املج���زرة التي س���قط فيه���ا مئ���ات اآلالف من القتل���ى، وعش���رات املاليني من 
املش���ردين. أما املدخل الى احلل السياس���ي فهو شبه مقفل، ألن هناك من يطالب بتنحي رأس 
النظام الذي أزهق األرواح ودمر البالد والعباد، ومن يصّر على استمراره في السلطة، سواء عبر 

اجراء انتخابات شكلية، أو وراثة عائلية.. وكان الله في عون سوريا والشعب السوري املظلوم.
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زيارة الموفد السعودي للبنان
هل تعيد اللحمة

إلى معارضي »حزب الله«؟

وفد مصري في غزة
لبحث المصالحة الفلسطينية

في أسباب الحرب على الغوطة
تنازع عناصر القرار

النظام السوري لم يحتفظ بحق الرد 
بعد الغارات اإلسرائيلّية!

هل أخطأ اإلسالمّيون
في ممارستهم السياسّية؟!

االستحقاق االنتخابي النيابي
العائالت تتحّدى القوى السياسّية

بعد عباس.. محاوالت أمريكية 
إلعادة تدوير االحتالل وهيكلته
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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(

جعجع: يتكّتلون ضد 
»القوات« لعزلها

أكد رئي��س ح��زب »الق��وات اللبنانية« 
س��مير جعجع أن »في لبن��ان ليس هناك من 
كهرب��اء، واملعادل��ة بس��يطة إم��ا البواخر أو 
الظلم��ة، وكل ذلك لغاية ف��ي نفس يعقوب«، 
مش��دداً عل��ى أن »علين��ا رب��ح اإلنتخاب��ات 
واالس��تفراد  الع��زل  مح��اوالت  كل  إلفش��ال 

واالضطهاد واملالحقة التي تخاض ضدنا«.
منس��قي  م��ن  وف��داً  جعج��ع  والتق��ى 
»القوات« وكوادرها في كس��روان في حضور 
مرش��حها عن املقع��د املاروني في كس��روان 
ش��وقي ال��دكاش. وق��ال: »»صار بده��ا« أن 
حت��ل مس��ألة الكهرباء، فه��ل رأيتم بل��داً في 
أقصى أدغ��ال أفريقيا ليس لدي��ه كهرباء؟«. 
ولفت إلى أنه لم يس��تطع »حتى الساعة فهم 
تلك املعادل��ة الغريبة العجيب��ة«. وأضاف: 
»صار بدها أن يكون لدينا دولة فعلّية وليس 
نصف أو ربع دول��ة، ألنه ال ميكن أن جنتزئ 
الدولة، فإما دولة أو ال دولة، وأن يكون كامل 
القرار في يد الدولة والسالح ضمن نطاقها«.
وقال: »يتكتلون ضد القّوات، هم ضدها 
ألنه��ا تعتمد مبدأ »أعور أع��ور بعينو« وأنتم 
تلحظ��ون ما يجري داخ��ل احلكومة وكم من 
م��ّرة حاولوا إخراجنا منه��ا. يقولون إن قطع 
األرزاق من قطع األعناق، نحن ال نقطع برزق 

أحد، شرط أن تكون هذه األرزاق شرعية«.

»الكتائب« ينّبه من االنزالق 
نحو نظام قمعي

نبه املكتب السياس��ي حل��زب »الكتائب 
ال��ذي اجتم��ع برئاس��ة رئي��س  اللبناني��ة« 
احلزب النائب س��امي اجلميل، م��ن »انزالق 
لبنان إلى نظ��ام قمعي بوتيرة متس��ارعة«، 
معتب��راً أن األم��ر »يس��تدعي م��ن اللبنانيني 
وعياً تام��اً ملدى خطورة املرحل��ة املقبلة وما 
ميك��ن أن ينس��ج للبن��ان حت��ت ذرائ��ع عدة 
تعيده إلى ممارس��ات زمن الوصاية«. ورأى 
»أن منع مؤمتر املبادرة الوطنية من انعقاده 
قبل 24 س��اعة من موعده مرفوض حتت أي 
ذريعة ويفضح نية الس��لطة في اس��كات كل 
م��ن يقف ف��ي وجهها. كذل��ك إن التعدي على 
حري��ة ال��رأي والتعبي��ر واس��تمرار ترهي��ب 
اإلعالم يكش��ف عزم الس��لطة على كّم االفواه 

املعارضة«.
 

كنعان: الموازنة
 ليست مادة انتخابية

قال أمني سر »تكتل التغيير واإلصالح« 
النياب��ي إبراهيم كنعان بع��د اجتماع التكتل 
برئاس��ة الوزير جبران باس��يل: »عملنا على 
مدى تسع سنوات على املوازنة واحلسابات 
املالي��ة، حت��ى تك��ون لدينا موازن��ة، ال حتى 
نعطل أو نس��تغل عنوان��اً مثل مالي��ة لبنان 

وموازنته في اإلنتخابات«.
ولفت ال��ى أن »املوازنة مثله��ا مثل عدد 
م��ن القضاي��ا الت��ي ال يج��ب أن توض��ع ف��ي 
س��وق انتخاب��ات، لذل��ك اإلصالح��ات أه��م 
منه��ا، كمس��تند، بع��د أن وصلنا بإق��رار من 
املس��ؤولني واحلكوم��ة إلى عتب��ة 80 بليون 
دوالر دي��ن وعجز يناهز الس��تة باليني دوالر 

إذا لم تفعل ما يجب أن تفعله«.

ف��ي  لآلخ��ر  »الذه��اب  أن  إل��ى  ولف��ت 
املوض��وع ال يعن��ي أن نقت��ص م��ن أح��د له 
ح��ق، وللم��رة األخيرة ال���20 في املئ��ة التي 
يحكى عنها. هناك أماكن نعرف أنه ال ميكننا 
أن نخص��م ال���20 ف��ي املئ��ة، ال ميك��ن املس 
بالروات��ب، وبعض املؤسس��ات الت��ي تقوم 
بخدمة عامة إنسانية شفافة، هي مؤسسات 
ف��ي حاجة إل��ى دعم، إمن��ا دع��م اجلمعيات 
والطائف��ي  السياس��ي  والتموي��ل  الوهمي��ة 
واملناطق��ي في بعض األحي��ان املتلطي بهذه 

االعتمادات، لن مير«.

دريان: المملكة كانت 
وما زالت مع لبنان

عب��د  الش��يخ  اجلمهوري��ة  مفت��ي  أك��د 
اللطيف دريان من فيينا، ان »اململكة العربية 
الس��عودية هي الركن األساس في العالقات 
اللبناني��ة العربية والدول الصديقة«، معرباً 
ع��ن محبته وتقديره للخط��وة التي اتخذتها 
الس��عودية ف��ي تعزي��ز التراب��ط والتواصل 
وتنمي��ة العالق��ات ب��ني البلدين الش��قيقني، 
وقال: »هذا عهدن��ا باململكة وقيادتها الرائدة 
واحلكيمة الذي تقوم به ف��ي لبنان واملنطقة 
العربي��ة باملس��اعدة واالحتض��ان للقضاي��ا 

العربية واإلسالمية«.
ووص��ف زي��ارة الوف��د الس��عودي الى 
لبن��ان بأنها »تأكيد من قب��ل اململكة العربية 
الس��عودية التي كانت وما زال��ت مع لبنان، 
لتعكي��ر  ه��و  ذل��ك  عك��س  يش��اع  م��ا  وكل 
العالق��ة األخوي��ة املتين��ة الت��ي بني��ت على 
أس��س واضحة وش��فافة ومب��ادئ االحترام 
املتب��ادل والتعاون ملا فيه مصلح��ة البلدين 

الشقيقني«.
ودع��ا ال��ى »وق��ف احل��رب في س��وريا 
واللج��وء ال��ى ح��ل سياس��ي«، معتب��راً ان 
»املج��ازر التي ش��هدتها وتش��هدها س��وريا 
والي��وم ف��ي الغوط��ة، ه��ي إب��ادة للش��عب 
يس��تدعي  م��ا  أبنائ��ه،  وتهجي��ر  الس��وري 
التدخل الدولي الس��ريع وتنفيذ الهدنة كحد 
أدنى رأفة مبا يعانيه الش��عب الس��وري من 

قتل ودمار«.

اللجنة الوزارّية تبحث 
خفض موازنات الوزارات

تابعت اللجنة الوزارية لدراسة مشروع 
اجتماعاته��ا   ،2018 ع��ام  موازن��ة  قان��ون 
برئاس��ة رئي��س احلكوم��ة س��عد احلريري، 
وُخصص��ت جلس��ة الثالث��اء، للخ��وض في 

موازنات الوزارات.
وق��ال الوزي��ر خلي��ل إن��ه كان��ت هناك 
»جدية في التزام خفض بنس��بة عشرين في 
املئة، وهناك بعض البنود التي خفضت أكثر 

وحتتمل ذلك«.
وأش��ار إلى أن الدرس طاول »موازنات 
الن��واب  ومجلس��ي  اجلمهوري��ة  رئاس��ات 
وال��وزراء م��ع كل اإلدارات والهيئات التابعة 
له��ا، ونتائ��ج النقاش��ات إيجابي��ة، وهن��اك 
إعادة نظر ببعض املواد التي كنا قد اقررناها 
خ��الل اجللس��ات املاضي��ة نتيج��ة دراس��ة 

جدوى هذه املواد التي أجنزت.
س��تودي  اإلج��راءات  كان��ت  إذا  وعم��ا 
إل��ى خفض العج��ز، دع��ا خليل إل��ى انتظار 
النتائ��ج »ألن هن��اك إج��راءات أخ��رى ع��دا 
خفض موازنات ال��وزارات، لها عالقة بإدارة 
الدين العام وكلفة خدمته ولدينا فكرة نعمل 
عليه��ا، إضاف��ة إل��ى قضاي��ا أخ��رى حتتمل 

بعض اخلفض«.

»المستقبل«: السعودية 
حريصة على سيادة لبنان

النيابي��ة  »املس��تقبل«  كتل��ة  نوه��ت   
اللبناني��ة الت��ي اجتمع��ت برئاس��ة الرئيس 
ف��ؤاد الس��نيورة بزي��ارة املوف��د الس��عودي 
نزار العل��وال لبنان وباملواق��ف التي صدرت 

عنه، وال س��يما مبا كتبه على س��جل ضريح 
الرئيس الش��هيد رفيق احلري��ري حيث قال: 
»سيبقى الشهيد رفيق احلريري رمزاً وطنياً 
وعروبياً وس��يعود لبنان كما أراده الش��هيد 

حراً ومنارة للعالم«.
ورأت أّن ذل��ك »يؤكد طبيع��ة العالقات 
األخوي��ة التاريخي��ة واإليجابي��ة والبن��اءة 
العربي��ة  واململك��ة  لبن��ان  ب��ني  املتج��ذرة 
الس��عودية، احلريص��ة عل��ى احلف��اظ على 
احلريات في لبنان وعلى سيادته واستقالله 
تعزي��ز  عل��ى  والعامل��ة  العرب��ي  وانتمائ��ه 
ازدهاره واملثابرة على دعم استقرار أوضاعه 

االقتصادية«.
وتوقف��ت عن��د »خط��ورة اإلب��ادة الت��ي 
تس��تهدف الغوطة الش��رقية لدمشق والتي 
يرتكبه��ا نظ��ام األس��د بح��ق ش��عبه ضارباً 
ع��رض ال���حائط بق��رار م���جلس األمن وبكل 

املواثيق اإلنس��انية والدولية«.
التدمي��ري  النظ��ام  »س��لوك  وأدان��ت 
املتوحش ومن يس��انده ويق��ف معه ويؤيده 
ومي��ده بعناص��ر الق��وة والس��الح والدع��م 

السياسي«.

حمادة: يريدون تقليص 
موازنة وزارة التربية

ن��ّوه وزير التربي��ة والتعلي��م العالي  
مروان حمادة  خالل اطالق برنامج »طموح 
س��عد عبد اللطي��ف للمن��ح اجلامعية« في 
عامه الثالث عش��ر في لبن��ان »بهذا العمل 
واجلهد من  املجتمع املدني  والثقافي املبدع 
في لبنان و الشرق األوس��ط  لهذا البرنامج 

الطموح الذي تدعمه شركة بيبسيكو«.
الوطن��ي  العم��ل  »ه��ذا  ان  ورأى 
االيجابي��ة  انعكاس��اته  ل��ه  واالنس��اني 
على الش��باب«، ش��اكراً اجلمعية وش��ركة 
بيبس��يكو وبرنام��ج س��عد عب��د اللطي��ف 
الطم��وح«، وقال: »ان ه��ذا العمل يعطيني 
دفع��اً أكب��ر للعم��ل الترب��وي، رغ��م انه��م 
يري��دون تقلي��ص موازن��ة  وزارة التربية ، 
وه��ي ال تتقلص وال حتل جزءاً من املش��كلة 
وال حتس��ن قضية العج��ز ال��ذي نواجهه. 
ونش��كر الل��ه عل��ى ه��ذا العم��ل اخلي��ري 
الطموح، الذي يؤكد انه ال يزال لدينا قدرات 

وأعمال خيرية في هذا البلد«.

النائب الحوت: خياراتنا مفتوحة في كل المناطق 
ونناقش الئحة العائالت في بيروت

رأى نائب اجلماعة اإلسالمية د. عماد 
احل��وت، في حدي��ث ل�»إاذع��ة الفجر«، أّن 
زيارة املوفد السعودي نزار العلوال للبنان، 
تأتي في سياق كسر اإلشاعات التي تقول 
إّن اململكة تخلّ��ت عن لبنان، وتأكيداً لدعم 
الواق��ع اللبنان��ي ايجاب��اً، وبالتال��ي هذه 
الزيارة تهدف إلى إزالة الغبار الذي شاب 
عالقة لبنان باململكة إلعادة ترميم العالقة 
بني البلدي��ن، وبني لبنان وبع��ده العربي 

الى طبيعتها.
عل��ى صعي��د االنتخاب��ات النيابي��ة، ق��ال احل��وت إّن 
اجلماع��ة اليوم تناقش االنضمام إل��ى مجموعة من اللوائح 

في كل منطقة على حدة، مشيراً إلى أّن كّل 
اخليارات مفتوحة أمامهم.

وع��ن بيروت، ق��ال احل��وت إّن هناك 
نقاش��اً جّدياً خليار انضمام اجلماعة إلى 
الالئح��ة الت��ي تش��كلّت باس��م العائ��الت 
البيروتي��ة، مضيف��اً أّن اجلماع��ة متارس 
اخلي��ارات االنتخابية بخي��ارات مفتوحة 
وتواصٍل مع مختل��ف الفرقاء، باحتماالت 
أّن هذه الالئحة في حال تش��كيلها ستمثل 

نسيج بيروت والعائالت البروتية.
وأعلن احلوت أّن مرش��حي اجلماعة سُيقدَّم ترشيحهم 

بشكل جماعي، وسُيعلَن عنهم في األّيام القليلة القادمة.

لقطات لبنانية

وجهة نظر

م���ن حس���نات الص���وت التفضيلي ال���وارد في القان���ون االنتخاب���ي اجلديد 
أن���ه يس���اهم في اظهار أحجام القوى السياس���ية بش���كل أكثر واقعي���ة بعيدًا عن 
التحالفات التي كانت تستر العيوب وحتجب نقاط الضعف التي تعتري الكثير 

من القوى التي تستخدمها قوى انتخابية كبرى.
وقد حاولت بعض القوى السياسية خالل االعداد للقانون اجلديد توسيع 
دائ���رة الص���وت التفضيلي وجعله »صوتني« ف���ي كل دائرة من الدوائر، إال أن هذا 
األم���ر ل���م يحصل، ورس���ت األمور على ص���وت تفضيلي واحد ف���ي كل قضاء من 
األقضي���ة التي تتش���كل منه���ا الدوائر االنتخابي���ة. ولكن الدخول ف���ي عمليات 
تش���ريح الدوائر يظه���ر أن تكوين بعض الدوائر االنتخابي���ة من أكثر من قضاء 
مين���ح القوى السياس���ية والكتل االنتخابية املنتش���رة في كل دائ���رة من الدوائر 

مزيدًا من األصوات التفضيلية. وهاكم بعض األمثلة:
- ف���ي دوائ���ر بيروت األولى، بي���روت الثاني���ة، بعبدا، املنت الش���مالي، البقاع 
الغرب���ي، زحل���ة، بعلب���ك - الهرمل وعكار ل���ن حتظى القوى السياس���ية في هذه 
الدوائ���ر إال عل���ى ص���وت تفضيل���ي واحد في كل دائ���رة، وذلك بس���بب تكون هذه 
الدوائ���ر م���ن قضاء واحد، أو من محافظة واحدة، ما قد يؤدي الى تقييد حركة 

القوى السياسية الفاعلة.
- ف���ي دوائر الش���وف - عاليه، كس���روان - جبيل، ص���ور - الزهراني وصيدا - 
جزين ستحظى القوى السياسية بصوتني تفضيليني بسبب تكون كل دائرة من 

هذه الدوائر من قضاءين اثنني.
- ف���ي دائرت���ي النبطي���ة - بنت جبي���ل - حاصبيا - مرجعي���ون وطرابلس - 

املنية - الضنية ستحظى القوى السياسية بثالثة أصوات تفضيلية. 
- وتبق���ى الدائ���رة األكث���ر ق���درة عل���ى امت���الك أص���وات تفضيلي���ة لقواه���ا 
السياس���ية الناخب���ة، هي دائرة الك���ورة - البترون - بش���ري - زغرتا حيث تصبح 
ه���ذه الق���وى قادرة على امتالك أربعة أصوات تفضيلية في دائرة متتلك عش���رة 
مقاعد نيابية، وهذا ما يسهل العملية االنتخابية بالنسبة إلى القوى املنتشرة 
في هذه الدائرة، وذلك في مقابل بروز مصاعب كبيرة للقوى السياسية الناخبة 
ف���ي الدوائ���ر الت���ي ال يوجد فيها إال ص���وت تفضيلي واحد، ما ق���د يدفع القوى 
الكب���رى إل���ى التواض���ع واملوضوعي���ة بغي���ة احلد من اخلس���ائر املفترض���ة التي 
أحلقه���ا الصوت التفضيلي بحس���ابات هذه القوى. وه���ذا ما قد جنده جليًا في 
دائرة انتخابية منوذجية تضم قوى أساسية مثل تيار املستقبل والتيار الوطني 
احل���ر واجلماع���ة اإلس���المية واحل���زب الس���وري القوم���ي االجتماع���ي والقوات 
اللبناني���ة واحل���زب الش���يوعي اللبناني والنائب الس���ابق عصام ف���ارس... ما قد 
يدفع اجلميع إلى االكتفاء مبرشح واحد في دائرة متتلك سبعة مقاعد نيابية، 
وال ميك���ن قواه���ا السياس���ية الناخب���ة إال اللجوء إلى ص���وت تفضيلي واحد قد 
يقود توزيعه على أكثر من مرش���ح الى خس���ارة كل ش���يء في هذه الدائرة. وهذا 
م���ا أدركت���ه النائبة بهية احلريري في دائرة صي���دا - جزين ودفعها إلى االمتناع 
عن ترش���يح الرئيس فؤاد الس���نيورة ع���ن املقعد النيابي الصي���داوي اآلخر، ألن 
م���ن ش���أن هذا الترش���يح أن يوزع األص���وات التفضيلي���ة لقاعدة تيار املس���تقبل 
االنتخابي���ة في هذه الدائرة ويهدد حصولها عل���ى املقعد النيابي الذي احتلته 

منذ خريف 1992.
 ونستنتج من هذه اجلولة السريعة على الدوائر االنتخابية اخلمس عشرة 
وعل���ى أصواته���ا التفضيلية، أن هناك تفاوتًا في حج���م الصوت التفضيلي بني 

الدوائر االنتخابية، ما مينح فرصًا انتخابية ملرشحني ويحجبها عن آخرين.
ف���ي النهاية، لن ُأفاجأ إذا توافقت القوى السياس���ية الكبرى في البلد على 
نسف انتخابات السادس من أيار بعد التثبت من أن هذا الصوت التفضيلي بات 

لعنة على بعض صانعيه.

الدوائر االنتخابية وأصواتها التفضيلية
بقلم: أمين حجازي
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األمان

ال تس��توقف النتائ��ج الكارثي��ة املرّوعة الدبلوماس��ية الروس��ية التي 
تنبهت ألهمية اس��تخدام س��الح النفي، فخرج ناطٌق باس��م الرئاسة للقول 
إنه��ا اتهام��اٌت بال أس��اس، فيم��ا يع��رف كل طفل ف��ي س��ورية أن الطيران 
الذي يحلق فوق مناطق املعارضة هو طيران روس��ي، مع مش��اركة جزئية 
لطي��ران النظام. وفي مجلس األمن املندوب الروس��ي خرج )كما هي عقيدة 
إدارة ب��الده باملدنيني(  وبحرمة احلياة البش��رية، خرج »يتهم« املعارضة 
بأنه��ا رفضت االستس��الم. وفي واقع األم��ر، يريد الروس للس��وريني كلهم 
أن يستس��لموا له��م، من أج��ل ضمان املصالح الروس��ية الطويل��ة األمد في 
س��ورية، حتى لو أدى ذلك إلى أن تغدو س��ورية بدون س��وريني، فاملهم أن 
يت��م بأي ثمن بناء املجد الروس��ي خارج احلدود، وأن تتم منافس��ة أميركا 

والغرب، حتى لو أدى ذلك إلى إبادة شعوب.
وق��د جرى في هذه األثناء مش��اغلة تركيا مبدينة عفرين التي تس��يطر 
عليه��ا قوات احلماية الكردية، متاماً كما حدث في انش��غال تركيا باملعركة 
ض��د مدينة الباب قبيل س��قوط حلب، حت��ت أنظار الق��وات التركية. وعلى 
ه��ذا النحو، مت الفصل بني عفرين وما عداها، بحيث يكون الش��اغل الوحيد 
ألنقرة في س��ورية هو احلزب الكردي املسلح هنا وهناك. أما أميركا ترامب، 
فإنها ال ترى في الغوطة -كما في إدلب- سوى معارك تستنزف خصومها، 
حتى لو سقط آالف القتلى من املدنيني، وحتى لو أدى ذلك إلى تقوية النفوذ 

اإليراني الحقاً في سورية، فلكل مشروع وقته! 
وج��اءت معركة روس��يا ضد الغوط��ة وأهلها متزامنة ومتس��اوقة مع 
احلملة الروس��ية على ريف  إدلب، حيث تتفنن القوات الروس��ية في اإليقاع 
بالنازحني البؤس��اء، وكل جتمع سكني وجتاري، وذلك كله باسم مكافحة 
جبهة النصرة، فتحت هذه الراية تندفع القوات الروسية إلى قتل كل مظاهر 

احلياة والعمران. 
 لنا أن نس��تذكر هنا أن الغوطة سبق أن ش��هدت في آب 2013 مذبحة 
الكيم��اوي التي قضى فيها 1300 مدني خالل س��اعة. ومن��ذ ذلك التاريخ، 
توطدت عالقة موس��كو بدمش��ق، وس��خرت م��ن كل التقاري��ر الدولية التي 
تدي��ن النظام باس��تخدام أس��لحة محرمة ضّد ش��عبه، ومنها االس��تخدام 
الالحق لهذه األس��لحة في خان ش��يخون في ريف إدلب، في مطلع نيس��ان 
2017 الذي أودى بنحو مائة مدني، جلهم من األطفال، وقد قادت »احلنكة« 
الروس��ية بعدئ��ٍذ، إلى جعل خان ش��يخون املنكوبة هدف��اً مفضالً لهجمات 

القوات الروسية! 
ج��رى احلدي��ث هنا عن روس��يا الت��ي ال تكتف��ي باحل��رب املريعة ضد 
املدني��ني، لكنه��ا تنش��ط سياس��ياً ودبلوماس��ياً وإعالمي��اً في قي��ادة هذه 
املعركة، خالفاً إليران ومليشياتها التي تكتفي بحرٍب »مقدسة« ضد »أحفاد 
يزيد«، وهم أكثرية الشعب السوري، وتنشغل بوضع اخلرائط واملشاريع، 
للسيطرة على كل ما ميكن السيطرة عليه من الثروات الطبيعية في سورية، 

لتعويض خسائرها املالية في شّن احلرب على السوريني.{

متثل احلرب على الغوطة الشرقية قرب العاصمة دمشق ذروة جديدة 
من ذرى حرب اإلبادة التي تنش��ط بها روسيا وإيران ومنظماتها الطائفية، 
العراقي��ة واللبنانية واألفغانية والباكس��تانية، إضافة إل��ى النظام. وتدل 
خب��رة ه��ذه احلرب عل��ى أن ه��ذه األطراف تعتب��ر املدني��ني احملاصرين أو 
النازح��ني، واملراف��ق املدنية على تواضعه��ا، وبالذات املراك��ز الطبية أو ما 
تبق��ى منها، أهدافاً عس��كرية س��هلة املنال، وي��ؤدي إحلاق الض��رر البليغ 
به��ا إلى نتائ��ج واضحة في احلرب. ولهذا، طغت أخبار اس��تهداف األحياء 
الس��كنية واخلدمي��ة والتجارية بالصواري��خ والبرامي��ل احلارقة وقذائف 
املدفعية الثقيلة، وصور القتلى واملصابني حتت األنقاض، ومشاهد النساء 

واألطفال املذعورين الذين ال يجدون مالذاً، أو فرصة للنجاة. 
وس��بق رئي��س الدبلوماس��ية الروس��ية س��يرغي الف��روف، أن صرح 
ب��أن س��يناريو حلب قابل للتكرار في الغوطة الش��رقية، وكانت روس��يا قد 
استخدمت أس��لحة متطورة مخصصة الس��تهداف التحصينات في قصف 
املدني��ني احملاصرين في حلب الغربية، وأدى ذل��ك القصف إلى قتل وجرح 
مئ��ات م��ن املدني��ني، وتش��ريد نح��و 36 ألف��اً متت مط��اردة كثيري��ن منهم 
بالطائرات، إلغالق سبل النجاة أمامهم. وقد تزامن إسقاط حلب في أواسط 
كانون األول 2016 مع انس��حاب قواٍت روس��يٍة من مدينة تدمر وس��يطرة 
»داع��ش« على هذه املدينة األثرية، في رس��الٍة ُفهم منها أن املعركة لم تكن 
ولن تكون مع »داعش«، بل مع املدنيني السوريني الذين قد يشكلون حاضنًة 
ش��عبيًة للمعارضة الوطني��ة. وإثر انتهاء معركة حل��ب، وخروج املقاتلني 
منها، بعد إحلاق أكبر دماٍر بها، تباهى مس��ؤولون روس بأن األسلحة التي 
مت اس��تخدامها ضد األحياء الس��كنية قد لفتت األنظ��ار، واجتذبت عروضاً 
جديدة لش��راء الس��الح الروس��ي، حيث تعتبر صناعة األسلحة وجتارتها 
عصباً لالقتصاد الروس��ي، وبدون منتجاٍت مدنية تذكر، س��وى في بعض 

القطاعات الطبية املوروثة عن العهد السوفياتي. 
تض��م الغوطة نحو ثماني م��دن، أهمها دوما وزملكا، وق��د تراجع عدد 
س��كانها من نحو مليوني  نسمة إلى أربعمائة ألف، نتيجة تعّرض املنطقة 
للحص��ار اخلانق، عقاباً لهم على وقوفهم مع الثورة.  وجتد روس��يا أن من 
مصلحته��ا القض��اء على الثورة، وعلى كل حل سياس��ي، مهم��ا كان الثمن، 
ومهم��ا حلق بس��ورية وبالس��وريني من دمار وكوارث، ويش��ارك س��الحها 
اجل��وي بكثافٍة في تدمير املدن والبلدات واألرياف. وترى موس��كو أن وقف 
إطالق النار أمر غير واقعي. وترتضي أحياناً بهدنة لساعات فقط. وبدالً من 
اعتماد وقف إطالق النار، ابتدعت موسكو ما سمي »خفض التصعيد«، وهو 
أسلوب اس��تخدمته هي وحلفاؤها ملضاعفة التصعيد. والغوطة الشرقية، 
شأن إدلب، مش��مولٌة بخفض التصعيد املبتدع روسياً، الذي دأبت موسكو 
على نقضه، متمتعًة بامتياز استهداف املراكز الطبية والعالجية وإخراجها 
من اخلدمة، جنباً إلى جنب مع اس��تهداف مراكز الدفاع املدني، وهو سلوٌك 

أقل ما يقال فيه أنه يندرج ضمن جرائم احلرب. 

روسيا في سورية
تخوض حرب إبادة
أم توسع ميداني؟

يجد الناخ��ب البيروتي في هذه الالئح��ة )العائالت( 
أمل��ه املنتظر، وفرصت��ه للتعبير عن رأي��ه وما يجول 
داخل��ه، خاص��ة أنه��ا تنطل��ق م��ن صل��ب العائ��الت 
البيروتي��ة م��ن دون أن ترف��ع ش��عار اس��تعادة فترة 
حتّك��م العائلية باملش��هد. وبكل تأكيد ق��د أربك ظهور 
ه��ذه الالئح��ة تي��ار املس��تقبل، الفاعل الرئيس��ي إلى 

اليوم في العاصمة.
وإذا م��ا انتقلن��ا إل��ى دائ��رة أخرى، فإننا س��نجد 
أن هناك توجهاً لتش��كيل الئحة م��ن العائالت البارزة 
والعريق��ة في دائ��رة جبيل كس��روان ملنافس��ة التيار 
الوطني احلر، وقد متّكنت بعض العائالت من صياغة 
اتفاق��ات مبدئية بينها وبني بعض القوى السياس��ية 
األخرى ملواجهة تفّرد التيار بقرار هذه املنطقة، وإذا ما 
مّت��ت األمور ومضت إلى ما تريده تل��ك العائالت، فإن 
ذلك س��ُيحرج التيار الوطني احلر، وس��يقلقه في هذه 
الدائ��رة، وإن كان حت��ى الس��اعة لم ُيظِه��ر أي قلق أو 

خوف من هذه الظاهرة.
وإذا م��ا انتقلنا إل��ى دائرة ثالثة، وقوة سياس��ية 
أخ��رى، س��نجد أن »حزب الل��ه« يواجه امل��أزق ذاته، 
واملش��كلة ذاته��ا ف��ي دائ��رة بعلب��ك الهرم��ل. فهن��اك 
العائالت العريقة والكبيرة التي رفضت بش��كل علني 
اس��تفراد احلزب بقرار املنطقة، وبدأت مس��ار تشكيل 
الئحة منافس��ة من العائالت العريق��ة والكبيرة، وهو 
م��ا دفع قيادة احلزب إل��ى الدخول على خط املعاجلة 
من خالل التركيز على أن املواجهة واملنافس��ة في هذه 
الدائرة هي بني »املقاومة« وبني مش��روع اس��تخباري 
أمريك��ي خليج��ي يري��د الني��ل منه��ا، وه��ذا يعك��س 
بالطب��ع حجم القلق م��ن اصطفاف العائ��الت الكبرى 
ف��ي مواجهته، ورفضه��ا عملية فرض مرش��حني على 

املنطقة بعضهم من خارجها.
هذه بالطبع عّينة من صور املنافس��ة االنتخابية 
املقبلة، التي س��تكون للعائ��الت دورها الذي لن يكون 
بس��يطاً، خاص��ة أن الن��اس ملّ��ت م��ن وع��ود الطبقة 
التحّدي��ات  السياس��ية، وم��ن فش��لها ف��ي مواجه��ة 
االقتصادي��ة واالجتماعي��ة وعل��ى أنواعه��ا، ومّثل��ت 
في ش��كل أخر، وجهاً آخر لإلقطاع السياس��ي واملالي 

واالحتكاري الذي ما زلنا نعاني من نتائجه.{

الي��وم، مع قان��ون االنتخاب الذي اعتم��د النظام 
النس��بي، تع��ود العائ��الت م��ن جدي��د إل��ى املش��هد 
االنتخاب��ي ف��ي محاولة الس��تعادة الدور السياس��ي 
والريادي في البلد، وفي محاولة لتقدمي منوذج جديد 
في ممارس��ة الس��لطة، يكون في نتائج��ه ومخرجاته 
مختلفاً عن نتائج املمارس��ة الس��ابقة لكل من العائلة 
والقوى السياس��ية. وأمام هذا املش��هد ن��رى أن هناك 
محاولة عائلية ملنافس��ة القوى السياس��ية الرئيسية 
في بع��ض الدوائ��ر االنتخابي��ة دون ت��رّدد، بل ميكن 
القول إن دخول هذه املنافسة وّلد نوعاً من األرق لهذه 

القوى.
وإذا أردن��ا أن ندخل ف��ي التفاصيل أكثر، فإنه في 
العاصم��ة بيروت بدأت األمور تتكّش��ف عن الئحة من 
أعرق العائالت البيروتية والش��خصيات املشهود لها 
بالكفاءة والوطني��ة واملصداقية واملناقبية س��تواجه 
الئحة تيار املس��تقبل من ناحية، والئح��ة قوى 8 آذار 
املدعوم��ة من النظام الس��وري من ناحي��ة ثانية. وقد 

تاريخي��اً كان��ت العائالت ت��ؤدي الدور األساس��ي في 
احلركة اليومية والسياسية، بغض النظر عن النظرة 
إليها على أنها كانت جزءاً من االقطاع الذي كان يتحّكم 
بلقمة عيش الناس، ويصادر حقوقهم ومكتس��ابتهم، 

وال ينفق عليهم إال مبقدار احلاجة وضرورة البقاء.
��َش دور العائ��الت كثي��راً خ��الل العق��ود  لق��د ُهمِّ
املاضية ملصلحة القوى السياس��ية واألحزاب التي مّت 
تصويرها عابرة للطوائ��ف واملذاهب واملناطق، ولكن 
ف��ي احلقيقة كان��ت في نتيجتها ال تختل��ف عن نتائج 
حتّكم العائالت التقليدية بالقرار الوطني والسياسي 
ف��ي البلد، ولذل��ك بدأت حال��ة من التفكي��ر تقارن بني 
نتائ��ج أداء الق��وى السياس��ية عل��ى حال��ة املجتمع، 
وعلى أوضاعه االقتصادية واالجتماعية والسياسية 
واألمني��ة وغيرها خالل العق��ود املاضية، وبني نتائج 
أداء العائ��الت التقليدي��ة عل��ى حال��ة املجتم��ع خالل 
املرحل��ة التي كانت فيه��ا العائلية ه��ي نقطة االرتكاز 

في ممارسة العمل السياسي.

بقلم: وائل جنم
مع االقتراب أكثر من موعد إقفال باب الترّشح إلى 
االنتخاب��ات النيابي��ة املقبلة، بدأت تظه��ر أكثر فأكثر 
مالم��ح املواجهة االنتخابية في أغل��ب الدوائر، والتي 
س��تكون أكث��ر وضوح��اً وجالء م��ع تش��كيل اللوائح 

االنتخابية حتى السابع والعشرين من آذار.
مما ال ش��كّ فيه أن القانون االنتخابي الذي اعتمد 
النظ��ام النس��بي عل��ى مس��توى الدائ��رة، والص��وت 
التفضيل��ي على مس��توى القضاء، أفس��ح ف��ي املجال 
ملنافس��ة أكث��ر جّدية م��ن امل��ّرات الس��ابقة، التي كان 
يج��ري فيها اعتم��اد النظ��ام األكث��ري، ولذلك وجدت 
أغل��ب القوى السياس��ية له��ا فرصة في املنافس��ة في 
ه��ذه امل��ّرة، وإن كان ش��كل بع��ض الدوائ��ر وحجمها 
ال يش��ي ب��أن القان��ون كان ع��ادالً أو متوازن��اً، ولك��ن 
عل��ى الرغم من ذلك، ش��رعت ه��ذه القوى ف��ي ترتيب 
أوراقه��ا خل��وض غم��ار ه��ذه املنافس��ة، علّه��ا تدخل 
الندوة النيابية وتقوم بدورها في ما تعتقد أنه واجب 
للخروج من األزمات، ومعاجلة املش��اكل التي يعاني 

منها اللبنانيون.
كم��ا وأن النظ��ام النس��بي من��ح فرص��ة جدي��دة 
للعائالت كي تس��تعيد دورها وحضوره��ا وفعاليتها 
في املش��هد السياس��ي اللبنان��ي. واجلمي��ع يذكر أنه 

االستحقاق االنتخابي النيابي..العائالت تتحّدى القوى السياسّية

كلمة األمان

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت
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زيارة الموفد السعودي للبنان.. هل تعيد اللحمة إلى معارضي »حزب الله«؟
امللك��ي  الدي��وان  ف��ي  املستش��ار  زي��ارة  خطف��ت 
الس��عودي نزار العلوال للبنان األضواء، حيث إنها أتت 
بع��د التوتر في العالق��ات الس��عودية-اللبنانية، بعد 
إع��الن الرئيس س��عد احلريري اس��تقالته من رئاس��ة 
احلكوم��ة في 4 تش��رين الثان��ي 2017 م��ن العاصمة 
السعودية الرياض، وما تالها من أحداث وتوترات في 
العالقة بني لبنان والس��عودية، الت��ي تعتبر أن لبنان 
ف��ي ظل وجود الرئيس عون ونفوذ »حزب الله« أصبح 
ج��زءاً من احملور الذي تقوده إي��ران في املنطقة، والذي 
ميت��د من العراق وس��وريا م��روراً بلبن��ان، وصوالً إلى 

اليمن.
ه��ذه الوقائع التي ل��م تتبّدل عل��ى األرض، والتي 
ميك��ن ان تترس��خ أكث��ر مع محاول��ة النظام الس��وري 
-بالتع��اون والتنس��يق مع إي��ران وروس��يا- اقتحام 
الغوط��ة الش��رقية الت��ي ميكن إذا م��ا قدر له��ا النجاح 
أن متن��ح النظام الس��وري قوة أكبر م��ن مواجهة قوى 
املعارض��ة الس��ورية، وبالتالي زيادة النف��وذ اإليراني 
قوة ف��ي املنطقة. وإذا إضيفت إليه��ا نتائج االنتخابات 
النيابي��ة ف��ي لبن��ان ف��ي 6 أيار الق��ادم، التي بحس��ب 
التوقع��ات ق��د ت��ؤدي الى ف��وز »ح��زب الل��ه« وفريقه 
السياسي ومعه التيار الوطني احلر بالغالبية النيابية، 
وه��و ما ميك��ن أن يضع لبن��ان عملياً في دائ��رة النفوذ 
اإليراني في املنطقة بصورة رس��مية وقانونية، كل ذلك 
دفع السعودية ومن خلفها الواليات املتحدة األميركية 
وفرنس��ا إلى إعادة حس��اباتها السياس��ية ف��ي لبنان، 
والعم��ل قدر اإلم��كان على إبقاء التوازن السياس��ي في 
لبنان قائماً ريثما تنجلي صورة الصراعات املش��تعلة 

في املنطقة على امتداد الوطن العربي.
والس��ؤال الذي ُيطَرح في ظل ه��ذا الواقع هو: هل 
ينجح املوفد الس��عودي نزار العل��وال في إعادة اللحمة 

بني القوى السياسية املعارضة ل�»حزب الله«؟
البداية أوالً من األجواء التي س��بقت وصول املوفد 
الس��عودي ن��زار العلوال للبن��ان حيث حتدث��ت األنباء 
عن وجود وجهتي نظر في أوس��اط القيادة الس��عودية 
جت��اه الوضع ف��ي لبن��ان والعالقة مع الرئيس س��عد 

احلريري.
وجهة النظر األولى التي يتبناها الوزير السعودي 
ثامر السبهان والذي ما زال ممسكاً بامللف اللبناني ولم 
يتن��ّح عنه كما أُش��يع س��ابقاً تقول إن س��عد احلريري 
غي��ر قادر عل��ى مواجهة نف��وذ »حزب الله« ف��ي لبنان 
وغي��ر مؤه��ل لذل��ك، وبالتالي م��ن األفضل دع��م قوى 

وشخصيات أخرى ملواجهة هذا النفوذ.
أم��ا وجهة نظر املستش��ار في الدي��وان امللكي نزار 
العل��وال، فهي تق��ول إّن من اخلطأ ترك س��عد احلريري 
فريس��ة لدى »حزب الله« والرئيس عون، ومن األفضل 
في هذه املرحلة دعمه والتعاون معه، وفي نفس الوقت 
دعم الق��وى والش��خصيات األخرى مث��ل رئيس حزب 
القوات اللبنانية س��مير جعجع ورئيس حزب الكتائب 
سامي اجلمّيل وأش��رف ريفي وفارس سعيد ورضوان 
الس��يد وغيرهم من القيادات والشخصيات السياسية 
اللبنانية التي تعارض بقوة نفوذ إيران و»حزب الله« 

في لبنان.
ويب��دو أن وجه��ة النظر الت��ي يتبناها املستش��ار 
امللك��ي نزار العلوال قد القت قب��والً في هذه املرحلة لدى 
القيادة السعودية، وال سيما لدى ولي العهد السعودي 
محمد بن سلمان، وهو ما ترجم بالزيارة التي يقوم بها 
العل��وال للبنان برفقة القائم الس��ابق بأعمال الس��فارة 

السعودية في لبنان وليد البخاري.
في ظل هذه املعطيات، كيف بدت زيارة املستشار 

امللكي السعودي نزار العلوال للبنان؟
م��ن حيث الش��كل، ب��دأ املوف��د الس��عودي زيارته 
للبن��ان بلقاء الرئيس ميش��ال عون وأبلغه رس��الة من 
العاهل الس��عودي امللك س��لمان ومن ولي العهد محمد 
بن س��لمان ب��أن اململك��ة »تؤك��د احلرص عل��ى أفضل 
وأمنت وأصدق العالقات بني البلدين«، مش��يراً إلى أننا 
»مقبل��ون على تط��ورات ايجابية س��تزرع فرح��اً لدى 
اللبنانيني، والسعوديني، وسيكون هناك واقع جديد«.
وقيل إن املوفد الس��عودي اس��تأذن الرئيس عون 
باللقاء مع الرئيس سعد احلريري والرئيس نبيه بري 
وقوى وش��خصيات لبناني��ة أخرى، وه��ذا إن دل على 
ش��يء، فهو يدل على أن السعودية تتعامل مع الوضع 
اللبنان��ي بح��ذر ش��ديد حت��ى ال تس��بب زي��ارة املوفد 
الس��عودي للبنان أية إش��كاالت وتوت��رات مع الرئيس 
ع��ون و»حزب الل��ه« ما قد يؤدي الى فش��ل املهمة التي 

جاء من أجلها الى لبنان.
أم��ا بالنس��بة ال��ى اللق��اءات الت��ي أجراه��ا املوفد 

الس��عودي ن��زار العل��وال، فهي ش��ملت الرئيس س��عد 
احلريري الذي تلقى دعوة رس��مية لزيارة الس��عودية 
وعد بتلبيتها »في أقرب وقت ممكن«، واصفاً احملادثات 

التي أجراها مع ضيفه السعودي ب�»املمتازة«.
إال ان��ه رغ��م الترحي��ب الكبي��ر م��ن قب��ل الرئيس 
احلري��ري باملوف��د الس��عودي كان الفت��اً اللق��اء الذي 
جرى في معراب مع س��مير جعجع حي��ث بادر العلوال 
الصحافي��ني بالق��ول: »أن��ا ف��ي منزل��ي في مع��راب«، 

وأضاف: »إن الدكتور جعجع هو ضيفي في معراب«.

وقد كش��ف رئيس ح��زب القوات اللبنانية س��مير 
جعجع عن األهداف احلقيقية لزيارة املوفد الس��عودي 
للبن��ان، حي��ث اعتب��ر أن »هن��اك ع��دداً م��ن العناوين 
ه��ذه  وأرس��لت  »املس��تقبل«  وب��ني  بينن��ا  املطروح��ة 
العناوين م��ع الوزير ملحم الرياش��ي، ومنها التصرف 
داخل احلكومة واالس��تحقاق النياب��ي، والعالقة أبعد 
من االنتخابات النيابية، وهذا ما يؤكد مرة جديدة أنها 

فرصة ملمارسة الدميوقراطية احلقيقية«.
إذاً فزيارة املوفد الس��عودي للبنان بحسب رئيس 

ح��زب الق��وات اللبناني��ة س��مير جعج��ع ته��دف ال��ى 
معاجل��ة مل��ف عالقة تي��ار املس��تقبل مع باق��ي القوى 
والش��خصيات السيايس��ة الت��ي كان��ت منضوي��ة في 
ق��وى 14 آذار والت��ي تش��وبها اخلالف��ات، خصوص��اً 
بعد اس��تقالة احلريري من الس��عودية والعودة عنها، 
وأيضاً ملف االس��تحقاق النيابي الق��ادم مبا يكفل عدم 
تفرد »حزب الله« وحلفائ��ه باملجلس النيابي، والعمل 
عل��ى ايج��اد ت��وازن ف��ي نتائ��ج االنتخاب��ات النيابية 

تسمح ببقاء لبنان بعيداً عن النفوذ اإليراني.
هذه النقاط احلساسة التي تعمل عليها السعودية 
عب��ر موفده��ا ن��زار العلوال س��تكون مح��ّط األنظار في 
األيام القليلة القادمة، فإذا تش��كلت حتالفات انتخابية 
قوية تس��تطيع مواجهات حتالفات »حزب الله« تكون 
الس��عودية ق��د جنحت ف��ي مس��عاها، وأما إذا فش��لت 
الق��وى التي كانت حتت جتمع 14 آذار في االئتالف في 
ما بينها، فعندها ميكن القول إن الس��عودية فشلت في 

مسعاها.
فهل يقبل سعد احلريري و»تيار املستقبل« إفشال 

السعودية وحلفائها في لبنان؟{
بسام غنوم

معارضو حركة أمل وحزب الله وتحّدي االنتخابات
هل يمكن خرق اللوائح؟

أت��اح قان��ون االنتخاب��ات النياب��ي اجلدي��د للقوى 
املدن��ي  املجتم��ع  ومؤسس��ات  والش��عبية  السياس��ية 
املعارض��ة حلرك��ة أم��ل وح��زب الل��ه أن تش��كل حتدياً 
أساس��ياً ف��ي الدوائ��ر الت��ي يش��ارك فيه��ا الطرف��ان في 
املعركة االنتخابية، وبس��بب اعتماد النس��بية والصوت 
التفضيل��ي، ميكن القوى املعارض��ة للحركة واحلزب أن 
تعمل خلرق اللوائح املش��تركة، أو أن تساهم في تشكيل 

رأي عام معارض في كل الدوائر األساسية.
فكيف تتوزع خريطة القوى والشخصيات العارضة 
حلركة أمل وحزب الله ف��ي كل الدوائر االنتخابية؟ وهل 
ميكن ه��ذه الق��وى والش��خصيات، بالتحال��ف مع قوى 
سياسة وحزبية فاعلة، أن حتقق خرقاً مهماً في مواجهة 

اللوائح التي شكلها حتالف احلركة واحلزب؟
خريطة القوى

 املعارضة للحركة واحلزب
بداي��ة كيف تت��وزع خريط��ة القوى والش��خصيات 
السياس��ية واحلزبية املعارضة حلرك��ة أمل وحزب الله 

في كل الدوائر االنتخابية؟
ال يوجد إطار واحد وموحد لكل القوى والشخصيات 
احلزبية والسياس��ية املعارضة للحركة واحلزب في كل 
الدوائ��ر، وق��د فش��لت محاول��ة جتمي��ع هذه الق��وى في 
��ع نحو 60  لق��اء مش��ترك وموحد، بعدم��ا ُعقد لقاء موسَّ
ش��خصية معارضة للطرفني )معظمهم من الش��يعة مع 
تلوين بسيط من شخصيات سنية ومسيحية( قبل عدة 
أش��هر في أوتي��ل مونرو م��ن بي��روت، وكان اللقاء حتت 
عنوان »دولة املواطنة« وأصدر بياناً سياس��ياً، لكن عقد 
اللقاء انفرط بعد استقالة رئيس احلكومة سعد احلريري 

من السعودية وبروز خالفات بني أركان اللقاء.
فم��ن ه��ي أب��رز الش��خصيات والق��وى السياس��ية 
واحلزبية املعارضة للحركة واحلزب وميكن ان تخوض 

االنتخابات أو قد تدعم لوائح معارضة للطرفني.
1- الرئي��س حس��ني احلس��يني، ويعتب��ر م��ن أبرز 
املس��توى  عل��ى  والنيابي��ة  السياس��ية  الش��خصيات 
اللبناني، وهو يش��رف على »لقاء دع��م الدولة املدنية«، 
ولديه قوة ناخبة في دائرة بعلبك - الهرمل، وله عالقات 

مع العديد من الشخصيات البقاعية واللبنانية.
2- األم��ني األس��بق حل��زب الل��ه الش��يخ صبح��ي 
الطفيلي، الذي خاض معارك سياس��ية وحزبية وبلدية 
وإعالمية قاس��ية ضد حزب الله، وش��ّكل ف��ي انتخابات 
ع��ام 2000 الئح��ة مس��تقلة، ولكن��ه منكف��ئ حالي��اً عن 
النش��اط السياس��ي املباش��ر م��ع امكاني��ة دع��م بعض 

املرشحني أو اللوائح املعارضة للحركة واحلزب.
3- أحمد كامل األس��عد )رئيس تيار الكفاءات( وهو 
يعتمد على الدور التاريخي لعائلة األس��عد في اجلنوب، 
وله مواقف سياسية قاسية ضد احلركة واحلزب، وتلقى 

س��ابقاً دعماً سياس��ياً ومادياً م��ن الس��عودية وأمريكا، 
ولكن��ه لم ينجح ف��ي حتقيق خ��رق انتخابي ب��ارز، وقد 
ش��كَّل الئحة مس��تقلة في دائرة مرجعيون - حاصبيا - 

النبطية - بنت جبيل.
4- الق��وى اليس��ارية املعارضة للح��زب واحلركة، 
وأبرزه��ا احل��زب الش��يوعي اللبنان��ي ومنظم��ة العم��ل 
الش��يوعي وحزب الطليعة االش��تراكي )البعث العراقي 
سابقاً(، حركة اليس��ار الدميقراطي، واللقاء الدميقراطي 
الش��عبي الذي كان يرعاه النائب السابق حبيب صادق، 
وله��ذه القوى حضور فاعل ف��ي مناطق اجلنوب والبقاع 

والضاحية اجلنوبية.
5- العائ��الت والعش��ائر البقاعي��ة ومنطق��ة جبيل 
املعارضة خلي��ارات حزب الله وحركة أم��ل االنتخابية، 
وه��ي ق��ادرة عل��ى جتيي��ر آالف األص��وات ف��ي املناطق 

املختلفة.
6- الش��خصيات الشيعية املس��تقلة التي تعارض 
سياس��ة ح��زب الل��ه وحركة أم��ل، وه��ي ال تلتق��ي على 
مواق��ف سياس��ية موح��دة ويتحرك��ون كل ف��ي منطقته 
ومنه��م املهن��دس ري��اض األس��عد )دائ��رة الزهران��ي - 
ص��ور(، الش��يخ عب��اس اجلوه��ري والدكت��ور ح��ارث 
س��ليمان )البقاع(، الوزير السابق إبراهيم شمس الدين، 
الناش��ط لقمان سليم، النائب والوزير السابق محمد عبد 
احلميد بيضون، النائب والوزير الس��ابق محمد يوس��ف 
بيضون )وقد رش��ح جنله يوسف بيضون من بيروت(، 
النائ��ب والوزي��ر الس��ابق باس��م الس��بع )ول��ه حضور 
مه��م في دائرة بعب��دا، آل حمادة في البق��اع، وآل اخلليل 
ف��ي صور، الش��يخ محمد علي احلاج )حوزة الس��جاد(، 
وهن��اك ش��خصيات عديدة أعلنت ترش��حها، إما بش��كل 

منفرد أو من ضمن لواح مشتركة.
7- مؤسس��ات وهيئ��ات املجتم��ع املدن��ي، وه��ي ال 
تتحرك وفقاً للبعد الطائفي أو املذهبي، وإن كانت تواجه 
كل ق��وى الس��لطة، ومن ضمنهم حركة أم��ل وحزب الله، 
ولها العديد من املرش��حني في معظم الدوائر، وقد شكلت 

حتالفاً مشتركاً خلوض االنتخابات.
وطبع��اً ال ميك��ن ع��رض كل أس��ماء الش��خصيات 
والهيئات التي س��تواجه احلزب واحلركة، وهي بازدياد 

يوماً بعد يوم.
املعارك االنتخابية وإمكانية اخلرق

لك��ن أي��ن س��تخوض ه��ذه الق��وى والش��خصيات 
املعارض��ة حلزب الل��ه وحركة أمل املعرك��ة االنتخابي؟ 
ومع من س��تتحالف؟ وهل تس��تطيع احداث خرق ما في 

لوائح احلزب واحلركة؟
تش��كل دائ��رة بعلبك - الهرم��ل إحدى أب��رز الدوائر 
االنتخابية التي ستشهد معركة قاسية ضد الئحة حركة 
أم��ل وحزب الله وحلفائهما، وقد أش��ار لذلك األمني العام 

حلزب الله الس��يد حس��ن نص��ر الله في خطاب��ه األخير، 
وله��ذه الدائ��رة خصوصي��ة معين��ة لكونها أح��د معاقل 
احل��زب، كذلك ميكن الق��وى املعارضة للحركة واحلزب، 
بالتحال��ف م��ع ق��وى أخ��رى )تي��ار املس��تقبل والقوات 
اللبناني��ة، اجلماع��ة اإلس��المية، العائ��الت والعش��ائر 
البقاعي��ة( ان تش��كل خرقاً في الالئح��ة إذا حصلت على 
احلاص��ل االنتخاب��ي، والقاع��دة األس��اس لتحقيق هذه 

القوى خرقاً بارزاً ان تتوحد في الئحة واحدة.
وأم��ا الدائرة الثانية التي ستش��هد معركة في وجه 
الئح��ة حزب الل��ه وحرك��ة أمل، فه��ي دائ��رة مرجعيون 
- حاصبي��ا - بن��ت جبي��ل - النبطية، ففي ه��ذه الدائرة 
هناك قوى سياس��ية تقليدية )آل األس��عد، آل بيضون(، 
اضافة إلى وجود القوى اليس��ارية املتنوعة، كذلك هناك 
دور فاعل لتيار املستقبل واجلماعة اإلسالمية في منطقة 
العرقوب، إضاف��ة إلى الوجود املس��يحي، ما قد يعرِّض 
حلفاء احلزب واحلركة المكانية اخلرق )النائب الدكتور 

قاسم هاشم، النائب أسعد حردان(.
وأما دائرة صور - الزهراني فهي فقد تش��هد معركة 
واحل��زب،  للحرك��ة  املعارض��ة  للق��وى  وج��ود  اثب��ات 
ويخ��وض املعرك��ة ف��ي ه��ذه الدائ��رة املهن��دس رياض 
األس��عد م��ع ش��خصيات متنوع��ة، وإذا لق��ي دعم��اً من 
التي��ار الوطني احلر أو القوات اللبنانية وتيار املس��تقبل 
واجلماع��ة اإلس��المية، ميك��ن ان ُيحدث خرق��اً محدوداً، 
وخصوص��اً في املقع��د الكاثوليكي الذي يش��غله النائب 
الدكتور ميشال موس��ى أو في أحد املقاعد الشيعية، وان 

كانت املعركة صعبة في هذه الدائرة.
وفي دائ��رة بعبدا يواجه احلزب واحلركة معارضة 
فاعلة من قبل النائب الس��ابق باسم السبع والقوى التي 
ق��د تتحال��ف مع��ه، وإن كان اخل��رق قد ال يحص��ل على 

صعيد املقعدين الشيعيني إال بصعوبة.
وأم��ا الدائ��رة الثاني��ة ف��ي بي��روت، ف��إن احلرك��ة 
واحل��زب وحلفاءهم��ا يس��تندون إل��ى ق��وة ناخب��ة ق��د 
جتعله��م ينجحون في خ��رق الئحة تيار املس��تقبل، وإن 
كان املقعدان الشيعيان شبه مضمونني في هذه الدائرة.

وستشهد دائرة جبيل - كسروان معركة قاسية في 
ظ��ل االعتراضات الكبيرة من عائالت جبيل على مرش��ح 

حزب الله في هذه الدائرة الشيخ حسني زعيتر.
وف��ي دائرتي البق��اع الغربي وزحل��ة، هناك معارك 
مهمة، وإن كانت مقاعد احلركة واحلزب ش��به مضمونة. 
وباإلجم��ال، ميك��ن القول إن ه��ذه االنتخابات ستش��كل 
فرصة مهمة للقوى والش��خصيات احلزبية والسياسية 
ومؤسسات املجتمع املدني املعارضة حلركة أمل وحزب 
الله في تثبيت وجوده��ا وإحداث خرق، ولو محدوداً في 

لوائحهما االنتخابية.{
قاسم قصير
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جبل لبنان املهندس عمر س��راج، والش��يخ أحمد عثمان، 
وأعضاء ومسؤولون في املنطقة.

وأص��در املجتمعون في ختام اللقاء بياناً مش��تركاً، 
أكدوا فيه أهمية تفعيل التنس��يق والتعاون بني مختلف 
الق��وى السياس��ية الفاعلة في االقليم، وال س��يما احلزب 
التقدمي االشتراكي واجلماعة اإلسالمية وتيار املستقبل، 
مل��ا فيه خي��ر املنطق��ة ومصلحته��ا. وتوق��ف املجتمعون 
عند موض��وع التحالفات، فأمل��وا أن تتوصل االتصاالت 
واملشاورات اجلارية مركزياً بني قيادات احلزب التقدمي 
االش��تراكي واجلماع��ة اإلس��المية وتيار املس��تقبل، الى 

لوائح توافقية جامعة في مختلف املناطق اللبنانية.
وأش��اد املجتمعون مبوقف رئيس احل��زب التقدمي 
االش��تراكي النائ��ب ولي��د جنب��الط جلهة حرص��ه على 

ضرورة متثيل اجلماعة اإلسالمية على مستوى لبنان.

كان��ت عند الس��يد محمد زكريا بحض��ور رجاالت من آل 
زكريا وشبان من البلدة. 

وق��د أكد خ��الل زيارته: »واجبن��ا األول جتاه عكار 
ه��و إعادته��ا إل��ى خريط��ة الوط��ن لتس��تعيد حقوقها 
املهدورة، ومن حق املواطن العكاري أن يتمتع باحلقوق 
والواجب��ات التي يكفله��ا القانون وفق قواعد املس��اواة 
وتكافؤ الف��رص واعتماد الكفاءة في التوظيف، وهذا لن 
يكون إال باجتماعنا وتضافر جهودنا جميعاً نحن أبناء 

عكار، الذين ينشدون التغيير والرقي لعكار.
وخت��ام جولته التي ش��ملت عدة ق��رى ومنها بلدة 
»قبعي��ت« حي��ث التق��ى الش��يخ محم��ود طرادي��ة في 
دارته، واملختار علي طالب في دارته بحضور فعاليات 
من البلدة، ثم توجه »ش��ديد« بعدها إلى منزل الش��يخ 
علي خضر إمام مسجد قبعيت، ثم كانت زيارة للمختار 
جعف��ر حم��زة ف��ي دارت��ه بحض��ور ع��دد م��ن فعاليات 

البلدة.

عق��دت قيادتا احلزب التقدمي اإلش��تراكي في اقليم 
اخل��روب، واجلماعة اإلس��المية، لقاًء مش��تركاً في مركز 
وكال��ة داخلي��ة احل��زب، ف��ي بل��دة داريا، ج��رى خالله 
التباح��ث والتداول في القضاي��ا وامللفات العائدة ملنطقة 
اإلقلي��م، وعل��ى وجه اخلص��وص موضوع االس��تحقاق 
االنتخاب��ي، حي��ث جرى التش��ديد عل��ى متان��ة العالقة 
الثابت��ة ب��ني الطرف��ني ف��ي االقلي��م واملناط��ق اللبنانية 

األخرى، وأهمية تفعيلها على مختلف املستويات.
ش��ارك في اللقاء مرشح احلزب في الشوف الدكتور 
بالل عبد الله، ووكيل الداخلية في االقليم الدكتور س��ليم 
الس��يد، وعض��وا مجلس قي��ادة احل��زب الدكت��ور ربيع 
عاش��ور ومي��الر الس��يد، وأعضاء جه��از الوكال��ة. وعن 
اجلماعة اإلس��المية رئيس مجلس محافظة اجلماعة في 
جبل لبنان املهندس محمد قداح، املسؤول السياسي في 

اس��تهل مرشح اجلماعة اإلس��المية األستاذ  محمد 
ش��ديد والوفد املرافق له جوالته العكارية لهذا االسبوع 
مبعاين��ة الطريق املقطوعة بس��بب الس��يول ف��ي بلدة 
برقاي��ل، بعده��ا توجه إلى منزل املختار الس��ابق خالد 

عبدو بحضور األهالي.
خطبة اجلمعة ل�»ش��ديد« كانت في مسجد عثمان 
ب��ن عفان، بعدها لب��ى والوفد املرافق دع��وة الغداء في 
دارة إمام املسجد الشيخ أحمد احلكيم، بحضور الشيخ 
الدكت��ور محم��د ب��كار زكري��ا والش��يخ الدكت��ور محمد 

احلسن، ثم كانت زيارة للسيد أحمد املعراوي.
إلى بلدة الغزيلة، حيث التقى رئيس البلدية السيد 

محمد أسعد وأعضاء البلدية واملختار عبود مرعبي. 
ثم توجه ش��ديد الى بلدة تكريت، حيث زار والوفد 
املرافق آل كمال الدين في منزل الشيخ أحمد خالد كمال 
الدين. ثم كانت زيارة لالس��تاذ فه��د العبدالله بحضور 
فعاليات من آل العبدالله. ختام اجلولة في بلدة تكريت 

لقاء لقيادتي »التقدمي« والجماعة في اإلقليم 
وتأكيد لمتانة العالقة الثابتة

المرشح محمد شديد:
 »إلعادة عكار إلى خريطة الوطن«

أس��عد، ورئي��س بلدية س��حمر محمد اخلش��ن، وذلك 
بحضور القيادة السياسية للجماعة في البقاع: عماد 
احلاج ومحمد الضايع وأس��امة أبو مراد، حيث تداول 
املجتمعون بشؤون خدماتية وإمنائية بقاعية وسبل 

التعاون والتنسيق بني الفريقني.

االنتخابية في دائرة صيدا - جزين، ورؤية كل طرف 
للواقع السياسي والشعبي واالجتماعي في املنطقة، 
كذلك جرى التطرق الى تفاصي��ل القانون االنتخابي 

وإمكانية التعاون في هذا االستحقاق الوطني.
وكان االتف��اق عل��ى مواصل��ة اللق��اءات وبح��ث 
التفاصيل بعد عودة جنل الوزير رزق )األستاذ أمني( 

من سفره خارج لبنان.

حماي��ة احلري��ات، واإلصرار عل��ى مواجهة أس��باب 
اإلجح��اف بحق أه��ل طرابلس، وبن��اء مجتمع القيم، 
وترتي��ب البيت الداخلي االس��المي وتكام��ل اجلهود 
ملنع االس��تضعاف ورفع الغنب الالحق بطرابلس في 

شتى املجاالت.
فطرابلس تستحق أن نكثف التواصل واحلوارات 

بحثاً عن مصلحة أبنائها.
كما كان��ت للدكتور وس��يم علوان جولة ش��ملت 
عدداً من فعاليات مدينة امليناء املدنية واالجتماعية.

استقبل املسؤول السياس��ي للجماعة االسالمية 
ف��ي البق��اع األس��تاذ عل��ي أب��و ياس��ني مبنزل��ه ف��ي 
املن��ارة رئيس مجلس اجلنوب الدكت��ور قبالن قبالن، 
ومرش��ح حركة أمل ف��ي البق��اع الغرب��ي محمد نصر 
الل��ه، ومس��ؤول احلرك��ة ف��ي البق��اع الغربي حس��ن 

استقبل املسؤول السياس��ي للجماعة االسالمية 
ف��ي اجلن��وب ومرش��حها ع��ن دائ��رة صيدا-جزي��ن 
الدكتور بسام حمود مبركز اجلماعة في صيدا الوزير 
الس��ابق ادمون رزق، بحضور الدكتور صالح ارقدان 
ورئيس املاكينة االنتخابي��ة للجماعة أحمد اجلردلي 

وعضو اللجنة السياسية محمد الزعتري.
املس��تجدات  مناقش��ة  اللق��اء  خ��الل  ج��رى 

في إط��ار لقاءاته مع فعالي��ات مدينتي طرابلس 
واملين��اء، قام مرش��ح اجلماعة اإلس��المية ع��ن دائرة 
طرابل��س الدكتور وس��يم عل��وان بلقاء أئمة مس��اجد 
املين��اء ف��ي مركزه��م ف��ي مس��جد عيس��ى ب��ن مرمي 
علي��ه الس��الم، حيث ع��رض الدكت��ور وس��يم علوان 
للس��ادة العلماء رؤيته للفترة القادمة، وأن اجلماعة 
اإلسالمية اتخذت ش��عار حملتها االنتخابية »نهضة 
وطن« وم��ا تتضمنه هذه الرؤية م��ن أهداف حملاربة 
الفس��اد وتأم��ني ف��رص العمل للش��باب إضاف��ة إلى 

أبو ياسين يستقبل قبالن ووفد قيادي من حركة أمل

الجماعة في صيدا تستقبل الوزير السابق إدمون رزق

الدكتور وسيم علوان يلتقي
فعاليات مدينة الميناء العلمائية والمدنية

الجماعة تناقش خيار الئحة العائالت البيروتية 
وهي ليست مع فريق ضد آخر

أك��د نائ��ب اجلماع��ة اإلس��المية الدكت��ور عماد 
احل��وت في مقابل��ة مع إذاع��ة صوت لبن��ان أن أحد 
اخلي��ارات الت��ي تناقش��ها اجلماع��ة في بي��روت في 
اطار سياسة اخليارات املفتوحة في االنتخابات، هو 
االنضمام الى الئحة العائ��الت البيروتية، وهو خيار 
ج��ّدي يناق��ش حالياً ف��ي االط��ار القي��ادي للجماعة 
االس��المية، دون ان يعني ذلك اقف��ال احلوار مع تيار 
املس��تقبل على مس��توى كامل اخلريط��ة االنتخابية، 
ولك��ن حتى ه��ذه اللحظة ف��إن احلوار ل��م يصل بعد 
الى نتيجة واضح��ة، وبالتالي فإن اجلماعة ال ميكن 
ان تنتظ��ر الى م��ا ال نهاية، فهي تبح��ث عن خياراتها 

املتعددة في كل املناطق وبيروت واحدة منها.
وح��ول تركيب��ة الالئح��ة التي تناق��ش، أوضح 
النائ��ب احلوت أن��ه ليس هناك في بي��روت من ميثل 

الرئيس ميقات��ي او غيره، فالالئحة التي تناقش اآلن 
تناق��ش عل��ى خلفية العائ��الت البيروتي��ة والوجوه 
البيروتي��ة املعروف��ة، وليس على أس��اس مع أو ضد 
هذا الفريق السياس��ي او ذاك، بل ان تكون من نسيج 
بي��روت ومن نس��يج عائالت بي��روت. أما م��ا يتعلق 
بانضمام من ميث��ل املجتمع املدني إلى هذه الالئحة، 
فأوض��ح احلوت ان��ه مرحب به في أي وق��ت فيما لو 

متكنت هذه الالئحة من التشكيل.
وحول زيارة املوفد السعودي، رأى احلوت أنها 
تأتي في اط��ار تأكيد نفي ما يقال ب��أن اململكة تخلّت 
ع��ن لبن��ان، وتأكيد اهتمامه��ا بالواق��ع اللبناني، وال 
س��يما بع��د الغبار ال��ذي ش��اب العالقة ب��ني اململكة 
ولبن��ان نتيجة اداء بعض اللبنانيني، لتعود عالقات 

لبنان بالدول العربية وبالسعودية الى طبيعتها.
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في أسباب الحرب على الغوطة
تنازع عناصر القرار

تأت��ي الهجم��ة البربري��ة اجلديدة عل��ى الغوطة 
قرب دمش��ق بع��د اإلخفاق الروس��ي الكبي��ر، حيث لم 
يحّق��ق مؤمتر سوتش��ي )للح��وار الوطني الس��وري( 
ش��يئاً ُيذكر؛ فاللجنة الدس��تورية لم تع��َط أية أهمية 
َل عليها، بل إّنها ُهمش��ت قب��ل انعقاده،  عاملياً كم��ا ُعِوّ
حيث طرحت الواليات املتحدة وحلُفها ورقة الالورقة، 
أي ورقة سياس��ية جديدة، ورمبا ألّول مرة، وكذلك لم 
تس��مح للروس واإليراني��ني والنظ��ام بتغيير احلدود 
املرس��ومة بدقٍة في دير الزور، عبر قتل مئات املقاتلني 
الذي��ن أُرِس��لوا الختبار تل��ك احلدود. وأيض��اً صاغت 
أمي��ركا رؤية جدي��دة للوضع الس��وري، طرحها وزير 
اخلارجية، ريكس تيلرسون، وُيفهم منها بداية تقارب 
م��ع تركي��ا، حيث صمتت ع��ن غزوها عفري��ن، وإعادة 
تش��كيل واقع جدي��د في كل س��ورية. يري��د األميركان 
تهمي��ش الوج��ود اإليران��ي، وط��رح مس��تقبل النظام 
احلالي على الطاولة، وتفكيك كّل االتفاقيات بني روسيا 
وتركي��ا وإي��ران. وبالتالي أصبح على روس��يا رس��م 
مناطق نفوذها، وفرض س��يطرة كاملة على العاصمة 
وأريافها، وهذا من أس��باب الهجمة على الغوطة، على 
الرغم من أنها مشمولة باتفاقية خفض التوتر بضمانة 
مصرية. وهذا يظه��ر أن االتفاقيات احلقيقية ال تتم في 
أس��تانة أو مصر أو جنيف، أو حتى م��ن خالل األوراق 
التي تطرحها روس��يا أو أميركا منفردة أو مع حلفائها؛ 
فاالتفاقيات تكون بني روس��يا وأميركا، وبعد ذلك يتم 

توزيع احلصص على األطراف اإلقليمية.
دفع تخ��ّوُف الروس من احلضور األميركي الكبير 
في سورية، ومن التقارب مع تركيا، روسيا إلى التوافق 
مع تركيا على معركة عفرين، وإخراج مس��لحي حزب 

االحتاد الدميقراطي )الكردي( من املدينة، وال مش��كلة 
إن أع��اد النظام فرض س��يطرته عليها، وس��يكون ذلك 
مخرج��اً للجمي��ع، بدالً م��ن احل��رب املس��تمرة هناك! 
فالنظ��ام ذاته تابع لل��روس، أي حللفاء األت��راك، لكن 
تركيا تكون قد أنهت الطموح الكردي، وس��يطرت على 
احل��دود، وربطت البلدات احمليط��ة بعفرين بجرابلس 
والب��اب، والحق��اً بإدل��ب. وبالتال��ي، تك��ون احل��دود 
ُمؤّمن��ة لصال��ح تركي��ا. وتأت��ي عملي��ة رس��م مناطق 
النفوذ في إدلب، لتأمني املنطقة الش��رقية والش��مالية 
بالكامل، وهو ما س��يوّحد الدول احمُلتلة لس��ورية ضد 
املجموع��ات التي ل��م تذعن بع��د، أو لتصفية اجليوب 

اجلهادية املتبقية.
تأت��ي الهمج��ة عل��ى الغوط��ة ضمن ه��ذا اإلطار؛ 
فروس��يا تريد فرض س��يطرتها عليها وعل��ى القلمون 
الش��رقي، وحم��ص وحم��اة، وص��والً إل��ى طرط��وس 
والالذقية، أي تريد إغالق أي احتماالٍت ميكن أن تدخل 
أمي��ركا من خالله��ا إل��ى الغوط��ة والقلمون الش��رقي 
بالتحديد. اخلطوط التي ُترس��م بال��دم والنار والقتل 
واإلج��رام ه��ي سياس��ات ال��دول االس��تعمارية ب��كل 
بس��اطة، وهي كوارُث إنسانية، ال ميكن أن يتحّسسها 
إال أبن��اء البل��د واملتضامنون مع ثورتهم، وهو ش��عور 
أغلبية الس��وريني للكارثة التي ب��دأت في الغوطة منذ 
أياٍم سابقة، وتتكّرر نفُس��ها هنا وهناك، وفي كل املدن 

السورية.
مش��كلة ال��روس أن منظورهم لس��ورية قائم على 
أرضي��ة التخوف من جتربة أفغانس��تان م��ن ناحية، 

وهزميتهم فيها، وسحق الثورة السورية كما فعلوا في 
غروزني والشيش��ان. رفضهم التعاطي مع الواقع أّنه 
ث��ورة، وضد النظام االس��تبدادي واإلفق��اري، واعتبار 
الوضع مجموعاٍت إرهابية وضد نظام شرعي. رؤيتهم 
القاص��رة ه��ذه، وجتاهلُه��م ال��دور اإلقليم��ي والدولي 
الواس��ع في سورية، هو ما أوهمهم بإمكانية االنتصار 
السريع. وفي هذا اعتمدوا على السياسة األوبامية في 
مكافحة اإلرهاب، وتسليم سورية لروسيا واالنسحاب 
من أفغانس��تان والعراق. وبالتال��ي، ليس لألميركان 

مطامح حقيقية في سورية.
روس��يا التي جاءت عدة أش��هر في أيلول 2015، 
كم��ا أعلنت، ت��كاد تدخل ف��ي العام الثال��ث لوجودها، 
وتتحّول إلى دولٍة محتلٍة من جملة احتالالت لسورية. 
وبالتال��ي احل��رب الدموي��ة الت��ي بدأتها ف��ي إدلب ثم 
حل��ب، واآلن عل��ى الغوط��ة، وقب��ل ذل��ك درع��ا وريف 
حم��اة ودي��ر ال��زور، ال تعطيها س��يطرة أكبر م��ن بقية 
اً كبيراً من  دول االحتالل. ومن هنا، نرى تخّوفاً روس��يّ
سياسات أميركا اجلديدة، سواء ما ذكره تيلرسون، أو 

ورقة الالورقة، أو التقارب مع تركيا.
مناط��ق النف��وذ، تعن��ي أن ال��روس ل��م يع��ودوا 
املس��يطرين األساس��يني، وأن أمي��ركا بالتحديد، بنت 
ثمان��ي قواع��د عس��كرية، وتدعم قوات ح��زب االحتاد 
الدميقراطي الكردية، ليس لترحل من سورية باالنتهاء 
من مس��لحي تنظي��م الدولة اإلس��المية )داع��ش(. إذاً 
روس��يا تتخوف كثي��راً، وجتد نفس��ها تتخبط في كل 
مخططاته��ا؛ فمق��ّررات أس��تانة تأتي م��ن التوافق مع 

تركيا وإي��ران، ومؤمتر 
سوتشي فشل كما قلنا، 
يس��تجيب  ال  والنظ��ام 
له��ا اس��تجابة كامل��ة، 
إي��ران دائم��اً  وحت��اول 
سياس��اتها،  ف��رض 
وليس آخرها مطالباتها 
بحصصه��ا  املتك��ّررة 
في االقتصاد الس��وري، 
باعتباره��ا أهم داعم له 
الثورة.  س��نوات  طوال 
ينفرد األميركان، بشكل 
ش��به كامل، في ش��مال 
س��ورية وش��رقها، وكذلك لهم حّصة ف��ي درعا وغرب 

دمشق، وبالتالي لم تنته احلروب بعد.
لن نتكلم ع��ن الرؤية الروس��ية اإلجرامية للثورة 
الس��ورية ولس��ورية، حيث ص��ّرح وزي��ر اخلارجية، 
س��يرغي الف��روف، أن مصي��ر الغوطة ميك��ن أن يكون 
مصي��ر حل��ب. وأك��د التصري��ح نفس��ه مبع��وث األمم 
املتح��دة، س��تيفان دي ميس��تورا؛ عك��س ذل��ك هن��اك 
تصريحات دولية كثيرة تن��ّدد بالعملية، لكّنها بال أية 
قيم��ة تذكر. ي��دل هذا كله عل��ى أن املتدخلني بالش��أن 
الس��وري ل��م يتفق��وا بعد عل��ى ح��لٍّ واض��ح للكارثة 

السورية. 
تبدو روس��يا، كما أوضح وضعه��ا احلالي، كأنها 
تسابق الزمن، لكي ال ُتفَرض عليها مفاوضات صعبة، 
وتك��ون فيها أحد األطراف، وليس��ت الطرف الرئيس��ي 
في��ه. لن تدخ��ل مناطق أمي��ركا ضم��ن مناطق خفض 
التوت��ر، ومناطق خف��ض التوتر برعاي��ة دول عديدة، 
واألضع��ف فيه��ا جميع��اً الغوط��ة وأري��اف حم��ص 
الش��مالي. وبالتالي، س��تحاول روس��يا عب��ر حلفائها 
إضع��اف هذه املناطق وفرض ش��روط مجحفة عليها، 

مبا يدخلها ضمن مناطق نفوذ روسيا أكثر فأكثر. 
ستفشل روسيا في مساعيها، فهي تفرضها بالقتل 
والتدمير، لكنها لن تصمد مع أّي محاوالت لالستقرار، 
حي��ث س��تكون روس��يا مبثابة ق��وة احتالل ف��ي نظر 
أغلبية السوريني. يرسم الروس مناطق نفوذهم نعم، 
لكنهم سيخس��رونها مع بداية أي حل سياس��ي؛ ليس 

روسيا فقط، بل كل احملتلني لسورية.{

بقلم: عمار ديوب

»ال حياة« لنداءات العالم بوقف »جحيم الغوطة« رغم قرار مجلس األمن
توال��ت الدعوات الدولية إل��ى التنفيذ الفوري لوقف 
إط��الق الن��ار في س��وريا ملدة ثالث��ني يوماً، ال��ذي تبناه 
مجلس األمن الدولي قبل أيام. كما دعا األمني العام لألمم 
املتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف »جحيم الغوطة«. 
وبينم��ا حتدثت مس��ؤولة السياس��ة اخلارجية لالحتاد 
األوروب��ي ع��ن قتل��ى »كل دقيق��ة« ف��ي الغوط��ة لتأخر 
تطبيق الهدن��ة، وصف مفوض حقوق اإلنس��ان الوضع 

في الغوطة وغيرها بأنه »مسالخ للبشر«.
وقال الرئي��س التركي رجب طيب أردوغان إن وقف 
إط��الق الن��ار ف��ي الغوطة الش��رقية لم يطب��ق على مدار 
يوم��ني، رغم اعتم��اد قرار أمم��ي بذلك. وأش��ار قبيل بدء 
جولة أفريقية تشمل أربع دول يستهلها بزيارة اجلزائر، 
إل��ى أن الهجم��ات حالي��اً ف��ي الغوطة متواصلة بش��كل 

وحشي.
وأوض��ح أردوغ��ان أنه بح��ث القرار األممي بش��أن 
الغوط��ة ي��وم االثن��ني م��ع نظي��ره الفرنس��ي إميانويل 
متابع��ة  س��تواصل  ب��الده  أن  عل��ى  مش��دداً  ماك��رون، 
املوض��وع إلى ح��ني »إنهاء الظل��م« هناك. وأك��د في هذا 
الس��ياق أنه س��يواصل محادثاته مع نظيريه الروس��ي 
فالدميير بوتني واإليراني حسن روحاني بشكل أكبر في 

هذا الصدد.
وفي باريس دعا بيان صادر عن رئاسة اجلمهورية 
روس��يا إل��ى اس��تغالل تأثيره��ا عل��ى النظام الس��وري 
لضمان التزام دمش��ق هدنة في عموم الب��الد دعت إليها 
األمم املتحدة. وأبلغت تركيا أن الهدنة تسري أيضاً على 
عملياته��ا ض��د وح��دات »حماي��ة الش��عب الكردية« في 

منطقة عفرين.
واتهم ماكرون قوات النظام الس��وري بانتهاك قرار 
األمم املتحدة في ظل استمرار الهجمات على املستشفيات 
واملدني��ني في الغوطة الش��رقية، وقال إن��ه ينبغي إنهاء 

دوامة العنف قبل أن تؤدي إلى صراع إقليمي أوسع.
وقال دبلوماس��يون فرنس��يون إن وزي��ر اخلارجية 
جان إي��ف لودريان سيس��افر إلى روس��يا ي��وم الثالثاء 
للبحث عن أرضية مش��تركة بش��أن كيفية ضمان تنفيذ 

هذه الهدنة.
كذلك دعت مسؤولة السياسة اخلارجية في االحتاد 
األوروبي فيديري��كا موغيريني إلى تطبيق فوري للهدنة 
التي أقره��ا مجلس األمن في س��وريا. وقالت موغيريني 
في خت��ام اجتماع لوزراء خارجية االحتاد في بروكس��ل 

إن »الهدنة لم تنته.. حتى إنها لم تبدأ بعد«. 
وأضاف��ت: »نطل��ب أن تب��دأ بأس��رع وق��ت ممك��ن، 
واليوم بعثت برسالة إلى وزراء خارجية روسيا وإيران 
وتركي��ا -الدول الضامن��ة لعملية أس��تانا- تطلب منهم 
القيام بدوره��م وتنفيذ القرار الذي اتخ��ذه مجلس األمن 
الدولي يوم الس��بت.. وكل دقيقة ضائعة تعني س��قوط 

ضحايا« إضافيني.
م��ن جهت��ه قال وزي��ر خارجي��ة لوكس��مبورغ جان 
إس��لبورن: »نع��ود إل��ى القرون الوس��طى« في س��وريا، 
مس��تنكراً م��ا يحص��ل لس��كان الغوط��ة الش��رقية ق��رب 

دمشق. 
    وف��ي برلني دع��ا وزير اخلارجي��ة األملاني زيغمار 
غابريي��ل إل��ى االلت��زام بق��رار وق��ف إط��الق الن��ار فوراً 
ودون تأخي��ر. وفي مقابلة أجراه��ا معه موقع »ميركور« 
البافاري، لم يس��تبعد غابرييل موجة جلوء جديدة إلى 
ب��الده إذا اس��تمر الوضع على م��ا هو عليه ف��ي الغوطة 

الشرقية، واصفاً ما يحدث في سوريا باألمر املرّوع.
وطالبت كن��دا بااللتزام الفوري لق��رار مجلس األمن 
بش��أن وق��ف إط��الق الن��ار ف��ي س��وريا. وقال��ت وزيرة 
اخلارجي��ة الكندي��ة كريس��تيا فريالند في بي��ان: »ندين 
موقف نظام األس��د وحليفيه روس��يا وإيران.. يستهدف 
النظام املدنيني وأماكن تقدمي اخلدمات العامة كاملدارس 
واملستشفيات، واستخدام تكتيكات احلصار والتجويع، 

واألسلحة الكيميائية والبراميل املتفجرة«.
اجلحيم واملسالخ

دعا األمني العام لألمم املتح��دة أنطونيو غوتيريش 
يوم االثنني األطراف املتحاربة في سوريا إلى تنفيذ قرار 
مجلس األمن وقف إطالق النار ملدة ثالثني يوما في عموم 

البالد.

وق��ال غوتيري��ش ف��ي افتت��اح اجللس��ة الس��نوية 
الرئيس��ية ملجلس حقوق اإلنس��ان في جنيف إن وكاالت 
لتوصي��ل  مس��تعدة  املتح��دة  ل��ألمم  التابع��ة  اإلغاث��ة 
املس��اعدات الضرورية وإجالء املصابني بجروح خطيرة 
م��ن منطق��ة الغوط��ة الش��رقية الت��ي تخضع لس��يطرة 

مقاتلي املعارضة.
وأض��اف أن الغوط��ة الش��رقية -الت��ي تق��ع خارج 
حت��ت  إنس��ان  أل��ف  أربعمئ��ة  فيه��ا  ويعي��ش  دمش��ق 

احلصار- »ليس بوس��عها االنتظار«، فق��د »حان الوقت 
لوقف هذا اجلحيم«.

حلق��وق  الس��امي  املتح��دة  األمم  مف��وض  وانتق��د 
اإلنس��ان زي��د بن رعد احلس��ني ف��ي جنيف ي��وم االثنني 
عدم التحرك حيال النزاعات في دول عدة بينها س��وريا، 
معتب��راً أنه��ا »أصبحت مثل بعض املس��الخ للبش��ر في 
العص��ر احلدي��ث، ألنه لم يت��م التحرك بش��كل كاف ملنع 

هذه األهوال«.
وأضاف: »لدينا كل األس��باب الت��ي تدعونا لتوخي 

احلذر« في ما يتعلق بالهدنة املقترحة في سوريا.
وأوضح أن الق��رار األممي »ينبغي النظ��ر إليه على 
خلفية س��بع سنوات من الفش��ل في وقف العنف، وسبع 

ع«.{ سنوات من القتل اجلماعي املتواصل واملرِوّ

مجلس األمن يصّوت على وقف إطالق النار في سوريا
 طائرات حربية تقصف الغوطة

اعتم��د مجلس االمن الدولي باالجماع مش��روع قرار يطلب وقف اطالق نار في س��وريا »في اس��رع 
وقت« الفس��اح املجال أمام وصول املس��اعدات االنس��انية واجالء حاالت طبية، وذلك بعد 15 يوماً من 

املداوالت.
ويطال��ب الن��ص الذي ُعدل ع��دة مرات »كل األط��راف بوقف االعم��ال احلربية في أس��رع وقت ملدة 
ثالثني يوماًَ متتالية على األقل في س��وريا من أجل هدنة انس��انية دائمة«. والهدف هو »افس��اح املجال 

امام ايصال املساعدات االنسانية بشكل منتظم واجالء طبي للمرضى واملصابني بجروح بالغة«.
بالتزامن، أعلن املرصد الس��وري حلقوق اإلنس��ان أن طائرات حربية قصفت الغوطة الشرقية بعد 
دقائق من موافقة مجلس األمن الدولي على القرار. وقال: »الطائرات قصفت بلدة الش��يفونية في اجليب 

اخلاضع للمعارضة املسلحة«.{
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بعد عباس.. محاوالت أمريكية إلعادة تدوير االحتالل وهيكلته
بع��د انته��اء الرئي��س محم��ود عباس م��ن القاء 
كلمت��ه ام��ام مجل��س األم��ن منذ أي��ام، انس��حب من 
اجللس��ة ليفجر غضباً أمريكياً وإسرائيلياً؛ فاملندوب 

الصهيون��ي قال ف��ي تعليقه عل��ى مغ��ادرة الرئيس 
للجلسة ألبو مازن بأنه »انتهى«؛ عبارة حتمل الكثير 

املرحل��ة اجلديدة ملا بعد حقب��ة الرئيس محمود من التهديد والوعيد لرجل جتاوز الثمانني عاماً.
عب��اس تثير الكثير من القل��ق والتوتر، دافعة اطراف 
املعادل��ة ال��ى التفكي��ر اجل��دي باملرحلة الت��ي تتبع 
غياب الرئيس الفلس��طيني؛ باعتباره عراب أوسلو، 
بل املتزعم للحل املرحلي والس��لمي منذ عام 1968، 
ال��ذي تبلور في ع��ام 1972، ولعل ه��ذا التوتر وذلك 
القل��ق ب��ات باالم��كان تلمس��ه م��ن خ��الل التخب��ط 
السياس��ية  والصفق��ات  املش��اريع  ف��ي  احلاص��ل 

املقترحة أمريكياً.
وللدالل��ة عل��ى أهمي��ة الرج��ل، أش��ير ال��ى أحد 
التعليق��ات الالفت��ة لالنتب��اه عل��ى موق��ع التواصل 
االجتماع��ي »تويت��ر« ملواط��ن أمريك��ي داع��م للوبي 
الصهيون��ي، ففي تعليق��ه على خبر نقلت��ه صحفية 
أمريكي��ة مناص��رة بقوة للكي��ان عن خط��اب عباس 
في مجلس األمن قوله: »هذا هو الرجل الذي بش��رمت 
ب��ه ورّوجتم له منذ س��بعينات القرن املاضي!«؛ ذلك 
ان أب��و مازن كان رقم��اً مهماً والفتاً لالنتب��اه للدوائر 
األمريكي��ة من��ذ تل��ك احلقب��ة، والره��ان عل��ى دوره 
السياس��ي وتوجهاته البراغماتية كان عالياً جداً؛ مت 
استثمارها بقوة في تسعينات القرن املاضي، وبعيد 

وفاة الزعيم الفلسطيني الشهيد ياسر عرفات.
محم��ود عب��اس أدرك ان العملية الس��لمية التي 
كرس حياته لها منذ سبعينات القرن املاضي الى اآلن 
وصلت الى طريق مس��دود، ورهانه عل��ى األمريكان 
بات سراباً وصحراء مقفرة، ورغم ذلك فإنه لم يتخّل 
عن خطابه السياس��ي التقليدي مع نزعته الواضحة 
بالتحذي��ر م��ن السياس��ة األمريكي��ة التي ل��م تلتزم 
تعهداته��ا رغم التزام عباس وأنصار التيار ما س��مي 
بالس��الم ومن ورائهم الفلس��طينيون بأوس��لو حتى 

عام 1999 وما بعده )مشروع دايتون(.
النقاش حول مس��تقبل الس��لطة ما بعد محمود 
عباس بات اكثر جّدية اآلن، ليس فقط بس��بب انهيار 
العملية الس��لمية، بل ألن الرقم املهم والعراب املنظر 
لهذا التوجه في الس��احة الفلس��طينية بلغ من الكبر 
عتياً، وبات أكثر عناداً وتشاؤماً من إمكانية الوصول 
ال��ى ح��ل سياس��ي ب��األدوات الس��لمية، مس��تنبطاً 
النتائح املترتبة عن ذلك بعقلية الباحث واألكادميي 

ال بعقلية السياسي وصانع القرار.
الش��عور بنهاي��ة ه��ذا النه��ج ل��م تقتص��ر على 
الرئيس الفلس��طيني عباس، إمنا جند لها ترجمة في 
تصريحات كبير املفاوضني صاحب املقولة الشهيرة 

إن  بقول��ه  عريق��ات  صائ��ب  مفاوض��ات«  »احلي��اة 
»الرئيس احلقيقي للسلطة هو ليبرمان«.

في خض��م ه��ذه احلال��ة ل��م تتمك��ن الفيدرالية 
االمريكي��ة والكي��ان اإلس��رائيلي م��ن ف��رض كام��ل 
شروطهما وتصوراتهما على السلطة، سواء من خالل 
صفقة القرن إلعادة ترتيب أوراق االحتالل وهيكلته أم 
اع��ادة تدويره التعبير األدق عن اجلهود الصهيونية 
واألمريكي��ة القائمة. كذلك ال يب��دو في األفق ان الدول 
العربي��ة الصديقة واملتعاون��ة واملتحالفة مع أمريكا 
قادرة فعلياً على انتاج حالة فلسطينية متثل امتداداً 
لنهج التفاوض الالنهائ��ي، لم تنجح اجلهود نتيجة 
اخل��الف والتنافر بني الدول العربية، وهزالة البدائل 
السياس��ية املقترح��ة ف��ي تق��دمي بديل ول��و مرحلي 

حلقبة ما بعد الرئيس محمود عباس.
لع��ل ه��ذا م��ا دف��ع مس��ؤول العالق��ات الدولية 
ف��ي حركة حم��اس الى الق��ول: »ُنعد ملرحل��ة ما بعد 
عب��اس، ودحالن لي��س خيارنا«، كذلك فإنها تفس��ر 
تصريح��ات »أبو م��رزوق« من املصاحل��ة التي حمل 
فيه��ا الرئيس عباس مس��ؤولية التأخر في تس��ريع 
خطوات املصاحل��ة التي بدت أكثر م��ن قبل مرهونة 
بق��درة قيادة الس��لطة ف��ي رام الله على ط��رح بدائل 
ممكنة للرئي��س عباس، لتوحي ب��أن الرئيس يرغب 
في نقل املل��ف للرئيس القادم، ليس��تثمر في االوراق 
التي ميتلكها لتعزيز مكانته في الس��لطة ولتس��ريع 

خطوات املصاحلة كإجناز ممكن للمسؤول اجلديد.
في كل األح��وال، لم تعد مس��ألة خالفة الرئيس 
عب��اس قضية من املمكن نقاش��ها في الغرف املغلقة، 
فه��ي اآلن تطف��و عل��ى الس��طح باعتباره��ا القضية 
األه��م، وف��ي ضوئه��ا س��تقرر الكثي��ر م��ن احلقائ��ق 
والتغيرات وسيحدد املسار العام الذي سيتطور فيه 
ملف القضية الفلس��طينية، فه��ي معركة تقرع أبواب 

البيت الفلسطيني بقوة وإحلاح.{

بقلم: حازم عياد 

العام��ة الفلس��طيني مفي��د احلس��اينة، ي��وم االثنني، 
لبحث آليات املصاحل��ة وآليات متكني حكومة الوفاق 
الوطني من القيام مبهامها في قطاع غزة، كذلك التقى 
أيضاً وزي��ر الثقافة ف��ي حكومة الوفاق الفلس��طينية 

إيهاب بسيسو، في مقر إقامة الوفد.
وم��ن املق��رر بحس��ب املص��ادر، أن يب��دأ الط��رف 
املصري في ض��خ جزء من احتياج��ات قطاع غزة من 
الوقود واملواد الغذائية. وكش��فت املصادر أن اإلغالق 
املفاج��ئ ملعبر رفح األس��بوع املاضي، بع��د أن قررت 
مص��ر فتحه مل��دة أربعة أي��ام، ليس متعلقاً بأس��باب 
مصرية، ولكنها فلسطينية باألساس، بحسب املصادر 
التي أضافت: »لألس��ف هناك خالفات كبرى بني فتح 
وحماس بش��ان قوائم املرور من معبر رفح، خصوصاً 
بعدم��ا اعترضت حرك��ة فتح والس��لطات التابعة لها 
والت��ي تدير املعبر ف��ي الوقت الراهن بعدما تس��لمته 
من حماس، بش��أن قوائم األشخاص الذين مروا خالل 
الفت��رة املاضية، مؤكدة أن جميعه��م من قوائم أعدتها 
حركة حم��اس، مطالبة بإعداد قوائ��م انتظار جديدة، 
وه��و ما قام مع��ه اجلانب املصري بوق��ف فتح املعبر 

إلى حني حسم هذا اخلالف«.
من جهته، قال عضو املكتب السياسي ل�«حماس« 
موس��ى أب��و م��رزوق، املوج��ود مع وف��د حركت��ه في 
القاه��رة، تعليق��اً على وص��ول الوفد املص��ري: »كلنا 
رجاء أال يفقد شعبنا األمل في مصاحلة ناجزة ووحدة 
وطنية ملواجهة ما يس��مى صفقة القرن«. وأضاف في 
تغريدة عل��ى »تويتر«: »م��ا مت إجنازه م��ن تفاهمات 
بني وفد حماس واملس��ؤولني املصريني حتى اآلن كاٍف 

النطالق املصاحلة من جديد«.{

الشروط وليس احللول«.
وتس��اءل دح��الن: »ب��أي منطق أخالق��ي يعاقب 
الشعب الفلس��طيني في قطاع غزة من االحتالل، ومن 

سلطته ُيعاقب ألنه لم يثر على حماس«.
ووص��ف دحالن الوضع الفلس��طيني السياس��ي 
بأنه »كارث��ي«، وأن القيادة في رام الل��ه تعتمد »على 
نظري��ة االنتظار«. وقال: »أنا ل��م أر حكومة مهما كانت 
فاس��دة وفاشية تعاقب ش��عبها كما تفعل السلطة في 

رام الله مع شعبها في قطاع غزة«.
وأضاف: »حماس أخط��أت خطأً كبيراً باالنقالب، 
لك��ن أنا أفت��رض أن املس��ؤولية األخالقي��ة حتتم على 
الرئي��س الفلس��طيني، أن يس��توعب اجلمي��ع، ويفتح 
مس��افات لكل الناس«. وتابع قائ��الً: »إذا أراد أبومازن 

حل األزمة الفلسطينية فعليه الذهاب إلى غزة«.
وفي السياق ذاته، أثنى دحالن على رئيس املكتب 
السياس��ي حلرك��ة حماس ف��ي غزة، يحيى الس��نوار، 
قائ��الً إن��ه »اتخذ موقف��اً حقيقياً في العالق��ة بني مصر 

وغزة، والشعب الفلسطيني سيتذكر ذلك«.
وعل��ق دحالن عل��ى »صفق��ة الق��رن«، قائ��الً: إن 
»الفلس��طينيني لهم وط��ن واحد، وأي مب��ادرات قائمة 

على تهجير الشعب الفلسطيني مرفوضة«.
وأضاف أن »مصر لن تس��تغني أبداً عن س��يناء، 
والش��عب الفلس��طيني ال يقب��ل أب��داً التوط��ني فيها أو 
في لبن��ان، وال ميك��ن تطبيق صفقة الق��رن على أرض 

الواقع«.{

كش��فت مص��ادر مصرية أن املس��ؤولني في جهاز 
املخاب��رات املص��ري يس��عون لعق��د لقاء موس��ع بني 
القاه��رة  قي��ادات حركت��ي »فت��ح« و»حم��اس« ف��ي 
خالل األي��ام القليلة املقبل��ة، بعد ع��ودة الوفد األمني 
املصري ال��ذي يزور غزة ف��ي الوقت الراه��ن، ملتابعة 
س��ير اإلجراءات اخلاصة بعملية املصاحلة الداخلية 

املتعثرة.
وأوضح��ت املصادر أن الوف��د األمني الذي يقوده 
اللواء س��امح نبي��ل، ويض��م القنصل املص��ري العام 
خالد س��امي والعميد عبد الهادي فرج، س��ُيعّد تقريراً 
عن نتائج الزيارة للوقوف على األس��باب التي تعرقل 
استكمال مس��ار املصاحلة، مشيرة إلى أن هذا التقرير 
س��ُيعَرض على مدير جه��از املخابرات الل��واء عباس 
كام��ل، وف��ي ضوئه س��يدعو إلى عقد اجتماع موس��ع 
لقادة احلركتني في القاهرة، التي يزورها منذ التاسع 

من شباط وفد كبير من حركة »حماس«.
ولفتت املصادر إلى أن الوفد األمني املصري الذي 
وصل إلى غزة يوم األحد، لن يكتفي فقط بلقاء قيادات 
احلركتني، بل س��يلتقي ممثلني عن باقي فصائل غزة. 
وكش��فت املصادر أن الوفد املصري م��ن خالل لقاءاته 
مبس��ؤولي الفصائل الفلس��طينية، وق��ادة »حماس« 
و«فتح«، س��يبدأ بجمع تصورات منهم بشأن حكومة 
اإلنق��اذ الوطن��ي مبش��اركة كاف��ة الفصائ��ل، كواحدة 
م��ن مخرج��ات اجتماع��ات القاه��رة التي ُعق��دت في 
تش��رين األول م��ن الع��ام املاض��ي، وأدت إل��ى توقيع 
وثيقة املصاحلة بني »فتح« و«حماس« في مقر جهاز 

املخابرات املصري.
والتقى الوف��د األمني املصري مع وزير األش��غال 

هاجم القيادي الفلس��طيني املعروف، واملفصول 
من حركة فت��ح محمد دح��الن، القيادة الفلس��طينية، 
وحّمله��ا مس��ؤولية التردي ف��ي الوضع الفلس��طيني 

الراهن.
وفيم��ا اعتب��ر أن االحتالل هو املس��ؤول األول عن 
مأس��اة الش��عب الفلس��طيني، ألنه »الش��عب الوحيد 
الذي يقبع حت��ت االحتالل حتى ه��ذه اللحظة، إال أنه 
عق��ب بالق��ول: »ال يج��ب أن نعل��ق كل كوارثن��ا عل��ى 
االحت��الل، ألن ذل��ك يعفينا من املس��ؤولية، وألن على 
القيادة أن تصنع من الهزمية نصراً وفرصة، فما بالك 
إذا ما امتلكت ش��عباً عظيماً، أعط��ى قيادته بال حدود. 

أعطاها انتفاضتني، وتفويضاً بالسالم؟«.
وأض��اف دح��الن في ح��وار م��ع فضائي��ة »تن« 
املصرية، أج��راه اإلعالم��ي عمرو عبد احلميد، مس��اء 
االثنني، أن الش��عب الفلس��طيني يقول إن��ه جاهز ألن 
يعط��ي قيادته أكث��ر ليمكنها من ترجمة ه��ذا الصمود 
إل��ى إجن��از سياس��ي، مضيف��اً: »لكن لألس��ف هذا لم 
يحدث«. ودعا دحالن القوى الفلس��طينية إلى تشكيل 
قي��ادة إنق��اذ وطن��ي، مضيف��اً أن »من يعط��ل الوحدة 
واملصاحلة الفلس��طينية بني الضف��ة الغربية وقطاع 
غزة يج��ب أن يحاكم وطنياً وش��عبياً، وال س��يما بعد 
أن اعترفت إسرائيل بأن أكبر إجناز هو انقسام الضفة 

عن غزة«.
وقال دحالن إنه ال يتفه��م »أن تكون القيادة عبئاً 
على الشعب الفلسطيني، وأن تكون مهمتها هي تقدمي 

مصر تنتظر تقريرًا أمنيًا
دحالن يهاجم القيادة الفلسطينيةالستضافة لقاء بين »فتح« و»حماس«

وموقفها من غزة

وفد مصري في غزة
لبحث المصالحة الفلسطينية

وصل وف��د أمني مصري إلى قط��اع غزة ظهر 
ي��وم األحد عبر حاجز بيت حانون ش��مال القطاع، 
في إطار متابعة تنفيذ اتفاق املصاحلة بني حركتي 
حماس وفتح، ومن املقرر أن يلتقي الوفد مسؤولني 

باحلكومة الفلسطينية وقيادات احلركتني.
ويض��م الوف��د املص��ري كالً من اللواء س��امح 
نبي��ل والقنصل الع��ام املصري ف��ي رام الله خالد 
ف��ي  ف��رج، وكان  اله��ادي  س��امي والعمي��د عب��د 
اس��تقباله قائد قوى األم��ن في غزة الل��واء توفيق 

أبو نعيم.
وقال مراسلون في غزة إن زيارة الوفد تكتسب 
أهميته��ا م��ن دورها ف��ي إعالن اس��تئناف مس��ار 
املصاحل��ة، وذل��ك بعد أي��ام من إج��راء محادثات 
رفيع��ة املس��توى ب��ني وف��د حم��اس ومس��ؤولني 
بالقاه��رة، حيث يحمل الوف��د املصري بعض ثمار 

تلك احملادثات إلى غزة.
وم��ن املتوق��ع أن يزور الوفد املص��ري العديد 
من الوزارات واملؤسسات في غزة، التي تعاني من 

مش��اكل تعيق عملها قياس��اً بفروعه��ا األخرى في 
الضفة الغربية.

ويتزام��ن وص��ول الوف��د املصري م��ع زيارة 
متوقع��ة لوف��د وزاري م��ن احلكومة الفلس��طينية 
بغ��زة  ال��وزارات  عم��ل  س��ير  ملتابع��ة  للقط��اع، 
واإلش��راف عل��ى عمله��ا، بحس��ب الناطق باس��م 

احلكومة يوسف احملمود.
الصحاف��ة  لوكال��ة  مص��ري  مص��در  وق��ال 
إخوتن��ا  »لق��اء  ه��ي  الوف��د  مهم��ة  إن  الفرنس��ية 
الفلس��طينيني ومتابعة كافة مجري��ات املصاحلة 

ودفعها إلى األمام لتحقيق الوحدة املشتركة«.
وف��ي تغري��دة على موق��ع تويتر، ق��ال عضو 
املكتب السياسي حلماس املوجود مع وفد حركته 
بالقاهرة موس��ى أبو مرزوق: »كلن��ا رجاء أال يفقد 
ش��عبنا األمل في مصاحلة ناج��زة ووحدة وطنية 
ملواجهة )...( ما تس��مى صفقة القرن«، معتبراً أن 
ما مت إجنازه من تفاهمات بالقاهرة حتى اآلن كاٍف 

النطالق املصاحلة من جديد.{
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النظام السوري لم يحتفظ بحق الرد بعد الغارات اإلسرائيلّية!
ميكن اعتبار إس��قاط الدفاعات اجلوّية السورية 
لطائرة إسرائيلية )يوم 10 شباط( حدثاً تاريخياً في 
ذاته، إن بالنس��بة إل��ى الصراع اجلاري في س��وريا، 
أو بالنس��بة إلى تاريخ الصراع الس��وري إلسرائيلي، 
إذ اعت��اد نظ��ام عائل��ة األس��د -ط��وال قراب��ة نص��ف 
ق��رن- على تك��رار الزمت��ه املعروفة واملثي��رة للمرارة 
والسخرية، التي تتوّعد بأنه سيرّد في املكان والزمان 

املناسبني، دون أن يأتي هذا الرد.
ل��ذا؛ ق��د يجدر هن��ا، بعيداً ع��ن املبالغات بش��أن 
إس��قاط الطائ��رة وتوظيفه��ا مث��الً ألغ��راض تبييض 
التذكي��ر  و»املمانع��ة«،  »املقاوم��ة«  نظ��ام  صفح��ة 
مبسألتني: أوالهما أن هذا النظام لم يتوان ولو للحظة 
في رّده القاسي والوحش��ي على مظاهرات السوريني 
الس��لمية في بداي��ة ثورتهم، ب��ل اس��تخدم أقصى ما 
ف��ي ترس��انته احلربي��ة م��ن أس��لحة، فضالً ع��ن أنه 
فتح أب��واب البل��د أمام التدخ��الت اخلارجي��ة: إيران 

ومليشياتها ثم روسيا.
وثانيتهم��ا، أن ه��ذا الرد ّكان مح��دوداً في الزمان 

واملكان والظ��رف، إذ جاء رداً على غارة كانت ش��ّنتها 
طائ��رات إس��رائيلية متع��ّددة عل��ى مط��ارات وقواعد 
عس��كرية ق��رب حم��ص ودمش��ق، وفيه��ا منظوم��ات 
إطالق صواريخ؛ أي أن األمر يتعلق فقط بعمل دفاعي 

محدود.
إسرائيل واألزمة السورية

بديهي أن إسرائيل نظرت بعني اخلطورة إلى هذا 
التطّور الالفت وغير املس��بوق، وه��ي التي كانت على 
ال��دوام تعتبر أن حدودها مع س��وريا -ف��ي ظّل نظام 
األس��د- أهدأ حدود عرفتها منذ قيامها 1948، وهو ما 
جعلها تتبن��ى موقفاً مفاده أن احلفاظ على اس��تمرار 
وج��ود النظام أفض��ل لها من اختفائ��ه، على قاعدة أن 
هذا النظام يتعامل بعقالنية معها، وفقاً ملعايير تخدم 
مصلحت��ه بالبقاء في الس��لطة قبل أي مصلحة أخرى 

لسوريا وشعبها.
بي��د أن إس��رائيل ه��ذه بات��ت تنظ��ر إلى س��وريا 
الي��وم -أي بعد كل ما حصل فيها م��ن أهوال وكوارث 
وصراعات وتدخالت خارجي��ة- من منظار آخر، فهذا 

البلد لم يعد يش��ّكل مصدر خطر عليها؛ بيد أن املسألة 
الوحي��دة الت��ي باتت تقلقه��ا فيه هي وج��ود كل هذه 
الق��وى األجنبية ف��ي س��وريا، وخاصة تل��ك التابعة 

إليران ومليشياتها في هذا البلد.
إذ بات��ت تعتقد أن هذا الوج��ود لم يعد الزماً، وأن 
االس��تثمار )األميرك��ي واإلس��رائيلي( في إي��ران حان 
إنهاؤه، فقد انتهت املهم��ة بعد كل ما جرى في العراق 
وسوريا، وهو ما يفّسر اإلحلاح األميركي واإلسرائيلي 
ف��ي ه��ذه الظ��روف عل��ى خ��روج إي��ران من س��وريا، 
وعل��ى حتجيم نف��وذ إيران في املش��رق العربي بكافة 

الوسائل.
وعلى أي حال؛ شهدنا ترجمة إسرائيل والواليات 
املتح��دة ه��ذا املوق��ف عملي��اً، باعتب��ار منطقة ش��رق 
الفرات ومجمل احلدود العراقية مع سوريا خطاً أحمر 
ال يجوز لقوات إيرانية أو حليفة لها االقتراب منه، وقد 
نف��ذت الواليات املتحدة ذلك باس��تهدافها وحدات من 
تل��ك القوات حني اقتربت من التن��ف )العام املاضي(، 
كما ف��ي توجيهها ضربات جوية قوية لها )8 ش��باط 

2018( في ريف دير الزور الشمالي الشرقي.
وق��د نتج م��ن ذلك مصرع م��ا يزيد عل��ى مئة من 
أف��راد تل��ك املليش��يات ل��دى محاولته��ا االقت��راب من 
شرق الفرات. وهذا ما دأبت إسرائيل على فعله أيضاً، 
بضرباته��ا املس��تمرة لقوافل تس��لح أو مس��تودعات 
أس��لحة أو مواق��ع عس��كرية، حل��زب الل��ه أو لق��وات 
احلرس الث��وري اإليراني واملليش��يات األخ��رى التي 

تتبعه.
محددات املوقف اإلسرائيلي

منذ بداية الثورة السورية؛ تبنت إسرائيل مواقف 
سياسية وميدانية، تنطلق من املرتكزات اآلتية:

أوالً؛ مراقب��ة م��ا يج��ري عل��ى األرض، واحلرص 
على عدم بروز تهديدات أمنية جراء الصراع السوري. 
ولعل هذا ما واجهته إس��رائيل في س��عيها إلى فرض 
س��يطرتها على حدوده��ا مع س��وريا، ودعمها لتدمير 
الس��الح الكيميائ��ي فيها، كما في ش��ّنها غارات جوية 
وصاروخية داخل األراضي الس��ورية، مس��تهدفة في 
ذلك مط��ارات ومنظوم��ات دفاع جوي ومس��تودعات 

أسلحة.
جماع��ات  تزوي��د  ع��دم  عل��ى  احل��رص  ثاني��اً؛ 
املعارضة العسكرية بأس��لحة نوعية، وهو حرص ال 
يتعل��ق مبحاولتها احلفاظ على أمنها، بقدر ما يتعلق 
بإدراكها أن ذلك يسهم في تخليصها من مخاطر كانت 
تقف ف��ي مواجهتها حتى ل��و كانت كامن��ة أو نظرية، 
وهو ما حصل في عدم تزويد املعارضة بأسلحة ميكن 

بقلم: ماجد كيالي

الـــغــــوطــــــة
تكشف أقبح وجه لإلنسانية

بقلم: غازي دحمان 

أن تدعو روس��يا مجلس األمن لالنعقاد من أجل مناقش��ة مذبحة الغوطة، التي تشكل قواتها عنصراً 
أساسياً فيها، فهذا ليس له معنى سوى االستهتار بالعقل البشري وبالضحايا الذين تريد روسيا شكواهم 

إلى مجلس األمن الدولي!
طبعاً يحق لروس��يا فعل ذلك، وهي التي مارس��ت عملية إبادة حلب على الهواء مباشرة وظل العالم 
صامت��اً، وتع��رف أن موقفه م��ن مذابحها في الغوطة لن يختل��ف عن مذبحة حلب. إضاف��ة إلى ذلك، فإن 
روس��يا ترغب في أن يتلهى العالم بعبارات الش��جب واإلدانة؛ حتى تكمل مليشيات املوت مهمتها في قتل 

أهل الغوطة وتهجير من بقي منها.
والواقع، هذه دميقراطية فائضة حتس��د عليها روس��يا، ذلك أنها س��تفتح املجال خلصومها من أجل 
ش��تمها على منبر مجلس األمن وانتقاد وحش��يتها. تعرف روسيا ذلك، لكن بالنس��بة إليها يكفي أن تقول 
الكلمة اآلتية: »لكنهم يضربون أحياء دمشق بقذائفهم ويستهدفون مناطق األقليات.. ثم من أوصل األمور 

إلى هذه احلالة، أليس تشجيعكم للدميقراطية؟«.
ال يش��به وض��ع الغوطة، س��وى مجزرة »سربيرنيتش��ا« في البوس��نة؛ التي كان��ت األمم املتحدة قد 
أعلنته��ا منطق��ة آمنة ع��ام 1993، متاماً مثلما أُعلن��ت الغوطة »منطق��ة خفض تصعيد«. ورغ��م ذلك، لم 
تس��تطع األمم املتحدة وال مجلس األمن إدخال رغيف خبز وال حبة دواء حملاصرين يبلغون مئات اآلالف.. 
الفارق الوحيد بني مجزرة البوسنة والغوطة أن األخيرة حتصل في القرن ال�21، بعد أن أقسم قادة العالم 

على أنهم لن يسمحوا بتكرار مجزرة البوسنة وأشباهها!
في الغوطة، وفي سوريا كلها، لم يعد مهماً كم عدد األطفال الذين يقتلون وال النساء املغتصبات، كما 
لي��س مهماً الطريقة واألدوات التي ُيقتل��ون بها؛ بصواريخ الطائرات أو بالكيم��اوي.. هذه تفاصيل تافهة 
أمام عظمة الصراع اجليواستراتيجي، بني »حلف املقاومة« وحتالف الشر، والصراع على تعديل تراتبية 
القّوة في النظام الدولي، وحق روس��يا والصني في احلصول على مواقع تقريرية تتناسب وحجم قّوتهم، 

وحتديداً قّوة روسيا التي تستعرض مبهارة رشاقة طائراتها وفعالية صواريخها.
لك��ن مل��اذا العجب؟ س��وريا التي مي��وت اهله��ا حت��ت ردم الصواريخ، وغالب��اً بطونه��م ضامرة من 
اجلوع، هذه »الس��وريا« كنز للفرص التي ميكنها أن ترضي اجلميع، ليس جيواس��تراتيجياً وحس��ب، بل 
واقتصادياً، وها هو بش��ار األس��د، الذي رأى الكثير من الدول تتس��ابق على شراء الس��الح الروسي الذي 
ثبت��ت فعاليته في اللحم الس��وري، يغازل ش��ركات اإلعمار العاملية مبنحها فرصاً كبيرة في س��وريا، وال 
ش��ك في أن أرباحها س��تزداد ما دامت املس��احات املطلوب إع��ادة إعمارها أكبر، فال داع��ي للبكاء على أهل 

الغوطة... إنه اإلعمار يا غبّي.
إلى ذلك احلني، س��تمنح روس��يا العالم فرصة للتنفيس عن غضبه. القضية ليس��ت مكلفة بالنسبة 
إلى روسيا، حفلة شتائم مقدور عليها، أما األمم املتحدة فلم جتد غير استعادة عبارات أمينها السابق، بان 
ك��ي كيمون، للتعامل مع هذه الورطة على لس��ان أمينها احلالي أنطونيو غوتيريش؛ الذي يش��عر بالقلق 
واحل��زن أيضاً، فيما اعتب��رت اللجنة الدولية للصليب األحمر أن ما يجري في الغوطة يكش��ف أقبح وجه 

لإلنسانية.
اخليارات التي تتكرم روس��يا بوضعها أمام العالم، وبالدرج��ة األولى ألهل الغوطة: إما املوت حتت 
ركام منازلك��م، وإم��ا االستس��الم والقب��ول بالتهجير، كما حصل مع مناطق س��ابقة. ولي��س ثمة خيارات 
أخ��رى، ال بإدارة مدنية للس��كان احمللي��ني ملناطقهم، وال حتى وعد بحماية عش��رات آالف املطلوبني لنظام 
األس��د. وكان وزير اخلارجية الروس��ي قد أشار، بلغة حتمل اس��تهتاراً بالعالم وقيمه، إلى أن ما جرى في 

حلب قابل للتطبيق في الغوطة الشرقية.
ليس��ت حرباً، بل مذبحة باملعنى احلقيقي؛ تلك التي جرت في الغوطة الش��رقية وش��اهدها العالم. 
وال ش��ك في أن توصيف منظمة العفو الدولية للوضع ف��ي الغوطة على أنه جملة من جرائم حرب ترتكب 
بش��كل جماعي، يتناس��ق وطبيعة احلاصل في تل��ك البقعة من األرض، ورمب��ا كان البيان الذي أصدرته 
منظمة اليونيس��يف للطفولة، اخلالي م��ن الكلمات، هو األصدق تعبيراً؛ ما دام��ت اللغة تعجز عن وصف 
الكارث��ة بح��ق الطفولة في الغوطة، وما الداعي للكالم في حضرة امل��وت الذي يداهم الغوطة كقدر ال قدرة 

ألحد على رده؟
يس��تحق أهل الغوط��ة أن يكرمهم العال��م بالتدخل ملنع إبادته��م، فقد أضافوا إلى معنى اإلنس��انية 
معان��ي خالقة، كالتش��بث باألرض وحف��ظ الكرامة والقتال من اجل حرية البش��ر، لكن م��ن أين نأتي لهم 

بعالم حر يقّدر نضالهم؟{

وفي الس��ياق ذاته، ارتفع عدد قتل��ى قصف النظام 
الس��وري عل��ى غوط��ة دمش��ق الش��رقية، إل��ى خمس��ة 
مدني��ني، رغ��م ق��رار مجل��س األم��ن بوق��ف إط��الق النار 

و»الهدنة اليومية« التي أعلنت عنها روسيا.
وبحسب مراسلني في املنطقة، فإن القصف املدفعي 
والصاروخي استهدف معظم مدن وبلدات غوطة دمشق 

الشرقية.
وكان مجلس األمن اعتمد باإلجماع، السبت املاضي، 
القرار 2401، الذي يطالب جميع األطراف بوقف األعمال 
العس��كرية مل��دة 30 يوماً عل��ى األقل في س��وريا، ورفع 
احلص��ار املف��روض من قب��ل ق��وات النظام ع��ن الغوطة 

الشرقية واملناطق األخرى املأهولة بالسكان.
وف��ي مقابل ق��رار مجلس األمن، أعلنت روس��يا يوم 
االثنني، »هدنة إنس��انية يومية« في الغوطة الش��رقية، 
ب��دءاً م��ن الثالث��اء، ومتتد خلمس س��اعات فق��ط يومياً، 
وتش��مل »وقفاً إلطالق النار ميتد بني الس��اعة التاس��عة 
صباح��اً والثاني��ة من بع��د الظهر؛ للمس��اعدة في إجالء 
املدني��ني م��ن املنطق��ة«، حس��ب بي��ان ل��وزارة الدف��اع 

الروسية.  
ومنذ أكثر من عشرة 
أيام، تش��ن قوات النظام 
الس��وري بدع��م روس��ي 
على  األش��رس  هو  قصفاً 
ف��ي  الس��كنية  األحي��اء 
آخر  الش��رقية،  الغوط��ة 
للمعارضة  كبي��ر  معق��ل 
وإح��دى  دمش��ق،  ق��رب 
التوتر«،  مناطق »خفض 
االتف��اق عليه��ا  مّت  الت��ي 
العاصمة  محادث��ات  في 
الكازاخي��ة أس��تانا ع��ام 

.2017

منذ أكثر من عشرة أيام، تشن قوات النظام السوري 
بدعم روسي قصفاً هو األشرس على األحياء السكنية في 

الغوطة الشرقية.
أعل��ن جيش اإلس��الم، أكبر الفصائ��ل املعارضة في 
الغوط��ة الش��رقية، متكنه من قت��ل العش��رات من قوات 

النظام يوم الثالثاء.
وق��ال »جي��ش اإلس��الم« ف��ي تصريح��ات ملتحدثه 
العسكري، حمزة بيرقدار، إن ست محاوالت تقدم فاشلة 
للنظام عل��ى جبهتي حوش الضواه��رة والريحان، أدت 

إلى مقتل نحو 90 عنصراً.
فيما نقلت وكالة »كميت« املقربة من جيش اإلسالم، 
ع��ن القائد العس��كري، املق��دم علي عبد الباق��ي، قوله إن 
حصيل��ة قتل��ى النظ��ام في جبه��ة »ح��وش الضواهرة« 
في دوما بريف دمش��ق جتاوزت أربعني قتيالً وخمس��ني 

جريحاً.
بيرقدار قال إن جيش اإلسالم أفشل محاوالت النظام 
الس��ت، رغ��م اس��تخدام األخي��ر للمدرع��ات واملدفعيات 

الثقيلة، والتعزيز الدائم بالطيران احلربي.

»جيش اإلسالم« يعلن قتل العشرات
من قوات األسد بالغوطة 
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أن تشكل فرقاً في امليدان العسكري.
ثالثاً؛ انتهاج مبدأ يقوم على عدم التدخل رسمياً 
في الص��راع الس��وري، على أس��اس أن ه��ذا الصراع 
س��يؤدي إل��ى إضع��اف كل األط��راف وه��و م��ا يفي��د 
إسرائيل، ألنه ليس إلسرائيل مصلحة في ظهور نظام 

سياسي قوي في سوريا، سواء بقي النظام أم رحل.
رابع��اً؛ غلب��ة وجه��ة نظ��ر مفاده��ا اإلبق��اء على 
النظ��ام، بواق��ع أن نظ��ام األس��د )األب واالبن( حافظ 
على حدود هادئة معها طوال أربعة عقود، وأن النظام 
الذي تعرفه أفضل من الذي ال تعرفه. ولذا كان موقفها 

أن هذا النظام سيكون ضعيفاً إذا بقي.
خامس��اً؛ الترويج لفك��رة أن الصراع في س��وريا 
من طبيعة طائفية، وهو ما يخدم إسرائيل عبر تعميم 
خاصيته��ا بعّد نفس��ها دولة يهودي��ة، أي ذات طابع 
دين��ي طائفي. ومعلوم أن إس��رائيل تش��تغل على هذا 
النحو بالتعامل مع الفلسطينيني من مواطنيها، ليس 
باعتباره��م عرب��اً بل بوصفهم مس��لمني ومس��يحيني 

ودروزا وبْدواً... إلخ.
سادس��اً؛ التنسيق مع روس��يا، وهو ما جتلى في 
قي��ام بنيامني نتنياهو بعدة زيارات لروس��يا، وتأكيد 
الطرفني متان��ة العالقات التي تربطهم��ا في املجاالت 
املختلفة، وضمنها ما يتعلق بالوضع الس�وري، وهو 
ما استتبعه تنسيق أمني بينهما أطلق يد إسرائيل في 

ضرب كل ما تعتقد أنه يهدد أمنها.
س��ابعاً؛ ت��رك األم��ر للوالي��ات املتح��دة، إذ ثم��ة 
تقاطع كبير بني التصورات اإلس��رائيلية والتصورات 
األميركية في ما يخص الش��رق األوس��ط، وتشابكاٌت 
في مراكز صنع القرار واملص�الح السي�اسية واألمني�ة 
بف��رض  تتعل��ق  ال  املس��ألة  إن  أي  واالقتص�ادي���ة. 
إس��رائيل لوجهة نظرها على الوالي��ات املتحدة، فهي 

ليست بحاجة إلى ذلك.
مالحظات واستنتاجات

ُيس��تنتج م��ن كل ذلك أن إس��رائيل تش��تغل وفقاً 
الستراتيجيات وأهداف معينة في املوضوع السوري، 
وملواجهة التحديات التي تواجهها أو تتوقعها، وأيضاً 
للتعامل مع وجود أي قوة إقليمية على حدودها، وذلك 

بغض النظر عن أن احلدث املذكور كان غير مسبوق.
وس��واء كان ق��رار ض��رب الطائ��رة اإلس��رائيلية 
صدر بق��رار ذاتي من النظام أو من غيره )الس��يما مع 
معرفتنا أن هذا النظام لم يعد ميلك من أمره شيًئا، وال 
حتى قواته العسكرية(؛ فإنه لن تغير من األمر واقعة 
ضرب��ه طائ��رة إس��رائيلية، خاصة أن األم��ر ال يتعلق 
بش��ن غ��ارة على »إس��رائيل«، وال بقص��ف صاروخي 

لها، وإمنا بحالة دفاعية محدودية.
ف��ي احتمال آخر؛ رمب��ا جاء الرد في إطار س��عي 
الص��راع  ف��ي  احلاصل��ة  التوافق��ات  لعرقل��ة  إي��ران 
الس��وري، وللمش��اغبة على روس��يا التي باتت تبدو 
كأنه��ا ه��ي املتحكمة ف��ي الص��راع الس��وري ومصير 
النظ��ام، عل��ى حس��اب طه��ران، وذل��ك من��ذ التدخ��ل 
العس��كري الروسي املباش��ر )أيلول 2015(، ومن ثم 
شق مسار أس��تانا التفاوضي العام املاضي، وتنظيم 

مؤمتر سوتشي للحوار السوري.
وبالتأكي��د فإن إي��ران -وهي ش��ريكة للنظام وال 
ترى مستقبالً لها في س��وريا من دونه- بدا أنها تنظر 
��خ الدور الروس��ي، وللتوافقات  بعني الريبة إلى ترُسّ
الروس��ية-التركية ف��ي اتفاقي��ات خف��ض التصعي��د 
ومفاوضات أس��تانا حتى لو كانت شريكة فيها، ألنها 
تنطل��ق من أنه ال حل س��وى احلل األمني ل��وأد الثورة 
الس��ورية، خاص��ة م��ع تخوفه��ا م��ن زي��ادة التدخل 
األميرك��ي الرامي علن��اً لتحجيم مكانتها ف��ي املنطقة، 
وإغ��الق الطري��ق بني إي��ران ولبن��ان مروراً بس��وريا 

والعراق.
ول��ذا ف��إن »إس��رائيل« تبق��ى ه��ي ذاته��ا كدولة 
اس��تعمارية واس��تيطانية وعنصري��ة مصطنعة، وال 
ميكن أن تكون مع مطالبة السوريني باحلرية والعدالة 
طبيعته��ا،  م��ع  يتناق��ض  ه��ذا  ألن  والدميقراطي��ة؛ 
ويضر به��ا وفقاً لرؤيتها لذاتها. وبالنس��بة إلى إيران 
)ومعها النظام الس��وري(، فهي تبقى -س��واء أعادت 
»إس��رائيل« أم لم تعاِدها- نظاماً استبدادياً، قام على 
القهر والفساد، وتقويض الدولة واملجتمع السورينْي، 
ومصادرة حقوق مواطنيه، وهذا ال ميكن أن يصّب في 

إطار مقاومة وممانعة إسرائيل.
وعل��ى أي حال؛ ف��إن التدخالت اإلس��رائيلية في 
الصراع الس��وري ترتب��ط أوالً مبدى ح��زم أميركا في 
تنفي��ذ خطته��ا لتحجيم نف��وذ إيران. وثاني��اً، مبآالت 
أو تس��ويته. وثالث��اً،  الص��راع الس��وري: دميومت��ه 
بتوجه��ات القوى املتصارعة على س��وريا، توافقها أو 
اختالفاتها، والقصد هنا روس��يا وإيران وتركيا. علماً 
بأن كل ذلك يفيد بأن التدخالت اإلس��رائيلية س��تزداد 
مس��تقبالً أكثر بكثير من السابق، وهذا هو األرجح في 

ظل املعادالت السياسية القائمة.{

مصر تشتري الغاز الفلسطيني المغتصب

الصهيونية التي يوظف جزء كبير منها لصالح اجليش وشن احلروب على العرب.
وكلما كان اجليش الصهيوني أقوى، تكون قبضته على القدس واملقدسات أقوى. 
أي أن العرب املصريني واألردنيني يقدمون دعماً مباشراً للكيان الصهيوني ليتمكن في 
األرض باملزيد على حس��اب احلقوق الفلسطينية والعربية واإلسالمية. وال يوجد أبلغ 

من هذه اخليانة خيانة.
الش��عب  وش��ردوا  الث��روات  واغتصب��وا  األرض  س��رقوا  لص��وص،  الصهاين��ة 
الفلس��طيني، وه��م يرفض��ون إع��ادة أي جزء م��ن احلق��وق الوطنية الثابتة للش��عب 

الفلسطيني. ومن يعني الظالم على ظلمه فقد ظلم، ومن يشتري من اللص لص مثله.
حكوم��ات عربية كثيرة هي عون للصهاينة، ودائما قدمت يد العون له، وهي على 
يقني بأن ه��ذا الكيان حريص على هذه احلكومات مثلما هو حريص عليها، خاصة من 
النواحي األمني��ة. كانت هذه احلكومات عوناً للصهاينة م��ن النواحي األمنية ووظفت 
نفس��ها دائم��اً ملالحقة املناضل��ني واملجاهدين العرب والفلس��طينيني دفاع��اً عن األمن 
الصهيوني. كما أن الصهاينة حاكوا مؤامرات كثيرة واتبعوا سياس��ات معينة من أجل 

احلفاظ على هذه احلكومات وتقويتها. 
الغاز الذي يشتريه صهاينة العرب فلسطيني، واحلقوق ال تسقط بالتقادم. الغاز 

فلسطيني قبل مائة عام، وبعد مائة سنة أخرى، وإلى األبد.
الصهاينة س��رقوا كل ش��يء من الفلسطينيني، وهم س��يدفعون ثمن عدوانهم كما 
سيدفع الذين يساعدونهم ثمن شراكتهم في العدوان، والتاريخ ال يرحم. فإذا قام تاجر 
بش��راء مواد مسروقة من لص، فإن التاجر ش��ريك باجلرمية، إال إذا أثبت جهله املطلق 
مبص��در البضاعة التي اش��تراها. ش��ريك اللص لص، وش��ريك املعت��دي على احلقوق 

الفلسطينية معتد أثيم.
مطلوب من احلكومات العربية التي تقدم هذا الدعم االقتصادي للعدّو الصهيوني 
أن توق��ف هذا الدعم، ومطلوب من جمعيات مقاومة التطبيع في مصر واألردن الوقوف 

في وجه هذا التطور اخلطير في العالقات بني مصر والصهاينة.
الدع��م االقتصادي تطبيع، وهو تطبيع ضار جداً م��ن النواحي االقتصادية 
والنفس��ية والسياس��ية والوطنية والقومي��ة، واملفروض ص��ده والقضاء عليه. 
ومطلوب م��ن منظمة التحرير الفلس��طينية ومن الس��لطة الفلس��طينية التحرك 
ل��دى كل من مص��ر واألردن م��ن أجل إع��ادة النظ��ر بعالقاتهم��ا االقتصادية مع 

الصهاينة.
والعال��م ال يش��هد ندرة في الغاز لك��ي يتوجه العرب نح��و الصهاينة. قطر 
ه��ي املنتج األول للغاز في العالم، وباإلم��كان جتاوز اخلالفات التي ال معنى لها 

واستيراد الغاز من قطر، وهناك إيران وروسيا واجلزائر.
لكن لألس��ف، العداوات الداخلية العربية تطغى في الغالب على اعتداءات 
الق��وى اخلارجية، ويس��هل عل��ى العرب مس��امحة العدو اخلارج��ي، ويصعب 

عليهم التصالح مع أهل الدار.{

لم تصادق مصر رس��مياً حتى اآلن على صفقة ش��راء الغاز الفلسطيني من الكيان 
الصهيون��ي، وم��ا زال االتف��اق بني ش��ركتني مصري��ة وصهيونية. ووف��ق األنباء التي 
تناقلته��ا الوكاالت، تبلغ قيمة الصفقة 15 مليار دوالر على مدى عش��ر س��نوات، تقوم 
الش��ركة الصهيونية بتزويد الشركة املصرية بس��بعة مليارات م3 من الغاز الطبيعي 
س��نوياً.  وقد عبر رئيس وزراء الصهاينة عن س��روره البالغ إلبرام هذه الصفقة، وقال 
إن الدخل الذي يتأتى سيحس��ن من الظ��روف التعليمية والصحية والرفاه االجتماعي 

للمواطن الصهيوني.
وعلى الفلس��طينيني أن يبلعوا حس��رتهم وحزنهم على ما تفعله البلدان العربية 

ضد قضيتهم وحقوقهم.
ضغط األمريكيون منذ عام 2012 بكل قوة على األردن لشراء الغاز من الصهاينة، 
وذل��ك به��دف تقوي��ة العالق��ات االقتصادي��ة والتطبيعي��ة ب��ني الكي��ان الصهيون��ي 

واحلكومات العربية اخلائنة املسماة باملعتدلة.
األردن س��بقت مص��ر إل��ى عق��د اتفاقية غاز م��ع الكي��ان الصهيوني لش��راء الغاز 
الفلس��طيني املغتص��ب. وق��د مت االتف��اق ع��ام 2014 من خالل ش��ركة طاق��ة أمريكية 
يس��تورد األردن مبوجبه��ا م��ا قيمت��ه 12 ملي��ار دوالر عل��ى م��دى س��نوات )االتفاقية 
منش��ورة على الش��بكة اإلليكترونية(، ومبوجب االتفاقية املصرية غير الرسمية حتى 

اآلن، سيستورد العرب ما قيمته 27 مليار دوالر من الغاز الفلسطيني املغتصب.
ه��ؤالء الع��رب زمج��روا على املس��توى الرس��مي عندما اعت��رف ترام��ب بالقدس 

عاصمة للكيان الصهيوني، وأرعدوا وهددوا وتوعدوا باتخاذ إجراءات.
طبعاً كنا نعرف مس��بقاً أنهم كاذبون ولن يصنعوا شيئاً ال في مواجهة الصهاينة 

وال في مواجهة أمريكا.
ثم أيهم��ا أخطر: قرار ترامب أم ق��رار دعم االقتصاد الصهيوني وحتويل الس��احة 
العربية لتكون سوقاً ملنتجات الصهاينة املغتصبة من شعب فلسطني؟ قرار ترامب لم 
يقدم للصهاينة دبابات وطائرات، وأمواالً لتحسني ظروف اجليش الصهيوني وجعله 
أكث��ر قدرة على مواجهة العرب، أما قرارات العرب النفطية فتقدم دعماً كبيراً للميزانية 

بقلم: عبد الستار قاسم 

التحفظ على أموال أبو الفتوح
واتهامه بتوظيفها في اإلرهاب

أم��ر النائ��ب العام املص��ري نبيل ص��ادق بالتحفظ 
عل��ى أم��وال رئيس حزب مص��ر القوي��ة عب��د املنعم أبو 
الفتوح، وقال النائب العام في بيان إنه »ثبت استخدامها 
)األموال( في ممارسة أنش��طة إرهابية«، وجاء التحفظ 
عل��ى أموال أب��و الفت��وح بعد أكثر من عش��رة أي��ام على 

اعتقاله بدعوى اإلساءة للنظام املصري.
وأوضح النائب العام املصري أن قرار التحفظ على 
أم��وال أبو الفت��وح )66 عاماً( جاء في إط��ار التحقيقات 
الت��ي جتريه��ا النيابة العام��ة »مع أبو الفت��وح وآخرين 

ممن مت إدراجهم على قوائم اإلرهابيني«.
وق��ررت محكمة جنايات القاه��رة إدراج أبو الفتوح 
و15 آخرين عل��ى قوائم اإلرهاب بناء عل��ى طلب النائب 
العام، وجاء قرار اإلدراج بعد أقل من أس��بوع من توقيف 
أبو الفتوح وحبسه احتياطياً فور عودته إلى القاهرة من 
لن��دن، أجرى خاللها مقابلة مع قناة اجلزيرة، انتقد فيها 

نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكان��ت نياب��ة أمن الدول��ة العليا ق��ررت حبس أبو 
الفت��وح 15 يوم��اً احتياطياً على ذم��ة التحقيقات بعدما 
أس��ندت إليه اتهامات م��ن بينها »االنضم��ام إلى جماعة 
أنشئت على خالف أحكام القانون«، و»نشر أخبار كاذبة 
داخل وخ��ارج مصر تض��ر مبصالح الب��الد«، و»الدعوة 

لتغيير نظام احلكم بالقوة«.
وج��اء توقي��ف أبو الفت��وح قبل نحو ش��هر ونصف 
الش��هر من االنتخابات الرئاسية في مصر، املقررة نهاية 
ش��هر آذار. وأب��و الفت��وح بني خم��س ش��خصيات بارزة 
دعت إلى مقاطعة االنتخابات الرئاس��ية، متهمة الرئيس 

السيسي »مبنع أي منافسة نزيهة«.
وكانت أس��رة رئي��س حزب مصر القوي��ة )املعتقل( 
قد اس��تنكرت قبل أيام بياناً ل��وزارة الداخلية حتدث عن 
اعتقال س��تة مس��لحني من مزرعة ألبو الفتوح في وادي 

النطرق��ون. وقالت األس��رة ف��ي بيانها إن أب��و الفتوح ال 
ميلك أي مزرعة في منطقة وادي النطرون وال في غيرها.

وس��بق أن أص��درت الداخلي��ة املصري��ة بياناً عقب 
اعتق��ال أب��و الفت��وح قال��ت في��ه إن��ه »قي��ادي إخوان��ي 
تواص��ل مع تنظي��م اإلخوان باخل��ارج في لن��دن لتنفيذ 
مخطط إثارة وعدم اس��تقرار، استغالالً للمناخ السياسي 

املصاحب لالنتخابات الرئاسية املرتقبة«.{

تمديد حبس المستشار هشام جنينة 45 يومًا
أف��ادت مص��ادر مصري��ة ي��وم الثالث��اء ب��أن 
النياب��ة العس��كرية ق��ررت متديد حب��س الرئيس 
الس��ابق للجهاز املركزي للمحاس��بات املستش��ار 
هشام جنينة 45 يوماً، على ذمة حتقيقات جتريها 

النيابة معه.
وف��ي وقت س��ابق، قال��ت مص��ادر قريبة من 
جنين��ة إن��ه فوج��ئ مبذكرة قدمه��ا أح��د محاميه 
حس��ام لطف��ي للقضاء العس��كري، وج��اء فيها أن 
جنين��ة كان يعان��ي من صدم��ة نفس��ية نالت من 
توازنه العصبي فأدل��ى بتصريحاته التي يحاكم 
عليه��ا، حي��ث يأب��ى جنينة إنق��اذ رقبت��ه بإظهار 

نفسه غير متوازن نفسياً ولو بشكل مؤقت.
وأحي��ل جنينة للنيابة العس��كرية بعد إدالئه 
بتصريحات صحفي��ة قال فيها إن الفريق س��امي 
انتخاب��ات  خ��وض  م��ن  اس��تبعد  )ال��ذي  عن��ان 
الرئاس��ة( لدي��ه أوراق ضغ��ط يحتف��ظ به��ا ف��ي 
اخلارج، حلماية نفس��ه من أي محاوالت لإلضرار 

ب��ه، مثل ما جرى للمش��ير عبد احلكي��م عامر قائد 
اجليش فت��رة الس��تينات وحتى هزمي��ة حزيران 
1967. وأدل��ى جنينة بتصريحات��ه أثناء وجوده 
في املستشفى لتلقي العالج من أثر االعتداء عليه، 
ال��ذي أعق��ب بدقائق خروج��ه من منزل��ه متوجهاً 
لتق��دمي طع��ن ض��د اس��تبعاد عن��ان من الس��باق 

الرئاسي.
كم��ا اتهم خالل احلوار جهات رس��مية بتدبير 
االعت��داء علي��ه لتعطي��ل تقدمي��ه الطع��ن، وأمل��ح 
جنين��ة إل��ى أن األوراق الت��ي يحتف��ظ به��ا عنان 
باخل��ارج تكش��ف تفاصي��ل م��ا جرى عق��ب ثورة 
يناير 2011 من أحداث وجرائم، وحقيقة »الطرف 
الثال��ث« الذي دب��ر االعتداءات عل��ى املواطنني في 

املظاهرات.
ويعّد جنينة من رموز حركة استقالل القضاء 
في مصر قبل ثورة يناير، كما تولى رئاسة اجلهاز 

املركزي للمحاسبات عام 2012.{
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ولد الشيخ: الحوثيون غير 
مستعدين للحل السياسي

أكد مبع��وث األمم املتحدة إل��ى اليمن 
إسماعيل ولد الش��يخ في إحاطته األخيرة 
أم��ام مجل��س األم��ن، أن احلوثي��ني غي��ر 
مس��تعدين للح��ل السياس��ي، وغير آبهني 
مبعاناة الش��عب اليمني، داعياً إلى إعادة 
إحي��اء املفاوضات السياس��ية حلل األزمة 

اليمنية.
وق��ال ولد الش��يخ: »خالل الس��نوات 
ال� 3 األخي��رة، وخالل لقاءات��ي املتواصلة 
م��ع األط��راف، ج��رى وضع أس��س متينة 
التفاق س��الم، وفق خريط��ة زمنية تراعي 
املتطلب��ات والتحدي��ات، كم��ا جرى وضع 
مقترح كامل وش��امل للسالم بالتشاور مع 
كاف��ة الفرقاء، إال أنهم رفض��وا في الدقائق 
األخيرة التوقيع عليه«، مشيراً إلى أنه في 
نهاية املشاورات تبني أن احلوثيني ليسوا 
مس��تعدين لتقدمي التن��ازالت املطلوبة في 
الشق األمني أو حتى الدخول في تفاصيل 
خط��ة أمني��ة جامع��ة، م��ا ش��كل معضلة 

أساسية للتوصل إلى حل توافقي.
يزال��ون  ال  احلوثي��ني  ب��أن  وأف��اد 
يطلقون الصواريخ الباليس��تية في اجتاه 
الس��عودية، مطالب��اً كل األط��راف بضبط 

النفس وضبط خطابهم السياسي.

محاكمة سعودي بتهمة 
مواالة إيران

بدأت احملكم��ة اجلزائي��ة املتخصصة 
محاكم��ة  جلس��ات  أول��ى  الري��اض،  ف��ي 
أجنبي��ة  لدول��ة  بال��والء  مته��م  س��عودي 
معادي��ة )إي��ران(، ودع��م تنظي��م »ح��زب 
و»جمعي��ة  اإلرهاب��ي  اللبنان��ي  الل��ه« 
الوف��اق« البحريني��ة املعارض��ة، إضاف��ة 
إل��ى وصف��ه اململك��ة العربي��ة الس��عودية 
بأوص��اف مس��يئة، وتوجيه��ه تهدي��دات 
إل��ى عمدة ت��اروت عبد احلليم كي��در، على 
خلفي��ة مواقف��ه الوطني��ة. ومن ب��ني التهم 
أيضاً، املش��اركة في مس��يرات ومظاهرات 
محظ��ورة، خرجت للمطالب��ة باإلفراج عن 
س��جناء ف��ي قضاي��ا أمني��ة واملطالبة مبا 
يدع��ون أنها حق��وق لهم، وتردي��د عبارات 

ضد الدولة.
وطلب املدعي العام في النيابة العامة 
باحلك��م بإدان��ة املته��م مب��ا أس��ند إلي��ه، 
واحلك��م عليه باحل��د األعلى م��ن العقوبة 
س��جناً وغرامة مالي��ة، ومص��ادرة هاتفه، 
واحلك��م علي��ه بعقوب��ة تعزيرية ش��ديدة 
بليغة زاج��رة له ورادعة لغي��ره لقاء بقية 
ما أس��ند إليه، إضافة إلى احلكم مبنعه من 

السفر.

اجتماع عربي للتنسيق 
في مكافحة اإلرهاب

عقد الثالثاء في جامعة الدول العربية 
اجتم��اع لفري��ق اخلب��راء الع��رب املعن��ي 
مبكافح��ة اإلره��اب، بح��ث في التنس��يق 
العربي لتحقيق مواجهة فاعلة. وأكد األمني 
الع��ام املس��اعد للجامع��ة الس��فير فاضل 
محمد اجل��واد في كلمته خ��الل االجتماع، 
أن مكافحة اإلرهاب والتنظيمات اإلرهابية 
»مهمتنا جميعاً وال بد لنا من تنسيق عربي 
لتحقي��ق مواجه��ة فعالة لإلره��اب في كل 
أش��كاله وصوره وجتفي��ف منابع متويله 
من خ��الل االتفاقي��ات العربي��ة والتعاون 
مع املنظمات الدولية واإلقليمية«. وقال إن 

»موضوع التصدي لإلرهاب أهم ما يشغل 
بال املجتمع الدولي، فاإلرهاب ال يستهدف 
دول��ة أو منطق��ة بعينها بل تتج��اوز آثاره 
املدمرة احل��دود الوطنية لل��دول والقارات 
لتص��ل إلى ه��دف واحد وهو إلق��اء الرعب 

بني الناس وزعزعة االستقرار واألمن«.
وأفي��د ب��أن االجتم��اع س��يبحث ف��ي 
ظاه��رة املقاتل��ني األجان��ب وتأثيراتها في 
الدول العربية والتص��دي لها، إضافة إلى 
استغالل التنظيمات اإلرهابية تكنولوجيا 
املعلومات ووس��ائل التواصل االجتماعي، 
ومراجع��ة اجله��ود املش��تركة ف��ي مجال 
تب��ادل للمعلوم��ات. ولف��ت اجل��واد إل��ى 
التحدي��ات املتعلق��ة بالقن��وات اجلدي��دة 

لتمويل التنظيمات اإلرهابية.

تغييرات في قيادة
 الجيش السوداني

 أجرى الرئيس السوداني عمر البشير 
اجلي��ش،  قي��ادة  ف��ي  واس��عة  تعدي��الت 
ش��ملت رئي��س هيئ��ة األركان الفريق أول 
عم��اد عدوي، ونائب��ه الفريق يحيى محمد 
خي��ر، وعنّي مكانهم��ا بالتوالي الفريق أول 
كمال عبد املع��روف، والفري��ق أول عصام 

الدين املبارك حبيب الله.
وش��ملت التعدي��الت ترفي��ع الفري��ق 
الركن الس��ر حسني بش��ير حامد إلى رتبة 
الفري��ق أول وتعيينه مفتش��اً عاماً للقوات 
الفت��اح  الرك��ن عب��د  املس��لحة، والفري��ق 
البرهان عبد الرحمن رئيساً ألركان القوات 
البري��ة، والفري��ق طيار ص��الح الدين عبد 
الق��وات  ألركان  رئيس��اً  س��عيد  اخلال��ق 
اجلوي��ة، والفري��ق بح��ري ركن عب��د الله 
املط��ري الفرض��ي رئيس��اً ألركان الق��وات 
البحري��ة. وُعنّي الفريق الركن هاش��م عبد 
املطلب أحمد بابكر رئيس��اً لهيئة العمليات 
املش��تركة خلفاً للفريق س��عد محمد األمني 
احلاج، والفريق آدم ه��ارون إدريس نائباً 
الق��وات البري��ة عملي��ات،  لرئي��س أركان 
والفري��ق محمد منتي عنج��ر نائباً لرئيس 
أركان القوات البرية إدارة، والفريق عثمان 
محمد األغبش يوسف مدير اإلدارة العامة 

للتوجيه.

مصدر عسكري إسرائيلي: 
حماس تمتلك 15 ألف صاروخ

ق��ال مصدر عس��كرية إس��رائيلي يوم 
الثالث��اء إن حركة حماس ف��ي غزة متتلك 
نح��و 15 ألف ص��اروخ متع��ددة األحجام 
واألنواع، من بينها صواريخ بعيدة املدى.

ونقل موقع »مفزاك اليف« العبري عن 
املص��در قوله إن »حركة حم��اس متتلك ما 
يق��ارب 15 ألف صاروخ بأن��واع مختلفة، 
بينه��ا أكث��ر من ألف ص��اروخ ق��ادرة على 
الوصول إل��ى مناطق »تل أبي��ب« الكبرى 

وحتى خليج حيفا شماالً«.
وحتدث املصدر عن أن قدرات حماس 
العس��كرية والهجومية اليوم أكبر من تلك 
الت��ي توف��رت ل��دى احلرك��ة إب��ان عدوان 

.2014
وف��ي م��ا يتعل��ق مبكافح��ة األنف��اق، 
ق��ال املص��در إن اجليش يواصل مس��اعيه 
للوص��ول إل��ى جمي��ع األنف��اق الهجومية 
العابرة للح��دود، ويأم��ل تدميرها جميعاً 

حتى نهاية العام احلالي.

تشيكيا تفرج
عن اإلرهابي صالح مسلم

س��راح  تش��يكية  محكم��ة  أطلق��ت 
اإلرهاب��ي الك��ردي صالح مس��لم املطلوب 
في تركيا باتهامات باإلرهاب، ما استدعى 
رداً غاضباً من أنقرة التي رأت في اخلطوة 

»دعماً لإلرهاب«.
وكان��ت تركيا ق��د أعلنت أنه��ا طالبت 
رس��مياً بتس��ليمها مس��لم، الذي يعد رمزاً 
قيادياً بالنس��بة إلى بعض أكراد س��وريا، 
الس��بت  التش��يكية  الش��رطة  واعتقلت��ه 

املاضي، بناء على طلب أنقرة.
احملكم��ة  باس��م  الناطق��ة  وقال��ت 

التشيكية ماركيتا بوتشي لوكالة »فرانس 
ب��رس« إن »القاض��ي ق��رر إط��الق س��راح 
صالح مس��لم. وف��ي الوقت نفس��ه، تعهد 
مس��لم للمحكم��ة بأنه ل��ن يغ��ادر أراضي 
االحتاد األوروبي وس��يحضر إلى احملكمة 

بناء على طلبها«.

إقليم كردستان يلّوح 
بإحياء مشروع االستقالل

أع��اد أكراد العراق التلويح مبش��روع 
واجه��ة  إل��ى  املس��تقلة  الكردي��ة  الدول��ة 
املشهد السياسي من جديد كورقة ملواجهة 
سياسات حكومة بغداد املتشددة إزاء إقليم 
كردس��تان بعدم��ا م��ددت احلظ��ر اجلوي 
املف��روض عل��ى الرح��الت اخلارجي��ة من 
مطارات اإلقليم وإليها ثالثة أش��هر أخرى، 
في إطار إجراءات املقاطعة املفروضة على 
اإلقليم عقب إجراء اس��تفتاء االنفصال عن 
الع��راق ف��ي نهاية أيل��ول املاض��ي. وامتد 
اخل��الف ب��ني حكومتي بغ��داد وأربيل إلى 
س��احة البرملان العراقي ال��ذي بات ُيظهر 
ميالً واضح��اً نحو إق��رار امليزاني��ة املالية 
للع��ام احلال��ي، املتأخرة أصالً منذ أش��هر 
ع��دة، من دون موافقة غالبي��ة نواب الكتل 
الكردي��ة البالغ عددهم نح��و 70 نائباً من 
أص��ل 328 نائب��اً، وال س��يما أن اخلالفات 
ب��ني الن��واب األك��راد والش��يعة أصبح��ت 
ظاه��رة للعي��ان ف��ي ظ��ل اعت��راض الكتل 
النيابية الشيعية ورئيس الوزراء العراقي 
حيدر العب��ادي معظ��م مطالب األك��راد أو 
شروطهم في امليزانية، مقابل تلبية بعض 
مطال��ب الع��رب الس��نة م��ن أج��ل ضمان 
توفير نصاب قانوني يتيح إجراء جلس��ة 

البرملان اليوم.
كردس��تان  برمل��ان  مستش��ار  وح��ّذر 
ط��ارق جوه��ر من جل��وء إقليم كردس��تان 
إلى التلويح بورقة االستقالل عن العراق. 
وق��ال ف��ي تصري��ح إن »الش��ارع الكردي 
لم يع��د يث��ق بالعب��ادي وتعهدات��ه، فهو 
عملي��اً ال يتحرك باالجتاه الصحيح، وبات 
واضحاً اس��تغالله للش��ارع الش��يعي في 
االنتخابات، واستغالل املشاكل مع اإلقليم 

كأوراق انتخابية«.

ترامب يعلن عزمه
على الترشح لوالية ثانية 

دونال��د  األمريك��ي،  الرئي��س  أعل��ن 
ترامب، عزم��ه على الترش��ح لالنتخابات 
الرئاس��ية املزمع عقدها عام 2020، وذلك 
قب��ل انته��اء فترة واليت��ه األول��ى بنحو 3 
أعوام، بحسب ما نقلته وكالة »األناضول« 

التركية لألنباء.
وذكرت ش��بكة »س��ي ب��ي إس نيوز« 
اإلخباري��ة األمريكي��ة أن ترام��ب ق��ال إنه 
سيترش��ح مجدداً النتخابات الرئاسة عام 

2020، وفق بيان حلملته االنتخابية.
ب��راد  اخت��ار  ترام��ب  أن  وأضاف��ت 
بارس��كال مدي��راً حلملت��ه االنتخابي��ة في 

االنتخابات املقبلة.
وبارس��كال)42 عاماً( هو الش��خص 
الذي ش��غل منص��ب مدير وس��ائل اإلعالم 

الرقمية في حملة ترامب عام 2016.
مدي��راً  بارس��كال  الختي��ار  وتأكي��داً 
للحمل��ة املقبل��ة، ق��ال إيري��ك ترام��ب، ابن 
الرئي��س األمريك��ي، ف��ي إعالن نش��ر على 
بارس��كال  »إن  الرئي��س،  حمل��ة  موق��ع 
ش��خص موه��وب ورائ��ع«، ولع��ب »دوراً 

بالغ األهمية في جناحنا عام 2016«.

لقطات سريعة

شيكاغو األمريكية تشهد مظاهرة 
إلحياء ذكرى مجزرة »خوجالي« األذرية

ش��هدت مدينة شيكاغو األمريكية، مظاهرة إلحياء ذكرى ضحايا مجزرة 
»خوجال��ي«، الت��ي ارتكبها اجلي��ش األرميني بأذربيجان ع��ام 1992، وقتل 
فيها 613 شخصاً. وقد جتّمع األتراك واألذريون في شارع ميشيغان الشهير 

وسط شيكاغو، وتقّدمهم القنصل التركي في املدينة أوموت أجار.
وندد املتظاهرون مبجزرة خوجالي وباحتالل أرمينيا إلقليم »قره باغ«، 

ورفعوا األعالم التركية واألذرية واألمريكية.
كما رفع املتظاهرون الفتات ُكتبت عليها عبارات »أرمينيا تنتهك القوانني 
الدولية«، و»نريد العدالة من أجل مجازر خوجالي«، و»ليخرج جنود أرمينيا 

من أذربيجان«، و»لن تستطيعوا فتح أرشيفكم ألنكم تكذبون«.
يذكر أن فرقة من اجليش األرميني ارتكبت في 26 شباط 1992، »مجزرة 

خوجالي« في »قره باغ«، الذي حتتله منذ ذلك احلني. 
وراح ضحي��ة املج��زرة نحو 613 مس��لماً أذرياً مدنياً؛ منهم 106 نس��اء 
و83 طفالً، و70 مس��ناً، فيما أصيب 487 بجروح بالغة، فضالً عن وقوع ألف 

و275 رهائن، واختفاء 150.
وحتت��ل أرمينيا إقليم »ق��ره باغ« منذ 1992، ونش��أت أزمة بني البلدين 
عق��ب انته��اء احلقب��ة الس��وفياتية؛ حي��ث س��يطر انفصاليون عل��ى اإلقليم 

اجلبلي، في حرب دامية راح ضحيتها نحو 30 ألف شخص.
أذربيجان تطالب مبعاقبة أرمينيا

طالب��ت كل م��ن وزارة اخلارجي��ة واالدعاء العام ف��ي أذربيجان، بفرض 
عقوبات بحق أرمينيا على خلفية ارتكاب قواتها مجزرة خوجالي عام 1992 

في إقليم »قره باغ«.
وحّمل��ت اخلارجي��ة واالدعاء الع��ام في أذربيج��ان، في بيان مش��ترك، 
أرمينيا مس��ؤولية دع��م االنفصاليني في »قره ب��اغ« األذري، واحتالل 20 في 

املئة من األراضي األذربيجانية وارتكاب جرائم حرب.
وطالب البيان، مبحاسبة املس��ؤولني عن ارتكاب مجزرة خوجالي التي 
وقع��ت قب��ل 26 عاماً والقصاص للضحايا، مش��دداً على أن املجزرة س��تبقى 

لطخة سوداء في تاريخ البشرية.
يذكر أن فرق��ة من اجليش األرميني ارتكبت »مجزرة خوجالي« في »قره 

باغ«، الذي حتتله منذ ذلك احلني.
يلدرمي يطالب مبحاسبة املسؤولني 

طال��ب رئيس ال��وزراء التركي بن علي يلدرمي، األحد، مبثول املس��ؤولني 
ع��ن ارتكاب مجزرة خوجالي في أذربيجان ع��ام 1992 أمام القضاء من أجل 

محاسبتهم على أفعالهم وإحقاق العدالة.
ولف��ت يلدرمي إلى نزوح أكث��ر من مليون أذربيجاني م��ن أراضيهم جراء 

عدوانية أرمينيا واحتاللها ألراضي أذربيجانية.{

أص��درت محكم��ة إس��رائيلية حكم��اً بالس��جن على يه��ودي اعتنق اإلس��الم 
بالس��جن 38 ش��هراً بعد إدانته مبحاولة االنضم��ام إلى تنظيم الدولة اإلس��المية 
في س��وريا. وقال��ت محكمة منطق��ة الناصرة إن فالنت��ني مازليفيس��كي كان لديه 
»ه��دف واحد: االنضمام إلى التنظيم«، مضيفة أنه »تصرف بناء على أيديولوجية 

التنظيم بشكل ينتهك القانون ويعّرض أمن الدولة للخطر«.
وجاء في حيثيات احلكم أن األمن اإلس��رائيلي حذر مازليفيس��كي )40 عاماً( 
في متوز 2016 من املشاركة في أنشطة تنظيم الدولة، إال أنه جتاهل ذلك وتواصل 
مع جهاديني في مس��عى لالنضمام إل��ى مقاتلي التنظيم في س��وريا، ثم الحقاً في 

سيناء، لكن خططه فشلت.
وأف��اد جه��از األم��ن الداخلي )ش��ني بي��ت( أن مازليفيس��كي ال��ذي هاجر من 
بيالروس��يا إلى إس��رائيل عام 1996 هو أول يهودي إسرائيلي تتم إدانته بصالته 

مع تنظيم الدولة اإلسالمية.
واعتن��ق املهاج��ر البيالروس��ي اإلس��الم ع��ام 2000 أثن��اء تأدي��ة اخلدم��ة 
اإللزامية في اجليش بعد زواجه من مسلمة من فلسطينيي 48، أصبحت أم أوالده 

اخلمسة.
وفي ملف آخر، كشف جهاز الشني بيت عن توقيف ثالثة من العرب لالشتباه 
في تخطيطهم لش��ن هجمات مس��لحة في املس��جد األقصى أو ضد يه��ود أو مواقع 

دينية مسيحية.
وأوقفت السلطات اإلسرائيلية عدة أش��خاص لالشتباه بعالقاتهم مع تنظيم 
الدولة، في حني يعتقد أن عشرين من فلسطينيي 48 يقاتلون في صفوف التنظيم 

في سوريا والعراق.{

السجن إلسرائيلي اعتنق اإلسالم
وتزّوج من مسلمة
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تعاون بين مصر وإسرائيل لحماية خطوط الغاز... ومباحثات إلنشاء شبكة بحرية جديدة
ربطت مص��ادر حكومية مصرية مطلع��ة على ملف 
التعاون في مجال الطاقة بني مصر وإس��رائيل وقبرص، 
ب��ني احلمل��ة العس��كرية التي يش��نها اجلي��ش املصري 
حالياً على تنظيم »والية س��يناء«، وتفاهمات عس��كرية 
واس��تراتيجية بني مصر وإس��رائيل لتأمني خط تصدير 
الغاز املصري إلسرائيل، املمتد عبر سيناء، والذي توّقف 

ضخ الغاز فيه منذ عام 2012.
وكان��ت مص��ر ق��د تكّب��دت خس��ارة إح��دى قضايا 
التحكي��م التي رفعتها عليها ش��ركة »كهرباء إس��رائيل« 
بقيم��ة 1.7 ملي��ار دوالر بس��بب فش��لها ف��ي حماية خط 
تصدير الغاز وتعّرض��ه للتخريب واإلحراق 13 مرة منذ 
شباط 2011، حتى توّقف تصدير الغاز إلسرائيل نهائياً 
في أي��ار 2012، علماً بأن جماعة »أنصار بيت املقدس«، 
الت��ي حتّول��ت من��ذ عام��ني إل��ى »داع��ش س��يناء« بعد 
مبايعتها التنظيم التكفيري، كانت قد أعلنت مسؤوليتها 

عن تخريب اخلط مرات عدة.
وقالت املصادر احلكومية إن »التنس��يق العسكري 
واألمن��ي بني مصر وإس��رائيل ليس س��راً، وهو في أفضل 
حاالت��ه حالي��اً، وبعدم��ا كان التنس��يق االس��تخباراتي 
ب��ني البلدين يتم عبر قنوات أميركي��ة في غالب األحيان، 
أصب��ح يجري بص��ورة مباش��رة مبعزل عن واش��نطن، 
ودائرة )الرئيس املصري( عبد الفتاح السيسي املتحكمة 
بشكل مباش��ر في االس��تخبارات احلربية والعامة، تثق 
في تقديرات االس��تخبارات اإلس��رائيلية بش��أن مجابهة 
اجلماعات »التكفيرية« في س��يناء. كما أن هناك تعاوناً 
عس��كرياً في التمش��يط والتأم��ني والتب��ادل املعلوماتي 
على األقل، حال التس��ليم بنفي اجليش املصري مشاركة 
اجلي��ش اإلس��رائيلي فعلي��اً ف��ي الهج��وم اجل��وي على 

معسكرات داعش«.
األميركي��ة  تامي��ز«  »نيوي��ورك  صحيف��ة  وكان��ت 
ق��د كش��فت مطل��ع ش��باط املاضي، نق��الً عن مس��ؤولني 
أميركي��ني، أن الطائ��رات اإلس��رائيلية ش��ّنت نح��و 100 
طلع��ة جوي��ة ف��ي س��يناء املصرية، به��دف اس��تهداف 
التنظي��م واملوالني ل��ه، بالتنس��يق مع النظ��ام املصري، 
ومبوافقة من السيس��ي، بعد فش��ل اجلي��ش املصري في 

وقف هجمات املسلحني املتكررة.
حتركات عسكرية إسرائيلية محتملة

ويط��رح حدي��ث املص��ادر إمكاني��ة حت��ّرك الق��وات 

اإلس��رائيلية ف��ي املي��اه اإلقليمي��ة املصري��ة والقبرصية 
فض��الً  إنش��اؤها،  املزم��ع  الش��بكة  حلماي��ة  مس��تقبالً، 
أو  للق��وات املصري��ة، فعلي��اً  إمكاني��ة مس��اعدتها  ع��ن 
اس��تخباراتياً، حلماي��ة اخل��ط القائ��م حالي��اً، لتالف��ي 

املشاكل التي وقعت سابقاً.
وعّب��ر خب��راء ف��ي القان��ون الدول��ي، وأعض��اء في 
مجلس الن��واب املصري، عن تخّوفهم م��ن إمكانية قبول 
الس��لطات املصرية باشتراك إس��رائيل في تأمني خطوط 
الغ��از بحج��ة حمايتها م��ن أي اعت��داءات محتملة، وفق 

الصفقة املبرمة بني البلدين بقيمة 15 مليار دوالر.
ورأى أس��تاذ القان��ون الدولي في جامع��ة القاهرة، 
أمي��ن س��المة، أن ه��ذا الط��رح »مي��ّس بس��يادة الدول��ة 
املصرية، ومستبعد للغاية في ضوء املستجدات الراهنة، 
وجاهزي��ة اجليش املصري حلماية أي مش��روعات ُتقام 
على األراض��ي املصرية، أو داخل ح��دود مصر البحرية، 
خالف الوضع غير املستقر الذي شهدته البالد في أعقاب 
ث��ورة 25 يناي��ر 2011، وغي��اب الس��يطرة األمني��ة عن 

مناطق سيناء«.
ف��ي املقاب��ل، ل��م يس��تبعد أس��تاذ القان��ون الدولي 
الس��ابق ف��ي اجلامع��ة األميركي��ة بالقاه��رة، عب��د الله 
األش��عل، م��ا ذكرت��ه املص��ادر احلكومي��ة ع��ن إمكاني��ة 
السماح للطيران اإلس��رائيلي بتأمني خطوط الغاز داخل 
احلدود املصرية، مبباركة من النظام احلاكم، دون إعالن 
رسمي، في محاولة من األخير السترضاء دولة االحتالل، 

وم��ن ورائها املجتمع الدولي، باعتب��ار أن هذا هو الهدف 
احلقيقي من عقد الصفقة.

وبحس��ب ما قال األشعل، فإن الشعب املصري »فقد 
ثقته بالس��لطة احلاكمة، بعدما أظهرت انحيازاً فاضحاً 
ملصال��ح الكيان الصهيوني، ومش��روعه االس��تيطاني«، 
مح��ذراً م��ن تداعيات التوّس��ع في العالق��ات التطبيعية 
خالل الس��نوات األخيرة، وخطورتها على مصالح األمن 
القومي املصري، بغض النظر عما يرّوج له النظام من أن 

صفقة توريد الغاز وقعت ما بني شركات خاصة.
إلى ذل��ك، ق��ال البرملان��ي املصري، س��مير غطاس، 
إن »مس��تجدات األوضاع ه��ي التي س��تحّدد مدى قبول 
مصر بطلب مس��اعدة إس��رائيل في تأمني خط��وط الغاز 
أو ع��دم قبوله��ا، في حال��ة تعّرضها العتداءات مس��لحة 
عق��ب تفعيل بنود الصفقة، في ظ��ل نزوح مجموعات من 
إرهابيي سورية والعراق إلى شمال سيناء، وما ميثلونه 
من تهديد، ليس على الدولة املصرية فحسب، وإمنا على 
الدول املجاورة لها، ومصاحلها االستراتيجية«. وأضاف 
غطاس، أنه »ال ميكن فصل اتفاق الغاز األخير عن تفريط 
مصر ف��ي ملكية جزيرتي تي��ران وصنافير للس��عودية، 
برعاي��ة أميركي��ة، مل��ا له��ا م��ن مصلح��ة اس��تراتيجية 
إلسرائيل«، مس��تنكراً »استخفاف املسؤولني احلكوميني 
في مصر بعقول الشعب، وحديثهم املتكرر عن أن االتفاق 
بني ش��ركات خاصة، ألنه معلوم للجمي��ع أن اتفاقاً بهذا 

احلجم لن يحدث إال بني حكومتي البلدين«.

ب��دوره، ق��ال عضو جلن��ة الصناع��ة ف��ي البرملان، 
محم��د ب��دراوي، إن »مص��ر ال يج��ب أن تكون سمس��اراً 
لتمري��ر الغاز اإلس��رائيلي إل��ى أوروب��ا، أو التعاطي مع 
صفق��ة الغ��از باللغة االقتصادي��ة البحت��ة«، مضيفاً أن 
»بالده دفعت ضريبة الدم في حروبها السابقة مع دولة 
االحتالل، ولديها ثوابتها الوطنية التي حتتم عليها عدم 
التعام��ل مع إس��رائيل حالي��اً كدولة صديق��ة«. وطالب 
ب��دراوي، ف��ي طلب إحاطة عاج��ل )أداة نيابي��ة( قّدمه، 
بش��أن اس��تدعاء وزير البترول، طارق امل��ال، ليمُثل أمام 
البرمل��ان، لكش��ف تفاصيل تلك الصفق��ة، خصوصاً أنها 
تتعارض مع ما أعلنه في وقت س��ابق، عن االكتشافات 

اجلديدة للغاز الطبيعي في مصر.
وس��ارع الكي��ان الصهيون��ي، بعدما قام بترس��يم 
منطقته االقتصادية مع قبرص دون االعتداد بحق مصر 
في مراجع��ة ذلك، إلى إعالن اكتش��اف حقل »ليفياثان« 
العمالق شرق املتوسط )املصدر الرئيسي لتصدير الغاز 
اليوم إلى مصر(، رغم ابتعاده مسافة 235 كيلومتراً من 
آخر نقطة س��احلية ف��ي األراضي الفلس��طينية احملتلة، 
وه��ي حيف��ا، وابتع��اده 190 كيلومتراً فقط عن س��احل 
رأس البر املصرية، بحس��ب دراس��ات أجراها الباحثان 

املصريان خالد عودة ونائل الشافعي.
وكان السيس��ي وص��ف اتف��اق اس��تيراد الغاز من 
إس��رائيل ب��أن »مص��ر جابت غ��ول«، في إش��ارة إلى أّن 
االتفاق س��يحّول مص��ر إلى مركز إقليمي لتس��ييل الغاز 
الطبيع��ي، وأن مص��ر قطع��ت الطري��ق عل��ى اس��تفادة 
تركي��ا من الغ��از اإلس��رائيلي إلج��راء عمليات اإلس��الة 
وإع��ادة تصدي��ره ألوروب��ا. كم��ا أش��اد رئيس ال��وزراء 
اإلس��رائيلي بنيامني نتنياهو بتوقيع االتفاقية ووصفها 
ب�»التاريخي��ة«، قائ��الً إن��ه »ي��وم عيد« في ب��الده، وإن 
الدول��ة  خزين��ة  إل��ى  امللي��ارات  س��ُتدخل  »االتفاقي��ة 
اإلسرائيلية، وستصرف هذه األموال الحقاً على التعليم 
املواطن��ني  والرفاهي��ة ملصلح��ة  الصحي��ة  واخلدم��ات 

اإلسرائيليني«.
وكان النظام املصري قد مهد إلبرام الصفقة األضخم 
مع إس��رائيل بإص��دار قانون يس��مح لش��ركات القطاع 
اخلاص باستيراد الغاز الطبيعي، وتسويقه، وبيعه في 
السوق احمللي، بدعوى التوسع في مجاالت استثمارات 

الغاز وتشجيع وجذب االستثمارات إلى القطاع.{

شهداءه في ميدان النهضة وميدان رابعة.
ع رئيسي لغلواء السيسي  فاس��تمرار أزمة الثقة لدى هذه األطراف مشِجّ
وداعميه، وتاريخياً ال مُيكن أن يتحقق أي نوع من املفاهيم املؤسسة ملشاريع 
نضالي��ة وحرية وطني��ة دون تفاهمات إس��تراتيجية وحتالفات عملية، وهو 

العنصر الغائب في حراك املعارضة املصرية.
وهنا يتعزز اإلشكال بحصر مشروع املعارضة في االعتماد على املنصات 
اإلعالمي��ة، دون خي��ارات على األرض أو ندوات سياس��ية كب��رى جتتمع في 

اخلارج، لتعيد بعث خطابها الوطني من اإلسالميني والعلمانيني.
 األم��ر اآلخ��ر، هو إع��ادة التفكي��ر والتفكي��ك لقضايا أّثرت على الس��احة 
املصري��ة ف��ي اجتاهني، هما، أوالً: الرومانس��ية التي ُعبئ به��ا خطاب الثورة 
وه��ذر ممثلوها املتعددون، عن مثاليات مقدس��ة مبجرد تنح��ي مبارك، وعن 
واق��ع التجربة املُ��ّرة وما أنتجته من حتديات صعب��ة، والتي أظهرت تخلخل 
الصف��وف، وأن هذه املقدس��ات الثورية ل��م تكن إال هتافات نرجس��ية تهاوت 
عن��د كل خطط العس��كر، واألخطر أن هذه النرجس��ية -التي س��ادت صفوف 
العلماني��ني في مص��ر- كانت ضمن خريط��ة التفعيل لدحرجة ق��رار تصفية 

حركة 25 يناير، حتى قضت عليها في الواقع السياسي.
أم��ا االجتاه الثاني، فهو س��ؤال إس��الميي مص��ر، فهل اس��تمرار الوضع 
املتاح في تركيا أو قطر -كمنصات إعالمية قوية- واعتماد الشعلة العاطفية، 
ميث��ل حالة خروج م��ن األزمة؟ أم إنه جزء من األزمة ذاتها؟ ليس ملش��روعية 
استغالل هذه املس��احة، فهذا أمٌر طبيعي؛ ولكن لطريقة استثمارها السلبية، 

التي لم تتغير منذ خروج اإلخوان واآلخرين إلى املهجر.
فماذا لو فرضت ظروف ما بعد تسوية أزمة اخلليج -في الربيع القادم- 
وضع��اً مختلفاً، اضطراري��ا أو مصلحيا تكتيكياً للدوح��ة وألنقرة؛ فهل هناك 

إعداد استراتيجي لهذه املرحلة؟
إن هذا ُيعيد سؤال املش��روع الوطني ملصر في الرؤية اإلسالمية، ويعيد 
التس��اؤل الكبي��ر: ألم يكن م��ن األجدى احتاد حزب��ْي مصر القوية والوس��ط 
والس��لفيني اإلصالحيني الذين متّردوا على صناعة اخلليج السلفية؟ والتقاء 
اجلمي��ع مع عهد جديد إلخ��وان مصر يفصل الدعوي عن السياس��ي، وُيطلق 

مشروعاً اجتماعياً محلياً يتحد فيه مع العلمانيني الوطنيني.
خاصة أن إعالن مثل هذا الفكر واملش��روع، واخلروج من قضية التمسك 
بع��ودة الرئيس محمد مرس��ي -الذي يتهدده املوت في س��جون السيس��ي- 
ه��و أكثر قرارات احلراك احلي��وي إمكاناً؛ فإذا التقت م��ع صحوة مطلوبة من 
علمانيي مصر فهنا ُتخلق أول قواعد التفكير السياسي اجلديد، ويتم إخراجه 

من صندوق األزمة إلى أفق احلل.{

م��ن أه��م العناصر التي توق��ف عندها امل��ؤرخ الباحث املصري الش��يخ 
محمد الهامي في استعراض تاريخ الشخصيات املؤثرة في التاريخ املصري 
احلدي��ث؛ الظ��روُف الصعب��ة الت��ي تعيش��ها ه��ذه الش��خصيات واحلركات 

الوطنية التحررية، وخاصة حتت ظل التقاطعات الدولية الصعبة.
وم��ن ذلك م��ا واجهه الزعيم الوطني الكبير أحم��د عرابي من اإلجنليز ثم 
من األس��تانة )الدول��ة العثماني��ة(، بإعالنه عاصياً للدول��ة األممية وهو في 
ذروة كفاحه لتحرير مص��ر، وما واجهه املفكر امللهم جمال الدين األفغاني من 
األس��تانة إثر اتخاذ اخلديوي واإلجنليز قرار طرده وتش��ريده، بعد أن أيقنوا 
أن رياحه الفكرية اإلس��المية تبعث تنوي��راً مختلفاً تتقوى به حركات الكفاح 

والنهضة في الشرق.
وف��ي كل تل��ك األح��وال؛ كان الغرب -ال��ذي ورث هذه املس��احة الكبرى 
م��ن الش��رق فأعاد تخطيطها وتقس��يمها- العب��اً حيوياً في مس��تقبل املنطقة 

السياسي بل والفكري.
ونتوقف هنا -عبر الذاكرة الوطنية- مع حملة اعتقاالت نظام عبد الفتاح 
السيس��ي لش��خصيات الفكر الوطني، مب��ن فيهم الذين اختلف��وا مع اإلخوان 
املسلمني وسعوا إلى مدنية الدولة كسياج يعزز احلقوق الدستورية، ويجمع 

القوى الش��عبية أمام لعبة األمم التي انتبهت 
مبكراً ملصر، وناب عنها املال اخلليجي اآلثم.

وحتى ه��ذه االجته��ادات الت��ي ارتكبت 
خط��أً فادح��اً ف��ي 30 حزي��ران 2013 ح��ني 
اس��تثمرتها مجن��زرات اجلي��ش للهتاف ضد 
مرش��د اإلخوان.. سحقت اليوم كل آمال ثورة 

25 يناير 2011، حتت دماء شهداء رابعة.
ول��ن يك��ون البدي��ل للجيش ف��ي موقع 
الع��ودة قطع��اً ش��خصية موالي��ة للضمي��ر 
الوطن��ي املص��ري ون��داء احلري��ات، وإمن��ا 
اجلي��ش  م��ن  حرك��ة  أي  تك��ون  أن  املقص��د 
مس��تقبالً متوقعة ومفهومة، وما هي مساحة 

التقاطع��ات الت��ي ميك��ن أن تخدم احلرك��ة الوطنية املصرية ف��ي إعادة آمال 
النهضة واحلرية.

غير أن السيسي يدفعه ملزيد من القمع -الذي لم يصل إليه نظام حسني 
مب��ارك- ما يجده اليوم من حش��د كومبارس سياس��ي وإعالمي، واس��تمرار 
تدف��ق املال اخلليجي، والرضا االس��تراتيجي عنه من البيت األبيض، خاصة 
ف��ي ظل حماس السيس��ي لعالق��ة اس��تراتيجية أقوى مع تل أبيب، وس��حق 

فرص املستقبل املقاوم لفلسطني، وقوة هيمنة إعالمه على الشارع املصري.
واعتق��ال د. عب��د املنعم أبو الفت��وح -ومن َقبلَه- هو مؤش��ر على ُمضّي 
هذه الترس��انة، غير أن املشكلة املركزية هي س��ؤال تنظيم الصفوف للحركة 
الوطنية في مصر، التي احتدت قدمياً على نداء احلرية واالس��تقالل عن إرادة 
األجنبي، وحتقيق معادلة الكرامة والش��راكة الش��عبية التي تنتخب رئيسها 

وحكومتها.
وهنا تبرز بالضرورة قضية احلاجة إلى اخلروج من كل مآسي صندوق 
األزم��ة وطرق تفكيره، وأوله اخلالف بني من أخط��أ في 30 حزيران ومن قدم 

حركة مصر الوطنّية.. الخروج من الصندوق
بقلم: مهنا احلبيل
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مستقبل وهم بوتين
في والية رئاسّية جديدة

م��ن الواض��ح أن نتيج��ة االنتخابات الرئاس��ية 
التي ستجري في 18 آذار القادم في روسيا محسومة 
مسبقاً: فسيفوز الرئيس احلالي فالدميير بوتني، بعد 
أن يحصد من خمسة إلى ستة أضعاف األصوات التي 

سيحصل عليها املرشح صاحب املركز الثاني.
والواقع أن االنتخابات في روس��يا اليوم ليس��ت 
أكث��ر نزاهة أو حرية أو تنافس��ية مم��ا كانت عليه في 
العص��ر الس��وفياتي. الف��ارق الوحيد هو أن مرش��حاً 
واح��داً فقط كان يخوض االنتخاب��ات في ذلك الوقت، 
ف��ي ح��ني أصب��ح املرش��حون اليوم ِع��دة لك��ي تبدو 

املمارسة أكثر مصداقية.
األمر اليقيني اآلخر -بش��أن االنتخابات املقبلة- 
هو أن بوتني س��ُيعيد جتس��يد نفس��ه مرة أخرى، كما 
فعل س��ابقاً أربع مرات. أتت انبعاثات بوتني السابقة 
ف��ي أواخ��ر تش��رين األول 2003، بع��د القب��ض على 
نصي��ر حكم الِقل��ة ميخائيل خودوركوفس��كي، ثم في 
2004 عندم��ا ظه��ر من��وذج جديد آخر م��ن بوتني في 

انتخابات ذلك العام.
وبع��د انتخابات 2008، كان لزاماً على بوتني أن 
يجد السبل لترويض وتوجيه رئيس روسيا املنتَخب 
حديثاً دميت��ري مدفيدف. وفي عام 2012، قام بوتني 
- ال��ذي انبعث في هيئة محارب ولم يتوّرع الحقاً عن 
غ��زو أوكرانيا، بحش��د أنصاره في س��احة بوكلونايا 
غورا مبوس��كو، وتغلب على احتجاج��ات جماهيرية 

حاشدة، ثم عاد إلى الرئاسة.

ورغ��م موهبته في التحول؛ فإن م��ن غير املرجح 
أن ُيق��ِدم بوت��ني عل��ى أي تغيي��ر كبير ف��ي اجتاهاته 
السياس��ية بع��د انتص��اره املقب��ل. وم��ن الواضح أن 
اإلصالحات اجلريئة الش��املة -من ذل��ك النوع الذي 
اقترح��ه وزي��ر املالي��ة الليبرال��ي الس��ابق أليكس��ي 
كوردي��ن- ليس��ت واردة عل��ى اإلط��الق، إذ إن بوتني 

»كلب عجوز«؛ ولن يتعلم حيالً جديدة.
ولكي نتمكن من التنبؤ بتصرفات بوتني احملتملة 
في واليت��ه املقبل��ة؛ ينبغي لن��ا أن نتأمل في خمس��ة 
اجتاه��ات تصف روس��يا بدقة خالل حكم��ه الذي دام 
18 عاماً، فقد متثل االجتاه األول في تصعيد املواجهة 
السياس��ية والعس��كرية مع الغرب، ما أدى إلى جعل 

روسيا دولة مارقة تهدد جيرانها.
وكان االجت��اه الثان��ي توطيد الس��لطة تدريجياً 
لصالح دائرة صغيرة م��ن النخب، حلت محل اجلهاز 
البيروقراطي للدول��ة والبرملان والس��لطة القضائية، 
بوصفه��ا اجلهة املطلق��ة الصانعة للقرار في روس��يا. 
وأم��ا االجت��اه الثال��ث فه��و االعتم��اد املتنام��ي عل��ى 
الش��رطة  جان��ب  م��ن  -وخاص��ة  الق��وة  اس��تخدام 

السرية- في احلياة السياسية.
اآلن يس��تطيع جهاز األم��ن الفدرالي )َخلَف جهاز 
أم��ن الدول��ة ف��ي االحت��اد الس��وفياتي( بأق��ل القليل 
م��ن األدل��ة، أو بال دليل عل��ى اإلطالق؛ س��جَن الوزراء 

الفدرالي��ني، أو احلكام اإلقليمي��ني، أو قادة املعارضة، 
أو مدي��ري املس��ارح، أو الناش��طني في مج��ال البيئة، 
أو املواطنني الروس العادي��ني الذين يعّبرون عن آراء 

سياسية على تويتر أو فيسبوك.
ويرتب��ط االجت��اه الراب��ع بس��ابقه، وه��و يتمثل 
ف��ي تقييد احلري��ات املكفولة دس��تورياً، مب��ا في ذلك 
ح��ق التصويت وح��ق التعبير والتجم��ع. أما االجتاه 
اخلام��س واألخي��ر؛ فيتمث��ل ف��ي الت��آكل التدريج��ي 
حلق��وق امللكية، مما جعل رجال األعم��ال الروس غير 

راغبني في االستثمار داخل البالد.
وكل ه��ذه االجتاهات الس��لبية ستس��تمر، حتى 
وإن كان��ت وتي��رة االنح��دار قابلة للمناقش��ة. ذلك أن 
إع��ادة انتخاب بوتني تعني -على نحو ش��به مؤكد- 
س��ت س��نوات أخرى من الركود االقتص��ادي والعزلة 

الدولية.
رمب��ا يتحدث بوت��ني عن احلاجة إل��ى اإلصالح؛ 
ولك��ن بعد ما يق��ارب جيالً كامالً في الس��لطة، لم يعد 
من املمك��ن الثقة في كلماته. ويتطل��ب التكهُن بنواياه 

وسياس��اته في املستقبل التركيَز على أفعاله، وهو ما 
يقوم به من أفعال حقاً، وليس ما يقوله. وفي اعتقادي 

أن األمر يشمل أربعة سيناريوهات معقولة.
نفس��ه  تعي��ني  إل��ى  بوت��ني  يس��عى  ق��د  ف��أوالً، 
رئيس��اً مدى احلياة عب��ر تنظيم اس��تفتاء إلزالة احلد 
الدستوري الذي يسمح بواليتني رئاسيتني متتاليتني 
فقط. أو رمبا ُينَتَخب رئيساً لدولة روسيا وبيالروسيا 
االحتادي��ة، م��ع تول��ي رئي��س بيالروس��يا ألكس��ندر 
لوكاشينكو منصب رئيس الوزراء. تعيش هذه الدولة 
االحتادية في س��بات منذ 1997، ولكنها قد تعود إلى 

احلياة خلدمة أهداف بوتني.
في الس��يناريو الثان��ي، يتحول بوت��ني إلى دنغ 
ش��ياو بين��غ الروس��ي؛ فق��د يعت��رف ب��أن النم��وذج 
السياس��ي احلال��ي في روس��يا غير قابل لالس��تمرار، 
ث��م يعقد اجتماع »مائدة مس��تديرة« يضم ممثلني من 
مختلف أنحاء البالد للتوص��ل إلى إطار لنظام جديد. 
وميك��ن أن يض��ع املندوب��ون القواعد لفت��رة انتقالية 
تش��مل العامني األخيرين من رئاسة بوتني، ثم تدخل 

روسيا حقبة سياسية جديدة.
أو رمب��ا يعلن بوتني -كما فعل بوريس يلتس��ني 
قبله- أنه أصبح مرهقاً منهكاً، فيرشح خليفة له. وفي 
الس��يناريو الثال��ث، رمبا يكون ذلك اخلليف��ة ليبرالياً 
مث��ل مدفي��دف؛ أما ف��ي الس��يناريو الرابع فق��د يكون 
محافظ��اً مثل نائب رئيس ال��وزراء دميتري روغوزين 

الذي يشرف حالياً على صناعة الدفاع.
وع��الوة عل��ى ذلك، لي��س واضح��اً أي ن��وع من 
العالق��ات ق��د يقيمه مدفي��دف أو روغوزي��ن مع جهاز 
األم��ن الفدرال��ي، أو م��ا إن كان أي م��ن الرجل��ني قادراً 
عل��ى ضمان عدم تدخل الش��رطة الس��رية في احلياة 

السياسية بالبالد بعد بوتني.
ل��ن أتكهن بش��أن أي م��ن ه��ذه الس��يناريوهات 
األربع��ة قد يكون األرجح؛ فجميعه��ا -على أي حال- 
تثي��ر نفس الس��ؤال: في ع��ام 2024، هل يك��ون قائد 
روسيا بوتني للمرة اخلامسة، أو يكون قائدها شخص 
آخر؟ وأياً كان ما سيحدث، فإن بوسعنا أن نتيقن من 
أن بوتني س��يزداد انش��غاله مبأزقه الوج��ودي: ماذا 

بعد ذلك؟{

بقلم: سيرغي أليكساشينكو

البحري��ة مع القاه��رة 2016 القاضية بتن��ازل مصر عن 
جزيرت��ْي تي��ران وصنافي��ر للس��عودية، الت��ي تضمنت 
اعتراف��اً س��عودياً بتبعي��ة مثل��ث حاليب ملص��ر. وقالت 
اخلرطوم إن الس��عودية تراجعت ع��ن اتفاقية حدودية 
مبرمة بني السودان والسعودية في 1974، وتنص على 
س��ودانية مثلث حاليب. ولوحت اخلرطوم باللجوء إلى 
التحكي��م الدول��ي في حال ع��دم التوصل إل��ى توافق مع 

السعودية.
كيل مبكيالني

ورغ��م أن اخلرط��وم حاولت أن تط��وي غضبها من 
مواقف الرياض، إال أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان للسودان في 24 كانون األول املاضي ومبعيته 
أكثر من 150 مس��تثمراً تركياً ُقوبلت باعتراض سعودي 
كبير، وأسقط إعالم الرياض العداء السعودي التاريخي 

للدولة العثمانية على هذه الزيارة.
تذكي��ر  ف��ي  الس��عودي  اإلع��الم  أس��رف  وبينم��ا 
الس��ودانيني بأن الرياض توس��طت لدى واشنطن لرفع 
العقوب��ات االقتصادية عن الس��ودان؛ نس��ي هذا اإلعالم 
أن آالف اجلنود الس��ودانيني يحاربون -ضمن التحالف 
العربي في اليمن- دفاعاً عن الس��عودية. وال ُيعلم حتى 
اليوم ما إن كانت واشنطن رفعت العقوبات عن اخلرطوم 

استجابة لنداءات الرياض.
الحق��اً وألول مرة بعد قطع العالقات مع طهران؛ زار 
مس��ؤول س��وداني طهران مطلع ش��باط اجلاري، حيث 
شارك األمني العام ملجلس األحزاب األفريقية )نافع علي 
ناف��ع( في املؤمتر الس��نوي ملجلس األحزاب السياس��ية 
اآلس��يوية، وق��د ش��غل ناف��ع منص��ب مس��اعد الرئيس 

البشير ونائبه في احلزب احلاكم.
واليوم يتس��اءل امل��رء عندما تتح��دث الرياض عن 
عالقاته��ا التاريخي��ة م��ع الس��ودان: ملاذا يحج��م ملوك 
الس��عودية عن زيارة الس��ودان ال��ذي ال يفصله عنهم إال 
عرض البحر األحمر؟ خاصة أن آخر زيارة مللك سعودي 
إل��ى الس��ودان كان��ت ف��ي 29 آب 1967، ح��ني زار امللك 
فيصل اخلرطوم مش��اركاً في القم��ة العربية التي ُعرفت 

بقمة الالءات الثالث.
ونظ��راً مل��ا س��بق م��ن تقاطع��ات واختالف��ات؛ فإن 
مرب��ع  ف��ي  ُوضع��ت  بالس��ودان  الس��عودية  عالق��ات 
اجلف��وة الظاهرة. ولذلك فإن خروج أو انس��حاب القوات 
الس��ودانية من اليمن واقع ال محال��ة، أو أن اخلرطوم قد 
أضم��رت فعالً ه��ذا القرار، لكن حرصها على بقاء ش��عرة 
معاوية مع الرياض يجعلها تفكر ملياً في إخراج قرارها 

بحيث ال ُيحدث ردة فعل سعودية عنيفة.{

عالقات الخرطوم والرياض.. َجْزر بعد مّد!
كثي��راً م��ا مت��ر العالق��ات الس��ودانية الس��عودية 
بحاالت مّد وجزر؛ وتش��ير املعطيات السياسية احلالية 
إل��ى أنها حالياً مت��ر بحالة جزر بعد أن ش��هدت فترة مّد 
كانت أبرز مؤش��راتها االس��تجابة الس��ودانية السريعة 
والفاعلة للمش��اركة العسكرية في التحالف الذي تقوده 
الس��عودية، وال��ذي يش��ن حرباً مدم��رة ف��ي اليمن ضد 

احلوثيني الذين تدعمهم إيران.
لكن عالقات البلدين تشهد اليوم جفوة ظاهرة ورمبا 
أزم��ة مكتومة؛ فالس��ودان غاض��ب من توقي��ع الرياض 
اتفاقية ترس��يم احلدود البحرية بني الس��عودية ومصر 
ف��ي 8 نيس��ان 2016، الت��ي تضمن��ت ألول م��رة اعترافاً 
بتبعي��ة مثل��ث حاليب ال��ذي تعتبره اخلرط��وم أراضي 

سودانية، بينما تنازعها القاهرة ملكية هذا املثلث.
وأعلن��ت اخلرط��وم موقف��اً واضح��اً م��ن االتفاقي��ة 
حني أعلن وزير اخلارجية الس��وداني أن اتفاقية ترسيم 
احل��دود البحري��ة ب��ني مصر والس��عودية مت��س حدود 
بالده املائي��ة، مبا فيها مثلث حالي��ب. أضف إلى ذلك أن 
الس��عودية لم تقف بش��كل قوي مع الس��ودان في أزمته 
االقتصادي��ة قياس��اً بالدعم الس��خي الذي ظل��ت تقدمه 

ملصر، ويعادل نحو عشرة مليارات دوالر سنويا.
تاريخ مضطرب

مسيرة عالقات البلدين -منذ أن وصل الرئيس عمر 
البشير إلى السلطة في حزيران 1989- ُتنبئ باضطراب 
واضح، إذ ال تكاد تس��تقر على حال واحدة؛ فبعد أسابيع 
قليلة من تس��لم الرئيس البشير ملقاليد احلكم، استفاقت 

الرياض وشعرت بأنها استجارت من الرمضاء بالنار.
املخاب��رات  م��ع  -بالتنس��يق  مخابراته��ا  إن  إذ 
املصري��ة- كانت تبح��ث عن بدي��ل للحك��م الدميقراطي 
الذي ترأس فيه الصادق املهدي رئاس��ة الوزراء، فكل من 
القاهرة والرياض كانت تخش��ى أن يصعد اإلس��الميون 
إل��ى احلكم عب��ر الدميقراطية الت��ي كانت متث��ل إزعاجاً 

لكلتيهما.
بيد أن العاصمتني -اللتني دعمتا انقالب البشير في 
املبتدأ- فوجئتا بأن اإلس��الميني هم الذين استولوا على 
السلطة منفردين ألول مرة في دولة عربية، بعد أن كانوا 
مجرد شركاء ثانويني في حكم الصادق املهدي )1986-

.)1989
ولع��ل موقف الس��ودان من ح��رب اخللي��ج الثانية 
)1990( على خلفية الصبغة اإلس��المية لنظام البشير؛ 
كان كافياً لدق أسفني بني عالقة اخلرطوم والرياض، رغم 
اجتهاد السودان في توضيح موقفه بأنه يدين االحتالل 
العراقي للكويت، غير أنه يعترض على اس��تقدام القوات 

األجنبية إلنهاء االحتالل.
وبع��د نح��و عام��ني؛ اتهم��ت اخلرطوم الس��عودية 
بدعم متمردي اجلنوب بس��فينتْي س��الح، بعد اعتراض 
احلكومة الكينية لهما أثناء رس��وهما في ميناء مومباسا 

الكيني.
وأك��دت وكال��ة أنباء الس��ودان الرس��مية )س��ونا( 
ف��ي حزيران 1992 أن الش��حنة خرجت م��ن ميناء ينبع 
الس��فينة مملوك��ة للحكوم��ة  الس��عودي، وأن حمول��ة 
الس��عودية وكان��ت ذاهب��ة إلى ق��وات جون قرن��ق التي 
تقاتل اجليش الس��وداني، حتت غطاء مساعدات خيرية 

ذاهبة إلى منظمة كمبوني.
وم��ع نهاية حقب��ة التس��عينات من الق��رن املاضي 
التي مثلت الفترة األكثر حرج��اً في عالقات البلدين؛ طرأ 
حتس��ن نس��بي في عالقات البلدين، إذ ارتق��ت من حالة 

القطيعة إلى حالة الفتور والركود.
وج��اء التحس��ن النس��بي عندم��ا ب��دأت اخلرطوم 
مغازلة الغرب في محاولة لكس��ر ط��وق العزلة الدولية 
املف��روض عليه��ا، فقام��ت اخلرطوم ع��ام 1996 بإجبار 
أس��امة ب��ن الدن -الذي كان قد اتخذ الس��ودان مس��تقرا 

لإلقامة فيه- على اخلروج منه على منت طائرة سودانية 
إلى أفغانس��تان. وتبع ذلك تس��ليم اخلرطوم للفنزويلي 
كارلوس املطلوب فرنس��ياً ودولياً، فُنقل على منت طائرة 

فرنسية إلى باريس في آب 1995.
امتعاض وحتالف

ومع ذلك كانت الس��عودية في تل��ك الفترة قلقة من 
اس��تمرار العالقات القوية بني اخلرط��وم وطهران، التي 
تضمنت فتح قنوات تعاون اقتصادي وثقافي مع إيران. 
ولذل��ك جتاهلت الس��عودية دعم البش��ير ف��ي أزمته مع 
احملكمة اجلنائية الدولية التي أصدرت في 2009 مذكرة 

العتقاله.
ومع تنصيب حس��ن روحاني في واليته الثانية في 
آب املاض��ي؛ لم يك��ن الرئيس البش��ير -وال حتى مندوب 
عنه- من بني 131 مش��اركاً مثلوا 85 دولة. حيث س��بق 
ذل��ك إعالن وزارة اخلارجية الس��ودانية قط��ع العالقات 
الس��فير  وط��رد   2016 ع��ام  إي��ران  م��ع  الدبلوماس��ية 
اإليراني، تضامناً مع السعودية في مواجهة »املخططات 
اإليرانية«، على خلفية الهجوم على الس��فارة السعودية 

في طهران.
وس��بقت ذلك موافق��ة اخلرطوم على املش��اركة في 
عملي��ات عاصف��ة احل��زم العس��كرية، ضم��ن التحال��ف 
املش��ارك ف��ي ح��رب اليمن ض��د احلوثي��ني ف��ي 26 آذار 
2015(. وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد القوات 
الس��ودانية ف��ي اليمن ه��و األكبر بني 
القوات األخ��رى، وقد يص��ل إلى أكثر 

من ثمانية آالف جندي.
قف��زات  الفت��رة  ه��ذه  وش��هدت 
كبيرة في مس��توى عالق��ات البلدين؛ 
الس��ودانية  الق��وات  أج��رت  فق��د 
والس��عودية -خ��الل فترة امل��د التي 
ش��هدتها عالقات البلدي��ن- مناورات 

ومتارين مشتركة.
غضب��ت اخلرط��وم م��ن توقي��ع 
احل��دود  ترس��يم  اتفاقي��ة  الري��اض 

بقلم: ياسر محجوب احلسني
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مل��اذا ال يتم تعظي��م وتقدمي املس��لك الثال��ث املتوافق مع 
الس��نن الكونية اجلارية، بابتن��اء النتائج على مقدماتها 
الطبيعية، فمن لم يس��تجمع مؤهالت النجاح واإلجناز، 
ب��كل مس��توياتها فكراً ووعي��اً وتخطيط��اً وده��اء ومكراً 
وتنفي��ذاً، فال يلومنَّ إال نفس��ه، وليس��مِّ األمور بأس��مائها 
احلقيقية، وليؤش��ر عل��ى مواضع خطئ��ه، وأماكن خلل 

سياساته وقراراته.
يبق��ى العم��ل اإلس��المي ب��كل اجتاه��ات أصحابه، 
عم��الً بش��رياً اجتهادي��اً، يج��ري علي��ه م��ا يج��ري على 
س��ائر اجتهادات البش��ر، ومن اخلير الب��ني للعاملني في 
مي��دان الدعوة اإلس��المية اس��تحضار ذلك ف��ي كل حني، 
وال يس��محوا بتس��لل نظ��رة التقديس آلرائه��م ومواقفهم 
وسياساتهم، حتى ال يلتبس القاصر من الفعل اإلنساني 
باملعصوم املقدس املتعالي. مع الشكر اجلزيل لصديقي 

القيادي اإلخواني.{

هل أخطأ اإلسالمّيون في ممارستهم السياسّية؟!
حدثن��ي صدي��ق إخوان��ي )م��ن قي��ادات اجلماع��ة 
ف��ي األردن( في حدي��ث أخوي خاص، أنه ق��ال ذات مرة 
لبع��ض مخالف��ي اإلخوان املس��لمني ومنتقديه��م، إن في 
اإلخوان م��ن يقعون ف��ي األخطاء، ويواقع��ون اخلطايا، 
فاس��تغرب املخالفون من قوله ذاك، فق��ال لهم: إن كانت 
األخط��اء واملعاصي قد وقعت من الصحابة الكرام رضي 
الله عنهم، أفينجو اإلخوان من ذلك؟ وهل هم أعمق إمياناً 

وأشد استقامة من الصحب الكرام؟
وحول جتربة اإلخوان املس��لمني األخيرة في مصر، 
أكد القي��ادي اإلخواني أن ثمة أخطاء وق��ع فيها اإلخوان 
املس��لمون ف��ي مصر، مش��يراً إل��ى انه ف��ي زياراته ملصر 
ومخالطته قيادات إخوانية هناك، استش��عر مدى غياب 
الش��خصيات القيادية التي متتلك وعي��اً عالياً، والقادرة 
على االس��تجابة لتحديات اللحظة الراهن��ة، وابتداع ما 

يناسبها من قرارات ومواقف.
منهج االعتراف باألخطاء، واإلقرار بالتقصير، يقرب 
املس��افات بني املتحاورين املختلفني، فح��ني جتد قيادياً 
إخوانياً يعترف بأخطاء اإلخ��وان، ويقر بوقوع خلل في 
اتخاذ القرارات ورسم السياس��يات، فإنك ال متلك حينها 
إال أن توافق��ه على ذلك، ألنه يقف ذات املوقف الذي تقفه، 
ويش��اركك رؤيتك الواقعية في فهم األح��داث وحتليلها، 
أم��ا حني يك��ون اإلصرار عل��ى تبرير األخطاء، وتس��ويغ 
م��ا ال ميك��ن تس��ويغه، فإنك جتد نفس��ك حينئ��ذ في واد 

واملتحدث في واد آخر.
في ساحة العمل اإلس��المي، وفي خضم الصراعات 
القائم��ة بني احلركات اإلس��المية والق��وى املبغضة لها، 

ثمة نظريتان يتعاطاهما اإلس��الميون: األولى تتمثل في 
االعتقاد اجلازم بأن الله بقدرته على كل شيء، سيتدخل 
في ساعة العس��رة، لنصرة املؤمنني بأسباب غيبّية غير 
مرئية، لكونهم مؤمنني عاملني مخلصني <أََحِسَب النَّاُس 
أْن ُيْترُكوا أْن يقولوا آمّنا وُهْم ال ُيفَتُنون>، <وَما كان اللُه 
َن  لَي��ذَر املؤِمننَي عل��ى ما أنُتْم علْيه َحتَّى مَيي��َز اخَلبيَث ِمِ
الطيِّب>، وغالباً ما يستدعي منظرو احلركات اإلسالمية 
ف��ي ح��االت الوقوع ف��ي اخلط��أ وع��دم حتق��ق األهداف 
النظري��ة على الفور، لتفس��ير م��ا حدث، وإضف��اء أبعاد 

شرعية على نتائج األحداث املفجعة.
لك��ن ثمة مس��لكاً آخ��ر تغفل عن��ه غال��ب احلركات 
اإلس��المية أو تتغافل، يصلح لتفس��ير األحداث، بل رمبا 
يك��ون هو األق��وم س��بيالً، واألدق توصيفاً، ف��ي كثير من 
احل��االت واألوق��ات، ذلكم هو رب��ط النتائ��ج مبقدماتها، 
فح��ني تكون املقدم��ات خاطئ��ة فقطعاً س��تكون النتائج 
كذل��ك، واملقص��ود ه��و وق��وع أصح��اب الق��رار ورس��م 
السياس��ات ف��ي أخط��اء كبي��رة، وتلبس��هم بسياس��ات 

فاشلة، أفضت إلى تلك النتائج املفجعة.
وكم��ا أن للنظريت��ني األول��ى والثانية أدلة ش��رعية 
واضح��ة، ف��إن للنظري��ة الثالث��ة أدل��ة ش��رعية متين��ة 
وصريحة كذلك، فإن القرآن الكرمي حكى لنا أن الصحابة 
وهم خير البش��ر بعد الرس��ل )في إميانهم واستقامتهم( 
حني ارتكبوا أخط��اء بّينة، وواقع��وا مخالفات واضحة، 
كان��ت النتيج��ة فش��لهم، وكان التعلي��ل القرآن��ي جلي��اً 
واضحاً في تفسير ذلك وبيان أسبابه، من غير أن يجامل 
الصح��ب الكرام )مبا لهم من س��ابقة ومي��زة الصحبة(، 
فوصفه��م بأوص��اف قاس��ية 

وغليظة.
تأم��ل الصف��ات التالي��ة 
التي وردت في معرض تقييم 
غ��زوة  ف��ي  الصحاب��ة  أداء 
أح��د <حت��ى إذا فش��لتم..>، 
األم��ر>،  ف��ي  <تنازعت��م 
<عصيت��م م��ن بعد م��ا أراكم 
م��ن  <منك��م  حتب��ون>،  م��ا 
يري��د الدني��ا ومنكم م��ن يريد 
اآلخ��رة>، كله��ا ف��ي وص��ف 

الصحاب��ة الكرام رض��ي الله عنهم، عل��ى عظيم فضلهم، 
وكرمي صحبتهم للنبي الكرمي عليه الصالة والسالم.

فتجارب اإلس��الميني ليس��ت أعلى مكان��ة، وال أمنع 
جانباً، وال أكثر استقامة مما وقع للصحب الكرام، فبعيداً 
عن مسلك اإلغراق في توهم انتصارات مبنّية على أسباب 
غيبي��ة ال يعلم��ون في م��ا إذا كان��وا قد حقق��وا مقدماتهم 
الصحيحة لتنزلها عليهم، وع��ن التعلل بحتمية االبتالء 
واالمتحان، واس��تحضار أدبيات الس��جون واملعتقالت، 

بقلم: بسام ناصر

وأغلب هذه احلكومات باتت تنزع اليوم إلى استخدام الدين والليبرالية 
واإلصالح والتحديث وكل شيء، من املقدس إلى املدّنس، لترسيخ سلطويتها 

وقطع الطريق أمام أي مشروع إصالح وتطوير جادين.
إن مناهضة هذه الس��لطويات باس��م اإلس��الم غالبا ما يؤدي إلى تعزيز 
وضعه��ا وتقوية أنيابها أكثر، ألنها تضع نفس��ها في خانة الدول املس��تنيرة 

واحلليفة للغرب، في مناهضة التطّرف والتعصب اإلسالمي.
إن العالم اإلس��المي في أمس احلاج��ة إلى نزعة ليبرالية أصيلة، حتيي 
جذوة احلرية املتأصلة في روح اإلس��الم، وما كان مشعاً وملهماً في جتربته 
التاريخي��ة م��ن تعددي��ة االعتقاد وحري��ة التفكي��ر الديني والفلس��في. وهي 
النزع��ة التي حاولت احلركة اإلصالحية إحياءها وجتديدها منذ مطلع القرن 
التاس��ع عشر، قبل أن تنكسر املوجة بفعل االجتياح االستعماري الغربي، ثم 

صعود أنظمة احلكم الفردية والتسلطية.
إن ضع��ف التوجه��ات الليبرالي��ة ف��ي العالم اإلس��المي م��رده اإلخفاق 
التاريخ��ي ال��ذي يعاني��ه املس��لمون نتيج��ة وط��أة التدخ��الت العس��كرية 
اخلارجية واس��تفحال األزم��ات الداخلية واحلروب األهلي��ة التي تغذي كلها 

ثقافة اخلوف والتوجس وقيم التعصب والعنف.
اإلس��الم يعلن صراحة، ودون مواربة، حرية االعتق��اد والتفكير ورفض 
أي ش��كل من أش��كال اإلك��راه في الدين واملعتق��د <ال أكراه ف��ي الدين قد تبنّي 

الرشد من الغي>، <من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر>.
كم��ا يعلن اإلس��الم أن��ه ليس من حق أح��د التدخل في احلي��اة اخلاصة 
للن��اس وخياراته��م احلرة »وال جتسس��وا«، كما يدعو إلى احت��رام معتقدات 
الناس وخياراتهم وإلى املجادلة بالتي هي أحس��ن وأق��وم »وجادلهم بالتي 

هي أحسن«. 
أما مسألة السلطة واحلكم، فيمكن البناء على البذور األولية واملهمة التي 
زرعها اإلسالم. ومن ذلك نزع القداسة الدينية عن احلاكم، وكيالً عن املصلحة 
العامة ال أكث��ر، وكذلك اعتبار احلكم إطاراً مدنياً قائم��اً على مبدأ التعاقد بني 

احلاكم واحملكوم ال غير.
أم��ا على الصعي��د الواقع��ي، فتتلخ��ص أم املع��ارك الكبرى ف��ي العالم 
اإلسالمي في جانبني اثنني، أولهما النزعة التدخلية النشطة التي يعاني منها 
األفراد واملجتمع في ظل دول حتكمية، وثانيهما البعد التسلطي واالستبدادي 

ألنظمة احلكم.
 أم��ا على الصعي��د االقتصادي، فالليبرالية ليس��ت مغرية برأيي، ورمبا 
كّن��ا في أم��ّس احلاجة إلى منط م��ن الليبرالي��ة املتوازنة واملهذب��ة بالعدالة 
االجتماعي��ة، في أجواء التف��اوت الطبقي وحالة احلرم��ان والفقر التي تنخر 
املجتمعات اإلسالمية. ولكن مع ذلك، تظل الليبرالية الفكرية والسياسية الرد 

األفضل على السلطويات املتوحشة والليبراليات العربية املشوهة.{

رمبا تكون كلمة ليبرالية قد اكتس��بت معنى س��لبياً في الثقافة العربية 
اإلس��المية العتبارات كثيرة، بعضها يتعلق باملاضي القريب وبعضها اآلخر 

باحلاضر الراهن.
فق��د اقترنت الليبراليات السياس��ية ف��ي العالم العرب��ي بحكم امللكيات 
التقليدي��ة طليع��ة القرن املاض��ي، حيث كان املل��وك واألم��راء »الليبراليون« 
مجرد أدوات طّيعة بيد املس��تعمرين اإلجنليز والفرنس��يني، وكانت األحزاب 
السياس��ية تغرق في صراعاتها ومؤامراتها، بعيداً عن الش��عب املثقل بآفات 

الفقر واجلهل واملرض.
ولذل��ك مت َط��ّي صفحة ه��ذه احلقبة الليبرالي��ة في العال��م العربي، في 
إطار موجة من االنقالبات العس��كرية منذ خمسينات القرن املاضي في مصر 

وسوريا والعراق، في إطار من املّد الوطني والقومي ذي النفس االشتراكي.
فق��د اقترن اس��م ملوك اخلديوية م��ن أبناء وأحفاد محمد علي باش��ا في 
مصر بقدر كبير من التقلبات السياس��ية واالرته��ان لإلجنليز والتنكر ملطالب 
الش��عب، رغم أن مس��احة احلريات التي كانت متاحة فيها أوس��ع بكثير مما 

أتاحه العسكر الذين جاؤوا من بعدهم. 
أم��ا الليبرالي��ات الراهنة، أو باألح��رى أش��باه الليبراليات، فق��د ارتبط 
اسمها ببعض الكتاب واملثقفني والسياسيني الذين يوصفون جتاوزاً بكونهم 
ليبراليني، ممن س��خروا أقالمهم وألس��نتهم لتجميل أنظمة حكم ال تتوفر على 
احل��ّد األدنى الليبرالي، وينحدر عدد كبير م��ن هؤالء من عائالت أيديولوجية 
يسارية، ولكنهم اختاروا تغيير مواقعهم األيديولوجية مائة وثمانني درجة، 
بع��د س��قوط املنظوم��ة الش��يوعية من موس��كو باجت��اه العواص��م الغربية 

الكبرى.
ه��ؤالء أقرب م��ا يكون إلى م��ن ميكن تس��ميتهم بالس��لطويني اجلدد، أو 
الس��لطويني املتحذلقني أكثر من الليبراليني. حي��ث يعملون على توفير غطاء 
فكري وسياسي حلكومات فردية حتتاج إلى تسويق نفسها في اخلارج بلغة 
حداثوي��ة ليبرالية، وه��م يقومون بهذه املهمة على أحس��ن وجه ممكن، وهذا 

حالهم في مصر وبعض بلدان اخلليج العربي اليوم مثالً.
أما عل��ى الصعي��د االجتماعي، فق��د ارتبط اس��م الليبرالي��ة باخليارات 
االقتصادية املجحفة بحق الطبقات الوسطى والفئات الضعيفة من املجتمع، 
ف��ي إط��ار توجه��ات الليبرالية اجلدي��دة القائم��ة على اخلوصص��ة وهيمنة 

الرأسمال على حساب القطاع العام.
كم��ا أن الكثير من النخب التي تّدعي الليبرالية قد أحاطت نفس��ها بهالة 
من الت��رف والوجاهة االجتماعية، في محيط من الفقر والش��عور باحلرمان، 

مبا أعطى لكلمة »ليبرالية« معنى سلبياً في الوعي العام.
م��ا أقص��ده بالليبرالية هنا على وج��ه التحديد، هو داللتها السياس��ية، 
مبا هي احلكم املقيد بس��لطة القانون الذي يحترم فصل الس��لطات واستقالل 
اإلعالم والصحافة وضمان التداول الس��لمي على الس��لطة، ف��ي إطار النظام 

الدميقراطي املتعارف عليه.
أما الليبرالية في معناها الفردي واالجتماعي، فهي تعني حرية االعتقاد 
والتفكير وحق الناس في اختيار امللبس والذوق واحترام خصوصيات الناس 
وخياراتهم الفردية واجلماعية، في كنف دولة محايدة وتعدد ألمناط احلياة 
ضم��ن مجتمع تعددي مفتوح. ولكن، أن نقول دولة محايدة، فهذا ال يعني أن 
الدولة ال تلتزم باحترام ثقافة املجتمع وقيمه العامة من تس��لط أقلية معينة، 

مثلما أن من واجبها حماية حقوق األقلية من االنتهاك والعدوان.
فُهوي��ة الدولة تكتس��ب من خالل هوية املجتمع العام��ة، ولكنها ال تتخذ 

طابعاً إكراهياً تدخلياً، سواء باسم الدين أو باسم العلمانية.
وبه��ذا املعنى، ف��إن مهم��ة الدولة هي تنظيم ش��ؤون املجتم��ع وضمان 
س��المته العامة، وليس إعادة هندس��ة املجتمع والتحك��م فيه بصورة فوقية 

بأي ادعاءات علمانية أو دينية.
فليس من حق الدولة أن تتدخل لفرض احلجاب باسم اإلسالم مثالً، كما 
لي��س من حقها نزعه أو منعه باس��م الالئكية. وبهذا املعن��ى ميكن القول بأن 

الدولة اإلسالمية التدخلية أو الدولة الالئكية ال توفر اجلواب املناسب هنا. 
نعم، هناك حاجة ماس��ة في العالم اإلس��المي إلش��اعة قي��م الليبرالية، 
س��واء عل��ى صعيد أنظمة احلك��م أو الثقافة العامة، في أجواء ش��يوع أنظمة 
احلك��م الس��لطوي وانتش��ار ثقاف��ة العنف والتعص��ب. حيث يعان��ي العالم 
اإلسالمي عامة، والعربي منه على وجه اخلصوص، من أمناط حكم تسلطية 
بعضه��ا يتغط��ى بعب��اءة الدين والش��ريعة، وبعضه��ا اآلخر يتجم��ل برداء 

احلداثة والعلمانية والليبرالية وما شابه ذلك.

مجتمعاتنا تحتاج إلى ليبرالّية إسالمّية
بقلم: سمية الغنوشي 

أردوغان: سنجري تعدياًل على المناهج الدراسية 
لنعززها بتاريخنا العريق والمشّرف

ق��ال الرئي��س التركي رجب طي��ب أردوغ��ان، إنه��م يعتزمون 
إجراء تعديالت على املناهج الدراسية؛ مرجعاً األمر إلى رغبتهم في 

»تعزيز الكتب واملناهج بتاريخنا العريق واملشرف«.
ج��اء ذلك ف��ي كلمة ألقاها الرئي��س التركي، خ��الل اجتماع في 
القص��ر الرئاس��ي بالعاصمة أنقرة، حضره رئيس ال��وزراء بن علي 
يل��درمي، ووزراء، وش��بان وش��ابات م��ن 81 محافظ��ة تركية، ومن 
جمهورية شمال قبرص التركية، مبناسبة عيد الرياضة والشباب، 

وإحياء ذكرى مؤسس اجلمهورية، مصطفى كمال أتاتورك.
وتابع أردوغان مخاطباً الشباب، »أنتم من سُيظهر للعالم مدى 
قوة الش��عب التركي: ومن ث��م أنتم منوٌط بك��م حتقيق اإلصالحات 
والث��ورات في بالدن��ا«. وأكد أنه »رغم تع��رض تركيا لهجمات أكثر 

التنظيمات اإلرهابية دموية )لم يسّمها(، فإنها لم تتنازل قيد أمنلة عن أهدافها واستثماراتها«.
وتاب��ع ف��ي ذات الس��ياق: »لق��د تواصلت اس��تثماراتنا، ألن هدفن��ا هو االرتق��اء بتركيا فوق مس��توى 
احلض��ارات املعاص��رة، نحن عازمون على ذل��ك، ولعل دافعنا األكب��ر هو رغبتنا في ترك دول��ة تركية آمنة 

مستقرة ومزدهرة لشبابنا واألجيال القادمة«.
جتدر اإلش��ارة إلى أن تركيا وجمهورية ش��مال قبرص التركية، حتتفالن في 19 أيار من كل عام، بعيد 
الرياضة والش��باب وإحي��اء ذكرى مؤس��س اجلمهورية، وهو اليوم ال��ذي انطلقت فيه »حرب االس��تقالل« 

بقيادة أتاتورك، ضد قوات احللفاء عام 1919.
والي��وم ش��هدت الوالي��ات التركي��ة فعالي��ات مختلفة به��ذه املناس��بة الت��ي تعتبر عطلة رس��مية في 

البالد.{
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الخارجية اإليرانّية: نبذل جهودًا مشتركة مع تركيا بشأن األزمة السورية
ق��ال الناط��ق باس��م وزارة اخلارجي��ة اإليراني��ة 
بهرام قاس��مي يوم االثنني، إّن بالده على تواصل دائم 
مع تركيا بشأن األزمة الس��ورية، وإّن البلدين يبذالن 

جهوداً مشتركة في هذا اخلصوص.

وبحس��ب وكالة »إرنا« اإليرانية، أوضح قاسمي 
في مؤمت��ر صحفي عقده بالعاصمة طهران، أّن وزراء 
خارجي��ة تركي��ا وإي��ران وروس��يا س��يجتمعون ف��ي 
تركيا خالل ش��هر أيار املقبل، لبحث آخر املس��تجدات 

احلاصلة في سوريا. وأضاف قاسمي أّن وزراء الدول 
الثالث س��يقّيمون الوضع الس��وري في ظ��ل ما جرى 

التوصل إليه خالل محادثات أستانة.
ولف��ت قاس��مي أّن احملادث��ات الدائرة ب��ني أنقرة 
وموس��كو وطهران، س��اهمت إيجاباً في حل املس��ائل 
املُختل��ف عليه��ا، وإحالل األمن في س��وريا، ومكافحة 

التنظيمات اإلرهابية في هذا البلد.
وتاب��ع قائ��الً: »نختل��ف م��ع تركيا ف��ي وجهات 

النظر حيال بعض املس��ائل، لكننا نتفق معها في أمور 
كثيرة، واملهم أّننا نبذل جهوداً مش��تركة حلل املشاكل 

في سوريا«.
وفي ما يخص الوضع امليداني في سوريا، أعرب 
قاس��مي عن أم��ل ب��الده ف��ي أن تتوقف االش��تباكات 
وينتهي العنف، مش��يراً في هذا الس��ياق إلى استمرار 

االشتباكات في دمشق.
وع��ن الوض��ع اإلنس��اني ف��ي الغوطة الش��رقية 
احملاص��رة م��ن ِقب��ل ق��وات النظ��ام الس��وري، أش��ار 
متح��دث اخلارجي��ة اإليرانية إلى وج��ود عدة جهات 
فاعلة داخل األراضي الس��ورية، وأّن استمرار احلرب 

لن يخدم مصالح أحد.
وأعرب عن أمله في أن يس��اهم قرار مجلس األمن 
الدول��ي الداعي إل��ى وقف إط��الق النار بس��وريا، في 
إنهاء االش��تباكات في عم��وم البالد. وأّكد قاس��مي أّن 

بالده تأمل حل األزمة السورية بالطرق السياسية.
واعتمد مجل��س األمن -باإلجماع- القرار 2401، 
الس��بت املاضي، الذي يطالب جمي��ع األطراف بوقف 
األعمال العسكرية ملدة 30 يوماً على األقل في سوريا، 
ورف��ع احلصار املف��روض من قب��ل ق��وات النظام عن 

الغوطة واملناطق األخرى املأهولة بالسكان.
والغوطة الشرقية هي آخر معقل للمعارضة قرب 
العاصمة دمش��ق، وإحدى مناطق »خف��ض التوتر«، 
فق عليها ف��ي محادثات العاصم��ة الكازاخية  الت��ي اتُّ

أستانة، عام 2017.
وحتاصر ق��وات النظام الس��وري نحو 400 ألف 
مدني في الغوطة الش��رقية، من��ذ أواخر 2012، حيث 
متنع دخول املواد الغذائية واملستلزمات الطبيعة.{

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

أنَت وُخَصماؤك
ق���د َتخف���ى عليَك مس���اِوُئك ف���ي معامل���ة الناس ف���ي التجارة واإلج���ارة، وف���ي امُلصاحبة 
وامُلج���اورة، وامُلخاصم���ة وامُلناَصحة، فيكثر ُخصم���اؤك، وأنَت ذاهل، وقد ته���ون عليك َعَثراُتك 
في أفعالك فيقلَّ أحباؤك وأنت غافل، وما كل إساءة في احلياة ُتدِركها فطانُة فاعلها، وما كلُّ 

َمظلمٍة في العباد ُيحسُّ بها جانيها.
فك���م م���ن قلوٍب ُفِجَعت وما يدري فاِجُعها! وكم من أكباٍد ُحِرَمت وما يش���عر جاِرُحها، وكم 
م���ن أْجف���اٍن ُقرَح���ت وما ي���دري قارُحها! وإن نكايات الن���اس ال حُت�صى، وش���كايات الَورى بعدد 

احَلصى.
هم للموت ِذكرًا،  والن���اس الُفُط���ن هم الذين يعَملون ملا بعد املوت، وأْكَيس الناس هم أش���دُّ

وأكثرهم لآلخرة استعدادًا وَعَماًل؛ أولئك األكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة اآلخرة.
إنه ال ينجو في اآلخرة من ش���دِة احلس���اب وَهول الِعقاب، إاّل من حاَس���َب نفَسه في الدنيا 

قبل أن ُيحاَسب ووَزَن أعماله قبَل أن ُيوَزن.
واحملاس���بُة توِجب على املرء أن يتهم نفس���ه وُيس���ائلها عن كل أعماله وأقواله، وَخَطراته 
وحَلظات���ه، وأن يت���وَب م���ن كل املعاص���ي والذنوب، ويت���دارك ما فَرط منه من التقصير وس���وء 
اخِلص���ال والُعي���وب، وأن يرَفَع املظالم عن العباد، وَيس���تِحَلّ كلَّ َمن َتعّرَض له أو أس���اء إليه أو 

جار عليه.
إن َس���ْمَع املؤم���ن لُيق���رع بنداء العزيز اجلب���ار: }اليوَم ُتزى كُلّ نفٍس مبا كس���َبت ال ُظلَم 
ر  الي���وَم إن الله س���ريع احلس���اب{. غافر-39، وإن قلَب���ه لَينَخِلُع من الهيبة والَوق���ار حني يتذَكّ
ُرهم ليوٍم َتشَخُص فيِه األبصار{  اإلنذار: }وال حتسَبَّ الله غافاًل عما يعَمل الظاملون إمنا ُيَؤِخّ

إبراهيم-42.
َمت يداه،  مَيضي اإلنس���ان ف���ي هذه الدنيا في أعمال���ه وأقواله وِخصاله، ال ُيبالي مب���ا قدَّ
ر الفاكه���ة، والنميمة بني األنام  وال مب���ا اقتَرف ِلس���انه وَعين���اه وُأُذناه! فالغيبُة عنده ِمثل تخيُّ
وابل للطع���ام، وإيقاع املَظالم ِمث���ُل َجْني األرباح واملَغامن، واس���تحالُل أعراض الناس  ِمث���ل التَّ

كاستعمال الزينة واللباس.
جاة َمن س���لك هذه املف���اِوز والَعقبات وهو يعلم أنه س���ائٌر إلى يوٍم  كي���ف يرج���و الَفوَز والنَّ

يقتصُّ فيه الله تعالى للشاة اجَلّماء من الَقرناء؟!
إن رس���ول الله صلى الله عليه وس���لم رأى ش���اتني َينَتِطحان فقال: »يا أبا ذر! أتدري فيم 

ينَتِطحان«؟ قال: ال، قال: »ولكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة!« رواه أحمد.
هم في ذاك اليوم: البهائم والدواّب  يبُلُغ َعدُل الله تعالى يوم القيامة أنه يحُشر اخَللَق ُكلُّ
ي���ر، فيأُخ���ذ للجّم���اء من الَقرناء ث���م يقول: كوني ُتراب���ًا، فذلك حني يق���ول الكافر: }يا  والَطّ

ليتني كنُت ُترابًا{ النبأ-30.
لذلك يجدر بك أن تكون على حذٍر من لقاء ُخصمائك يوم القيامة، يوم تقُف َمْبُهوتًا من 
َجْمِعهم وَكْثَرتهم، وقد أنَش���ُبوا فيك َمخاِلَبهم، وأْحَكموا في تالبيبك أيديهم ورفعوا إلى الله 
أعناَقه���م قائل���ني: يا ربنا ُخذ لن���ا َمظاملنا من فالن! وهناك يكون اخِلذالن امُلهني، واخُلس���ران 
املب���ني حني ُيؤَخذ من حس���ناِت الظالم ال���ذي تعَب ُعمُره في حَتصيله���ا، وُتنقل إلى صحائف 
عة؛ إنه ال ينقضي على املرء يوٌم إاّل وَيجري على لس���انه من  َخصم���ه ِعَوض���ًا عن ُحقوقه امُلَضَيّ
ة اجلوارح،  غيبة املسلمني واستحالل أعراضهم ما يستوفي الكثير من احلسنات، فكيف ِبَبقَيّ

هاون في الطاعات!؟ ُبهات والتَّ وكيف بسوء امُلعامالت وأْكِل احلرام والُشّ
لمات، واجتنبوا أن تكونوا  لَم ما اس���تطعتم، فإنه يوِقعكم يوَم القيامِة في الُظّ قوا الُظّ فاَتّ
هم بأمثاِل اجِلبال من احَلَسنات وهم َيحَسبون أنها سُتْنجيهم من العذاب،  من الذين يأتون رَبّ

هو احلف��اظ عل��ى الوضع القائ��م القانون��ي والتاريخي 
لألماك��ن املقدس��ة، وع��دم املس��اس به��ا بأي ش��كل من 
األش��كال باعتباره مخالف��اً لكل االتفاقي��ات الدولية بهذا 

اخلصوص.
واعتب��ر أن القرار اإلس��رائيلي ه��و محاولة للتحايل 
على الضغوط الدولية الس��اعية ملنع املس��اس بالوضع 
القائم لألماكن الدينية في القدس، من خالل تعليق القرار 
اجلائر بح��ق الكنائ��س، ما يس��تدعي اس��تمرار اجلهود 

املبذولة إللغاء القرار بشكل كامل، وليس فقط جتميده.
م��ن جهته، اعتبر رئيس التجمع الوطني املس��يحي 
دميتري دليان��ي أن الكنائس انتصرت على االحتالل في 
هذه املعركة »في إطار احلرب اإلسرائيلية ضد كل من هو 

غير يهودي وكل ما هو غير يهودي«.
ووجه التجمع الوطني املسيحي على لسان رئيسه 
التحية إلى رؤساء الكنائس وجميع املتضامنني من أبناء 

الشعب الفلسطيني مبسلميه ومسيحييه.
كذلك ق��رر رؤس��اء الكنائس في الق��دس إعادة فتح 

كنيسة القيامة ابتداًء من صباح األربعاء.
وكان��ت بلدية االحتالل اإلس��رائيلي ف��ي القدس قد 
أعلنت عزمها على الشروع في جباية أموال من الكنائس 
املس��يحية كضرائب على عقارات وأراض متلكها بأرجاء 
إع��الن  ف��ي  وأوضح��ت  املدين��ة، 
أصدرت��ه أنه��ا س��تجبي الضرائب 
له��ذه  ومل��كاً  عق��اراً   882 عل��ى 

اجلهات.
ورداً عل��ى الق��رار اإلس��رائيلي 
كنائ��س  ورؤس��اء  بطارك��ة  أعل��ن 
القيام��ة،  كنيس��ة  إغ��الق  الق��دس 
إل��ى  تس��عى  إس��رائيل  إن  وقال��وا 
إضع��اف احلض��ور املس��يحي ف��ي 

املدينة.{

قرر رئي��س الوزراء اإلس��رائيلي بنيام��ني ننت ياهو 
بعد اجتم��اع برئيس بلدية االحتالل ف��ي مدينة القدس، 
جتمي��د اإلجراءات الضرائبية عل��ى الكنائس وممتلكاتها 
باملدينة، وردت الرئاس��ة الفلس��طينية ب��أن اإلجراء غير 
كاف، فيما اعتبر التجمع الوطني املس��يحي في األراضي 

املقدسة أن الكنائس انتصرت على االحتالل.
وقررت سلطات االحتالل تعليق نقاش قانون يبيح 
مصادرة أمالك الكنائس وعقاراتها في القدس، وتش��كيل 
جلن��ة وزارية برئاس��ة وزير التعاون اإلقليمي تس��احي 
هنغب��ي »م��ن أجل دراس��ة األم��ر وإيجاد مخ��رج مرض 

للجميع«.
ش��ديدة  ضغ��وط  إث��ر  اإلس��رائيلي  الق��رار  وج��اء 
مارس��تها حاضرة الفاتيكان على احلكومة اإلس��رائيلية 

بدعم من الدول الغربية.
في هذه األثناء قال الناطق الرس��مي باسم الرئاسة 
الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن القرار اإلسرائيلي بتجميد 
الضرائب على األمالك الكنسية في مدينة القدس احملتلة 
غير كاف، داعي��اً إلى إلغاء كافة اإلجراءات املتخذة بحق 

املقدسات املسيحية واإلسالمية في املدينة املقدسة.
وأض��اف أب��و ردينة، في بي��ان صحفي ص��ادر عن 
الرئاس��ة مس��اء الثالثاء، أن املطلوب فلس��طينياً ودولياً 

التجمع الوطني المسيحي:
كنائس القدس انتصرت على االحتالل

وأويحيى إلى مأدبة عمل.
وفي وقت سابق االثنني، استقبل أردوغان أويحيى، 

في لقاء مغلق بالعاصمة.
ووصل الرئيس الترك��ي، ترافقه عقيلته أمينة ووفد 
رس��مي يوم االثن��ني الى اجلزائ��ر أولى محط��ات جولته 
اإلفريقي��ة التي تس��تغرق خمس��ة أي��ام، وتش��مل أيضا 

موريتانيا والسنغال ومالي.
أردوغان يزور »مقام الشهيد«

قام الرئي��س التركي رجب طيب أردوغ��ان،  بزيارة 
مقام الش��هيد في اجلزائر العاصمة، في مس��تهل زيارته 

للجزائر أولى محطات جولته اإلفريقية.
وعقب مراس��م االستقبال الرس��مية في املطار توجه 
أردوغ��ان إلى مق��ام الش��هيد )اجلندي املجه��ول( برفقة 
الثاني��ة  رئي��س مجل��س الش��عب اجلزائ��ري )الغرف��ة 

للبرملان( عبد القادر بن صالح.
ووضع أردوغان إكلياًل من الزهور أمام املقام، ودعا 
بالرحمة ألرواح الش��هداء الذين ناضلوا في سبيل حترر 

بالدهم من االستعمار الفرنسي.{

وقعت تركي��ا واجلزائر 
يوم االثن��ني، مذكرات تفاهم 
في عدد م��ن املجاالت، وذلك 
في إطار زيارة الرئيس رجب 
طيب أردوغ��ان للجزائر، في 

مستهل جولة إفريقية.
التوقيع  مراسم  وجرت 
اجلزائ��ر،  العاصم��ة  ف��ي 
بحضور الرئي��س أردوغان، 

ورئيس الوزراء اجلزائري أحمد أويحيى. ووقع اجلانبان 
مذكرة تفاهم حول التعاون بني األكادميية الدبلوماسية 
ل��وزارة اخلارجي��ة التركية، ومعه��د العالق��ات الدولية 

والدبلوماسية لوزارة اخلارجية اجلزائرية.
كما وقع��ا مذكرة تفاهم للتعاون ف��ي قطاع الزارعة 
ب��ني حكومت��ي البلدين، إضاف��ة إلى بروتوك��ول تعاون 
حكومي من أجل تقييم التراث الثقافي املشترك. وشهدت 
املراس��م توقي��ع برنامج تعاون في مجال الس��ياحة بني 
وزارتي الثقافة والسياحة التركية والسياحة اجلزائرية. 
وفي الس��ياق نفس��ه، وقعت ش��ركة »بوطاش« التركية 
)لألنابي��ب ونق��ل النف��ط(، مذك��رة تفاه��م للتع��اون في 
مجال النفط والغاز مع ش��ركة »سوناطراك« اجلزائرية. 
فض��الً ع��ن توقي��ع ش��ركتي »رونيس��انس هولدين��غ«، 
و»بايرغان« التركيتني، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال 

النفط والغاز مع »سوناطراك«.
كم��ا وقع معه��د »يون��س أم��ره« الترك��ي وجامعة 
س��طيف 2 اجلزائرية، بروتوكول تعاون في مجال »علم 
التركي��ات«. وعق��ب مراس��م التوقي��ع، انتق��ل أردوغ��ان 

تركيا والجزائر توقعان مذكرات تفاهم
في مجاالت عدة
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هنادي الش��يخ جني��ب، و تضمنت عدة مح��اور، منها 
أهمية ومميزات الدعوة الفردية، أهدافها وتصوراتها، 

صفاتها ومهاراتها، خطواتها ومشكالتها.
كم��ا تخل��ل ال��دورة ع��دة ورش عمل ح��ول رؤية 
الن��اس ل��كالم الداعي��ة والعالق��ات اجليدة والس��يئة 

وأهدافهما وغيرها.

الوقاية منه��ا وطرق التغذية الصحيحة والعادات 
السيئة في أطعمتنا، وطرحت احلاضرات األسئلة، 

ما أضفى على اللقاء جواً من املنفعة والتسلية. 
واختت��م اللق��اء بضيافة مميزة من باتيس��ري 
طيب��ة ومح��الت األصي��ل للعط��ارة، الرع��اة له��ذا 

اللقاء.

»أمال هندي« عن عادات سيئة وغير صحية متارسها 
النس��اء في املطبخ يجب جتنبه��ا، وأضاءت على عدة 
آليات صحي��ة ودعت إلى تطبيقها مبس��ؤولية جتنباً 
للعدي��د م��ن املش��اكل الصحي��ة واألم��راض. ووزعت 
مجموعة من ألواح تقطي��ع اخلضار واللحم والدجاج 

والسمك لكل مشاركة.

نظم��ت جمعي��ة النج��اة االجتماعية ف��ي اإلقليم 
دورة حتت عنوان »مهارات في الدعوة الفردية«، يوم 
الس��بت 2018/2/24 ف��ي مركز الدعوة اإلس��المية 
ف��ي ش��حيم، وه��ي ال��دورة الثاني��ة ضم��ن سلس��لة 
دورات تقيمه��ا اجلمعي��ة لتأهي��ل داعيات عل��ى مدار 
عام،  قدمتها الناش��طة ف��ي العمل الدعوي األس��تاذة 

أق��ام مرك��ز النج��اة لتحفي��ظ الق��رآن التاب��ع 
ي��وم  طرابل��س   - االجتماعي��ة  النج��اة  جلمعي��ة 
السبت 2018/2/3 في مركزه، محاضرة حوارية 
توعوي��ة بعن��وان »ويس��ألونك عن صحت��ك« مع 
اختصاصية التغذية س��مّية عمر املاروق. حتدثت 
فيها األس��تاذة ماروق عن مخاطر الس��منة وكيفية 

نظم��ت جمعي��ة النج��اة االجتماعي��ة ف��ي البقاع 
الغرب��ي ف��ي بل��دة املن��ارة، بالتع��اون م��ع اجلمعية 
األرثوذكس��ية الدولي��ة IOCC، محاض��رة تفاعلي��ة 
بعنوان »مبادئ س��المة الغذاء«، وذل��ك يوم الثالثاء 
30/1/2018 ف��ي قاع��ة دار طيب��ة، حضرته��ا نحو 
س��بعني س��يدة من البلدة، وقد حتدثت فيها الس��يدة 

أق��ام ن��ادي ال��رواد 
الكائن  للكاراتيه مبركزه 
البس��تان  محل��ة  ف��ي 
الكبي��ر - صيدا، نش��اطاً 
يوم  وترفيهي��اً  رياضي��اً 
 2018/2/24 الس��بت 
تضّم��ن القي��ام بألع��اب 
عدة: القوس والنش��اب، 
ش��ّد حبال، س��لم وحية، 

تلوين، تفقيع بالونات.
تن��اول  وتخلل��ه 
مطع��م  ف��ي  الطع��ام 
قرمش بروستد. واختتم 
النشاط بتوزيع اجلوائز 

على الفائزين واملشاركني، وذلك في مركز الدعوة اإلسالمية - صيدا.

مهارات في الدعوة الفردية »دورة في اإلقليم«

محاضرة توعوية بعنوان »ويسألونك عن صحتك«
مع اختصاصية التغذية سمية عمر الماروق

محاضرة »مبادئ سالمة الغذاء« في البقاع

نشاط رياضي وترفيهي لبيت الرواد في صيدا

أنشطة

اعتصام هيئة علماء المسلمين أمام السفارة الروسية في بيروت
نفذت »هيئ��ة علماء املس��لمني« اعتصاماً، أمام 
الس��فارة الروس��ية في بيروت، تضامن��اً مع أهالي 
املعتصم��ون  ورف��ع  الش��رقية.  الغوط��ة  وأطف��ال 
ش��عارات تندد ب� »اإلجرام األسدي والدعم الروسي 
له«، وحملوا أعالم الثورة الس��ورية وقرأوا الفاحتة 

على أرواح األطفال السوريني.
وحت��دث رئيس »هيئ��ة العلماء« الش��يخ أحمد 
العم��ري خ��الل االعتص��ام، من��دداً ب�»دع��م ح��زب 
الله النظام الس��وري واملش��اركة ف��ي اجلرائم  التي 
ترتكبه��ا«. وق��ال: »جئن��ا أمام ه��ذه الس��فارة التي 
متث��ل مع��دن اإلره��اب ف��ي العال��م، س��فارة ال��دب 
الروسي، صاحب السوابق في قتل ماليني املسلمني 
ف��ي احلرب العاملي��ة األولى والثاني��ة. واليوم يعيد 
الكرة في غوطة دمش��ق، في قلعة الصمود والرباط 

بعدما دمر مدينة حلب وهو يختبر س��الحه الفتاك، 
وحتقيق��اً ملصاحل��ه االقتصادية في الس��يطرة على 

الغ��از والنف��ط ف��ي البحر املتوس��ط«. وحم��ل على 
»روس��يا وأميركا املجرمتني صانعت��ي اإلرهاب في 

العالم لقتلهما األطفال والنساء والشيوخ«.
وق��ال الش��يخ أحم��د العمري ف��ي الكلم��ة التي 
ألقاها باس��م الهيئ��ة: أمام ه��ذا الواق��ع نبعث عدة 

رسائل:
صفقاتك��م  إن  وأمري��كا،  روس��يا  إل��ى  أوله��ا: 
ف��ي ه��ذا القرن ل��ن مت��ر، وإن غطرس��تكم وإرهابكم 
للش��عوب خاصة في فلس��طني وبالد الشام ومصر 
واليمن والعراق س��يتحطم أمام صم��ود املجاهدين 
واملرابط��ني. خ��ذوا من دمائهم ما ش��ئم ف��إن جولة 
الباطل س��اعة وجوالت احلق إلى قيام الس��اعة. ثم 
إن رعايتكم ووس��اطتكم قد س��قطت ألنكم وقفتم مع 

القتلة وساهمتم في القتل واإلجرام.
ثاني��اً: إلى مجل��س األمن، طاملا أنك��م عاجزون 
عن وق��ف آلة احل��رب والدمار، حائ��رون في إصدار 

قرار بوقف إطالق النار وإيصال املساعدات لألطفال 
والنس��اء والضعف��اء، فأغلق��وا مجلس��كم واعترفوا 

بوجود شريعة الغاب والوحوش والذئاب.
ثالثاً: إلى جامعة الدول العربية، هل ماتت فيكم 
النخ��وة العربية -حتى في عص��ور اجلاهلية- في 

إغاثة امللهوف ونصرة املظلوم وإغاثة الضعيف؟
رابع��اً: إلى حكام الع��رب واملس��لمني، صمتكم 
جرمية وتآمركم على ش��عوبكم خيان��ة، وحتالفكم 
م��ع أمري��كا وروس��يا كبيرة، وس��يأتي الي��وم الذي 

حتاسبكم فيه شعوبكم على ذلكم وهوانكم.
خامس��اً: إن نظ��ام األس��د القاتل وم��ن ناصره 
ويق��ف إل��ى جانبه، نعل��م ونؤم��ن أنه هو م��ن قتل 
رموزنا السياس��ية والش��رعية واألمني��ة والعلمية، 
واعت��دى عل��ى الش��عب اللبنان��ي بكل أطياف��ه قتالً 
ونهباً خليرات البلد، وحللفائه نقول إن الذي ينصر 
الظالم ولو بكلم��ة جيء به يوم القيامة مكتوباً على 

جبينه آيس من رحمة الله.
سادس��اً: إل��ى أهلن��ا ف��ي ب��الد الش��ام عموماً، 
والغوطة خصوصاً، إن نبينا صلى الله عليه وسلم 
ق��ال وقوله احلق: »طوًبى للّش��ام، فُقلنا ألّي ذلك يا 
رس��ول الله؟ قال: إن الرحمن لباسط رحمته عليه« 
وف��ي رواي��ة »ألّن مالئكة الرحمن باس��طة أجنحتها 
عليه��ا«، <اصبروا وصاب��روا ورابط��وا واتقوا الله 

لعلكم تفلحون>.
س��ابعاً: إلى علماء األمة الرباني��ني، دوركم في 
قول احلق والبالغ والبيان واإلعداد وصناعة رجال 

احلق والتحرير لبالدنا من الطغاة واجلبابرة.
ثامن��اً: إلى بلدن��ا لبنان بكل أطيافه، ال تنس��وا 
أن نظام األس��د قد أذاقكم األمرين، فحذار من اتباعه 
وأنصاره. وقد أثبتت سياسة النأي بالنفس فشلها، 
فأتب��اع األس��د ضرب��وا به��ا ع��رض احلائ��ط، وهم 
مس��تمرون في حتوي��ل لبن��ان إلى مزرع��ة خاصة 

بهم.
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صور مرعبة ومؤملة وقاسية حفلت بها وسائل اإلعالم وكذلك وسائل التواصل االجتماعي 
ف���ي األي���ام املاضي���ة ملا يتع���رض له أهال���ي منطقة الغوطة الش���رقية بس���وريا م���ن قصف وقتل 
وتدمير. أش���الء بش���رية، أوصال مقطعة، أطفال قضوا اختناقًا، جثث ُتنتش���ل من حتت الركام، 
ن���داءات اس���تغاثة مؤث���رة أطلقها أطفال في عمر الزه���ور. أوجعت هذه الص���ور كثيرين، وأبكت 
الكثيرين، وتس���ّببت بألم حقيقي لكثيرين، وأغضبت كثيرين، فغرقت وس���ائل التواصل بعبارات 

األسى واللوعة واحلزن والتضامن.
غدًا أو بعد غد أو بعد شهر، ستنتهي معاناة أبناء الغوطة، وعلى األرجح سيدخلها النظام 
وحلفاؤه كما حصل س���ابقًا في مدينة حلب، وس���تنتقل الصور املرعبة التي شهدتها الغوطة في 
ذاكرتنا إلى ملفات أرشيفّية، كما انتقلت سابقًا الصور املرعبة واملؤملة التي شهدتها حمص وحلب 
وداريا وجسر الشغور والقصير وغيرها الكثير. وسيتراجع احلديث عما جرى في الغوطة رويدًا 
رويدًا حتى يختفي خالل أيام قليلة، بانتظار مأس���اة جديدة في مكان جديد، س���واء في س���وريا 
أو فلسطني أو ميامنار أو أي بقعة على هذه األرض، فتعود الصور املرعبة مجددًا لتمأل وسائل 
اإلعالم ووس���ائل التواصل، وتعود معها عبارات األلم واللوعة واألس���ى والغضب. أيام قليلة متّر 

فتلحق مبا سبقها من صور مؤملة وعبارات متعاطفة إلى ملفات أرشيفية أخرى، وهكذا..
لس���ت متقدم���ًا في الس���ن كثي���رًا، لكنني أنتم���ي إلى جيل كان���ت ردات الفع���ل والتعبير عن 
التعاطف والتنفيس عن الغضب يتم بتحركات في الش���ارع كالتظاهرات واالعتصامات، وكتابة 
شعارات على اجلدران، ورفع يافطات على أعمدة الكهرباء. هذه األساليب رمبا يصّنفها البعض 
الي���وم ف���ي خانة املتخّلف���ة، لكنها كانت تؤدي الغرض املطلوب منها، وكانت تس���اهم في إش���اعة 
أجواء حقيقية –ال افتراضّية- من التعاطف والتضامن والغضب. اليوم صارت هذه األساليب 
»موضة قدمية« ولم تعد مقبولة لدى كثيرين، وهو ما أثبتته التحركات اخلجولة التي شهدها 
لبنان تضامنًا مع ما يحصل في الغوطة. فالتعبير عن التعاطف والغضب بات اليوم أكثر أناقة 
ونظافة وحداثة، وِعوض االحتش���اد في باحة مس���جد في اعتصام أو إش���غال طريق بتظاهرة أو 
رفع الفتة، صارت شاش���ات هواتفنا الذكية هي مس���رح حتركاتنا املتضامنة والغاضبة. فالصراخ 
في الش���ارع واالعتصام والتظاهر اس���ُتبدل بكتابة تعليق شاعري رقيق، وتعليق الفتة أو يافطة 
اس���ُتبدل بنش���ر ص���ورة مؤملة أو مقطع مصّور. وس���ائل التواصل االجتماع���ي باتت لدى كثيرين 
الناف���ذة احلصري���ة الت���ي ميكن من خالله���ا التعبير عن الغض���ب والتعاط���ف والتضامن، وهو 
انعكاس طبيعي للتطور احلاصل في وس���ائل اإلعالم ووس���ائل التعبير، لكن املش���كلة تكمن في 
أن ه���ذا التعبي���ر بات يقتصر على ه���ذا العالم االفتراضي، ولم يعد يتع���دى صورة أو تعليقًا أو 
مشاركة أو إعجابًا، في الوقت الذي بات باإلمكان استغالل انتشار اإلعالم اجلديد ووصوله إلى 
ش���رائح واس���عة من الناس البتكار وس���ائل تضامن فاعلة ومؤثرة مع معاناة أبناء الغوطة وكل 
معاناة أخرى. التفكير بهذه الوس���ائل متاح جلميع مستخدمي وسائل التواصل، لكنه مطلوب 
وواجب على العلماء وقادة الرأي والناش���طني على هذه الوس���ائل، الذين يحظون بجمهور كبير 

من املتابعني واملؤيدين آلرائهم وأفكارهم وما ينشرونه على صفحاتهم.
ف���ي املاض���ي كان أح���د األدوار املطلوب���ة والواجب���ة م���ن العلماء ه���و إط���الع مريديهم ومن 
يس���تمعون إليهم على أحوال املس���لمني في بقاع األرض.. اليوم وبعد انتش���ار وس���ائل التواصل، 
لم يعد الناس بحاجة ملن ُيطلعهم على شيء، فهم -على األرجح- مطلعون أكثر من الشيخ أو 
العالم على ما يجري حولهم. الناس بحاجة ملن ُيْرِش���دهم وُيَرّش���دهم إلى ما يجب أن يفعلوه 

إزاء ما يشاهدونه.
على من يعنيهم األمر من املش���ايخ والعلماء واملؤثرين فيمن حولهم أن يدركوا أن الواجب 
امللقى على عاتقهم لم يعد كما كان في املاضي من مخاطبة للعواطف، وأن دورهم اليوم يتجاوز 
اخلطب الرّنانة في انتقاد الزعماء العرب وتخاذل املسلمني وحشد الكراهية إلسرائيل والنظام 
الس���وري وروس���يا وحلفائه���م، املطلوب منه���م اليوم هو ترش���يد الغضب واالنفع���ال والتضامن، 
وتأطيره فيما ينفع، ال أن يكونوا مس���اهمني ف���ي إهداره على صفحات العالم االفتراضي التي 

تتحول غدًا إلى ذكريات.

بقلم: أواب إبراهيم

التضامن »الكالس« مع أهل الغوطة

كلمة طيبة

يصف مارتن شولوف، مراسل الغارديان، 
ما جرى في الغوطة الشرقية، بأنه »مذبحة ال 
ميكن تصّورها«، بينما يقول ريتشارد سبنسر 
ف��ي »التامي��ز«، إن »األس��د بقس��وته يح��ّول 

الغوطة الشرقية إلى جهنم على األرض«.
لي��س ه��ذا ه��و م��ا يص��ف املذبح��ة التي 
جرت في الغوطة الش��رقية، وتصاعدت خالل 
األي��ام األخيرة، فأودت بحي��اة املئات؛ أكثرهم 
م��ن األطف��ال، وأضعافه��م م��ن اجلرح��ى، وال 
حال اجلوع ونقص األدوي��ة. فقد قرر الطاغية 
أن يدّم��ر كل ش��يء، وأن يقتل بال حس��اب كي 

يصّفي آخر معاقل الثورة في محيط دمشق.
مذبحة جتري أمام نظر العالم أجمع، فال 
الذي��ن كانوا يس��اندون الثورة بات��وا يفعلون 
ذلك بس��بب خل��ل األولوي��ات وب��ؤس النظرة 
السياس��ية، وال العال��م يأبه ملا يج��ري ما دام 
بقاء النظ��ام موضع اتفاق ب��ني اجلميع، وفي 
املقدمة الكيان الصهيوني الذي ال يعنيه سوى 
الوجود اإليراني قرب احل��دود؛ في وقت يأمن 
للوج��ود الروس��ي، وخلي��ارات النظ��ام تبع��اً 

لذلك.
الق��وى  كل  عليه��ا  تواط��أت  ث��ورة  ه��ذه 
الكبرى بال اس��تثناء، وفي املقدمة أمريكا التي 
ضغط��ت على اجلمي��ع ملنع الس��الح النوعي، 
يس��قط  أن  دون  اجلمي��ع،  ُيس��تنزف  ولك��ي 
النظ��ام. وهذه مج��زرة تتم أمام بص��ر العالم 

أيضاً، بينما يغرق العالم في عار الصمت.
من أفض��ل ما قرأنا خالل األي��ام املاضية، 
س��اميون  البريطان��ي  للمعل��ق  مق��االً  كان 
تيس��دال في »الغارديان« يشّبه فيه ما يجري 
ف��ي الغوط��ة الش��رقية مبا ج��رى ف��ي مدينة 

سربرنتيشا البوسنية قبل 23 عاماً.
يقارن تيس��دال بني مصير مسلمي البلدة 
البوس��نية الذين صمت العالم عن قتلهم على 
يد مليش��يا العق��ارب وقوات صرب البوس��نة 
واجلن��رال راتك��و ميالديت��ش، وب��ني مصي��ر 
الغوطة الش��رقية. يقول: »مع كل طفل ميوت، 
وم��ع كل عم��ل وحش��ي ميض��ي ب��ال عق��اب، 
تب��دو الغوط��ة الش��رقية مث��ل اجلرمي��ة التي 
وصفه��ا األم��ني العام الس��ابق ل��ألمم املتحدة 
كوف��ي عنان، بأنها أس��وأ جرمية ارتكبت على 

األراضي األوروبية منذ عام 1945«. 
ويضيف تيس��دال أن »سربرنيتش��ا مثل 

»سربرنيتشا« جديدة في الغوطة الشرقّية 
ولكن..؟

الغوط��ة، لم تك��ن تبعد كثي��راً عن س��راييفو، 
وتعرضت للحصار مث��ل الغوطة، التي فرض 
عليه��ا النظام احلصار منذ بداي��ة احلرب عام 

.»2011
ويش��ير الكات��ب إل��ى أن »الغوط��ة مث��ل 
سربرنيتش��ا، حيث منع النظ��ام وصول املواد 
الغذائي��ة والطبي��ة عنه��ا، وف��ي ع��ام 1993 
اعتبرته��ا األمم املتحدة )منطق��ة آمنة(، متاماً 
كم��ا مت اعتب��ار الغوطة الع��ام املاضي منطقة 

)خفض توتر(«. 
ويضي��ف: »كما ح��دث في سربرنيتش��ا، 
فإنه مت ذبح وقتل حوالي ثمانية آالف مس��لم، 
رجالً وطفالً وعلى مدى أيام قليلة، وتعرض ما 
بني 25 ألف��اً إلى 30 ألفاً من النس��اء واألطفال 
لالنته��اك  البوس��نيني  العج��زة  والرج��ال 
اجلنائي��ة  احملكم��ة  واعتب��رت  والتش��ريد، 
ليوغسالفيا الس��ابقة أن هذه العمليات تشكل 

جرائم إبادة«. 
 ويقول تيسدال إن »العالم يعلم مبعاناة 
الغوطة الشرقية، حيث كانت مسرحاً للحادث 
الس��يئ الس��معة عام 2013، عندما استخدم 
النظ��ام غاز الس��ارين ضّد س��كانه، وقتل أكثر 
م��ن أل��ف رج��ل وطف��ل وام��رأة، وم��رة أخرى 
ترف��ض ال��دول الغربي��ة، التي نش��رت قواتها 
التدخ��ل، فيم��ا تب��دو األمم املتح��دة عاج��زة، 
ول��م يع��د مجلس األم��ن مهم��اً بس��بب الفيتو 

الروسي«.
 ويرى تيس��دال أن »الرئيس األس��د يبدو 
في الوقت احلالي مثل ميالديتش عام 1995، 
غي��ر مهتم باملنطق��ة، أو الضغط م��ن اخلارج، 
فاألدل��ة التي تدينه بجرائم ح��رب كثيرة، ولم 

يتم حتى اآلن توجيه أي إدانة له«.
واحل��ال أن وضع س��وريا والغوطة يبدو 
أس��وأ من سربرنيتش��ا، فما يحظى به طاغية 
دمش��ق م��ن دعم ه��ذه األيام، يف��وق ما حصل 
عليه »ميالديتش«، ألن روسيا اليوم في وضع 
أفض��ل بكثير مما كانت عليه في الس��ابق، كما 
أن سوريا ليس��ت البوسنة، فهنا يوجد الكيان 
الصهيوني، وحس��اباته حت��دد مواقف الدول 

الغربية أكثر من أي شيء آخر.{
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