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اعت ��اد العرب في تاريخهم احلديث عل ��ى أن تكون االعتداءات عليهم ثالثية ،فالعدوان
على مصر عام  1956كان ثالثي ًا ،ش ��اركت فيه بريطانيا وفرنس ��ا وإس ��رائيل .واحتلت القوات
الغازية يومها صحراء س ��يناء وصو ًال إلى قناة الس ��ويس ،التي أممها الرئيس عبد الناصر.
وف ��ي األس ��بوع املاض ��ي كان هن ��اك ع ��دوان ثالثي على س ��وريا ،ش� �نّت فيه طائ ��رات أمريكية
وبريطاني ��ة وفرنس ��ية ،غ ��ارات جوية وقصف� � ًا صاروخي ًا عل ��ى مطار تيفور ف ��ي ريف حمص،
ومراكز أبحاث ومخازن أسلحة قرب مطار املزة ومركز برزة .ويفاخر إعالم النظام في دمشق
بأن هذه الغارات لم توقع اصابات أو دمار ًا واسع ًا ،ليس بفضل وعي النظام وحنكته ،وامنا ألن
الرئيس األميركي (ترامب) اس ��تمر اس ��بوع ًا وهو يهدد ويتوعد ،كأنه يطالب النظام بإخالء
ه ��ذه املواق ��ع ،حتى ال تش ��تد احلملة على التحالف الغربي ألنه قت ��ل مدنيني أو دمر مواقع
مدني ��ة .أم ��ا جرائم النظام الس ��وري وحلفائه بقصف األحياء الس ��كنية واملدارس بالس�ل�اح
الكيم ��اوي أو بالبرامي ��ل املتفج ��رة ،فقد وصلت جلان التحقيق إلى دمش ��ق في الس ��ابع من
جدي في مدينة دوما التي
نيسان ،وحتى يوم األربعاء ( 18منه) لم تستطع القيام بتحقيق ّ
تعرضت للقصف بالكيماوي ..وهكذا أتى العدوان الثالثي على سوريا بدون ضحايا.

صراعات الشوارع
هل ُتنقذ أحزاب السلطة
من مآزقها؟

معارك الصوت التفضيلي تشت ّد
ومحاوالت لحصر التمثيل
البنتاغون :ضربتنا العسكرية في سوريا
لم تواجهها موسكو وال ن ّية لتوسيعها
ماذا عن اليوم التالي
للضربة األمريكية؟

في الجمعة الثالثة لـ«مسيرات العودة»
استشهاد فلسطيني وإصابة  1125في غزة والضفة

غزة« ..إسرائيل» تستخدم الغاز األخضر
في قمع فعاليات مسيرة العودة

قمة الظهران :عروبة القدس
وتنديد بتصعيد الغوطة وتدخالت إيران

ردت إيران على البيان الختامي
هكذا ّ
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لقطات لبنانية

جعجع :عدم قيام الدولة
يكمن في إدارتها

أكد رئي��س ح��زب «الق��وات اللبنانية»
س��مير جعج��ع أن «املصاحلة املس��يحية -
اإلس�لامية أصبح��ت طبيعة بالنس��بة إلينا
وخصوص��ا ً بع��د استش��هاد الرئي��س رفيق
احلري��ري ،فقد تبني أن االنقس��ام ف��ي البالد
ه��و على أس��س سياس��ية وليس أي أس��س
أخرى».
وعزا جعج��ع خالل اس��تقباله وفدا ً من
بل��دة مش��مش العكاري��ة س��بب «ع��دم قيام
الدولة إلى مشكلتني أساسيتني :أوالهما عدم
وج��ود كامل الق��رار في داخ��ل الدولة ،حيث
يص��ادر حزب الله قس��ما ً من هذا الق��رار .اما
املشكلة الثانية فتكمن في إدارة الدولة حيث
يج��ب أن نقوم بإدارة اجل��زء الذي بني يدينا
بالشكل الصحيح األمر الذي ال يتم في الوقت
الراهن».
وق��ال جعج��ع« :ل��و أن الدول��ة ت��دار
بالش��كل املطل��وب لكان الناس هب��وا جميعا ً
إلنه��اء مش��كلة حزب الل��ه باعتب��ار انهم لن
يقبلوا بوجود أي ش��يء إل��ى جانبها يق ّوض
م��ن صالحياتها .أما وأن الدول��ة تتم إدارتها
بالش��كل احلالي حيث املشاكل ال حتصى وال
تع��د في الب�لاد وعاجزة عن ح��ل أي منها إن
جلهة مشكلة الس��ير أو النفايات أو الكهرباء
فمش��كلة وج��ود حزب الل��ه في نظ��ر الناس
ليست األولوية».

عون يتسلّم موازنة 2018
ويدرس دستورية المادة 49
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وتض ّمن تقرير اجلمعية الثاني املواكب
للعملي��ة االنتخابي��ة مخالفات ومش��اهدات
أبرزه��ا :املفاتي��ح االنتخابي��ة ودوره��ا ف��ي
االنتخاب��ات ،اإلعالم واإلع�لان االنتخابيان،
إش��كالية حياد املس��ؤولني واملزج بني العام
واخل��اص وح��االت العن��ف والضغ��ط على
الناخبني  -املرشحني» .والحظت أن «بعض
القوى السياسية جتاهر بوالءاتها للخارج».
ورأت أن «هن��اك ق��رارا ً سياس��يا ً ممنهج��ا ً
م��ن جانب احلكوم��ة بأقطابها كاف��ة ،ممثلة
بوزي��ر الداخلي��ة (نه��اد املش��نوق) ووزي��ر
املال (علي حسن خليل) ،بإفشال عمل هيئة
اإلش��راف ،فتم حرمانها من إمكاناتها املادية
والبشرية».

«التغيير واإلصالح» :االنتخابات
محطة لتحقيق الشراكة

رأى وزي��ر اخلارجية واملغتربني رئيس
التي��ار «الوطن��ي احل�� ّر» جبران باس��يل أن
«ه��ذه االنتخاب��ات محط��ة جديدة م��ن أجل
حتقي��ق الش��راكة وامليثاقي��ة ،وس��نعمل كل
م��ا يل��زم م��ن أج��ل حتقيقه��ا ،وه��ي محطة
م��ن محطات اس��تعادة الش��راكة الوطنية»،
موضحا ً أن��ه «لن يثنينا أيّ أم��ر عن حتقيق
هذه الشراكة ،وعن حتقيق متثيلنا».
وقال باسيل بعد ترؤسه اجتماع التكتل
األس��بوعي في الرابي��ة« :كل االتهامات التي
توجه إلين��ا ،ليس الهدف منه��ا تخويفنا بل
تخوي��ف املواطن�ين ،وتخويفه��م ب��دأ مبن��ع
اإلصالح��ات اإلنتخابية عنه��م ،ومنع حرية
انتقالهم ،وعدم تس��هيل عملية اقتراعهم كي
يخففوا من حجم املش��اركة» ،مضيفاً« :على
كل املواطن�ين اللبناني�ين أن يعرف��وا بأنه��م
محميون بالقانون ،ومحميون م ّنا نحن».
ولفت ال��ى أننا «نعرف أن هناك حمالت
إعالمي��ة تط��ال دوالً ،يرغب لبن��ان في إقامة
عالق��ات جي��دة معها ،طامل��ا أنه��ا ال تعتدي
عليه وعلى سيادته.»،

نقابة المحررين لسحب مشروع
تعديل قانون المطبوعات

تسلّم رئيس اجلمهورية العماد ميشال
عون ،مش��روع قانون املوازن��ة العامة للعام
 ،2018كما أش��ار زوار بعبدا لـ«املس��تقبل»،
وهو «عاكف على دراستها ال سيما املادة 49
منها (املتعلق��ة مبنح إقام��ة لألجانب الذين
ميتلك��ون ش��قة ف��ي لبن��ان) م��ن الناحيتني
القانوني��ة والدس��تورية ،التخ��اذ الق��رار
املناسب بش��أنها».ولفت الزوار أيضا ً إلى أن
«زيارة وزير العدل سليم جريصاتي لرئيس
مجلس الن��واب نبيه بري ف��ي املصيلح يوم
االثن�ين ،متحورت ح��ول موضوع�ين ،األول
العالق��ات بني التي��ار الوطني احل��ر وحركة
أم��ل ،والثان��ي التعيينات في كل م��ن وزارة
املال واملجلس العس��كري» ،واصف�ين اللقاء
بـ «اإليجاب��ي وال بد من أن ينعكس قريبا ً في
التعيينات».

«ديموقراطية االنتخابات»:
انتهاكات وتدخالت

ح�� ّذرت «اجلمعي��ة اللبناني��ة م��ن أجل
دميوقراطي��ة االنتخاب��ات» (،)LADE
م��ن «تزاي��د االنته��اكات العام��ة املؤثرة في
دميوقراطي��ة العملي��ة االنتخابي��ة ،س��واء
جلهة اس��تمرار الوزراء املرش��حني باإلمعان
في اس��تغالل نفوذهم لغاي��ات انتخابية ،أم
جلهة ارتفاع مس��توى التدخالت اخلارجية
بالعملي��ة االنتخابي��ة وتزاي��د دور امل��ال
السياس��ي ،في ظل غياب الدور الفاعل لهيئة
اإلشراف على االنتخابات» .واعتبرت مؤمتر
«س��يدر من التدخ�لات التي حت��اول تعومي
بعض القوى السياسية انتخابياً».

ثمن النسخة
االش ـتــراك ــات

ص��در ع��ن نقاب��ة مح��رري الصحاف��ة
اللبنانية البيان اآلتي« :س��بق ملجلس نقابة
احملررين أن دعا في بيان س��ابق إلى سحب
مش��روع القان��ون ال��ذي يع��دّل أحكام��ا ً في
قانون املطبوع��ات تتعلق بنقاب��ة احملررين
ال��ذي كان ق��د أُدرج ف��ي جلس��ة مجل��س
الوزراء الس��ابقة حتت البند  .٣٠وذلك لعدم
اطالع النقابة عليه واألخ��ذ برأيها بعد الذي
أُدخ��ل عليه م��ن تعدي�لات ،عل��ى الرغم من
التواف��ق عل��ى صيغت��ه األساس��ية املنصفة
والضامن��ة الس��تقاللية النقاب��ة م��ع وزارة
اإلعالم بش��خص الوزير ملحم رياشي وكبار
معاونيه ،حيث مت إجناز املش��روع من خالل
تعاون مثمر ووفق معايير قانونية س��ليمة.
وم��ع أن جلس��ة مجلس الوزراء الس��ابقة لم
تتطرق إل��ى املش��روع ،وبعدما أمل��ت نقابة
احملررين في سحبه لدرس التعديالت وإبداء
الرأي فيها ،فوجئت بإدراجه من جديد حتت
البن��د الثالث في جلس��ة مجلس الوزراء يوم
اخلميس املقبل.
ل��ذا ،فإن النقابة تطالب الوزير رياش��ي
كون��ه الوزير املعن��ي باملبادرة ،إلى س��حب
مش��روع القان��ون ليتس��نى للنقابة درس��ه.
وتطال��ب رئي��س مجلس ال��وزراء وال��وزراء
التجاوب مع مطلبها هذا انطالقا ً من متسكها
باس��تقاللية نقابة احملررين والتي حت ّد منها
التعديالت التي أدخلت على هذا املشروع.

م��ن مقاطعةاالنتخابات ،وقد تصل إلىقطع
ت في ي��وم االنتخابات لعرقلة عملية
الطرقا 
االقتراع».
ولف��ت إل��ى «أنه��م ي��رون أن التصعي��د
قب��ل االنتخاب��ات هو التح��رك األكث��ر تأثيرا ً
ألنه��م يدرك��ون أن إرج��اء القان��ون إل��ى م��ا
بعد االنتخاب��ات ،س��يدفعهم لالنتظار أربع
س��نوات» .وأوض��ح ان��ه «ل��م ي��أت القانون
قبل االنتخابات ،لن يأتي بعدها .أصالً ،لوال
االنتخابات ملا طرح قان��ون العفو ،وإرجاؤه
يعني االنتظار أربع س��نوات أخرى إلى حني
وصول موع��د االنتخابات اجلديد» ،مضيفاً:
«حت��ول القانون إل��ى س��لعة انتخابية ،ولم
يطرح أساسا ً إال ألسباب انتخابية ،وبالتالي
فإنه مع تأجيله ستنتفي حظوظ إقراره قبل
انتهاء واليةمجلس النواب».

الجميل :نريد أن يكون
ّ
لبنان على الحياد

أ ّك��د رئي��س «ح��زب الكتائ��ب» النائ��ب
س��امي اجلمي��ل أنّ «الكتائب تري��د ان يكون
لبنان على احلياد بالنس��بة الى األزمات في
املنطقة وبخاصة في س��وريا» ،وقال« :كيف
تريدون ان حتيدوا لبن��ان إذا كنتم تدافعون
عن طرف معني في ه��ذه املعركة االقليمية؟.
نري��د ان يك��ون لبن��ان عل��ى احلي��اد ليهت��م
مبعاجلة مش��اكله االقتصادية واالجتماعية
والبيئي��ة ،ويهت��م بش��بابه ال��ذي ب��ات غير
ق��ادر عل��ى احلص��ول ق��رض س��كني ونحن
دفعنا كفاي��ة ثمن احلروب .نري��د للبنان أن
يأخذ عطلة ليعيد بناء نفسه بشرا ً وحجراً».
مواقف رئيس الكتائب جاءت خالل جولة له
شملت ترشيش ،زبوغا وزكريت.

علوش :الديمقراطية ربما
ليست من طباعنا

أوض��ح القيادي ف��ي «تيار املس��تقبل»
النائ��ب الس��ابق مصطف��ى عل��وش ،تعليقا ً
على اإلش��كال ا ّلذي حدث أم��س فيبخعون
 ،أنّ «احلم��اوة االنتخابية كان��ت دائما ً تظهر
في الش��مال بش��كل عام ،وهناك تنافس على
األقل بالنسبة إلىالضنية ،بني مرشحني من
ضيع��ة واحدة ،وحتديدا ً ف��ي بخعون؛ لذلك
قد حتدث هكذا أمور».

توجه لدى أهالي الموقوفين
اإلسالميين لمقاطعة االنتخابات

كش��ف وكيل ع��دد كبير م��ن «املوقوفني
اإلس�لاميني» احملاميمحم��د صبلوح إلى ان
«األهال��ي بدأوا بوضع خطة تصعيدية ،تبدأ

وجهة نظر
التوماهوك ال ُتسقط المنابر االنتخابية
بقلم :أمين حجازي
وقع ��ت الضرب ��ة العس ��كرية األميركي ��ة على س ��وريا دون تداعيات س ��لبية
عل ��ى الوضع اللبناني الذي يعيش حتت وطأة االنتخابات النيابية املقررة في
الس ��ادس م ��ن أيار القادم .حي ��ث إن تلك الضربة كانت مح ��دودة وقد ُض َ
بطت
بفعل التنس ��يق السياسي وامليداني الروس ��ي واألميركي على األرض السورية،
وبفعل التنس ��يق الروس ��ي ،الصهيوني الذي تواله هذه املرة الرئيس فالدميير
بوت�ي�ن الذي اتص ��ل برئيس حكومة الكيان الغاصب بنيام�ي�ن ننت ياهو طالب ًا
منه عدم زعزعة االستقرار في روسيا ،وفق ما قاله اإلعالم الرسمي الروسي.
وقد س ��ارت العملية االنتخابية حتى هذه الس ��اعة في مسارها الطبيعي،
حي ��ث تولى قادة القوى السياس ��ية الكبرى مخاطب ��ة جماهير الناخبني بغية
حشد أفضل تأييد للوائحهم املرشحة في مختلف الدوائر االنتخابية .وغابت
املواق ��ف احل ��ادة عن املنابر إال ف ��ي حدودها الدنيا ،حيث انتق ��د الرئيس نبيه
بري أداء الوزير جبران باس ��يل دون أن يس ��ميه ،متهم ًا إياه بتس ��خير امكانات
وزارة اخلارجي ��ة واملغترب�ي�ن ف ��ي خدمة مصالح تي ��اره السياس ��ي االنتخابية،
وذل ��ك ف ��ي اطالالت ��ه االنتخابية الوحي ��دة التي خاط ��ب فيه ��ا املغتربني .أما
رئي ��س احلكومة س ��عد احلريري ،فقد ج ��ال في املناطق وأعل ��ن معظم لوائح
تي ��ار املس ��تقبل في ش ��تى الدوائ ��ر ،ما خال دائ ��رة صيدا جزين الت ��ي ترك أمر
إعالنه ��ا لعمته الس ��يدة بهية احلريري .وقد بات تن ��اول حزب الله بالنقد في
ه ��ذه االحتف ��االت أمر ًا طبيعي� � ًا يتفهمه حت ��ى حزب الله ال ��ذي يدرك حجم
الهجمة التي يتعرض لها احلريري من قبل بعض املتطرفني في ساحته .وقد
مي ��ز احلريري دائرة بيروت الثانية بإقامة احتفال انتخابي في قصر قريطم،
ف ��ي محاول ��ة اس ��تثارة العواط ��ف الت ��ي جتلبها آث ��ار الرئيس رفي ��ق احلريري
ومكان س ��كناه .أما األمني العام حلزب الله الس ��يد حسن نصر الله ،فقد كثف
خطاباته األس ��بوعية ،ش ��ارح ًا جلماهي ��ر احلزب رهانات اخلص ��وم وعالقاتهم
اخلارجي ��ة ،متجاه�ل ً�ا االنتقادات التي يوجهها الرئيس س ��عد احلريري الذي
س ��بق أن رد عليه الس ��يد نصر الله ضاحك ًا في مناس ��بة سابقة« :ومن قال لك
اننا نريد أن نتحالف معك؟».
ويس ��هب رئيس حزب القوات اللبنانية س ��مير جعجع في شرح ما يسميه
حص ��ار ًا سياس ��ي ًا انتخابي ًا يقيد حزب ��ه ،عارض ًا ألهم االجن ��ازات التي حققها
وزراؤه الثالثة في احلكومة احلالية.
ويح ��ذو رئي ��س ح ��زب الكتائ ��ب س ��امي اجلمي ��ل ح ��ذو جعجع في ش ��رح
مالبس ��ات احلصار الذي يتعرض له حزبه ،مع التركيز أكثر وأكثر على فس ��اد
احلكومة والوزراء واملسؤولني عموم ًا ،علم ًا أنه يدرك أن كتلته النيابية احلالية
املؤلفة من خمسة نواب قد تتناقص نتيجة عوامل شتى.
وينشط الوزير جبران باسيل في التجوال شما ًال وجنوب ًا وجب ًال ،متحدي ًا
اخلصوم واحللفاء على حد سواء ،وواعد ًا نفسه بامتالك أكبر كتلة نيابية في
املجلس النيابي القادم.
وحده النائب وليد جنبالط ال يش ��عر باحلاجة الى مهرجانات انتخابية،
فيكتف ��ي بتغري ��دات عل ��ى تويت ��ر ال تخل ��و م ��ن الصراحة اجلارح ��ة في بعض
األحي ��ان .وان احتاج األمر ،فالنائب وائل أبو فاعور أو غيره قادرون على افهام
من يعنيهم األمر أن باب حاصبيا مير من عند وليد جنبالط ...فعلى الرئيس
سعد احلريري أن يعي هذه احلقيقة.
خالصة القول ،أن «صواريخ التوماهوك» املتوجهة الى األراضي الس ��ورية
لم تس ��قط املناب ��ر االنتخابية الش ��اهقة في بالد األرز ،واألم ��ور -احلمد لله-
تسير وفق ما هو مخطط في برنامج وزير االنتخابات نهاد املشنوق.

لقاء للماكينة االنتخابية للجماعة اإلسالمية في بيروت
اقام��ت اجلماع��ة اإلس�لامية
ف��ي بيروت لق��اء حاش��دا ً للماكينة
االنتخابي��ة ملرش��ح اجلماع��ة
الدكتور عماد احلوت ،وذلك مس��اء
اجلمع��ة  13نيس��ان اجل��اري ،في
قاعة مركز الدعوة اإلسالمية.
حتدث في اللقاء الشيخ محمد
طق��وش ،والنائ��ب الدكت��ور عم��اد
احلوت ،واملختار يوس��ف عيتاني،
والنائ��ب الس��ابق الدكت��ور زهي��ر
العبي��دي ،واألمني الع��ام للجماعة
اإلس�لامية الس��ابق األس��تاذ إبراهيم املصري .وافتت��ح اللقاء
بكلمة ألمني عام اجلماعة األستاذ عزام األيوبي.
واجمع��ت الكلم��ات عل��ى أهمي��ة املش��اركة الفاعل��ة في

االنتخابات من أجل إيصال الصوت اإلسالمي ،الذي يعبر عن
مطالب اللبنانيني ،وخصوصا ً أهالي بيروت.
واختتم اللقاء بدعاء للشيخ كمال طقوش.

لبنان :ألف ل.ل ،سوريا  50ل.س ،السعودية  5رياالت ،االمارات  7دراهم ،قطر  5رياالت ،الكويت  300فلس ،األردن  700فلس ،البحرين  500فلس ،اليمن  200ريال ،مصر  6جنيه،
السودان  3جنيه ،املغرب  10دراهم ،فرنسا يورو واحد ،انكلترا جنيه واحد ،الواليات املتحدة وبقية األقطار  1،5دوالر أو ما يعادلها.
داخل لبنان 75 :ألف ليرة لألفراد  100/ألف ليرة للمؤسسات

خارج لبنان 100 :دوالر للدول العربية  125 /دوالر ًا أوروبا  150 /دوالر ًا بقية أنحاء العالم (بالبريد اجلوي)
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كلمة األمان

انعق��دت ي��وم األح��د املاض��ي مبدينة الظه��ران ف��ي اململك��ة العربية
الس��عودية ،القمة التاسعة والعشرون ،مبشاركة ستة عشر ملكا ً ورئيسا ً
ومندوب��اً ،وحمل��ت اس��م «قم��ة الق��دس» بطلب م��ن امللك س��لمان بن عبد
العزيز ،الذي تس��لم رئاس��ة القمة ،بعد أن توالها املل��ك األردني (عبد الله
الثان��ي) للعام املاضي ،ما أش��اع جوا ً من التفاؤل بأن القمة س��وف تكون
لها مواقف ومبادرات حاس��مة إزاء القضية الفلسطينية ،والقدس الشريف
على وجه اخلصوص.
ويذك��ر املراقبون أن مؤمتر القمة العربية ب��دأ في القاهرة عام ،1964
وكما أن املؤمتر األخير لم يضع حدا ً لالنقسام العربي القائم حول القضايا
الكب��رى ،حت��ى أزم��ة االنقس��ام اخلليجي الت��ي جتلت باحلص��ار العربي
املف��روض على قطر ،ف��إن القمة العربي��ة الوحيدة التي يس��جلها التاريخ
ه��ي قمة الالءات الث�لاث ،التي انعقدت ف��ي اخلرطوم ع��ام  1967بعد ما
يس��مى «النكبة» التي أس��قطت في يد العد ّو الصهيوني األراضي العربية
الت��ي بات��ت محتلة ،في الضف��ة الغربية واجلوالن وش��به جزيرة س��يناء
وقط��اع غزة .ول��م حتمل القمم التالية أيّ جديد ،س��واء بالنس��بة للقضية
الفلس��طينية أو س��واها ،مبا في ذل��ك «قمة الظهران» الت��ي أعلن فيها امللك
س��لمان عن تبرعه مبائة وخمس�ين ملي��ون دوالر ألوقاف مدين��ة القدس،
وخمس�ين أخرى لوكالة اغاث��ة الالجئني .أما بقية ما ص��در عن القمة فهي
مج��رد خطب لعدد م��ن الزعماء العرب ،ل��م حتمل جديداً ،ول��م تصحح ما
صدر عن عدد من املسؤولني العرب ،ال سيما إزاء القضية الفلسطينية.
يعرف اجلميع أن البيان اخلتامي للقمة العربية متت صياغته قبل أيام
من انعقاد القمة ،وأن بعض وزراء اخلارجية العرب ،وبعض مساعديهم،
عق��دوا اجتماعات مبدينة الرياض (حيث كان مق��ررا ً عقد القمة) ،وأجازوا
صيغة البيان اخلتامي للمؤمتر ،وأن امللوك والرؤس��اء اطلعوا على البيان
قب��ل تالوته في اجللس��ة العامة ،وبالتالي فإن البيان ل��م يأت بجديد ،بل
إن األم�ين الع��ام جلامعة الدول العربية (أحمد أبو الغيط) خاض س��جاال ً
حادا ً على مس��مع من اإلعالميني مع ولي العهد الس��عودي األمير محمد بن
سلمان بناء على املواقف التي أطلقها ابن سلمان خالل جولته األمريكية -
األوروبية ،مما أحرج املوقف العربي إزاء الصراع مع العد ّو اإلس��رائيلي ،ال
سيما مع اململكة العربية السعودية ،القطر املضيف للمؤمتر.
وكتعبي��ر عن تناق��ض املوقف الس��عودي مع ما صدر ع��ن القمة ،فقد
نش��رت صحيفة الرياض (ش��به الرس��مية) مقاال ً بعنوان «قمة الظهران..
س�لام مع إس��رائيل ومواجهة مع إيران» بقلم نائب رئيس حتريرها ،جاء
في��ه« :اليوم ال خي��ار أمام العرب س��وى املصاحلة مع إس��رائيل ،وتوقيع
اتفاقية س�لام ش��املة ،والتف��رغ ملواجهة املش��روع اإليراني ف��ي املنطقة،
وبرنامجه��ا النووي ،ووض��ع ح ّد لتدخالته��ا في الش��ؤون العربية ،وهو
خيار ال يقبل أي تبرير أو تأخير أو حتى مساومات ومزايدات على القضية
الفلسطينية ،ألن إيران تشكل تهديدا ً مباشرا ً على الكل».

مؤتمر القمة العرب ّية
والقضية الفلسطين ّية
القرارات ..والتوصيات

ال أري��د هنا التوس��ع في مناقش��ة املوقف العربي من إيران ،وال س��يما
موقفها إزاء النظام السوري واحلرب الدائرة على األراضي السورية ،كذلك
فق��د تكون إلي��ران مش��اريعها اإلقليمي��ة أو الطائفية واملذهبي��ة ..لكن أين
منها املش��روع الصهيوني ،الذي زرع في املنطقة «دولة إس��رائيل» ،وش ّرد
الشعب الفلس��طيني ،وما زال يقتل هذا الش��عب ،بدعم وتأييد من عدد من
ال��دول الكب��رى ،وعلى رأس��ها الواليات املتح��دة األميركي��ة .وهي ترفض
االلت��زام حت��ى بالق��رارات الدولي��ة الصادرة ع��ن األمم املتح��دة ومجلس
األم��ن الدولي ،وهذه القرارات (كما أش��ار محمود عباس في خطابه باألمم
املتح��دة) بلغ عددها  750قرارا ً للجمعية العامة لألمم املتحدة ،و 86قرارا ً
ملجل��س األمن الدولي ..كله��ا تهدف الى ايجاد حل للقضية الفلس��طينية..
فأي��ن هي القرارات الت��ي تضمنها البي��ان اخلتامي للقم��ة العربية ..وأين
ه��ي القرارات الص��ادرة عن القم��ة من املواق��ف والتصريح��ات التي أدلى
به��ا ولي العهد الس��عودي ال��ذي كان يتجول ف��ي قاعة املؤمت��ر ويجلس
خلف رئيس جلس��اته امللك س��لمان؟! بل أي��ن هي املاليني الت��ي تبرع بها
امللك س��لمان لألوق��اف املقدس��ية ولوكالة اإلغاث��ة الدولية م��ن املليارات
التي أعطي��ت للرئيس ترامب خالل زيارته للرياض ف��ي  21أيار من العام
املاضي ،ومليارات الدوالرات التي دعم بها األمير محمد بن س��لمان اإلدارة
األميركية خالل زيارته الش��هر املاضي للواليات املتحدة األميركية ..وهي
الداعم الرئيس��ي للكيان الصهيوني واعتداءاته على الش��عب الفلسطيني
وكل أقطار العالم العربي!!
أي��ن ه��ي القم��ة العربية م��ن قضاي��ا األمة العربي��ة؟! س��واء في ذلك
اخلالف��ات البين ّية بني األقط��ار العربية أو اخلالفات مع اخلارج ،ال س��يما
ال��دول الغربي��ة أو الش��رقية الكبرى ..فمؤمت��ر القمة ،س��واء قمة الرياض
أو الظه��ران أو القاه��رة أو غيرها ،ينبغي أن يعالج القضاي��ا العربية أوالً،
بدءا ً بالقضايا الداخلية لألقطار العربية ،مثل األوضاع في سوريا أو ليبيا
أو اليم��ن ،وقضايا األقطار العربي��ة مع بقية أقطار العال��م ،بدءا ً بالقضية
الفلسطينية ،ومنها العالقات العربية اإليرانية.
أس��س العرب منذ أربعينات القرن املاض��ي «جامعة الدول العربية»،
وأقام��وا للجامع��ة مؤسس��ات ومراكز لألبح��اث االقتصادي��ة والتربوية،
ومؤمت��رات لل��وزراء املختص�ين ،وال س��يما وزراء اخلارجي��ة والداخلية،
بعضه��ا معط��ل وبعضها اآلخر م��ا زال مي��ارس أداءه ال��دوري النظامي..
لكن مؤمتر القمة هو نقطة انطالق كل هذه املؤمترات واملؤسس��ات ،وجدير
بالقم��ة العربي��ة أن تتابع أداء مؤسس��اتها ،ال أن يكتفي امللوك والرؤس��اء
مبجرد االس��تماع للخطب في جلس��ات االفتتاح ..فنحن أمة واحدة ،لغتنا
واح��دة ،وقضايان��ا وهمومنا واح��دة ..حريّ بن��ا أن نتابع ه��ذه القضايا
والهم��وم ،وان جند لها حلوال ً وعالجات ،ال أن يكون بأس��نا بيننا ش��ديداً،
وأن ننكف��ئ عل��ى أنفس��نا ونترك الس��احة لعد ّونا كي يس��تغل مش��اكلنا
لتحقيق مصاحله ومعاجلة قضاياه.

مع اقتراب موعد االنتخابات..

معارك الصوت التفضيلي تشت ّد ..ومحاوالت لحصر التمثيل
بقلم :وائل جنم

قراب��ة أس��بوعني وتفتح أق�لام االقت��راع أبوابها
للناخبني لإلدالء بأصواتهم ف��ي االنتخابات النيابية
التي جت��ري هذه امل��رة خالفا ً للم��رات الس��ابقة وفقا ً
لقانون هجني يجمع بني النسبية واألكثرية .النسبية
في م��ا يتصل بتمثي��ل اللوائح التي جمع��ت طيفا ً من
القوى السياس��ية واملستقلني ،واألكثرية في ما يتصل
بتمثيل الالئحة بع��د فوزها مبقعد نيابي أو أكثر ،وقد
عُ بِّر عن هذا االختيار مبا ُسمِّي الصوت التفضيلي.
هذا القانون اجلديد سيخلط هذه املرة األمور ،بل
خلطها ،بش��كل كام��ل .فاملتحالفون ف��ي الئحة واحدة
«يقاتل��ون» مع��ا ً م��ن أج��ل تأم�ين العتب��ة التمثيلية
لالئح��ة ،مبعن��ى تأم�ين مقع��د أو أكث��ر لالئح��ة التي
ينض��وون ف��ي إطاره��ا ،ومن ثم تب��دأ عملي��ة «قتال»
أخرى في ما بينهم ليكون املقعد الذي كسبته الالئحة
من نصيب كل واحد منه��م ،وهو «قتال» على الصوت
التفضيلي بينهم.
إذاً ،ه��ي معرك��ة لوائ��ح أوالً ،وم��ن ث��م ،أو رمب��ا
بالتوازي ،ه��ي معركة أفراد ضم��ن الالئحة الواحدة.
لذل��ك نرى أن املرش��حني يعمل��ون ف��ي كل الدوائر ك ٌل
على ح��دة .كل مرش��ح له ماكينت��ه االنتخابي��ة ،وله
جمه��وره ،وله منطقت��ه التي يعم��ل فيه��ا ،وال يلتفت
إل��ى املنطق��ة األخ��رى التي تك��ون ج��زءا ً م��ن دائرته
االنتخابي��ة .وم��ن هنا جن��د أنه إل��ى جان��ب املعارك
ب�ين اللوائح ،هناك املعارك بني املرش��حني املتواصلة
ف��ي كل املناطق ،التي يتس��ابق فيها أعض��اء الالئحة
الواح��دة على كس��ب أصوات الناخبني ،وال س��يما في
املناط��ق الرمادية التي ال ُيظهِر فيها الناخبون أي والء
ألية جهة سياس��ية ،ويتمتعون بش��يء من احليادية

أو االس��تقاللية ،فن��رى أن املرش��حني يتس��ابقون
خلط��ب ود هؤالء الناخب�ين ،وهذا ينطب��ق أيضا ً على
القوى السياس��ية التي لم ّ
ترش��ح في بعض الدوائر،
ولها حض��ور فاعل فيها ،جند أيضا ً ان املرش��حني من
الالئحة الواحدة يتسابقون إلى هذه القوة السياسية
يخطب��ون ودّه��ا ويري��دون كس��ب أصواته��ا مقدمني
التعهدات ومغدقني الوعود.
عل��ى ه��ذا األس��اس يواص��ل املرش��حون جميعا ً
تقريبا ً معركتهم االنتخابية ،محاولني كس��ب الصوت
التفضيل��ي إليهم على حس��اب زمالئهم ف��ي الالئحة،
وه��ي حالة وإن كان فيها ش��يء م��ن التقدير ألصوات
الناخب�ين ،خالف��ا ً للم��رات الس��ابقة حي��ث كان��ت
األهمي��ة تعطى ومتن��ح للمرجعيات السياس��ية التي
كانت تش�� ّكل «مح��ادل» غير مكترثة ألص��وات الناس
وهمومها ف��ي ظل القانون األكثري ،وكان املرش��حون

يس��عون إل��ى كس��ب ود تل��ك املرجعي��ات بعي��دا ً عن
الناس ،ف��إن القانون اليوم في ظل الصوت التفضيلي
أجبر املرش��حني على التواصل املباش��ر مع الناخبني،
متجاوزي��ن بذلك تل��ك املرجعيات ،ولع�� ّل ذلك عالمة
فارقة في هذا القانون أعطى للناخبني حيثية مباشرة
ومه ّم��ة .إال أن الش��يء الس��لبي ف��ي هذا القان��ون ،أن
عنص��ر املال املس��تخدم لكس��ب الص��وت التفضيلي،
والذي بات يتكشف شيئا ً فش��يئا ً بدأ يفسد أخالقيات
كانت سائدة ،على الرغم من كل السلبيات التي كانت
تكتن��ف القوان�ين والتجارب الس��ابقة .فاليوم يجري
احلديث علنا ً بواس��طة «العرض والطلب» في مسألة
ش��راء األصوات االنتخابية وبيعها ،واحلديث يجري
ف��ي كل البلد عن رش��وة انتخابية في معظ��م الدوائر،
وأخطر ما في هذه املس��ألة أنها تضرب وتنسف القيم
التي قام��ت عليها مجتمعاتنا س��ابقاً ،وتق��دّم مكانها

املصلحة الضيقة والشخصية واملؤقتة ،التي قد يعود
املواطن الناخب ويدفع ثمنها أضعافا ً مضاعفة ،وهذه
بالطب��ع ظاهرة غير صحية جتعل من االس��تحقاقات
االنتخابي��ة واملجل��س التمثيلية مس��تقبالً حكرا ً على
الذين يتمتعون بثروات كبي��رة وهائلة ،وهؤالء غالبا ً
ما يكونون أميل إلى حتقيق مصاحلهم اخلاصة ،وأقدر
عل��ى اإلمس��اك بالبلد ،واإلض��رار باملواطن .ل��ذا ،فإن
معركة الص��وت التفضيلي التي تدور بني املرش��حني
الي��وم هي فرص��ة حقيقي��ة للناخبني ملن��ح أصواتهم
وثقته��م ملن يج��دون فيه فرصة حقيق��ة للتغيير نحو
األفضل إلنقاذ البلد مما يعانيه من فساد.
عل��ى جانب آخر جتري معركة م��ن نوع آخر بني
اللوائ��ح االنتخابية قبل فت��ح صناديق االقتراع ،على
الرغم م��ن إقفال اللوائ��ح .هدف املعركة ه��ذه معركة
إقناع بعض املرشحني في اللوائح املنافسة بالعزوف
عن االستمرار باملعركة االنتخابية ،وسحب ترشيحهم
من املعركة (بعيدا ً عن املعطى القانوني) عبر اإلعالن
عل��ى املأل أنهم عزفوا عن االس��تمرار ،وبالتالي جتيير
أص��وات ناخبيهم إل��ى لوائح أخرى ،وإلى مرش��حني
آخري��ن ف��ي موض��وع الص��وت التفضيل��ي ،وه��ذه
باملناس��بة معرك��ة س��تظل مس��تمرة ومتواصلة إلى
حلظ��ة إقف��ال صنادي��ق االقت��راع ،ويمُ ��ا َرس في هذه
املعرك��ة أنواع م��ن الترغيب والترهي��ب .الترغيب من
خالل اإلغ��داق املال��ي والوعود ،والترهي��ب من خالل
املمارس��ات التي ميكن أن جتري بح��ق مناصري تلك
اللوائ��ح ،أو حتى املرش��حني فيها ،وهن��اك العديد من
االش��كاالت الت��ي حصل��ت ف��ي بي��روت وفي الش��مال
واجلن��وب والبق��اع وتن��درج في ه��ذا اإلطار .ه��ي إذا ً
مح��اوالت حلص��ر التناف��س االنتخابي به��دف زيادة
احلاصل االنتخابي لالئحة من اللوائح ،أو بهدف قطع
الطريق على متثيل لوائح أخرى.
امله��م ف��ي كل هذا املش��هد االنتخابي ال��ذي يزداد
حماوة يوما ً بعد يوم أن يكون هذا االس��تحقاق فرصة
للناخبني لتش��كيل بداية للخروج من أتون هذا النفق
املظل��م ،وإال ف��إن اجلميع قد يصحون صباح الس��ابع
من أيار على مش��هد قد يكون أكثر مأساوية من املشهد
لذي نعيشه من سنوات}.
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صراعات الشوارع ..هل ُتنقذ أحزاب السلطة من مآزقها؟
مع اقت��راب موعد إج��راء االنتخاب��ات النيابية في
السادس من شهر أيار القادم ،بدأت احلمالت االنتخابية
منحى آخر.
تأخذ
ً
فبعد االنتهاء من عملية تشكيل اللوائح االنتخابية
في كل املناطق واحملافظات ،واتضاح صورة التحالفات
بني القوى املختلفة ،اجتهت القوى السياسية الى العمل
عل��ى األرض بغي��ة تأمني األص��وات الالزم��ة للوائحها،
وخصوص��ا ً الص��وت التفضيل��ي ال��ذي ميث��ل الهاجس
األكب��ر للوائح الكب��رى ،وهو م��ا أدخل أعض��اء الالئحة
الواح��دة ف��ي تنافس مباش��ر ،كما هو احل��ال في الئحة
املستقبل في طرابلس بني النائبني سمير اجلسر ومحمد
كبارة ،والنائب سليم كرم مع تيار املردة ،دون أن ننسى
اخلالف الصامت بني الرئيس متام سالم وتيار املستقبل
ف��ي بيروت بش��أن أولوي��ة إعط��اء الص��وت التفضيلي
لالئحة املس��تقبل للرئيس س��عد احلريري والوزير نهاد
املش��نوق ،فيما يج��ري تغييب الرئيس س�لام تفضيليا ً
وإعالمياً.
ف��ي ظ��ل ه��ذا الواق��ع ،ب��رزت عل��ى األرض ح ّم��ى
التصريح��ات واملواق��ف اإلعالمي��ة واإلعالني��ة الت��ي
تط��اول اللوائ��ح املنافس��ة ،حي��ث يج��ري توزي��ع تهم
اخليانة والعمال��ة واالرتزاف باجلملة واملفرق ،والالفت
تراف��ق احلمالت اإلعالمية للوائح الس��لطة مع حتركات
واس��تفزازات تطاول املرشحني في اللوائح األخرى ،وقد
وص��ل األمر ال��ى حد اعت��داء أنصار تيار املس��تقبل على
املرش��ح على الئحة كرامة بيروت رجا الزهيري ،وكذلك
حص��ل اعت��داء على املرك��ز االنتخاب��ي لالئح��ة بيروت
الوط��ن ف��ي منطق��ة ك��راكاس ،كذل��ك اعتب��رت جري��دة
املس��تقبل أن هدف مرش��حي اللوائح األخرى «هو «شق
الص��ف» البيروتي خدمة ألجندة «ح��زب الله» والنظام
الس��وري» ،واتهم��ت اللوائح املنافس��ة لها ف��ي بيروت
بأنها لوائح «الوصاية» السورية.
والس��ؤال الذي يطرح نفس��ه هو :مل��اذا تلجأ لوائح
الس��لطة الى اتهام منافسيها ،وهل بهذه الطريقة حتمي
لبنان؟
من الطبيعي في احلم�لات االنتخابية ،وخصوصا ً
النيابي��ة ،أن جت��ري عملي��ة ش��د العص��ب االنتخاب��ي
للناخبني باس��تخدام لغ��ة قوية ،وخصوص��ا ً في وجه
املنافسني.
لكن أن تس��تغل القوى املمس��كة بالس��لطة نفوذها
الرسمي من أجل الدعاية االنتخابية وتوجيه االتهامات
للوائح املنافس��ة لها ،حتى تصل األمور الى حد االعتداء
املباش��ر على األش��اص واملراكز املنافس��ة ،فهذا ال يدخل
ب��أيِّ حال م��ن األح��وال ف��ي إط��ار احلم�لات اإلعالمية
واملواقف القانونية والدميوقراطية.
ففي اإلطار اإلعالمي يجري اتهام اخلصوم باخليانة
ّ
بغض النظر
والعمال��ة ،وهذا ير ِّتب مالحقات قانوني��ة،
ع ّما إذا كانت هذه االتهامات صادقة أو كاذبة.
فتيار املس��تقبل يتهم باقي اللوائح املنافسة له في
بي��روت بأنها ضمن «طابور الوصاية» الذي يس��تهدف
«ش��ق الصف البيروت��ي» خدم��ة ألجندة «ح��زب الله»
والنظام الس��وري الهادفة ،حتت مس��ميات وش��عارات
حتاك��ي ت��ارة الدف��اع ع��ن الكرام��ة البيروتي��ة وأخرى
ال��ذود عن عاصمة الوط��ن ،الى حتقي��ق ماكينة احلزب
االنتخابي��ة في  6أيار  2018ما عجزت عنه ماكينته في
 7أيار .»2008
والهدف من ه��ذه املواقف االتهامية إبعاد الناخبني
عن اللوائح املنافس��ة لتيار املس��تقبل ،ول��و عبر االتهام
بالعمالة واخليانة للوطن.
والالفت أن هذه االعتداءات حتصل بغطاء رس��مي،
فبعد كل اعتداء ُتلقي القوى األمنية القبض على املعتدى
عليهم فيما ُيترك املعتدون أحراراً.
وهناك ما هو أخطر من هذه االعتداءات ،هو محاولة
ش��راء الذمم واألصوات عبر املال االنتخابي الذي يجري
توزيع��ه بكثرة عبر وس��ائل ع��دة ،مثل دف��ع مبلغ 500
دوالر ثمن��ا ً للخيم��ة االنتخابي��ة ،واالتص��ال بالناخبني
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وع��رض أموال مقابل خدمات محدودة ،وهذا كله يجري
حتت أع�ين هيئة اإلش��راف على االنتخاب��ات التي جتد

نفس��ها عاجزة عن فعل أي شيء لوقف هذا التمادي في
خرق قانون االنتخابات.

وال تقتصر اخلروقات على تيار املستقبل ،فـ«حزب
الل��ه» اتهم خصومه ف��ي منطقة بعلب��ك  -الهرمل بأنهم
لوائ��ح جبه��ة النص��رة وداع��ش ،وه��و ما يعن��ي اتهام
املنافس�ين باخليان��ة العظمى ،وال ننس��ى م��ا جرى مع
الش��يخ عباس اجلوه��ري في األم��ن العام م��ن توقيف
بحجة جتارة املخدرات وم��ن ثمة محاولة االعتداء على
مرافقه الشخصي من قبل مجهولني.
وف��ي نفس الس��ياق ،يتحرك التي��ار الوطني احلر،
حيث أعاد الوزير جبران باسيل نبش اخلالف في حرب
اجلبل من أجل كس��ب أصوات الناخبني املسيحيني فقال
«إن تياره ليس معنيا ً باملصاحلة ،بل الذين سالت الدماء
عل��ى أيديهم» ،وهو ما دفع الوزي��ر غازي العريضي الى
الرد عليه بالقول« :احلقد والغباوة ليسا ضماناً .احلقد
والغب��اوة مرضان قاتالن ،فكيف إذا اجتمع املرضان في
شخص أو جهة؟».
باختص��ار ،أح��زاب الس��لطة تس��تخدم التجييش
اإلعالم��ي جل��ذب الناخب�ين ،وه��ذا ي��دل عل��ى أن ه��ذه
األحزاب مأزومة ،وتخش��ى أن تأت��ي نتائج االنتخابات
بغير توقعاتها .فهل يصوت اللبنانيون للتغيير؟}
بسام غنوم

التيار الوطني الحر واالنتخابات :التحالفات المتناقضة والمشروع المستقبلي؟
أث��ارت التحالف��ات االنتخابي��ة املتناقض��ة
الت��ي عقده��ا التيار الوطن��ي احلر ف��ي كل املناطق
اللبنانية ،الكثير من عالمات االس��تفهام واألس��ئلة
في األوساط السياسية واإلعالمية اللبنانية ،وأدت
هذه التحالفات إلى التش��كيك مبصداقية املشروع
السياس��ية املس��تقبلي الذي يطرحه التي��ار ،والى
البحث عن األهداف التي تقف وراء الس��عي للجمع
بني التي��ار ومعظ��م الق��وى السياس��ية واحلزبية
ف��ي الدوائر االنتخابي��ة والت��ي كان يخوض معها
صراعا ً سياسيا ً أو حزبياً.
فم��ا األس��باب الت��ي أدت بالتي��ار الوطني إلى
إقام��ة مث��ل ه��ذه التحالفات ف��ي مختل��ف الدوائر
االنتخابية؟ وما هو املشروع السياسي املستقبلي
الذي يطرحه التيار في مرحلة ما بعد االنتخابات؟
وهل صحيح أن معركة رئاسة اجلمهورية وتشكيل
أوس��ع كتلة نيابية هما الهدف األساسي وراء هذه
التحالفات املتناقضة؟

أجواء التيار الوطني

بداي�� ًة ،م��ا ه��ي األس��باب الت��ي أدت بالتي��ار
الوطني احلر إلى إقامة حتالفات انتخابية مع قوى
سياسية متنوعة في مختلف الدوائر االنتخابية؟
وقبل االجابة عن هذا الس��ؤال ،ال ب ّد من إعطاء
من��اذج مختصرة ع��ن حتالفات التي��ار في بعض
الدوائر:
 -1في بيروت الثانية حتالف التيار مع حزب
الله وحركة أمل وجمعية املشاريع (األحباش).
 -2ف��ي بعب��دا م��ع حرك��ة أم��ل واحل��زب
الدميقراطي.
 -3في صيدا مع اجلماعة اإلسالمية والدكتور
عبد الرحمن البزري.
 -4في اجلن��وب الثانية (ص��ور  -الزهراني)
مع املهندس رياض األسعد في مواجهة حركة أمل
وحزب الله.
 -5ف��ي اجلن��وب الثالث��ة (مرجعي��ون -
حاصبيا ،النبطية  -بنت جبيل) مع الش��خصيات
املستقلة ضد الئحة احلزب واحلركة.
 -6في عكار حتالف مع اجلماعة اإلسالمية.
 -7في الكورة  -بشري  -زغرتا  -البترون مع
ميشال معوض وبدعم من تيار املستقبل.

 -8ف��ي البق��اع الغربي دع��م النائب الس��ابق
إيل��ي الفرزلي املتحالف مع حرك��ة أمل وحزب الله
وعبد الرحيم مراد وفيصل الداود.
 -9ف��ي الش��وف  -عاليه حتالف م��ع احلزب
الدميقراطي اللبناني والل��واء علي احلاج والنائب
السابق زاهر اخلطيب في مواجهة احلزب التقدمي
االشتراكي  -تيار املستقبل  -والقوات.
ح��ول هذه التحالف��ات املتناقضة يقول مصدر
قي��ادي ف��ي التي��ار الوطن��ي احل��ر« :إن حتالفاتنا
االنتخابي��ة اقتضته��ا احلس��ابات االنتخابي��ة في
كل دائرة على حده ،فالهدف األساس��ي للتحالفات
حتصي��ل احلاص��ل االنتخابي وإيص��ال أكبر كتلة
ّ
بغ��ض النظر عن مدى
نيابية ال��ى البرملان املقبل،
التقارب أو التباعد السياسي مع القوى األخرى».
ويعتب��ر املصدر «ان هذا التنوع في التحالفات
يؤكد ق��درة التيار على التواصل م��ع جميع القوى
احلزبي��ة والسياس��ية ،وان حتالفات��ه األساس��ية
(س��واء مع حزب الل��ه أو تيار املس��تقبل أو القوات
اللبناني��ة) ال متنع��ه من اتخاذ خي��ارات انتخابية
مناطقي��ة ق��د تتناق��ض أحيان��ا ً م��ع املواق��ف
السياسية».
وال ينفي املصدر «ان يكون وراء هذه التحالفات
تش��كيل كتلة نيابية واس��عة تدع��م العهد احلالي
برئاس��ة العماد ميشال عون وتشكل قوة سياسية
ونيابية فاعلة في املرحلة املقبلة».
ورغم االنتقادات القاسية التي يوجهها املصدر
القي��ادي لقان��ون االنتخابات احلال��ي والذي أدى
إل��ى صراعات داخ��ل الكتل واللوائ��ح ،فإنه يعتبر
«ان أهمية هذا القانون انه س��مح للناخب ان يكون
له دور مؤثر في االنتخابات احلالية ،وان املرش��ح
اليوم أصب��ح بحاجة لالقتراب أكث��ر من الناخبني
واحلرص على التواصل معهم واالس��تماع آلرائهم
ومالحظاته��م ،وه��ذا القان��ون يحدِّد بش��كل دقيق
حجم القوى السياس��ية واحلزبي��ة في كل املناطق
من خالل اعتماد النس��بية التي تس��اهم في تطوير
الواقع االنتخابي مستقبالً».

أي مشروع مستقبلي؟

لكن ماذا عن املش��روع السياس��ي املس��تقبلي
للتي��ار الوطن��ي احل��ر؟ وكيف س��تكون حتالفاته

السياسية واحلزبية؟ وماذا عن العالقة مع حزب
الل��ه وحرك��ة أمل وتي��ار املس��تقبل وبقي��ة القوى
احلزبية؟
يؤك��د املص��در القي��ادي ف��ي التي��ار الوطن��ي
احل��ر «ان املش��روع السياس��ي األساس��ي للتي��ار
في املرحل��ة املقبلة يتركز على تعزي��ز دور الدولة
اللبناني��ة ومحارب��ة الفس��اد وحتقي��ق االص�لاح
الشامل ودعم موقع رئاسة اجلمهورية».
وال ينف��ي املص��در «اهتم��ام التي��ار باملطالبة
بحقوق املسيحيني في الدولة في هذه املرحلة ،ألن
الواقع القائم اليوم ه��و واقع طائفي ،وأن املطالبة
بحق��وق املس��يحيني ال يتناق��ض م��ع الش��عارات
الوطنية التي يرفعها التيار».
وحول العالقة مع حزب الله يؤكد املصدر «أن
ه��ذا التحالف قائم ومس��تمر حتى لو برزت بعض
التباين��ات واخلالف��ات أحيان��اً ،وإن تبني احلزب
للمعركة ضد الفساد سيساعد في ايجاد مساحات
مش��تركة بني الفريقني ،لكن علين��ا ان نراقب كيف
سينعكس ذلك على حتالفات احلزب ومواقفه».
ويتحدث املص��در بوضوح عن وج��ود تباين
وخالف��ات مع حرك��ة أمل والرئيس نبي��ه بري في
بع��ض املواق��ف ،ويش��ير ال��ى أن معركة رئاس��ة
املجل��س النياب��ي ل��م حتس��م حالي��اً ،وان املوقف
من ترش��يح الرئيس نبي��ه بري لرئاس��ة املجلس
س��يتخذ بعد اج��راء االنتخاب��ات وكل االحتماالت
قائمة.
وح��ول العالقة مع «تيار املس��تقبل» ،يش��ير
املص��در ال��ى «أن التق��ارب الذي حص��ل من خالل
التس��وية الت��ي متت ب�ين الرئيس العماد ميش��ال
ع��ون والرئيس س��عد احلري��ري والت��ي أدت إلى
االنتخابات الرئاس��ية وتش��كيل احلكومة ،ال يزال
قائماً ،وهناك نقاط مش��تركة عديدة بني الفريقني،
م��ا قد ي��ؤدي الى مزي��د من التق��ارب ف��ي املرحلة
املقبلة ،وال سيما من أجل تعزيز االستقرار الداخلي
واحلصول على دعم إقليمي دولي للبنان».
ويوض��ح املص��در أن��ه «بع��د االنتخاب��ات
الرئاسية ووصول العماد ميشال عون الى رئاسة
اجلمهوري��ة ،دخلنا في مرحلة جدي��دة في لبنان،
ونح��ن منفتح��ون على جمي��ع القوى السياس��ية
واحلزبي��ة ،وم��ا يهمنا ف��ي املرحلة املقبل��ة تعزيز
الوض��ع الداخل��ي اللبنان��ي والعمل لبن��اء الدولة
وإبع��اد لبن��ان عن صراع��ات املنطق��ة ،وليس لنا
مصلح��ة حالي��ا ً بفت��ح ص��راع ح��ول العالقة مع
سوريا بانتظار حسم األمور هناك».
هذه األجواء التي يتحدث عنها املصدر القيادي
ف��ي التي��ار الوطن��ي احلر تؤك��د أننا س��نكون في
املرحل��ة املقبلة أمام أداء جديد للتيار وان خياراته
السياس��ية س��تكون مفتوحة على كل االحتماالت
وان ما بعد االنتخاب��ات ليس بالضرورة أن يكون
مثل ما قبل االنتخابات.
فهل يحقق التيار مش��روعه السياسي اجلديد
أم يصطدم بالواق��ع اللبناني الداخلي والتطورات
املتسارعة في املنطقة؟}
قاسم قصير
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البنتاغون :ضربتنا العسكرية في سوريا لم تواجهها موسكو وال ن ّية لتوسيعها
أعل��ن مس��ؤوالن أمريكي��ان ب��ارزان بالبنتاغون
أن الضرب��ة العس��كرية لس��وريا لم تواج��ه من جانب
موس��كو ،وال نية لتوس��عها بخالف اس��تهداف مواقع
مرتبط��ة بترس��انة األس��لحة الكيمياوي��ة للنظ��ام
السوري.
ج��اء ذل��ك في مؤمت��ر صحف��ي عقد يوم الس��بت،
بحضور وزير الدفاع األمريكي جيمس ماتيس ،رئيس
هيئ��ة األركان املش��تركة األمريكي��ة اجلن��رال جوزيف
دانف��ورد ،لتق��دمي معلوم��ات ع��ن طبيع��ة العملي��ات
العس��كرية الت��ي جتري ف��ي س��وريا بواس��طة قوات
متحالف��ة م��ن الواليات املتح��دة وفرنس��ا وبريطانيا،
وقال وزير الدفاع األمريكي ،جيمس ماتيس في املؤمتر
إن ق��وات ب�لاده حتركت م��ع احللفاء لردع اس��تخدام
النظام الس��وري لألس��لحة الكيمياوية وتدمير بنيتها
التحتية في سوريا ،وأكد أن بالده واثقة من مسؤولية
النظام السوري عن الهجوم الكيماوي األخير وقتل 78
مدنيا ً على األقل وأصيب املئات ،جراء هجوم كيميائي
نفذه النظام الس��وري عل��ى مدينة دوم��ا ،في الغوطة
الشرقية بريف دمشق.
وشدد ماتيس ،على أن الضربات تستهدف مواقع
للنظ��ام الس��وري ،مضيف��اً« :اتخذن��ا كل االحتياطات
لتفادي اخلس��ائر بني املدنيني» .وأضاف« :لن نوس��ع
ضرباتنا خارج إطار أهداف محددة مرتبطة بالس�لاح
الكيمياوي في س��وريا» ،مؤك��دا ً أن بالده لن تتردد في
توجيه ضربات مماثلة في املستقبل.
وأكد أن تلك الضربة العس��كرية من أجل تقويض
النظام الكيماوي للنظام االسوري ودفعه إلى التراجع،
مجددا ً احلديث عن أنه ليس هناك أية نية لتوسيعها
وس��بق أن وجه��ت واش��نطن الع��ام املاض��ي
ضرب��ة عس��كرية أمريكية ش��بيهة ملواقع س��ورية ردا ً
على اس��تخدام نظام بش��ار األس��د الس�لاح الكيماوي
بسوريا.
فيما قال رئيس هيئة األركان املش��تركة األمريكية
اجلن��رال جوزيف دانف��ورد ،باملؤمت��ر الصحفي ذاته،
إن الضرب��ة العس��كرية ف��ي س��وريا مس��تمرة حت��ى
تدمي��ر جمي��ع املواق��ع املس��تهدفة ،دون حتديد موعد
بعينه .وحتدث عن اس��تهداف قوات بالده مع احللفاء

مواقع منها مصنع مرتبط بتصنيع أس��لحة كيمياوية
بس��وريا ،دون تفاصيل أكثر .ونف��ى أن يكون مت إبالغ
روس��يا مس��بقا ً باأله��داف املق��ررة ،مش��يرا ً إل��ى أن��ه
ل��م يطلع عل��ى أي دور روس��ي ف��ي مواجه��ة الضربة
العسكرية باستثناء الدفاعات السورية.
وحتفظ كل من املسؤولني األمريكييني على تقدمي
توضيحات بش��أن ما مت حتقيقه على أرض الواقع ،أو
بشأن وجود خسائر ،تاركني التوضيح ملؤمتر صحفي
الحق.
ووف��ق وس��ائل إع�لام ،أعلن��ت وزارة الدف��اع
االمريكي��ة انته��اء املوج��ة األول��ى م��ن ضرباته��ا في
س��وريا ،التي أعلنها في وقت سابق الرئيس األمريكي
دونالد ترامب.

املواقع التي استهدفتها الضربات

استهدفت الضربات التي نفذتها الواليات املتحدة
م��ع فرنس��ا وبريطاني��ا قواع��د ومقرات عس��كرية في
دمشق ومحيطها.
وتزام��ن تنفيذ ه��ذه الضربات مع إع�لان الرئيس
األمريك��ي دونال��د ترام��ب م��ن البي��ت األبي��ض تنفيذ
«عملي��ة عس��كرية مش��تركة م��ع فرنس��ا وبريطاني��ا
جارية» في سوريا.
وق��ال البنتاغون في مؤمتر صحفي حضره وزير
الدف��اع جيم��س ماتي��س؛ إن اله��دف األول اس��تهدف
مركزا ً علميا ً في منطقة دمشق ،يعتبر مؤسسة أبحاث

دير شبيغل :األسد يتجهز لمجزرة جديدة
للقضاء على محافظة درعا
نش��رت صحيف��ة «دي��ر ش��بيغل» األملاني��ة تقريراً،
قالت فيه إن األس��د يس��تعد الرتكاب مجزرة جديدة ،من
أج��ل القضاء على قلب الثورة الس��ورية ،وذلك من خالل
اس��تهداف مدينت��ي درعا وإدل��ب ،وهو ما يثي��ر مخاوف
األردن وإس��رائيل ،بس��بب قرب املدينتني من حدودهما،
وبسبب الدور اإليراني في هذه العملية املنتظرة.
وقال��ت الصحيف��ة في تقريره��ا إن أطف��ال املدارس
خرجوا إلى ش��وارع مدينة درعا في شباط سنة ،2011
وكتب��وا عل��ى اجل��دران ش��عار «الش��عب يريد إس��قاط
النظ��ام» ،ولكنه��م لم يكون��وا يتخيل��ون األح��داث التي
س��وف تأتي بعد ذلك .من جهته ،عمد نظام بش��ار األسد
مباش��رة إلى احتج��از هؤالء األطف��ال وتعذيبه��م .عقب
ذلك ،خرج س��كان ه��ذه املدينة إل��ى الش��وارع للمطالبة
بإس��قاط الدكتاتور ،وهو ما دفع بش��ار األسد إلى إعالن
احلرب ضدهم.
وأكدت الصحيفة أن سوريا كما عهدناها من قبل لم
يع��د لها وجود ،وال أحد اليوم يعرف متاما ً عدد الضحايا
الذين قتلوا في هذه احلرب األهلية ،وال حتى منظمة األمم
املتح��دة .في املقابل ،حتيل التقدي��رات إلى وقوع حوالي
 500أل��ف قتيل حتى اآلن ،إضافة إلى تهجير املاليني من
السكان داخل سوريا وخارجها.
وأضافت الصحيفة أن عددا ً كبيرا ً من السكان الذين
كانوا يعيش��ون في الغوطة الش��رقية ،وأغلبهم ينتمون
إل��ى فصائ��ل املعارضة اإلس�لامية ،توجه��وا مؤخرا ً إلى
مدينة إدلب ،الواقعة في غرب سوريا ،واحملاذية للحدود
التركية .في ه��ذه األثناء ،بادر النظام الس��وري املدعوم
م��ن روس��يا وإي��ران ،مبهاجم��ة مدين��ة دوما بالس�لاح
الكيميائي ،واآلن تتجه أنظاره نحو مدينة إدلب.
ونقلت الصحيفة على لس��ان علي أكبر واليتي ،أحد
كبار مستشاري املرشد اإليراني ،خالل األسبوع املاضي،
أنه يأمل أن يس��تعيد بش��ار األسد الس��يطرة على إدلب،

ولك��ن واليتي ل��م يقدم أي��ة تفاصيل حول ه��ذه العملية
التي ستكون ضخمة.
واعتب��رت الصحيف��ة أن األم��ر املؤك��د يكم��ن في أن
معرك��ة محافظة إدلب لن تكون س��هلة بالنس��بة إلى أي
من الطرف�ين ،باعتب��ار أن اجليش الس��وري احلر ،الذي
يحظى بدعم م��ن تركيا ،يتمتع بالقوة ف��ي هذه املنطقة،
ويتخذ منها معقالً ل��ه .ويتمثل اخليار الثاني املتاح أمام
بش��ار األس��د في ش��ن هجوم عل��ى املعارضة ف��ي درعا،
وه��ي املدينة التي حتمل اس��م ه��ذه احملافظ��ة ،الواقعة
على احلدود مع األردن.
وأش��ارت الصحيف��ة إل��ى أن األردن ،الذي اس��تقبل
حوالي نصف مليون الجئ س��وري ،حس��ب تقارير األمم
املتح��دة ،ح��رص إل��ى اآلن عل��ى ع��دم التورط ف��ي هذه
احلرب األهلية الدموية .ولكن في عمان ،بات األشخاص
يش��عرون بالقل��ق ،نظ��را ألن جي��ش النظ��ام الس��وري،
الذي يعاني من اإلنه��اك ،لن يتحرك مبفرده في مواجهة
املعارضة.
وأضافت الصحيفة أن األس��د ،س��يحصل على دعم
م��ن املليش��يات اإليرانية الش��يعية ،إذا قرر ش��ن هجوم
بري عل��ى درعا .وفي  12م��ن آذار املاضي ،ش��ن النظام
الس��وري هجمات جوية على هذه احملافظة ،وهو ما يعد
خرقا ً للهدنة الهشة.
وأقرت الصحيفة بأن منطقة جنوب سوريا محاذية
للح��دود اإلس��رائيلية .م��ن ه��ذا املنطلق ،أك��دت حكومة
االحت�لال اإلس��رائيلي بكل وض��وح أنها س��تقوم بكل ما
في وس��عها ملنع تق��دم العناصر اإليرانية إل��ى حدودها
الش��مالية .وق��د بات التوت��ر واضحا ً على مس��توى هذه
اجلبه��ة خ�لال األس��بوع املاض��ي ،عندم��ا قت��ل جن��ود
إيراني��ون في هج��وم عل��ى قاع��دة التيفور العس��كرية،
الواقع��ة ق��رب املدين��ة األثري��ة في تدم��ر .وق��د اعتبرت
طهران وموسكو أن إسرائيل تقف وراء هذا الهجوم}.

لتطوير واختبار األسلحة
الكيميائية والبيولوجية.
وقال مدي��ر املرصد،
إن «قص��ف التحال��ف
الغرب��ي اس��تهدف مراكز
البح��وث العلمية وقواعد
عس��كرية ع��دة ،ومق��رات
للح��رس اجلمه��وري
والفرق��ة الرابع��ة ف��ي
دمشق ومحيطها» .بينما
اكتفى التلفزيون باإلشارة
إلى «أنباء عن اس��تهداف
مركز البحوث العلمية في
برزة» في ش��مال شرق دمش��ق .وقال مسؤول أمريكي
لرويت��رز ،إن الواليات املتحدة تس��تخدم صواريخ من
طراز «توماهوك» في غاراتها ،وتس��تهدف عدة أهداف
في هذا البلد .وبحس��ب مصادر عسكرية سورية نقلت
عنها قناة روسيا اليوم ،فقد استهدف كل من «احلرس
اجلمهوري اللواء  - 105دمشق ،وقاعدة دفاع جوي -
جبل قاسيون دمشق ،ومطار املزة العسكري -دمشق،
ومطار الضمير العسكري» .كما استهدف أيضا ً بحسب
املصادر الروس��ية «البحوث العلمية  -برزة دمش��ق،
والبحوث العلمية  -جمرايا بريف دمشق ،واللواء 41
ق��وات خاصة  -ريف دمش��ق ،ومواقع عس��كرية قرب
الرحيب��ة في القلمون الش��رقي ،ومواقع في الكس��وة-
ريف دمشق».

حمص

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية يوم الس��بت أنها
ضربت «مجمعا ً عس��كرياً» بالقرب من حمص في غرب
س��وريا؛ ردا ً عل��ى اس��تخدام األس��لحة الكيميائي��ة من
جانب نظام الرئيس السوري بشار األسد.
وقال��ت الوزارة في بيان ،إنّ املس��اهمة البريطانية
املنس��ق ،ن ّفذته أرب��ع طائ��رات مقاتلة طراز
ف��ي العمل
ّ
تورنادو جي آر  4تابعة لس�لاح اجلو امللكي .وأضافت
أن تل��ك املقات�لات «أطلق��ت صواري��خ س��تورم ش��ادو
عل��ى مجمع عس��كري ،هو عب��ارة عن قاع��دة صواريخ
قدمي��ة على بعد  24كلم غرب حم��ص .وقال التلفزيون
السوري إن الهجوم اس��تهدف مستودعات للجيش في
منطقة حمص .وكان املرصد السوري قد أكد أن حكومة
النظ��ام أخلت في األس��بوع املاضي القواع��د واملطارات
العسكرية التي استهدفت في الهجوم.

انتهاء العملية العسكرية

بع��د وق��ت قصير من ب��دء هجوم أميركي فرنس��ي
بريطان��ي عل��ى مواق��ع للنظ��ام الس��وري ف��ي دمش��ق
وحمص ،قال وزير الدفاع األميركي جيمس ماتيس ،إن
الضرب��ات اجلوية على أهداف في س��ورية هي «ضربة
واحدة فقط» هدفها إرس��ال رس��الة قوية إل��ى الرئيس
الس��وري بشار األسد .فيما أعلن قائد األركان األميركي،
اجلن��رال جو دانف��ورد ،انته��اء الضربات الت��ي نفذتها
الوالي��ات املتح��دة وفرنس��ا وبريطاني��ا ض��د برنام��ج
األس��لحة الكيميائي��ة الس��وري .وق��ال اجلن��رال ال��ذي
كان موج��ودا في وزارة الدف��اع األميركية «البنتاغون»
إل��ى جانب ماتي��س ،إنه ليس هناك ف��ي الوقت احلالي
خط��ط لش��ن عملية عس��كرية أخ��رى ،مش��ددا ً على أن
حلف��اء الواليات املتح��دة حرصوا على عدم اس��تهداف
الق��وات الروس��ية املنتش��رة ف��ي س��ورية .وأض��اف
دانفورد أن روس��يا لم تتلق حتذيرا ً مسبقا ً قبل شن تلك
الضربات}.

ماذا عن اليوم التالي
للضربة األمريكية؟
بقلم :فهد اخليطان
يب��دو أن احملترف�ين م��ن القادة العس��كريني ف��ي البنتاغون ،جنح��وا حتى اآلن ف��ي كبح جماح
رئيسهم «ترامب» املندفع لتوجيه ضربات صاروخية «جميلة وذكية» ملواقع النظام السوري.
بعد سلس��لة م��ن التغريدات للرئيس األمريك��ي قبل أيام ،توقع املراقبون ضربة جوية وش��يكة
على سوريا ،لكن اجتماعا ً مطوال ً في البيت األبيض ،أجل انطالق الصواريخ إلى إشعار آخر.
وزير الدفاع األمريكي ،جيمس ماتيس ،بدا متشككا ً وحذراً .وحسب تقارير غربية ،طالب ماتيس
أركان اإلدارة األمريكية بتوفير أدلة قاطعة على اس��تخدام النظام الس��وري األس��لحة الكيماوية في
هجومه على بلدة دوما.
املخاوف من عمل عس��كري متس�� ّرع يقود ملواجهة مفتوحة مع روس��يا ،كانت م��ن بني العوامل
املثبط��ة جلموح ترامب العس��كري .امليدان الس��وري متخم بقوات من جنس��يات متع��ددة ،والروس
على ما تقول التقارير االس��تخبارية الغربية يوجدون في أغلب القواعد العسكرية السورية ،وإذا ما
طالتهم الصواريخ األمريكية ،فإن ذلك قد يطلق شرارة حرب كبرى تخرج على السيطرة.
واإلش��كالية الكبرى في نظر حلفاء لواش��نطن هي افتقار إدارة ترامب ألجندة سياس��ية واضحة
في س��وريا .ماذا عن اليوم التالي للضربة العس��كرية؟ هذا هو السؤال املهم من وجهة نظر دول على
صلة وثيقة باألزمة السورية.
بع��د الضربة األمريكية إلح��دى القواعد اجلوية الس��ورية العام املاضي ،عل��ى خلفية اتهامات
باس��تخدام الكيماوي ،تخلفت واشنطن عن ممارسة أي دور سياسي فعال في األزمة السورية ،على
العك��س متاما ً تنامى نفوذ روس��يا وإيران ،ومتكن اجليش الس��وري من حتقي��ق انتصارات متتالية
على جميع اجلبهات.
أثبتت تلك التطورات ،أن التدخل العسكري الغربي في سوريا فات أوانه ولن يجدي في احلسم،
باستثناء جناحه في حتطيم بنية دولة «داعش» اإلرهابية.
وفي مرحلة متأخرة ،بدا أن إدارة ترامب قد اكتفت بهذا اإلجناز في سوريا والعراق ،وتنوي ترك
املسرح لالعبني الروس واإليرانيني واألتراك.
بي��د أن األس��ابيع األخيرة ،حملت تط��ورات مفاجئة متثلت باألزمة الدبلوماس��ية املش��تدة بني
بريطانيا وروسيا ،بعد تعرض عميل روسي سابق وابنته لعملية تسميم بالغازات السامة في قلب
لندن.
وجه��ت بريطانيا االتهام رس��ميا ً لروس��يا وانضمت إليه��ا دول غربية عدة ،واتخ��ذت مجتمعة
سلسلة من العقوبات الدبلوماسية واالقتصادية بحق موسكو.
يبدو أن لندن املستفزة من السلوك الروسي ،وجدت في كيماوي دوما فرصة لالنتقام من روسيا
ولكن بطريقة غير مباشرة .ولذلك سارعت منذ البداية إلى حتريض واشنطن على شن عمل عسكري
ملعاقبة موس��كو ،وأعلنت رئيسة الوزراء تريزا ماي ،اس��تعداد بالدها للمشاركة الفعالة في العملية
العس��كرية من دون استش��ارة مجلس العموم البريطاني ،وأمرت إحدى غواصاتها بالتحرك صوب
«املتوسط».
مع أن التقديرات األولية تفيد بأن الضربة العسكرية احملتملة لسوريا ستكون أوسع نطاقا ً وأكثر
فتكا ً من الضربة الصاروخية للمطار السوري في العام املاضي ،إال أن احملصلة السياسية للعمليتني
لن تنطوي على فروق جوهرية كبيرة .في األساس لم يعد هناك جسم متماسك للمعارضة السورية
ميكن التعويل عليه للوصول لتس��وية سياس��ية .والنتيجة الوحيدة لعمل عسكري جديد هي مزيد
من التصلب الروسي في سوريا ،والتنصل نهائيا ً من االلتزامات التفاوضية ملسار جنيف املتعثر}.
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غزة« ..إسرائيل» تستخدم الغاز األخضر في قمع فعاليات مسيرة العودة
ستخدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،يوم اجلمعة،
غ��از أعصاب من نوع جديدُ ،يطل��ق دخانا ً أخضر اللون،
ف��ي قم��ع فعاليات مس��يرة الع��ودة الكبرى عل��ى حدود
قطاع غ��زة ،ي��ؤدي إلى حالة «هس��تيريا ش��ديدة» لدى
املُصابني.
وق��ال ش��هود عي��ان لـ«ق��دس ب��رس» ،إن ق��وات
االحت�لال أطلق��ت يوم اجلمع��ة نوعا ً جديدا ً م��ن الغاز ذا
لون أخضر ،مؤكدين أنه يصيب من يستنشقه بحالة من
الـ«هستيريا» وعصبية.
وأفاد مدير املش��فى اجلزائري في رفح ،وائل شفقة،
بأنه قد وصلهم إلى املش��فى  48إصابة استنش��قوا نوعا ً
جديدا ً من الغاز ،لونه أخضر.
وص ّرح ش��فقة لـ«قدس برس» ،بأن «هذا النوع من
الغ��از أق��رب لغاز األعصاب من��ه للغاز املس��يل للدموع،
ال��ذي يس��تخدم في تفري��ق املتظاهري��ن» ،مبين��ا ً أنه مت
الطلب من املُصابني البقاء في املش��فى خشية حصول أي
تدهور على حالتهم الصحية.
وأشار رئيس الهيئة الفلس��طينية املستقلة ملالحقة
جرائ��م االحت�لال بح��ق الفلس��طينيني «توثي��ق» ،عماد
الباز ،إل��ى أن طواقم الهيئة يجمعون أدلة ملعرفة نوعية
الذخي��رة الت��ي يس��تخدمها جي��ش االحت�لال ف��ي قم��ع
املتظاهري��ن .وأض��اف الباز أن��ه «مت أخذ عين��ات من دم
وبول املصابني بالغاز األخضر ملعرفة نوعيته».
ون ّوه إل��ى أن قوات االحتالل اس��تخدمت األس��بوع
املاضي غازات غريبة وغير معروفة في قمع املتظاهرين
الفلس��طينيني حتدث تش��نجات وارجتاجات في جس��م
املصاب ،وذلك ألول مرة.
وتاب��ع احلقوق��ي الفلس��طيني« :املصاب��ون الذين

استنش��قوا هذه الغازات األس��بوع املاضي فقدوا الوعي
مل��دة تزيد على س��اعتني ،وف��ي الوض��ع الطبيعي يجب
أن ال تزي��د عل��ى خم��س دقائق ،إل��ى جانب أنه��م دخلوا
في حاالت هس��تيرية ونوبات م��ن االرجتاجات والهزات
العنيفة في كل دقيقة».
وبيّن��ت مص��ادر طبية رس��مية ،ي��وم اجلمع��ة ،أن
قمع االحتالل لفعاليات مس��يرة العودة الكبرى أدّت إلى
احلي والغاز املسيل
إصابة  701فلس��طيني بالرصاص
ّ
للدم��وع؛ بينه��م  17م��ن العاملني ف��ي الطواق��م الطبية
والصحفية ،و 16إصابة في حالة اخلطر الش��ديد .وذكر
الناطق باس��م صحة غ��زة ،أش��رف الق��درة ،أن الطواقم
احلي ،و72
الطبي��ة تعاملت مع  163إصابة بالرصاص
ّ
حال��ة اختن��اق بالغ��از ،إلى جان��ب  12حال��ة بعيارات
مطاطية ،و« 49أخرى».
ولف��ت الق��درة في النظر إل��ى أن مش��افي قطاع غزة
تعاملت م��ع  296إصابة ،باإلضافة إل��ى  405إصابات
تعاملت معها النقاط الطبية املنتش��رة على حدود قطاع
غ��زة الش��رقية .ون�� ّوه إلى أن��ه من ب�ين اإلصاب��ات (الـ
 54 )701طفالً ،دون س��ن الـ  18من العمر ،و 15س��يدة
فلس��طينية .مؤك��دا ً وج��ود  16إصابة وصف��ت حالتهم
باخلطي��رة ،و 141جريح��ا ً (متوس��طة) ،و 118إصابة
طفيفة.
وشارك يوم اجلمعة عشرات اآلالف من الفلسطينيني
في مس��يرة العودة وكس��ر احلصار على طول الش��ريط
احلدودي شرقي قطاع غزة ،حتت عنوان «جمعة إحراق
العلم اإلس��رائيلي ورفع العلم الفلسطيني» .وقتل جيش
االحت�لال اإلس��رائيلي  34فلس��طينياً ،فيم��ا أصاب نحو
 3500آخري��ن ،خالل مش��اركتهم في فعاليات «مس��يرة

الع��ودة الكبرى» التي انطلقت في الثالثني من ش��هر آذار
املاض��ي ،على ح��دود قطاع غ��زة .وأحيا الفلس��طينيون
«ي��وم األرض» الذي ص��ادف تاريخ��ه  30آذار املاضي،
بإعالنه��م تنظيم مظاهرات احتجاجية س��لمية في قطاع

في الجمعة الثالثة لـ«مسيرات العودة»
استشهاد فلسطيني وإصابة  1125في غزة والضفة
استش��هد فلس��طيني وأصي��ب
 1125آخ��رون ،ي��وم اجلمعة ،جراء
اس��تهداف اجلي��ش اإلس��رائيلي
ملتظاهري��ن قرب ح��دود قط��اع غزة
الش��رقية ،وخ�لال مواجه��ات ب�ين
ش��بان وق��وات إس��رائيلية مبناطق
متفرقة من الضف��ة الغربية مبا فيها
القدس الشرقية.
وقال أش��رف الق��درة ،املتحدث
باس��م وزارة الصح��ة بغ��زة ،ف��ي
تصريح وصل األناضول نسخة منه،
إنّ «الفلسطيني إسالم حرز الله ( 28عاماً) ،استشهد إثر
تعرضه لرصاص��ة من اجليش اإلس��رائيلي الصابة في
البطن ،قرب حدود غزة ،وأصيب  969آخرون» .وأوضح
الق��درة أنّ « 223أصيب��وا بالرص��اص احل��ي ،و105
اختناقا ً بالغاز ،و 13بالرصاص املطاطي ،و 34ش��ظايا
باجلسم» ،فيما لم يوضح طبيعة بقية اإلصابات.
ولفت إلى وجود « 14إصابة بني املسعفني والدفاع
املدن��ي بالرص��اص احل��ي واالختن��اق بالغ��از ،وث�لاث
إصابات لصحفيني فلسطينيني» .وطالب القدرة املنظمات
الدولي��ة باتخ��اذ موقف «ح��ازم وواضح من اس��تهداف
االحتالل الصهيوني للنقاط والطواقم الطبية».
وتوافد اآلالف من الفلس��طينيني ،باجتاه «مخيمات
الع��ودة» املقام��ة على طول الس��ياج األمني ،للمش��اركة
باجلمعة الثالثة ملسيرات العودة وكسر احلصار.
ويقمع اجليش اإلس��رائيلي تلك الفعاليات السلمية

مسيرات العودة ..وإبداع المقاومة على حدود الوطن
«إحن��ا مش الجئ�ين ..إحنا راجع�ين» ،تلك كانت صرخ��ة مئات آالف
الفلس��طينيني على وقع دقات الدفوف الفلس��طينية ،وه��م مصطفون على
امتداد الس��ياج األمني ال��ذي أقامه الع��د ّو الصهيوني ،ليفص��ل قطاع غزة
احملاص��ر ع��ن األرض الفلس��طينية احملتلة ،الت��ي اغتصبه��ا بتواطؤ قوى
دولي��ة وإقليمية ،وتخاذل دول عربية وتهافت حكامها نحو س��بعني عاماً،
وطرد أصحاب األرض قس��را ً وقه��راً ،وأح ّل محلهم مهاجري��ن يهودا ً قدموا
م��ن مش��ارق األرض ومغاربها ،وبق��وة العصابات الصهيونية املس��لحة،
ودعم قوى االس��تعمار القدمي في ذلك الوقت ،خصوصا ً بريطانيا وفرنسا،
أقام��ت احلرك��ة الصهيونية العاملي��ة دولة العد ّو اإلس��رائيلي على األرض
الفلس��طينية املُغ َتصب��ة .الدول��ة التي خاض��ت عدة جوالت م��ن احلروب
عل��ى م��دى  25عام��اً ،بدأت بحرب فلس��طني األول��ى ع��ام  ،1948وانتهت
بحرب أكتوبر /تش��رين األول  ،1973وتوقفت ج��والت الصراع العربي -
ٌ
جوالت من نوع آخر ،هي ج��والت التفاوض في
اإلس��رائيلي ،لتحل محله��ا
إط��ار ما عُ رف بعملية الس�لام ،التي أدت إلى اعت��راف مصر واألردن بدولة
الع��د ّو الصهيون��ي ،وعقدت��ا معه��ا اتفاقي��ات س�لام .وأيض��ا ً اعترفت بها
منظم��ة التحري��ر الفلس��طينية التي اعتبرته��ا جامعة ال��دول العربية عبر
أحد مؤمترات القمة «املمثل الش��رعي الوحيد للش��عب الفلسطيني» ،وذلك
ف��ي ما ُيعرف باتفاقيات أوس��لو .لم يتوقف األمر عند ذل��ك احلد ،ولكن في
السياق نفسه ،قدّم العرب في مؤمتر قمة بيروت عام  ،2002مبادرة سالم
يعترف��ون فيه��ا بدولة العدو اإلس��رائيلي مقابل االنس��حاب م��ن األراضي
العربية التي احتلتها في حرب حزيران .1967
عل��ى الرغم م��ن ذلك ،رف��ض العد ّو اإلس��رائيلي ،ومت��ادى في خططه
االستيطانية والتوسعية العدوانية ،وأعلن ضم هضبة اجلوالن السورية
احملتلة إلى دولته ،وأقام مئات املس��توطنات في الضف��ة الغربية احملتلة،
ومض��ى في مخط��ط تهويد الق��دس وتوحيده��ا ،وأعلنه��ا عاصم�� ًة أبدي ًة
لدولة العدو اإلس��رائيلي ،وبلغ األمر درجة شديدة اخلطورة بقرار الرئيس
األميرك��ي ترام��ب التصديق عل��ى اعتبار الق��دس عاصمة إلس��رائيل ونقل
الس��فارة األميركية إليها ،وحدد لذلك تاري��خ  14أيار  ،2018وهي الذكرى
الس��بعون إلع�لان قيام إس��رائيل .وأحكم احلص��ار حول قط��اع غزة الذي
يتج��اوز س��كانه الفلس��طينيون أكثر من ملي��ون ونصف مليون ش��خص.

غ��زة أطلق عليها اس��م «مس��يرة العودة» ،م��ن املق ّرر لها
أن تس��تمر حتى الذكرى السبعني لـ«النكبة» في  15أيار
القادم ،للمطالب��ة بضمان عودة الالجئني الفلس��طينيني
إلى ديارهم ورفع احلصار اإلسرائيلي عن القطاع}.

بقلم :عادل سليمان
وقد جرى ذلك كله ويجري في ظل معاهدتني للس�لام ،واتفاقية للتسوية،
ومبادرة سالم عربية ،واألكثر من ذلك هرولة عربية غير مسبوقة للتطبيع
مع العد ّو اإلس��رائيلي .وأخي��را ً دعوات صريحة من قادة ومس��ؤولني كبار
عرب إلى اس��تبعاد إس��رائيل عدوا ً تقليدي��ا ً للعرب ،وبلغ األم��ر حد اعتبار
إيران عدوا ً مشتركا ً لكل من العرب وإسرائيل.
وهناك عدة أس��ئلة تطرح نفس��ها بإحلاح اليوم ،لعل أهمها هي ..ماذا
تعني مس��يرات العودة الفلس��طينية بكل هذا الزخم واحلم��اس ،وفي هذا
التوقي��ت بالذات في ظل كل تلك الظروف؟ وملاذا ش��عر العدو اإلس��رائيلي
بالقلق الش��ديد ،وكان رد فعله انفعالياً ،وعنيفاً ،وغاش��ما ً أدى إلى سقوط
عدد كبير من الش��هداء واملصابني م��ن املواطنني العزل بينهم أطفال؟ وملاذا
كان رد الفع��ل العرب��ي فاتراً ،وأحيان��ا ً ال يكاد ُيذكر؟ ومل��اذا احتلت أحداث
مس��يرة العودة مساحة كبيرة من اهتمام وسائل اإلعالم العاملية؟ وما هي
انعكاسات تلك املسيرات غير املسبوقة على مسار القضية الفلسطينية؟
اإلجابة عن كل تلك األس��ئلة ش��ديدة األهمية ،حتتاج وقفة نس��ترجع
فيها املش��هد الفلس��طيني من بداية األلفية الثالث��ة ،وبالتحديد منذ اندالع
االنتفاض��ة ،وتصاعد نش��اط حركات املقاومة الفلس��طينية املس��تقلة عن
منظمة التحرير ،خصوصا ً حركتي حماس واجلهاد اإلس�لامي ،التي تتخذ
من قطاع غزة مركزا ً رئيس��يا ً لها ،واالنسحاب اإلسرائيلي األحادي اجلانب
م��ن قطاع غزة ف��ي ع��ام  ،2005وعقد اتفاقي��ة املعابر الت��ي تنظم احلركة
م��ن قطاع غزة وإليه ،ثم االنتخابات الفلس��طينية عام  ،2006وفوز حركة
حم��اس ومؤيديه��ا باألغلبي��ة النيابي��ة التي م ّكنته��ا من تش��كيل حكومة
فلسطينية ،برئاس��ة أحد أبرز قيادييها في الداخل ،إسماعيل هنية ،رئيس
املكت��ب التنفيذي للحركة حالياً ،ثم م��ا أعقب ذلك من ضغوط على حكومة
حماس داخلياً ،وإقليميا ً ودولياً ،انتهت بالصدام احلاد بني احلركة وحركة
فت��ح والس��لطة الفلس��طينية ،الت��ي انتهت مب��ا يعرف باحلس��م ملصلحة
«حم��اس» ،وس��يطرتها عل��ى قطاع غ��زة ع��ام  ،2007وحدوث االنقس��ام
الفلس��طيني احل��اد ،ومن ثم ف��رض احلصار عل��ى قطاع غ��زة ،وتالياً ،في
كان��ون األول  ،2008وكان��ون الثاني  ،2009وقعت ح��رب غزة العدوانية

بالق��وة ويس��تهدف املدني�ين ب��دم ب��ارد ،م��ا أس��فر عن
استش��هاد  35فلس��طينياً ،وإصاب��ة اآلالف بالرص��اص
واالختناق بفعل الغاز املُدمع منذ اجلمعة األولى املوافق
 30آذار.
وفي الضف��ة الغربية ومدينة الق��دس ،أصيب 156
فلس��طينيا ً خالل مواجهات مبناط��ق متفرقة مع اجليش
اإلسرائيلي.
وذكرت جمعية الهالل األحمر الفلسطينية ،في بيان،
أن طواقمها تعاملت ميدانيا ً خالل املواجهات بالضفة مع
ست إصابات بالرصاص احلي ،و 43إصابة بالرصاص
املطاطي ،و 107مصابني نتيجة استنشاق الغاز املسيل
للدموع.
وأش��ارت أن اإلصاب��ات وقعت أثن��اء مواجهات في
مدين��ة رام الل��ه ،ونابلس ،وف��ي بلدة أبو ديس ،ش��رقي
القدس احملتلة}.

التي شنها العد ّو اإلسرائيلي ،وكانت تستهدف البنية العسكرية األساسية
للمقاومة داخل القطاع ،ونتجت منها خسائر فادحة ،لكن العد ّو اإلسرائيلي
ل��م يتمكن من حتقيق أهدافه ،واس��تمرت س��يطرة «حم��اس» على القطاع،
واستمر احلصار .واألهم هو استمرار زخم املقاومة الفلسطينية ،واستمرار
القضية الفلس��طينية محل االهتمام الدول��ي ،واإلقليمي ،وبالطبع االهتمام
العربي ،خصوصا ً على مستوى الشارع العربي ،باعتبارها كانت القضية
العربية األولى.
وهبّ��ت عل��ى املنطق��ة ري��اح الربي��ع العربي م��ع نهاية ع��ام ،2010
وبداي��ة عام  ،2011واستبش��ر به��ا الفلس��طينيون ،وخصوص��ا ً املقاومة
التي رأت فيها دعما ً رئيسيا ً لها ،وسندا ً قويا ً لتوجهاتها الوطنية ومطالبها
املشروعة .ولألسف الشديد ،لم تأت رياح الربيع العربي مبا تشتهي سفن
املقاومة الفلسطينية.
ل��م يك��ن الهدف من اس��ترجاع ذلك املش��هد بأحداث��ه املتتابعة عملية
س��رد تاريخي للتذكرة بتل��ك الوقائع ،لكن األمر يتعلق مبس��يرات العودة
التي نظمتها املقاومة الفلس��طينية في غزة ،وما أثارته من تساؤالت ،حيث
إن اس��تعراض املش��هد الفلس��طيني ،على مدى نحو عش��رة أعوام (2000
  ،)2010يوضح أن املقاومة الفلس��طينية كان��ت حية ،فاعلة ،جتعل منالقضية الفلس��طينية ملء الس��مع والبصر .واأله��م أن املقاومة كانت متثل
األمل للش��عب الفلس��طيني في احلصول على حقوقه املشروعة في أرضه،
ومقدّراته ،ومقدساته.
واش��تد احلصار عل��ى املقاومة ،وكانت ح��رب غزة ع��ام  ،2014التي
شنها العدو اإلس��رائيلي  51يوما ً متصلة ،ووقوف الشعب الفلسطيني في
غ��زة ،واملقاومة ،في صمود أس��طوري أمام ذلك الع��دوان ،والعالم العربي
مش��غول بقضاي��اه ومش��كالته ..واملجتمع الدول��ي منش��غل بحربه على
اإلرهاب.
في وس��ط هذا الضب��اب الكثيف الذي أح��اط بالقضية الفلس��طينية،
قضي��ة الش��عب واألرض واملقدس��ات واحلص��ار احملكم ال��ذي يطبق على
املقاوم��ة الفلس��طينية داخ��ل قط��اع غ��زة املكت��ظ بأهل��ه الفلس��طينيني،
وبينما يس��تعد العدو اإلس��رائيلي لالحتفال بالذكرى الس��بعني الغتصاب
األرض مبش��اركة أميركية ف��ي  14أيار املقبل ،جاءت «مس��يرات العودة»،
وخروج مئات آالف من الفلس��طينيني شيبا ً وشبانا ً وأطفاالً ،رجاال ً ونساءً،
واصطفاف��اتٍ عل��ى امتداد الس��ياج األمني للع��د ّو ،وأنظاره��م متجهة إلى
أرضهم ودورهم املغتصبة ،وصيحاتهم تدوي لتس��مع العالم« :إحنا مش
الجئني ..إحنا راجعني» ،ليتجدّد األمل في العودة ،ليس فقط للبشر ،ولكن
أيض��ا ً للحقوق ،وللمقدس��ات ،وذلك عبر املقاومة التي س��تبقى أنبل ما في
هذه األمة ،وستبقى إبداعاتها تبعث فيها األمل ان شاء الله}.
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عملية سيناء
شهران على ّ
ال أفق لنهاية الحرب
م�� َّر ش��هران كام�لان على ب��دء العملية العس��كرية
الش��املة الت��ي أطلقه��ا اجليش املص��ري إلنه��اء تنظيم
«والية س��يناء» املوال��ي لتنظيم «داعش» م��ن محافظة
شمال سيناء ،دون حتقيق ذلك؛ بدليل استمرار العملية
العس��كرية ،م��ع عدم ق��درة املؤسس��ة العس��كرية على
إيجاد نهاية للعملية.
وعلى وقع إعالن املتحدث العس��كري باسم القوات
املس��لحة املصري��ة العقي��د تام��ر الرفاع��ي ،ف��ي البيان
الثامن عش��ر عن «نتائ��ج جديدة للعملية العس��كرية»،
اندلعت اش��تباكات عنيفة بني مس��لحي التنظيم وقوات
ح��رس احلدود املص��ري ،عند نقطة أمني��ة مركزية على
طري��ق الس��احل ش��مال مدين��ة رف��ح ،أوقعت خس��ائر
بشرية ومادية في صفوف الطرفني.
وأعل��ن اجلي��ش املصري ف��ي بيان��ه األخي��ر مقتل
أربعة مس��لحني على األقل ،وتوقيف  252ش��خصاً ،في
اليوم الـ 59للعملية العسكرية الشاملة ،وأن «العمليات
أسفرت خالل األيام املاضية عن نتائج منها قيام القوات
اجلوية باس��تهداف وتدمير وكرين للعناصر اإلرهابية،
ما أس��فر عن مقتل عدد من التكفيريني» .وأوضح أنه « ّ
مت
القض��اء على ثالثة عناصر تكفيرية ش��ديدي اخلطورة،
والقب��ض عل��ى فردي��ن آخرين وس��ط س��يناء ،بخالف
القضاء على عنصر تكفيري شمال سيناء» .كما أشار إلى
أن��ه « ّ
مت القبض على  250فردا ً م��ن العناصر اإلجرامية
ً
واملطلوب�ين جنائيا واملش��تبه به��م ،وبذل��ك يرتفع عدد
القتلى إلى  167مسلحاً ،عدا عن مقتل  24عسكريا ً بينهم
ضب��اط ف��ي هجمات للتنظي��م ،فيما بلغ ع��دد املوقوفني
 3942شخصا ً منذ بدء العملية العسكرية».

بقلم :محمود خليل
وف��ي إش��ارة واضح��ة إل��ى اس��تمرارية العملي��ة
العس��كرية في س��يناء ،خت��م اجلي��ش بيان��ه بالقول:
«تواصل القوات املس��لحة والش��رطة جهودها للقضاء
على البني��ة التحتية للعناص��ر اإلرهابي��ة» ،في تأكيد
عل��ى أن اجليش ورغم مرور ش��هرين كامل�ين على بدء
العملية العسكرية لم يستطِ ع احلسم مع تنظيم «والية
س��يناء» ،وأن حالة املواجهة بينهما ما زالت مس��تمرة،
دون معرف��ة مواعي��د لنهاي��ة العملية ،أو إجن��از املهمة
املطلوبة منها.
وإزاء ذل��ك ،ط��رح متابع��ون للش��أن بس��يناء
تس��اؤالت عن فترة التمديد التي كان قد منحها الرئيس
املصري عبد الفتاح السيسي لقائد أركان حرب اجليش
املص��ري الفري��ق محم��د فريد حج��ازي ،في اس��تكمال
العملي��ات العس��كرية بع��د انته��اء املهلة الت��ي حددها
السيس��ي مس��بقاً ،والتي انتهت بنهاية شباط املاضي،
فب��دا أنه متديد ب�لا نهاية ،بعد م��رور أربعني يوما ً على
انتهاء املهلة األولى ،التي قال السيسي فيها إن «الفريق
حجازي مس��ؤول أمامه عن انتهاء اإلرهاب في س��يناء
ف��ي غضونه��ا» ،إال أن ذل��ك لم يت��م ،وما زال��ت عمليات
اجليش مستمرة دون نهاية.
وفي الشأن امليداني ،قال أحد وجهاء مدينة الشيخ
زويد إن «الوضع األمني ما زال على حاله ،إذ إن التنظيم
توارى عن األنظار في مناطق واسعة من انتشاره خالل
الفترة املاضية ،مما اس��تدعى قلقا ً ف��ي صفوف القيادة
امليداني��ة للجيش ،بالنظر إلى إمكانية حتضير التنظيم

مسيرة العودة
تغرد خارج السرب
«السلطة» ّ
بقلم :حازم عياد
طوال اسبوع كامل ،وبعد اجلمعة الثانية ملسيرة العوة ،لم يتوقف مسؤولو السلطة الفلسطينية
عن اطالق التصريحات الس��لبية التي تعمق االنقسام الفلسطيني وتتجاهل الواقع اجلديد اآلخذ في
التشكل والتبلور على وقع مسيرات العودة الكبرى املظفرة.
تصريح��ات من مس��تويات متع��ددة ،بعضها مرتبط بالس��لطة وآخر مرتبط مبنظم��ة التحرير
الفلس��طينية ،حتمل في مجملها تهديدا ً ووعيدا ً حلركة حماس بش��كل خاص؛ فيما يراها آخرون أنها
وجه قبيح لالنقسام يتضمن توظيفا ً غير موفق إلعاقة مسيرات العودة املظفرة ،واضعا ً العصي في
دواليب احلراك الفلسطيني الذي بدأ يأخذ طابعا ً دوليا ً واقليمياً ،متجاوزا ً األجندة الضيقة واملشاريع
اإلقليمية والدولية التي تستهدف هوية ووجود الشعب الفلسطيني وحقوقه.
التصريحات والوعيد املستهدف للقطاع يهدد بنزع الزخم الكبير عن مسيرات العودة ،والتراكم
االيجاب��ي ف��ي الفعل املقاوم الفلس��طيني الذي دفع ثمنه الفلس��طينيون ،ش��هداء وجرحى على مدى
األس��بوعني الفائتني ،واتس��ع نط��اق تأثيره ليضغط بق��وة على أعصاب االحت�لال الصهيوني الذي
استنفر ادواته وحلفاءه في العالم واملنطقة إلجهاض اجلهود الفلسطينية الساعية إلحباط املشاريع
التصفوية وعلى رأس��ها صفقة القرن التي متس احلقوق الفلس��طيني االساس��ية ،وعلى رأسها حق
العودة والقدس.
الس��لطة تتحرك مبعزل عن حركة الش��ارع الفلس��طيني ،وحركتها توحي بإمكانية إرباكه ،غير
أنها في احلقيقة تدفع نحو عزلتها عن حراك الش��ارع الفلس��طيني وتوجهاته في الداخل والش��تات،
وهي خس��ارة صافية للس��لطة وقيادات منظم��ة التحرير املتنفذة ،فتوقيت إط�لاق احلملة اإلعالمية
والتصعيد الذي تش��نه الس��لطة مريب ومخجل في نفس الوقت ،ومتناقض مع التراكم الذي حققته
املقاومة والفلسطينيون في قطاع غزة حتديداً.
ّ
فمنذ االنتفاضة األولى الى الثانية ،متكن الفلس��طينيون من رفع كلفة االحتالل باطراد مس��تمر،
وكانت املقاومة املس��لحة أحد أوجه هذا التراكم؛ فصواريخ املقاومة افقدت الكيان توازنه وش��عوره
باألمن ،ودفعته الى جانب الواليات املتحدة الى مراجعة حس��اباته في التعامل مع املقاومة كمدخل
جديد بعد عام 2009؛ ما أس��هم في حس��ابات أمنية معقدة ابرزها القبة احلدي��دة التي اثقلت كاهل
االحتالل.
من ناحية أخرى ،جاءت مسيرات العودة لتمثل مدخالً جديدا ً ونوعيا ً أدخل االحتالل في متاهة
جديدة من االس��تنزاف واملناورات؛ فالتنسيق األمني ومفهوم الكيان للحل السياسي اإلقليمي ،سواء
كان تطبيع��ا ً ام تصهين��ا ً ذهب ادراج الرياح؛ فيما تتمس��ك الس��لطة بخيارت تبدو بائس��ة من خالل
دعواته��ا لنزع س�لاح املقاومة ،وافق��اد الفعل امليداني الس��لمي زخم��ة دون ان تقدم بدائل للش��عب
الفلس��طيني في الداخل والش��تات؛ فالتنس��يق األمني ليس خيارا ً أو بديالً مقبوال ً عند مجمل الشعب
الفلسطيني ،واخلضوع للمحتل واجندته ليست فعالً سياسيا ً بل خضوعا ً وهزمية.
متسك السلطة بخياراتها وعلى رأسها التنسيق األمني والسالم األمريكي يزيد من عظم الفجوة
بينها وبني الش��عب الفلس��طيني ،الذي يش��ق طريقه عبر أدوات جديدة على رأس��ها مسيرة العودة،
مبتعدا ً عن منهج السلطة وعرابي السالم الواهم}.

لهجوم إرهابي كبير على غرار هجمات سابقة تعرضت
له��ا ارت��كازات أمني��ة ذات ثقل عس��كري ،وه��ذا ما دفع
اجليش إلى تعزيز الكمائن واالرتكازات ،وإقامة س��واتر
رملية ،وتشديد احلركة في محيطها».
وكشفت مصادر مطلعة ،أن «اجليش املصري أوقف
احلمالت العس��كرية التي كانت تستهدف قرى وأحياء
مدينتي رفح والش��يخ زويد منذ عش��رة أيام على األقل،
ف��ي ظل املخ��اوف املتنامي��ة من هجوم مباغ��ت لتنظيم
والي��ة س��يناء ،وعلى إث��ر اخلس��ائر البش��رية واملادية
التي تعرض لها اجليش املصري منذ بداية شهر مارس
املاضي ،في سلسلة هجمات واشتباكات وقعت مبدينة
رف��ح ،خصوص��ا ً أثناء ش��ن اجليش حمالت عس��كرية

تستهدف تدمير منازل املواطنني ،وجتريف مزارعهم».
م��ن جهت��ه ،رأى باح��ث ف��ي ش��ؤون س��يناء أن
«العملية العس��كرية برمتها لم تعد في حسبان النظام
املصري في ظ��ل االنتهاء من العملي��ة االنتخابية وفوز
السيس��ي بوالية رئاس��ية ثانية ،لذلك ال جتد املؤسسة
العس��كرية مغنما ً من البحث اجلدي عن نهاية للعملية
العسكرية ،بتحقيق إجناز عس��كري حتت مبدأ احلسم
مع التنظيم اإلرهابي ،وبالتالي س��تبقى العملية نشطة
إلى ما ال نهاية ،وبذلك ميكن للنظام املصري أن يستفيد
م��ن عملي��ة س��يناء بإبقائها س��يفا ً مس��لطا ً عل��ى آالف
الس��كان في سيناء ،وش��ماع ًة يعلق عليها تقصيره في
شتى املجاالت احليوية»}.

وفد من حماس فى القاهرة
لبحث تطورات الوضع الفلسطينى

توجه وفد يضم قادة من حركة املقاومة اإلسالمية
(حم��اس) فى قطاع غ��زة واخلارج إل��ى القاهرة يوم
الثالثاء املاضي لبحث تطورات الوضع الفلس��طينى
مع السلطات املصرية بحسب مسؤولني فى احلركة.
وقال عضو املكتب السياس��ى حلماس حسام بدران،
فى تصري��ح له« :إننا ف��ى طريقنا إل��ى القاهرة لعقد
لق��اءات مع اجلان��ب املصرى حول مختل��ف تطورات
القضي��ة الفلس��طينية ،مصالح ش��عبنا وحقوقه هى
الهدف ف��ى كل حتركاتنا» .وأكد مس��ؤول في احلركة
فى غزة ،فضل عدم الكش��ف عن هويته ،مغادرة نائب
رئيس املكتب السياسى حلماس فى غزة خليل احلية
إل��ى مصر عب��ر معبر رف��ح ،وأض��اف أن نائب رئيس
املكتب السياسى حلماس صالح العاروري سيشارك
مع الوفد.
وق��ال ب��دران« :ش��عبنا ه��و صاح��ب الس��يادة
احلصري��ة وليس من حق أح��د أن يكون وصيا ً عليه،
وم��ن حقه هو فق��ط أن يختار قيادته السياس��ية وأن
يحدد برنامج مقاوم��ة االحتالل وآليات حتقيق آماله
وطموحاته فى التحرير والعودة».
تأتى ه��ذه الزيارة فى حني يش��هد القطاع أعنف
موجة احتجاجات وصدامات مع إس��رائيل منذ حرب

 ،2104بدأت فى «ي��وم األرض» فى  30آذار املاضى،
التي أس��فرت عن استش��هاد 34 ،فلس��طينيا ً وإصابة
أكثر من  2000برصاص اجليش اإلسرائيلى.
وأعل��ن أن حرك��ة االحتج��اج التى أطل��ق عليها
اسم «مس��يرة العودة» ستستمر س��تة أسابيع حتى
ذكرى النكب��ة ،للمطالبة «بحق الع��ودة» لنحو 700
ألف فلس��طينى طردوا من أراضيهم أو غادروها خالل
احل��رب التي تل��ت إعالن قيام إس��رائيل ف��ى  14أيار
.1948
وفي الوقت نفس��ه ،أحي��ا الفلس��طينيون« ،يوم
األس��ير الفلسطيني» في مس��يرات تضامنية في مدن
وق��رى الضف��ة الغربية وقط��اع غزة ،رافع�ين األعالم
الفلس��طينية وص��ورا ً للمعتقلني ،ويص��ادف يوم 17
نيس��ان ي��وم األس��ير الفلس��طيني ،وهو الي��وم الذي
أقره املجلس الوطني الفلس��طيني ع��ام « 1974وفاء
للحرك��ة الوطنية األس��يرة ف��ى معتق�لات االحتالل،
وباعتباره��ا اجلس��م ال��ذى يمُ ث��ل دميوم��ة النض��ال
واملقاومة ضد االحتالل».
وش��ارك نحو أل��ف مبدين��ة نابلس في مس��يرة
داخ��ل املدينة ،كما ش��ارك املئ��ات في مدين��ة اخلليل
وبيت حلم ونحو مائة في رام الله.

النظام يتحدث عن هجوم صاروخي
على مطار الشعيرات بحمص
ذك��رت وكالة األنباء الس��ورية الرس��مية «س��انا»
ف��ي خبر عاج��ل له��ا ،أن «الدفاع��ات الس��ورية تصدّت
لصواريخ اخترقت األجواء السورية».
فيما قال التلفزيون السوري الرسمي ،إن «الدفاعات
اجلوية تتصدى لع��دوان بالصواريخ اس��تهدفت مطار
الشعيرات بريف حمص وأسقطتها» .وعرض التلفزيون
ص��ورا ً لصاروخ مت اعتراضه ف��وق القاعدة اجلوية .في
الوق��ت ذاته قال اإلع�لام احلربي حلزب الل��ه إن الدفاع
اجلوي الس��وري اعت��رض ثالث��ة صواريخ اس��تهدفت
مطار الضمير العسكري شمال شرقي دمشق.
ً
من جهته��ا قال��ت وزارة الدفاع األمريكي��ة ردا على

س��ؤال ح��ول تقارير عن هج��وم على قاعدة الش��عيرات
الس��ورية :ال يوج��د نش��اط عس��كري أمريك��ي ف��ي تلك
املنطقة في هذا الوقت.
وكان��ت مواقع عس��كرية تابع��ة للنظام الس��وري
تعرضت لضربات جوية نفذتها كل من واشنطن ولندن
وباريس فجر السبت املاضي.
وكان��ت قاع��دة الش��عيرات اجلوي��ة هدف��ا ً لهجوم
أمريك��ي بصواري��خ كروز ف��ي الع��ام املاض��ي ردا ً على
هجوم كيماوي قتل ما ال يقل عن س��بعني شخصا ً بينهم
أطف��ال في بلدة خ��ان ش��يخون اخلاضع��ة للمعارضة
املسلحة}.
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قمة الظهران :عروبة القدس ..وتنديد بتصعيد الغوطة وتدخالت إيران
أك��د القادة الع��رب ،في ختام قمته��م الـ 29التي
عقدت مبدينة الظهران السعودية يوم األحد ،الهوية
العربية للقدس الشرقية احملتلة ،باعتبارها عاصمة
لفلسطني.
كم��ا ن��ددوا بالتصعيد العس��كري املكث��ف الذي
تش��هده الغوطة الش��رقية بريف العاصمة السورية
دمشق ،والتدخالت اإليرانية في املنطقة.
جاء ذلك في البيان اخلتامي للقمة العادية ،التي
حملت عنوان «قمة القدس» برئاسة السعودية.
وفي ما يتعلق بفلس��طني ،أكد القادة العرب حق
فلسطني بالس��يادة على كافة األراضي احملتلة العام
 1967مبا فيها القدس الشرقية.
وأع��اد الق��ادة تأكي��د التمس��ك بالس�لام خي��ارا ً
اس��تراتيجياً ،وح��ل الص��راع العرب��ي اإلس��رائيلي
وف��ق «مبادرة الس�لام» العربية لع��ام  2002بكافة
عناصرها.وأعادوا تأكيد رفض وإدانة قرار الواليات
املتحدة االعت��راف بالقدس عاصمة إلس��رائيل ونقل
س��فارتها إليه��ا ،واعتب��روا الق��رار األمريك��ي «باطالً
وخرقا ً خطيرا ً للقانون الدولي».
وأدان��ت قم��ة الظه��ران بش��دة السياس��ة
االس��تيطانية اإلس��رائيلية غير القانوني��ة مبختلف
مظاهرها على كامل أرض دولة فلسطني احملتلة عام
 1967مبا فيها القدس الشرقية.
ودع��ا الق��ادة العرب ،كاف��ة ال��دول العربية إلى
الت��زام مق��ررات اجلامع��ة العربي��ة وتفعيل ش��بكة
أم��ان مالية بأس��رع وق��ت ممكن مببل��غ  100مليون
دوالر أمريكي ش��هريا ً دعما ً لدولة فلس��طني ،ملواجهة
الضغوطات واألزمات املالية التي تتعرض لها.

لبنان وسوريا

وبش��أن لبن��ان،أك��د البي��ان اخلتام��ي للق��ادة
الع��رب ،التضام��ن الكامل م��ع لبنان وتوفي��ر الدعم
السياس��ي واالقتص��ادي ل��ه وحلكومت��ه ولكاف��ة
مؤسساته الدس��تورية ،مبا يحفظ الوحدة الوطنية
وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أرضه.
كما أكدوا حق اللبنانيني في حترير واس��ترجاع
مزارع ش��بعا وتالل كفر ش��وبا ،والقسم اللبناني من
بلدة الغجر ،وحقهم في مقاومة أي اعتداء بالوسائل
املشروعة.

وتط��رق البيان اخلتام��ي إلى األزمة الس��ورية،
فش��دد على االلت��زام الثاب��ت باحلفاظ على س��يادة
س��وريا ووح��دة أراضيه��ا واس��تقرارها وس�لامتها
اإلقليمية.
وأك��د أن احل��ل الوحيد املمكن لألزم��ة يتمثل في
احلل السياس��ي القائم على مشاركة جميع األطراف
مبا يلبي تطلعات الش��عب الس��وري الشقيق وفقا ً ملا
ورد في بيان «جنيف .»1
وأدان القادة العرب التصعيد العس��كري املكثف
الذي تشهده الغوطة الشرقية.

ليبيا واليمن

وأكد البي��ان مجددا ً التزام وحدة وس��يادة ليبيا
وس�لامة أراضيها ،ورفض التدخل اخلارجي أيا ً كان
نوعه.
كما أكد البيان استمرار دعم الشرعية الدستورية
في اليمن ،برئاس��ة الرئيس عب��د ربه منصور هادي،
ودعم اإلج��راءات الت��ي تتخذها احلكومة الش��رعية
الرامية إلى تطبي��ع األوضاع وإنهاء االنقالب وإعادة
األمن واالستقرار جلميع احملافظات اليمنية.

إدانات إليران

وأكد البيان سيادة اإلمارات الكاملة على جزرها
الثالث ،وتأييد كافة اإلجراءات والوس��ائل الس��لمية
الت��ي تتخذه��ا اإلم��ارات الس��تعادة س��يادتها عل��ى
جزرها احملتلة.
وش��دد على أهمي��ة أن تك��ون عالق��ات التعاون
ب�ين الدول العربي��ة وإيران قائمة على مبدأ «حس��ن

اجلوار واالمتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها».
وأدان التدخل اإليراني في الش��ؤون الداخلية للدول
العربية باعتباره��ا انتهاكا ً لقواع��د القانون الدولي

ش��عور عام باخلوف يلف املجتمع املصري ،مبا
في��ه النظام .ل��م تكن مش��اهد االنتخابات الرئاس��ية
أخي��را س��وى من��وذج ،حاولت الس��لطة في��ه جتاوز
اخلوف م��ن توقعاتٍ بخفوت املش��اركة ،فاس��تعدت
بأكب��ر قدر ممكن م��ن الدعاية ،واحلش��د ،في محاول ٍة
لتج��اوز الرفض املكبوت لدى الناس جتاه الس��لطة،
وس��قطت نتيج��ة ذل��ك رمزي��ة العملي��ة االنتخابية،
واس��تمر قطار العص��ف باحلري��ات ورقابة وس��ائل
اإلع�لام ،ومعاقب��ة بعضه��ا علن��اً ،مث��ل صحيف��ة
املص��ري اليوم وموقع مص��ر العربية ،ومنع بعضهم
م��ن الكتاب��ة ،وقب��ض عل��ى صحافي�ين .وميك��ن من

االنتخابات عنفا ً معنويا ً مكثفا ً

بحكم تقديرات كمية ومش��اهدات ميدانية ،كانت
نس��بة املش��اركة في االنتخابات الرئاس��ية ضعيفة،
عل��ى الرغ��م م��ن كل م��ا بذل م��ن جه��ود وأس��اليب،
منها اس��تخدام عن��ف معنوي مكث��ف ،كالترهيب من
املستقبل ،والتهديد بتغرمي املقاطعني مبالغ مالية ،أو
ترويج إشاعات مبعاقبتهم اقتصادياً ،مثل منع صرف
الدعم املصروف مبوجب بطاقات التموين .تس��تطيع

إدانة اإلرهاب

وأدان البي��ان كل أش��كال العملي��ات واألنش��طة
اإلجرامي��ة التي متارس��ها التنظيم��ات اإلرهابية في
الدول العربية وفي كافة دول العالم ،مبا في ذلك رفع
الشعارات الدينية أو الطائفية أو املذهبية أو العرقية،
التي حترض على الفتنة والعنف واإلرهاب.
واختتم��ت القمة العربية ،أعمالها مس��اء األحد،
بحض��ور ممثلي  21دول��ة ،بينهم  16قائ��دا ً وزعيما ً
عربياً .وغاب عن القمة ستة زعماء ألسباب مختلفة،
أبرزهم أمير قطر ،الشيخ متيم بن حمد آل ثاني ،الذي
يغي��ب ألول م��رة ع��ن قمة عربي��ة منذ تولي��ه مقاليد
احلك��م في حزيران  ،2013وذلك عل��ى خلفية األزمة
اخلليجية .فيما ال يزال مقعد س��وريا مجمدا ً منذ عام
 ،2011بقرار من اجلامعة العربية رفضا ً ملمارس��ات
نظام بشار األسد ضد شعبه.
وقرر الق��ادة العرب عقد الدورة العادية الثالثني
ملجل��س اجلامع��ة العربية عل��ى مس��توى القمة في
تونس في آذار  2019بعد اعتذار مملكة البحرين.

ردت إيران على البيان الختامي
هكذا ّ
ردت اخلارجي��ة اإليرانية ي��وم االثنني ،على البيان اخلتام��ي للقمة العربية املنعقدة ف��ي مدينة الظهران
الس��عودية ،الذي طالب إيران بالكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ووقف دعم امليليشيات
باليمن وسوريا.
وقال املتحدث باس��م اخلارجية بهرام قاسمي إن «هذا البيان كالبيانات السابقة بتكراره مزاعم وأكاذيب
فارغة وعقيمة ضد اجلمهورية اإلس�لامية اإليرانية ،قد ّ
فضل انته��اج الطريق اخلاطئ على الطريق القومي في
املعرفة الدقيقة ألسباب أزمات املنطقة بتجاهله للحقائق مرة أخرى.
وأضاف في بيان نقلته وكالة األنباء اإليرانية «إنا»« :لقد كان الكثير من األمل معقودا ً على هذه القمة بأن
تتخذ خطوة إيجابية في مسار التناغم اإلقليمي بعيدا ً عن انتهاج املعايير املتعددة الدائمة واملكررة في معرفة
العوامل املؤثرة واألساس��ية إلرس��اء االس��تقرار وعودة الهدوء إل��ى املنطقة ،إال أن الظالل الثقيلة للسياس��ات
السعودية الهدامة ملموسة متاما ً على بنود من البيان اخلتامي للقمة».
وأوض��ح البي��ان أن «اجلزر الث�لاث؛ طنب الكب��رى وطنب الصغرى وأبو موس��ى ،هي إيراني��ة» ،واصفا ً
محاوالت بعض اجليران اجلنوبيني لتزييف أسماء هذه اجلزر وتكرار املزاعم اخلاطئة والعبثية أساساً ،بأنها
مبثابة دق املاء في الهاون ،واعتبرها بالية وعدمية األثر وتعد تدخالً في الشؤون الداخلية اإليرانية».
ولفت إلى أن «السياسة املبدئية للجمهورية اإلسالمية اإليرانية مبنية دوما ً على املزيد من صون التناغم
واالحت��رام املتبادل حلق س��يادة ال��دول خاصة اجليران والتزام حس��ن اجلوار ،وهي تتوقع م��ن دول املنطقة
حفظ االحترام املتبادل وعدم التدخل في شؤون إحداها األخرى ،وأن جتعل في مقدمة سياساتها التزام منهج
الواقعية والتعامل والتأني واملنطق واحلوار وحس��ن النية والرؤية املس��تقبلية خلفض التوترات والهواجس
العقيمة ،واتخاذ التدابير الالزمة في مسار اخلطوات البانية للثقة واملؤدية لالستقرار}.

صناعة الخوف وتزييف الوعي السياسي في مصر
مشهد االنتخابات الرئاس��ية املاضية ،حتليل ظاهرة
اخل��وف ،وكونها أيض��ا ً آلية للتحك��م وإدارة املجتمع
وضبطه.

وملبدأ حسن اجلوار وسيادة الدول.

بقلم :عصام شعبان
الدول��ة ،بعنفها امل��ادي ،من��ع التظاه��ر واملؤمترات،
واعتق��ال املواطنني ،لكن كل هذه األس��اليب ال نتيجة
لها باملش��اركة في االنتخابات ،بل على العكس ،كلها
أس��باب تدعو إلى الكف��ر بالنظام السياس��ي وآلياته
االنتخابية ومقاطعتها.
وق��د اس��تخدم اخلوف ف��ي االنتخابات س�لاحا ً
بت��راض ،أو إذعان إن
النت��زاع قبول ش��كلي ال يحظى
ٍ
ش��ئت توصيفا ً أدق ،بحكم أنه يحم��ل معنى االنقياد
واخلضوع.
ميكنك أن حتلل س��ريعا ً نسب املصوتني ،حسب
األرق��ام الرس��مية للجن��ة الوطني��ة لالنتخاب��ات،
لتكتش��ف أن األص��وات الباطل��ة زادت عل��ى ملي��ون
ص��وت ،وه��ي نس��بة كبي��رة بالنس��بة إل��ى األرقام
الرس��مية ،ما يؤش��ر على أن تلك األص��وات إما نتاج
رفض ،أو أن أصحابها أُرغموا على املش��اركة بدوافع
اخلوف ،فأبطلوا أصواتهم.

اخلوف واجلسد السياسي

مبقارب��ة إنثروبولوجية ،اخل��وف عالمة ظاهرة
عل��ى اجلس��د السياس��ي للمجتم��ع ،وأح��د مصادره
ما تبثه املؤسس��ات الرس��مية للمواطن�ين ،واخلوف
كش��عور مس��تهدف تريد الس��لطة عودت��ه ،ألن ثورة
يناير س��اهمت في تكس��يره ،وحترير املواطنني منه،
وه��و ال��ذي كان أس��لوب حي��اة ،مقيد حلري��ة حركة
األف��راد ،واملجتم��ع ،ب��ل يقيد اخل��وف من��ط التفكير.
وإذ كان النظام يس��تطيع إحكام س��يطرته على جسد
املجتمع وأفراده بالس��جن أو احلص��ار ،فإنه يقيدهم

داخ��ل خوفهم أحيانا أخ��رى ،ألنه باخل��وف تتعطل
إرادة الن��اس واختياراته��م احل��رة ،ويصبح��ون في
وضعي��ة إذع��انٍ وخض��وع أكث��ر رمب��ا م��ن أجس��اد
السجناء خلف القضبان.
يتجس��د اخل��وف ويظه��ر ف��ي وس��ائل اإلع�لام،
ّ
خصوصا ً في مناس��بات أو أح��داث كاالنتخابات .وال
يكتفي رؤس��اء حتري��ر صحف حت��اول احلفاظ على
مس��احة من االس��تقاللية عن الس��لطة واملوضوعية،
والقائمون عليها ،وأصحابها ،بوضع ضوابط ذاتية،
تعفيهم عن مسألة الرقيب األمني ،أو معاتبة مسؤول
هنا وهن��اك ،أو تهدي��د هيئات ،مثل مجل��س النواب.
يعترف أغل��ب الصحافيني في مواقع التنفيذ واإلدارة
بأنهم أصبحوا يضعون أنفس��هم حت��ت رقابة ذاتية،
فمؤسس��اتهم ال تكتف��ي برقاب��ة الس��لطة ،وتخش��ى
بطش��ها لدرج��ة أنه��ا تذه��ب إل��ى الرقاب��ة الذاتي��ة،
موقفا ً بديالً من التدخل في سياس��ة التحرير .بجانب
ذل��ك ،يوجد من��دوب أو أكثر ل��كل جهة أمني��ة في كل
صحيف��ة ،ال يخجل بعضهم م��ن أن يعلن ،إلى جانب
مهنت��ه صحافي��اً ،أنه يتب��ع اجلهة الفالني��ة .لم يعد
الي��وم محمودا ً أن تنش��ر الصحف أخب��ار املظلومني،
احملتج�ين ،وترف��ع مطالبه��م ،ب��دأت تت��وارى أخبار
االحتجاج االجتماعي م��ن الصحف ،وأصبحت هناك
قوائ��م طويل��ة ،ال تس��تضيفها وس��ائل اإلع�لام ،وال
تتح��دث عنها الصحف .نلجأ إل��ى الذكرى اليوم ،عن
احلرك��ة االجتماعية ،عل��ى الرغم من س��قف احلركة
واحلريات احملدود أيامها حتت حكم حس��ني مبارك،
نتحصن بها ،ألن الذكرى وجتارب الش��باب من
لك��ي
ّ
أج��ل التغيي��ر ،أصبح��ت ملج��أ للمحبط�ين ،وتذكرة
بالنصر للمهزومني ،ومقاوم ًة باألمل للمحبطني.

من أدوات اإلنتاج إلى األرباح

جوان��ب عدة للخ��وف ،ومظاه��ر متنوع��ة نتاج
الرقاب��ة الس��لطوية ،والرقابة الذاتي��ة ،رقابة ملجمل
التفاعالت االجتماعية في املجتمع ،حوارات املقاهي،
الش��وارع اجلانبية ،دردش��ة األصدقاء في جلساتهم
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األمـان  -العــدد
األسبوعية ،وسهرات يوم اخلميس ،في نا ٍد أو مقهى،
أو جتمع��ات األصدقاء بعد انته��اء الصالة ،جتمعات
املوالد ،واملناس��بات ،ومباريات كرة الق��دم ،وما بقي
من حركة ط�لاب اجلامعات وأنش��طتهم ،واحلركات
النقابي��ة ،والش��بابية واحلزبية ،وحت��ى مجموعات
النقاش على «فيسبوك».
اش��تدت قبضة األمن على الصحف بش��دة ،وقت
إجراء انتخابات الرئاسة .لم يكتف جنرال الصحافة،
مك��رم محمد أحمد ،بتصريحاته وألفاظه التي ال تليق
مبن في س�� ّنه ،وال تاريخ��ه الصحاف��ي والنقابي ،بل
عمد ،في خت��ام عمره إلى مزيد م��ن التنازالت ،ليمثل
أداة بطش وعقاب لكل من يناقش أو ينتقد السلطة ،أو
حتى ينقل احلقائق .ح ّول مكرم ،عبر مجلسه العقابي
والرقابي املس��مى «املجلس األعل��ى لتنظيم اإلعالم»،
رئي��س حتري��ر صحيف��ة «املص��ري الي��وم» ،محم��د
الس��يد صالح ،إل��ى التحقيق معه نقابي��اً ،بينما غ ّرم
اجلري��دة  150ألف جنيه ،بس��بب مانش��يت «الدولة
حتش��د» ،وهو أمر في غاية الغرابة ،فالعنوان عادي
ج��داً ،لم ي��ات بجديد ،ولم ميثل س��وى احلقيقة التي
يعرفه��ا اجلميع ،لك��ن الدولة ومؤسس��اتها اعتبرته
تهم�� ًة تس��تحق العقاب ،من منطل��ق أن قول احلقائق
في مصر يستدعي العقاب .وفى السياق نفسه ،تأتي
واقعت��ان :األولى ،هجوم بعض أنص��ار أجهزة األمن
عل��ى رئيس حتري��ر صحيفة الش��روق ،عم��اد الدين
حس�ين ،الت��ي يصنفونها صحيف�� ًة مناوئ��ة للدولة،
تض��م أص��وات متعاطفني م��ع «اإلخوان املس��لمني».
وتعتب��ر دوائ��ر م��ن دراويش عب��د الفتاح السيس��ي
«الشروق» صحيفة «إخوانية» ،على الرغم مما تلقاه
عماد حس�ين من هجوم من الدوائر نفسها التي تدّعي
أصوات االس��تبداد أن��ه يصطف معها .كذلك ش��هدت
صحيفتا «املص��ري اليوم» و«الش��روق» حاالت منع
مق��االتٍ نتاج اجل��و العام ،وم��ا يتضمنه من ضغوط
شديدة متارسها الس��لطة ،ودوائر اقتصادية ،تتح ّكم
في عالم الصحافة والنش��ر ،وحتافظ على مصاحله.
فقد منع��ت ،مثالً ،مقاالت حلس��ام الس��كري ،ومحمد
األم�ين .ومنع��ت مق��االت عب��د الناص��ر س�لامة ف��ي
«املص��ري الي��وم» ،وغيرهم من الكت��اب الذين منعوا
م��ن الكتابة ف��ي صح��ف أخ��رى .ولذل��ك ،أن تتولى
رئاسة حترير صحيفة مصرية في هذا التوقيت مهمة
صعبة وثقيلة .الواقعة الثانية ،استمرار القبض على
ش��باب صحافيني ،من مؤسس��ات صحافية رسمية،
أو لهم منصات ش��خصية ،فق��د مت أخيرا ً القبض على
محم��د إبراهي��م رض��وان الش��هير بأوكس��جني ،وهو
مص��ور صحافي ح��ر س��جلت كاميرت��ه لق��اءاتٍ مع
ع��دة ش��خصيات مصري��ة معارض��ة ،منه��م الكاتب
االقتصادي عب��د اخلالق ف��اروق ،ومعصوم مرزوق.
ولكليهم��ا مواقف ح��ادة ضد ممارس��ات النظام على
مس��تويات متعددة ،أبرزها السياس��ات االقتصادية
والسياس��ة اخلارجي��ة واالس��تبداد ،وكالهم��ا عضو
ف��ي احلرك��ة املدني��ة الدميقراطية .وفي الس��ياق ،مت
القب��ض عل��ى رئيس حتري��ر موق��ع مص��ر العربية،
ورئيس حترير صحيفة الوفد س��ابقاً ،عادل صبري،
بتهمة نش��ر تقاري��ر إخبارية كاذبة ع��ن االنتخابات
الرئاسية.

اخلوف مقاربة اقتصادية

ميك��ن الق��ول إن ش��عور اخل��وف يس��يطر عل��ى
املجتم��ع املص��ري ككل ،أف��رادا ً ومؤسس��ات مدني��ة
وس��لطة .ومبقاربة اقتصادية ،حتافظ الس��لطة على
رأس��مال اخل��وف ،وتدع��م أدوات إنتاج��ه ،م��ن قمع
وحص��ار وحج��ب ،وتنتجه ليعود م��رة أخرى يغرق
املجال الع��ام .ينتج اخلوف لكي يس��تهلكه اجلمهور
ويعت��اش عليه ،ويع��ود مرة أخرى حاض��راً ،بعد أن
كانت قد فرقت��ه ثورة يناير في عام  2011عن املجال
العام فت��رة قصيرة .للخ��وف أيضا ً أدوات مؤسس��ة
منتجة له ،ليس القمع اخلشن األمني وحده املتصدر،
ولكن هناك ضرورة للدعاية باعتبارها إحدى وظائف
الدول��ة في النظم الس��لطوية التي يتحك��م فيها الفرد
ومجموعات املصالح املتحلقة حوله.
ومص��ادر اخلوف الذي يس��ود املج��ال العام في
مصر متنوعة ،من وسائل إعالم خاص وعام ،حتاول
اس��تبدال احلقائق بصور مصنوع��ة ،حتجب ومتنع،
وحتاصر كل صوت أو وسيلة تنقل احلقائق كما هي.
الك��ذب مع اخلوف هنا غرضهم��ا تزييف الوعي ،وأن
يس��ود اإلذعان وش��عور اخل��وف واإلرهاب النفس��ي
املجتم��ع .مطل��وب أن يع��ود املصري��ون ،وخصوصا ً
العامل�ين واملهتمني باملجال العام واملرتبطني به ،إلى
مربع اخلوف من املس��تقبل ،وبطش أيادي الس��لطة،
اخل��وف من التعبير واحلركة .ويس��تخدم اإلكراه في
مواق��ف متعددة حت��ت وقع اخل��وف ،ويصنع الكذب
ح�ين يتم إخفاء جزء من احلقائق ،وإظهار جانب آخر
من خالل وسائل اإلعالم}.
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األمان الدولي

إشكاليات المعارضة
عن ندوة «مآالت الثورة السورية»..
ّ
يع��رف مثقف��ون وباحثون س��وريون كثيرون طبق��ات العوار الكثي��رة في أداء
املعارضة الس��ورية ،وتش��كيالتها ،وأجس��امها السياسية والعس��كرية .ويعرفون
أيضاً ،األسباب التي أخذت الثور َة إلى حالها الراهن ،مغدور ًة ومضروب ًة ومنكفئة...
تيس��ر اليق ُ
ني منها في األوراق واملطالعات التي ش��ارك بها
هذه واحد ٌة من خالصاتٍ َّ
أصحابها في الندوة األكادميية «مآالت الثورة السورية ..ماذا جرى؟ وملاذا؟» ،التي
ّ
نظمها في الدوحة املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،يومي السبت واألحد
املاضي�ين .و ُتو ّرطنا هذه املالحظ��ة في حيص بيص ،إذ طاملا أن مس��ارات التيه في
خريطة املفاعيل التي س��اقت سورية إلى احملنة التي تقتلها ،وطنا ً ودول ًة ومجتمعاً،
معروف ٌة عند نخب ٍة س��وري ٍة عريض ٍة من الباحثني واملثقفني واألكادمييني وأهل الرأي
واخلب��رة ،أل��م يكن ممكنا االهتداء مبس��اراتٍ أخرى ،تقلّل من األه��وال الفادحة التي
أزاحت الثورة عن مس��ارها الش��عبي واألهلي ،وراحت بها إلى العس��كرة وس��يطرة
التش��كيالت املتأس��لمة ،ثم انكشفت س��ورية كلها أمام مجاميع التش��دّد والتوحش
والتط ّرف ،بالتوازي مع تدخالتٍ عس��كري ٍة روس��ي ٍة وإيراني ٍة ومليشياوي ٍة لبناني ٍة،
س��اهمت في استهداف قوى املعارضة املس��لحة ،وإزهاق أرواح سوريني مدنيّني بال
عدد؟
ٌ
أوراق
فلتت س��ورية كلها من بني أيدي أبنائه��ا ،معارضني وموالني ،وقد أوحت
ٌ
أوراق
غير قليلة بهذه احلقيقة ،بدت مش��دود ًة إلى التوصيف والتشخيص ،وظهرت
تقني محض ،وهذا مفي ٌد في تظهير الصورة العامة للمش��هد الس��وري
بنزوع
أخرى
ٍ
ٍّ
العوي��ص ،لكنه ال يجيب على س��ؤالي الن��دوة املركزيَّني :ماذا ج��رى؟ وملاذا؟ ولعل
أوراق كثي��ر ٍة من ال��ـ 27ورقة التي أوج��ز معدّوها
مس�� ّوغ ه��ذا امللمح امللحوظ ف��ي
ٍ

بقلم :معن البياري
خالصاتِها في جلسات الندوة هو حرص ّ
املنظمني على السمت البحثي ،واألكادميي
إلى ح ٍّد ظاهر .ومثاالً ،كانت مهم ًة إضاء ُة ورقة س��مير سعيفان على مقادير التدمير
ٌ
إض��اءات له��ا أهميتها ،تواف��رت عليها
الت��ي أحدثته��ا احل��رب في س��ورية .وث ّمة،
ٌ
أوراق أخ��رى ،اعتنت باملعارضة الس��ورية وتكويناتها ومس��ار املواقف األميركية
م��ن احلالة الس��ورية ،وقص��ور املعارضة عن كس��ب معركة الرأي الع��ام العربي،
و ُك ْرد س��ورية والثورة ،وغير ذلك من موضوعات .وميك��ن هنا التنويه إلى األهمية
املضاعف��ة لألبحاث التي انش��غلت باملجموعات واحلركات واجلبهات اإلس�لامية،
اإلخوانية واجلهادية والس��لفية واملتط ّرفة ،في السنوات السورية السبع املاضية.
وفي الوس��ع اعتبار هذه األبحاث مصاد َر مرجعي ًة ف��ي درس هذه الظاهرة عموماً،
وقد أجنزها أحم��د أبا زيد وحمزة املصطفى وتوم��اس بييريه وعبد الرحمن احلاج
علي ونعومي راميريث دياث وأمين الدسوقي ومعتز اخلطيب.
ٌ
اس��تعراض موج�� ٌز (ومخ ّل رمب��ا) هنا ألعم��ال الندوة اإلش��ارة إلى
وال ُيغف��ل
األهمية االستثنائية ملداخلة املف ّكر برهان غليون ،بشأن «أزمة القيادة في املعارضة
الس��ورية ،املجل��س الوطني منوذج��اً» ،فقد اتصف��ت بجرع ٍة عالي ٍة م��ن الصراحة
واملكاشفة ،مستند ًة إلى جتربة غليون نفسه في رئاسة املجلس بعد تأسيسه ،فقد
أفاد بأن الصراع على النفوذ واملكانة بني أفراد املعارضة السورية أجهض املجلس،
إذ «لم تعمل األحزاب والقوى املنضوية بدافع وطني ،وإمنا بشك ٍل مستق ٍّل ملصاحلها
الضيقة ،فتركت الثورة بدون قيادة» ،و«هو ما استغلته القوى اإلسالمية املتشددة».
وقال غليون إن «القوى الدولية لعبت دورا ً في تش��تيت املعارضة الس��ورية ،لكنها
ليست السبب الرئيس ،وإمنا استغلت خالفات أحزاب وأفراد املعارضة السورية».
ومعل��و ٌم أن املفك��ر املع��روف يواظب ،منذ نح��و ثالثة أعوام ،على تق��دمي مطالعاتٍ
نقدي ٍة ،على درج ٍة واضح ٍة من الش��جاعة في صراحتها ،وتعمد إلى تعيني مواضع
ويصب ما جاءت عليه كلمة برهان
التردّي الفادحة في أداء املعارضة وتشكيالتها.
ّ
غليون في اإلجابة عن س��ؤا َلي الن��دوة .كذلك ورقة اللواء محم��د احلاج علي ،التي
اجتهدت في اإلجابة عن س��ؤا ٍل متصل بهما :ملاذا فش��لت مح��اوالت توحيد فصائل
املعارضة الس��ورية؟ وهو واح ٌد من حزمة أسئل ٍة انشغلت مبحاوالت اإلجابة عنها
ٌ
أوراق أخرى ،طرحها أصحا ُبها صدورا ً عن مس��ؤولي ٍة وأمان ٍة علميتني ،وهذا مبعث
ً
تنوي ٍه آخر باجلهد احملمود في الندوة عموما}.

هشام جنينة يحا َكم أمام المحكمة العسكرية بالقاهرة
بدأت احملكمة العس��كرية ش��رق القاهرة يوم
االثن�ين أولى جلس��ات محاكمة الرئيس الس��ابق
للجه��از املركزي للمحاس��بات املستش��ار هش��ام
جنينة.
وق��ال احملامي علي طه (رئي��س فريق الدفاع
القانوني عن جنينة) إنه سيطلب في هذه اجللسة
احلصول على صورة ضوئية من التحقيقات التي
أجريت مع موكله.
وكان��ت النيابة العس��كرية أحال��ت اخلميس
املاض��ي جنينة إل��ى محاكمة عس��كرية بعد نحو
ش��هرين عل��ى اعتقاله عق��ب إدالئ��ه بتصريحات
صحفي��ة حتدث فيها عن وثائ��ق تدين قيادات في
الدولة.
ول��م يتمك��ن فري��ق الدف��اع حت��ى اآلن م��ن
احلصول على نس��خة من التحقيقات مع جنينة،
رغم مرور أكثر من شهرين على حبسه على خلفية
اتهام��ات تتعل��ق بنش��ر أخب��ار كاذبة وتش��ويه
ص��ورة مؤسس��ات الدول��ة والعم��ل عل��ى تكدير
األم��ن العام ،فضالً عن احلص��ول على صورة من
االتهامات الرسمية املوجهة له.
وق��ال احملام��ي إنه س��يطلب كذلك م��ن هيئة
احملكم��ة تأجيل القضية لالط�لاع حتى يتمكن من
إعداد الدفوع عن موكله وتفنيد االتهامات املوجهة
إليه .ولفت إلى أن أوضاع موكله الصحيّة وظروف
حبسه تزداد س��وءاً ،إذ ال يزال يعاني من احلبس
االنفرادي.
وترفض إدارة الس��جن نقل جنين��ة إلى عنبر
السياس��يني أو متكين��ه م��ن ممارس��ة الرياض��ة
واحلدي��ث مع رفاقه بالس��جن ،ما يؤثر بالس��لب
عل��ى حالت��ه املعنوية ،ويعتب��ر انته��اكا ً صارخا ً
حلقوق جنينة وفق حديث محاميه.

انتهاكات للحقوق

كم��ا لم يحصل الدفاع على صورة من التقرير
الطب��ي -ال��ذي أع��ده أطب��اء من مستش��فى قصر
العيني ح��ول حالة جنينة -ولم تتم االس��تجابة
لطل��ب قي��ام فري��ق م��ن الط��ب الش��رعي بإجراء
الكش��ف على جنينة لتحديد مدى حاجته إلجراء
جراحة في عينيه من عدمه.

وفي سياق متصل ،اعتبر وزير العدل السابق
املستش��ار أحم��د س��ليمان أن «كل م��ا يج��ري مع
املستش��ار هش��ام جنينة منذ إلق��اء القبض عليه
يع ّد انتهاكا ً جلميع احلقوق السياسية والقانونية
والصحي��ة» .وأكد أن النظام احلالي مس��ؤول عن
تدهور احلالة الصحية جلنينة في ظل حتذير من
فحصوه من تداعيات شديدة اخلطورة حلالته.
ووص��ف الوزي��ر الس��ابق كل م��ا يج��ري مع
جنينة بأنه «تصفية حس��ابات سياسية معه من
قبل النظام» ،موضح��ا ً أن طلبات نقل املعتقل إلى
مستش��فى خاص لتلقي العالج على نفقة املعتقل
ح��ق أصيل ل��ه تدعم��ه لوائح مصلحة الس��جون
والقواعد احلاكمة للنيابة العامة}.

الدينية التركية :يجب اعتبار
رئيس الشؤون
ّ
اإلسالموفوبيا جريمة ضد اإلنسانية
قال رئيس الش��ؤون الديني��ة التركية علي أرب��اش ،إنه ال ب ّد من اعتبار اإلس�لاموفوبيا
جرمية ضد اإلنسانية في جميع أنحاء العالم.
وفي كلمته أمام مؤمتر «األقليات املسلمة في العالم» الذي تنظمه الرئاسة في إسطنبول،
أك��د أرباش أن على املس��لمني أن يجهزوا خطابا ً بديالً ،وخطة عمل ملكافحة اإلس�لاموفوبيا،
ويطبقوها عاملياً .وأضاف ّ
أن «على علماء الدين اإلسالمي أن ال يتسامحوا أبدا ً مع استخدام
لغ��ة خش��نة ،وإقصائية وتكفيرية لش��رح اإلس�لام ،وأن يح��ذوا في اخلط��اب الديني حذو
األسلوب النبوي املعتدل ،واجلميل ،واحلاضن للجميع».
وتابع أن «العقدين املاضيني شهدا محاوالت لزرع الفتنة والتفرقة العرقية واملذهبية في
مساع إلضعاف شعور األخوة والوحدة في األمة .وتستمر
العالم اإلس�لامي» .وقال« :هناك
ٍ
مشاكل اإلرهاب والعنف والفقر واجلهل في التأثير على األغلبية في العالم اإلسالمي .أصبح
وضع إخوتنا الذين يعيشون كأقليات أكثر حساسية في بعض البلدان».
ويس��تمر املؤمتر ال��ذي انطلق ،يوم االثنني ،حتى  19نيس��ان اجلاري ،مبش��اركة 250
شخصية من مائة دولة.
وقال بيان أصدرته رئاس��ة الش��ؤون الدينية التركية إن ه��دف املؤمتر هو إعادة إحياء
الروابط األخوية بني تركيا واألقليات املسلمة في العالم.
وأضاف أن املؤمتر س��يناقش املشاكل الرئيس��ية التي تواجهها األقليات املسلمة وسبل
حلها ،ويهدف إلى تطوير التعاون في مجال اخلدمات الدينية والتعليم الديني}.
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لقطات سريعة

هنية يؤكد استعداد «حماس»
ّ
لمفاوضات لتبادل أسرى

األمـان  -العــدد  20 - 1309نيسان 2018م
التشفير ملخاوف تتعلق باخلصوصية .وقد
وعد تلغ��رام بإبق��اء التطبيق قيد التش��غيل
رغم احلظر.

الرياض :افتتاح أول
دار سينما منذ  35سنة

أك��د رئي��س املكتب السياس��ي حلركة
«حماس» اس��ماعيل هنيّة ،استعداد حركته
إلجراء مفاوضات غير مباش��رة مع إسرائيل
م��ن أج��ل التوص��ل إل��ى صفق��ة لإلف��راج
ع��ن األس��رى الفلس��طينيني ف��ي الس��جون
اإلسرائيلية.
وق��ال هنيّة ف��ي كلمة متلفزة مبناس��بة
يوم األس��ير الفلس��طيني« :نحن ف��ي حركة
حم��اس مس��تعدون لب��دء املفاوض��ات م��ن
أج��ل حتقيق صفق��ة تبادل عبر ط��رف ثالث
ووسيط».
أض��اف« :أؤك��د لك��م وأطمئنك��م إلى أن
ل��دى املقاومة م��ا ميك��ن أن حتقق في��ه هذه
األمنية العظيمة التي ينتظرها شعبنا».
وفي عام  2011توصلت حركة حماس
وإس��رائيل إلى صفقة تبادل لألسرى أطلقت
خاللها احلركة س��راح اجلندي اإلس��رائيلي
جلع��اد ش��اليط مقاب��ل نح��و أل��ف معتق��ل
فلسطيني.
ويس��ود اعتق��اد أن حم��اس حتتجز كلاّ ً
من هش��ام الس��يد وافراهام مينغيس��تو منذ
نيس��ان  2015وأيلول  ،2014بعد أن تسلال
إلى القطاع الفلسطيني املحُ اصر.

زعيما قبرص يفشالن
في إحياء «عملية السالم»

فش��ل زعيما قب��رص التركي��ة وقبرص
اليوناني��ة في إحي��اء عملية س�لام متعثرة،
بع��د لقائهم��ا حت��ت إش��راف األمم املتح��دة.
وق��ال الرئي��س القبرص��ي اليوناني نيكوس
أناستاسيادس ،الذي التقى نظيره القبرصي
التركي مصطفى أكينجي للمرة األولى منذ 9
أش��هر ،إن «اجلانب�ين يلتزم��ان مواقفهم��ا».
وأض��اف أنهم��ا «لم يس��تبعدا احتم��ال» أن
توف��د األمم املتح��دة مبعوث��ا ً إل��ى اجلزيرة،
لدرس احتمال اس��تئناف احملادثات بينهما.
وأعلن��ت األمم املتح��دة أن الزعيم�ين «تبادال
اآلراء ف��ي ش��كل منفت��ح وصري��ح» ،خ�لال
لقائهما ف��ي املنطق��ة املنزوعة الس�لاح التي
تشرف عليها في نيقوسيا.
وال تزال قبرص مقسمة منذ عام ،1974
بعد اجتياح القوات التركية الثلث الش��مالي
منه��ا واحتالله ،ردا ً على انق�لاب مدعوم من
املجموع��ة العس��كرية احلاكمة ف��ي اليونان
آن��ذاك .وتفاق��م التوت��ر ب�ين اجلانب�ين ،في
أعقاب تنقيب نيقوس��يا ع��ن احتياطي الغاز
الطبيع��ي في البحر األبيض املتوس��ط ،وهو
م��ا تعارض��ه تركيا ،ويش��كل عام�لاً إضافيا ً
يع ّقد محاوالت توحي��د اجلزيرة ،بعد انهيار
احملادثات العام املاضي.

موسكو تطالب «غوغل»
و«أمازون» بحذف «تلغرام»

أعلن��ت هيئ��ة تنظي��م االتص��االت ف��ي
روس��يا انه��ا منع��ت الوص��ول إل��ى خدمات
عمالقي التكنولوجيا «غوغ��ل» و«أمازون»،
مشيرة الى شكوك حول جلوء تطبيق تلغرام
للتراسل الس��تخدام الشركتني للتحايل على
حظر بنا ًء على أمر قضائي.
وذك��رت وكال��ة إنترفاك��س الروس��ية
لألنب��اء أن الهيئ��ة أرس��لت أم��س طلب��ا ً
للش��ركتني بح��ذف تلغ��رام م��ن متجريهم��ا
للتطبيقات.
ب��دأت الهيئ��ة االثنني ف��رض حظر على
تلغرام للتراسل بسبب رفضه تسليم مفاتيح

بع��د غي��اب دام  35س��نة ،اف ُتتحَ ت في
الري��اض دار س��ينما ه��ي األولى ف��ي البالد،
ضم��ن مجمع س��ينمائي في قل��ب مركز امللك
عبدالل��ه املال��ي .واخت��ارت ش��ركة الترفيه
للتطوي��ر واالس��تثمار الس��عودية ،فيلم��ا ً
هوليوودي��ا ً ه��و «النمر األس��ود» ،لتدش�ين
العروض السينمائية.
وتتج��ه هيئ��ة الترفيه الس��عودية إلى
التعاق��د مع الرئيس الس��ابق إلح��دى كبرى
شركات اإلنتاج والتوزيع السينمائي والفني
لرئاسة صندوق خاص لصناعة السينما في
اململكة ب��رأس مال يقدر ب��ـ 10باليني دوالر.
وقالت مجل��ة «فاريتي» الفنية األميركية ،إن
املفاوض��ات مع الرئي��س الس��ابق ملجموعة
«دي أم ج��ي» املنتج كري��س فنتون ،اقتربت
م��ن نهايته��ا ،وتترك��ز حالي��ا ً على املس��مى
الوظيفي له .وحتتفي شركة الترفيه للتطوير
واالس��تثمار و«إيه أم س��ي آي إنترتينمنت»
بتدشني دار السينما بحفلة خاصة حتضرها
ش��خصيات محلي��ة وعاملية ب��ارزة ،إضافة
إل��ى جهات إعالمية .إال أن االفتتاح الرس��مي
للجمهور س��يكون ف��ي أيار املقب��ل ،مع طرح
خدمة شراء التذاكر ،واختيار أوقات العرض
إلكترونياً.

مواجهات مع االحتالل
في «يوم األسير الفلسطيني»

أصيب عشرات الفلس��طينيني ،بحاالت
اختن��اق إث��ر استنش��اقهم غ��ازا ً مس��يالً
للدموع ،خ�لال مواجهات مع قوات االحتالل
اإلس��رائيلي وس��ط الضفة الغربي��ة احملتلة
وجنوبه��ا ،وذلك خ�لال إحياء «يوم األس��ير
الفلسطيني» في مس��يرات تضامنية رافعني
األعالم الفلسطينية وصورا ً للمعتقلني.
ويصادف السابع عشر من نيسان يوم
األس��ير الفلس��طيني ،وهو اليوم ال��ذي أقره
املجل��س الوطن��ي الفلس��طيني ع��ام 1974
«وفاء للحركة الوطنية األسيرة في معتقالت
االحت�لال ،وباعتباره��ا اجلس��م ال��ذي يمُ ثل
دميومة النضال واملقاومة ضد االحتالل».
وأعلن نادي األس��ير الفلسطيني أن عدد
املعتقل�ين حالي��ا ً في الس��جون اإلس��رائيلية
يبل��غ  6500فلس��طيني وأن «إس��رائيل»
اعتقلت من��ذ قيامها نحو مليون فلس��طيني.
ووف��ق إحصائي��ات رس��مية ص��درت ع��ن
هيئ��ة ش��ؤون األس��رى (تابع��ة ملنظم��ة
التحرير الفلس��طينية) ،ناهز ع��دد املعتقلني
الفلس��طينيني  6500معتق��ل ،بينه��م 350
طف�لاً ،و 62معتقل��ة ،و 6ن��واب باملجل��س
التش��ريعي (البرملان) ،و 500معتقل إداري
(معتقلون بال تهمة) ،و 1800مريض ،بينهم
 700بحاجة لتدخل طبي عاجل.

روحاني :نريد عالقات
أخوية وقوية مع الجوار

«الحرس الثوري» يحبط
هجوم ًا عبر حدود باكستان

عش��ية إحياء «يوم اجليش» في إيران،
أعل��ن «احل��رس الث��وري» إحب��اط هج��وم
ش��نه إرهابيون على ب��رج مراقب��ة حدودي
ف��ي منطقة ميرجاوه (جنوب ش��رق) بإقليم
سيستان بلوشس��تان ليل االثنني – الثالثاء
املاضي .وكان��ت أجهزة األمن ص��ادرت قبل
أي��ام كمية كبيرة من األس��لحة والذخيرة من
«إرهابيني» في املنطقة.
وأوض��ح أن «املس��لحني هاجم��وا برج
املراقب��ة لق��وات أم��ن منطق��ة ميرج��اوه»
احلدودي��ة انطالق��ا ً م��ن أراضي باكس��تان،
لكنه��م واجهوا مقاومة ش��ديدة ،م��ا أدى إلى
مقتل  3منهم ،في مقابل سقوط  4رجال أمن،
اثنان في االش��تباك ذاته ،واثنان في انفجار
لغم بس��يارتها ل��دى مالحقتهم��ا اإلرهابيني
الفارين».
وجدد «احلرس الثوري» تأكيد جاهزية
قوات األمن ملواجهة «أي حترك من األعداء»،
م��ع توقع��ه «ع��دم س��ماح ال��دول الصديقة
واملُجاورة (في إشارة إلى باكستان) بتحرك
عم�لاء مش��بوهني عل��ى أراضيه��ا» ،علما ً أن
صحيفة «إكس��برس تريبيون» الباكستانية
نقل��ت ع��ن مص��ادر أمني��ة قوله��ا إن «قوات
حرس احل��دود اإليرانية قتلت باكس��تانيَني
اثنني على األقل واعتقل��ت  5في غارة نفذتها
على أش��خاص «زعمت أنه��م حاولوا دخول
األراضي اإليرانية في شكل غير شرعي».

ّ
يحذر أوروبا
ماكرون
من «النزعات إلى التسلط»

ح ّذر الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون
أم��س ،متوجه��ا ً إل��ى البرمل��ان األوروبي في
ستراسبورغ ،من «النزعات إلى التسلط» في
أوروبا ،داعيا ً مقابل ذلك إلى «الدفاع بحزم»
عن «مفهوم جديد للسيادة األوروبية».
وق��ال ماك��رون ف��ي خطاب��ه األول إل��ى
الن��واب األوروبي�ين املجتمع�ين ف��ي مق��ر
البرملان« :ال أري��د االنتماء إلى جيل ينقاد بال
إرادة» ،مضيف��اً« :أنتمي إل��ى جيل لم يعرف
احلرب ،ويسمح لنفسه بأن ينسى ما عاشه
أسالفه».
وع��رض ماك��رون أم��ام قاع��ة مكتظ��ة
بالن��واب ،صورة قامت��ة للوضع ف��ي القارة
العج��وز ،عل��ى خلفي��ة تصاع��د النزع��ات
الش��عبوية واملش��اعر املعادي��ة ألوروب��ا في
عدد من بلدان االحتاد.

أكد الرئيسحسن روحاني ان «اجليش
اإليران��ي واحلرس الث��وري كتف��ا ً بكتف في
ميادي��ن احل��رب والس��لم خدمة للش��عب»،
موضحا ً ان «وظيفة اجليش اإليراني ردعية
للحفاظ على استقالل ووحدة البالد».
وش��دد عل��ى ان «اجلي��ش اإليران��ي
يتمتع باجلهوزي��ة دائما ً وأكد أنه ذراع قوية
ف��ي وج��ه مؤام��رات األع��داء» ،الفت��ا ً إلى ان
«اجلي��ش اإليراني يع��ي األمور السياس��ية،
لكنه ال يدخل اللعبة السياسية».
ورأى روحان��ي ان «إي��ران بحاجة إلى
جي��ش ق��وي وح��رس ث��وري مقت��در لكي ال
تس��مح للمجموع��ات االرهابي��ة باالقت��راب
منها» ،مشيرا ً إلى ان «بعض القوى األجنبية
تتواج��د ف��ي املنطق��ة بش��كل غي��ر قانون��ي
وتعتدي دون موافقة األمم املتحدة».

ترامب« :فرصة كبيرة» لحل
األزمة الكورية الشمالية

أكد الرئيس األميركي دونالد ترامب ،أن
محادثات مباش��رة «على مس��تويات رفيعة
ج��داً» ج��رت ب�ين واش��نطن وبيون��غ يانغ،
معتبرا ً أن هن��اك «فرصة كبيرة» حلل األزمة
الكورية الش��مالية خ�لال قمت��ه املُرتقبة مع
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في
«أوائل حزيران أو قبل ذلك».
وق��ال ترام��ب للصحافي�ين أثن��اء
اس��تضافته رئيس الوزراء الياباني ش��ينزو
آبي في منتجع مارا الغو في فلوريدا« :هناك
فرص��ة كبيرة حلل مش��كلة عاملية» ،مضيفاً:
«لقد أجرينا محادثات على مستويات رفيعة
جدا ً مع كوريا الشمالية».
وأوض��ح ترامب ان القم��ة املرتقبة بينه
وب�ين كيم س��تجري «ف��ي أوائل حزي��ران أو
قبل ذلك» وهناك «خمسة أماكن قيد الدرس»
س�� ُيختار أحده��ا الحتض��ان ه��ذه القم��ة
التاريخية.

نائب مرشد اإلخوان :هذه بعض أسباب
فشل القمة العربية
انتقد نائب املرشد العام جلماعة اإلخوان املسلمني األستاذ إبراهيم منير،
القم��ة العربية الت��ي عُ قدت يوم األحد في مدينة الظه��ران في اململكة العربية
السعودية ،قائالً إنها «فشلت بشكل واضح في ظل اإلصرار على حصار دولة
قطر ،وجتاهل قضايا مصيرية ،وصياغة البيان اخلتامي قبل أن تنعقد».
وقال إن «الوضع العربي احلالي الذي تس��اقطت عنه أوراق التوت التي
كان��ت تس��تر عوراته لم يعد يس��مح
بأن تكون له قمة تنعقد ،ويتم توجيه
رسالة أو بيان جاد إليها ،بعد أن متت
كتاب��ة بيانها اخلتامي قبل أن تنعقد،
مب��ا يؤك��د أن احلك��م عليها بالفش��ل
صدر قبل االنعقاد».
وأش��ار نائ��ب املرش��د إل��ى أن
«جدول أعم��ال القمة العربية وبيانها
اخلتامي خال من قضايا مصيرية كان
ال ب�� ّد من وضعه��ا ،وأن ُتعْ طى الوقت
الكافي للمناقشات حولها ،وهو ما لم
يح��دث» .ومن هذه القضاي��ا التي جتاهلتها القمة العربية ،بحس��ب «منير»،
«احل��روب الدائ��رة اآلن عل��ى األرض ومس��اهمة اجلمي��ع فيه��ا ،ف��ي العراق
وس��وريا ومصر وليبيا واليمن والصومال ،مع استمرار وجود أزمة مزمنة في
الصح��راء الكبرى» ،الفتا ً إلى أن «إحدى مهام اجلامعة العربية التوس��ط في
حل النزاعات التي تنشأ بني دولها».
واس��تطرد قائ�لاً« :جت��يء نتائ��ج لق��اءات القم��ة بخالف م��ا يجري في
بياناتها ،وهو الس��ير في مس��ار دولة األندلس التي تالش��ت بعد أن أصبحت
دوال ً وش��عوبا ً يقت��ل بعضه��ا بعضاً ،مس��تعينني بذئ��ب واح��د كان متربصا ً
باجلميع قريبا ً مما يحدث مع سوريا وشعبها اليوم».
وتاب��ع« :جرت وقائع لقاء القمة وكأن ش��يئا ً مؤس��فا ً ال يجري على ُبعد
عدة كيلومترات من مكان االنعقاد ،ما يدفع إلى س��ؤال يقول :هل كان اختيار
املكان متعمدا ً ليظهر أنه محظور على مندوب دولة قطر للقمة احلضور ،وعليه
أن يسلك مس��لكا ً آخر ،أم أتى جتنبا ً لوصول صواريخ احلوثي إلى العاصمة
التي كان من املقرر أن يجري فيها اللقاء؟».
وأوض��ح أن «قمم��ا ً عربي��ة عدة س��بقت لم يكن م��ن بني ج��دول أعمالها
مراجع��ة أعمال املجل��س االقتصادي العرب��ي ،الذي لم يعد يس��مع عنه أحد
ش��يئاً ،ف��ي الوقت ال��ذي تتطاير في��ه مئات املليارات لش��راء أس��لحة تضمن
ألصحابها حتقيق أمنها الش��خصي في مواجهة أي مطالب شرعية وقانونية
للش��عوب في حقها بهذه الثروات ،رغم أن هذه الشعوب هي العامل األساس
ف��ي أمن بالده��ا واألنظمة واس��تقرارها» .وبش��أن اإلع�لان املس��بق أن القمة
التاس��عة والعش��رين عنوانه��ا (القدس) ،أض��اف «منير»« :ل��م يعد مواطن
عرب��ي أو أجنبي يتوقع أن يصدر عنه غير تعبيرات الرفض واإلدانة والوعود
بالدع��م املالي التي تتبخر في نهاية كل لقاء ،بعد موائد الغداء والعش��اء في
انتظار القمة التالية» .واس��تطرد قائالً« :اجلميع لس��ان حاله -مثلنا متاماً-
يق��ول لي��ت القمة ل��م تنعقد؛ حت��ى ال يخرج عنها مث��ل هذه التعبي��رات التي
تأت��ي دائما ً في اجتاه معاك��س حلال القضية الفلس��طينية ،مبا فيها القدس،
وهو مس��ار لم يتخلف منذ عام  1950عندما مت إعالن قيام اجلامعة العربية
حت��ى جت��د القضية بعد الل��ه س��بحانه وتعالى م��ن يرعاه��ا ويتبناها بجد
وإخالص».
يش��ار إلى أن جماعة اإلخوان املس��لمني املصرية اعتادت إصدار بيان أو
رسالة موجهة منها إلى القمم العربية املختلفة ،بينما لم تفعل هذه املرة دون
أسباب واضحة}.

سنحول الحدود مع سوريا
أردوغان:
ّ
الى لمناطق آمنة
ق��ال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن املس��احات التي أصبحت
آمنة في س��وريا بفض��ل عمليتي درع الفرات وغصن الزيت��ون مهمة ولكنها
ليس��ت كافي��ة ،مؤكدا ً أن ب�لاده مجبرة عل��ى حتويل كل املناطق الس��ورية
احلدودية معها إلى مناطق آمنة من أجل مستقبلها.
وأض��اف في كلمة أمام كتل��ة حزبه النيابية في البرمل��ان التركي اليوم
الثالثاء أن عدد الذين عادوا إلى كل من جرابلس والباب والراعي وصل إلى
 160ألف س��وري« ،وسيكون هذا الرقم أكبر بالنسبة إلى الذين سيعودون
إلى عفرين التي نقوم االَن بالتحضيرات اخلاصة بعودتهم إليها».
وأوض��ح أن هناك نحو ثالثة ماليني الجئ ف��ي تركيا ينتظرون العودة
إلى أراضيهم ،ولهذا يجب حتويل كل املناطق احلدودية السورية مع تركيا
إلى مناطق اَمنة «انطالقا ً من إدلب إلى تل رفعت ،ومن منبج إلى عني العرب
ومن تل أبيض إلى رأس العني ولغاية احلسكة».
ً
وقال الرئيس التركي إن بالده تخوض كفاحا ال هوادة فيه ضد اإلرهاب
بكافة أش��كاله ،موضح��ا ً أن ع��دد «اإلرهابيني» الذين ج��رى حتييدهم منذ
ب��دء عملية غصن الزيتون في  20يناير/كان��ون الثاني املاضي في منطقة
عفرين ش��مالي س��وريا جتاوز األربعة آالف ،أما في تركيا وشمالي العراق
فق��د مت حتيي��د  550من عناص��ر حزب العمال الكردس��تاني ال��ذي تصنفه
تركيا بأنه «إرهابي»}.
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األمان الدولي

قصف موسكو وطهران ..بالدوالر األميركي!
عندم��ا كان الرئي��س دونالد ترام��ب مجتمعا ً مع
قادت��ه العس��كريني لدرس عملي��ة الرد عل��ى الهجوم
الكيم��اوي عل��ى دوم��ا ،كان الرئي��س فالدميير بوتني
مجتمع��ا م��ع خبرائ��ه االقتصاديني لدراس��ة االنهيار
املريع في مؤش��رات البورص��ة الروس��ية التي فقدت
 10ف��ي املائ��ة من قيمته��ا ،منذ إعالن ف��رض عقوبات
أمريكي��ة جدي��دة على رج��ال أعمال روس وش��ركات
متلكه��ا األوليغارش��ية املق ّرب��ة م��ن بوتني؛ ما يش�� ّكل
ضربة موجعة لالقتصاد الروسي.
في موازاة ذلك ،كان النواب اإليرانيون يشتبكون
باألي��دي وس��ط خالف��ات صاخب��ة بس��بب االنهي��ار
املتصاعد واملريع في قيمة العملة اإليرانية (تومان)،
الت��ي خس��رت ثلث قيمتها أم��ام ال��دوالر األمريكي في
أسابيع!
وهك��ذا ،بعدم��ا اس��تعمل ال��روس الفيت��و للمرة
الثانية عش��رة إلفش��ال القرار األمريكي بإرسال فريق
م��ن احملقق�ين الكيميائيني إلى دوم��ا ،وبعدما حتركت
حاملتا الطائرات « »Harry Trumanو«Carrier
 »Air Wing VIIإلى املتوس��ط ،طرحت تساؤالت
كثيرة:
 م��ا حاج��ة الوالي��ات املتح��دة إل��ى حتري��كاألس��اطيل إذا كان��ت العقوب��ات االقتصادي��ة تزل��زل
الوض��ع حتت أق��دام بوتني والنظ��ام اإليراني ،اللذين
يتكبدان تكاليف احلرب دعما ً للنظام الس��وري ،املتهم
باس��تعمال الس�لاح الكيم��اوي ف��ي دوم��ا وقبلها في
الغوطة يوم ردت واشنطن بتوجيه ضربة صاروخية
إلى قاعدة الشعيرات كما هو معروف؟
 ال ب�� ّد م��ن أن بوت�ين يتذ ّكر جي��دا ً ذل��ك النهار، 26كان��ون األول من ع��ام  1991عندما أصدر مجلس

الس��وفيات األعلى البيان
ال��ذي أعلن فيه اس��تقالل
اجلمهوريات السوفياتية
الس��ابقة ،ح�ين انه��ار
االحت��اد الس��وفياتي مثل
ركام م��ن اخل��ردة نتيجة
العوام��ل االقتصادي��ة
اخلانق��ة؛ ولهذا ب��دا األمر
موجع��ا ً متام��ا ً عندم��ا
أبلغ��وه بداي��ة األس��بوع،
ب��أن بورص��ة موس��كو
خس��رت  5.11ف��ي املائة،
وأن مؤش��ر الروب��ل ته��اوى بنس��بة  2.9ف��ي املائ��ة،
بينما انخفضت أس��هم أبرز مصرفني في روسيا ،وهما
«سبير بنك» اململوك من الدولة و«في تي بي» ،بنسبة
 10في املائة.
 احل��رب الت��ي يخوضها بوتني في س��وريا منذأيلول عام  2015ليس��ت نزهة بالنس��بة إلى اقتصاد
يتراج��ع ويعاني من العقوب��ات األمريكية التي بدأت
مع دخول الروس إلى القرم وإثارة النزاع في أوكرانيا،
التي تعتبرها موس��كو حربا ً اقتصادية ضدها ،ووفقا ً
ملؤسس��ة «غيتي» ،فإن خط الفقر الرس��مي املعلن في
روس��يا بات يعادل  171دوالرا ً للش��خص في الشهر،
وليس س��هالً على بوت�ين الذي كان جن��ح في خفض
نس��بة الفقر بعد منو اقتصادي يعتمد على النفط قبل
انخف��اض أس��عاره ،أن يتلقى تقرير هيئ��ة اإلحصاء
الروس��ية الرسمية (روس��تات) ،وفيه أن عدد الفقراء
م��ن مواطنيه جتاوز نس��بة  13في املائ��ة من مجموع
سكان البالد ،أي في حدود عشرين مليوناً!

يصبح األمر محرج��اً ،بل موجعا ً أكثر ،إذا تذكرنا
أن بوت�ين أعل��ن عش��ية إع��ادة انتخاب��ه ،ف��ي بداي��ة
ش��هر آذار املاضي ،أنه يريد خفض مع��دل الفقر «غير
املقبول» في روس��يا إلى النصف في الس��نوات الست
املقبلةُ ،مذكرا ً بأن الذين يعانون من الفقر في روس��يا
كان ق��د جتاوز عددهم  42مليونا ً في عام  ،2000لكن
عندم��ا قال «إن رخاء روس��يا ورخ��اء مواطنيها يجب
أن يكونا أس��اس كل شيء» ،وجد كثيرا ً من االنتقادات
الت��ي ُتوجه إل��ى تكالي��ف دخوله احلرب في س��وريا
وأوكرانيا!
وإذا كانت الطي��ور االقتصادية الروس��ية تترنح
حت��ت وط��أة العقوب��ات األمريكي��ة ،فم��اذا نق��ول عن
الطي��ور اإليراني��ة املذبوح��ة ،لدرج��ة أن العمل��ة
اإليرانية خس��رت ثلث قيمتها منذ هدد الرئيس ترامب
باالنسحاب من االتفاق النووي ،وفي حني اشتبك فيه
الن��واب باأليدي في طه��ران يوم االثن�ين كان الدوالر
يحلّ��ق عالي��اً ،ورغ��م أن البنك املرك��زي اإليراني حدد

التونسية ..بين االنتخاب وشبح االنقالب
التجربة
ّ
تعي��ش التجرب��ة الثوري��ة التونس��ية -أو م��ا بقي
منه��ا -على إيق��اع املوع��د االنتخابي األب��رز ،املتمثل في
االنتخابات البلدية (في أيار املقبل) التي حام ش��ك كبير
ح��ول إمكانية انعقادها ،وال تزال تش��كل محور التجاذب
بني القوى التي أفرزها املسار الثوري في تونس.
وتش��كل االنتخاب��ات البلدي��ة آخر املس��تويات في
السلم االنتخابي بعد املس��تويني الرئاسي والتشريعي،
وتتعل��ق أساس��ا ً بأدوات احلك��م القاعدية؛ ألنها تش��كل
وجه الس��لطة في العم��ق العميق للدولة على املس��توى
احمللي .فبعد االنتخابات الرئاس��ية ،وبع��د االنتخابات
التش��ريعية ألعض��اء البرملان؛ تس��تعد تون��س للموعد
االنتخاب��ي األخط��ر عل��ى اإلط�لاق ،ألنه س��يحدد مصير
التجربة التونسية أو جزءا ً كبيرا ً من مصيرها.
وال تتأت��ى خط��ورة املوع��د م��ن املس��ار االنتقال��ي
نفس��ه ،وال من العودة املظفرة لرجال الدولة العميقة إلى
املش��هد اليوم ،ولكنها تتأتى أساسا ً من القيمة احلقيقية
لالنتخاب��ات القاعدي��ة ،مب��ا ه��ي أدوات احلك��م احمللي
املباشرة ،وتواجه أدوات الدولة العميقة في قاعدة البناء
االجتماعي.

جتربة االنتخابات البلدية

البلدي��ة ه��ي املج��ال األصغ��ر ملمارس��ة احلك��م
والس��لطة؛ فحاكم املدينة أو القرية ه��و املجلس البلدي،
ورئيس��ه هو املش��رف على اجلانب اإلداري والتنظيمي.
ق��د تختلف التس��ميات بني املدن والق��رى ،فحاكم القرية
أو املدينة يش��به تقريبا ً عمدة املدينة ،أو حاكمها اإلداري

املدني ال األمني وال العسكري.
وبن��اء عل��ى ه��ذا املفه��وم تك��ون ه��ذه التجرب��ة
االنتخابي��ة أقرب التج��ارب االنتخابية صل��ة باملواطن،
ألنها تتعلق بالوجه املباش��ر حليات��ه اليومية وبتطبيق
القانون ،وبالسيطرة على الثروات وتوزيعها ،وبتطبيق
العدال��ة ومنظوم��ة اخلدم��ات عل��ى املس��توى األصغ��ر
للدول��ة .ولذلك ف��إن فرز الق��وى القاعدية التي س��تحكم
املفاص��ل الصغ��رى للدولة هي ف��ي احلقيق��ة أ ّم املعارك
ف��ي كل مس��ار يبحث ع��ن بناء دول��ة القان��ون واحلرية
والكرامة.
إن معرك��ة احلك��م احمللي ه��ي امتالك الق��درة على
تس��يير اجلزء األصغر م��ن الدولة واملجتم��ع ،أي تثبيت
ق��درة الدولة على تطبيق سياس��تها ف��ي أصغر مكونات
املجتم��ع .ولذا ف��إن الدول��ة اجلديدة س��تواجه مكونات
النظام القدمي على أرضها ،أو ما يس��مى الفس��اد األصغر
ال��ذي ه��و أخطر أنواع الفس��اد ،وأش��دها فت��كا ً باخلاليا
الصغرى املكونة للمجتمع والدولة..
إن أخط��ر ج��والت معرك��ة إقام��ة دول��ة القان��ون
واملؤسسات (احلقيقية ال املزيفة) إمنا تتمثل في مواجهة
الفس��اد األصغ��ر ،ال��ذي يهيمن عل��ى األج��زاء الصغرى
للمدن والقرى والبلدات التي تكون عادة بعيدة عن أعني
السلطة املركزية.
لكن ه��ذه التجربة تواج��ه حتديات كبي��رة؛ يتمثل
أوله��ا وأخطره��ا ف��ي من��ع إج��راء االنتخابات نفس��ها،
وهو ما قد يه��دد جتربة االنتق��ال الدمقراطي في تونس،
قطبي
أو ي��ؤدي إلجرائه��ا في إط��ار تقاس��م للنفوذ ب�ين
ْ

بقلم :محمد هنيد
االئتالف احلاكم ،بش��كل يعيد تش��كيل املنظومة القدمية
بطالء ثوري.
الي��وم يكاد النظام القدمي ف��ي تونس يتجدد ويجدد
حضوره في املش��هد السياس��ي خاصة ،لكن دون القدرة
عل��ى إلغ��اء الواق��ع الثوري اجلدي��د الذي ف��رض حرية
ّ
والتنظم خاصة .إن الثورة التونس��ية حاضرة
التعبي��ر
ف��ي الواق��ع والوع��ي واخلط��اب ،رغ��م كل الضرب��ات
القاصم��ة الت��ي وجهتها لها الثورة املض��ادة منذ ما يزيد
على سبع سنوات.

تربص الدولة العميقة

لكن قوى الدولة العميقة التي جنحت -عبر عقود-
في تأس��يس س��لطتها ونفوذها وثروته��ا على طول هرم
الس��لطة ،ب��دءا ً برئاس��ة الدولة ووص��وال ً إل��ى البلديات
واألحي��اء والق��رى الفقيرة؛ ال تزال تقاوم بشراس��ة بحثا ً
وطي صفحة التجربة الثورية،
عن إلغ��اء املنجز الثوري ّ
جري��ا ً عل��ى من��وال دول عربي��ة كثي��رة أهمه��ا املن��وال
املصري.
لقد امت��دت منظومة احلك��م االس��تبدادي -في عهد
الوكيلني البائدي��ن :احلبيب بورقيبة وزين العابدين بن
علي -لتش��مل العمق التونس��ي ،حيث صنع املستبدان
منظوم��ة متكاملة من الوش��اة واملخبرين واملس��ؤولني،
الذي��ن ال ه�� ّم له��م إال مراكمة الث��روات ونهب امل��ال العام
وسلب أراضي الدولة.
كان��ت البلديات وال ت��زال وكر الفس��اد احلقيقي في
تون��س؛ حي��ث كان��ت معايي��ر التوظي��ف فيه��ا تخضع
أساس��ا ً لل��والء للح��زب احلاك��م ،والق��درة عل��ى خدم��ة
منظوم��ة الفس��اد وتكوي��ن الش��بكات التحتي��ة لنظ��ام
القم��ع احملل��ي .ولي��س خ��راب البني��ة التحتي��ة ودمار
املراف��ق احليوي��ة ،وانهي��ار كل البنى وأنظم��ة اخلدمات
االجتماعية والصحية والتعليمية في تونس؛ إال بس��بب
الفساد الكبير الذي ّ
عشش داخل البلديات.
لقد اندلعت الثورة التونس��ية في العمق التونس��ي
العمي��ق ،وانطلقت م��ن أمام مقرات احلك��م احمللي ممثلة
ف��ي البلديات واحملافظ��ات الداخلية ،لك��ي تؤكد طبيعة
احلرك��ة الثورية واجتاهه��ا باعتبارها حرك��ة عمودية،

س��عر صرف ال��دوالر الواحد بـ 37814توم��ان ،فإنه
وصل إلى  ،55200ليقول مدي��ر أحد مكاتب الصرافة
في طهران« ،إن احلكومة ال ميكنها أن تفعل أي ش��يء
عندما يدب الذعر في الس��وق ،وإذا خرجت أمريكا من
االتف��اق النووي ،قد تنهار العمل��ة اإليرانية لتبلغ 70
ألف تومان مقابل الدوالر»!
املضحك املبك��ي ،أن األزم��ة االقتصادية حتاصر
النظ��ام اإليران��ي الذي ينخ��رط في احلرب الس��ورية
والتدخ�لات اإلقليمي��ة ،لكن املرش��د عل��ي خامنئي لم
يت��ردد ي��وم االثنني املاض��ي رغم أن العمل��ة اإليرانية
خس��رت نصف قيمتها في السوق احلرة ،في احلديث
عن «مرحلة من الع ّزة ،وأن قوة النظام ستتعاظم رغم
أنف األعداء»!
األس��بوع املاض��ي فرض��ت الس��لطات اإليراني��ة
س��عرا ً موحدا ً للدوالر ،وح ّدا ً أقصى المتالك املواطنني
عم�لات أجنبية خ��ارج املصارف ،لكن ذل��ك لن يوقف
االنهي��ار في وقت تس��عى فرنس��ا وبريطاني��ا وأملانيا
إل��ى إقن��اع ال��دول األوروبي��ة بدع��م ف��رض عقوبات
جديدة على إي��ران ،تس��تهدف برنامجها الصاروخي
وتدخالتها اإلقليمية ،وقالت س��يغال ماندلكر ،وكيلة
وزارة اخلزان��ة األمريكي��ة لش��ؤون اإلره��اب ،إن هذه
العقوبات جزء مهم من جهد ش��امل ملواجهة النش��اط
اخلبيث الذي متارسه طهران في املنطقة!
اآلثار السياس��ية لألزم��ة االقتصادية ف��ي إيران
تتج��اوز مثيلتها في روس��يا ،فقد بات اخل�لاف علنيا ً
بني خامنئ��ي والرئيس حس��ن روحاني ،الذي س��بق
أن ح�� ّذر ضمني��ا ً خامنئي ف��ي بداية ش��باط املاضي،
من مواجهة مصير الش��اه ،بس��بب عدم سماع صوت
الشعب «ال ميكن أحدا ً أن مينع الناس من التعبير عن
اآلراء واالنتق��ادات وحت��ى االحتج��اج» ،لكن خامنئي
ميض��ي في انتق��اد روحاني وس��لفه محم��ود أحمدي
جن��اد بالق��ول «إن أولئ��ك الذي��ن بيده��م إدارة البالد
وش��ؤونها التنفيذية اليوم أو أمس ،ليس لديهم احلق
ف��ي تول��ي دور املعارض��ة واملنافس�ين ،ب��ل يجب أن
يتحملوا املسؤولية»!}

تنطلق من األسفل إلى األعلى حتى أطاحت برأس الهرم.
البلديات إذن هي آخر معاقل الدولة العميقة وأكثرها
حصان��ة بحك��م عمقه��ا ،وبحك��م ُبعده��ا عن املمارس��ة
املباشرة للسلطة في صيغتها الكلية الشمولية.
إن احلملة املس��عورة التي واجهتها «هيئة احلقيقة
والكرامة» -مبا هي إط��ار العدالة االنتقالية في تونس-
تش��كل ش��اهدا ً مهم��ا ً عل��ى رغبة ق��وى الث��ورة املضادة
ف��ي اإلجهاز عل��ى املنج��ز الث��وري ،وإف��راغ الث��ورة من
مضامينها.

فرص املنوال االنقالبي

ومن جهة أخرى؛ يذكرن��ا التاريخ القريب بخطورة
االنتخابات البلدية في املنظومات االستبدادية .فتجربة
اجلزائر -القريبة من تونس -تذ ّكر باالنقالب العس��كري
الدامي عل��ى الدورة الثاني��ة لالنتخاب��ات البلدية ،التي
حقق اإلس�لاميون فيها فوزا ً كاسحاً ،ثم حتولت التجربة
إلى عش��رية دامي��ة (العش��رية احلمراء) قت��ل فيها أكثر
م��ن رب��ع مليون جزائ��ري ،واختف��ى عش��رات اآلالف من
اجلزائري�ين الذي��ن ال يزال��ون ف��ي ع��داد املفقودي��ن إلى
اليوم.
صحي��ح أن الس��ياق الي��وم يختلف بس��بب مس��ار
الربيع وثوراته السلمية ،لكن توحش االستبداد العربي
وجرائم املنظومات االستبدادية لم تزدد إال دموية وعنفاً.
ففي مص��ر؛ لم يتردد النظ��ام االنقالبي العس��كري هناك
بح��رق املتظاهري��ن في الش��وارع .وفي س��وريا؛ ال يزال
النظ��ام الطائف��ي يمُ عن في قتل ش��عبه مبس��اعدة قوى
دولي��ة ومببارك��ة أممي��ة وعربي��ة ،تتجلى ف��ي الصمت
املطب��ق ع��ن جرائ��م فاق��ت ف��ي وحش��يتها كل اجلرائ��م
املرتكبة عبر التاريخ.
خطورة املنوال التونس��ي ليس��ت في نفس��ه بل في
غي��ره ،أي في قدرته على أن يغ��ري غيره -مثلما أغراهم
ثوري��اً -بالنس��ج عل��ى منوال��ه ،وه��و م��ا يه��دد أطماع
الكثيرين ويهدد نفوذهم وعروشهم.
لكن األخط��ر ليس إطاحة التجربة التونس��ية فهذه
أس��هل املهمات ،خاصة بع��د أن أثبت��ت التحقيقات -في
الداخ��ل واخل��ارج -حج��م االخت��راق ال��ذي تعاني منه
الدولة بس��بب ش��بكات التجس��س والتخريب ،وتعاني
منه القوى الداخلية التي أثبت الكثير منها -عبر منصات
إع�لام الدولة العميقة -أنه مس��تعد لبيع البالد ،وتدمير
التجربة الوليدة من أجل الوصول إلى السلطة.
كل ه��ذه األس��ئلة وغيرها جتعل مج��رد التفكير في
تدمي��ر الثورة التونس��ية انقالبيا ً لعبا ً بالنار ،ال بس��بب
التجربة في ح ّد ذاتها بل مبا ميكن أن تنتجه املغامرة من
عواقب وخيمة على الدولة العميقة وأعوانها}.
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القاهرة تقونن مصادرة أموال «اإلخوان»
خليجية؟
هل ُتس َّلم لشركات
ّ
القاهرة ــ العربي اجلديد
اس��تبقت الس��لطات املصرية صدور قرار متوقع
من محكمة النقض بإلغاء قرار إدراج  1500ش��خص
على قائم��ة اإلرهابيني بتهمة متوي��ل جماعة اإلخوان
املسلمني ،من بينهم العب كرة القدم السابق محمد أبو
تريكة ،املقيم حاليا ً في قطر ،بتمرير س��ريع ومفاجئ،
ي��وم االثن�ين املاض��ي ،ملش��روع قانون جدي��د يقونن
أوض��اع جلنة التحفظ على أم��وال جماعة «اإلخوان»
احلالية ،برئاس��ة املستشار محمد ياس��ر أبو الفتوح،
وحمايته��ا م��ن خطر ص��دور أحكام ببطالنه��ا ،فضـالً
ع��ن منحها للمرة األولى ،س��لطة التصرف في األموال
ومصادرتها باملخالفة للدستور.
وأكدت هذه اخلطوة ما س��بق ونش��ر في ش��هري
مت��وز وآب املاضيني ع��ن اجتاه حكوم��ة الرئيس عبد
الفتاح السيس��ي لوضع تش��ريعات تضمن اس��تمرار
وضع يدها على أموال جماع��ة «اإلخوان» وأعضائها
املتحف��ظ عليها منذ مطلع عام  ،2014واملنتش��رة في
أش��كال اقتصادية عدي��دة ،كاملدارس واملستش��فيات
واحمل�لات التجارية والعق��ارات واألراض��ي الزراعية
والصحراوي��ة ،والش��ركات االس��تثمارية واملواق��ع
اإللكترونية ،مع الس��ماح لها باستثمار تلك املمتلكات
والتص��رف فيها ،حلس��اب اخلزان��ة العام��ة للدولة،
بعدما اكتشفت احلكومة أنها ال حتقق األرباح املرجوة
من التحفظ على أموال بهذا احلجم.
ويغير املش��روع اجلديد عملي��ا ً إجراءات التحفظ
على األموال والتقاضي بش��أنها املنصوص عليها في
قانون الكيانات اإلرهابية املطبق منذ ش��باط ،2015
الذي كان وسيلة مناسبة أعادت بها احلكومة صياغة
جمي��ع ق��رارات التحفظ عل��ى األموال ،وإنش��اء جلنة
إداري��ة م��ن وزارة الع��دل للس��يطرة عليه��ا وإدارتها،
وذل��ك بعدما أص��درت محكم��ة القض��اء اإلداري عدة
أحكام قضائية ببطالن تلك القرارات.
لكن الوزارة اضطرت إلى مراجعة املش��روع بعد
تلقيه��ا حتذي��رات باحتم��ال تصادم��ه مع الدس��تور،
بسبب منحه س��لطة التحفظ وإصدار القرارات للجنة
نفس��ها ،باعتباره��ا «ذات طبيع��ة قضائي��ة» ،وكذلك
بس��بب منحه سلطة نظر قرارات إدارية حملكمة األمور
املس��تعجلة غير املختصة بذلك بنص املادة  190من

الدس��تور ،الذي أس��ند ذلك النوع م��ن املنازعات فقط
للقضاء اإلداري.
ويتضح من املشروع ،الذي أقره مجلس النواب،
أن وزارة العدل حاولت تقليل عيوب املش��روع القدمي،
إذ لن تختص اللجنة ،التي ستش��كل من سبعة قضاة
مبحاك��م االس��تئناف ،بإص��دار ق��رارات التحفظ ،بل
ستتلقى أوال ً قرارات اإلدراج من محكمة اجلنايات ،ثم
ستجري حصرا ً لألموال اخلاصة باملتهمني املدرجني،
ث��م تب��دأ إج��راءات وض��ع يده��ا عل��ى األم��وال بع��د
اس��تئذان قاضي األمور الوقتية ،الذي سيصدر بدوره
قرارا ً مسببا ً بالتحفظ.
أما أخط��ر مواد املش��روع اجلديد فه��ي املادة 11
التي متنح اللجنة ،س��لطة «التص��رف باألموال محل
التحفظ على النحو املب�ين في القانون املدني وقانون
املرافع��ات املدنية والتجارية ،وذل��ك بنقل ملكيته إلى
جان��ب اخلزانة العامة للدولة ،بناء على طلب اللجنة

من احملكمة املختص��ة» .وهذا يعني أن اللجنة ميكنها
ف��ي أي وق��ت ،بعد صدور حك��م نهائ��ي بالتحفظ ،أن
تطل��ب من محكم��ة األمور املس��تعجلة أيض��ا ً أن تأمر
بالتصرف في األموال ،فتس��تجيب احملكم��ة بالطبع،
وتس��رع اللجنة لنقل تبعية امل��ال إلى اخلزانة العامة
للدول��ة ،أي مصادرت��ه لصالح الدولة ،أو اس��تغالله
بأية صورة ملصلحة الدولة أيضاً.
يذك��ر أن احلكوم��ة تلق��ت ،الع��ام املاض��ي ،م��ن
مس��تثمرين محلي�ين مقربني م��ن النظ��ام ،وكذلك من
مستثمرين خليجيني ،وحتديدا ً سعوديني وإماراتيني،
عروضا ً إلدارة الكيانات االقتصادية املتحفظ عليها من
الباطن ،أي بقرار داخلي من جلنة التحفظ ،األمر الذي

المنسيين
«يوم األسير» فرصة للتذكير بمأساة آالف األسرى
ّ
عقد املجلس التش��ريعي الفلسطيني جلسة خاصة
مبناسبة «يوم األس��ير الفلس��طيني» في مخيم العودة،
عل��ى احلدود الش��رقية لقطاع غزة ،ومن املق��رر أن ينظم
الفلس��طينيون سلس��لة م��ن الفعالي��ات ،كاملهرجان��ات
والندوات واملسيرات والوقفات التضامنية مع املعتقلني
مبناسبة هذا اليوم ،الذي اختير للتذكير مبأساة األسرى
الفلسطينيني في سجون االحتالل.
وش��ارك ف��ي جلس��ة التش��ريعي برملاني��ون ع��رب

وأجانب عب��ر مداخالت مص ّورة ،كم��ا حضر وكيل وزارة
األسرى بهاء املدهون وأسرى محررون وذوو أسرى.
واس��تمع الن��واب خ�لال اجللس��ة لتقري��ر جلن��ة
األس��رى في املجلس ،ال��ذي عرض أوضاع األس��رى في
السجون عن السنة األخيرة .وندّد النواب في مداخالتهم
مبمارس��ات االحتالل بح��ق األس��رى ،واعتبروها جرائم
مكتملة األركان ،داعني الس��لطة الفلسطينية للتوجه إلى
احملاكم الدولية ،حملاكمة قادة االحتالل كمجرمي حرب.
ويحي��ي الفلس��طينيون في 17
نيس��ان م��ن كل ع��ام «ي��وم األس��ير
الفلس��طيني» تكرمي��ا ً للمعتقل�ين
ف��ي الس��جون اإلس��رائيلية ،وب��دأ
الفلس��طينيون إحياء هذه املناس��بة
ع��ام  ،1974عندم��ا أق��ر املجل��س
الوطن��ي الفلس��طيني ه��ذا التاري��خ
يوما ً وطنيا ً وعامليا ً لنصرة املعتقلني

االنتخابات العراق ّية :وعدان إيران ّيان للمالكي وللعامري
بغداد ــ أكثم سيف الدين
مع انطالق احلملة الدعائية لالنتخابات البرملانية
في العراق ،وبداية العد التنازلي إلجرائها في  12أيار
املقب��ل ،ع��اودت إي��ران اختراقها للمش��هد السياس��ي
العراق��ي ،محاول��ة التمهيد لوصول جهات سياس��ية
موالي��ة لها إلى س��دّة احلكم ،س��اعية لتقريب وجهات
نظر التحالفات املنشقة للتحالف الوطني املوالي لها.
وال يب��دو أنّ رئي��س احلكوم��ة ،حي��در العب��ادي،
وحتالف��ه «النص��ر» ،م��ن ضم��ن الدائرة التي تس��عى
طهران لدعمه��ا ،بل عل��ى العكس متام��اً ،فالتحركات
اإليرانية تت��م مبعزل ومن دون تواص��ل مع العبادي،
ال��ذي ت��رى طه��ران أن��ه ميي��ل إل��ى الغ��رب واحمليط
العربي ،األمر الذي جعل من انقسام التحالف الوطني
في هذه االنتخابات أمرا ً حتمياً .وقال مسؤول سياسي
رفيع املس��توى« :ب��دأ الس��فير اإليراني ل��دى العراق،
إيرج مس��جدي ،األس��بوع املاضي ،جولة من اللقاءات
واالجتماعات مع عدد من قادة حتالف الكتل السياسية
املنش��قة عن التحالف الوطني» ،مبيّنا ً أ ّنه «التقى أوال ً
م��ع رئيس ائتالف دولة القان��ون ،نوري املالكي ،وعقد
مع��ه اجتماع��ا ً لعدّة س��اعات ،بحث خالل��ه موضوع
االنتخاب��ات املقبلة ،وإمكانية توحي��د بعض اجلهات
لتش��كيل حتالف جديد يكون بديالً للتحالف الوطني،
ليعمل على تشكيل احلكومة املقبلة».
وأض��اف أنّ «املالك��ي ،ال��ذي يس��عى للحص��ول
عل��ى دعم اجلانب اإليراني للوصول إلى س��دّة احلكم،

رحبت ب��ه احلكوم��ة ،وفقا ً
ملصادر مطلع��ة ،نظرا ً لعدم
إجادة الدول��ة التصرف في
بعض أنواع الكيانات محل
التحفظ ،وعلى رأس��ها دور
الرعاية الصحية وسلس��لة
احملال التجارية ،ال سيما أن
هذه الكيان��ات االقتصادية
حتولت م��ن وضعية الربح
ف��ي عه��د إدارة مالكه��ا
األصلي�ين إل��ى وضعي��ة
خاس��رة ف��ي عه��د اإلدارة
احلكومي��ة .وخ�لال الع��ام
املاض��ي ،ضمت احلكوم��ة إلى قائم��ة التحفظ متاجر
«راديو شاك» ،و«كمبيوتر شوب» ،و«موبايل شوب»،
و«كومبيو مي» ،و«سمارت هوم» الواسعة االنتشار،
وسلس��لة مكتب��ات «أل��ف» وصحيفت��ي «البورصة»
و«إيجيب��ت ديل��ي ني��وز» ،لتصب��ح بجان��ب كيانات
ش��هيرة أخ��رى كسلس��لة متاج��ر «س��عودي وزاد»،
ومئات املدارس اإلس�لامية اخلاص��ة والدولية ونحو
 700مستش��فى ومس��توصف مبختل��ف احملافظات،
باإلضاف��ة إلى جمي��ع ممتلكات رجل األعمال الش��هير
صفوان ثابت ،عدا شركته «جهينة» التي متلك ما يزيد
على نصف استثمارات األلبان في مصر ،والتي لم يتم
التحفظ عليها لوجود شركاء سعوديني بها}.

ل��م يحص��ل من «مس��جدي» عل��ى وعود حت��ى اآلن»،
موضحا ً أنّ «مس��جدي وع��د املالكي بالدعم لتش��كيل
حتالف واس��ع يش��مل أغل��ب التحالفات املنش��قة عن
التحال��ف الوطن��ي ،لكنه ل��م يبحث موضوع رئاس��ة
احلكوم��ة املقبلة مع��ه» ،مبين��ا ً أنّ «اجلانبني (املالكي
ومس��جدي) يس��عيان في الوقت ذاته إلبعاد العبادي
وعزل��ه متام��ا ً عن ه��ذا التحال��ف ،على اعتب��ار أنه لم
يتق�� ّرب م��ن إيران في ه��ذه الفت��رة ،عل��ى العكس مما
فعل��ه جتاه الغ��رب واحمليط العربي» .وأش��ار الى أنّ
«مسجدي عاد ليلتقي زعيم تيار احلكمة ،ع ّمار احلكيم،
وبحث مع��ه أيضا ً تش��كيل حتالف واس��ع يكون على
عاتقه تش��كيل احلكومة املقبلة» ،مبينا ً أنّ «احلكيم لم
يختلف مع مس��جدي في وجهات النظر ،وأنّ اجلانبني
اتفق��ا على تذليل الصعاب لتش��كيل حتالف واس��ع».

وأكد أنّ «لقاءات مسجدي مع
ق��ادة حتالف الفتح (احلش��د
الش��عبي) ،خصوص��ا ً هادي
العامري وفال��ح الفياض ،لم
تنقطع طوال الفترة السابقة»،
مبينا ً أنّ «مسجدي سيجري،
خ�لال األس��بوع احلالي عدة
لقاءات مع عدد من االئتالفات
التي انقس��مت ع��ن التحالف
الوطني احلاكم في العراق».
ول��م يلت��ق مس��جدي
برئيس احلكومة ،حي��در العبادي حتى اآلن ،فيما أكد
املس��ؤول السياس��ي أ ّنه «ال يوجد على جدول لقاءات
العب��ادي أي لقاء قريب مع مس��جدي أو أي مس��ؤول
إيران��ي آخر» ،مبين��ا ً أنّ «مالمح الدع��م اإليراني بدت
واضح��ة للجمي��ع ،بينم��ا ال يوج��د تق��ارب أو دع��م
للعبادي ،لكنها لم تستقر بعد على دعم شخص معني
من ق��ادة التحالفات األخرى ،ليكون رئيس��ا ً للحكومة
املقبلة» .وأش��ار إلى أنّ «التنافس محتدم بني املالكي
والعامري على رئاسة احلكومة ،ولم يقدم أي منهما أي
تنازل لآلخر ،وهما متمسكان بالوصول إليها» ،مؤكدا ً
أنّ «إي��ران أكثر دعم��ا ً للعامري في ه��ذه االنتخابات،
وتدفع به للوصول إلى رئاسة احلكومة».
ول��م تتح��دث قي��ادات التحالف��ات املنش��قة عن
التحالف الوطني عن أي حتالف يس��بق االنتخابات،

الفلسطينيني في معتقالت االحتالل.
وذكرت وكالة األناضول أنه حسب آخر اإلحصائيات
الرس��مية الص��ادرة ع��ن هيئة ش��ؤون األس��رى (تابعة
ملنظم��ة التحرير) ،ونادي األس��ير الفلس��طيني ،فقد بلغ
ع��دد املعتقلني الفلس��طينيني  6500معتقل ،بينهم 350
طف�لاً ،و 62معتقل��ة ،بينه��نّ  21أما ً وثمان��ي قاصرات،
إضافة إلى س��تة نواب باملجلس التشريعي الفلسطيني
الفلس��طيني ،و 500معتق��ل إداري ،و 1800مري��ض،
طبي عاجل.
بينهم  700بحاجة لتدخل ّ
ومن بني املعتقلني 48 ،أمضوا أكثر من عشرين عاما ً
داخل الس��جون .وفي تفصيل اإلحصائية لعدد املعتقلني
القدام��ى ،أوضحت أن من بينه��م  29معتقالً أمضوا أكثر
من  25عام��اً ،و 12أمضوا أكثر م��ن  30عاماً ،ومعتقالن
أمضيا أكثر من  35عاماً ،هما كرمي يونس وماهر يونس،
احملتج��زان من��ذ ع��ام  ،1983ف��ي ح�ين أمض��ى البقي��ة
وعددهم خمسة أكثر من عشرين عاماً.

بينما يؤكد مسؤولون ونواب فيها أنّ اإلعداد لتحالف
واس��ع س��يكون بعد االنتخاب��ات .وق��ال القيادي في
حتالف «الفت��ح» ،إبراهيم بحر العل��وم ،في تصريح
صحاف��ي ،إنّ «حتالفاتن��ا االنتخابية س��تعتمد على
طبيع��ة املرحل��ة املقبل��ة ،والنتائ��ج الت��ي س��تعلن
ع��ن االنتخاب��ات» ،مبين��ا ً أنّ حتالفه «س��ينظر بعني
املصلحة الوطنية لتحالفاته املستقبلية».
ويؤك��د مراقب��ون أنّ الدع��م اإليران��ي ف��ي ه��ذه
ال��دورة االنتخابية ،أقل تأثيرا ً من الدورات الس��ابقة،
األم��ر الذي دف��ع العب��ادي إل��ى أن يبتعد ع��ن إيران
متجه��ا ً نحو اجلانب الغرب��ي واحمليط العربي .وقال
اخلبير السياسي ،عبد الستار الشمري ،إنّ «االنقسام
بني كت��ل التحالف الوطن��ي واضح في ه��ذه الدورة،
والتأثير اإليراني في هذه الدورة أقل منه في الدورات
الس��ابقة ،لكن في الوقت ذاته ،فإن إيران متلك القدرة
عل��ى جمع مكون��ات التحال��ف» ،مبينا ً أ ّنه��ا «وإن لم
حت��دّد ش��خصية رئيس احلكوم��ة حت��ى اآلن ،لكنها
تنتظ��ر نتائج االنتخابات لتتحرك وفق��ا ً ملعطياتها».
وأك��د أ ّن��ه «م��ن الواض��ح ج��دا ً أنّ إيران تدع��م زعيم
ميليش��يا ب��در ،ه��ادي العام��ري ،ملنص��ب رئي��س
احلكوم��ة ،لكنه��ا لن تعل��ن ذلك حت��ى تظه��ر نتائج
االنتخابات» ،مش��يرا ً إلى أنّ «التحالف الش��يعي في
ه��ذه ال��دورة ليس كم��ا في ال��دورات الس��ابقة ،إذ إنّ
انقس��ام العبادي وذهابه بخط مغاير للخط اإليراني
أضعف التحالف الشيعي».
وانطلق��ت الس��بت املاض��ي احلمل��ة الدعائي��ة
لالنتخاب��ات البرملانية العراقي��ة ،والتي من املقرر أن
جت��رى في  12أي��ار املقبل ،الت��ي يرى مراقب��ون أنها
س��تكون انتخاب��ات محتدمة ج��داً ،في ظ��ل الصراع
الش��ديد ب�ين التحالف��ات املنش��قة ع��ن التحال��ف
الوطني}.
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األمان الدعوي

عام الحزن
وليلة اإلسراء والمعراج
لقد م َّر على الرسول صلى الله عليه وسلّم الكثير
س��بيل نشر ِه لدعوَة التوحيد،
من املحِ ن والشدائِد في َ
وكان صاب��را ً واثق��ا ً بالل��ه تعال��ى ،وق��د كان عمه أبو
طالب يَقي ِه من الكثي ِر من أذى قريش ،فقد كانت ُقريش
تتفادى أن َتتصادم مع أبي طالب ،ولم تكن ترغب في
حلزن َ
َخس��ارته ،ولكن في عام ا ُ
توف��ى الله تعالى أبا
طالب ،فح ِزن صلى الله عليه وس��لّم كثيراً ،وتلقى من
قريش األذى الكبير.
ٍ
كما توفيت السيدة خديجة رضي الله عنها ،التي
كان��ت تس��انِده صلى الله علي��ه وس��لّم وتخ ِّفف عنه
النفس��ي ،مما زاد من حزن الرس��ول
الكثي��ر من األذى
ّ
يس��تنجد
صلى الله عليه وس��لّم ..فخ َرج إلى الطائِف
ِ
قادته حلمايتِه من قريش ونصرة الدين ،إلاّ أنهم ردَوه
أس��وأ رد ،وأخبروا قريشا ً عنه صلى الله عليه وسلّم ،
فأضمرت قريش للنبي صلى الله عليه وسلّم الشر.

ُمعجزة اإلِسراء وامل ِعراج

أراد الله عز وجل أن ُيس ّري عن نبيّه صلى الله
حلزن َّ
عليه وس��لّم بعد أن أصابَه ا ُ
الشديد ،كما أراد
عز وج��ل أن يريه آياتِ��ه ال ُكبرى ليمأل قلبَ��ه بال ِّثقة
س�لاطني الكفر في
فيه ،ويزيد من ق َّوته في ُمهاجمة َ
األرض ،فأرسله في رحل ِة اإلسراء وامل ِعراج.
وَص��ف رس��ول الل��ه صل��ى الل��ه عليه وس��لّم
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بقلم :سناء الدويكات
املس��جد األقصى بأنه ركِب داب َة
رحلة اإلِس��راء إلى
ِ
ال ُب��راق ،وه��ي داب��ة َطويل��ة ولونِها أبي��ض ،ال هي
املس��جد
بحِ م��ار وال ببَغ��ل ب��ل بينهُما ،فطار به إلى
ِ
املس��جد ،وصلى
األقص��ى ،وهناك رب ََط��ه عند باب
ِ
فيه ركعتني.
بعد اإلِس��راء ع َرج جبريل عليه السالم بسيدنا
السماوات السبع،
محمد صلى الله عليه وس��لّم إلى َّ
َصل إلى الس��ماء األول��ى ،طرق
حيث إن��ه عندم��ا و َ
جبريل عليه السالم الباب فر ّد املُجيب :من؟ فأجاب:
جبريل ،فس��أل املُجيب :من معك؟ قال جبريل عليه
السالم :محمد؟ فسأل املُجيب :وقد أرسل إليه؟ فقال
جبريل عليه الس�لام :نعم ،فر ّد املجي��ب :مرحبا ً به
الس��ماء األولى ،وقد
فنِعم املجيء ج��اء ،وفتح باب َّ
السماء األخرى.
حصل هذا احلِوار عند أبوب َّ
رأى س��يدنا محم��د صل��ى الله عليه وس��لّم في
السماء
السماء األولى سيدنا آدم عليه السالم ،وفي َّ
َّ
السماء
الثانيّة يحيى وعيس��ى عليهما السالم ،وفي َّ
السماء
الثالثة س��يدنا يوس��ف عليه الس�لام ،وفي َّ
السماء
الرابعة س��يدنا إدريس عليه الس�لام ،وفي َّ
السماء
اخلامسة س��يدنا هارون عليه السالم ،وفي َّ

من رحم اآلالم والمعاناة
تولد العودة واالنتصار
بقلم :جمانة جمال
م��ن خيام اللجوء الى خيام العودة ،لتس��طر غزة خ�لال األيام املاضية ابه��ى صور التضحية
والش��هادة بصدور أبنائها العارية واكفهم اخلالية من اي س�لاح ،إال س�لاح اإلرادة والتصميم على
انتزاع احلرية واالس��تقالل ،متصدّين لعد ّو مدجج بالعتاد والس�لاح .قرروا العودة فعملوا لها ،لم
تغب عنهم شواطئ يافا وحيفا ،ولم ينسوا بيارات البرتقال والليمون وغصن الزيتون.
حركه��م اليقني بالعودة فل��م يتنظروا والدة القرارت من مؤمترات وتفاوضات عابثة ال أس��اس
لها من الش��رعية ،حتركوا نحو احلدود وعيونهم على بيوت آبائهم القدمية خلف احلدود والسياج
امللغم واملزنر باملوت والرصاص ،وبأيديهم املفتاح ،شيوخا ً وأطفاال ً ونساء ،لم تثنهم رؤية الدبابة
وال بندقي��ة القناص ،تقدموا وقدموا الش��هداء واجلرح��ى ،وبالرغم من مآس��يهم وجراحهم التي ما
زالت تنزف الى يومنا ،بعد ثالث حروب مدمرة صمدوا فيها ،وبفعل عقد من احلصار املشدد من قبل
االخ قب��ل العدو ،إال انهم لم يأبهوا للرصاصات املوجهة نحو صدورهم العارية ،فاملوت على حدود
العودة افضل من العيش على لقيمات ممزوجة بعار التفاوض.
ان��ه ي��وم األرض ال��ذي تزف فيه فلس��طني الش��هداء ،يوم يج��دد في��ه الالجئون العه��د بأنهم
عائدون الى أراضيهم وديارهم ،فقبل  42س��نة استشهد ستة فلسطينيني نتيجة مصادرة األراضي
الفلس��طينية واستيالء الصهاينة عليها ،وقبل أيام قالئل استش��هد عشرات الفلسطينيني لتأكيد أن
األرض تنبض عروبة ودماؤها ما زالت جتري بالعروق.
حترك��ت غزة وحركت مش��اعر املاليني ،حتركت غزة والباقون جلس��وا متفرجني ،حتركت غزة
والباقون ما زالوا يغطون في نوم غير عزيز.
أراضينا احملتلة ليست مرهونة بدماء غزة دون غيرها ليتحقق حلم العودة ،أين هم الالجئون
في الش��تات وفي أنح��اء العالم؟ هل واجبهم هو فقط التصفيق والتهلي��ل لغزة واالنتظار والدعاء؟
أين أهل الضفة التي لم تقف إلى جانب ش��قيقتها غزة باملستوى املطلوب واملأمول منها؟ نعم هناك
اعتق��االت وتكس��ير إرادات ومنع تظاه��رات ،إال انها ليس��ت الضفة التي نعرفه��ا منتفضة في وجه
احملتل ،ضفة العياش وأبي جندل والبرغوثي وس��عادات التي تغنت بها كلمات الشعراء والكتاب.
هل هو اخلوف جتذر في قلوب البعض فجلسوا ساكتني منتظرين ومكتفني ان يقدم رئيسهم االسناد
لغزة ،وهو اول من حاصرها واعلن املوت على سكانها؟
معادلة س��هلة الفه��م ..صعب ان توصل على حالها البائس الى نتيج��ة او نصف حل ،فالعد ّو
م��ن أمامنا ،وم��ن خلفنا املفاوضات واخلذالن الذي أهلكنا ،فمتى نس��تيقظ ومتى نصرخ في وجوه
الدمى في الصف األول؟ إما ان تعتدل وإما ان تعتزل ،ففلس��طني تس��تحق منا أكثر ،وبدون تضحية
لن تكون عربية الوجه واليد واللسان}.

السادِس��ة س��يدنا موس��ى علي��ه الس�لام ،وقد ذكر
الرس��ول صلى الله عليه وس��لّم أن س��يدنا موسى
بكى عندما جاوزه صلى الله عليه وس��لّم ،ألنه يرى
أن ع��دد الذين يدخلون اجلنة من أمة س��يدنا محمد
أكب��ر ممن س��يدخلون م��ن أمته وه��و األكب��ر ،وفي
السماء السابعة كان سيدنا إبراهيم عليه السالم.
ق��د ُق ِّرب��ت له صل��ى الل��ه عليه وس��لّم س��درة
املنته��ى ،وكان ثمره��ا كبي��راً ،وش�� َبّه ورقه��ا بآذان
الفيلة ،ث��م ُق ِّرب م��ن البيت املعمور ،وهن��اك أ ُ ِ
حضر

دا�ؤنـا و دوا�ؤنـا

نب ووعاء من عس�� ٍل ووع��اء من خم ٍر،
له وع��اء من ل ٍ
ّ
فاختار صلى الله عليه وس��لم وع��اء اللنب ،فقال له
جبريل :هي فطرتك وفطرة أمتك.
فرضت في هذه الليلة الصالة في اليوم والليلة،
فقد كانت خمس�ين صالة ،إال أن س��يدنا موسى ظل
يقنع النبي ف��ي كل م ّرة أنها كثيرة على أمته ،وكان
س��يدنا محمد يعود ويناجي ربه ع ّز وجل ليخففها
حت��ى وصلت إلى خمس صلوات في اليوم والليلة،
وتعادل في أجرها خمسني صالة.

بقلم :الشيخ نزيه مطرجي

ُ
كرامة ابن آدم
إن الله تعالى ك ّرم اإلنس ��ان ،خَ لقه بيده ،ونفخ فيه من روحه ،وأس ��جد له مالئكته ،وس � ّ�خر له
ما في السموات وما في األرض جميع ًا منه ،وجعله خليفة في األرض.
يق ��ول الل ��ه تعالى{ :ولقد ك ّرمنا بني آدم وحملناهم في الب� � ّر والبحر و َرزقناهم من الطيبات
ممن خلقنا تفضيال} اإلسراء – .70
وفضلناهم على كثير ّ
لق ��د ك ّرم الل ��ه بني آدم بجمال املظهر وبالتقومي األحس ��ن واملزاج األع ��دل والتمييز بال ُنّطق
والعقل ،واالهتداء إلى ُس ُبل املعاش واملَعاد ،والسيادة على األرض والكائنات ،وغير ذلك مما يقف
احلصر دون إحصائه.
ويقدر الهبة ،ويصون الكرامة،
فواجب اإلنس ��ان جتاه هذا التكرمي اإللهي أن يح ��س بالنعمة ّ
ب ��ل إن فطرت ��ه اخللقي ��ة تهتف به أن يكون كرمي ًا على نفس ��ه وعلى األنام ،وأن يترفع عن اخلس ��ة
والهوان ،وما ثم شيء يفادي الكرامة اإلنسانية ويشينها مثل املذلة واملهانة ويشينها.
والشاعر يقول:
مبيت إيالم
جلرح
ما
		
عليه
الهوان
يسهل
من يهن
ٍ
فالعزي ��ز الك ��رمي هو الذي حباه الله بالكرامة ،وكس ��اه حللها وح�ل ّ�اه بزينتها ،فال يليق به أن
ويح ُّط من كرامته من أقوال وأعمال ومشاعر.
يتص ّرف مبا ُيذلّه ُ
إن اب ��ن آدم ل ��م ُيخل ��ق ليكون عبد ًا ذلي�ل ً�ا لغيره ،يس ��وقه والة األمور باإلك ��راه واجلبروت ،وال
صماء حتركها أصابع الزعماء كيفما تشاء! بل خلق ليكون حر ًا مكرم ًا ،ال يلبس لبوس
ليكون آلة ّ
العبودية ،وال يرتكس في مهاويها.
وال يخف ��ى عل ��ى أي قارئ قول عمر املش ��هور الذي خاطب فيه عم ��رو بن العاص وولده قائ ًال:
«متى استعبدمت الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟».
ال ج َرم أن املؤمن يعت ّز بر ّبه ودينه ،ويعت ّز كذلك بنفسه وكرامته .والله تعالى يقول« :من كان
يريد العزة فلله العزّة جميع ًا» فاطر.10-
إن أنف ��ة املؤم ��ن تعصم ��ه من أن يتص ّن ��ع أو يتصاغر ألحد ،وإن ��ه مهما آملت ��ه جوعتَه ،وقهرته
حاجته وط ّوقته ضائقته ،فال يحلّ له أن يرتضي اإلذالل ،بل يجدر به أن يظلّ مرفوع اجلبني ،ال
يستكني للظاملني ،وال يبسط يديه إال لله رب العاملني!.
لغني لين ��ال مما في يديه أس ��خطه الل ��ه» رواه
ج ��اء ف ��ي احلديث الش ��ريف« :م ��ن تضعض ��ع ّ
الطبراني.
فخير له وأرضى
وورد ف ��ي األث ��ر «من أعطى الذلة من نفس ��ه طائع� � ًا غير مكره فليس من ��ا»!
ٌ
لكرامته أن ينام على مهاد الغبراء ،وأن ينحني ملن ُيطاول بعنقه اجلوزاء.
إن كان ال ��ذي أنش ��ب الفق ��ر مخالب ��ه في ص ��دره ،وغرز اجل ��وع أنيابه في عنق ��ه ال ميلك أهل
العلم أن يغنوه بجواز التذلل بالسؤال ،وهوان النفس في طلب الدرهم والدينار ،فما عذر التذلل
بالسؤال ،وفي استعباد قولهم واستذالل أتباعهم ومرؤوسيهم؟
ه ��ل يلي ��ق أن يكون أعرابي األمس ،عابد الوثن أحرص على ع� �زّة النفس وكرامته من املؤمن
املوحد في هذا الزمن؟ وهل يصح أن يكون املولى في اجلاهلية األولى أصدق عهد ًا ملن يصاحب،
ولي األمر في هذا العصر مع عامله األجير؟!
وأكثر رحمة مبن يجير ّ
فيا من أكرمهم الله بالنقم ،وحذرهم من النعم ،وابتالهم بالوالية على الذمم؟ بالله عليكم!
احفظ ��وا احلقوق واألمنيات ،وصونوا العهد والكرام ��ات ،وال حت ّولوا رياضكم الى معاقل تخطف
فيها احلريات ،وال جتعلوا واحاتكم كهوف ًا تخنق فيها الكرامات ،فإن من ولي من أمر أمة محمد
شيئ ًا فرفق بهم رفق الله به ،ومن ولي من أمر أمة محمد شيئ ًا فشق عليهم شق الله عليه.
ق ��د يصب ��ر املرء على صروف الدهر وما ميس ��ه من الضر ،وقد يحتم ��ل األنواء وألوان البالء،
ولكن ال صبر له على املساس باملروءة وجرح االحساس بالكرامة.
كل أم ��ة أقحطت من القائم�ي�ن في البرية والرحمة بالرع ّية تنه ��ار دعائم مجدها ،وتتق ّوض
أركان عزه ��ا ،ف ��إن الل ��ه تعالى يقيم الدولة العادل ��ة وان كانت كافرة ،وال يقي ��م الدولة الظاملة وان
كانت مس ��لمة ،كما يقول ابن تيمية ،فاحترس ��وا من امتهان الكرامات املصونة ،فإن للكرامة عند
الله تعالى حرمتها!}
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مؤتمر صحفي لالئحة «بيروت الوطن» حول االعتداءات عليها
شدّد رئيس الئحة «بيروت الوطن» الزميل صالح
سالم على ان الالئحة تتعرض منذ إعالنها حلمالت من
التشويش واالفتراءات بلغت ذروتها مساء االثنني في
التعديات التي تعرض لها املكتب الرئيسي لالئحة في
كراكاس ،من قبل ش��بان ينتمون إلى تيّار «املستقبل»
قذفوا أبواب املكتب ونوافذه باحلجارة على مرأى من
قوى األمن الداخلي التي حضرت إلى املنطقة.
وق��ال رئيس الئح��ة «بيروت الوط��ن» في مؤمتر
صحاف��ي عقده بحض��ور أعضاء الالئحة ف��ي مكتبها
ف��ي ك��راكاس« :لق��د اس��تغل عناصر الش��غب حادث
سوء التفاهم الذي حصل مع السيد أحمد مختار خالد
ومرافقي��ه مع ح��رس املكتب في محاول��ة منهم إلزالة
صور الالئحة من مدخل املكتب بالقوة ،حيث حضرت
مجموعة من خمس�ين ش��اباً ..حاولوا اقتح��ام الباب
اخلارجي ،وتكس��ير زجاج الب��اب الداخلي ،والدخول
إلى املكتب لالستيالء على الداتا االنتخابية ،وتخريب
املع��دات ،م��ا س��بب حالة م��ن الذع��ر ب�ين املوظفات
واملوظفني الذين اس��تنجدوا باجلي��ش اللبناني الذي
أمن احلماية ،وأبعد املعتدين عن مدخل املكتب».
أضاف« :لن ندخل في س��جاالت عقيمة وفبركات
ال أس��اس لها من الصح��ة ،ولكننا ن��ود ان نضع أمام
أهلن��ا في بيروت خاص��ة وأم��ام كل اللبنانيني عامة،
الوقائع واحلقائق اآلتية:
 -1ان مكتب الئحة «بيروت الوطن» يعمل بشكل
مستمر منذ أكثر من ثالثة أشهر ،بهدوء وانتظام ،دون
أن يشكل أي ازعاج للجيران ،وذلك مبوجب عقد إيجار
موقع من مالكة هذا القسم.
 -2مت اختي��ار موقع املكتب عل��ى خلفية االبتعاد
ع��ن مواق��ع اللوائ��ح األخ��رى ،خصوص��ا ً الئح��ة
«املس��تقبل» جتنب��ا ً لالس��تفزازات واالحت��كاكات
املس��يئة ألجواء االنتخابات ،ولكنن��ا فوجئنا بافتتاح
مكتب انتخابي للمس��تقبل بجوارن��ا ،وقيام عناصره
بتصرفات اس��تفزازية ،كان آخرها نصب خيمة زرقاء
على الرصيف مقابل مدخل مكتبنا ،يتجمع فيها زمرة
من الش��بان يقوم��ون بتصرفات مس��يئة إلى موظفي
مكتب الالئحة وزواره.
 -3ان الهجم��ة الت��ي تع��رض لها مكتبنا ليس��ت
التعدي األول الذي تتعرض له الئحة «بيروت الوطن»
ومرش��حوها ،حي��ث مت متزي��ق ص��ور رفيقن��ا نبي��ل
ب��در في ش��ارع عفيف الطيب��ي في الطري��ق اجلديدة،

وتعرض مؤيدوه في مهرجان برجا لإلهانة والضرب
وس��قط عدد من اجلرحى ،فضالً عن حمالت التشكيك
والترهيب والترغيب التي تستهدف بقية املرشحني.
 -4ان تك��رار مثل ه��ذه التصرفات االس��تفزازية
والتعديات على نحو ما حصل في فندق الكراون بالزا
ف��ي احلمراء ،واحتفال املس��تقبل في البي��ال ،واطالق
النار في محلة العرب في الطريق اجلديدة ،يكشف عن
وجود مخطط مبيّت إلش��اعة أجواء من التوتر والذعر
تش ّوه العملية الدميقراطية ،وال تشجع الناخبني على

املشاركة في التصويت يوم االقتراع.
 -5لق��د التزمت الئح��ة «بيروت الوط��ن» خطابا ً
وطني��ا ً جامع��اً ،وض��ع األولوي��ة للعم��ل عل��ى تنفيذ
برنام��ج يعالج األزمات واملش��اكل املزمن��ة للعاصمة
واهلها ،بعيدا ً عن أساليب شد العصب وإثارة الغرائز
والنع��رات بش��عارات ال عالق��ة لها مبجري��ات الواقع
السياسي احلالي.
 -6والئح��ة «بي��روت الوط��ن» حرص��ت من��ذ
انطالقته��ا على عدم انتق��ال التناف��س االنتخابي إلى

ر ّد تيار املستقبل

ر ّد تيّ��ار «املس��تقبل» عل��ى املؤمت��ر الصحاف��ي
لالئح��ة «بيروت الوطن» ،مش��يرا ً إلى ان م��ا جاء في
املؤمتر «محض اختالق وافتراء» ،وأعلن التيار وضع
املوضوع بكافة اس��بابه وتداعياته بتصرف األجهزة
األمنية والقضاء}.

مذيع هولندي يسخر من انتخابات مصرُّ ..اتهم بأنه إخواني
س��خر مذيع هولندي من االنتخابات املصرية،
بطريقة مثيرة ،ليتس��بب مبوج��ة غضب كبيرة بني
الصحف واإلعالميني املصريني.
اإلعالمي الهولندي آريني لوباخ ،عبر برنامجه
«األح��د م��ع لوب��اخ» ،ال��ذي يع��رض عل��ى قن��اة

« »VPROالهولندي��ة ،س��خر م��ن «االنتخاب��ات
الهزلية» التي ش��هدتها مصر خالل األيام املاضية،
وفق قوله .وتهكم لوباخ على وجود مرشح منافس
للسيس��ي ،ومؤيد له في الوقت ذاته ،في إشارة إلى
رئيس حزب الوفد ،موسى مصطفى.
وق��ال لوب��اخ إن وض��ع ثالثة أي��ام للتصويت
ينبئ بوجود عدد من كبير جدا ً من املرشحني ،إال أن
الصور املنشورة في الشوارع تظهر أوال ً عبد الفتاح
السيس��ي ،ثم السيسي ،ثم السيس��ي ،موضحا ً أن
االنتخابات شهدت عزوفا ً كبيرا ً عن التصويت.
وع��رض لوب��اخ فق��رة م��ن برنام��ج ف��ي قناة
« »nosالهولندية قبيل االنتخابات املصرية بيوم،
يق��ول من خاللها مقدم برام��ج إن االنتخابات ،التي
س��يفوز فيها السيس��ي ،الهدف منها هو رفع نسبة
املشاركني بالتصويت فقط.

لقاء ترامب وكيم الكوري الشمالي
مقدمة لوفاق أم لحرب باردة؟
لم يكن ش��هر ش��باط  1972ش��هرا ً اعتيادياً؛ فقد
كان العال��م على موع��د مع حدث تاريخ��ي كان له أثر
كبي��ر على مجم��ل النظام الدول��ي .فبعد عداء اس��تمر
رب��ع قرن؛ ها هو أول رئيس أميركي على اإلطالق يزور
الصني الش��يوعية ،ويلتق��ي زعيمها ماو تس��ي تونغ.
فق��د وصل الرئيس ريتش��ارد نيكس��ون إل��ى بكني في
زيارة اس��تغرقت أس��بوعا ً وكان مصحوبا ً بوفد رفيع
املستوى ،حيث دشن بداية لتطبيع العالقات مع ثاني
أضخم دولة في املعسكر الشيوعي آنذاك.
مثل��ت ه��ذه الزيارة إح��دى أبرز محط��ات مرحلة
الوف��اق الدول��ي ب�ين املعس��كرين الغربي والش��رقي؛
فقد جاءت منس��جمة م��ع توجهات الرئيس نيكس��ون
للسياس��ة اخلارجية للواليات املتحدة ،التي اعتمدت
بش��كل ع��ام عل��ى مب��دأ احت��رام اآلخ��ر« ،واالعت��راف
بالكرامة املتس��اوية جلميع األمم ،سواء كانت صغيرة
أم كبيرة».
لقد كانت سياسة الوفاق الدولي ذات نظرة بعيدة
املدى ،وتتوافق مع فلس��فة االعتماد املتبادل للوصول
إل��ى إيجاد حلول للمش��كالت الدولي��ة .ولترجمة هذه
السياس��ة إل��ى إجراءات عملي��ة؛ قام��ت إدارة الرئيس
نيكس��ون بتوقيع اتفاقي��ات دولية عل��ى درجة كبيرة
م��ن األهمي��ة ،منها اتفاقية احلد من انتش��ار األس��لحة
النووي��ة مع االحت��اد الس��وفياتي ،ومعاهدة احلد من

الش��ارع ،حفاظ��ا ً عل��ى أم��ن املدين��ة وس�لامة أهله��ا
وش��بابها ،وحت��ى ال تتح��ول س��احات العاصمة إلى
ميادين ملعارك أبناء البيئة الواحدة.
أض��اف :في ض��وء كل ذلك ،يؤكد أعض��اء الئحة
«بيروت الوطن» أن مثل هذه االستفرازات والتصرفات
الصبياني��ة ل��ن تثنيه��م ع��ن متابع��ة ه��ذه املعرك��ة
الدميقراطية حتى النهاية ،وتطالب القضاء بالضرب
بيد م��ن حديد على كل من يح��اول تعكير أجواء األمن
واالس��تقرار ف��ي املوس��م االنتخاب��ي ،واحلف��اظ على
العدل في الرعية واإلفراج عن املناصرين الذين كانوا
داخل املكتب وحاولوا رد االعتداء.
وخت��م رئي��س الئحة «بي��روت الوط��ن» بالقول:
«حت ِّم��ل الئح��ة «بي��روت الوط��ن» وزي��ر الداخلي��ة
مس��ؤولية م��ا يج��ري عل��ى األرض من جان��ب فريقه
السياس��ي ،وتطالب��ه بالفص��ل ب�ين دوره كوزي��ر
للداخلي��ة وكونه مرش��حا ً لالنتخابات ،أو االس��تقالة
من منصبه املش��رف على االنتخابات ،ألنه ال يجوز أن
يكون هو اخلصم واحلكم».

بقلم :نبيل عودة
الصواري��خ الباليس��تية ،وكذل��ك وض��ع ح��د للحرب
الفيتنامي��ة التي كلفت الوالي��ات املتحدة ما يقارب 60
ألف قتيل من قواتها ،وعشرات اآلالف من اجلرحى.
أس��تطيع أن أجادل بأن الرئيس نيكس��ون -ومن
ورائه مستشاره لألمن القومي ومن ثم وزير خارجيته
هنري كيسنجر -استطاع احلفاظ على األمن اجلماعي
العامل��ي ،عبر إعادة تأكي��د مبدأ االعتم��اد املتبادل بني
األمم ،والبحث عن القواسم املشتركة لتحقيق املصالح
القومية.
ف ُقبي��ل إقالع طائرته إلى الصني؛ صرح نيكس��ون
ف��ي حديق��ة البي��ت األبي��ض -ب��أن ب�لاده والصني«كانت لديهما اختالفات جوهرية س��ابقاً ،وستس��تمر
هذه االختالفات مس��تقبالً ،ولكن ما يج��ب علينا فعله
هو البحث عن طريقة تستمر بها هذه االختالفات دون
أن نك��ون أعداء ح��رب» ،وخت��م كالمه بقول��ه إنه «إذا
كانت هناك رس��الة أريد أن أحققها به��ذه الزيارة فهي
جلب السالم للبشرية».
كما ق��ام الرئيس األميركي الس��ابق ب��ارك أوباما
بزي��ارة -ه��ي األولى م��ن نوعه��ا -إلى كوب��ا ومقابلة
زعيمها الش��يوعي راؤول كاس��ترو .فق��د كان الرئيس
أوبام��ا مقتنع��ا ً ب��أن مصال��ح ب�لاده ميك��ن حتقيقها

بتعزي��ز االعتم��اد عل��ى سياس��ة متع��ددة األط��راف،
فتطبيع العالقات مع كوبا ،والتوصل لالتفاق النووي
مع إي��ران بالتعاون م��ع مجموعة «»1+5؛ من ش��أنه
أن يع��زز مصال��ح أميركا وين��زع فتيل ح��روب دولية
محتملة.
العال��م الي��وم يترقب لق��اء آخر لرئي��س أميركي،
مع زعيم ش��يوعي ثالث هو كيم جون��غ أون .ومع أنه
م��ا زال��ت هناك ش��كوك ف��ي انعقاد ه��ذا اللق��اء ،فضالً
عن النتائ��ج املترتبة عليه؛ فإن جمي��ع القوى الدولية
قد رحب��ت به ،واعتبرت��ه خطوة إيجابي��ة في الطريق
الصحيح لتعزيز السلم الدولي.
يفتق��ر ترامب إل��ى اخلبرة واحلنكة السياس��يتني
اللت�ين كان يتمت��ع بهم��ا كل من الرئيس�ين نيكس��ون
وأوبام��ا ،اللذين جاءا من خلفية قانونية وسياس��ية.
فالتاري��خ م��ا زال يذكر أن نيكس��ون يبقى السياس��ي
األميرك��ي الوحيد الذي خدم دورتني نائبا ً لرئيس (مع
الرئيس دوايت أيزنهاور) ،ودورة رئيسا ً ألميركا خالل
.1974-1969
أم��ا الرئيس أوبام��ا ف��إن التاريخ س��يذكر أنه لم
ُيه��زم ف��ي انتخابات قط؛ حت��ى عندم��ا كان طالبا ً في
كلي��ة احلق��وق في جامع��ة هارف��ارد ،حي��ث كان أول
رئي��س الحت��اد طلبتها من أصل أفريق��ي ،ثم صار بعد

س��خرية آريني لوباخ تس��ببت بغضب واضح
ف��ي اإلع�لام املص��ري ،إذ قال��ت صحيف��ة «الي��وم
الس��ابع» إن لوباخ على صل��ة بدولة قطر وجماعة
اإلخوان املس��لمني .وتابعت الصحيف��ة بأن لوباخ
أراد اإلس��اءة لعالق��ات مص��ر وهولن��دا ،ناقلة عما
أس��متها «املص��ادر الهولندي��ة» ،قوله��ا إن آري�ين
لوباخ إعالم��ي «مغمور» عمل على لفت االنتباه مع
قرب انته��اء عقده ،الذي ال تن��وي قناة «»VPRO
جتديده.
وأضافت «الي��وم الس��ابع»« :رجحت مصادر
من أبناء اجلالية املصرية في هولندا وجود نش��اط
جلماعة اإلخوان ف��ي اإلعالم الهولندي؛ عبر متويل
حم�لات مدفوعة األجر ،وس��اعات بث ف��ي القنوات
التلفزيونية ،وذلك بتمويل مباش��ر من رجال أعمال
قطريني موالني لنظام متيم بن حمد»}.

ذل��ك أول أميرك��ي أفريق��ي
يشغل منصب رئيس البالد.
ج��اء الرئي��س دونال��د
ترامب من خلفي��ة بعيدة عن
السياس��ة بش��كل كام��ل ،فقد
عاش طوال حيات��ه في بيئة
رجال املال واألعمال ،كما أنه
لم يش��غل منصبا ً عموميا ً في
حياته.
وإذا كان الرئي��س
نيكس��ون ق��د أح��اط نفس��ه
برج��ال ذوي خب��رة وحنك��ة
سياس��ية (من أمثال وزيريْ اخلارجي��ة وليام روجرز
وهنري كيس��نجر) ،وكذلك فعل الرئي��س أوباما الذي
عُ رف عنه كثرة اعتماده على مستشاريه؛ فإن الرئيس
ترامب -رغم افتقاره للخبرة السياسية -أحاط نفسه
بجموع��ه من اجلن��راالت بال��كاد يس��تمع لنصائحهم
وتوجيهاتهم.
أما ف��ي ما يتعل��ق بالتوجهات العامة للسياس��ة
اخلارجي��ة األميركية ف��ي عهد ترامب؛ ف��إن األمر يبدو
أكثر إشكاالً ،فمع وضوح شخصية الرئيس النرجسية،
يبدو أن سياسته اخلارجية تبدو أكثر غموضاً.
ال ش��ك في أن قبول ترامب دع��وة الرئيس الكوري
الش��مالي ملقابلت��ه تع��د -ف��ي ح�� ّد ذاته��ا -خط��وة
إيجابي��ة خلف��ض التوتر في ش��به اجلزي��رة الكورية،
إال أن ش��خصية الرئي��س ترام��ب ،والغم��وض ال��ذي
يل��ف سياس��ته اخلارجي��ة وع��دم اس��تقرارها حت��ى
اللحظة على توجه معلوم؛ رمبا قلل فرص جناح لقاء
الرجلني.
ويبقى باب التخوفات من تردي األوضاع في ذلك
اإلقليم اآلسيوي مفتوحا ً على مصراعيه ،فال أحد يدري
أي رس��الة س��يحملها معه الرئيس ترام��ب إلى نظيره
الكوري الشمالي والعالم من بعدها؛ فهل يؤسس لقاء
الرجلني لوفاق دولي جديد أم حلرب باردة أخرى؟}
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أنشطة

المرشح شديد« :اإلسراء والمعراج محطة للتفاؤل»
خالل جوالته االنتخابية

د .علوان« :الجماعة أمنت آالف الفرص لشباب طرابلس
وستثبت صناديق االقتراع في السادس من أيار ذلك»

ع��كار األس��تاذ محمد ش��ديد والوفد املراف��ق كانت في
دارة رئيس بلدية «بيت يونس» الس��يد خالد عبدالله
بحضور أعضاء املجلس البلدي واملختار جميل خضر
وعدد من أهالي البلدة.
ث��م انتقل الى دارة الس��يد محمود خضر بحضور
رئي��س جمعية إمن��اء بيت يونس االجتماعية الس��يد
فضل الله األسعد.
إلى تكريت توجه «ش��ديد» والوف��د املرافق حيث
كانت زيارة للس��يد س��عيد الترك ف��ي دارته بحضور
ع��دد من فعالي��ات آل الترك ،ثم الى منزل الس��يد عبد
الله الترك ،كما التقى السيد سامر العبود في منزله.
بلدة العيون كانت وجهة «شديد» والوفد املرافق،
حي��ث قدموا واج��ب العزاء لذوي املرح��وم الصحافي
عصمت مراد .انتقل بعدها إل��ى بلدته «بزبينا» حيث
التقى الس��يد رميون عس��اف في منزل��ه بحضور عدد
م��ن أفراد العائلة .إلى بلدة «الش��يخ محمد» حيث زار
«شديد» الس��يد بالل زهرمان في منزله بحضور عدد
م��ن أفراد العائلة واجليران .إل��ى مزرعة البلدة توجه
ش��ديد والوف��د املرافق حي��ث كانت
زي��ارة للحاج محمد عمر قاس��م في
منزل��ه بحض��ور ع��دد م��ن األقرباء
واجليران.
كم��ا زار مهنئا ً رئي��س البلدية
عثمان مطر بتوليه رئاسة املجلس
البلدي اجلديد.
خت��ام جوالت��ه كان��ت ف��ي
طرابلس التي توجه اليها «شديد»،
حي��ث التق��ى ف��ي محل��ة املنكوبني
الش��يخ ج�لال الزعب��ي ،وفعاليات
من آل عمار من سكان املنطقة.

واج��ب علينا وال منن على أحد بذل��ك ،وهو من صميم
واجبنا ومشروعنا الوطني.
أض��اف عل��وان« :ميارس��ون علينا ش��تى أنواع
الضغ��وط والتعتي��م اإلعالمي به��دف اقصائنا لكنهم
نس��وا اننا جماعة إسالمية متجذرة في هذا الوطن لنا
تاريخنا املش��رف الذي لم يتلط��خ بالدماء كغيرنا من
األحزاب والقوى والشخصيات السياسية التي دعمت
ورع��ت قطاع ط��رق وغذت احل��رب األهلي��ة وجوالت
العن��ف الت��ي ش��هدتها احي��اء طرابل��س الت��ي دارت
رحاها ما بني جبل محس��ن والتبان��ة والقبة فتعاملنا
مع الناس بسواسية
ألننا بناة وطن ولسنا
س��عاة ه��دم وتغذية
لضغن��اء طائفي��ة
ومذهبي��ة بغي��ة
حتقي��ق أه��داف آنية
ومصال��ح سياس��ية
ش��خصية وس��يثبت
أنصاره��ا أنه��م ال
يباعون وال يشترون
ف��ي الس��ادس م��ن
أيار.

حت��دث مرش��ح اجلماع��ة اإلس�لامية ع��ن املقعد
الس��ني في دائ��رة عكار ،األس��تاذ محمد ش��ديد خالل
جوالت��ه العكارية قائ�لا« :حتل علينا ذكرى االس��راء
واملع��راج ،إس��راء نبينا الكرمي عليه الصالة والس�لام
من مك��ة املكرمة إلى الق��دس الش��ريف أرض الرباط،
ومعراج��ه م��ن األقص��ى املب��ارك إل��ى الس��موات،
لنس��تخلص العبر التي تؤكد لنا أن املس��جد األقصى
املبارك أولى القبلتني وثالث املس��اجد التي تشد إليها
الرح��ال ،ه��و قضي��ة عقدية م��ن واجب كل مس��لم أن
يعرف أهميته��ا ،وحقها عليه في الدفاع عنها ،وأن كل
ما تعانيه أمتنا إمنا هو بسبب تخليها عن هذه األرض
املباركة».
وأضاف« :معجزة اإلس��راء واملعراج التي جاءت
بعد ع��ام مليء باألحزان والتحدي��ات التي مرت على
نبين��ا الك��رمي علي��ه الص�لاة والس�لام ،كان له��ا أث��ر
نس وجتدي�� ٌد للهمة
تغيي��ري على مس��توى األم��ة ،وأ ُ ٌ
لدى قائدنا وقدوتنا عليه الصالة والسالم.
احملط��ة األول��ى ملرش��ح اجلماعة اإلس�لامية في

غداء على شرف اإلعالميين
الجماعة في صيدا تقيم
ً

أقام��ت اجلماع��ة اإلس�لامية في صي��دا بحضور
الدكتور بسام حمود املرشح لالنتخابات النيابية عن
املقعد الس�� ّني في دائرة صيدا  -جزين ،غداء تكرمييا ً
للصحفيني واإلعالميني مبطعم «ذوات» في صيدا.
رحب فيها بجميع اإلعالميني،
وألقى حمود كلم��ة َّ
الصداقة املتينة ا َّلتي تربطه بهم ،ومستذكرا ً
ُمشيرا ًإلى ّ

ومترحم��ا ً عل��ى اإلعالمي�ين الذين س��بقونا ال��ى دنيا
احلق ،وكل ُشهداء الصحافة في مدينة صيدا.
وكان��ت مناس��بة مت خالله��ا الت��داول بالش��أن
االنتخاب��ي ،حي��ث ش��رح د .حم��ود مجري��ات ه��ذا
االس��تحقاق من��ذ تق��دمي الترش��يحات ،وص��وال ً إل��ى
تشكيل اللوائح والتحالفات.

د .علوان :سنسعى للحفاظ على هوية طرابلس
ف��ي إط��ار سلس��لة
لقاءات��ه اليومي��ة ،وبدعوة
من اجلماعة اإلس�لامية في
منطق��ة القب��ة بطرابل��س،
أقيم لق��اء ش��عبي للدكتور
وس��يم عل��وان ،املرش��ح
ع��ن دائرة طرابل��س ،وذلك
ف��ي قاع��ة مس��جد الرحمة
مبشاركة فعاليات املنطقة.
وقد أكد علوان ضرورة
احلفاظ على هوية مناطقنا
ً
وامنائها ،مستغربا ً نقل اجلامعات من منطقة القبة الى خارج طرابلس ،خصوصا ان هذه الصروح العلمية تؤمن
فرص عمل كبيرة للمواطنني في منطقة القبة ،داعيا ً إلى أن تبقى طرابلس منارة علم وعلماء.

اعتبر املرش��ح عن دائرة طرابلس الدكتور وسيم
علوان خالل إفطار جمع ع��دد من العاملني في القطاع
الطبي والتمريضي ،أن اجلماعة اإلس�لامية س��اهمت
في تأم�ين آالف ف��رص العمل للش��باب ف��ي طرابلس
والشمال عبر مؤسساتها وجمعياتها األخرى الرديفة،
التي ساهمت في تقدمي املساعدة للعاملني في مختلف
القطاعات االجتماعية واالقتصادية والصحية ،وذلك
في ظ��ل غياب دور الدولة اللبنانية الغائبة بقصد عن
الش��مال ،وعدم تش��غيل مرافقه واقتصار دورها على
الوع��ود وغي��اب اإلمن��اء املت��وازن ،وان ه��ذا األمر هو

د .حمود يزور منطقة سيروب في صيدا
ويلتقي اللجنة األهلية للمنطقة
زار الدكتور بسام
حم��ود عل��ى رأس وفد
من اجلماعة اإلسالمية
منطقة س��يروب حيث
التقى اللجن��ة األهلية
ف��ي املنطقة ف��ي منزل
األس��تاذ عب��د الرحمن
فخرو احللبي بحضور
بعض األهالي.
وتوج��ه األهال��ي
بع��ض
بع��رض
املطال��ب احملق��ة التي
حتتاج إليها املنطقة ،ابتداء بالبنى التحتية وحتسني
الطرق��ات ،وص��وال ً إل��ى اخلدم��ات العام��ة والقضايا
احلياتية املختلفة.
م��ن جهته ،ش��دد د .حم��ود على ض��رورة املضي
ف��ي طريق اإلمناء لصي��دا ،ال س��يما املناطق احملرومة
واملهمل��ة ،وأن ذل��ك ال ينج��ح دون تكات��ف اجلمي��ع
وتعاونهم.
وجرى تناول الشأن االنتخابي وضرورة السعي
نحو التغيي��ر واإلصالح إمتثاال ً لدعوة جميع الرس��ل

عليهم الس�لام « إن أريد إال اإلصالح ما اس��تطعت وما
توفيقي اال بالله».
ال��ى ذل��ك زار حم��ود ع��دة من��ازل ،حي��ث ج��رى
الت��داول بالش��أن االنتخاب��ي والقضاي��ا احمللية التي
تخص املدينة والش��باب الصيداوي ،وج��رى التأكيد
عل��ى ض��رورة العم��ل العطاء أبن��اء صي��دا حقهم في
الوظائف العامة ،وتعزيز املش��اريع التنموية لتفعيل
احلرك��ة التجاري��ة الت��ي تس��اهم ف��ي اعم��ار املدينة
وحتسني مستوى أهلها االقتصادي.
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كنت مواطن ًا صالح ًا ..فمن تنتخب؟
إن َ
بقلم :أواب إبراهيم

كلمة طيبة

لكل مقاومة وقتها
فلتعطوها دورها

رئيس التحرير

إبراهيم املصري

املدير املسؤول

أمين إبراهيم

اإلدارة

بسام غنوم

مواقيت الصالة
حســب توقيت مدينــة بيــروت

أيام
األسبوع
السبت 21 5
األحد
22 6
اإلثنني 23 7
الثالثاء 24 8
األربعاء 25 9
اخلميس 26 10
اجلمعة 27 11
شعبان

تصدرها
شركة «بـالغ»
لإلعالم والصحافة والنشر

وفي ظل تراجع خيار املقاومة املسلحة
الي��وم لظ��روف موضوعي��ة معق��دة ،فق��د
ابتدع ش��عبنا الفلس��طيني البطل أس��لوبا ً
جديدا ً من املقاومة الس��لمية ال ُيستهان به،
اس��تطاع أن ِّ
يوظ��ف طاقات فئات الش��عب
بأكمله��ا ،ويوحِّ ��د فصائ��ل وقوى الش��عب
حتت رايته؛ إنها مس��يرة الع��ودة الكبرى،
وقد ج��اء وقتها ليقول الش��عب بش��يوخه
ونس��ائه وأطفال��ه وش��بابه كلمت��ه ويأخذ
قراره بانتزاع حقوقه بيده ،وهكذا فقد وجد
كل ذي اختص��اص دوره ف��ي ه��ذه اجلولة
الس��لمية؛ القانوني واإلعالمي والسياسي
والدبلوماسي واالقتصادي واملف ِّكر واألديب
والش��اعر والرس��ام والفن��ان واملُخ�� ِرج
والس��ينمائي واخلياط والنجار وغير ذلك.
فه��ل يقول عاقل :إنه ال داع��ي لهذه اجلهود
وإنه��ا لن تثم��ر مث��ل الكفاح املس��لح؟! هل
يطلب عاقل من الناس أن ينتظروا الظروف
لتس��نح للكف��اح املس��لح؟! هل ن��دع العد ّو
وحلفاءه ينسجون املؤامرات جتاه حقوقنا
ونقف مكتوفي األيدي بانتظار مَن ميتش��ق
السالح ليستعيد احلقوق؟!
إن االدعاء باخل��وف على حياة الناس
م��ن أن يس��تهدفهم الع��دو وهم مس��املون،
ه��و تعبير َّ
مبطن عن اخلوف من املوت ،ألن
احلرب أيضا ً حتصد أول ما حتصد املدنيني
املس��املني ،وكم من عائلة أباده��ا العد ّو في
وق��ت احل��رب دون أن تس��تخدم الس�لاح!
قال تعال��ى> :أ َ ْي َنمَا َت ُكو ُن��وا ُي ْد ِرك ُّك ُم المْ َ ْو ُت
وج ُّم َش َّي َد ٍة  <..النساء ،78
َو َل ْو ُكن ُت ْم فِي ُب ُر ٍ
فض�لاً ع��ن أن املقاومة الس��لمية لها أصول
وإجراءات حتول دون اس��تهداف العدو لها
بش��كل واس��ع ،على أال يندس ب�ين الناس
مَ��ن ُيفس��د س��لمية حراكه��م ويحيل��ه إلى
مواجه��ات دامي��ة ،ألنه ال ميك��ن اجلمع في
ميدان واحد بني املقاومة السلمية واملقاومة
املس��لحة ،وإال فإن الفن��اء ينتظرهم ،ولذلك
وجب األخذ على أيدي املس��تهترين بحراك
الناس السلمي الداعني جلعله غطاء ألعمال
املقاوم��ة العنيف��ة مبس��توياتها املختلفة.
لق��د جاء أوان املقاومة الس��لمية فلتعطوها
وقتها}.

نيسان

طي��ف واس��ع م��ن أن��واع املقاوم��ة،
ل��كل مقاوم��ة أدواته��ا ،وفئاته��ا ووقته��ا،
وتأثيرها .قدميا ً قالوا« :لكل وقت أذان» .إن
املقاومة املس��لحة هي أكثر أشكال املقاومة
تأثي��را ً وقدرة عل��ى حتقيق األه��داف ،لكن
ظروف��ا ً موضوعية قد ُترج��ئ هذه املقاومة
فيستوجب األمر استخدام أشكال أخرى من
املقاومة .واملقاومة املسلحة قد تناسب فئة
الش��باب دون غيره��م ،فم��اذا تصنع فئات
املجتم��ع األخ��رى ،هل تقف متفرج��ة ،فيما
تسعها أش��كال كثيرة من املقاومة؛ املقاومة
بالكلم��ة ،وبالعل��م ،وبالفك��ر ،وباإلع�لام،
وباالقتص��اد واملقاطع��ة ،وبالتظاه��ر،
واإلض��راب ،وكتابة البيان��ات والعرائض،
واس��تخدام احملاف��ل الدولي��ة ،وإنش��اء
مؤسس��ات رعاية أس��ر الش��هداء واألسرى
واجلرح��ى ،وكفالتهم ،وتوفير املؤسس��ات
الطبي��ة الالزمة ،وتق��دمي التبرعات الالزمة
ملختلف نش��اطات املقاومة ،وتقدمي الغذاء
والكس��اء واملعلومات للمقاوم�ين ،والدفاع
عنه��م وع��ن مش��روعهم ،وغي��ر ذل��ك مم��ا
يجعل املقا ِوم يعيش في مجتمعه كالسمك
في املاء.
إن لكل أس��لوب م��ن أس��اليب املقاومة
دوره ال��ذي يخ��دم ب��ه املقاوم��ة ،وعندم��ا
ُيس��تخدم أي أس��لوب في وقته املناسب ،ال
يق��وم مقامه أس��لوب آخر ،وي��ؤدي وظيفة
ال تتحق��ق بغي��ره .فعندم��ا يج�� ِّرد الع��دو
حملة إعالمية عبر العالم للترويج الدعائه
بيهودي��ة الدولة ،يب��رز دور الفكر واإلعالم
واس��تخدام احملاف��ل الدولي��ة للتص��دي
لتره��ات الع��د ّو ،ويتراج��ع ملصلحتها دور
الوس��ائل األخ��رى .وعندما يعتق��د العالم
أن الالجئ�ين ق��د انتهوا وانته��ت قضيتهم،
يصب��ح لزام��ا ً عل��ى الالجئ�ين أن يقوم��وا
بعم��ل من ش��أنه أن ُيعل��ي صوتهم ويجبر
العالم على اإلصغاء إليهم ،وعندما يس��قط
الش��هداء واجلرح��ى واألس��رى ،يب��رز دور
مؤسس��ات رعاية أسر الش��هداء واجلرحى
واألس��رى ،فتحتض��ن أُس��رهم ،وتق��دم
الدعم الالزم ،ولذل��ك كان أجر الكافل كأجر
املجاه��د ،كما قال الرس��ول صلى الله عليه
وس��لم« :مَن َخلَ َ
ف غازيا ً في أهله فقد غزا»،
وهكذا.

بقلم :د .عصام عدوان

«م ��ن س ��تنتخب؟» ،ه ��و الس ��ؤال األكثر تداو ًال ب�ي�ن اللبناني�ي�ن .فعلى ُبعد مس ��افة أيام من
توضحت صورة اللوائ ��ح والتحالفات في مختلف الدوائر
موع ��د االنتخاب ��ات النيابية ،وبعدما ّ
االنتخابي ��ة ،ل ��م يب ��ق إال أن ينزل اللبنانيون ي ��وم  6أيار املقبل النتخاب من يرونه مناس ��ب ًا .قد
يبدو األمر في ظاهره بسيط ًا وسه ًال ،لكنه في حقيقته ليس كذلك .ففي حني اعتاد اللبنانيون
في الدورات االنتخابية الس ��ابقة انتقاء من يناس ��بهم وتش ��كيل لوائحهم بأنفس ��هم ،فإنهم في
ه ��ذه االنتخاب ��ات مضطرون ملنح صوتهم ملرش ��ح واح ��د فقط .وهم ملزمون أيض� � ًا بأن مينحوا
صوتهم لالئحة نفس ��ها التي منحوا أحد أفرادها صوتهم التفضيلي ولو كانوا اليؤيدون بقية
أفراد الالئحة.
من حيث املنطق ،سيقترع الناخب اللبناني ملصلحة املرشح الذي يجده األصلح واألفضل
واألكف ��أ ب�ي�ن املرش ��حني .املرش ��ح الذي ليس عليه ش ��بهة فس ��اد ،املعروف بأعم ��ال اخلير واليد
البيض ��اء ،املثق ��ف واحلكي ��م واملتزن .هذا من حي ��ث املنطق ،لكن نظرة عل ��ى أرض الواقع تدفع
املرش ��ح األصلح إلى الصفوف اخللف ّية ويحلّ مكانه مرشح رائحة فساده تزكم األنوف ،اليفقه
اليفهم أوله من آخره .ما أدى لهذا التغيير
فك األحرف عن بعضها ،وإذا حتدث فكالمه ممجوج ُ
عوامل أخرى جعلت من صالح املرشح وفساده عام ًال ثانوي ًا مقابل عوامل أكثر تأثيراً.
فق ��د يك ��ون الس ��بب الذي دفع الختيار مرش ��ح بعينه أنه أعطى الناخ ��ب وكل أفراد عائلته
 $150النتخابه ،قد يكون أنه تكفل بتعليم أبنائه في مدرسة محترمة ،قد يكون أنه دفع تكاليف
عملي ��ة جراحي ��ة طارئة لوالدته ،وقد يكون دفع تذكرة س ��فره للمجيء إلى لبنان النتخابه ،كل
ذلك قد يكون دافع ًا النتخاب املرشح ولو كان فاسداً!
ق ��د ال يكون للمرش ��ح فضل على الناخب ولم يس ��بق له أن س ��اعده ،وقد يك ��ون بالفعل هو
األصل ��ح ،لك ��ن األزمة تكمن ف ��ي أنه موجود في الئحة دلّت املؤش ��رات والتوقع ��ات على أنها لن
تتمك ��ن م ��ن تأم�ي�ن حاصل انتخابي يتيح ألح ��د أفرادها الفوز مبقعد نياب ��ي .في هذه احلالة،
ميتنع الناخب عن منح صوته ملن يعتقده األصلح ،معتقد ًا أن صوته في هذه احلالة س ��يذهب
ه ��دراً ،عل ��ى اعتب ��ار أن الالئحة ستس ��قط بجميع أفرادها بس ��بب عجزها ع ��ن تأمني احلاصل
االنتخابي.
خيارات بعض اللبنانيني ستكون خلفياتها مختلفة .ففي بلد طائفي مركب كلبنان ،نشأت
ش ��ريحة م ��ن اللبناني�ي�ن على فك ��رة أن لكل طائفة مرجعيتها السياس ��ية الت ��ي يجب احلفاظ
عليها في مواجهة املرجعيات السياسية للطوائف األخرى .فإذا ضعفت املرجعية تضعف معها
الطائف ��ة .ويظ ��ن ه ��ؤالء أن املرجعية السياس ��ية الت ��ي متثل الطائف ��ة ق َدر ال ميك ��ن تغييره أو
الفكاك منه حتى وإن كان أداء هذه املرجعية سيئ ًا ومخزي ًا ولم يقدم شيئ ًا لناخبيها .رغم ذلك،
يقترع الناخب ملصلحة هذه املرجعية حرص ًا على بقائها قوية على رأس كتلة نيابية وازنة تقارع
من خاللها الطوائف األخرى.
يقدمون ف ��ي اختيارهم
لبناني ��ون آخرون أكثر س ��طح ّية من الذين س ��بقوهم ،وه ��م الذين ّ
لالنتخاب س ��ليل البيت والعائلة السياس ��ية الفالنية ،التي يجب أن يبقى بابها مفتوح ًا وليس
مس ��موح ًا إغالقه ،فيجري التصويت للوريث السياس ��ي ،حتى وإن كان فاس ��د ًا أو ال مي ّيز األلف
من العصا.
يبقى الناخب الذي يريد أن ير ّيح رأس ��ه .هو ذاك امللتزم القيام بواجبه الوطني باالقتراع،
لكنه لم يض ّيع وقت ًا في التفكير بهوية املرش ��ح الذي س ��يمنحه صوته التفضيلي .هذا الناخب
ال ��ذي تابع وش ��اهد وخَ ِبر أداء النواب احلاليني طوال تس ��ع س ��نوات خلت ،يري ��د انتخاب واحد
منه ��م ألن ��ه ال يريد املجازفة بالتعرف إلى مرش ��ح جديد ،قد يك ��ون أكثر كفاءة وصالح ًا وخبرة
وحكمة من النواب احلاليني ،لكنه لم يتكبد عناء التعرف إليه .شعاره في احلياة «اللي منعرفوا
أحس ��ن من اللي ما منعرفوا» ،فيجدد ثقته بالنائب احلالي س ��واء كان فاس ��د ًا أو صاحل ًا «على
صحة السالمة».
أي ًا كانت العوامل املساهمة في حتديد خيارات اللبنانيني االنتخابية ،فإن عليهم أن يدركوا
أن من سيفوزون سيتحكمون برقابهم ألربع سنوات قادمة ..على األقل!
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