
تجربة القانون النسبّي!
تفاخ���ر احلكوم���ة احلالية التي تش���رف على االنتخابات النيابي���ة بأنها حققت إجنازًا 
كبيرًا هو القانون اجلديد لالنتخابات، القائم على النسبّية، مع أن حسنة واحدة لم تظهر 
لهذا القانون بعد، بل إن أبرز العقبات التي عطلت املسار الدميقراطي هي تشكيل اللوائح، 
وحرص زعماء القوى السياس���ية على اس���تكمال لوائحهم بالتحالف مع من يتفقون معه 
أو يختلفون. فاعتماد النسبية يقتضي بأن تكون اللوائح حزبية ومتجانسة سياسيًا، وهذا 
متع���ذر ف���ي لبنان، حيث يتحك���م التركيب الطائفي بالالئحة وليس احلزبي أو السياس���ي. 
ثم اعتمد القانون »الصوت التفضيلي« الذي يحرج زعماء اللوائح عند توزيع »الصوت« أو 
»األص���وات« التفضيلية على املرش���حني، ألنهم ليس���وا من حزب واحد. ث���م ان القانون جاء 
فارغًا من أي ضوابط، فمتى تبدأ احلملة االنتخابية ومتى تنتهي.. إذ إن هناك لوائح بدأت 
حملتها منذ س���تة أش���هر، وقد ال تنتهي إال على أبواب أقالم االقتراع، وهذا غير مقبول في 
معظم أنظمة االنتخابات في األقطار الدميقراطية. وإذا كانت االستقاالت بدأت من هيئة 
اإلش���راف عل���ى االنتخابات.. فكيف بها عن���د إقفال األقالم، وبدء عملي���ات الفرز وإحصاء 

األصوات وتوزيعها؟! غالبًا ما سيكون هذا القانون غير معمول به مرة ثانية.

سياسيــّة أسبوعيـّـة جامعـــة AL-AMAN1000
ليرة

16
صفحة

السجاالت االنتخابّية 
تتحّول إلى اعتداءات 

واشتباكات

استراتيجية الغرب
في إطالة أمد الحروب العربية المشتعلة

اغتيال فادي البطش في ماليزيا
إسرائيل تنفي وإعالمها يلّمح إلى مسؤوليتها

اآلالف يشاركون في »مسيرة العودة«
إلى عتليت المهّجرة في فلسطين

في حاجة أردوغان
إلى انتخابات مبكرة

خريطة بانورامّية 
للمعارك االنتخابّية
في مختلف الدوائر

ترامب وسياسته الخارجية
تحّوالت وصدمات!
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ثمن النسخة
االشــتــراكـــات

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

داخل لبنان: 75 ألف ليرة لألفراد /100 ألف ليرة للمؤسسات                خارج لبنان: 100 دوالر للدول العربية   /   125 دوالرًا أوروبا   /   150 دوالرًا بقية أنحاء العالم )بالبريد اجلوي(

توقيف أحد كوادر »داعش« 
في شمال لبنان

أعلن��ت ق��وى األم��ن الداخل��ي توقي��ف 
»ش��عبة املعلومات« فيها أح��د كوادر تنظيم 
»الدول��ة اإلس��امية« )داع��ش( ف��ي زغرتا، 
اجل��اري،  نيس��ان   11 ف��ي  لبن��ان،  ش��مال 
»نتيج��ة عملّية أمني��ة خاطف��ة، وذلك بعيد 
دخول��ه إلى لبن��ان، وقبل أن ُيت��اح له القيام 

بأي نشاط فعلي«.
ووضع��ت املديرية العام��ة لقوى األمن 
ف��ي بيان نش��رته على موقعه��ا اإللكتروني، 
العملية »في إطار استراتيجية األمن الوقائي 
املّتبع��ة م��ن جانبه��ا، جله��ة التركي��ز عل��ى 
تس��ّرب كوادر ومقاتلي التنظيمات اإلرهابية 
من سورية إلى لبنان، خصوصاً املنتمني إلى 
تنظيم داعش، متهيداً لتشكيل خايا إرهابية 
سرية وناشطة يكون هدفها املستقبلي تنفيذ 

عمليات إرهابية في الداخل اللبناني«.
وأش��ارت إلى أن عملية توقيف العنصر 
املذكور »ج��رت بناًء على معطي��ات توافرت 
لدى الش��عبة ع��ن وجود توّج��ه لدى داعش 
االس��تراتيجية،  به��ذه  بالعم��ل  يقض��ي 
وبنتيج��ة املتابع��ة«، الفتة إلى أنه��ا أوقفته 
»بعيد دخول��ه إلى لبنان، وقب��ل أن ُيتاح له 
القيام بأي نشاط فعلي، أو أي نوع من أنواع 

التواصل مع كوادر التنظيم في اخلارج«.

لبنان يستعد لجولة ثانية من 
تراخيص عن النفط والغاز

ق��ال وزي��ر الطاق��ة واملي��اه س��يزار أبي 
خليل إن��ه طلب م��ن الهيئة املعني��ة بتنظيم 
قط��اع البترول ف��ي الباد أن تب��دأ التحضير 
جلولة ثاني��ة من التراخيص البحرية للنفط 
والغ��از، لكن��ه ل��م يكش��ف ع��ن إط��ار زمني 

للموعد احملتمل إلطاق اجلولة.
وفي ش��باط وقع لبنان أول��ى اتفاقياته 
البحري��ة الستكش��اف الطاق��ة وانتاجها في 
اثنتني من عش��ر رقاع قبالة الس��احل، وأبلغ 
أبي خلي��ل مؤمتراً للنفط والغ��از في بيروت 
أن��ه طل��ب م��ن هيئ��ة إدارة قط��اع البت��رول 
االس��تعدادات  تب��دأ  أن  املاض��ي  األس��بوع 

جلولة ثانية.
ونقل بيان نش��ره املؤمتر عن أبي خليل 
قوله: »هذا األم��ر ال يعني أننا أطلقنا الدورة، 

إمنا البدء بالتحضير«.

الجمّيل يطعن بالموازنة 
والمادة 49

قّدم رئي��س حزب »الكتائ��ب اللبنانية« 
النائب س��امي اجلميل طعناً بقانون املوازنة 
وامل��ادة 49 بع��د حصوله عل��ى 10 تواقيع، 
وأك��د أن »املخالف��ات ف��ي قان��ون املوازن��ة 

عدي��دة، أوالً مخالفة الفق��رة »ط« من مقدمة 
الدس��تور وامل��ادة 83 ف��ي ما يتعل��ق باملادة 
49 م��ن املوازن��ة الت��ي ه��ي تش��ريع إلقامة 
األجان��ب وخصوص��اً الاجئ��ني الس��وريني 
بش��كل غير مح��دد بالزم��ن ما يش��كل تعدياً 
عل��ى مصلح��ة لبن��ان العليا«.وأش��ار خال 
حضوره أمس إلى املجلس الدستوري حيث 
قدم الطعن، إل��ى »مخالفة املادة 87 املتعلقة 
بقطع احلس��اب وه��ي أيضاً مخالف��ة لفصل 
الس��لطات وتوازنها عبر منع مجلس النواب 
من ممارس��ة صاحيات��ه الرقابي��ة واملالية، 
اضاف��ة الى الفق��رة »ه« من مقدمة الدس��تور 
واملواد 81 و82، ومخالفة املهل الدس��تورية 
املنصوص عنها في املادة 32 و83، ومخالفة 
س��نوية املوازنة وبالتالي املادة 83 ووحدة 

املوازنة وشموليتها وبالتالي املادة 83«.
وأوضح أن »الهدف م��ن هذا الطعن هو 
وق��ف اخلطأ الكبي��ر الذي ارتك��ب بحق البلد 
من خال امل��ادة 49 أوالً، وثانياً اعادة االمور 
ال��ى نصابه��ا الصحيح عل��ى الصعيد املالي 

في لبنان.

بري: الثنائية الشيعّية 
وطنّية ومناعة لحماية لبنان

أّك��د رئي��س مجل��س النواب نبي��ه بري 
»أنن��ا نفتخر وال نخجل مما يس��ميه البعض 
ثنائي��ة ش��يعية، لكنها ف��ي احلقيق��ة ثنائية 
وطنية، وهي تشكل املناعة الوحيدة املتبقية 
حلماي��ة لبن��ان الى جان��ب ثاثي��ة اجليش 

والشعب واملقاومة«.
وق��ال خ��ال اس��تقباله ف��ي دارت��ه في 
املصيل��ح، وف��داً ش��عبياً كبي��راً: »بصراح��ة 
أق��ول: نحن نخجل م��ن أي ثنائي��ة لو كانت 
ض��د الوح��دة الوطني��ة وضد عروب��ة لبنان 
وقضاي��اه القومي��ة، وف��ي الطليع��ة قضي��ة 

فلسطني«.
أض��اف: »ما دام ه��ذا التحال��ف حتالفاً 
وطني��اً طائفياً، فم��ن الطبيع��ي واملتوقع أن 
يكون هدفاً دائماً لسهام الطائفيني واملذهبيني 
في الداخل واخلارج، وحتالفاً مزعجاً ومقلقاً 
للع��دو االس��رائيلي. وما دام الع��دو على هذا 
الق��در الكبير م��ن القلق واالنزعاج فس��نعمل 

على تعزيز ه��ذا التحالف ومتتينه ولينزعج 
من ينزعج وليقلق من يقلق«.

الوزير كبارة ينفي
ما ُنسب إليه من شائعات

نفى وزي��ر العمل محمد كب��ارة ما جرى 
تناقل��ه عب��ر وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي 
من ش��ائعات منس��وبة إلى ما س��مي »قبس 
لبن��ان« حول ان الوزير كب��ارة أجرى اتصاألً 
مع السفارة السعودية طالباً احتسابه على 
اخلط الس��عودي ال على خط جبران باسيل 
س��عد  الرئي��س  ميثل��ه  ال��ذي  والفرنس��يني 
احلري��ري، مبدي��اً، أي الوزي��ر كب��ارة، ندمه 

الشديد ألنه لم يتحالف مع تيار العزم.
ويه��م الوزي��ر كب��ارة أن يش��دد على ان 
»ما نش��ره احد املواقع االخباري��ة من اخبار 
كاذبة حول موقفه السياسي ال أساس له من 
الصحة ، مؤكداً ان اخليارات السياسية التي 
جتمعه مع الرئيس س��عد احلري��ري ثابتة، 
مستغرباً اخليال الواسع للموقع االلكتروني 

الذي يدل على خّفة شديدة«.
ودع��ا الوزي��ر كب��ارة املجل��س الوطني 
لإلعام وهيئة االشراف على االنتخابات الى 

وضع حد لهذا الفلتان االعامي.

ميقاتي: نحن ال نشتم أحدًا... 
وال نتبنى الكالم الطائفي

أك��د الرئيس جنيب ميقات��ي »أن املبالغ 
الت��ي مت رصده��ا للبن��ان ف��ي مؤمتر س��يدر 
عبارة عن قروض وضعت بناء على ش��روط 
معين��ة، أهمه��ا ش��فافية الدول��ة اللبناني��ة، 
وان��ا كرجل دولة، ال أس��تطيع القول باملطلق 
إنني ضد املؤمت��ر، لكنني أعتقد أنه لن يكون 
ذا م��ردود، ألن هن��اك ش��روطاً تتعل��ق بأداء 
احلكوم��ة وش��فافيتها ف��ي تنفيذ املش��اريع، 
وهذا غير متوافر في الوقت احلاضر«. وشدد 
عل��ى »أننا نح��ن ال نش��ّهر بأحد، وال نش��تم 
أحداً، ألن الش��تائم ترتد عل��ى أصحابها، وال 
نتبن��ى ال��كام الطائف��ي واملذهب��ي وحتريك 
الغرائ��ز، ألن ذل��ك ينته��ي ف��ي س��اعته، بل 

نكتفي بالفعل والعمل«.
لق��اء ح��واري نظمت��ه »جامع��ة  وف��ي 
الع��زم« في حضور أعض��اء »الئحة العزم«، 
قال ميقاتي: »نحن أمام اس��تحقاق انتخابي 
يحتاج إلى تضافر جهودنا جميعاً الستعادة 
قرار طرابلس والش��مال، املس��لوب منذ فترة 
ليس��ت قصيرة، وه��و دائماً مرتب��ط وملحق 
تعنيه��م  وبأش��خاص  أخ��رى،  مبناط��ق 
طرابل��س فق��ط ف��ي االنتخاب��ات، أو لتك��ون 
صن��دوق بري��د. لق��د حتالفنا م��رات عدة في 
املاض��ي من أجل وحدة الص��ف، ولكن وحدة 
طرابلس صارت ثابتة عندي، وهي األولوية 

واألساس.

جنبالط في زيارة الجماعة اإلسالمية: احترام التنوع غنى للبنان
وأرفض إقصاء أي جماعة سياسية أو دينية من دون مبرر

اس��تقبل األمني الع��ام للجماعة 
اإلس��امية في لبنان فضيلة األستاذ 
الثاث��اء  مس��اء  األيوب��ي  ع��زام 
»اللق��اء  رئي��س   2018/4/24
الدميوقراطي« النائب وليد جنباط، 
يرافق��ه النائبان نعم��ة طعمة وعاء 
ت��رو، أمني الس��ر العام ف��ي التقدمي 
ظاف��ر ناص��ر، واملرش��ح ع��ن دائ��رة 
الش��وف عالي��ه الدكت��ور ب��ال عبد 
الله، والدكتور س��ليم الس��ّيد، وعقد 

اجلانب��ان اجتماع��اً ضم الى األيوب��ي أعضاء املكتب السياس��ي للجماعة 
وائ��ل جنم، علي أبو ياس��ني وعمر س��راج، ورئيس مجل��س محافظة جبل 

لبنان في اجلماعة املهندس محمد قّداح.
بعد اللقاء ق��ال جنباط: »نؤكد كلقاء دميقراطي وكحزب اش��تراكي 

العاق��ة القدمي��ة التاريخي��ة الت��ي ربطتنا دائم��اً باالخوان ف��ي اجلماعة 
باملناس��بات السياس��ية واالجتماعية واالنتخابية وغيره��ا، وفي الوقت 
نفس��ه هذا اللقاء يؤك��د أهمية التنوع واحترامه في الس��احة السياس��ية 
اللبنانية، وشخصياً ال أتأثر ولن أتأثر، وأشجب وأرفض إقصاء أي جماعة 

سياس��ية اجتماعية أو دينية على مس��احة العالم العربي، ألننا نرى في 
بعض األماكن إقصاء دون مبرر، فالتنوع هو األساس وهو احترام حلرية 

الرأي وحرية املعتقد في لبنان، ونحن نحترم التنوع«.
م��ن جانبه، ق��ال األيوبي: »عاقتن��ا مع احلزب التقدمي االش��تراكي 
تاريخي��ة، ونفتخر به��ذه العاقة التي تتجذر في هذا البل��د الذي ال بّد من 
يحافظ على التنوع، وعاقات األفرقاء في ما بينهم س��واء على املس��توى 
السياس��ي العام أو على مس��توى االس��تحقاق الذي مير به البلد، واليوم 
لدين��ا اس��تحقاق انتخابي بقان��ون جديد ب��دأ اللبنانيون يجن��ون ثماره 
الس��لبية قب��ل االيجابي��ة، الت��ي نأم��ل ان يتحقق منها ش��يء ف��ي نتائج 
االنتخاب��ات كم��ا وعدنا من قبل من وض��ع هذا القان��ون«. اضاف: »نحن 
كجماع��ة اس��امية فريق سياس��ي أيض��اً ومنثل ش��ريحة في ه��ذا البلد، 
حاولنا ان ندخل في غمار هذا االس��تحقاق، وفقنا في أماكن ولم نوفق في 
اماك��ن اخرى ان ندخل في عداد اللوائح والترش��يحات، لكن هذا ال مينعنا 
م��ن ان نكون جزءاً من العملية االنتخابي��ة في أحاف وتفاهمات مع قوى 

سياسية وطنية أخرى مبا يخدم أهلنا والفئة التي منثلها في هذا البلد.
وخت��م: »بالتال��ي نح��ن ان ش��اء الله عاقتن��ا متواصل��ة، ونأمل ان 
نخ��وض االنتخاب��ات ف��ي 6 أي��ار بأفض��ل صيغ��ة ممكن��ة، وبع��د 6 أيار 
هناك اس��تمرار لهذه العاق��ة حتت عنوان مصلحة لبن��ان واملناطق التي 

منثلها«.

لقطات لبنانية

وجهة نظر

ف���ي االنتخاب���ات النيابي���ة اللبناني���ة جند لغة ش���ائعة لدى معظم املرش���حني 
تقتص���ر عل���ى دوائرهم االنتخابية، الت���ي تصبح كلها محرومة وبحاجة ماس���ة إلى 
مياه الش���فة والكهرباء واملستش���فيات احلكومية ومراكز التربي���ة والتعليم واملرافق 
الس���ياحية، فتغدو هذه الدائرة ضحية متأملة لكل أشكال االهمال الرسمي. وتغيب 
بني ثنايا هذه احلاجات املناطقية كل مصائب الوطن في كافة مناحيها االقتصادية 
واالجتماعية والتربوية والصحية، فضاًل عن املناحي السياسية التي ال تقل أهمية 

عن سابقاتها.
وتضيق مس���احة الوطن لدى كل مرش���ح، حتى تتحول الدائرة االنتخابية الى 
وطن بديل يبذل فيه طالب املقاعد النيابية جهدهم حلصد األصوات واس���ترضاء 
الناخب���ني، في عملية اس���تغباء يق���ع حتت وطأتها الناخب الك���رمي الذي يتوهم أن 
قضاي���اه الضيق���ة املتعلق���ة بخدم���ة مدينته أو قريت���ه، هي ما يج���ب ان يجنيه من 
املرشح أو النائب في موسم االنتخابات. هذا فضاًل عن الشؤون اخلدماتية املتعلقة 

بتأمني وظائف رسمية أو فرص عمل في القطاع اخلاص.
ان ما هو صحيح وصائب في هذا املجال، يتجس���د في طرح املش���كالت العامة 
للمواطنني التي تط���اول قضاياهم االقتصادية واالجتماعية والصحية واالمنائية 
املش���تركة، م���ا يش���كل خيارًا جذريًا فاعاًل في حل املش���اكل الكب���رى التي تخضع لها 
كل التفاصيل واملفردات التي تهّم املواطن الس���وّي العاقل الذي ال يرضى بخدمات 
جزئية تأتي بش���كل رش���وة وقحة من قبل املرش���ح، ورش���وة حمقاء من قبل الناخب 
ال���ذي يرض���ى بها. هي رش���وة وقحة ألنها خدم���ات إما أن تكون م���ن حقه الطبيعي 
كفت���ح طري���ق أو تزفيت أوتوس���تراد أو إنارة منطقة أو فتح منش���أة صحية أو تربوية 
رس���مية، وهي مدفوعة التكاليف من قب���ل املواطن من خالل الضرائب التي يؤديها 
ال���ى خزين���ة الدول���ة. وإم���ا أن تك���ون عملي���ة احتي���ال وتزوير يت���ورط فيها املرش���ح 
والناخب إن هي طاولت توظيف من ال كفاءة له أو منحه بعض االمتيازات التي ال 
يس���تحقها. وهذا ما ينبغي ان ندركه من خالل االطالع على العمليات االنتخابية 
في أيٍّ من دول العالم التي حتترم فيها حقوق االنس���ان والناخب واملواطن، وحيث 
احلص���ول عل���ى املنجزات اإلمنائية أمر بديهي بس���يط ليس ألحد من السياس���يني 
منة فيه على الناس، وحيث تسير احلياة في تلك املجتمعات وفق آليات تصان فيها 
احلقوق الطبيعية دون تصفيق أو هتاف ألحد من القادة والساس���ة الذين يتبارون 
في كل موس���م انتخابي في تكثي���ف خدماتهم بغية تكثيف الناخبني ألصواتهم في 

صناديق االقتراع.
ف���ي تلك ال���دول واملجتمعات تتبارى البرامج العملية وتنحس���ر برامج الثرثرة 
والكالم األجوف الكاذب الذي ال يغني وال يس���من من جوع. وفي كثير من األحيان 
تكون الفروقات ما بني البرامج ضئيلة نسبيًا، فهي ال تطاول أسس النظام، بل هي 

فروقات تتناول حجم الضمانات االجتماعية أو الصحية.
ق���د يق���ال ل���ي: »ال تكّب���ر احلج���ر« وال تأخذن���ا ف���ي نظري���ات ال���ى مجتمع���ات 
مختلف���ة عن���ا اختالفًا جذريًا، وأول هذه االختالف���ات يتعلق بالتقدم العلمي الذي 
تتس���م به هذه املجتمعات في مقابل التخلف الذي تعاني منه مجتمعاتنا العربية 

واإلسالمية.
ولكن أال ميكن أن نتحرر من وطأة الشعارات االنتخابية الضيقة املتعلقة بهذه 
الدائ���رة أو تل���ك، والبحث ع���ن هموم لبنانية عامة متعلق���ة باقتصاد البلد وماليته 
وهم���وم الصناع���ة والزراع���ة والتج���ارة واالنتاج ف���ي كل هذه القطاع���ات؟ أال ينبغي 
ايج���اد اس���تراتيجية واضح���ة حيال االس���تدانة القاتلة التي ُتعتمد ف���ي البلد منذ 
1992؟ وكل ذلك على سبيل املثال ال احلصر حيث ينبغي ان نحترم عقولنا وعقول 

الناخبني األبرياء أو املتهمني على حد سواء.

الدائرة االنتخابّية ليست وطنًا
بقلم: أمين حجازي
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س��يجبر إس��رائيل عل��ى تنفي��ذ تهديداته��ا، حينئذ ال ش��يء ميكن أن 
يوق��ف التده��ور نحو حرٍب واس��عٍة مع اإليرانيني، وه��ذا ما ال يريده 
اإلس��رائيليون اآلن، بحسب مسؤولني عسكريني. والسؤال اآلن: ماذا 
س��يحدث لو جاء الرد اإليراني محدوداً ولم يوقع خس��ائر، وكان من 
باب »رفع العتب«؟ هل س��تنفذ إس��رائيل تهديداتها، وتضرب بعنف 
أهدافاً إيرانية في س��ورية، وتشعل حرباً ال تريدها؟ أم أنها ستمتص 
الضرب��ة، كم��ا ج��رى ف��ي 2015، عندما رد ح��زب الله عل��ى اغتيال 
إس��رائيل قائده العس��كري جهاد مغنية وآخرين من احلزب وضباط 
إيراني��ني، وهاج��م دورية إس��رائيلية في مزارع ش��بعا وقتل ضابطاً 
وجندي��اً. يومها قّررت إس��رائيل عدم ال��رد، وبقيت املس��ألة عند هذا 

احلد. 
وقع اإلس��رائيليون في فٍخّ نصبوه ألنفسهم، عندما رفعوا درجة 
تهديداته��م ضد إي��ران، فهم اآلن ال يس��تطيعون التراجع عنها، كي ال 
يبدو ذلك عامة ضعف، لكنهم، في الوقت عينه، ال يبدو أنهم قادرون 
على تنفيذها خوفاً من اشتعال حرٍب إضافيٍة في سورية قد متتد إلى 

لبنان. 
لذا ميكن القول إن جزءاً أساس��ياً من ه��ذه التهديدات موّجه إلى 
ال��روس، لدفعهم إل��ى التحّرك للج��م اإليرانيني، ومنعهم م��ن القيام 
بعمل عس��كري ضد إس��رائيل، ميكن أن يش��عل مواجهًة عسكرية قد 
ُتقّوض كل املس��اعي الروس��ية الرامية إلى ترسيخ حكم نظام األسد، 
ومتنع روس��يا من قطف ثمار إجنازاتها العسكرية هناك. لكن هذا قد 
يك��ون رهاناً إس��رائيلياً خط��راً، فمصلحة الروس في س��ورية تلتقي 
حالي��اً مع املصلحة اإليرانية، وأبرز دليل هو التنديد الروس��ي احلاد 
بالهجوم اإلس��رائيلي على قاعدة تيفور، األمر الذي ال يبش��ر مبوقف 
روس��ي متفهم ومتعاطف مع إس��رائيل ضد إيران، بل ثّمة تخّوف من 
نشوء توتر فعلي إسرائيلي - روسي، على خلفية تصاعد التهديدات 
اإلس��رائيلية إلي��ران، ففي النهاية ال ميكن أن يقب��ل الرئيس بوتني أن 

يعمل متعهداً لدى إسرائيل لكبح إيران. 
وإذا كان��ت التهديدات تهدف إل��ى الضغط على الواليات املتحدة 
للتدخل، فهذا أيضاً غير مضمون. وال شك في أن إدارة الرئيس ترامب 
س��تدعم إسرائيل سياس��ياً ودولياً، ولكن ثّمة شك في أنها قد تتدخل 
عسكرياً بصورة مباشرة، إذا وقعت املواجهة بني إسرائيل وإيران، ال 

سيما بعد إعان ترامب سحب القوات األميركية من سورية. 
إس��رائيل هي التي أوج��دت هذا امل��أزق، وعليه��ا أن جتد طريقة 
للخروج منه دون التسبب بحرٍب أخرى في سورية، قد ال ينجو منها 

لبنان.{

تنف��س اللبناني��ون الصعداء، بعد أن أعلن مس��ؤولون في حزب 
الل��ه أن لبن��ان خارج املواجهة بني إس��رائيل وإي��ران داخل األراضي 
السورية، وذلك بعد تصاعد لهجة التهديدات املتبادلة بينهما نتيجة 
الهجوم اإلس��رائيلي على قاعدة تيفور العس��كرية، ومقتل عسكريني 
إيرانيني فيها. وخلروج حزب الله من دائرة املواجهة الدائرة أس��باب 
سياسية داخلية، وال سيما أن لبنان على أبواب انتخابات نيابية، وال 
يريد احلزب أن ُيدخل البلد في أجواء حرب محتملة مع إسرائيل، تثير 
قلق اللبنانيني ومخاوفهم، وأن تؤثر س��لباً عل��ى املعركة االنتخابية 
التي يخوضها احلزب مع حلفائه للحصول على األغلبية في مجلس 
النواب، وإحكام س��يطرته على املؤسس��ات السياسية في البلد، بعد 
إحكام قبضته العس��كرية واألمنية منذ س��نوات. وقد انعكس موقف 
حزب الله على االس��تعدادات اإلس��رائيلية ملواجه��ة عملية انتقامية 
إيرانية، ويبدو أن املس��ؤولني اإلسرائيليني اس��تبعدوا، مؤقتاً، لبنان 

من دائرة الكباش مع إيران. 
يأخذ اإلس��رائيليون على محمل اجلّد التهديدات اإليرانية بالرد، 
وقد بدأوا بوضع السيناريوهات ملواجهتها. ويعكس النقاش في هذا 
الشأن التحول في التعاطي اإلسرائيلي مع التهديدات اإليرانية، مثل 
اخل��روج عن النهج اإلس��رائيلي املعتمد بعدم االعتراف باملس��ؤولية 
ع��ن عملي��اٍت عس��كريٍة في س��ورية، واحلدي��ث علناً عنه��ا كما فعل 
مس��ؤول إس��رائيلي مع توماس فريدمان في »نيوي��ورك تاميز« عن 

العملية ضد القاعدة العسكرية قرب حمص. 
وب��رز أخي��راً أيض��اً اس��تخدام املس��ؤولني اإلس��رائيليني املكثَّف 
وس��ائل اإلع��ام لترهيب إيران من القي��ام بعمل انتقام��ي، والتهويل 
عليه��ا ب��أن إس��رائيل س��ترد بقس��وة كبي��رة ومدم��رة. وضم��ن هذا 
الس��ياق، تخوض إس��رائيل حرباً نفس��ية شرس��ة، بتباهيه��ا بأنها 
متلك معلومات اس��تخبارية ش��املة عن الوجود العسكري اإليراني 
ف��ي س��ورية، وبالتلمي��ح إل��ى أن اإليرانيني مكش��وفون متام��اً، وأن 
لديه��ا بن��ك أهداف واس��عاً، وأن رّدها عل��ى ضربة انتقامية س��يدمر 
القدرات العس��كرية اإليرانية في س��ورية. وعلى الرغم من كل الكام 
اإلس��رائيلي التهويلي، والثقة الكبيرة بأن إسرائيل مستعدة ملواجهة 
كل االحتم��االت، ف��إن »الكب��اش« اإلس��رائيلي اإليراني الدائ��ر حالياً 
أكث��ر تعقيداً وتش��ابكاً ومحفوف��اً باملخاطر، ليس فقط بالنس��بة إلى 

الطرفني، إيران وإسرائيل. 
وقد وض��ع تصاعد التهدي��دات ضد إيران إس��رائيل في مواجهة 
معضل��ة، كما يعت��رف بذلك معلق��ون ومحلل��ون إس��رائيليون، فإذا 
كان ال��رد االنتقامي اإليراني آتياً ال محالة، كم��ا يزعم الطرفان، فذلك 

لبنان والكباش
اإليراني اإلسرائيلي
في أزمة المنطقة

البربي��ر، وعل��ى مكت��ب الئحة »بي��روت الوط��ن« في 
رأس بيروت، وهو ما خلق جّواً من اخلوف والترهيب 

انزعج منه املواطنون كثيراً.
هذه املمارسات التي رمبا حصل مثلها في العديد 
م��ن املناطق اللبنانية، ومن كثير من األطراف، طرحت 
وتط��رح أس��ئلة ع��ن دور الدول��ة بأجهزته��ا األمني��ة 
والقضائي��ة من هذه املمارس��ات، ومن ه��ذه البلطجة 
واالعت��داءات. من يتحّمل مس��ؤوليتها؟ وم��ن يعالج 
ما يجري؟ ومن يوقف هذه املمارس��ات؟ وهل تش��ّكل 
هذه املمارس��ات خطراً على حياة املواطنني أم ال؟ وهل 
تق��دح في نزاهة العملي��ة االنتخابية أم ال؟ وهل تفتح 

الباب أمام الطعون من اليوم أم ال؟
احلقيق��ة أن املس��ؤولية الكب��رى تق��ع ف��ي ه��ذا 
اجلان��ب عل��ى وزارة الداخلية بش��كل أساس��ي، وهي 
املعنية مباش��رة بتنفيذ العملية االنتخابية وحمايتها 
والس��هر على نزاهتها وعلى حري��ة الناخبني. ومن ثم 
تتحّمل املس��ؤولية »هيئة اإلشراف على االنتخابات« 
التي يجب أن حتصي مثل هذه املمارس��ات، وأن تعمد 
إل��ى حتمي��ل اجلهات الت��ي ترتك��ب ه��ذه املخالفات، 
وتخل��ق ه��ذه األج��واء  املس��ؤولية الكامل��ة من خال 
محاس��بتها إما بش��طب مرش��حيها من الس��باق، وإما 
بتق��دمي طعن فوري أم��ام اجلهات املعني��ة بنيابة أي 
مرش��ح يعمد مناصروه إلى هذه االرتكابات، حتى إذا 
ما فاز تبق��ى نيابته معلقة على ما ميكن أن يصدر عن 
اجلهات املعنية. وكذلك بالنسبة إلى املدفوعني الذين 
يرتكبون تل��ك األعمال فيجب أن تتخ��ذ بحقهم أقصى 
العقوب��ات، بدءاً من حرمانهم ح��ق االنتخاب، وصوالً 
إلى تغرميهم وس��جنهم، والتعامل مع كل من يش��ّكل 
حامي��اً وحاضن��اً ألولئ��ك بنف��س املب��دأ ال��ذي يجري 
التعام��ل به معه��م، وعندها ميك��ن أن يطمئن الناخب 

فيمارس قناعته بكل حرية واقتدار.
وأما إذا ظلّت األمور على ما هي عليه من »بلطجة« 
و»اعت��داءات« وش��غب وفوض��ى، ف��إن االنتخاب��ات 
م��ن اللحظة ه��ذه ل��ن تعّبر ع��ن حقيقة رأي الش��عب 
اللبنان��ي، وال ع��ن تطلعات��ه، بل س��تكون عب��ارة عن 
نتائج مزّورة س��تفتح املستقبل على مزيد من األزمات 

والفساد والفوضى.{

وقال إن »املعتدين« ينتمون إلى »حزب الله«. احلزب 
لم ينِف الواقعة، وتبّرأ من انتماء املعتدين له، ووضع 

األمر في سياق طبيعي في موسم االنتخابات.
وأما في جبل لبنان، فقد شهدت مدينة الشويفات 
اشتباكاً مسلحاً بني أنصار احلزب التقدمي االشتراكي 
وأنصار احلزب الدميقراطي اللبناني، وّتر اجلو العام 
في املدين��ة، وفي احمليط، بل في كل لبنان، وقد تدّخل 
اجلي��ش بعد ذلك ووضع ح��ّداً لإلش��كال، ولكن اجلو 

توّتر وبلغ جّواً متقدماً من اخلوف والقلق.
وقبلها بأس��بوع كانت مدينة بيروت قد ش��هدت 
اعت��داءات مماثل��ة عل��ى بعض املرش��حني ف��ي محلة 

عندم��ا كان يس��تقل طائ��رة مروحية تابع��ة للجيش 
تعرض إلطاق قذيق��ة صاروخية في إحدى البلدات، 
عل��ى ما أف��ادت بعض املواق��ع اإللكتروني��ة، وقد نفى 
الرئي��س احلري��ري ذل��ك، ووض��ع األم��ر ف��ي س��ياق 
مختل��ف. ليس املهم في أي س��ياق ُوضع اخلبر، املهم 
أن هناك من ميلك أس��لحة حربية خفيفة ومتوس��طة، 

ورمبا ثقيلة يستخدمها عند أبسط األمور.
وفي اجلنوب لم يكن اجل��و أفضل حاالً، فقد أعلن 
أح��د املرش��حني )الزمي��ل عل��ي األم��ني( أن��ه تعّرض 
العتداء من قبل ش��ّبان في بلدة ش��قرا ف��ي قضاء بنت 
جبي��ل عندما كان يه��ّم بتعليق صورة ل��ه في بلدته، 

بقلم: وائل جنم
  كلّم��ا اقت��رب موع��د االس��تحقاق االنتخابي في 
الس��ادس م��ن أي��ار املقب��ل، زادت احلم��اوة وحتّولت 
الس��جاالت ب��ني األطراف م��ن مس��توى منخفض إلى 
مس��توى أعلى وأرفع، ومن ثّم إل��ى اتهامات وتخوين 
وضغوطات باجتاه��ات متعددة، وبع��د ذلك تتحّول 
إلى اش��تباكات وتعّديات واعتداءات بأشكال مختلفة 
وصور متعددة، ولكن هدفها واحد، وهو الشغب على 
األطراف املس��تهدفة، أو على الناخبني، أو على كليهما 
مع��اً من أج��ل تش��كيل حالة م��ن اخل��وف أو القلق أو 
»الق��رف«، ومحاول��ة إقناع الناخبني ب��أن ال قدرة لهم 
على التغيير والتأثير، وبالتالي فمن األسهل واألحسن 
واألفضل له��م اخلضوع من جديد لإلرادة التي تتحّكم 
باملش��هد، وهي باملناسبة تختلف من مكان إلى مكان، 

ومن دائرة إلى أخرى.
نهاي��ة األس��بوع املاضي ش��هدت بع��ض الدوائر 
التعدي��ات  م��ن ص��ور وأش��كال  االنتخابي��ة بعض��اً 
واالعت��داءات وأعم��ال التخوي��ف والترهي��ب إذا صّح 

التعبير.
في الشمال، وفي عكار حتديداً، حاول مناصرون 
لتيار املستقبل قطع الطريق أمام موكب ملرشح الوزير 
السابق أشرف ريفي. جرى تاسن وتضارب باأليدي 
والعصي، ورمبا بالس��كاكني، وتطّور األمر إلى إطاق 
ن��ار ف��ي اله��واء، وكل ذلك ملنع املرش��ح م��ن الدخول 
إل��ى إحدى البلدات واالتص��ال بأهلها. بالطبع، تدخل 
اجلي��ش اللبناني ووضع حّداً لهذا اإلش��كال، ولكن ما 

حصل من أجواء خوف ورعب كان قد حصل.
باالنتق��ال إلى البقاع، فإن موكب رئيس احلكومة 

السجاالت االنتخابّية تتحّول إلى اعتداءات واشتباكات
فهل تؤثر على النتائج والطعون؟

كلمة األمان
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التجاوزات االنتخابّية.. هل يمكن ضبطها قبل السادس من أيار؟
م��ع اقتراب موعد إج��راء االنتخابات النيابية في 
الس��ادس من ش��هر أيار، تتصاع��د ح��دة التجاوزات 
االنتخابية يوماً بعد يوم، وهو ما يضع نزاهة العملية 
االنتخابية على احملك، خصوصاً في ظل جتاهل وزارة 
الداخلية لاعتداءات الش��خصية التي طاولت بعض 
املرش��حني، مثل تعرض املرش��ح عن الدائ��رة الثالثة 
في اجلنوب علي األم��ني للضرب من قبل مجموعة من 
الش��باب في بلدته ش��قرا )قضاء بن��ت جبيل(، حيث 
اتهم املرش��ح علي األمني »عناصر م��ن حزب الله بهذا 

االعتداء بغية تعطيل العملية االنتخابية«.
وقب��ل ذلك بأي��ام قليلة جرى التعرض للمرش��ح 
رج��ا الزهيري في منطقة قصق��ص بالضرب واإلهانة 
من قبل انصار تيار املس��تقبل، ولم تقتصر التجاوزات 
على اجلانب اجلس��دي واملعنوي، بل وصلت إلى حد 
تهديد الس��لم األهلي والعيش املشترك بني اللبنانيني 
عب��ر اس��تخدام خط��اب طائف��ي ب��دأ يفع��ل فعله في 
مختلف األوس��اط السياس��ية والش��عبية، ولعل هذا 
ما دفع الرئي��س نبيه بري إلى التحذي��ر من خطر هذا 
اخلط��اب الذي يهدد وحدة اللبناني��ني، فقال: »ال قيمة 
ألي معق��د نياب��ي بالزائد أو بالناقص له��ذا الطرف أو 
ذاك، إذا ما خس��ر اللبنانيون نعم��ة وحدتهم ملصلحة 

نقمة التشرذم ولعنته«.
وق��د زادت املخ��اوف عل��ى االنتخاب��ات النيابية 
القادمة ونزاهتها بعد اس��تقالة عضو هيئة اإلش��راف 
عل��ى االنتخاب��ات س��يلفانا اللقي��س التي قال��ت انها 
اس��تقالت من هيئة اإلش��راف على االنتخابات بعدما 
»تب��ني له��ا اس��تحالة القي��ام مبهماتها لتأم��ني حرية 
ونزاهة وشفافية االنتخابات«، وحتى »ال تكون شاهد 

زور على عجز الهيئة عن أداء مهامها«.
والس��ؤال الذي يطرح عش��ية االنتخاب��ات في 6 
أي��ار هو: هل ميكن ضبط التجاوزات االنتخابية حتى 

تكون انتخابات نزيهة وشفافة؟
قب��ل اإلجابة عن هذا الس��ؤال يج��ب التوقف أوالً 
عن��د طبيعة هذه التج��اوزات وخطرها عل��ى العملية 

االنتخابية.
في هذا اإلطار ميكن تقسيم التجاوزات االنتخابية 
ال��ى طائفية، وسياس��ية ومالية وإعاني��ة وإعامية، 
وص��والً الى التجاوزات اجلس��دية، وتلك التي تطاول 

املراكز االنتخابية للمرشحني.
نبدأ أوالً من أخطره��ا، وهو التجاوزات الطائفية، 

أي اخلطاب الطائفي للمرشحني.
في هذا اإلطار يس��جل ل�»تيار املس��تقبل« والتيار 
التعبي��ر،  ص��ح  إن  الس��بق،  قص��ب  احل��ر  الوطن��ي 
فتيار املس��تقبل اعتبر أن منافس��يه في بقي��ة اللوائح 
في بي��روت مبثاب��ة اخلون��ة للطائفة الس��نّية، ألنهم 
بترش��حهم يس��اهمون ف��ي ف��وز الئحة »ح��زب الله« 
املنافس��ة لتي��ار املس��تقبل. وفي آخ��ر املواق��ف اعتبر 
الوزير نهاد املش��نوق »اننا نواجه ف��ي بيروت ثماني 
لوائح ضد الئحة تيار املستقبل، وهذه التعددية تترك 
ش��بهة حول بعضها، ألنها ستساهم في تقوية الئحة 
حزب الله بتشتيت أصوات البيارتة«. وأضاف: »إننا 
ال نقب��ل بوالي��ة الفقيه ف��ي جانبها السياس��ي، ال على 

بيروت وال على أي مكان في لبنان«.
ل�»تي��ار  الطائف��ي   - السياس��ي  اخلط��اب  ه��ذا 
املستقبل« الذي يهدد العيش املشترك بني اللبنانيني، 
كان ل��ه ارت��دادات مش��ابهة ف��ي كس��روان، حيث قال 
النائ��ب ندمي اجلمّي��ل رداً عل��ى تقدمي احت��اد بلديات 
كس��روان مفتاح كس��روان - الفتوح الى السيد حسن 
نص��ر الل��ه، إن »بعض األش��خاص يعتب��رون أن من 
الس��هل تس��ليم مفتاح مدينة، وهم بالتالي يس��لمون 
تضحيات شهدائنا«، وبدوره اعتبر لقاء سيدة اجلبل 
أن »املوارن��ة ال ميك��ن أن يعودوا الى مرتب��ة )رعايا( 

يحميهم فريق أو جماعة أو حزب«.
هذا اجل��و الطائفي املقيت، ال��ذي يطبع احلمات 
االنتخابي��ة، دفع الرئيس بري ال��ى التحذير منه ومن 

خطره على االنتخابات، فقال: »لن ينجحوا في حتويل 
السادس من أيار الى مأمت للدميوقراطية، إمنا سيكون 
عرساً لها«، وموقف الرئيس بري جاء رداً على مواقف 
الوزي��ر جب��ران باس��يل في جولت��ه اجلنوبي��ة، التي 
حتدث فيها عن هضم حقوق املسيحيني في اجلنوب.

وه��ذه التجاوزات الطائفي��ة هي غيض من فيض 
ف��ي سلس��لة املواق��ف الت��ي يطلقه��ا املرش��حون هنا 

وهناك، بل إن األمر وصل الى حد وصف النائب محمد 
الصفدي، املؤيد لتيار املستقبل، الئحة الرئيس جنيب 

ميقاتي ب�»الئحة الشيطان«.
أما في باق��ي التجاوزات االنتخابي��ة، فحدث وال 
ح��رج. فعملية ش��راء أص��وات الناخب��ني قائمة على 
قدم وس��اق ف��ي كل املناط��ق اللبناني��ة، ويجري ذلك 
حتت عنوان »مس��اعدة اجتماعية«. وهذه املس��اعدة 
االجتماعية تبدأ ب�»بونات 
بنزي��ن« وتنته��ي بتقدمي 
التصويت  مقاب��ل  مبال��غ 
لائحة، وقد وصل س��عر 
الص��وت ال��ى 300 دوالر 
ف��ي طرابل��س، وأكثر من 
ف��ي كس��روان واملنت  ذلك 
بي��روت  وف��ي  وزحل��ة، 
إل��ى  األس��عار  وصل��ت 

ال�200 دوالر.
عملي��ة  وتتراف��ق 
ش��راء األصوات ورش��وة 

الناخبني مع »اس��تئجار زعران« لاعتداء على املراكز 
االنتخابي��ة للمنافس��ني، ولتمزي��ق صور املرش��حني 
املنافسني، وصوالً إلى االعتداء اجلسدي والتهديد كما 
جرى مع املرشح علي األمني، واملرشح رجا الزهيري، 

وغيرهما من املعارضني ملرشحي السلطة.
التج��اوزات  ضب��ط  ميك��ن  ه��ل  نس��أل:  وهن��ا 
االنتخابي��ة قبل الس��ادس من أيار؟ م��ن الصعب جداً 
اإلجابة بدقة عن هذا الس��ؤال، أوالً ألن وزير الداخلية 
ومعه 15 وزيراً مرش��حني لانتخابات النيابية، وألن 
وزير الداخلية املس��ؤول عن أمن الناخبني واملرشحني 
والعملي��ة االنتخابي��ة يته��م منافس��يه ب�»اخليانة«، 
فكي��ف ميكنه ضم��ان أمن العملي��ة االنتخابي��ة؟ هذا 
من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن قوى الس��لطة التي 
تناف��س عل��ى املقاع��د النيابية ف��ي املجل��س النيابي 
الق��ادم تب��دو مأزوم��ة ج��داً وغي��ر مرتاح��ة لقان��ون 
االنتخاب القائم على النس��بية والص��وت التفضيلي، 
وب��دأت منذ اآلن حتذر م��ن هذا القان��ون وخطره على 
مس��تقبل احلياة السياس��ية في لبن��ان، فكيف يطلب 

منها ضبط التجاوزات االنتخابية؟
باختص��ار، التجاوزات االنتخابي��ة بلغت مداها، 
وميكن ان تتوسع وتزداد خال األيام القادمة، ونرجو 
م��ن الل��ه تعال��ى ان متّر ه��ذه األي��ام على خي��ر. وكل 

انتخابات وأنتم بخير.{
بسام غنوم

عشية السادس من أيار:

خريطة بانورامّية للمعارك االنتخابّية في مختلف الدوائر
بدأ العّد العكس��ي في لبنان للمعرك��ة االنتخابية 
الش��املة ف��ي الس��ادس م��ن أي��ار املقب��ل، ف��ي حني ان 
املغتربني اللبنانيني س��ينتخبون في الس��ابع والثامن 
والعش��رين م��ن ش��هر نيس��ان. ويبلغ ع��دد املغتربني 
املس��جلني نحو 92 ألف ناخب. وتزداد حماوة املعركة 
االنتخابي��ة ف��ي األي��ام الت��ي تس��بق موع��د اجرائه��ا 
في الس��ادس من أي��ار، من خ��ال احلم��ات اإلعامية 
والسياسية واالعتداء على بعض املرشحني واألحداث 

األمنية املتنقلة في بعض املناطق.
فكيف تبدو صورة الواقع االنتخابي قبل السادس 
من أي��ار؟ وما ه��ي أبرز الدوائ��ر التي ستش��هد معارك 

انتخابية حامية؟
اشتداد احلمات االنتخابية

بداية كيف هي صورة الواقع االنتخابي؟ وما هي 
أسباب احلماوة االنتخابية قبل أيام قليلة من السادس 

من أيار؟
ال بّد من االش��ارة بداية ال��ى ان قانون االنتخابات 
احلال��ي القائم عل��ى النس��بية يفترض ان يس��اهم في 
تخفي��ف األجواء احملتقن��ة في الباد، ألن ه��ذا القانون 
يس��مح بتمثيل جمي��ع القوى وفق��اً لقوتها الش��عبية، 
لك��ن اعتماد الصوت التفضيلي أدى الى زيادة احلماوة 
االنتخابي��ة داخ��ل اللوائ��ح نفس��ها وب��ني كل الق��وى 
السياسية واحلزبية، كذلك إن العدد الكبير من اللوائح 
في مختل��ف الدوائر وتخوف بعض القوى السياس��ية 
من خسارتها لعدد من املقاعد، أديا الى ازدياد احلماوة 
االنتخابية واستخدام الشعارات املناطقية والسياسية 

وتقدمي الوعود املختلفة للناخبني.
واملاحظ ان رؤس��اء األحزاب والكتل واملرش��حني 
عم��دوا في األي��ام القليلة املاضية الى زي��ادة اطاالتهم 
السياس��ية واإلعامي��ة والش��عبية، والقي��ام بزيارات 
شخصية للمناطق واملنازل والسعي للتواصل املباشر 
م��ع الناخب��ني، وذل��ك م��ن أج��ل احلص��ول عل��ى عدد 
األصوات الت��ي تؤمن لكل الئحة احلاصل االنتخابي أو 
لقطع الطريق أمام اللوائح املعارضة من احلصول على 

احلاصل االنتخابي.
وأدى تداخ��ل الصراع��ات السياس��ية واملناطقية 
واحلزبية مع األجواء االنتخابية الى تس��عير احلمات 
اإلعامي��ة واالنتخابي��ة واس��تغال املش��اعر الطائفية 
واملناطقي��ة في املعارك االنتخابي��ة، في حني تراجعت 
في��ه النقاش��ات واحل��وارات الهادئ��ة ح��ول البرام��ج 
والقضاي��ا التنموي��ة واالجتماعي��ة واالقتصادية التي 

تهم املواطن.
خريطة بانورامية

لك��ن م��ا ه��ي أب��رز املع��ارك احلامية ف��ي مختلف 
الدوائ��ر االنتخابي��ة؟ وكي��ف س��تكون صورة املش��هد 

االنتخابي في السادس من أيار؟
من املعروف ان الدوائر االنتخابية حسب القانون 

 15 ال��ى  مقس��مة  احلال��ي 
دائرة وفقاً لآلت��ي: دائرتان 
في بيروت، 4 دوائر في جبل 
لبنان، 3 دوائر في اجلنوب، 
3 دوائر في الشمال، 3 دوائر 

في البقاع.
املع��ارك  أب��رز  وأم��ا 
التي ستشهدها  االنتخابية 
وال��دالالت  الدوائ��ر  ه��ذه 
واملناطقي��ة  السياس��ية 
فس��تكون  له��ا  والش��عبية 

على الشكل اآلتي:
أوالً: ف��ي بي��روت: املعرك��ة األقس��ى س��تكون في 
الدائرة الثانية ف��ي ظل وجود 9 لوائح ويخوض »تيار 
املس��تقبل« معركت��ه القاس��ية م��ن أج��ل اثب��ات قوته 
الش��عبية وملن��ع اللوائ��ح األخ��رى من احلص��ول على 

احلاصل االنتخابي.
وفي الدائ��رة األولى للمعركة طاب��ع الصراع على 
التمثي��ل املس��يحي م��ع وج��ود فاع��ل لق��وى املجتمع 

املدني.
ثانياً: في جبل لبنان: كل الدوائر في هذه احملافظة 
ستش��هد معركة قاسية، ففي كسروان - جبيل الصراع 
على التمثيل املاروني، وكذلك على املقعد الشيعي الذي 

يسعى »حزب الله« للحصول عليه.
وأم��ا في بعبدا، فاملعركة األس��اس ب��ني الئحتني: 
األول��ى متثل »حزب الله« وحرك��ة أمل والتيار الوطني 
احل��ر واحل��زب الدميقراطي ف��ي مقابل الئح��ة احلزب 
التقدمي والقوات اللبنانية بدعم من املستقبل مع وجود 
الئحتني... وقد يجري تقاس��م األصوات بني الائحتني 
األقوى. وفي املنت الش��مالي املعركة قاس��ية بني كل من 
التيار الوطن��ي احلر وحزب الكتائب والقوات اللبنانية 
وآل املر واحلزب القومي واملجتمع املدني، وقد اش��تدت 
حم��اوة االنتخابات في ه��ذه الدائرة بس��بب احلمات 

اإلعامية والسياسية.
وأما في الشوف - عاليه فتيمور جنباط واحلزب 
التقدم��ي االش��تراكي يخوض��ان معرك��ة قاس��ية ف��ي 
مواجهة لوائح متعدد، وس��تحدد نتيجة املعركة القوة 

اجلنباطية مستقباً.
ثالث��اً: اجلن��وب وفي��ه 3 دوائ��ر انتخابي��ة. فف��ي 
األول��ى )جزين - صيدا( نحن أم��ام معركة صعبة بني 
4 لوائح، األولى تضم التحالف بني التيار الوطني احلر 
واجلماع��ة اإلس��امية والدكتور عبد الرحم��ن البزري، 
ش��خصيات  م��ع  احلري��ري  بهي��ة  الس��يدة  والثاني��ة 
مس��تقلة، والثالث��ة حتالف الدكتور أس��امة س��عد مع 
إبراهيم ع��ازار، والرابع��ة حتالف الق��وات اللبنانية - 

الكتائب.
أما الدائ��رة الثاني��ة فاملعركة ب��ني الئحتي األولى 
تضم أمل - حزب الله والثانية يرأسها املهندس رياض 

األس��عد بالتحالف مع اليس��اريني واملس��تقلني والتيار 
الوطني احلر ومن هذه الدائرة املعركة هادئة نسبياً.

وأما ف��ي الدائ��رة الثالثة، فيخوص »ح��زب الله« 
- حرك��ة أمل مع حلفائهما معرك��ة صعبة في مواجهة 
ع��دة لوائ��ح يس��ارية ومس��تقلة وبعضه��ا مدعوم من 
التيار الوطني احلر وتيار املستقبل والقوات اللبنانية. 
وشهدت هذه الدائرة حماوة انتخابية وأجواء محتقنة 

من خال االعتداء على املرشحني ومتزيق صورهم.
رابع��اً: البق��اع وفي��ه 3 دوائر، وس��تكون املعركة 
األقس��ى حل��زب الل��ه ف��ي بعلب��ك - الهرم��ل، ف��ي ظل 
معارضة شعبية وسياسية متزايدة وتركيز كبير على 
هذه الدائرة داخلي��اً وخارجياً. وأما في زحلة فاملعركة 
الق��وى احلزبي��ة والسياس��ية  ب��ني جمي��ع  مفتوح��ة 

والعائلية.
وف��ي البق��اع الغرب��ي - راش��يا، نحن أم��ام خلط 
أوراق ب��ني مختل��ف القوى في ظل عودة الش��خصيات 
السياس��ية التي أُقصَيت في االنتخابات املاضية )عبد 
الرحي��م مراد وايل��ي الفرزل��ي، فيصل ال��داوود، حركة 
أمل(، وعدم متاس��ك حتالف تيار املس��تقبل مع احلزب 

التقدمي االشتراكي.
خامس��اً: الش��مال: ستشهد دوائر الش��مال الثاث 
مع��ارك حامية في مختلف االجتاهات، ففي دائرة عكار 
اختلط��ت األوراق ولم يعد هناك فري��ق واحد قادر على 
حس��م املعركة مس��بقاً، كما ف��ي االنتخابات الس��ابقة، 
وفي دائرة طرابلس - املنية - الضنية املعركة قاس��ية 
عل��ى قي��ادة املدينة ب��ني مختل��ف القوى، وق��د ازدادت 
حماوة املعركة السياس��ية واإلعامية واستخدمت كل 

األسلحة احملرَّمة من شتائم واتهامات وأموال. 
وأما في دائرة بشري - البترون - زغرتا - الكورة، 
فتأخ��ذ املعرك��ة بعداً رئاس��ياً ف��ي ظل وج��ود عدد من 
املرش��حني لرئاس��ة اجلمهوري��ة، وخصوص��اً الوزي��ر 
جبران باس��يل والنائب س��ليمان فرجنية الذي رش��ح 

جنله طوني خلوض املعركة.
وقبل أيام قليلة من السادس من أيار تبقى املعركة 

محتدمة والصراع مفتوحاً على كل االحتماالت.{
قاسم قصير

عبـــــر شـــبكة اإلنترنــت
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أربعة شهداء و445 إصابة برصاص إسرائيلي في قطاع غزة
لألس��بوع الرابع عل��ى التوالي، خرجت حش��ود 
من الفلس��طينيني على حدود قطاع غ��زة مع األراضي 
احملتل��ة. وأفادت مص��ادر طبية فلس��طينية في قطاع 
غزة، مس��اء اجلمعة، باستش��هاد أربعة فلسطينيني؛ 
بينهم طفل في اخلامس��ة عش��رة من عمره، برصاص 
ق��وات االحت��ال اإلس��رائيلي، خ��ال مش��اركتهم في 

فعاليات اجلمعة الرابعة من مسيرة العودة الكبرى.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف 
الق��درة، إن الطفل محمد إبراهيم أيوب )15 عاماً(، من 
جباليا، قد استشهد مس��اًء برصاص قوات االحتال، 
وأضاف القدرة في تصريح صحفي، أن الش��اب سعد 
عبد املجي��د عبد العال أبو طه )29 عاماً(، من س��كان 
الق��رارة ق��د استش��هد، بع��د إصابته بطلق ن��اري في 

الرقبة شرق خانيونس.
وكانت قوات جيش االحت��ال قد أطلقت في وقت 
س��ابق ي��وم اجلمع��ة، الرص��اص صوب املش��اركني 
الفلسطينيني في »مسيرة العودة« شرقي بلدة جباليا 
)جنوب قطاع غزة(، ما أس��فر عن استش��هاد أحدهم؛ 
آخ��ر بالرص��اص ش��رقي  قب��ل أن تقت��ل فلس��طينياً 

جباليا.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في إحصائية 
ُمحدث��ة له��ا الي��وم، أن حصيل��ة قمع ق��وات االحتال 
للمسيرات الس��لمية على حدود قطاع غزة، قد وصلت 

لشهيدين و445 جريحاً.
املش��افي  وصل��ت  إصاب��ة   174 أن  وبّين��ت 
الفلس��طينية ف��ي قطاع غ��زة لتلقي الع��اج، بينما مت 
تق��دمي الع��اج والرعاي��ة الطبي��ة ل��� 378 آخرين في 

النقاط الطبية املنتشرة على حدود القطاع.
وأوضحت »صحة غ��زة«، أن 96 مواطناً أصيبوا 

و49  احل��ي،  بالرص��اص 
بالغ��از  اختن��اق  حال��ة 
إلى جان��ب ثاث  املُدم��ع، 
بالعي��ارات  إصاب��ات 
املعدني��ة املغلفة باملطاط، 
»أخ��رى«  إصاب��ة  و26 

وصلت مشافي غزة.
ووثقت أربع إصابات 
وال��رأس،  الرقب��ة  ف��ي 
ف��ي  واح��دة  وإصاب��ة 
األط��راف العلوي��ة وثاث 
والص��در،  الظه��ر  ف��ي 
البط��ن  ف��ي  وإصابت��ان 

واحل��وض، و56 ف��ي األط��راف الس��فلية، و16 حالة 
بالغاز.

وُسجلت إصابة عدد من الصحفيني الفلسطينيني 
محم��د  الصحف��ي  منه��م  ع��رف  اإلس��عاف،  ورج��ال 

الصواحلة وحسام املصري.
وأك��د الصواحلة أن��ه كان يق��وم بإج��راء مقابلة 
مع أحد النش��طاء الذين يش��اركون في هذه املس��يرة 
ح��ني أصي��ب بعيار ناري ف��ي اليد، فيم��ا أصاب عيار 
آخ��ر الكاميرا الت��ي كان يحملها، م��ا أدى إلى تدميرها 

بالكامل.
تصريح��ات  ف��ي  الصواحل��ة  الصحف��ي  واته��م 
ل�»ق��دس ب��رس« ق��وات االحتال بأنه��ا تطل��ق النار 
بش��كل مباش��ر جتاه الصحفي��ني ورجال اإلس��عاف. 
وطال��ب بتوفير احلماي��ة للصحفيني، مش��يراً إلى أنه 
استش��هد منذ بدء مس��يرات العودة الصحفي »ياس��ر 
مرجتى«، وأصيب العش��رات بجراح. وأعلنت اللجنة 

العلي��ا للط��وارئ الصحي��ة في قط��اع غزة، ف��ي بيان 
مقتض��ب لها، رف��ع حال��ة اجلهوزية واالس��تعداد في 
املستشفيات والوحدات اإلس��عافية واملراكز والنقاط 
الطبي��ة املتقدمة ش��رق قطاع غ��زة ملواكب��ة فعاليات 

مسيرة العودة في جمعتها الرابعة.
عل��ى  بالتواف��د  الفلس��طينيني  م��ن  اآلالف  وب��دأ 
مخيم��ات الع��ودة املنتش��رة على ح��دود قط��اع غزة 
للمش��اركة ف��ي »جمع��ة الش��هداء واألس��رى« الت��ي 
أعلنتها الهيئة الوطنية ملسيرة العودة وكسر احلصار 

عن غزة.

وف��ي كلمة وجهها أم��ام آالف الفلس��طينيني على 
بع��د مئات األمتار من احلدود مع إس��رائيل قال يحيى 
الس��نوار رئيس حماس في القطاع ان »قيادة القس��ام 
)اجلن��اح العس��كري حلم��اس( وعلى رأس��هم القائد 
الكبي��ر أب��و خال��د )محم��د( الضي��ف يجلس��ون على 
مدار الس��اعة في غرفة عملي��ات متواصلة حلمايتكم، 

والتدخل إذا لزم«.
أم��ا اس��ماعيل هنّي��ة، رئي��س املكتب السياس��ي 
حلركة حماس، فقال خال زيارته للمتظاهرين ش��رق 
جباليا: »س��تزول هذه األس��اك واحل��دود املصطنعة 

لنعود إلى ربوع فلسطني«.
وأض��اف مخاطباً الفلس��طينيني داخ��ل األراضي 
الع��ام  للنفي��ر  »اس��تعدوا  وخارجه��ا:  الفلس��طينية 
وتهيأوا للمس��يرة الكبرى في ذكرى النكبة« السبعني 
في منتصف أيار املقبل. وتابع: »نقول لهؤالء احملتلني 
انكم تواجهون جياً فريداً ال يعرف اخلوف وال اجلنب، 
تواجهون جياً يحب الشهادة.. قوتكم لن تفيدكم أمام 
ه��ذه املقاومة الش��عبية الوطنية والطوفان البش��ري 

ملسيرة العودة.
وأطلق الفلس��طينيون في 30 آذار املاضي حركة 
احتجاجي��ة أطلق عليها »مس��يرة الع��ودة« بالتزامن 
مع ذك��رى »يوم األرض«، وس��تختتم بذك��رى النكبة 
في 15 أيار، للمطالبة بتفعيل »حق العودة« لاجئني 

الفلسطينيني ورفع احلصار اإلسرائيلي عن القطاع.
يذك��ر أن جي��ش االحتال قتل أربعني فلس��طينياً 
وأص��اب أكثر من أربعة آالف آخرين برصاصه، خال 
مشاركتهم في فعاليات »مسيرة العودة الكبرى«، وفق 

إحصائية تراكمية لوزارة الصحة الفلسطينية.{

حراك العودة إلى فلسطين
والضربة الثالثية

بقلم: حازم عياد 

املب��ادرون ان لم يكس��بوا ش��يئاً فإنهم لن يكونوا الطرف اخلاس��ر؛ اذ يكفيه��م أن يكونوا فاعلني 
مؤثرين في املش��هد السياس��ي الع��ام ليتج��اوزوا ازماتهم، ه��ذا كان حال تركيا بع��د عملية »غصن 
الزيت��ون«، وه��و حال الفلس��طينيني ف��ي قطاع غزة بع��د »حراك الع��ودة«؛ ذلك ان الق��وى االقليمية 
والدولي��ة تتهاف��ت للتعامل مع الق��وى املؤثرة واملب��ادرة وتتجاهل القوى التابعة واملتكاس��لة التي 

تتحول الى مجرد ادوات بائسة في لعبة االمم.
املنطق��ة انتفخ��ت باالزمات وتوّرمت بع��د الضربة الثاثي��ة )األمريكية الفرنس��ية البريطانية( 
لتق��ف على حافة تصعيد وح��رب محتملة بني الكيان الصهيوني وإيران في س��وريا؛ كنتاج للتوّرط 

اإلسرائيلي في امللف السوري او نتاج الرتفاع مستويات التوتر بني روسيا وامريكا.
فف��ي الوقت الذي حتّولت في��ه الدول والكيانات السياس��ية الى متلق للصدم��ات وفاقد لارادة 
السياس��ية والق��درة على الفع��ل والتأثير، ب��رز الفلس��طينيون، وخصوص��اً في قطاع غ��زة، كفاعل 
اساس��ي مبادر في االقليم؛ تقابلها خش��ية ال تخفيها كثير من الكيانات السياس��ية من فقدانها القدرة 

على املبادرة او السيطرة والتحكم بأزماتها الداخلية واخلارجية.
ح��راك العودة كمبادرة فلس��طينية وضع الفلس��طينيني، ال س��يما القوى املقاوم��ة، وخصوصاً 
حماس في قطاع غزة، ضمن دائرة الفعل والتأثير فالقوى املشاركة في احلراك هي األقدر على التأثير 

وارباك القوى اإلقليمية واألجندة الدولية.
الق��وى اإلقليمي��ة والدولية وعلى رأس��ها الوالي��ات املتحدة تدرك خطورة املش��هد الفلس��طيني 
وترغب بتس��كينه، وفي احلد االدنى تبريده؛ فالكيان، رغم السقوف واخلطوط احلمراء التي رسمها، 
إال أنه يقف عاجزاً أمام احلراك الفلس��طيني في قطاع غزة ويخش��ى من حتوله الى أزمة كبيرة تهدد 

وجوده واستقراره في بيئة دولية وإقليمية منتفخة باألزمات املتفجرة.
هناك فرصة متعاظمة بتقدم احلراك الفلسطيني نحو أسبوعه الرابع بأن تظهر مبادرات دولية 
وإقليمي��ة أكث��ر جّدي��ة تبلغ ذروته��ا في 15 أي��ار املقبل، لتبري��د األزمة من خال طرح هدنة تس��مح 
بتخفي��ف حّدة التوتر الذي يضغط عل��ى أعصاب املنطقة ويهدد بانفجارات متسلس��لة لألزمات في 
اإلقلي��م؛ فكلما تق��دم احلراك في الزمن نحو غايته ارتفع مس��توى التوتر، فما بع��د 15 أيار لن يكون 

كاليوم الذي سبقه.
بالون��ات االختبار تع��ددت خال األي��ام القليلة املاضي��ة، وتهافتت الدول في ط��رح املبادرات؛ 
منها ما يدعو الى عقد صفقة لألس��رى وأخرى تلمح الى امكانية اش��راف االحتاد األوروبي على هدن 
خلمس س��نوات ال تتضمن نزع ساح املقاومة؛ تلميحات ش��اركت فيها القيادات األمنية والسياسية 
الصهيونية، ك�»ليبرمان مؤخراً«، وان كان ال يزال يتمسك بنزع ساح املقاومة رغم ادراكه استحالة 

هذا اخليار.
حراك العودة وضع القضية الفلسطينية في مسارها الصحيح، ودفع القوى اإلقليمية والدولية 
إل��ى التهاف��ت بحثاً عن ح��ل لألوضاع املتفجرة ف��ي قطاع غزة وعموم فلس��طني؛ فاجله��ود متعددة 
ومن أطراف متنوعة، تس��عى إلى تخفي��ف االحتقان الذي يتهدد اس��تقرار اإلقليم؛ واألخطاء تراكمت 
واألزم��ات تزاحمت ولم يعد أحد يعب��أ إال مبن ميلك اإلرادة والقدرة على الفعل واملبادرة على األرض، 

أما املتفرجون واملتخلفون عن الفعل فهم على األغلب الضحايا احلقيقون لألزمات املنتفخة.{

وفي قراهم ومدنهم«.
وأشارت إلى أن قضية الاجئني تتعرض حملاوالت 
ش��تى لش��طبها م��ن الوجود؛ س��واء من خال اش��تراط 
إس��رائيل التخل��ي عنه��ا ف��ي املفاوض��ات العقيم��ة، أو 
اإلمع��ان في مح��اوالت توطني الاجئني ف��ي الدول التي 
يقيم��ون فيه��ا، والتنك��ر حلقوقهم الت��ي أقره��ا القانون 

الدولي.
وعتلي��ت هي قري��ة فلس��طينية ُمهج��رة، تبعد عن 
مدين��ة حيف��ا الس��احلية قراب��ة 17 كيلومت��راً باجت��اه 
اجلن��وب، وبل��غ ع��دد س��كانها ع��ام 1945 نح��و 950 

نسمة.
وين��ص ق��رار حق الع��ودة ال��ذي يحمل رق��م 194 
وص��در في 11 كان��ون أول 1948 ع��ن اجلمعية العامة 
ل��ألمم املتحدة، على ضمان حق الاجئني الفلس��طينيني 
ف��ي الع��ودة إل��ى دياره��م والتعوي��ض عليه��م. وأجاز 
املجتم��ع الدولي الق��رار 194 من��ذ ع��ام 1948 أكثر من 

135 مرة، ولم تعارضه إال »إسرائيل« في ذلك الوقت.

املواطن��ني  آالف  تواف��د 
اخلمي��س،  ي��وم  الفلس��طينيني، 
إلى قرية عتليت املُهّجرة جنوبي 
حيفا )ش��مال فلسطني احملتلة(، 
للمش��اركة في »مسيرة العودة« 
الت��ي تنظمها »جلن��ة الدفاع عن 
الداخل  حق��وق املهجري��ن« ف��ي 

احملتل.
السلمية  املس��يرة  وانطلقت 
مبش��اركة آالف الفلسطينيني من 
م��دن وبل��دات الس��احل ومثل��ث 

اجللي��ل والنقب )ش��مال األراض��ي احملتل��ة وجنوبها(، 
متجهني إلى قري��ة عتليت، رافعني األعام الفلس��طينية 
والفت��ات ُكتب��ت عليها ش��عارات من قبيل: »اس��تقالهم 

نكبتنا« و»ال عودة عن حق العودة«.
وأّكد املشاركون في الفعالية رفضهم املساومة على 
الثوابت الوطنية الفلس��طينية؛ وفي مقدمتها حق عودة 

الاجئني إلى ديارهم.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات ش��رطة االحتال 
اإلس��رائيلية ونش��طاء اليمني املتطّرف اعترضوا طريق 
ع��دد م��ن احلاف��ات العربي��ة املتجه��ة للمش��اركة ف��ي 

»مسيرة العودة«، في محاولة لعرقلة إمتام الفعالية.
م��ن جانبها، قال��ت »جلن��ة الدفاع ع��ن املهجرين« 
ف��ي بيان لها: »س��بعون عاماً من النكبة املس��تمرة مّرت 
على ش��عبنا الفلس��طيني، ومايني الاجئني واملهّجرين 
الفلسطينيني ال يزالون مشتتني في مخيمات اللجوء في 
الوطن والشتات، محرومني ممارسَة حقهم الطبيعي في 
الع��ودة الى دياره��م األصلية، والعيش عل��ى أراضيهم 

اآلالف يشاركون في »مسيرة العودة«
إلى عتليت المهّجرة في فلسطين

عضو »كنيست«: كان يجب إطالق النار
على »عهد التميمي« 

عن حزب »ميرتس« اليساري، على »سموتريتش« 
بتغري��دة على صفحته الش��خصية، وق��ال: »عار 
عليك، األسبوع املاضي مس��توطنون إسرائيليون 
ألقوا احلجارة نحو جنود في اجليش اإلسرائيلي، 
ه��ل ردوا عليهم بإط��اق الن��ار؟«. وأضاف: »أنت 

لص ومتسلط«.
وفي 21 آذار املاضي، قضت محكمة عسكرية 
بسجن عهد التميمي ثمانية أش��هر؛ بتهمة »إعاقة 
عمل جندي إسرائيلي ومهاجمته«، مبوجب صفقة 
توصلت إليها النيابة العس��كرية في إس��رائيل مع 

فريق الدفاع عنها.{

حّرض عضو كنيس��ت إس��رائيلي )برملاني(، 
الفت��اة  التميم��ي«  »عه��د  ض��د  األح��د،  مس��اء 
الفلس��طينية املعتقلة في الس��جون اإلس��رائيلية، 
قائ��اً: »كان من املفترض أن تتعرض إلطاق النار 

بدالً من السجن«.
وفي تغريدة على حس��ابه مبوق��ع »تويتر«، 
ق��ال بتس��الئيل س��موتريتش، م��ن ح��زب )البيت 
اليه��ودي( اليميني: »في رأي��ي، كان عليها )عهد( 
أن تصاب برصاصة، على األقل في ركبتها، ما كان 

سيضعها في اإلقامة اجلبرية مدى احلياة«.
من جانبه، رّد عضو الكنيست ميخائيل روزين 
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اغتيال فادي البطش في ماليزيا
إسرائيل تنفي.. وإعالمها يلّمح إلى مسؤوليتها 

تباي��ن املوق��ف الرس��مي اإلس��رائيلي والتحلي��ات 
الصحفي��ة في قضي��ة اغتي��ال العالم الفلس��طيني فادي 
البط��ش في ماليزي��ا، وفيما نف��ت احلكومة ف��ي تل أبيب 
املس��ؤولية ع��ن اغتي��ال البطش، حمّل��ت وس��ائل اإلعام 
العبري��ة، إل��ى أن إس��رائيل وراء اغتيال املهن��دس، خبير 

الطاقة، واملختص في الطائرات بدون طيار.
وقت��ل مجهوالن يركب��ان دراجة ناري��ة البطش فجر 
الس��بت بع��دة رصاص��ات أم��ام مس��جد ف��ي العاصم��ة 

املاليزية كواالملبور.
ونقل��ت القن��اة العبري��ة الثاني��ة، ي��وم األح��د، عن 
وزير الدف��اع أفيغدور ليبرمان نفيه مس��ؤولية باده عن 
اغتي��ال البطش. وق��ال ليبرم��ان: »حماس دائماً تنس��ب 
مث��ل هذه األحداث إلى إس��رائيل، لكن ميكن اتهام جيمس 
بوند بالعملية أيضاً«. وأضاف أن تل أبيب ليس��ت ملزمة 
بال��رد على كل تصري��ح يطلقه إس��ماعيل هنّي��ة )رئيس 
حم��اس(، متهماً في الوقت نفس��ه احلركة بالس��عي إلى 
تنفيذ عمليات ضد أهداف إس��رائيلية ف��ي اخلارج، لكنها 

لم تتمكن من ذلك حتى اآلن.
وق��ال ليبرمان إنه لن يس��مح بنقل جثم��ان البطش 
لدفنه في غزة عبر إسرائيل، لكن إن تقرر نقلها عبر مصر، 
فليست إلسرائيل سلطة على ذلك، ورغم ذلك قال ليبرمان 

إنه مت نقل رسالة بهذا اخلصوص عبر القنوات املعنية.
باملقاب��ل تص��ّدرت قضية اغتي��ال البط��ش عناوين 
الصحاف��ة العبري��ة ف��ي ع��دة اجتاه��ات، لك��ن الس��ياق 
الع��ام يلم��ح إل��ى مس��ؤولية إس��رائيل عنه��ا. وتناولت 
التقاري��ر والتحليات وعملية املقارنة بني اغتيال البطش 
واغتي��االت س��ابقة، ما يعزز فك��رة وقوف إس��رائيل وراء 

العملية.
وذكرت صحيفة »يس��رائيل هيوم« املقربة من حزب 
الليك��ود احلاك��م »أن عملية اغتي��ال البطش ف��ي ماليزيا 
ه��ي رس��الة تق��ول أال م��كان آمناً ف��ي العالم مل��ن تصفهم 

باإلرهابيني«.
الشقاقي.. الزواري.. البطش

وتق��ارن الصحيف��ة العبري��ة ب��ني عمليت��ي اغتيال 
البطش في ماليزيا واألمني العام للجهاد اإلسامي فتحي 
الشقاقي في مالطا عام 1995 من حيث أسلوب تنفيذها.

وتضيف الصحيفة أن »من الطبيعي أن تنسب عملية 
االغتيال إلى املوساد، فالهدف مهندس عمل حلماس، كما 

قالت احلركة ذاتها، لكنها لم توضح طبيعة عمله«.
وأش��ارات »يس��رائيل هيوم« أن »عملي��ة االغتيال ال 
ب��ّد أن تك��ون مرتبط��ة بكونه مهندس��اً عمل عل��ى تطوير 
منظومة الصواري��خ وإقامة منظومة طائ��رات دون طيار 

تابعة حلماس«.
وتق��ول الصحيفة إن عملي��ة اغتيال البطش تش��به 
أيضاً عملي��ة اغتيال مهندس الطائ��رات في تونس محمد 

ال��زواري أواخر عام 2016، الذي تع��اون مع حماس في 
صناعة طائرات دون طيار.

وكتب��ت: »م��ن املؤك��د أن ماليزي��ا س��تجري حتقيقاً 
ش��اماً ف��ي االغتي��ال، وس��تحاول احلصول عل��ى صور 
م��ن كامي��رات املراقبة، لكنه��ا غالباً لن تكش��ف الفاعلني، 
ألن منف��ذي االغتي��ال تعلم��وا م��ن التج��ارب الس��ابقة، 
فدرس��وا املنطقة واتخذوا االجراءات الازمة كي ال يجري 
اكتش��افهم«. وتضيف: »هذه اإلجراءات كانت درساً بعد 
عملية اغتيال املسؤول الكبير في حماس محمود املبحوح 
في دبي عام 2010، وكشفت دبي عن كافة أعضاء اخللية 

عبر كاميرات املراقبة«.
غطاء أكادميي

وفي س��ياق التلميح إلى تورط إس��رائيل في اغتيال 
البط��ش تق��ول »يديع��وت أحرون��وت« إن هن��اك غط��اًء 
للتجنيد تس��تخدمه حماس هو الغطاء األكادميي، حسب 
ادعائها. وتضيف الصحيفة أن اغتيال البطش هو محاولة 

لضرب احلاضنة التي تقدمها ماليزيا حلركة حماس.
وتش��ير »يديعوت« إلى عمليات اعتق��ال املخابرات 
اإلسرائيلية »الشاباك« لطلبة فلسطينيني كانوا يدرسون 
ف��ي ماليزيا وُجنِّ��دوا هناك كي يعملوا على إنش��اء خايا 

نائمة تابعة حلماس في الضفة، حسب ادعائها.
ف��ي الس��ياق ذاته تنق��ل صحيفة هارت��س عن نائب 
رئيس ال��وزراء املاليزي أحمد حمي��دي قوله إن احلكومة 
تفح��ص إمكاني��ة ت��ورط عناص��ر مخاب��رات أجانب في 

عملية اغتيال البطش.
وأض��اف أن منف��ذي عملية االغتيال اللذي��ن كمنا له 
قرب املسجد في العاصمة كواالملبور كانا رجلني أبيضني 

يركبان دراجة نارية من نوع بي ام دبليو.
منع نقل جثمان البطش 

في إسرائيل دعا مس��ؤولون وعائلة اجلندي املفقود 
ف��ي غزة )ه��دار غولدين( احلكومة اإلس��رائيلية إلى عدم 
الس��ماح بدف��ن البط��ش ف��ي غ��زة، إال بع��د إع��ادة جثث 
اجلن��ود املفقودين في القطاع، واإلفراج عن اإلس��رائيليني 

املأسورين في غزة.
وقال بينيت، حس��بما نقلت عنه القناة العاشرة، إنه 

سيعمل على منع إدخال جثمان البطش لدفنه في غزة.
وكان محم��د البطش والد »فادي«، ق��د قال إن هناك 
إجراءات جتري لنقل جثم��ان جنله من ماليزيا إلى قطاع 

غزة عبر معبر رفح البري، دون تفاصيل.
وكان »البط��ش« املختص في الهندس��ة الكهربائية 
يعي��ش ف��ي ماليزيا برفق��ة زوجت��ه وأبنائ��ه الثاثة منذ 

عشر سنوات.
وق��د أث��ارت تصريح��ات وزير الدف��اع اإلس��رائيلي 
أفيغدور ليبرمان، يوم األحد، بأن إس��رائيل س��تطلب من 
احلكومة املصرية عدم السماح بإعادة جثمان األكادميي 

الفلس��طيني الذي اغتيل في ماليزي��ا فادي محمد البطش 
إلى قطاع غزة، ردود فعل متباينة.

ليبرم��ان أضاف ف��ي تصريحات��ه أن »ت��ل أبيب لن 
تسمح بدخول جثمان البطش حتى تقوم حماس بإعادة 
رفات جنديني إسرائيليني ومواطنني إسرائيليني يعانيان 

من مشاكل نفسية حتتجزهما في القطاع«.
فهل ستتجاهل السلطات املصرية طلب ليبرمان؟ أم 

تنصاع له؟

مصر توافق على إدخال جثمان »البطش« إلى غزة
أعلن س��فير فلس��طني لدى القاهرة دياب اللوح، يوم الثاثاء، موافقة الس��لطات املصرية 
على إدخال جثمان الش��هيد فادي البطش إلى قطاع غزة. وأوضح الس��فير أن التنس��يق جار 
حالياً مع سفارة باده لدى ماليزيا لتنسيق نقل جثمان الشهيد من ماليزيا إلى مطار القاهرة، 

عبر اخلطوط السعودية، قبل نقله برياً إلى القطاع.{

الصهيونية
ومنجم »االضطهاد« لليهود

بقلم: نواف التميمي

ال يكّل أنصار إس��رائيل ف��ي بريطانيا من مناكفة الزعيم العمالي اليس��اري جيرمي كوربن. ولم يعد 
خافي��اً االرتب��اط الوثيق بني حم��ات اللوبي الصهيون��ي ضد الرجل وتقدمه على الس��احة السياس��ية 
البريطانية، فكلما تعّززت مكانة الزعيم العمالي وشعبيته، وزادت احتماالت فوزه وحزبه بأي انتخابات 
عامة، محلية أو برملانية، حترك اللوبي املؤيد إلسرائيل ملهاجمته، واتهامه مرة بدعم »اإلرهاب«، وأخرى 

مبعاداة السامية، وكراهية الصهيونية وإسرائيل.
مطل��ع نيس��ان اجلاري، كثفت اجلماع��ات اليهودية اليميني��ة ضغوطها على رئي��س حزب العمال، 
بع��د زيارته جماعة جوداس، اليهودية املناهضة إلس��رائيل، لتهنئتها بعيد الفصح. وس��بق ذلك تظاهر 
زهاء 500 ش��خص أمام البرملان البريطاني ضده، يتهمونه بالس��ماح ملعاداة الس��امية باالنتشار داخل 
حزبه. وبالطبع، تزامنت احلملة على كوربن مع اقتراب االنتخابات احمللية املرتقبة الش��هر املقبل، وميل 
اس��تطاعات الرأي إلى تقدم حزب العمال على حزب احملافظني بزعامة رئيس��ة ال��وزراء تيريزا ماي، ما 
يعني أن هناك احتماالً قوياً ألن يصبح كوربن رئيساً للوزراء، في االنتخابات النيابية عام 2022، أو أي 

انتخاباٍت مبّكرة قد جتري قبل ذلك. 
م��ا ج��رى أخيراً من حتركاٍت تس��تهدف كورب��ن ومؤيديه ليس اس��تثناًء، وليس عفوي��اً أو عارضاً، 
فمن��ذ انتخابه لتول��ي زعامة حزب العمال ع��ام 2015، يواجه كوربن محاوالت االغتيال السياس��ي من 
ق��وى اللوبي اإلس��رائيلي، ومن خلفه��ا اللوبي »البليري« )نس��بة إلى زعيم احلزب األس��بق توني بلير( 
الذي لم يكن راضياً يوماً عن وصول تيار كوربن اليس��اري التقليدي إلى زعامة احلزب، بعد فوز ساحق 
على جناح بلير، ممن يس��مون أنفس��هم »الطري��ق الثالث«، ويتباهون بدعمهم إس��رائيل ويحظون بدعم 

املنظمات الصهيونية والسفارة اإلسرائيلية في لندن. 
ويتعم��د اللوب��ي الصهيوني ف��ي بريطانيا اخللط ب��ني اليهود وإس��رائيل، وبني مناهضة إس��رائيل 
و»معاداة الس��امية«، وبني اليهودية والصهيونية، مع احلرص على حتميل العالم مسؤولية االضطهاد 
الذي تعرض له اليهود، كأن »التطهر« من ذلك ال يكون إال بدعم إسرائيل، وغض البصر والبصيرة عن كل 
ما تقوم به من تنكيل واضطهاد بحق الش��عب الفلس��طيني. ولم يعد خافياً كيف ُتوّظف تنظيمات اللوبي 
الصهيوني فّزاعة »معاداة الس��امية« لتشويه خصوم إسرائيل، وثني الرأي العام الغربي عن التعاطف 
م��ع احلقوق الفلس��طينية، ودفع الناس إلى تقب��ل الرواية الصهيوني��ة على عاتها. وف��ي املقابل، ُتبدع 
املنظمات الصهيونية في استثمار »منجم الوجع« اليهودي البتزاز العالم احلر، مادياً وأخاقياً، وحشره 

في مربع الصمت عن كل املمارسات اإلسرائيلية التي توغل يومياً في الوجع الفلسطيني املفتوح. 
يعيد سلوك اللوبي الصهيوني في بريطانيا إلى األذهان ما كتبه رئيس الوزراء البريطاني األسبق، 
ونستون تشرشل، في وثيقٍة لم ينشر مضمونها إال في عام 2007، اقترح فيها أن يتحمل اليهود مسؤولية 
جزئية من العداء واالضطهاد الذي عانوا منه. ووصف الزعيم تشرشل، في مقال ظل حبيس األرشيف في 
جامعة كامبريدج أكثر من 70 عاماً، تاعب اليهود ب�»االضطهاد« بخبث. ويضيف املقال: »هذه احلقائق 
يج��ب أن تواجه ف��ي أي حتليل مبعاداة الس��امية، التي يتع��ني أن يفّكر فيها اليهود أنفس��هم ملياً، ألنهم 
هم الذين دعوا إلى االضطهاد بس��لوكهم املختلف، ويتحّملون مس��ؤولية جزئية في العداء الذي يعانون 
منه«. ورمبا هذا ما حال دون نش��ر املقال املؤرخ في عام 1937، أي قبل ثاث س��نوات من تسلم تشرشل 

رئاسة احلكومة البريطانية. 
في عام 2009، دعا الكاتب اليهودي، أنطونى ليرمان، اإلسرائيليني، إلى التحّرر من عقدة االضطهاد 
وتقمص دور الضحية. وأكد ليرمان، في مقال نش��رته صحيفة ذي إندبندنت البريطانية، أن الس��ام في 
الش��رق األوس��ط لن يتحقق ما لم يتخل��ص اليهود من عقدة االضطهاد تلك. وكتب أن��ه في معظم الدوائر 
اليهودية »إذا ما جترأ كاتب على التشكيك في صحة تلك الرواية، وأشار إلى احتمال املبالغة فيها، وأنها 

تنطوي على درجة من الفزع وإسباغ دور الضحية على اليهود، فإنه يثير مشاعر العداوة ضده«.{

دمش��ق أن املؤمتر س��يرفع الغطاء السياسي والتنظيمي 
والش��عبي والفصائل��ي ع��ن مجل��س رام الل��ه، ويناقش 
تداعي��ات انعقاده، وس��يناقش أيضاً ما س��ميت »صفقة 

القرن« وتداعياتها ومسيرات العودة الكبرى.
وكش��ف عب��د املجيد عن تش��كيل جلن��ة حتضيرية 
لإلع��داد للمؤمتر في بيروت، مش��يراً إلى أن ش��خصيات 

فلسطينية كبيرة ستشارك فيه.
ويواج��ه املجلس الوطن��ي )أعلى هيئة تش��ريعية 
فلسطينية( انتقادات كبيرة لعقد لقائه برام الله، في ظل 
مطالبة أكثر من مئة عضو رئيس املجلس سليم الزعنون 
بتأجي��ل اللق��اء أو اجللس��ة، ويعان��ي كثير م��ن أعضاء 
املجل��س للوص��ول إل��ى رام الله بس��بب قي��ود االحتال 

اإلسرائيلي..{

قال أمني س��ر حتال��ف ق��وى املقاومة الفلس��طينية 
خالد عب��د املجيد، إن مؤمت��راً حلماية الوح��دة الوطنية 
واحلقوق الفلس��طينية سيعقد في بيروت في 29 نيسان 
اجل��اري، وذل��ك للرد على خط��وة عقد املجل��س الوطني 

الفلسطيني في رام الله نهاية الشهر.
وأض��اف عبد املجيد أن مؤمترين آخرين س��يعقدان 
في غ��زة ومناط��ق الوجود الفلس��طيني بنف��س التاريخ 
املذكور، تشارك فيها كل الفصائل  الفلسطينية واألعضاء 
املقاطع��ني النعق��اد املجل��س الوطن��ي ف��ي رام الل��ه في 

الثاثني من نيسان اجلاري، لتأكيد عدم مشروعيته.
وأوض��ح عب��د املجي��د أن املؤمتر يأتي لل��رد على ما 
وصفه بخطوة انقس��امية ق��ام بها الرئيس الفلس��طيني 
محم��ود عب��اس وفريق��ه، وأض��اف ف��ي تصري��ح له من 

مؤتمرات فلسطينية لنزع شرعّية
اجتماع المجلس الوطني في رام الله

الشرطة الماليزية تنشر رسمين للمشتبه فيهما 
باغتيال البطش

نش��رت الش��رطة املاليزية رس��مني للمش��تبه فيهما باغتيال العالم الفلس��طيني والعضو في حركة 
»حم��اس« فادي محم��د البطش ف��ي كواالملب��ور، اللذين جت��ري عمليات بح��ث عنهما، ووزعت إش��عاراً 

بشأنهما عند جميع مخارج الباد.
وقال قائد الشرطة املاليزية محمد فوزي بن هارون للصحافيني إن صور املشتبه فيهما رسمت بناء 

على أوصاف أدلى بها شهود.
وفي تس��جيل لتصريحات قائد الشرطة، قال إن الصور لرجلني فاحتي البشرة قد يكونان أوروبيني 

أو من منطقة الشرق األوسط. ويبلغ طول كليهما نحو 180 سنتيمتراً وميلكان بنية قوية.
وتابع: »سنرسل بعض الرصاصات التي ُجمعت إلى خبراء التحليل لتحديد نوع الساح املستخدم 
في عملية القتل املرّوعة«، وأكد أن الشرطة ليست متأكدة مما إذا كان الرجان ما زاال في ماليزيا. وأضاف: 

»ال ميكننا إغاق جميع املخارج، وال منلك أي معلومات أخرى غير الصور املرسومة«.{
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ال تعني دماء الش��عب الس��وري الواليات املتحدة أب��داً، وكان أوباما 
قد اس��تثنى اجلرائم ضد اإلنس��انية التي ترتكب في س��ورية مما وصفها 
»املصالح األساس��ية« للواليات املتحدة التي تس��تلزم توظيف »عناصر 
القوة« األميركية كله��ا. وترامب اليوم، وعلى الرغم من انتقاداته املتكررة 
للسياسة اخلارجية ألوباما، إال أنه ال يبتعد كثيراً عنها في سورية. حتصر 
إدارت��ه، كما كان��ت إدارة أوباما، اس��تراتيجيتها في س��ورية ف��ي أمرين: 
هزمي��ة تنظيم الدولة اإلس��امية )داع��ش(، مع ضمان ع��دم عودته إلى 
الس��يطرة على املناطق التي خس��رها في العراق وسورية. والقضاء على 
س��اح س��ورية الكيميائي، والتخلص كلياً من قدرة النظام على تصنيعه 
ساح ردع اس��تراتيجياً. أما ماذا يجري في س��ورية بعد ذلك، فهذا ليس 
ضم��ن األولويات األميركية، اللهم إال حديثاً مبهماً، رمبا من باب ذّر الرماد 
في العيون، عن ضرورة إيجاد حل سياس��ي انتقالي، ال يس��تثني األس��د 
بالض��رورة. وملن لم ينتبه، فإنه مدع��و اآلن إلى االنتباه، إلى أن الواليات 
املتحدة تفّرق بني قتل الش��عب الس��وري وخنقه بغاز الكل��ور، وهو األمر 
الذي ميكن الواليات املتحدة أن تس��توعبه وتسكت عنه، على أساس أنه 
ليس غازاً س��اماً متطوراً، وما بني استخدام غاز سام  متطور، كالسارين، 
ال��ذي لن تقبل به الواليات املتحدة، على أس��اس أنه »خط أحمر«! ولذلك 
تقر السفيرة األميركية في األمم املتحدة، نيكي هيلي، أن تقديرات واشنطن 
تفيد بأن النظام الس��وري اس��تخدم غازات سامة خمسني مرة على األقل، 
ورمبا تصل إلى مائتني، منذ اندالع الصراع في س��ورية قبل س��بع سنني. 
ومع ذل��ك، فإن التهدي��د األميركي، حت��ت إدارة أوباما، باس��تخدام القوة 
رداً على اس��تخدام النظام غازات س��امة، كما في ع��ام 2013 بعد مجزرة 
الغوطة الشرقية، أو استخدامها فعاً، حتت إدارة ترامب عام 2017، بعد 

مجزرة خان شيخون، إمنا جاءا بناء على افتراض استخدام السارين.
وح��دث األمر نفس��ه في مجزرة دوم��ا أخيراً، وهو ما ينس��حب كذلك 
على صمت الواليات املتحدة، والعالم، والذي يصل إلى حد التواطؤ، على 

استخدام النظام البراميل املتفجرة في قتل شعبه وسحقه.
باختص��ار، كل م��ا يه��م الوالي��ات املتحدة، غي��ر محارب��ة جماعات 
إرهابي��ة، هو ن��زع الس��اح الكيميائي االس��تراتيجي من س��ورية، الذي 
كان يفترض أنه س��اح ردعي في س��ياق التوازنات االس��تراتيجية لصد 
أي ع��دوان خارج��ي، خصوصاً إس��رائيلي، فإذا بالنظام يس��تخدمه ضد 
الش��عب الس��وري الذي ليس أولوية ف��ي املقاربة األميركية املتوحش��ة، 
متاماً كما أن جرائم الروس واإليرانيني والنظام متوحشة. وال بأس أيضاً 
أن تكون دماء الس��وريني وس��يلًة حملاولة تش��تيت التركيز على فضائح 
داخلية أميركية، فثّمة اتهامات لترامب أنه ما حترك في سورية هذه املرة 
إال حل��رف األنظار ع��ن اقتحام ضباط مكت��ب التحقيق��ات الفيدرالي )أف 
ب��ي آي( مكتب محاميه اخلاص ومنزله، وه��و ما ينذر بتحديات قانونية 
مصيرية لترام��ب، ليس أقلها الته��ّرب الضريبي وخ��رق قوانني التمويل 
االنتخاب��ي. ومع بق��اء انعدام الوزن عربي��اً، وتوحش أنظمتنا، س��تبقى 
دماؤن��ا مادة للمزايدات والتراش��ق بها بني الاعبني الكب��ار على ملعبنا، 

وبنا.{

كتبت األس��بوع املاضي أن تهديد الرئي��س األميركي، دونالد ترامب، 
مبهاجمة النظام السوري انتقاماً من مجزرة دوما الكيميائية املفترضة لم 
يكن غضبة للشعب السوري املسحوق، ولن يكون انتصاراً له على الظلم 
الواقع عليه. كما كتبت، أن الش��عب الس��وري، والشعوب العربية، ليس 
لهم من األمر ش��يء، س��واء نّفذ ترامب  وعيده، أو قّرر غي��ر ذلك. كان ذلك 
قبل الهجمات الصاروخية التي ش��نتها األسبوع املاضي كل من الواليات 
املتحدة وفرنس��ا وبريطانيا على ثاث منشآت سورية، واحدة في منطقة 
دمش��ق الكبرى واثنتان قرب حمص، قالت الدول املهاجمة إنها تستخدم 
لتطوي��ر األس��لحة الكيميائية وتخزينها. واليوم، بع��د أن أصبح الهجوم 

واقعاً، تؤكد مجريات األحداث صواب ما ذهب إليه املراقبون.
مباش��رًة، بعد توارد أخبار الهجوم الكيميائي املفترض، في الس��ابع 
من نيسان اجلاري، وبعد بث الصور املروعة لضحايا مدنيني أبرياء، غّرد 
ترامب عبر »تويتر« متوعداً »احليوان« بش��ار األس��د بدفع »ثمن باهظ«. 
استلزم األمر أسبوعاً لشن الهجوم االنتقامي، لم يترّدد خالها ترامب عن 
التغريد، مرة أخرى، ملمحاً إلى اقتراب موعد الضربة العسكرية املرتقبة. 
واملفارقة هنا أن النظام اس��تغل تلك الفترة لنقل أس��لحة وعتاد عس��كري 
وطائ��رات حربية إلى قواعد عس��كرية روس��ية على األراضي الس��ورية، 
معل��وم أنه لن تش��ملها ضرب��ات غربية. وعن��د بدء الهجوم في س��اعات 
الصب��اح الباكر، يوم الس��بت املاض��ي، اكتفت الصواريخ املائة وخمس��ة 
املنطلق��ة من س��فن حربية في البح��ر األحمر ومقاتات نفاثة، باملنش��آت 

الثاث فحسب. 
لم يكن ثمن اس��تخدام النظام الس��وري املفترض للساح الكيميائي 
في دوما باهظاً، كما توعد ترامب. وكان الفتاً تأكيد مس��ؤولني عس��كريني 
أميركي��ني، بدءاً م��ن وزير الدفاع جيم��س ماتيس، وم��روراً برئيس هيئة 

األركان األميركي��ة املش��تركة، أن ه��دف الضربات إضعاف ق��درة النظام 
على ش��ن هجم��ات كيميائية أخرى، ولي��س تغيير املعادالت العس��كرية 
على األرض، أو حتى تقويض قدرته على ش��ن هجمات عسكرية تقليدية 
قاتل��ة. إذن، كان اله��دف م��ن »الضربة الواح��دة«، كما وصفه��ا ماتيس، 
إيصال رس��الة إلى النظام الس��وري بعدم اس��تخدام الس��اح الكيميائي 
م��رة أخرى. هذا بالضبط ما قاله ماتي��س، وكان هذا متاماً هو الهدف من 
الهجوم على مطار الشعيرات السوري العسكري في نيسان 2017، بعد 
قصف النظام بلدة خان ش��يخون في ريف إدلب بغاز السارين، ما تسبب 
بسقوط عش��رات من القتلى واملصابني. األمر اآلخر الافت، أن املسؤولني 
العس��كريني األميركيني لم يجدوا حرجاً في تأكي��د أن الهجوم الغربي لم 
يدمر البرنامج الكيميائي السوري برمته، كما أنهم ال يعتقدون أن مجزرة 
دوما ستكون األخيرة التي قد يستخدم األسد فيها الساح الكيميائي ضد 

أبناء شعبه.
النظ��ام الس��وري، وداعم��اه اإليراني والروس��ي، كان��وا مدركني منذ 
الب��دء محدودية األه��داف األميركية. إنه��ا قرصة أذن ال أكث��ر وال أقل. ألم 
يق��ل األميركيون جهاراً نهاراً إنهم ال يريدون إس��قاط األس��د، بل وال حتى 
ضعضعة وضع قوات نظامه عسكرياً على األرض؟ وإذا ما رام أحد دلياً 
على ذلك س��يجده ف��ي إعان القيادة العامة جليش النظام الس��وري، في 
ي��وم الهجوم العس��كري الغربي، إخاء الغوطة الش��رقية من كل مقاتلي 
فصائل املعارضة السورية املسلحة، بعد خروج آخر مقاتل منهم باجتاه 
ش��مال س��ورية. ث��َمّ إن وزارة الدف��اع األميركية أك��دت، بلغة أق��رب إلى 
املباهاة، بأن ال عنصر عس��كرياً روسياً وال إيرانياً، وال حتى محسوباً على 
النظام الس��وري، س��قط ضحية في القصف الغربي. لقد 
س��محت إدارة الرئيس األميركي الس��ابق، ب��اراك أوباما، 
للنظام، بدعم روسي - إيراني، بخنق املعارضة السورية 
ومئات آالف املدنيني في ريف دمش��ق سنوات طويلة، ثَمّ 
ج��اء ترامب وأكمل املهمة، بعد أن قطع كل دعم عس��كري 
عن مقاتلي املعارضة الس��ورية من الع��رب، وهو ما مّكن 
النظام من قلب املعادالت العس��كرية جذرياً على األرض 
لصاحله. وألن األسد يدرك أن كرسيه ليس هدفاً أميركياً، 
وألن نظامه يعلم أن األمور على األرض تس��ير لصاحله، 
ف��إن ردهم��ا جاء ف��ي الي��وم التال��ي للهجوم ب��� »صباح 
الصم��ود« ال��ذي ظهر فيه األس��د عل��ى شاش��ات التلفزة 

يدخل إلى مكتبه واثقاً منتشياً مبا يحسبانه نصراً. 

هجوم غربي لم ينتصر للشعب السوري
بقلم: أسامة أبو ارشيد

سورية.. اختبار الحل.. أو استمرار الصراع
جاء سقوط دوما ليشكل محطة مهمًة في املسألة 
الس��ورية، ألنها تعد آخر معقل للمعارضة الس��ورية 
املس��لحة في محيط العاصم��ة، التي ظلت تعاني منذ 
عام 2012 من الضغط العس��كري للمعارضة، وظهر 
أن روس��يا الت��ي تق��ود عملي��ة تأمني دمش��ق تريد أن 
تذهب بعي��داً لتصل حتى مدينة إدل��ب، ألنها لن جتد 
بعد اآلن م��ن يتصّدى لها عل��ى األرض، وهذا ما تقوم 
ب��ه اليوم من عمليات تهجير من القلمون الش��رقي في 
طريق التقدم نحو املعاقل الباقية للمعارضة املسلحة 

في ريفي حمص وحماة.
الورقة األساس��ية في يد روس��يا أن ميزان القوى 
على األرض بات في مصلحتها، وسط تراجع خيارات 
املعارض��ة املس��لحة الت��ي خس��رت مواقعه��ا الواحد 
تل��و اآلخر من حلب ف��ي نهاية 2016، حت��ى الغوطة 
الش��رقية، ول��م يع��د لديه��ا س��وى إدلب الت��ي تعتبر 
س��اقطة عس��كرياً، لكونها تعيش مواجهات مفتوحة 
ب��ني جبهة النصرة وبقي��ة أطراف الفصائل املس��لحة 
منذ عدة أش��هر، األم��ر الذي أحدث حال��ة من اإلحباط 
وس��ط احلاضنة الش��عبية للمعارضة، متهد الطريق 

لعودة النظام إلى هذه املناطق بأقل التكاليف.
تق��دم روس��يا ميدانياً  لكّن 
عل��ى املعارضة ال يعن��ي نهاية 
لألزمة الس��ورية، فهي مستمرٌة 
املنظ��ور، ومفتوحٌة  امل��دى  ف��ي 
على احتم��االت تصعيد عديدة، 
وإيران��ي  أميرك��ي،  روس��ي 
إس��رائيلي، واألمر الثابت أن تل 
أبي��ب وواش��نطن عل��ى املوجة 
نفس��ها في ما يخص دور إيران 
عن��د  تلتقي��ان  س��ورية،  ف��ي 
حتجي��م ه��ذا ال��دور ف��ي الوقت 

احلاض��ر عل��ى األقل، وه��و ما يه��ّدد بتوس��يع نطاق 
املواجهة نحو لبنان.

وم��ن تطور إلى آخ��ر، يتأكد في كل مرة أن بش��ار 
األس��د لي��س أكث��ر م��ن ورقة ف��ي اللعب��ة، وتب��نّي من 
مجري��ات الضرب��ة الثاثية أخيراً أنه لي��س هناك من 
هو ق��ادر عل��ى حمايته، ول��و أرادت األط��راف الثاثة 
الت��ي وجهت الضرب��ة اس��تهداف رأس النظام لفعلت 
ذلك، ألن روسيا وطهران لم تتمّكنا من صّد الصواريخ 

التي توجهت إلى مراكزه الكيميائية.
كان��ت الضرب��ة الثاثي��ة، األميركي��ة الفرنس��ية 
البريطاني��ة، عل��ى مواق��ع تابع��ة للنظام الس��وري، 
مبثابة درس بلي��غ اختصر امللف الس��وري من األلف 
إل��ى الياء، وكش��فت حج��م ودور كل طرف م��ن القوى 
الت��ي تتصارع على الس��احة الس��ورية. وعلى الرغم 
م��ن أنها كانت مح��دودة، فقد وجهت الضربة رس��الة 
اعتبره��ا املندوب الروس��ي في مجلس األم��ن »إهانة 

للرئيس فادميير بوتني«.
قالت الضربة إن الس��اح الكيميائ��ي خط أحمر، 
ووجه��ت صفع��ة لل��روس، لكنه��ا ال تعب��ر أيض��اً عن 
سياس��ة أميركي��ة جدي��دة حي��ال س��ورية. وكم��ا هو 

مع��روف، فإن��ه ال يوجد حت��ى اليوم م��ن يتابع امللف 
الس��وري في اخلارجية األميركية، عل��ى عكس ما هو 
عليه األمر في البنتاغ��ون، وهذا أمر على درجة عالية 
من اخلطورة، وس��ط هذا الك��م الكبير م��ن التعقيدات 
والتقاطع��ات التي بات��ت تنذر بتصعي��ٍد أكبر مما هو 
حاص��ل، خصوص��اً على صعي��د احلض��ور اإليراني، 
ودور إيران املس��تقبلي في س��ورية وموقف إس��رائيل 
الرافض ذلك، وعبرت تل أبيب عن امتعاضها بتوجيه 

بقلم: بشير البكر

ضربة عس��كرية مباش��رة إلى قاع��دة تيفور اخلاصة 
باإليرانيني.

تس��تطيع الوالي��ات املتح��دة أن تخ��ّرب كل م��ا 
بن��اه الروس في س��ورية ط��وال الس��نوات املاضية، 
وف��ي وس��عها أن تقلب الطاولة، وتقط��ع الطريق على 
أي ترتيب��اٍت ال تلب��ي مصاحله��ا، وتبني خ��ال األيام 
املاضي��ة مدى ركاك��ة اإلجناز الروس��ي وهشاش��ته، 
وم��ن خلفه اإليراني الذي مت بص��رف مئات املليارات، 
وتقدمي تضحياٍت بشرية كبيرة. إذا استوعب الروس 
درس الضربة، فعليهم أن يغّيروا سلوكهم، ويتوقفوا 
عن االس��تهتار باملواق��ف الدولية، ومهم��ا امتلكوا من 
أوراق الق��وة على األرض فليس أمامهم س��وى مخرج 
وحيد، هو العودة إلى حل سياس��ي، من خال مس��ار 
جنيف، ومن دون ش��روط مس��بقة، ولكن على أساس 
بي��ان جني��ف 1 ال��ذي يتلخص بتش��كيل هيئ��ة حكم 

انتقالية، ال دور لبشار األسد فيها.{

غوتيريش: االعتقاد بأن األمم المتحدة
 ستحل األزمة السورية »سذاجة«!

ق��ال األمني العام لألمم املتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه »س��يكون من الس��ذاجة« االعتقاد بأن 
األمم املتحدة ستحل بشكل سحري األزمة السورية.

جاء ذلك في مؤمتر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفني، عقب لقاء 
بينهما في العاصمة استوكهولم يوم االثنني.

وأضاف غوتيريش، »هناك حرب مس��تمرة في سوريا منذ سبع سنوات، يشارك فيها أشخاص 
من أنحاء العالم، وهناك جيوش مختلفة، ميليشيات متنوعة، ومشاكل بني الشيعة والسّنة«.

وتاب��ع: »األحداث في س��وريا خال الس��نوات األخيرة مؤش��ر على عودة احل��رب الباردة، ففي 
الس��ابق كان العال��م ثنائي القط��ب، وكانت روس��يا والواليات املتح��دة تتمكنان من الس��يطرة على 

حلفائهما باستخدام املزيد من وسائل احلوار واالتصال«.
وأوض��ح غوتيري��ش: »ف��ي احلرب الب��اردة احلالية ال يس��تطيع ه��ذان البلدان الس��يطرة على 
اجلميع، في سوريا عدا الواليات املتحدة وروسيا، فهناك تركيا، والسعودية، وإيران وغيرها، ولذلك 

كان الوضع خطيًرا للغاية، ولكنه هدأ حالياً«.
من جانبه، وصف رئيس الوزراء الس��ويدي، احلرب املس��تمرة في س��وريا ب�»الكابوس«. وقال 
لوفني: »في هذه احلرب الوحشية اسُتخدمت األسلحة الكيميائية دون وازع، وشهدت مآسي كثيرة. 

هذه احلرب يجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن«.
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استراتيجّية الغرب في إطالة أمد الحروب العربّية المشتعلة
اندلع��ت ش��رارة الربي��ع العربي ف��ي نهاية عام 
2010م، واش��تعل أواره��ا ف��ي 2011م ف��ي كل م��ن 
تون��س ومصر واليم��ن وليبيا، ووصل��ت رياحها إلى 

سائر البلدان العربية بنسب متفاوتة، وكانت مفاجأة 
الغ��رب كبي��رة ج��داً م��ن انفج��ار الش��عوب العربية 
األفق��ي الذي ش��مل س��ائر التي��ارات والعمق الرأس��ي املكبوت��ة به��ذه الطريق��ة، الت��ي جمعت بني االتس��اع 

ال��ذي ش��مل جميع الطبق��ات، مع انضباط ش��ديد في 
ش��تى الفعاليات، ما رفع من أس��هم الشعوب العربية 
وحّس��ن صورتها لدى اجلماهير الغربية، لكن الُنَّخب 
اليميني��ة املتطرف��ة واللوبي��ات الصهيونية ل��م َيُرْقها 
ذل��ك، ف��كان أن حافظت عل��ى رباطة جأش��ها، وقامت 
مُبس��اءلة أجهزة اس��تخباراتها عن ع��دم قدرتها على 
التنبؤ مبا حدث، رغم إمكاناتها الضخمة التي مّكنتها 
من تش��ريح اجلس��م اإلس��امي والتغلغل في مفاصل 
احلي��اة، ورغم عاقاته��ا الوثيقة مع األجه��زة األمنية 

في أنظمة تلك البلدان العربية!
ومل��ا كان الغربي��ون أس��رع الن��اس يقظ��ة بع��د 
غفل��ة وأش��ّدهم َك��ّرة بع��د ف��ّرة، كم��ا ق��ال عم��رو بن 
الع��اص منذ زم��ن طويل، وألن األنظمة االس��تعمارية 
تق��وم اس��تراتيجيتها م��ع البل��دان اإلس��امية عل��ى 
ُمس��لّمة مفادها أن ضفتي البحر املتوس��ط الش��مالية 
واجلنوبي��ة طرفا نقي��ض، وأنهما مثل كفت��ي امليزان؛ 
فقد اعتق��د هؤالء أن الربي��ع العربي س��يضع في كّفة 
الع��رب عل��ى امل��دى البعي��د حري��ًة وعدال��ًة ووح��دًة 
وقَيماً حضارية، وأن هذه القيم س��ُتخصم بالضرورة 
م��ن رصيد أوروبا أو س��تؤّثر س��لباً على كّف��ة الغرب، 
وله��ذا فق��د ذهبوا إل��ى إيقاد جم��ور احلقد ال��ذي كان 

يتس��عر حتت الرم��اد في قل��وب قادة ال��دول العميقة 
ف��ي بلدانن��ا، وقاموا بإش��عالها في كل م��ا متتلك تلك 
البلدان من قدرات بشرية ومادية وُبنية حتتية، حيث 
اندلعت احلروب في س��وريا، وليبيا، واليمن، وكادت 
أن تس��تعر في تون��س ومصر ل��وال أن الدولة العميقة 
هن��اك اس��تعادت أِزّمة الس��لطة ب��دون مقاومة، ومن 
بضع سنوات ما زالت احلرب تشتعل وتتسع لتحرق 
األخض��ر والياب��س، ولذلك وجدناها تتك��ئ على ركن 
ش��ديد وهو الغ��رب الذي خ��ان كل ما يّدعي��ه من قيم 
دميقراطية ومن حقوق إنس��ان، حي��ث أمّد هذه النظم 
بأس��باب البق��اء، وعمل بكل ما أوتي م��ن قوة من أجل 

إطالة أمد احلرب إلى أقصى مدى ممكن.
فما هي مصلحة الغرب في إطالة أمد احلروب في 

هذه البلدان العربية؟
هذا ما س��نحاول اإلجابة عنه، ويب��دو لي أن أهم 

األهداف من وراء ذلك هي:
أواًل- َحْص��د أكب��ر ع��دد ممكن من أح��رار العرب: 
إن قيم��ة أي أم��ة ُتق��َدّر مبا متتل��ك من أح��رار ميلكون 
االس��تعداد ألن َيف��دوا أوطانه��م بأنفس��هم، وق��د أبرز 
الربي��ع العربي وجوَد عدٍد مقّدر من هؤالء. ورغم عدم 
وج��ود أرق��ام دقيقة ع��ن ع��دد الضحايا من الش��هداء 
واجلرح��ى واملش��ردين وغيره��م مم��ن َلَفحته��م هذه 
احلروب بنارها، إال أن الضحايا فوق كل تصور، وعلى 
سبيل املثال فقد ذكرت مصادر عديدة أن عدد الشهداء 
في س��وريا وحدها جتاوز املليون ش��هيد، وأضعافهم 
م��ن اجلرح��ى واملُش��ّوهني، أم��ا ع��دد املش��ردين فق��د 
وصل إلى ثمانية مايني س��وري، أي أن ثلث الش��عب 
الس��وري ص��ار ف��ي املناف��ي واملَهاجر وف��ي مخيمات 

الضياع َيتجّرع اآلالم وَيقتات اآلمال!
ورغ��م أن احلروب في ال��دول الثاث ذات منش��أ 

بقلم: د. فؤاد البنا 

في حاجة أردوغان
إلى انتخابات مبكرة

بقلم: خورشيد دلي

ل��م تكن دعوة الرئيس الترك��ي، رجب طيب أردوغان، إل��ى انتخاباٍت رئاس��يٍة وبرملانيٍة مبكرة 
مفاجئة للمتابعني. ولعلها لم تأت منه أوالً، إذ سبقه إليها حليفه رئيس حزب احلركة القومية، دولت 
باهجل��ي، الذي يس��جل له أنه كان األول دوماً ف��ي الدعوة إلى مثل هذه االنتخاب��ات مراراً منذ مطلع 
تس��عينيات القرن املاضي. وال يتعلق املهم هنا مبن دعا أوالً إلى هذه االنتخابات، بل باألسباب التي 

تقف وراء هذه الدعوة. 
لعل ف��ي مقدمة ه��ذه األس��باب أن أردوغ��ان يعتقد أن 
العملية العس��كرية في عفرين في ش��مال س��ورية زادت من 
ش��عبية حزب العدال��ة والتنمية ف��ي الداخ��ل التركي، وأن 
املنط��ق يقتض��ي من��ه حتويل ه��ذا اإلجن��از العس��كري إلى 
انتص��ار سياس��ي يص��ب ف��ي الداخ��ل، ولعل هذا ما يفس��ر 
إشارته إلى جملة الظروف اخلارجية وتأكيده بالقول: »إنه 
نتيج��ة للعملي��ات العس��كرية التي نخوضها في س��ورية، 
واألح��داث التاريخي��ة الت��ي تش��هدها منطقتن��ا، ب��ات م��ن 
الض��روري لتركي��ا جتاوز حال��ة الغموض في أس��رع وقت 
ممك��ن«، مع أن اإلش��ارة إلى حال��ة الغموض ف��ي الداخل ال 
تب��دو واضح��ة كثي��راً، إال أنها توح��ي مبجموع��ة العوامل 

الداخلية االقتصادية واحلزبية والسياس��ية، فعلى صعيد االقتصاد ثّمة مخاوف تتعّزز من الدخول 
ف��ي أزم��ة اقتصادية، على الرغ��م من النهض��ة االقتصادية الكبي��رة التي حققتها تركي��ا خال العقد 
املاضي. ولعل من أهم أس��باب هذه املخاوف التراجع الكبير في س��عر الليرة التركية مقابل الدوالر، 
والنس��بة الكبيرة لاس��تيراد مقابل التصدير، وازدي��اد حجم الديون اخلارجي��ة والداخلية، وهو ما 
يش��كل قلقاً كبيراً حلزب العدالة والتنمية، وس��ط اخلشية من أن تؤدي تداعيات ما سبق إلى التأثير 
على احلاضنة الش��عبية حلزب العدالة والتنمية. وعلى املستوى احلزبي والتحالفات، ثّمة مخاوف 
تتعّزز لدى حتالف حزَبي العدالة والتنمية واحلركة القومية من صعود جنم احلزب القومي اجلديد 
بزعامة ميرال أكش��نار التي انش��قت عن حزب احلركة القومية، وكذلك من التحالف اجلديد الناش��ئ 
بني حزب الش��عب اجلمه��وري الذي ميث��ل إرث أتاتورك وحزب الس��عادة الذي ميثل إرث مؤس��س 

»اإلسام السياسي التركي« جنم الدين أربكان. 
والاف��ت أن ه��ذه التحالفات ب��دأت تعمل مبنهجية نقدية جتاه ممارس��ات حكم ح��زب العدالة 
والتنمي��ة، ف��ي ما يتعل��ق باحلري��ات والصحافة واالعتق��االت في ظل حك��م الطوارئ بع��د االنقاب 
العسكري الفاش��ل صيف العام 2016. واخلطورة هنا أن اجلمهور الذي تعمل عليه هذه التحالفات 
اجلديدة هو نفس��ه الذي يراهن عليه حزب العدالة والتنمية في زيادة شعبيته، لتحقيق فوز ساحق 
ف��ي االنتخاب��ات املقبلة. ورمبا وجد حتالف أردوغان – باهجل��ي أن أي تأخير في إجراء االنتخابات 
املبكرة س��يصب لصالح التحالفات املعادية، ال س��يما إذا انضم حزب الش��عوب الدميقراطي املوالي 
للك��رد إلى هذه التحالفات اجلدي��دة، نكاية بأردوغان ومحاولة إلخراجه من الس��لطة. وعليه، تأتي 
خطوة االنتخابات املبكرة تعبيراً عن خطوة دس��تورية قانونية، تدرك أهمية اس��تثمار عامل الوقت، 
لك��ي ال تس��تغل املعارضة ه��ذا العامل لصاحله��ا، خصوصاً أن الوق��ت املتبقي إلج��راء االنتخابات 
املبّكرة غير كاٍف للمعارضة في تنظيم صفوفها مبا يشكل خطراً على حتالف حزبي العدالة والتنمية 
واحلركة القومية الراس��خ. لكن األهم بالنس��بة إل��ى أردوغان يبقى العامل السياس��ي، إذ انه يعتقد 
أن ح��زب العدال��ة والتنمية ب��ات بحاجة إلى بنية سياس��ية جدي��دة إلدارة املرحل��ة املقبلة، فجملة 
الظروف السياس��ية والداخلية تفرض على احلزب مثل هذه البنية اجلديدة، جلهة اإلدارة والقرارات 
والسياس��ات واخليارات، وهو م��ا يجعل صيف تركيا انتخابياً س��اخناً، ال يقل س��خونة عن حرارة 

احلروب املشتعلة في اجلوار اجلغرافي.{

لناحية طريقة خوض االنتخابات الرئاس��ية البرملانية، 
وم��ا إن كان س��يقوم كل حزب بتس��يير حمات��ه وقائمة 
مرش��حيه للبرمل��ان بش��كل منفرد أو س��يتم األمر بش��كل 
جماعي، أو لناحية طريقة اختيار مرش��ح الرئاسة، إذ ال 
يزال البحث جارياً حول ما إذا كان س��يقوم كل حزب في 
التحال��ف املعارض بتقدمي مرش��حه اخلاص للرئاس��ة، 
على أن يتم التوافق على مرشح واحد في اجلولة الثانية 
من االنتخابات، أو سيتم التوافق منذ البداية على مرشح 

واحد.
وب��دأ »الش��عب اجلمه��وري« أيض��اً محادثات��ه مع 
مختل��ف األح��زاب املعارض��ة الصغي��رة. وبينم��ا يت��م 
التحضي��ر لعقد لق��اءات مع حزب »احلري��ة والتضامن« 
)يس��اري( وح��زب »اليس��ار«، التقى ي��وم االثنني زعيم 
حزب »الش��عب اجلمهوري« كمال كلجدار أوغلو، بزعيم 
حزب السعادة )الذي أسسه رئيس الوزراء الراحل جنم 
الدي��ن أرب��كان( مِتِل كارام��وال أوغلو، ومت بح��ث طريقة 
التحال��ف ب��ني احلزبني، وكذلك مس��ألة ترش��يح رئيس 
اجلمهورية الس��ابق، عب��د الله غول، ف��ي الوقت الذي ال 
ي��زال فيه األخير يبدو مت��ردداً في مواجهة الرئيس رجب 

طيب أردوغان.
وبعد اللق��اء، أكد كاراموال أوغل��و أّن املباحثات بني 
اجلانبيني »كانت مثمرة«، مشيراً إلى أّن »حسم تفاصيل 
التحال��ف وترش��يح غ��ول للرئاس��ة، س��يتم ف��ي نهاية 
األس��بوع«. ويب��دو أّن »الش��عب اجلمهوري« ل��ن يعلن 
أي حتال��ف مع حزب »الش��عوب الدميقراطي« )اجلناح 
السياسي للعمال الكردستاني(، وذلك بسبب عدم متّكن 
األخي��ر من اتخ��اذ موقف واض��ح ضد هجم��ات »العمال 
الكردس��تاني« في الداخل الترك��ي، وكذلك لقطع الطريق 
عل��ى التحال��ف اجلمه��وري وع��دم الس��ماح ل��ه بوس��م 

التحالف اجلديد باإلرهاب.
وفي حال قبل غول الترّش��ح عن التحالف املعارض 
أردوغ��ان،  س��يواجه  »الس��عادة«،  ح��زب  م��ن  بغط��اء 
وم��ن ورائ��ه التحالف اجلمه��وري، منافس��ة صعبة في 
االنتخاب��ات املقبل��ة، ألس��باب ع��دة يأت��ي على رأس��ها 
ش��عبية غول، وكذلك قدرة حزب »السعادة« على سحب 
نس��بة معتبرة من أصوات أنصار ومؤيدي حركة »ميلي 
غ��روش« )الرؤي��ة الوطني��ة( التي أسس��ها جن��م الدين 

أربكان من »العدالة والتنمية«.
وكان التحال��ف اجلمه��وري املك��ّون م��ن »احلرك��ة 
»العدال��ة  وح��زب  القومي��ة« 
والتنمية« قد دعا إلى انتخابات 
برملاني��ة ورئاس��ية مبك��رة في 
24 حزيران املقبل، وهو ما أقره 
البرملان بالفعل، بدالً من تشرين 
الثاني من العام املقبل. وسيلي 
االنتخاب��ات احلالي��ة التح��ّول 
الذي  الرئاسي  للنظام  الرسمي 
مت إقراره بغالبية بسيطة خال 
التعدي��ات  عل��ى  االس��تفتاء 
الدس��تورية ال��ذي ج��رى ف��ي 

نيسان من العام املاضي.{

إسطنبول �� باسم دباغ
رمب��ا ه��ي امل��رة األولى من��ذ أكث��ر من عق��د ونصف 
العقد، التي تش��هد فيها املعارضة التركي��ة تضامناً غير 
مس��بوق بني صفوفها، بعد أن انض��م 15 نائباً من حزب 
الش��عب اجلمه��وري الكمال��ي )أكبر أح��زاب املعارضة( 
إلى »احلزب اجلّيد«، ملس��اعدته في تكوين كتلة برملانية 
تبع��د عن��ه أي احتم��ال ملنع��ه م��ن خ��وض االنتخابات 
الرئاسية والبرملانية املبكرة في 24 حزيران املقبل، وذلك 
وسط حراك واسع النطاق في صفوف املعارضة لتكوين 
ائت��اف يواج��ه التحالف اجلمه��وري املك��ّون من حزب 

»العدالة والتنمية« احلاكم وحزب »احلركة القومية«.
وخط��ا ح��زب »الش��عب اجلمه��وري«، ي��وم األح��د 
املاض��ي، أول��ى خطواته في تكوي��ن التحالف املعارض، 
وذلك بع��د الدعم الكبير ال��ذي قدمه ل�»احل��زب اجلّيد«، 
بزعامة رئيس��ة البرملان الس��ابقة، ميرال أكشنر، املكّون 
بشكل أساس��ي من منشقني عن حزب »احلركة القومية« 
ال��ذي يتزعمه دول��ت بهجلي، بعد التحال��ف الذي عقده 
األخي��ر مع ح��زب »العدال��ة والتنمي��ة«، ومّت م��ن خاله 
متري��ر التعدي��ات الدس��تورية والتح��ّول إل��ى النظ��ام 

الرئاسي.
ورغم كونه حديث التأسيس، إال أّن »احلزب اجلّيد« 
كان مرك��ز األض��واء خال األي��ام األخيرة، وذل��ك بعد أن 
واج��ه إمكانية منعه من خ��وض االنتخابات الرئاس��ية 
والبرملانية املقبلة، ألنه لم يس��توِف الشرط الذي يضعه 
قان��ون األح��زاب الترك��ي، والقاض��ي ب��أن ميض��ي على 
تش��كيل أي حزب يود خوض االنتخابات مدة ستة أشهر 
على تأسيس��ه. وملواجهة هذه املش��كلة، شهد يوم األحد 
املاضي استقالة 15 نائباً من حزب »الشعب اجلمهوري« 
وانضمامهم ل�»احلزب اجلّيد«، وبالتالي متّكن األخير من 
تلبية شرط تكوين الكتلة البرملانية، بوصول عدد نوابه 
إلى عش��رين نائباً في البرملان، مما يجع��ل أمر منعه من 

خوض االنتخابات مستحياً، بحسب القانون.
ول��م متض س��اعات عل��ى التحالف اجلدي��د، حتى 
أص��درت الهيئة العلي��ا لانتخابات التركي��ة، قراراً حدد 
تفاصي��ل العملية االنتخابية، وكذلك األحزاب التي يحق 
لها خوض االنتخاب��ات، وكان من بينها »احلزب اجلّيد« 
بزعام��ة أكش��نر، الت��ي كانت ق��د أعلنت في وقت س��ابق 
عن نيتها الترّش��ح للرئاس��ة. في غضون ذل��ك، ما زالت 
الكثير من تفاصيل التحالف املعارض قيد البحث، سواء 

تركيا: ساعات مصيرّية للمعارضة 
تحسم حظوظ منافسة أردوغان
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داخلي، إال أنها ُتس��َيّر ع��ن ُبعد من ذات القوى الدولية 
املتنفذة، فإن هذه احلروب تركز على أجساد الصناديد 
األحرار، وال س��يما من أبناء احلركات اإلسامية الذين 
ق��ادوا ث��ورات احلري��ة وش��ّكلوا الكتلة الصلب��ة لها، 
وَلّونوا بدمائهم القانية ُوُروَد الربيع العربي املنشود.
وعل��ى س��بيل املث��ال، فقد أعل��ن التجم��ع اليمني 
لإلصاح في بداية آذار 2018 أن شهداءه وصلوا إلى 
اثني عش��ر ألفاً، هذا من حيث الَكّم أما من حيث الكيف 
ف��إن أغلبهم من صف��وة املجتمع اليمن��ي، حيث يوجد 
فيهم أس��اتذة اجلامع��ات واملدارس واملعاه��د العليا، 
واألطب��اء واملهندس��ون واحلقوقيون ورج��ال األعمال 
والدعاة واإلعاميون، بجان��ب طاب اجلامعات وهم 
الرصي��د الذي يدلف به اليمن نحو املس��تقبل، ووصل 
عدد جرحى حزب اإلصاح إلى ثاثني ألف جريح، وما 
يزيد على عش��رة آالف من السجناء واملختطفني الذين 
تعرضوا لشتى صور التعذيب واالنتهاك، هذا بجانب 
عش��رات اآلالف م��ن النازحني في الداخل واملش��ردين 
ف��ي اخلارج، الذين ضاقت بهم األرض وعانوا مرارات 
الذل والفاقة في كثير م��ن البلدان، هذا في إطار حركة 
إسامية واحدة وفي بلد واحد، فكيف بسائر احلركات 

وسائر البلدان التي تدور فيها رحى هذه احلرب؟!
االغتي��االت  أن  نعل��م  عندم��ا  املأس��اة  وت��زداد 
الت��ي حت��دث بس��بب فوضى احل��رب ال تس��تقصد إال 
الوس��طيني م��ن ذوي العق��ول الناضج��ة واحلض��ور 
اإليجاب��ي الفاعل، حي��ث يدرك من يتربص��ون باألمة 
الدوائ��ر أن هؤالء هم الرصي��د احلقيقي ألمتهم، ولذلك 
ف��إن كل ط��رق امل��وت تصل إليه��م مبا فيه��ا احلوادث 

املرورية!!
ثانياً- ازده��ار االقتصاديات الغربية، وال س��يما 

صناعة األسلحة:
من املعلوم أن اقتصاد الواليات املتحدة األمريكية 
كان يعاني قبل بضع س��نوات م��ن أزمة خانقة، حيث 
ارتفعت نس��بة العجز بصورة غير مس��بوقة، وحققت 
البطال��ة أرقام��اً قياس��ية، لك��ن أمريكا تعي��ش اليوم 
طف��رة اقتصادية ورفاها كبي��راً، وبالطب��ع فإن هناك 
أس��باباً عديدة لهذا االنف��راج، ولكن ال ميكن جتاهل ما 
يح��دث في البلدان العربية، حي��ث أصبح النفط يباع 
بأسعار متدنّية، وكل الدول ذات العاقة بهذه احمَلرقة 
وّقع��ت عق��وداً تس��ليحية واقتصادية بأرق��ام فلكية، 
فاململك��ة الس��عودية وّقعت عق��وداً مع أمري��كا مببلغ 
زاد على 450 مليار دوالر عند زيارة الرئيس األمريكي 
ترام��ب لها، وه��ذا غير العقود الت��ي وّقعها ولي العهد 
الس��عودي عند زيارت��ه ألمريكا الش��هر املاضي وهي 
مبئ��ات املليارات، وبعد ذلك ف��إن دونالد ترامب يعلن 
الق��وات األمريكي��ة س��تغادر س��وريا، وإذا أرادت  أن 
السعودية بقاءها فلتقم بدفع األموال، هكذا في وضح 
النهار وب��دون أي مواربة. ووّقعت الس��عودية عقوداً 
تسليحية مع بريطانيا بستني مليار جنيه استرليني، 
وفعل��ت مثل ذلك م��ع روس��يا وفرنس��ا ودول أخرى، 
ولإلمارات العربية املتحدة والكويت وقطر والبحرين 
عقوده��ا وصفقاته��ا األخ��رى. أما ال��دول التي جتري 
احملارق في أراضيها فقد صارت لقمة سائغة لاعبني 
فيها ومن يقف خلفهم وراء احلدود، ولو أخذنا سوريا 
مثاالً سنجد أن بشار األسد رهن جزءاً كبيراً من مقدرات 
البل��د لعق��ود عدي��دة ملصلح��ة روس��يا التي س��لّطت 
أس��لحتها احلديثة التي لم يتم جتريبها في قتل مئات 
اآلالف م��ن الس��وريني. وتخوض إيران نزاع��اً مكتوماً 
مع روس��يا على القصعة السورية، حيث أعلن بعض 
مس��ؤوليها أن على األس��د أن يدفع فاتورة بقائه على 
سدة الرئاسة، وأن يعّوض اإليرانيني عن تضحياتهم 
بتوقيع عقود طويلة األمد الس��تغال ثروات الش��عب 
السوري بتسهيات تفضيلية. أما أمريكا، فقد انحصر 
تدخلها العس��كري حتت ما سّمته »التحالف الدولي« 
في املناطق النفطية في سوريا والعراق حيث تسيطر 
قواته��ا عل��ى أه��م مناب��ع النفط الت��ي دعا كيس��نجر 
الحتالها منذ عام 1974عندما أُنش��ئت قوات التدخل 
الس��ريع لهذا الغرض بعد قيام ال��دول العربية بقطع 
النفط عن الدول التي دعمت إسرائيل في حروبها ضد 
العرب، حتى أن أحد ُصّناع االس��تراتيجية األمريكية 
قال آنئ��ٍذ إنه يجب عل��ى أمريكا احت��ال منابع النفط 
العربي��ة وتصحي��ح ما س��ماه )اخلطأ اإلله��ي( الذي 

أعطى هذه الثروة ملن ال يستحقونها!
وف��ي ه��ذا اإلطار تق��وم ال��دول الغربي��ة بتجربة 
أس��لحتها اجلديدة التي لم مُتتحن ف��ي أي حرب، كما 
حدث من قبل روس��يا التي أعلنت لشعبها، وهي تبّرر 
ل��ه مش��اركتها في ه��ذه احل��رب بأنها ليس��ت بصدد 
الدفاع عن األس��د، وإمنا ستكس��ب الكثير من الفوائد، 
ومن ضمن ذلك جتريب أحدث األسلحة في ترسانتها 
امل��دى  طويل��ة  بصواري��خ  دفع��ت  حي��ث  احلربي��ة، 
وطائ��رات جدي��دة للمش��اركة ف��ي احلرب ض��د ثورة 

الشعب السوري األعزل.{

حزب »مصر القوية« يعلن تعّرض رئيسه »أبو الفتوح« 
لذبحة صدرّية في محبسه

غّزيون أبصارهم إلى مصر: أين أقاربنا الذين عبروا الحدود؟

قال حزب »مصر القوية«، يوم األحد، إن رئيس��ه 
السياس��ي البارز عبد املنعم أب��و الفتوح، احملتجز في 
أحد س��جون القاهرة، تعّرض لذبح��ة صدرية مرتني 

خال األيام املاضية، وفق بيان.
ول��م يتس��ّن احلص��ول عل��ى تعقي��ب ف��وري من 
الس��لطات املصرية، لكنها عادة تق��ول إنها تقدم كافة 

الرعاية الصحية لكل السجناء دون متييز. 
وقال احلزب في البيان، إنه »يستنكر ما يتعرض 
له أبو الفتوح )66 عاماً( في محبسه االنفرادي، الذي 

مّر عليه أكثر من سبعني يوماً«.
ونق��ل البي��ان ع��ن أس��رة أبو الفت��وح قوله��ا إنه 
»تعرض لذبحة صدري��ة مرتني خال األيام املاضية، 

كادت تودي بحياته«.
وشدد على أن »ما تتعرض له حياة رئيس حزب 
سياس��ي مع��ارض اخت��ار وحزب��ه العمل السياس��ي 
الس��لمي س��بياً وحي��داً للتغيير وخدم��ة الوطن )..( 
يبعث بأسوأ الرسائل إلى أجيال من الشباب«. وحمَّل 

نظ��م ذوو ش��بان فلس��طينيني ُفق��د التواصل معهم 
أثناء س��فرهم إلى مصر من معبر رفح، وقفة احتجاجية 
أمام مكتب الصلي��ب األحمر الدولي في غ��زة، احتجاجاً 
عل��ى اس��تمرار اختف��اء أبنائه��م دون حتري��ك ملفهم أو 

حله.
ووجه أهالي املفقودين ن��داء إلى مندوبي الفصائل 
الفلسطينية املوجودين في القاهرة حالياً، لكي يتدخلوا 
لدى السلطات املصرية حتى تكشف عن مصير أبنائهم.

ومن بني املفقودين حسام أبو وطفة الذي فقد ذووه 
التواصل مع��ه بعد دخوله األراض��ي املصرية في معبر 

رفح قبل أقل من أسبوعني.
ورغم محاوالت ذوي��ه احلثيثة، فإنهم لم يتوصلوا 
إلى أي خيط يوصلهم ملكانه أو س��بب اعتقاله )إن وقع( 

لدى السلطات املصرية.
احلدي��ث ع��ن قضي��ة املفقودين م��ن س��كان قطاع 
غزة من املس��افرين عبر مصر ال يحظى مبس��احة علنية 
واس��عة، فاملعلومات قليلة، سواء في اجلهات الرسمية 

احلزب النظام احلاكم، برئاس��ة الرئي��س عبد الفتاح 
السيسي، »املسؤولية كاملة عن حياة أبو الفتوح«.

وفي العشرين من شباط املاضي أصدرت محكمة 
مصرية ق��راراً أولياً بإدراج أبو الفت��وح وآخرين على 
»قوائ��م اإلرهابيني«، وهو ما طعنت عليه هيئة دفاعه 

في وقت سابق.
وأعلن حزب أبو الفتوح، في بيان الحق لتوقيفه، 

جتميد أنشطته مؤقتاً.
ومت توقيف أبو الفتوح، بعد يوم واحد من عودته 
من لندن، إثر زي��ارة أجرى خالها مقابلة مع فضائية 
»اجلزي��رة« القطرية، انتقد فيها السيس��ي، قبل إعادة 
انتخابه في آذار املاضي، لفترة رئاسية ثانية وأخيرة 

من أربع سنوات.
ويع��د أب��و الفت��وح أح��د أب��رز السياس��يني ف��ي 
مص��ر، ومت توقيف��ه أكث��ر م��ن مرة ف��ي عه��د الرئيس 
األس��بق حس��ني مب��ارك )1981: 2011(، وكان أحد 
رم��وز جماع��ة اإلخ��وان املس��لمني، قب��ل أن ينفص��ل 

أو احلقوقي��ة، إذ ال توجد إحصائيات دقيقة بأعدادهم أو 
قضاياهم.

وتعليقاً على املوضوع، قال وكيل وزارة اخلارجية 
بع��ض  اختف��اء  قضي��ة  إن  حم��د  غ��ازي  الفلس��طينية 

عنها، ويخوض انتخابات رئاس��ة مصر مس��تقاً عام 
}.2012

املس��افرين م��ن قط��اع غ��زة بع��د عبورهم إل��ى اجلانب 
املص��ري من معب��ر رفح باتت ت��ؤّرق الغزي��ني، خاصة 
ذوي املفقودين الذين تتضاعف معاناتهم في ظل غياب 

أي معلومات عن مصير أبنائهم.{

ماكرون: فرنسا وحلفاؤها
سيكون لهم دور مهم في إعادة بناء سوريا

وتوصلت إيران ومجموع��ة دول )5+1(، التي تضم 
روس��يا وبريطانيا والص��ني والواليات املتحدة وفرنس��ا 
وأملانيا، في 14 متوز 2015، إلى اتفاقية لتسوية املسألة 
النووي��ة اإليراني��ة، وأقرت خطة عمل ش��املة مش��تركة، 

أعلن في 6 كانون الثاني 2016، بدء تطبيقها.
ونصت اخلط��ة على رفع العقوب��ات املفروضة على 
إي��ران بس��بب برنامجه��ا الن��ووي من قبل مجل��س األمن 
والواليات املتحدة واالحت��اد األوروبي، وباملقابل تعهدت 
طه��ران باحل��د م��ن أنش��طتها النووي��ة ووضعه��ا حتت 

الرقابة الدولية. 
وينص االتف��اق أيضاً على أن بع��ض القيود التقنية 
املفروضة على األنش��طة النووية تسقط تدريجياً اعتباراً 

من 2025.{

قال الرئيس الفرنس��ي، إميانوي��ل ماكرون، إّن باده 
والوالي��ات املتح��دة وحلفاءهما س��يكون له��م »دور مهم 
جداً« في إعادة بناء سوريا بعد انتهاء احلرب ضد تنظيم 

»داعش« اإلرهابي. 
ج��اء ذلك ف��ي ح��وار ملاكرون، ي��وم األحد، م��ع قناة 
»فوكس نيوز« األمريكي��ة، قبل يوم واحد من توجهه إلى 
الواليات املتحدة لبدء زيارة رسمية تستغرق ثاثة أيام.  
وحذر الرئيس الفرنسي نظيره األمريكي دونالد ترامب من 
انسحاب قواته من سوريا، قائاً إنه في حال حدوث ذلك 
»سنترك س��وريا للنظام اإليراني وبش��ار األسد ورجاله، 

وسيبدأون حرباً جديدة ودعماً لإلرهابيني اجلدد«.
وف��ي 3 نيس��ان اجلاري، أعل��ن ترامب نيته س��حب 
الق��وات األمريكية من س��وريا به��دف »إعادة بن��اء األمة 

األمريكية«.
وفي الس��ياق، طالب ماك��رون املجتمع الدول��ي بعدم »إظهار 

ضعف« أمام الرئيس الروسي فادميير بوتني.
ويلتق��ى ماك��رون، ي��وم االثنني، نظي��ره ترامب ف��ي الواليات 
املتحدة، ملناقش��ة عدد من النقاط اخلافية وف��ي طليعتها االتفاق 

النووي اإليراني. 
ويأمل الرئيس الفرنسي »استكمال االتفاق مع إيران مبعاجلة 
قضية الصواريخ الباليستية، والعمل على احتواء النفوذ اإليراني 

في املنطقة«، وفق »فوكس نيوز«. 
وهن��اك خ��اف ح��ول املل��ف اإليراني ب��ني واش��نطن والدول 
األوروبية؛ حيث هّدد ترامب باالنس��حاب من االتفاق النووي، فيما 
تدافع الدول األوروبية ع��ن احلكومة اإليرانية، وتقول إنها ملتزمة 

باالتفاق. 

ماكرون: أحترم كل امرأة ترتدي الحجاب
دعا الرئيس الفرنس��ي إميانويل ماكرون، إلى وجوب احترام احلريات الدينية في 
باده، للحفاظ على وحدة املجتمع، مشيراً إلى أنه يحترم »كل إمرأة ترتدي احلجاب«. 
وأوض��ح ماك��رون في لقاء م��ع صحفيني من قناة »ب��ي إف إم« وموق��ع »ميديا بارت«، 
مس��اء األحد، أّن الدين اإلسامي بدأ ينتشر في فرنسا بكثرة عقب موجات الهجرة التي 

شهدها العالم في السنوات األخيرة.
وأض��اف قائاً: »الي��وم يراوح عدد املواطنني الفرنس��يني املس��لمني ب��ني 4.5 إلى 
س��تة مايني شخص، فالدين اإلسامي يعتبر جديداً بالنس��بة إلى فرنسا، والكثير من 
مواطنينا يخافون من اإلسام، وأنا أقول لهم بأنه يجب احترام حرية املعتقد لكي نبقى 

موحدين«. {



األمـان - العــدد 1310 - 27 نيسان 2018م10

األردن: »المقاولون« ترفض 
مّد أنبوب الغاز مع االحتالل

دعت نقاب��ة املقاولني، جمي��ع املقاولني 
األردني��ني إل��ى ع��دم املش��اركة في مش��روع 
م��د أنبوب الغ��از من الكي��ان الصهيوني إلى 

اململكة.
وب��ني نقي��ب املقاول��ني أحم��د اليعقوب 
في بيان رس��مي أن دعوته��م جاءت للرفض 
الش��عبي لهذا املش��روع، الذي يع��د تطبيعاً 

صريحاً مع االحتال اإلسرائيلي.
واعتب��رت النقاب��ة ان االتفاقي��ة تعتبر 
دعماً لإلره��اب الصهيون��ي املتغطرس على 
شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربيه وتتجاوز 
آم��ال وطم��وح األردني��ني ف��ي حتري��ر كامل 
الثرى الفلسطيني وقيام الدولة الفلسطينية 

املستقلة.
وأضاف��ت ان��ه ف��ي الوق��ت ال��ذي تقوم 
في��ه آلة القتل الصهيون��ي احلاقد بقتل أبناء 
ش��عبنا الفلسطيني الذين يقاومون االحتال 
بأجس��ادهم العارية وإرادتهم الصلبة، تبدأ 
احلكوم��ة بتنفي��ذ اتفاقي��ة الغ��از م��ع العدّو 
األراض��ي  واس��تماك  الغاش��م  الصهيون��ي 
لغاي��ة متدي��د أنب��وب الغ��از املس��روق م��ن 
رصيدن��ا القومي في فلس��طني عبر ش��رايني 
األرض األردني��ة الت��ي روت ث��رى فلس��طني 
احلبيبة بدم شهدائنا األبطال، وتتزامن هذه 
الق��رارات مع ذك��رى أول ش��هيد أردني على 
ثرى فلس��طني الطهور الش��هيد مفل��ح الكايد 
العبيدات، حيث يبدأ أنبوب الغاز من ش��مال 
الوطن احلبيب مسقط رأس شهيدنا البطل. 

ليبرمان يتوعد بتدمير 
»اس 300« في سوريا

هدد وزي��ر الدفاع االس��رائيلي افيغدور 
ليبرم��ان بقص��ف وتدمي��ر منظوم��ة الدفاع 
اجل��وي الروس��ية الصنع املتط��ورة من نوع 
تزوي��د  روس��يا  تزم��ع  الت��ي   ،»300 »اس 
اجليش الس��وري إياها، اذا اس��تخدمت ضد 

ساح اجلو االسرائيلي. 
وق��ال ف��ي حديث ال��ى موق��ع »واينت« 
لصحيف��ة »يديعوت احرونوت« في ش��ريط 
فيدي��و تعليقاً عل��ى عزم روس��يا على تزويد 
 »300 »اس  منظوم��ات  الس��ورية  الق��وات 
املضادة للطائرات: »من املهم بالنس��بة إلينا 
أال تستخدم األس��لحة الدفاعية التي يسلمها 
أطلق��وا  واذا  ضدن��ا،  س��وريا  ال��ى  ال��روس 

النيران على طائراتنا فسندمرهم«.
وج��اء كام ليبرمان عق��ب نقل صحيفة 
»كومرسانت« الروس��ية املعروفة بجديتها، 
كاماً ملصادر عسكرية وديبلوماسية روسية 
مف��اده أن��ه »اذا هاجمت اس��رائيل منظومات 
الدف��اع اس 300 فس��وف س��تكون النتائ��ج 

كارثية على جميع االطراف«.
بطاري��ات  أن  الصحيف��ة  وأوضح��ت 
الصواريخ هذه ستسلم الى القوات السورية 
مجان��اً وقريباً جداً. وهذه االنظمة الروس��ية 
الصن��ع ق��ادرة عل��ى اعت��راض طائ��رات او 
صواريخ، ما قد يعقد توجيه ضربات جوية 

في األراضي السورية.

مصر: حكم بسجن المستشار 
هشام جنينة خمس سنوات

مصري��ة،  عس��كرية  محكم��ة  قض��ت 
بحب��س الرئي��س الس��ابق للجه��از املركزى 
للمحاس��بات هش��ام جنينة، 5 س��نوات في 
اتهام��ه ب�»اإلس��اءة للدول��ة املصري��ة«، في 

القضية املعروفة إعامياً ب�»وثائق عنان«.

عل��ي ط��ه، محام��ي جنين��ة، س��يتقدم 
باالستئناف على احلكم الصادر ضد موكله، 

وفق ما أعلن في تصريحات صحافية.
ودفع فريق الدفاع خال اجللسة، بعدم 
اختص��اص القضاء العس��كري والئي��اً بنظر 
الدعوى، وبطان حتقيقات النيابة واحلبس 

االحتياطي.
وانتق��د ط��ه »صم��ت املعارض��ة« على 
س��جن موكل��ه، وكت��ب عل��ى صفحت��ه على 
خم��س  الضمي��ر  »حب��س  »الفيس��بوك«: 
الصم��ت  الت��زام  اجلمي��ع  وعل��ى  س��نوات، 
والس��كات، ملع��ون ي��ا داء البك��م ملعون يا 
ط��ول الب��ال، جنينة خل��ف القضب��ان يدفع 
فات��ورة صم��ت، لكن ه��ذا حال كل م��ن يأخذ 
طري��ق احل��ق والنض��ال، ول��كل لي��ل فجر ال 
محال، وس��يعيش جنينة أضعاف أضعاف 
عم��ر الس��جان علمن��ا التاري��خ أن ه��ذا حال 

الرجال في كل زمان«.

األردنيون أنفقوا 1.5 بليون 
دوالر على التبغ عام 2017

كش��ف نقيب جت��ار امل��واد الغذائية في 
األردن خلي��ل احل��اج، أن األردنيني اش��تروا 
س��جائر الع��ام املاض��ي مببل��غ 1.1 بلي��ون 

دينار )حوالى 1.5 بليون دوالر(.
وأوضح أن ه��ذا املبلغ الذي يقابل 500 
ملي��ون علبة س��جائر، ف��اق بكثير م��ا أنفقه 
الس��كان على سلعة الرز األساس��ية، والذي 
بل��غ ف��ي الفت��رة نفس��ها 100 ملي��ون دينار 

)140 مليون دوالر(.
وقال لوكالة »عم��ون« احمللية، إن »هذا 
املبلغ )قيم��ة التبغ( قابل��ة 53 مليون دينار 
)74 ملي��ون دوالر( أُنفقت عل��ى القهوة التي 
تعتب��ر أمراً أساس��ياً عن��د األردني��ني، والتي 

استهلكوا منها 12 ألف طن العام املاضي«.
وكان��ت »جمعية مكافح��ة التدخني« قد 
قال��ت في إحصاء لع��ام 2016، إن األردنيني 
ينفق��ون أكثر من أربعة بايني دينار س��نوياً 

على التدخني بطرق مباشرة وغير مباشرة.

إيران تعدم 19 سجينًا
 في أسبوع واحد

اك��دت املعارض��ة اإليراني��ة أن النظام 
أس��بوع  ف��ي  س��جيناً   19 أع��دم  اإليران��ي 
واح��د، وذل��ك ف��ي إط��ار سياس��ة جدي��دة 
تعتم��د عل��ى »الرع��ب واإلرهاب ميارس��ها 
املالي ضد الش��عب كي ال يفك��ر في الثورة 
على حكمهم«.فق��د أصدر مجل��س املقاومة 
اإليرانية من باريس بياناً أكد فيه أن »نظام 
املال��ي املع��ادي للبش��ر، أع��دم ش��نقاً 19 
سجيناً في س��جون جوهردش��ت واروميه 
وهمدان وتبريز وكرمانشاه وايام، ثمانية 
منه��م أعدم��وا جماعي��اً في 18 نيس��ان في 
سجن جوهردش��ت. وفي اليوم نفسه أعدم 
الس��جني الش��اب امل��درب الرياض��ي بهمن 
ورمزي��ار في س��جن هم��دان. وقبل��ه بيوم 
واح��د كان النظام قد أعدم س��جيناً آخر في 

سجن تبريز املركزي«.
وأض��اف البي��ان أن��ه »ف��ي ي��وم 23 
نيس��ان مت إع��دام تس��عة س��جناء ش��نقاً. 
خمس��ة منهم في عملية إع��دام جماعية في 
س��جن اروميه املركزي، وثاثة سجناء في 
كرمانشاه وس��جني آخر في ايام«، معتبراً 
»أن نظ��ام اإلره��اب احلاك��م باس��م الدين، 
العاج��ز ع��ن مواجه��ة األزم��ات املميت��ة، ال 
س��يما االحتجاج��ات املتزاي��دة للمواطنني 
الطافح كيل صبرهم من االضطهاد والقمع، 
ق��د زاد م��ن وتي��رة اإلعدامات ف��ي مختلف 
املدن، بهدف تشديد أجواء اخلوف والرعب 

في املجتمع«.

»تويتر« ُيعلق حساب
 نائب إسرائيلي

عل��ق موق��ع »تويت��ر« حس��اب النائب 
بيتس��ائيل  املتط��رف  اليمين��ي  اإلس��رائيلي 
س��موتريش مل��دة 12 س��اعة بع��د أن نش��ر 
تغريدة حتريضية على الصبية الفلسطينية 
عهد التميمي األح��د املاضي، معتبراً أنه كان 
يجب إطاق النار عليها بدالً من س��جنها بعد 

صفعها وركلها جنديني إسرائيليني.
بيتس��ائيل  اإلس��رائيلي  والنائ��ب 
م��ن  وه��و  بتطرف��ه،  مع��روف  س��موتريش 
ح��زب البيت اليهودي املُش��ارك في االئتاف 

احلكومي.
وكتب س��موتريش تغري��دة األحد على 
حس��ابه على تويتر ع��ن عه��د التميمي جاء 
فيه��ا: »إن��ه حمل��زن ج��داً أن تك��ون ه��ي في 
الس��جن. حس��ب رأي��ي كان يج��ب أن يطلق 
عليها الرصاص بدالً من الس��جن، على األقل 
في الركبة، فهذا كان س��يجعلها س��جينة في 

البيت ملدى احلياة«.
وأبل��غ موقع تويتر النائب س��موتريش 
حس��ابه  وأن  الش��بكة،  قواع��د  انته��ك  أن��ه 
سُيعلّق ملدة 12 ساعة، حسب اإلخطار الذي 

تلقاه النائب.

روحاني يهّدد ترامب 
بـ»عواقب وخيمة«

هدد الرئيس اإليراني حس��ن روحاني 
نظي��ره األميركي دونالد ترم��ب بالبقاء في 
االتف��اق الن��ووي وإال »فس��يواجه عواق��ب 
وخيمة«، بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي 
اإليراني. وقال روحاني في كلمة على الهواء 
مباش��رة: »أق��ول مل��ن ف��ي البي��ت األبيض 
إنه��م إذا ل��م يف��وا بالتزاماتهم فس��تتحرك 
احلكوم��ة اإليرانية بحزم«. وأض��اف: »إذا 
خان أي شخص االتفاق فعليه أن يعلم أنه 
س��يواجه عواقب وخيمة«. وصعد احللفاء 
الغربيون ضغوطه��م، االثنني، على ترامب 
للحفاظ على االتفاق النووي الذي أُبرم مع 
إي��ران في ع��ام 2015 ومن املق��رر أن يحثه 
الرئيس الفرنس��ي إميانويل ماكرون بصفة 
ش��خصية على ع��دم التخلي ع��ن االتفاق. 
وقال ترامب إنه س��يعيد العمل بالعقوبات 
االقتصادية التي فرضتها الواليات املتحدة 
على طهران إذا لم يق��م حلفاؤه األوروبيون 
بإص��اح ما وصفه »بالعيوب املروعة« في 
االتفاق بحلول 12 من أيار، األمر الذي يهدد 

بقاء هذا االتفاق.

ترامب وماكرون
لـ»اتفاق جديد« مع طهران

عّب��ر الرئي��س االميركي دونال��د ترامب 
ونظي��ره الفرنس��ي اميانوي��ل ماك��رون ع��ن 
رغبتهم��ا ف��ي التوصل ال��ى اتف��اق »جديد« 
مع إيران، يحل م��كان االتفاق النووي املوقع 
ع��ام 2015.  ول��م يفصح الرئي��س االميركي 
ونظي��ره الفرنس��ي ع��ن معالم ونط��اق هذه 
املفاوض��ات اجلدي��دة الت��ي يرغب��ان فيه��ا، 
والتي م��ن املؤكد انه��ا س��تواجه مبعارضة 

شديدة من قبل طهران. 
صحاف��ي  مؤمت��ر  ف��ي  ماك��رون  وق��ال 
مش��ترك م��ع ترام��ب ف��ي البي��ت االبي��ض: 
إنن��ا عقدن��ا محادث��ات  أق��ول  »ميكنن��ي ان 
صريح��ة ج��داً حول ه��ذا )املوض��وع(، فقط 
نحن االثن��ني«. وأضاف: »نأم��ل اعتباراً من 
اآلن العم��ل عل��ى اتف��اق جدي��د مع إي��ران«، 
مش��يراً الى احتم��ال ان يقوم ترام��ب بتنفيذ 
وع��ده االنتخابي ب�»متزيق« االتفاق الهادف 

الى منع إيران من امتاك القنبلة الذرية. 
وحدد ترامب تاريخ 2 أيار موعداً نهائياً 
التخاذ قرار بشأن االتفاق، بعد ان دعا الدول 
األوروبي��ة ال��ى العم��ل عل��ى تش��ديد القيود 
الواردة فيه. وقال: »أعتقد أنه س��تكون لدينا 
فرصة عظيمة للعمل على اتفاق أكبر، رمبا«، 
مشدداً على أن أي اتفاق جديد يجب أن يكون 

مبنياً على »أسس متينة«.

لقطات سريعة

صحيفة إماراتية: خبراء تصنيع 
صواريخ ووزراء قتلوا مع الّصماد

نقلت صحيفة إماراتية عن مصدر عس��كري قول��ه إن ثاثة وزراء 
تابعني جلماعة احلوثي لقوا مصرعهم برفقة رئيس املجلس السياسي 
األعل��ى جلماعة احلوثي صالح الصماد الذي أعلن مقتله بغارة نفذها 

التحالف العسكري 
اخلميس  اليمن  في 

املاضي.
وقالت صحيفة 
العني اإلماراتية إن 
وزير املالية حس��ن 
ووزي��ر  مقبول��ي 
النف��ط أحم��د عب��د 
ووزير  دارس  الل��ه 
املياه والبيئة نبيل 
أثناء  قتل��وا  الوزير 

وجودهم في موكب الصماد الذي قصفته طائرات التحالف.
وأضافت نقاً عن املصدر أن »قيادات عسكرية رفيعة بينها خبراء 

في صناعة الصواريخ اإليرانية« قتلوا في القصف.
وأوضحت أن الصماد كان في احلديدة األس��بوع املاضي بتكليف 
م��ن قيادة اجلماعة حلش��د املس��لحني من أج��ل »التص��دي لتحركات 
ط��ارق صالح جنل ش��قيق الرئيس الراح��ل علي عبد الل��ه صالح في 

منطقة الساحل الغربي لليمن«.
من جانبها قالت صحيفة »الرياض« الس��عودية إن مصادر أمنية 
كش��فت أن الغارة التي قتل فيها الصماد اس��تهدفت س��يارتني كان في 

إحداهما بشارع اخلميس وسط احلديدة.
وقال املصدر إن الغارة نفذت عقب انتهاء اجتماع ترأس��ه الصماد 
لقي��ادات ف��ي جماع��ة احلوث��ي، وخ��ال توج��ه موكب��ه نحو ش��ارع 
اخلمسني جرى اس��تهدافه بجوار مصنع احلبشي، ما أدى إلى مقتله. 
وأضافت »الرياض« أن أكثر من عشرين شخصاً بني مرافقني وقيادات 

في جماعة احلوثي قتلوا في االستهداف.
وكان��ت جماعة احلوثي قد أعلنت رس��مياً مقت��ل الصماد في غارة 

استهدفته اخلميس املاضي في محافظة احلديدة غرب اليمن.
واختار املجلس السياس��ي التابع للحوثيني مهد املش��اط رئيس��اً 
ل��ه خلفاً للصم��اد الذي كان قد دعا ل�»مس��يرة بنادق« واس��تنفار عام 

للتصدي للتحركات املتجهة للحديدة بقيادة طارق صالح.
وكانت الرياض قد أعلنت قبل أش��هر قائمة مطلوبني تضم قيادات 
م��ن جماع��ة احلوث��ي، وعرض��ت مكاف��أة مالي��ة مبئ��ات املاي��ني من 
ال��دوالرات مل��ن يدلي مبعلوم��ات تقود إليه��م، وحل الصم��اد ثانياً في 

القائمة مبكافأة تصل إلى عشرين مليون دوالر.{

أظه��ر اس��تطاع لل��رأي أن 91% م��ن الصحفي��ني الفلس��طينيني يتعرض��ون 
النتهاكات من قبل األجهزة األمنية الفلسطينية ترتبط بعملهم.

وأجرى االس��تطاع مركز احلريات اإلعامية »م��دى«، وهو غير حكومي مقّره 
رام الل��ه بالضفة الغربية، مبناس��بة االحتف��ال باليوم العامل��ي حلرية الصحافة، 

الذي يوافق 3 أيار من كل عام.
وشمل االس��تطاع عينة مكّونة من 182 صحفياً )من أصل 3200 هم أعضاء 
نقابة الصحفيني الفلسطينيني(، ووجهت أسئلة لهم بخصوص تعرض الصحفيني 

الفلسطينيني النتهاكات من قبل األجهزة األمنية الفلسطينية ارتباطاً بعملهم.
وأوضح االستطاع، الذي نشرت نتائجه يوم  الثاثاء، أن 91% من املستطلعة 
آراؤه��م قالوا إن الصحفيني الفلس��طينيني يتعّرضون النته��اكات ترتبط بعملهم، 
دون تفاصي��ل ع��ن االنته��اكات وتفاصيله��ا. بينم��ا ق��ال 83% إنه ال تت��م مقاضاة 

اجلهات )الفلسطينية( التي تنتهك احلريات اإلعامية بشفافية وعدالة.
ورأى 83% أن اإلعام الفلس��طيني غير مس��تقل، فيما اعتبر 97% أن الصحافة 

الفلسطينية تتأثر بتوجهات سياسية حزبية.
وع��ن القوان��ني اخلاص��ة باإلع��ام، رأى 76% م��ن الصحفيني الذين ش��ملهم 
االستطاع أن تلك القوانني في فلسطني ال تعزز حرية الصحافة، و73% يقولون إن 

هذه القوانني ال تضمن احلماية للصحفي.{

91% من صحفيي فلسطين
تنتهك السلطة حقوقهم
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ترامب وسياسته الخارجّية
تحّوالت وصدمات!

صدقت س��ريعاً التوقعات بس��لوك دونالد ترامب 
السياس��ي بع��د انتخاب��ه رئيس��اً للوالي��ات املتحدة؛ 
ف��كان التصعي��د ضد إي��ران مبحاول��ة تغيي��ر االتفاق 
النووي معها، وس��عيه إلى تغيير سياسة باده جتاه 
وكوريا الش��مالية والصني، ما يهدد السام في املنطقة 
ويؤدي إلى إث��ارة الصراعات في العالم. وذلك بعد أن 
جنح س��لفه ب��اراك أوباما في تس��كني ملف��ات الصراع 
م��ع الصني وكوري��ا الش��مالية، وتأجيل ح��ل الصراع 
العربي اإلسرائيلي بعد أن فشل في انتزاع تنازالت من 

إسرائيل، وعلى األخص في ملف املستوطنات.
توجهات نحو الصراع

عل��ى عكس سياس��ة الوفاق الدول��ي التي تبناها 
الرئيس األميركي ريتش��ارد نيكسون ووزير خارجيته 
هن��ري كيس��نجر؛ ج��اءت سياس��ة الرئي��س احلال��ي 
ترمب معتمدة على اس��تخدام القوة الناعمة والتلويح 
باخلش��نة لفرض املواقف األميركي��ة، كما خالف بذلك 
أيض��اً سياس��ة س��لفه أوبام��ا اجلانحة للح��وار حلل 

اإلشكاالت السياسية.
وق��د عم��د ترام��ب إلى اخت��اق أزم��ات عاملية في 
اإلط��ار االقتصادي )الصني(، واإلط��ار النووي )كوريا 

الشمالية(؛ في محاولة منه لتطبيق هذا املبدأ.
وبالنس��بة إلى الصني؛ تفاقمت األزمة على خلفية 
الرس��وم اإلضافية التي فرضها ترام��ب على الواردات 
التنافس��ية  إضع��اف  إل��ى  س��يؤدي  م��ا  الصيني��ة، 
ب��ني البلدين ف��ي مج��ال التجارة، ويس��هم ف��ي حرب 
اقتصادي��ة تض��ر باالقتص��اد الصيني، ورمب��ا تتطور 
إلى خاف سياس��ي يدفع الصني باجت��اه التخلي عن 

مواقفها املهادنة في العاقات اخلارجية.
وعل��ى النقيض م��ن ذلك؛ ج��اءت موافق��ة ترامب 
عل��ى دع��وة رئيس كوري��ا الش��مالية كي��م جونغ أون 
للق��اء بينهم��ا مفاجئة، ما س��يكون –إن حتق��ق- املرة 
األولى التي يلتقي فيها رئيس أميركي مع زعيم كوري 
ش��مالي، في تاري��خ عاق��ات البلدين، وهو ما س��يعّد 
حدثاً تاريخياً يس��اهم ف��ي احلد من الس��باق النووي 

ب��ني البلدي��ن، بعد أن برز ش��بح احل��رب النووية بني 
املعسكرين الغربي والشرقي.

إال أن م��ن الصع��ب احلكم -من خ��ال ذلك- على 
السياس��ة اجلدي��دة للرئي��س األميركي، الت��ي ترجح 
استخدام القوة أو التلويح بها في العاقات السياسية. 
وهكذا اجتهت األمور بش��كل عام نحو األزمات في عهد 
ترام��ب، بع��د أن متك��ن الرئي��س الس��ابق أوبام��ا من 

تصفيرها على كافة األصعدة.
وفي هذا السياق أيضاً؛ جاء تفجر األزمة مع إيران 
في إطار الش��بهات التي تدور حول برنامجها النووي. 
فقد أبدى ترمب رغبته في إعادة النظر في االتفاق الذي 
رعته القوى الدولية )5+1(، وهذه السياس��ة األخيرة 
ارتبطت برغبة إس��رائيلية في التمهيد لتحجيم إيران، 

وإضعاف دورها في املنطقة ورمبا ضربها عسكرياً.
إن سياس��ات الرئي��س األميرك��ي جت��اه طه��ران 
سُتس��فر ع��ن تصعي��د سياس��ي ورمب��ا عس��كري مع 
طه��ران. ذلك أنه يعمل وفق تنس��يق كامل مع تل أبيب 

ألسباب يعرفها اجلميع.
ويب��دو أن املستش��ارين الصهاين��ة واملتصهينني 
يق��ودون سياس��ة ترام��ب اخلارجية، وعل��ى األخص 
سياس��اته جت��اه إي��ران واملنطق��ة عموم��اً، حملاول��ة 
التس��اوق مع املطالب والسياسات اإلس��رائيلية، األمر 
ال��ذي يجعل ه��ذه السياس��ات أكث��ر تطرف��اً وانحيازاً 
للعدّو، وهو ما ظهر في قرار ترامب األخير بنقل السفارة 
األميركية إلى القدس إثر اعتباره إياها عاصمة للكيان 

الصهيوني.
ورمب��ا كانت ه��ذه السياس��ة وارتهانه��ا للموقف 
الصهيون��ي م��ن القضي��ة الفلس��طينية والق��دس هي 
األخطر، ألنها قد تؤدي إلى تفجير الصراع في املنطقة، 

مما ستكون له تداعيات إقليمية ودولية.
تهّور وفشل محتمل

كان موق��ف ترام��ب م��ن القضي��ة الفلس��طينية 

-وباألخ��ص م��ن القدس وتش��جيع عملي��ة التطبيع 
م��ع الكيان الصهيوني- عامًة فاصلة في سياس��ات 
ترامب لم يسبقه إليها أي رئيس أميركي، متكيناً لدور 
إس��رائيل في املنطق��ة وانحيازاً صارخاً له��ا، وضرباً 
لل��دور األميركي ف��ي رعاية املفاوض��ات. وهي رعاية 
متيزت بها في الس��ابق أميركا )في عهد بيل كلينتون 
وأوبام��ا مث��اً(، ومكنتها م��ن التعويل عليه��ا في هذا 
اإلط��ار -نظري��اً عل��ى األقل- إلجن��از تس��وية نافذة 
وقابلة لاستمرار، تأخذ في االعتبار مطالب الطرفني، 
لكنه��ا حتقق مطالب األمن اإلس��رائيلي على حس��اب 

احلقوق الفلسطينية.
وأدت السياس��ة اجلديدة إلى ردود فعل سلبية، 
خصوصاً ل��دى الس��لطة الفلس��طينية واألردن، فيما 
أدى تأيي��د دول عربي��ة له��ا إل��ى ردود فع��ل عربي��ة 
شعبية سلبية، أضعفت مواقف هذه الدول وجعلتها 

غير قادرة على تسويق املشروع عربياً.
صحيح أن ردة فعل الش��ارع العربي كانت دون 
املس��توى املطلوب، ولكنها ميكن أن تتطور مس��تقباً 
وتتمك��ن من عرقلة املش��روع في املنطقة، ال س��يما أن 
قضية القدس س��تظل جتمع األم��ة حولها وتثير فيها 
عوام��ل التفجير. ومما لم ينتبه له مس��ّوقو مش��روع 
التطبي��ع م��ع الع��دّو أن عملهم ه��ذا يؤدي إل��ى إثارة 
شرارات التفجر في املنطقة، ويدفع نحو إثارة عوامل 
الصراع وليس تهدئتها كما يظنون. كان ميكن ترامب 
أن يق��ود عملية س��ام وتطبيع في املنطق��ة تكون لها 
فرص��ة جناح ل��و أنه أخ��ذ باالعتب��ار معوق��ات هذه 
العملية، وس��ارع إلى تفكيكها بطريقة توازن نس��بياً 
بني متطلبات من يق��ع حتت االحتال، والقوة القائمة 
باالحت��ال، وحتقي��ق مطال��ب الش��عب الفلس��طيني 
من زاوية األرض واملقدس��ات، واملطالب اإلس��رائيلية 
م��ن زاوية األمن. حي��ث أدى اإلخفاُق س��ابقاً في هذه 
املعادل��ة إلى فش��ل عملية التس��وية في ظل التش��دد 

اإلس��رائيلي. غي��ر أن الرئيس األميرك��ي اختار طريقاً 
آخر قدم في��ه اإلجبار على التف��اوض وخلط املطالب 
باحلقوق وانحاز إلى العدّو، واختار أول وأهم قضية 
لينطل��ق به��ا ف��ي انحي��ازه إلى الع��دو وه��ي قضية 
الق��دس، وه��ذا بالطب��ع كان وصف��ة للفش��ل وإث��ارة 
مواق��ف كان في غن��ى عنها في املرحل��ة احلالية على 

األقل.
ال يب��دو أن ترام��ب ق��ادر عل��ى حتقيق سياس��ة 
متوازن��ة ف��ي الص��راع، وال هو صاحب رؤي��ة في هذا 
املوضوع متّكنه من حتقيق تسوية سياسية شاملة، 
فها ه��و يقدم التطبيع على احلل السياس��ي، وينحاز 
بش��كل صارخ للع��دّو في موضوع القدس، ويس��عى 
لتوطني الاجئني في س��يناء مع ضمه��م لقطاع غزة. 
وال ي��درك ترامب أن حاً بهذا الش��كل ال ميتلك أس��س 
النج��اح، ويتج��اوز ق��وى املعارض��ة الرئيس��ية في 
املنطقة القادرة على عرقلة أي مش��روع من هذا النوع 

أو السماح له بالتحقق.
وينق��ص هذا الرئي��س األهوج أن يعل��م أن هناك 
مقاوم��ة في فلس��طني عصّية عل��ى االقت��اع، ولديها 
فع��ل حقيق��ي ال ي��زال يعم��ل عل��ى األرض، فضاً عن 
وج��ود معارض��ة لدى ق��وى األمة احلّية ق��ادرة على 
الوقوف في وجه هذا املش��روع الذي ال يتمتع بأسس 
للنج��اح. كذلك فإن هن��اك ربيعاً عربي��اً كامناً وقادراً 
على استعادة نفسه ومواجهة الثورات املضادة التي 
ال متلك شرعية شعبية حقيقية حتى اآلن! وفضاً عن 
هذا، ال تزال القوى املنافس��ة لهيمنة ترامب في العالم 
تعمل وتتصدى ملش��روعه، وحتاول أن توجد لنفسها 
دوراً فاع��اً مب��ا أن الهيمن��ة والتفرد قد ول��ى زمنهما، 
فهن��اك ق��وى دولي��ة صاع��دة )الص��ني والياب��ان(، 
وأخ��رى موجودة فعاً )أوروبا(، وقوى ثالثة حتاول 
اس��تعادة دوره��ا ومجده��ا )روس��يا(، وهن��اك قوى 

أخرى تتمتع بنفوذ إقليمي واسع )إيران وتركيا(.{

بقلم: ماجد أبو دياك

الصومال.. حملة تشويه مغرضة.. دون مبّرر!
الصوم��ال  ب��ني  الدبلوماس��ية  األزم��ة  من��ذ تفج��ر 
واإلمارات، وإعان األخيرة إغاق معس��كراتها التدريبية 
ومش��افيها في كل من مقديش��و وبونتاند، ال يزال إعام 
اإلم��ارات ومصر يهاجم الش��عب الصومال��ي واحلكومة 
الفيدرالية، من دون اكت��راٍث مبعايير اإلعام ومتطلباته 
املهنية واملوضوعية، في مقاالت وتقارير طويلة بعناوين 
فضفاضة أحياناً، وأخرى مبهرة، لكنك تكاد ال جتد أدنى 
ش��يء م��ن القيم��ة اخلبري��ة أو التحليلي��ة، فه��ي مجرد 
معلوم��ات فارغ��ة ودعايات ال أس��اس لها م��ن الصحة، 
بل يدخلك بعضها في نوبة ضحك، فقد تش��ابهت عليهم 
أوض��اع الصوم��ال، وش��خصياته الرئيس��ية وتاريخ��ه 
وقبائل��ه، حتى أن هناك من ادعى أن��ه جنا بأعجوبة من 

قبضة القراصنة، تفاخراً أو دفعاً بظروف غامضة. 
أما اإلعام الصومالي، وخصوصاً اإلذاعات والقنوات 
احمللية، فا حتركه تلك الهجمات اإلعامية. وحدهم فقط 
النش��طاء في مواقع التواص��ل االجتماعي يجابهون قوة 
إعامية مت تكليفها بتش��ويه صورة الصومال، وإلصاقه 
ب�»الفوضى األمنية والفشل والقرصنة«، من أجل دغدغة 
العواطف وتألي��ب الرأي العام الصومالي على احلكومة 

الفيدرالية. 
واإلخوجني��ة  والقرصن��ة  اإلره��اب  وس��م  زال  م��ا 
مصطلح��ات ثاث��ة ال تف��ارق مقاالت كت��اب عدة صحف 
ومواقع عربي��ة، أبرزها املصري��ة واإلماراتية، فالصراع 
اإلمارات��ي الصومال��ي مفه��وم ف��ي س��ياقاته وظروف��ه 
وخلفياته، وس��تنتهي األزمة بني البلدين قريباً، وستحل 
باملفاوضات، كما عّودتنا السياس��ات الدولية اخلاضعة 
ملصال��ح ال��دول. لك��ن املري��ب ج��داً أن يتهك��م اإلع��ام 
املص��ري صباح مس��اء، على الصوم��ال ومواطنيه، على 

الرغ��م م��ن التاري��خ السياس��ي والتع��اون الوثي��ق بني 
مقديش��و والقاهرة، والعاقات التي لم تشهد يوماً فتوراً 
دبلوماس��ياً، بل كان الصومال ينحاز ملصر في قضاياها 
السياس��ية واملائي��ة، ب��ل وق��ف معها بع��د أن حوصرت 

عربياً في أعقاب »كامب ديفيد« عام 1978.
وعل��ى الرغم من متانة تلك العاقات، يظل الس��ؤال 
ملحاً: هل ه��ذا الهجوم اإلعامي املص��ري ضد الصومال 
منس��ق أم يتم توجيهه من دول أخ��رى أو بعبارة أخرى 
ه��ل هو م��ن صن��ف »اإلع��ام املأج��ور«؟ وإن كان كذلك 
م��ن املخجل أن يس��تمر هذا الهجوم م��ن بوابات إعامية 

مصرية عريقة على الشعب الصومالي. 
للهجمات اإلعامية اإلماراتية على الصوماليني، في 
نظر بعض املتابعني، ما يفس��رها، في توقيتها ومكانها، 
نتيجة تناحر دبلوماسي بني دولتني عربيتني لم تختلفا 
يوماً، وإن كان الصوم��ال مطأطئ الرأس أصاً، ولم يكن 
في موقٍف يس��مح له بأن يرفع صوته ض��د دولة عربية 
ش��قيقة، نظراً لظروفه السياسية املعقدة، وسوء أوضاع 
ش��عبه الذي يكافح من أجل تأمني قوت يومه، فاإلمارات 
ظلت عقوداً تدعم أش��قاءها في الصومال، وفتحت مراكز 
تعليمي��ة وصحي��ة، وكان دعمها مبثابة »الق��وة اخلّيرة 
أو الفاضل��ة« لدع��م الصوماليني، لكن س��جاالً سياس��ياً 
ودبلوماس��ياً عّك��ر صف��و اس��تمراره. وهذه دع��وة وزير 
الدولة ف��ي اخلارجية اإلماراتية، أنور قرقاش، إلى حوار 
مفتوح مع احلكومة الفيدرالية مبثابة سكب دلو من املاء 
على التوتر السياس��ي بني البلدين. كما أن تصريح وزير 
اخلارجي��ة الصومالي، أحمد عيس��ى ع��ود، بّدد مخاوف 
التصعي��د، ليش��ّرع فت��ح قن��وات التواصل م��ع أبوظبي 
إلنهاء األزمة الدبلوماس��ية، لكنه أكد أن اإلمارات أججت 

ن��ار األزم��ة السياس��ية الراهن��ة، بعقده��ا اتفاقيات مع 
حكومة انفصالية غير معترف بها دولياً. 

أيا كان الوضع الدبلوماس��ي املتفاقم بني الصومال 
واإلمارات، فإن حل األزمة الراهنة ضروري، فا الصومال 
مس��تغن عن اإلم��ارات، والعك��س صحيح نظ��راً للموقع 
االس��تراتيجي للصوم��ال، وألهمي��ة اإلم��ارات بالنس��بة 

لاقتص��اد الصومالي ال��ذي يعتمد على اس��تيراد معظم 
الس��لع الضروري��ة م��ن األس��واق اإلماراتية، فاس��تمرار 
وال  الدولت��ني،  مبصلح��ة  س��يضر  السياس��ي  اخل��اف 
أحد يرب��ح في حرب سياس��ية غير متكافئ��ة. وال يجلب 
اللجوء إلى اإلعام وتدش��ني صفحات إعامية في مواقع 
التواص��ل اإلجتماعي لتش��ويه ص��ورة الصومال منفعة 
سياس��ية، وال يرف��ع عنها قي��د أمنلة من الش��بهة. وإمنا 
هذه الهجمات اإلعامية من خال »تويتر« و«فيس��بوك« 
اخل��اف  س��تؤجج  اإللكتروني��ة  واملواق��ع  والصح��ف 
السياسي، وستترك أثاراً جانبية على عاقات الدولتني، 
فب��دل سياس��ة التش��ويه والتآم��ر واحلم��ات اإلعامية 
املغرض��ة عل��ى الصوم��ال وش��غبه، ال ب��د من سياس��ة 

إعامية أخرى.{

بقلم: الشافعي أبتدون

جرائم الكراهية«.
وقالت املنظمة في تقريره��ا، إن »ما يبعث على 
القلق بش��كل خ��اص حقيقة أن ال��وكاالت احلكومية 
الفيدرالي��ة حرض��ت عل��ى 35% من جمي��ع حوادث 

التحيز ضد املسلمني التي سجلت في عام 2017«.
وتابعت: »هذا ميثل مس��توى غير مس��بوق من 
العداء احلكوم��ي جتاه أقلية ديني��ة داخل الواليات 
الديني��ة  احلري��ة  قي��م  م��ع  ويتع��ارض   ، املتح��دة 

بأمريكا«.
ولفت��ت إل��ى أن »ه��ذه البيان��ات تظه��ر أن عدد 
احلوادث التي اس��تهدفت املس��لمني األمريكيني، مبا 
ف��ي ذل��ك األطف��ال والش��باب والعائات، ل��م يرتفع 
فحس��ب، بل أن تلك احلوادث كانت أيضاً ذات طابع 

عنيف بشكل متزايد«.

كش��ف مجلس العاق��ات األمريكية اإلس��امية 
»كير«، أن جرائم الكراهية ضد املسلمني في الواليات 
املتحدة زادت بنس��بة 15% في العام املاضي مقارنة 

بالعام 2016.
وأوض��ح املجلس في تقرير نش��ره على موقعه 
اإللكتروني بعنوان »املستهدف«، أن حوادث التحّيز 
ضد املس��لمني في الفترة نفس��ها زادت بنس��بة %17 

في جميع أنحاء الباد.
وسجل املجلس »300 جرمية بدوافع الكراهية 
ضد املس��لمني، في 2017، مقارن��ة ب� 260 في العام 
الذي س��بقه، فيم��ا زادت حوادث التحّي��ز من 2213 

إلى 2599 )حادثة( في نفس تلك الفترة«.
كما وّثق »144 حالة اعتداء استهدفت املساجد 
في الواليات املتحدة، 57 منها صّنفت ضمن حوادث 

منظمة أمريكية:
جرائم الكراهية ضد المسلمين ازدادت 15% في 2017
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نهضة أمة
من حصار الربيع العربي إلى حصار قطر

يعي��ش الوط��ن العرب��ي الي��وم فت��رة حرجة في 
تقييم��ه لتاريخ��ه احلدي��ث بع��د مئ��ة ع��ام م��ن وعد 
بلفور املش��ؤوم، الذي مّثل في ش��عور األم��ة العربية 
واإلس��امية أكب��ر حتدٍّ حض��اري ووج��ودي للضمير 

العربي.
لم يكن هذا الوعد في املخيال العربي واإلس��امي 
مجرد وعد اس��تيطاني ملشروع اس��تعماري معاٍد، بل 
كان في أساسه ضرباً لوحدة املصير لدى ساكني هذه 
الرقعة اجلغرافية املمتدة من اخلليج إلى احمليط، بكل  

تبعاتها السياسية والثقافية والروحية.
وبذلك تبدأ القصة التراجيدية لنهضة األمة التي 
حملت أحاَمها جموٌع وأفراد من كل طبقات هذا الوطن 
العرب��ي نحو حل��م واح��د، أال وهو نهضة ه��ذه الباد 
واخل��روج الفعل��ي م��ن اس��تعمار العق��ول والنفوس 
إلى اس��تقال ثقافي وحضاري فعل��ي، يقطع مع وهم 
اخلروج املادي لاس��تعمار الذي ساهمت فيه النخب 
احلاكمة، الت��ي تولت احلكم ُبعيد اخل��روج الظاهري 

للقوى االستعمارية.
ففترة اخلمسينات والستينات من القرن املاضي، 
وإن حملت في طياتها أحام الوحدة والعزة والكرامة، 
إال أن��ه س��رعان م��ا ذاب الطاء اخلارج��ي الذي كانت 
تتمس��ح به األنظم��ة الثورية في ذل��ك الوقت، وعرتها 
تناقضاُته��ا الداخلية ونقائُص غياب س��لطة القانون 

واهتراء منظومة احلكم السياسية.
لم تكن الهزائم العس��كرية أم��ام الكيان الغاصب 
إال بداي��ة انحصار لفك��رة األيديولوجيا الق��ادرة على 
اجلم��ع والتجني��د، ألنه��ا ببس��اطة أضعف��ت اجلبهة 
الداخلي��ة ولم تثق به��ا، ولم َتِع أن الش��عوب حتتاج 
إلى أن تثق بحكامها، وحتتاج كذلك إلى الش��عور بأن 
س��لطة القانون ومؤسس��ة الدولة -قبل أن تكون قوة 
غاش��مة- هي قوة حامي��ة لفردية ومواطنة اإلنس��ان 

العربي.
ل��م تتحقق هذه األحام حتى بعد ارتفاع أس��عار 
النفط في الس��بعينات، بل أنهكت احل��روب الداخلية 
أقالي��م الوط��ن العرب��ي الت��ي كانت تس��تجيب آنذاك 

للص��راع األيديولوج��ي الدولي ال��ذي أّججته احلرب 
الب��اردة، ولذلك ل��م تر ش��عوب هذه ال��دول في طفرة 
أسعار النفط حتسناً في معيشتها، وال حتى في ضمان 

أمنها املادي، فضاً عن أمنها السياسي واألدبي.
ولم يكن ظهور قناة اجلزيرة سنة 1996 إال نابعاً 
م��ن تقدي��ر يفيد ب��أن أوضاع النظ��م العربي��ة لم تكن 
عاكس��ة لواقعه��ا، بل ط��اردة لض��رورة التغيير الذي 
كان مطلب��اً ش��عبياً في الوط��ن العرب��ي، وتزامن ذلك 
مع ظهور كوادر سياسية جديدة في دولة قطر حاملة 

لفكر إصاحي وثوري لهذا الوطن العربي.
ربط��ت قط��ر بني ض��رورة االنفت��اح عل��ى العالم 
بعي��ون عربي��ة وحمل هم��وم قضاي��ا األم��ة، وفهمت 
أن اإلص��اح وضرورات��ه ميكن أن تق��وده دولة ضمن 
النظام الرس��مي العربي، بل إن واج��ب األمانة فرض 
عل��ى صان��ع الق��رار القط��ري آن��ذاك )األمير الس��ابق 
الش��يخ حم��د ب��ن خليف��ة آل ثان��ي( أن يحم��ل ل��واء 
اإلصاح احلضاري والثقافي والسياسي في منطقتنا 

العربية.
كان اإلع��ام إح��دى ركائ��ز ه��ذا امل��د اإلصاحي، 
وكان��ت قناة اجلزي��رة حاملة لفلس��فة اإلعام اجلديد 
املنفتح على شعوب املنطقة، وحاضنة لطاقات عربية 

من مشارب مختلفة سياسياً وفكرياً.
ل��م تك��ن الث��ورات العربي��ة مفاجئ��ة، ب��ل كانت 
محطة حتمية لهذا الزخ��م التوعوي الذي مثلته ثورة 
ت فيه األنظمة العربية  اإلعام العربي اجلديد، وتع��رّ
الرس��مية بتكلس أدواتها وإبقاء ش��عوبها على وتيرة 
الوه��ن املعرف��ي والسياس��ي، فانتفض��ت الش��عوب 

العربية وسقطت أنظمة لم تعد قادرة على احلياة.
وهنا قد ُيطرح الس��ؤال عن تقييم س��بع س��نوات 
م��ن الربيع العربي، وماذا جنت ش��عوبنا العربية من 

هذا الزلزال السياسي؟
ال أتص��ور أن عم��ر الث��ورات والتح��والت الفارقة 
ف��ي تاري��خ األمم تق��اس بع��دد الس��نوات؛ خاصة أن 

ه��ذا التحول السياس��ي واحلضاري -الذي بدأ س��نة 
2011- شهد حاالت مّد وجْزر عكست حجم التحديات 
واملخاطر التي مارسها أعداء هذا االنبعاث احلضاري 
لألم��ة، وجتلت في ث��ورة مضادة ليس على ش��عوبنا 
العربي��ة فقط ب��ل وحتى عل��ى أنظمة عربي��ة باركت 

وشجعت حترير شعوب منطقتنا.
ولذلك ال ميكن أن نفسر حصار دولة قطر الغاشم 
إال من هذه الزاوية التحليلية الدقيقة، وال ميكن أن منّر 
بدون أن نركز على فلس��فة التخريب السياس��ي الذي 
تنتهجه اإلمارات، والذي من خاله شهدت األمة بروز 
أط��راف جديدة في لعبة الفس��اد السياس��ي واألدبي، 

اقترفت فيه كل املفاسد واالفتراءات.
ال أح��د يس��تطيع أن يزاي��د عل��ى صان��ع الق��رار 
السياس��ي القطري ال��ذي ضرب ُع��رض احلائط بكل 

احملاذير التي وضعها النظام العربي الرس��مي نفسه، 
من ترّدد وتغاٍض عن مس��اندة قضاي��ا األمة العربية 
واإلس��امية، وعلى رأس��ها قضية العرب واملس��لمني 
األول��ى قضي��ة األقص��ى وفلس��طني. ال أحد يس��تطيع 
أن ينس��ى أو يزاي��د عل��ى قطر ف��ي أنها ل��م تنس غزة 
اجلريحة واملكلومة بهمجية االعتداء اإلسرائيلي، التي 
وجدت في مشاريع قطر اإلحيائية واإلمنائية يد األمل 
ف��ي انبع��اث احلياة ف��ي قطاعها املكل��وم، إذ لم يتردد 
صانع القرار السياسي في قطر في دفع فواتير احلياة 
الت��ي تتع��دى فات��ورة الكهرباء في قطاع غ��زة بل في 
كل فلس��طني. كل هذه السياسات -التي قدمتها قطر- 
أثارت عليها دوالً عربية تشارك قطر اجليرة والتاريخ 
املش��ترك، فقررت بكل صافة أن تفرض -في س��ابقة 
لم يعرفه��ا تاريخ املنطقة- أول حص��ار لدولة عربية 
شقيقة في ش��هر رمضان، 
وهو حصار سقطت فيه كل 
معايير األخاق واألعراف. 
وبذل��ك تأكد فعلي��اً أن هذا 
النظ��ام العرب��ي الرس��مي 
لن يبقى طوي��اً حتى وإن 
إس��رائيل،  عن��ه  رضي��ت 
وهو بذلك يؤكد أيضاً -من 
حي��ث ال ي��دري- أن فك��رة 
حص��ار دولة قط��ر لم تكن 
الربيع  إال امتداداً حلص��ار 

العربي.{

بقلم: ياسر ذويب

وزير الخارجية السوداني
إقالة ترامبّية

بقلم: ياسر محجوب احلسني 

قبل مدة عزل الرئيس األمريكي دونالد ترامب وزير خارجيته بتغريدة على حس��ابه في تويتر، 
وحينه��ا بدت العاصمة األمريكية واش��نطن مدين��ة »لئيمة جداً«، هكذا وصفه��ا الوزير املقال ريكس 
تيلرسون ُبعيد إقالته وسط تصفيق مدّو مِمن حضر خطبته الوداعية أمام موظفيه، وقال تيلرسون 
وه��و يح��اول لعق جراح��ه: »أود أن أطلب م��ن كل واحد منك��م التصرف بلطف جت��اه اآلخر ولو ملرة 

واحدة على األقل في اليوم«.
في اخلرطوم أقيل وزير اخلارجية الس��وداني إبراهيم غندور في األسبوع املاضي، ُبعيد حديث 
صريح أدلى به في البرملان، تناول غندور مس��ألتني أساس��يتني: األولى موضوع النزاع الس��وداني 
املصري حول حايب، واملس��ألة الثاني��ة األزمة املالية التي تضرب وزارته وتصيبها بالش��لل التام. 
يبدو أن حديث الصراحة في املس��ألتني قد أغضب الرئيس عمر البش��ير، فس��ارع بإقالة الرجل الذي 
اعتبر أفضل وزير خارجية مير على منصب وزير اخلارجية الس��ودانية، الذي تعاقب عليه نحو 27 

وزيرا منذ االستقال عن بريطانيا عام 1956.
في موضوع حايب قال غندور بش��كل حازم، إن 
وجود اجليش الس��وداني داخل مثل��ث حايب تأكيد 
لس��يادة الس��ودان عليه. وأش��ار إلى تقدم الس��ودان 
بش��كوى ملجل��س األم��ن ض��د مص��ر بع��دم ش��رعية 
االنتخاب��ات الت��ي أجريت في حايب، مش��يراً إلى أن 
حايب ظلت القضية األبرز في كل لقاءات املس��ؤولني 

من اجلانبني.
في املس��ألة الثانية ش��كا غندور مبرارة من عدم 
س��داد وزارة املالي��ة لروات��ب البعثات الدبلوماس��ية 
السودانية، وإيجارات مقارها ملدة سبعة أشهر، األمر 

الذي يهدد بشلل تام لوزارته.
ولع��ل م��ن تناقض��ات أوض��اع وزارة اخلارجية 

ش��كوى غندور من تدخات في عمل وزارته وسحب ملفات من صميم اختصاصها لتسند إلى جهات 
خارج الوزارة. ويتمثل اخللل في اس��تمرار سفارة للس��ودان في العاصمة اليمنية صنعاء مفتوحة، 
رغم أَنّ الس��ودان عضو في التحالف العربي، ويشارك اجليش السوداني في احلرب باليمن. بيد أن 
املدهش حقاً أن هذه الس��فارة ليس��ت في صنعاء، حيث انتقلت إلى العاصمة السعودية وبالتحديد 

في الرياض.
لقد كانت إقالة غندور مدّوية أش��علت مواقع التواصل االجتماعي، وألول مرة يكون املعارضون 
واملوالون على قلب رجل واحد، ويتفقون على كفاءة الرجل ومتّيز أدائه خال الس��نوات الثاث التي 
ش��غل خاله��ا هذا املنص��ب اخلطير. واتفقت اآلراء على أن غندور لم يخس��ر ش��يئاً بل اخلاس��ر كان 

الوطن. وكتب أحدهم قائاً: »من يبلغ البشير أن الليلة ليلة حزن وطني«.
ويع��د وزير اخلارجية األس��بق مصطفى عثمان إس��ماعيل األطول بقاء في ال��وزارة، حيث مكث 
س��بع س��نوات. وتعتبر مدة غندور )3 س��نوات( هي متوس��ط بقاء وزراء اخلارجية في مناصبهم. 
وكانت مدة زعيم حزب املؤمتر الش��عبي الراحل الدكتور حسن الترابي كوزير للخارجية عام 1989 

هي األقل، ولم تكمل شهراً واحداً.
ولعل إقالة غندور ميكن أن تلقي بظالها على ملف العاقات السودانية األمريكية، وكان الرجل 
يج��د قبوالً م��ن جانب اإلدارة األمريكية، ووصفت ش��بكة »بلومبيرج« األمريكية غندور حني تس��لمه 
وزارة اخلارجية في 2015 بأنه »رجل أكادميي، وليس��ت لديه خلفية عسكرية أو أمنية أو دينية، ما 
يعني أنه قد يكون شخصية براغماتية في احملادثات مستقباً مع الواليات املتحدة، وبالفعل أحدث 
الرجل اختراقاً غير مس��بوق في العاقات األمريكية الس��ودانية، متثل في رف��ع العقوبات األمريكية 
بعد ما ظلت مفروضة نحو عش��رين عاماً، وكانت أمام غندور مهمة أخرى هي رفع اسم السودان من 
القائم��ة الس��وداء اخلاصة بالدول التي تصنفها واش��نطن دوالً داعمة لإلره��اب. ويبدو أن هذا امللف 

سيكون عصياً على من يخلف غندور في ظل ظروف تبدو أكثر تعقيداً من ذي قبل.{

إنذار أممي: إدلب على موعد مع الجحيم
عل��ى هام��ش مش��اركته ف��ي مؤمتر 
بروكس��ل لدع��م س��وريا، ح��ث مبع��وث 
األمم املتحدة س��تيفان دي ميس��تورا يوم 
الثاثاء املجتم��ع الدولي عل��ى احليلولة 
دون كارث��ة إنس��انية جديدة ف��ي منطقة 
الفصائ��ل  عليه��ا  تس��يطر  الت��ي  إدل��ب 
املعارضة، ويرجح أن تكون الهدف القادم 
لنظام بشار األسد. وقال دي ميستورا في 
اجتم��اع للمانحني في بروكس��ل إن إدلب 
قد تواجه مصير حلب التي س��يطر عليها 
النظام في هجوم بدعم من روس��يا أواخر 
الت��ي  الش��رقية  والغوط��ة   ،2016 ع��ام 

استعادها مطلع نيسان احلالي.
وف��ي مؤمت��ر صحف��ي عق��ده م��ع وزي��رة 
خارجية االحت��اد األوروبي فيديريكا موغيريني 
ق��ال دي ميس��تورا: »كن��ا وال ن��زال قلق��ني إزاء 
اجلانب اإلنساني في إدلب، ألنها التحدي الكبير 

اجلديد مع 2،5 مليون شخص«.
وأض��اف: »بالطبع لن تصدقوا أن جميعهم 
إرهابيني، ففيهم النساء واألطفال واملدنيون، لذا 
نأمل أن تكون هذه مناس��بة لضم��ان أال تتحول 
إدل��ب إل��ى حل��ب جدي��دة أو الغوطة الش��رقية 

اجلديدة«.
وب��دأ االحتاد األوروب��ي واألمم املتحدة يوم 
الثاثاء مؤمتراً يس��تمر يومني يدعو إلى التبرع 
لصالح س��وريا وإحي��اء عملية جنيف للس��ام 
املتعث��رة، م��ع دخ��ول الن��زاع الس��وري عام��ه 

الثامن.
اخللوة األممّية

وقال دي ميس��تورا إن »اخللوة« التي دعي 

إليه��ا مجل��س األمن ف��ي مزرع��ة معزول��ة على 
الطرف اجلنوبي للس��ويد بشأن سوريا خفضت 
»درجة احلرارة«، لكنها فش��لت في التوصل إلى 

حل سياسي.
وتس��اءل: »لكن هل أثمر ذلك حل االنقس��ام 
في مجلس األمن إزاء سوريا أو جتنبه؟« ليجيب 

:»ال. إنها أكبر مشكلة تواجهها األمم املتحدة«.
ودع��ا دي ميس��تورا موغيرين��ي وروس��يا 
وإيران وتركيا إلى بذل املزيد من اجلهود للتوصل 
إل��ى وق��ف إلط��اق الن��ار. وقال��ت موغيرين��ي: 
»الرسالة الرئيس��ية هي أن سوريا ليست رقعة 

شطرجن، وليست لعبة جيوسياسية«.
وتابع��ت: »أعتقد أن عليه��م )الدول الثاث 
املش��اركة ف��ي مباحث��ات أس��تانا( لي��س فق��ط 
مس��ؤولية ب��ل إن لهم كذلك مصلح��ة في إجناح 
وق��ف إطاق الن��ار«. وأش��ارت إلى أن الش��عب 
السوري هو صاحب احلق في تقرير مصيره.{
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وحمايته��ا.  وبصره��ا 
لتتجم��ع تل��ك العناصر من 
مختل��ف الفصائل في نطاق 
يق��ع  ث��م  واح��د،  جغراف��ي 
عبء إغاق��ه وتطويقه على 
القوة العربية التي ستوجد 
ف��ي  أو  النط��اق  ه��ذا  ف��ي 
محيط��ه. ليصي��ر الوض��ع، 
ف��ي النهاية، تصدي��اً عربياً 
عربي��اً  وتصدي��اً  إلي��ران، 
املعارضة  جلماع��ات  أيضاً 

املسلحة. 
ولصعوب��ة االعتم��اد عل��ى الع��رب وحده��م في 
التص��دي لتركي��ا، بحك��م تباي��ن العاق��ات التركي��ة 
العربية ب��ني التقارب والتنافر، تقوم واش��نطن حالياً 
بتقوية قوات س��ورية الدميقراطية )الكردية( لتلعب 
دور حائط الصد أمام أنق��رة، إذا لم تقم القوة العربية 
به��ذه املهمة كما يجب. لتصبح تركي��ا أمام خط دفاع 
م��زدوج كردي وعرب��ي، يحول دون متّدده��ا أكثر مما 

يجب. 
املس��كوت عنه ف��ي ذلك كل��ه، أنه بدالً م��ن تدّخل 
عربي إلزاحة بش��ار أو حماية الشعب السوري، صار 
التدخ��ل العرب��ي املطلوب ج��زءاً من س��ورية جديدة، 
بش��ار ب��اق فيه��ا ومحص��ن بحماي��ة روس��ية ورضا 
أميركي. وش��رق أوسط جديد، إس��رائيل ستزداد فيه 
حصان��ة وحماية، ض��د إيران وضد تركي��ا، فضاً عن 

اجلماعات املسلحة.{

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

أَفُة الّلْعن
إّن أََشَدّ اأَلْخطار على اإلنسان آفاِت اّللسان، وما أَْكَثر هذه اأَلخطاء، وما أَشّرس َعْسكرها 
الذي ينقضُّ على املَْرء من داخل ِحْصنه، فُيحدُث فيه إيالمًا وَتْعذيبًا، وَهْدمًا وَتْخريبًا! وِإمّنا 

ُيَكبُّ الّناَس في النار على َمناِخرهم حصائُد أَْلِسَنِتهم.
ْمت، وَتْرُك الَهَزر، لذا َمَدح اإلس���الُم  م���ا ِمن س���بيٍل من ذلك اخَلَطر الداه���م إال طوُل الصَّ
نا اأَلْكَرم صلى الله عليه وسم  ُه من أَْحَسن الَفضائل، ودعا إليه وقال في ذلك َنِبيُّ الّصْمَت، وَعَدّ
ا« رواه الترمذي، وإن أيَس���َر الِعبادِة  ال���ذي ُأوِت���َي جواِهَر احلكم وجواِم���َع الَكِلم: »َمن َصَمت جَنَ

مُت وُحْسُن اخُلُلق. وأهوَنها على الَبَدن الصَّ
ورد ف���ي الُكت���ب القدمية )كم���ا ذكر صاِحُب َكليل���ة وِدْمنة( أّن أربعَة مل���وك اجتمعوا، وهم 
ن عنه  َم كلُّ واحٍد مّن���ا بكلمة تدوَّ مل���ك الهن���د والص���ني وفارس والروم، وقال���وا: ينبغي أن َيتَكلَّ
ْهر، فق���ال َمِلك الصني: »أنا على َردِّ ما لم أَُقْل أَْقَدُر مّني على َردِّ ما قلت«، وقال  عل���ى غاِب���رِ الَدّ
ن يتكّلم بالكلمة إن كانت له لم َتْنَفْعُه، وإن كانت عليه أَْوَهَنْتُه«، وقال  مِلُك الهند: »َعِجبُت مَمّ
ْم بها َمَلْكُته���ا«، وقال ملك الروم: »لم  َمل���ك ف���ارس: »إذا تكّلْمُت بالكلمة َمَلَكْتن���ي، وإذا لم أََتكلَّ
أَْنَدْم َقّط على ما لم أَُقْل، وقد َنِدْمُت على ما ُقْلُت كثيرًا«!. وهذا يدلُّ على َفضيلة الَصْمت عند 

امللوك، وأن أْفضَل ما استظَلّ ِبِه اإلنساُن لساُنه.
ْعن، وإخراُج اإلنس���ان من َرحمة الله  مة اس���تباَحُة الَلّ س���ان املَْذموم���ة واحملَرّ وم���ن آفاِت الِلّ

وُغْفراِنه.
لعن، جاء في احلديث  ْعن واَلّ كير على الذين ُيْطِلقوَن اأَلْلِسَنَة بالَطّ د اإلسالُم النَّ لقد َشَدّ
الصحي���ح: »لي���س املؤم���ُن ِبالطّع���ان وال اّللع���ان وال الفاِح���ش وال الَب���ذيء« رواه الترم���ذي. 
واّللْعاّنون يس���قطون في َنقيِضه بغيضٍة جتعُلهم ُيْحَش���رون يوَم القيامة على وصيلة ُعْظمى، 
وِنعم���ٍة ُفْضل���ى، يوّد كَلّ مؤمن لو ُيْكِرُمُه الله تعالى بأن يكون َمحظّيًا بها، وذلك ما ُيْعَرُف في 
حديت النبّي صلى الله عليه وس���لم َس���ِمَع أبا بكٍر وهو َيْلَعُن َبْعَض ِفْتياِنهِ، َفاْلَتَفت إليه وقال: 
اّنني.. َكاّل َوَربِّ الَكعبة! فأعتَق أبو بكر يومئذ رقيَقه، وأتى النبَيّ صلى  يا أبا بكر أِصّديقني وَلَعّ

الله عليه وسلم وقال: ال أَعود! رواه ابن أبي الدنيا.
ْع���َن ف���ي حقيقت���ِه هو ُحْكٌم على الل���ه عّز وجل بِإْبعاِد املَْلعون وط���رِده من َرْحَمِة الله  إّن اللَّ
ع���اٌء مبعرفِة الْغيب الذي  وَعْف���ِوه، وه���ذا تأَلٍّ على الل���ه ال ينبغي أن يكوَن ألحد، كما أن هذا إدِّ
أَْخفاُه اللُه على الِعباد، واللُه تعالى ال ُيْطِلُع على غيبه أحدًا إال من اْرَتضى من َرسول.... وقد 
ج���اء ف���ي احلدي���ث الصحيح: »َمن الذي َيتأَلى علي أَْن ال أغفَر ِلُف���الن، فإني قد غفرُت ِلُفالن 
د َمْوُته على الُكْفر، أو من  ْعَن إال مل���ن تأَكَّ وأَْحَبط���تُّ َعَمَل���ك«! رواه مس���لم. وال َيِصّح أن يكوَن اللَّ
َثَبَتْت َلْعَنُته َش���ْرعًا كقوله: ِفرعون وهامان َلَعَنُهما الله. وال َيِصْح أن ُيْلَعن أََحٌد ِبذاته ولو كان 
عل���ى الكفر، أو كان فاِس���قًا ُمْبتِدعًا، ألنه رمبا تاب وَصل���ح ديُنه، وَلِقَي َرَبه راضيًا َمْرضيًا، وكان 
���ّنة أن الصحاِبّي »ُنَعْيمان« ش���ِرَب  عن���د الل���ه تعالى في َمق���اٍم أَعلى من الِعِنِه، وقد ورد في السُّ
ُه النبيُّ صلى الله عليه وس���لم عدة مرات، فق���ال بعض الصحابة: َلَعَنُه الله، أما  اخلم���ر، َفَحدَّ
أَْكَثر ما َيْؤَتى به، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: »ال َتُقْل هذا فإنه ُيِحبُّ الله ورسوَله،! رواه 

يطان على أخيك!« رواه ابن عبد البر. ابن حبان، وفي رواية: ال َتُكن َعْونًا للَشّ
���رُع أن يكون إطالُق الّلْعِن على اأَلوصاف أو على اأَلْجناس املعروفة  ُص به الشَّ والذي ُيَرخِّ
كقول���ك: َلْعَن���ُة اللِه على الظاملني، أو على الفاِس���قني، أو على ُمْس���َتِحلي احل���َرام، أو على أهل 

با... الُفجور وأََكلِة الرِّ
َة بغي���ر َنْفس ال ُيْس���َتباُح َلْعُنه، فلعله  إن املج���رم القاتل في اإلس���الم الذي َقَتَل نفس���ًا زكيَّ
يتوب قبل أن ميوت فَيْعِصم َنْفَس���ُه، و ُيَحّصن ِعْرَضه، فهذا َوْحِش���ّي قاتل أََسِد الله َحْمزة رضي 
ا َفجيعة، ه���ذا الَعْبُد القاَتل قد  الل���ه عن���ه، الذي ُفِجَع النبيُّ صلى الله عليه وس���لم مبوته أميَّ

تاب وَحُسَنت توبُته، ودخل مجاهدًا في جيش ُأسامة.

لماذا قوات عربّية في سورية؟
م��ع  جت��ري  مش��اورات  ع��ن  واش��نطن  كش��فت 
أطراف عربية، لبحث فكرة إرس��ال قوات إلى سورية. 
وبينم��ا يقت��رب املش��هد م��ن تبل��ور س��ورية جديدة، 
تس��تمر الوالي��ات املتح��دة األميركي��ة ف��ي سياس��ة 
ترتي��ب األوض��اع وإدارة األزم��ة عبر أط��راف أخرى. 
تركت روس��يا تتدخل للقي��ام مبهمة ضرب اجلماعات 
املس��لحة. وضغطت على تركيا لتس��اهم في حتجيم 
الدواع��ش، وزحزح��ة مناط��ق نفوذه��م إلى الش��رق، 
وتت��رك إلس��رائيل مهمة منع إي��ران م��ن تقوية حزب 
الله، أو نقل نقاط التمركز االس��تراتيجي والتسليحي 

اإليراني إلى جنوب لبنان. 
واس��تمراراً ف��ي سياس��ة التفويضات والس��ماح 
لل��وكاء والفرقاء بلعب الدور املائ��م لكل منهم، الذي 
يلب��ي مصاحل��ه أيض��اً، تس��تعد واش��نطن لتش��كيل 
املرحل��ة التالي��ة، مرحلة ترتي��ب الوض��ع النهائي أو 
ش��به النهائ��ي ف��ي س��ورية. لي��س بالض��رورة وفقاً 
لرغب��ات وتصورات أميركية منف��ردة، وإمنا في ضوء 
مواق��ف األط��راف األخ��رى وحتّركاتها، وما ستس��فر 
عنه الضغوط واملساومات اجلارية حالياً. وهنا تأتي 
إمكانية االستعانة باألصدقاء واألطراف األخرى التي 

كانت أدوارها غير مرغوب فيها أو مؤجلة. 
كان��وا  الذي��ن  الع��رب  حتدي��داً،  هن��ا  املعن��ّي 

مستبعدين من امللف السوري. وطاملا حاولوا من دون 
جدوى، االضطاع بدور فاعل في األزمة الس��ورية من 
بدايتها. ولعل القارئ يتذّكر أن جامعة الدول العربية 
حتّركت، ف��ي بدايات األزمة، وش��كلت بعث��ة مراقبني 
عرب، كان��ت األولى م��ن نوعها في التاري��خ العربي، 
غير أنه مت إفش��الها وإنهاء مهمته��ا بأيٍد عربية أيضاً، 
األمر الذي أفس��ح املجال واس��عاً أم��ام التدخات غير 
العربية، سواء اإلقليمية أو العاملية. ومع نزوع األزمة 
نحو العس��كرة، وحت��ّول الث��ورة الس��لمية إلى حرب 
ش��املة، فقد العرب ف��رص التدخل والتأثير املباش��ر. 
املعارض��ة،  جماع��ات  بدع��م  عربي��ة  دول  واكتف��ت 

وبعضها اآلخر بدعم نظام بشار. 
اآلن ص��ار العرب مدعوي��ن إلى التدخل املباش��ر 
العلن��ي، وممارس��ته دوراً مرس��وماً ومح��ّدد اإلط��ار 
واألهداف. من وجهة نظر واش��نطن، حتتاج اخلريطة 
ف��ي بع��ض  إل��ى دور عس��كري  الس��ورية اجلدي��دة 
املناط��ق، لضمان عدم متّدد أطراف بعينها في الداخل 
السوري، خصوصاً تركيا التي قبلت واشنطن تدّخلها 
املباش��ر على مضض، في مقابل تبديل املوقف التركي 
من بقاء األس��د. لكن انعدام الثقة بني أنقرة وواشنطن 

يدعو إل��ى ضرورة وجود طرف ثال��ث، ليكون مبثابة 
عازل ومحّجم للتوس��ع الترك��ي احملتمل، وليس فقط 

ضامناً لتثبيت اخلريطة اجلديدة. 
لكن ال��دور العربي املأم��ول أميركياً ال يس��تهدف 
تركيا وحدها، بل إنها ليس��ت الهدف األساس. فاألهم 
هو منع إيران م��ن وصل نفوذها في الع��راق بأذرعها 
في لبنان، عبر س��ورية. فا يكتمل »الهال الش��يعي« 
الذي حت��ّدث عنه العاه��ل األردني، عبد الل��ه الثاني، 

قبل سنوات. 
ثّم��ة مهمة أخ��رى للحض��ور العربي العس��كري 
املنتظر في سورية، وهو التعامل املباشر مع اجلماعات 
املس��لحة، س��واء باالحتواء أو املواجه��ة. وهنا ميكن 
فهم ملاذا س��محت واش��نطن بخروج عناصر »داعش« 
وفصائل جهادية مس��لحة أخرى م��ن مناطق نفوذها، 
وترحيله��ا جهة الش��رق حتت س��مع جمي��ع األطراف 

بقلم: سامح راشد

حسبنا الله ونعم الوكيل
بقلم: محمد احمد حمود

قالها إبراهيم عليه الس��ام ملّا ألقي في النار فنّجاه الله منها. وقالها محمد عليه الصاة والسام 
ي��وم أح��ُد فنصره الله وأي��ده. وقالها خالد ب��ن الوليد ملّا التقى م��ع اعدائه أعداء الدي��ن، فقال له أحد 
املس��لمني الى أين امللتجى، إلى س��لمى وآجا – يعني الى اجلبلني؟ قال: بل الى الله امللتجى، فانتصر 

بإذن الله.
قاله��ا طارق بن زياد ملا س��بح في البحر وانتهى الى األندلس، فنصره الل��ه نصراً عظيماً. وقالها 

عقبة ابن نافع ملا وقف على احمليط األطلنطي ورأى البحر واألعداء، فنصره الله.
حس��بنا الله ونعم الوكيل، يقولها اليوم األبطال في كل مكان، وفي الش��ام على وجه التحديد، ملّا 
أتت قوى الشر بقّضها وقضيضها ودباباتها وصواريخها وطائراتها وميليشياتها، حتارب الله الذي 
فوق سبع سماوات، فخرجوا من املساجد مكّبرين مهللني يقولون: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا 
بنعمة من الله وفضل، وهم على موعد مع النصر باذن الله. شهيدهم في اجلنة، وحّيهم يعيش العزة 

والكرامة.
الله أكبر دّوت في نواحيها  وما أتوا بقعة إال سمعت بها    

وال رمى الروم إال طاش راميها ما نازل الفرس إال خاب نازلهم    
وق��ف قتيبة بن مس��لم لفتح كابل وما يواليه��ا، فقال أين العابد محمد بن واس��ع، قالوا هو يرفع 
إصبع��ه داعياً لله، يرّدد حس��بنا الله ونعم الوكيل، فبكى قتيب��ة القائد وقال: والله، إلصبع محمد بن 

واسع خير عندي من ألف سيف شهير ومن ألف شاب طرير.
حسبنا الله ونعم الوكيل، هي مفزعنا إذا ضاقت الكروب، وهي ماذنا إِذا عظمت اخلطوب.

هي الكلمة التي تقف على طرف اللسان حني يأخذ اخلوف واحلزن مكانه في القلب.
وهي العبارة التي تلوح أمامنا حني تنقطع وتتخلى عنا األسباب األرضية.

هي هتافنا حني نرى تسلط أهل الطغيان على رقاب املستضعفني.
حس��بنا الله ونعم الوكيل، هي س��لوانا إن قلّ��ت أموالنا، وجّفت موادنا، وش��ّحت مصادرنا.. فا 

شيء إال الله، ال حول إال حوله، ال قوة إال قوته، ال إرادة إال إرادته.
ُس��ّفه ن��وح في عقل��ه، وُزجر وُعِنّ��ف، حتى أيس م��ن قومه وضاق علي��ه كربه، فالتج��أ إلى ربه 
ُه أَِنّي َمْغلُوٌب َفاْنَتِصْر >، فجاءه اجلواب:  بالدع��اء <َفَكذَُّبوا َعْبَدَنا َوَقاُلوا َمْجُنوٌن َواْزُدِج��َر * َفَدَعا َرَبّ

ْيَناُه َوأَْهلَُه ِمَن اْلَكْرِب اْلَعِظيِم>. <َوَلَقْد َناَداَنا ُنوٌح َفلَِنْعَم امْلُِجيُبوَن * َوجَنَّ
ص��رخ قوم موس��ى: <إِّنا مَلُْدَرُكوَن>، فق��ال لهم موس��ى: <َكَاّ إَِنّ َمِعَي َرِبّي َس��َيْهِديِن>، فجاءه 

ْيَناُهَما َوَقْوَمُهَما ِمَن اْلَكْرِب اْلَعِظيِم>. اجلواب: <َوَلَقْد َمَنّنا َعلَى ُموَسى َوَهاُروَن * َوجَنَّ
يون��س بن متى ألقي في جلج البحار، وانقطع عنه الض��وء والنهار، فالتجأ إلى ربه <َفَناَدى ِفي 
ْيَناُه  َجْبَنا َلُه َوجَنَّ امِلنَِي>، فجاءه اجلواب: <َفاْس��تَ َحاَنَك إِِنّي ُكْنُت ِمَن الَظّ لَُماِت أَْن اَل إَِلَه إاَِلّ أَْنَت ُس��بْ الُظّ

ِمَن اْلَغمِّ َوَكَذِلَك ُنْنِجي امْلُْؤِمِنني>. 
��رُّ َوأَْنَت أَْرَحُم  ��ِنَي الضُّ  م��رض أيوب، وطال عليه الداء، ففزع إلى رب األرض والس��ماء <أَِنّي َمسَّ

الرَّاِحِمنَي>، فجاءه اجلواب: <َفاْسَتَجْبَنا َلُه َفَكَشْفَنا َما ِبِه ِمْن ُضرٍّ>. 
تعرضت ليوس��ف فتنة الش��هوات، فما عصمه من هذا الباء إال التعلق بالل��ه <َوإاِّل َتْصِرْف َعنَّي 

اِهلنَِي>. َكْيَدُهَنّ أَْصُب إَِلْيِهَنّ َوأَُكْن ِمَن اجْلَ
وه��ذا ما رب��ى عليه النبي  صلى الله عليه وس��لم صحابته الك��رام فقال لهم يوم��اً: <َكْيَف أَْنَعُم 
َوَصاِح��ُب الَق��ْرِن َقْد اْلَتَقَم الَق��ْرَن، َواْس��َتَمَع اإلِْذَن َحّتى ُيْؤَم��َر ِبالنَّْفِخ، َفَيْنُف��َخ>، فتأثر الصحابة مما 
س��معوا، حت��ى رؤي ذلك في وجوههم، فقالوا: كيف نقول يا رس��ول الله؟ قال: قولوا: <َحْس��ُبَنا اللُه 

َوِنْعَم الَوِكيُل>.
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يخّيرن��ا ب��ني أن نعايش احلرم��ان واإلهم��ال، وبني ان 
ننهض وان نطور بلدنا، خيارنا معروف وواضح«.

وحتدث ش��ديد ع��ن واقع ع��كار املزري، ب��دءاً من 
طرقاته��ا الهالكة، ومستش��فياتها البالي��ة، وصوالً الى 
تل��وث مياهه��ا اجلوفي��ة وأنهاره��ا وزراعته��ا، ومدى 
االهم��ال املستش��ري من��ذ س��نوات، داعياً ال��ى التوحد 
ح��ول الئحة عكار القوية الت��ي حتمل األمل لعكار وأهل 

عكار.
وأض��اف: »نح��ن في اجلماع��ة اإلس��امية حملنا 
منهج العيش املشترك واقعاً معاشاً بكل شفافية واتزان 
في التعاطي، وان العيش الواحد س��يكون متمثاً على 
أرض الواقع جنب��اً الى جنب مع أخي وصديقي جيمي 

جبور وأسعد درغام ورياض رحال«. 
وختم قائ��اً: »نحن ايها االخوة جميعاً، مس��لمني 
ومس��يحني، نعيش على ارض واحدة، ونشرب من ماء 
واحدة، ونتش��ارك الهموم واحلرمان والتهميش، أقول 
لك��م إن صنادي��ق 6 أي��ار س��تقول نعم للتغيي��ر ونعم 
لإلصاح ونعم لنهضة وطن... عش��تم، عاش��ت عكار، 

وعاش لبنان«.

الرائ��د على كل املس��تويات. وأكد حم��ود أن الوقت قد 
حان ليحظ��ى أبناء صيدا بحقهم ف��ي الوظائف داخل 
مؤسسات الدولة، وبإيجاد فرص عمل داخل مدينتهم 
وخارجها، وتفعيل احلركة التجارية فيها، إضافة الى 

أبسط بديهيات احلياة الكرمية.
وزار د. حم��ود من��زل احل��اج اب��و عم��اد الرحّيل 
بحضور أفراد العائلة، وتناقش معهم في االستحقاق 
كل  ودور  القادم��ة،  املرحل��ة  ومتطلب��ات  االنتخاب��ي 
مواطن في ممارس��ة حقه ف��ي االنتخابات الختيار من 
ي��راه األفضل واألنس��ب حلمل هموم املدين��ة وايصال 

صوت أبنائها.

اإلمنائية لبلدة دّدة وبلدات الكورة، إضافة إلى الش��أن 
االنتخابي.

وف��ي خت��ام جولته ش��كر الوزي��ر جبران باس��يل 
اجلماع��ة اإلس��امية على حس��ن اللقاء و االس��تقبال، 
وأثن��ى عليها بأنه��ا متتاز بخط االعت��دال والعمل على 

بناء وطن العدالة واملساواة وبناء اإلنسان.

يريدونه، أن يكون املواطن ال قيمة له عند الزعيم.
الفس��اد  عل��ى  قائم��ة  صفق��ات  أن  احل��وت  وأك��د 
والفضائ��ح اس��تطعنا أن نوقفها في الس��نوات املاضية، 

دون أن يقف إلى جانبنا زميل ملواجهتها.

قال مرش��ح اجلماعة اإلس��امية في عكار األستاذ 
محمد شديد، خال كلمة له في مهرجان التيار الوطني 
احل��ر االنتخابي، بحضور رئيس التي��ار الوزير جبران 
باس��يل، وأعض��اء الئح��ة »ع��كار القوي��ة« ف��ي مطعم 
»يل��دزالر« ف��ي بل��دة الكواش��رة  بع��كار، متوجه��اً الى 
وزير اخلارجية قائاً: »ألننا يا معالي الوزير نتش��ارك 
نف��س الهموم، وألننا نعاني م��ن نفس احلرمان، وألننا 
عل��ى مس��افة واحدة ف��ي هذا الوط��ن، وألننا نتش��ارك 
ف��ي كل بلدة وكل مدينة في لبن��ان، وألننا في اجلماعة 
اإلس��امية أصحاب أياٍد نظيفة أيض��اً، وألننا منذ اكثر 
من س��تني س��نة ونح��ن نب��ذل ونضحي ونعم��ل ألجل 
وطننا.. لذلك مددنا أيدينا اليكم ووجدنا يدكم ممدودة 

إلينا.. وسبقتنا يا معالي الوزير«.
وأض��اف: »ألننا نعيش في هذا الوطن، وألن بلدنا 
عزيز علينا.. ألننا نريد ان ننهض ببلدنا، وألننا منارس 
العيش املش��ترك واقعاً قبل أن نرفع شعاره، لذلك كله 
ي��ا معال��ي الوزي��ر ش��كلنا معكم الئح��ة ع��كار القوية، 
صنعنا عكار القوية ألننا سئمنا عكار الضعيفة، وعكار 
الهزيل��ة، وعكار احملرومة«، وق��ال: »ال نريد من أحد أن 

في إطار جوالته على 
زار  الصيداوية،  العائات 
الدكتور بس��ام حم��ود آل 
احل��دق بحض��ور عدد من 
وأصدقائه��م  أنس��بائهم 
ف��ي من��زل احل��اج محمد 
اللق��اء  تخل��ل  احل��دق. 
رم��زي  لألس��تاذ  تك��رمٌي 
احل��دق واملربي��ة عاي��دة 
احلدق مبناسبة إحالتهما 
على التقاعد، بعد مسيرة 

م��ن العط��اء في القط��اع التعليم��ي، وكانت مناس��بة 
ملناقش��ة اوضاع التعليم الرس��مي واخلاص، ولطرح 
بعض احتياجات هذا القطاع وضرورة دعمه، إضافة 
ال��ى تطوي��ر التعليم العال��ي، وخاصة ف��ي اجلامعه 
اللبنانية، التي تفتقر الى التخصصات العلمية أسوة 

بغيرها من فروع اجلامعة في لبنان. 
وتط��رق اللقاء الى الش��أن االنتخاب��ي وضرورة 
مش��اركة اجلميع في حتديد مستقبل املدينة من خال 
مشاركتهم في االنتخابات وحقهم في اختيار ممثليهم، 
وح��ق صي��دا ف��ي أن حتص��ل عل��ى فرص��ة للتغيي��ر 
والب��دء في طريق االس��تنهاض إلعادته��ا الى موقعها 

قام رئيس التي��ار الوطني احل��ر، وزير اخلارجية 
جبران باس��يل، ومرش��ح التيار في الكورة جورج عطا 
الله بزيارة مركز اجلماعة اإلسامية في دّدة - الكورة، 
حيث كان في استقباله مسؤول اجلماعة في دّدة احلاج 

حسن األيوبي وقيادة اجلماعة وحشد من األهالي.
القضاي��ا  م��ن  العدي��د  ح��ول  احلدي��ث  متح��ور 

اعتب��ر النائب الدكتور عماد احل��وت في لقاء لقطاع 
امله��ن احل��رة ومجموع��ة م��ن العائ��ات البيروتي��ة، أن 
القاعدة تقول إن املرء ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، لكن 
لألسف نحن في لبنان نفكر بطريقة مخالفة متاماً، وهذا 

ما عّودتنا عليه القيادات السياسية في البلد.
أكد احلوت أن القاع��دة احلقيقية هي أن املواطن إذا 
لم يكن بخير فلن يكون الزعيم بخير. وقال: لن ننجّر إلى 
خط��اب التجييش الطائف��ي واملذهبي، فلي��س دورنا وال 
دور املس��ؤولني أن نقات��ل الن��اس، بل أن نقات��ل من أجل 
الن��اس. وأس��وأ خيار ه��و جتييش الن��اس على بعض، 

وبعد االنتخابات جنلس إلى طاولة واحدة.
واعتب��ر احل��وت أن من��ع الهيمنة عن البل��د ال يكون 
بالش��عارات والتجيي��ش املذهب��ي والطائف��ي، وقال في 
كلم��ة ألقاه��ا خال اللق��اء إنه ال يق��وم اقتص��اد بلد على 
االس��تدانة، االس��تدانة تسمح للفس��اد بأن يعم، وهذا ما 

المرشح شديد: »صناديق 6 أيار ستقول
د. حمود يتابع زياراته للعائالت الصيداوية.. نعم للتغيير ونعم لإلصالح ونعم لنهضة وطن«

ويزور عائلتي الحدق وآل رحّيل

رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل
في زيارة لقيادة  الجماعة اإلسالمية في الكورة

د. الحوت: صفقات قائمة على الفساد والفضائح 
استطعنا أن نوقفها في السنوات الماضية

من جديد.
م��ن جهته أكد اخلليل العمل عل��ى خدمة املنطقة 

واحلد من األزمات التي تعانيها، وخدمة أهلها.
بدوره��ا أك��دت اجلماع��ة التع��اون م��ع اجلميع 
وانفتاحه��ا، والتواصل والتعاون م��ن أجل النهوض 

بهذه املنطقة ملا فيه مصلحة أبنائها.

اس��تقبلت قي��ادة 
اجلماعة اإلسامية في 
حاصبيا – مرجعيون 
في  مسؤولها  برئاسة 
املنطقة األستاذ وسيم 
األح��د  ي��وم  س��ويد، 
 )2 0 1 8 /4 /2 2 (
ببل��دة  مركزه��ا  ف��ي 
املرش��ح  الهباري��ة، 
النياب��ي  للمجل��س 
ع��ن املقع��د الش��يعي 

ف��ي دائرة اجلنوب الثالثة )وزير املالية( علي حس��ن 
خلي��ل، مع وفد مراف��ق، وذلك بحض��ور عضو املكتب 

السياسي للجماعة األستاذ وائل جنم.
ج��رى الت��داول بالش��أن االنتخاب��ي، وُعرَض��ت 
هم��وم املنطق��ة وش��جونها، وم��ا تعاني��ه م��ن إهمال 
وتقصير على كافة املس��تويات، والعمل للنهوض بها 

الجماعة اإلسالمية في حاصبيا ومرجعيون 
تستقبل الوزير علي حسن خليل

وأبنائه��ا. كذل��ك زار الدكت��ور حمود عائ��ات في حّي 
الوسطاني.

ق��ال  االنتخاب��ي  االس��تحقاق  م��ا يخ��ص  وف��ي 
حم��ود إن الفائز أياً كان لن يس��تطيع قلب الواقع مرة 
واحدة، مش��دداً عل��ى أن ذلك ل��ن يتحق��ق إال بتضافر 
اجله��ود والتعاون ب��ني السياس��يني واملجتمع املدني 
واملس��تثمرين لتفعيل احلركة االقتصادية والتجارية 

ومواجهة البطالة في املدينة.
ويتطل��ع حمود إلحي��اء دولة املواطن��ة وإنصاف 
أبناء صي��دا في الوظائ��ف الرس��مية، واالهتمام بفئة 
الش��باب من خال دعم الطاقات الش��بابية وتشجيع 

االندية واالنشطة الثقافية والكشفية والرياضية.

التق��ى الدكتور بس��ام 
وف��د  راس  عل��ى  حم��ود 
االس��امية  اجلماع��ة  م��ن 
مجموعة من رجال االعمال 
في مكتب الس��يد نادر عزام 
الوس��طاني  منطق��ة  ف��ي 
بصي��دا، وبحض��ور عض��و 
صي��دا  جت��ار  جمعي��ة 
كيان��ي،  ف��ادي  احل��ج 
وكان��ت مناس��بة للت��داول 

باالستحقاق االنتخابي.
وش��رح حمود خ��ال اللق��اء اهم بن��ود برنامجه 
االنتخاب��ي، متناوالً األوض��اع االقتصادية والتنموية 
والتجاري��ة ف��ي صي��دا، فضاً ع��ن موض��وع البطالة 
واالستش��فاء والقضاي��ا املعيش��ية الت��ي تثق��ل كاهل 

املواطن الصيداوي.
وم��ن ناحية اخرى زار حمود والوفد املرافق رجل 
االعم��ال القنص��ل وس��ام حج��ازي بحضور ش��قيقيه 
مبكتب��ه في منطقة س��ينيق، حيث ج��رى احلديث عن 
األوض��اع العامة في مدينة صي��دا، وتطرق اللقاء الى 
الش��أن االنتخاب��ي وضرورة مش��اركة اجلمي��ع بهذا 
االس��تحقاق في ظل تنافس ش��ريف بني أبناء العائلة 
الصيداوية الواحدة في سبيل حتقيق مصلحة املدينة 

لقاءات الدكتور بسام حمود في صيدا
مع عائالت بحّي الوسطاني
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الكرمي املوس��ى، ال��ذي اعتبر أن غزة ه��ي محور املؤمتر 
املنعقد اليوم، وعلى الرغم من االنهيار الصحي احلاد في 
القطاع فالثق��ة كبيرة بأبنائه، وخدمة العمل االنس��اني 

اليوم هي واجب على كل فرد في سبيل نهوض األمة.
اخلي��ري  للعم��ل  البرك��ة  جمعي��ة  ممث��ل  وأب��دى 
االبراهيم��ي  أحم��د  الش��يخ  اجلزائ��ر  ف��ي  واالنس��اني 
امتنانه على منحه فرصة مش��اركة ومس��اندة الش��عب 
الفلس��طيني، ففلس��طني ش��رف األم��ة ودعمه��ا واجب، 
مضيف��اً ب��أن اس��تقال اجلزائر ل��ن يكتمل اال باس��تقال 

فلسطني.
بع��د ذلك ش��رحت األس��تاذة دم��ا دميي��رل ممثلة 
اله��ال األحمر التركي دور اله��ال  التركي ودعمه الدائم 

لنصرة الشعب الفلسطيني على الصعيد الصحي.
م��ن جهته أك��د رئي��س جلن��ة الصحة ف��ي مجلس 
النواب اللبنان��ي، النائب الدكتور عاط��ف مجدالني، أن 
املجتم��ع اللبنان��ي بكامله، عل��ى الرغم من انقس��اماته 
الداخلية، يولي قضية فلس��طني وش��عبها أهمية كبرى، 
داعي��اً الى القي��ام بحملة اعامية كبرى تس��اهم في نقل 
الصورة الصحية املأساوية في فلسطني للعاملني العربي 
واألجنب��ي، غامزاً من قناة منظم��ة الصحة العاملية التي 

متلك إنهاء هذه األزمة الصحية.
أما ممث��ل مفت��ي اجلمهورية الش��يخ عب��د اللطيف 
دريان )القاضي الش��خ خلدون عرمي��ط( فنّوه بدور دار 
الفت��وى في احتض��ان القضي��ة الفلس��طينية، فا ميكن 
النبض أن يتوقف م��ا دام وجد الدعم الكافي من البلدان 
العربية واألجنبية. داعياً إلى دعم القضية الفلس��طينية 
بكاف��ة االمكانيات والوس��ائل املتاحة، فعل��ى الرغم من 
الوي��ات والدماء التي تنزف في العالم العربي س��تبقى 
القضية الفلسطينية هي القضية احملورية وهي الهدف.

من جهت��ه األمني الع��ام للجماعة اإلس��امية في 
لبنان األس��تاذ ع��زام األيوب��ي رفض االتهام��ات التي 
تكيله��ا قوى الس��لطة ملنافس��يها بأنه��م يعملون ضد 
مصلح��ة الوطن، وخدم��ة لفريق يدع��ون خصومته، 
ف��ي حني أنهم يتقاس��مون معه الس��لطة في احلكومة 
واملؤسس��ات واملكاس��ب والصفق��ات بكاف��ة أنواعها، 
عل��ى حس��اب الش��عب اللبنان��ي.. أض��اف األيوب��ي: 
»نخوض االنتخابات النيابية مع شركائنا في الوطن 
بهدف إيصال كتلة برملانية ق��ادرة على تغيير الواقع 
الراه��ن ووق��ف احملس��وبيات وبن��اء دول��ة اإلنس��ان 
القائم��ة عل��ى الع��دل واملس��اواة واحلري��ة والكرام��ة 

واالمناء املتوازن«.
وختم األيوبي: مستمرون في خوض االنتخابات 
النيابية في كل الدوائر، ونحتكم إلرادة شعبنا الطامح 
إل��ى تغيي��ر الطبق��ة السياس��ية الراهن��ة، داعي��اً إلى 
املش��اركة الكثيفة لتغيير املعادلة وانتخاب أصحاب  
القرار املس��تقل، فق��رار ش��عبنا في الس��ادس من أيار 
س��يكون حراً مستقاً، وس��يثبت لقوى السلطة بأنه ال 

يشرى وال يباع.

على أح��د، أو أن يّدعي أنه أكث��ر وطنية أو بيروتية 
من اآلخر، فاخلطاب الذي يعتمد قاعدة إما أن تكون 

معي او أنت خائن غير صحي ومرفوض.
واس��تنكر احلوت أحداث الش��غب التي وقعت 
ف��ي األس��بوع املاض��ي والت��ي كان القاس��م فيه��ا 
جميع��اً مجموع��ة تنتم��ي الى تي��ار معني، مش��دداً 
عل��ى أن االس��تهداف لم يك��ن فقط لائح��ة بيروت 
الوطن، بل هناك عملية ترويع ممنهجة للمواطنني، 
مش��اكل متكررة، وخيم منتش��رة على كل األرصفة 
ف��ي بي��روت، اقت��اع كل ص��ور ويافط��ات اللوائح 

املنافسة.

التمثيل، فل��م نبعهم كما فعل الكثير من السياس��يني، 
ولم نتاجر بهم لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة«.

وخت��م عل��وان: »نفتخ��ر بثق��ة أهلن��ا باحلرك��ة 
اإلس��امية، وهذا يحّملنا مسؤولية أكبر لبذل اجلهود 
في س��بيل بقاء هذه الثقة املتجذرة التي لن يس��تطيع 

أحد الغاءها، كما هوّية وتاريخ طرابلس«.

م��ن  برعاي��ة   
مفت��ي  س��ماحة 
اجلمهوري��ة اللبناني��ة 
الش��يخ الدكت��ور عب��د 
دري��ان،  اللطي��ف 
بي��روت  ف��ي  افتتح��ت 
عند احلادية عشرة من 
 19 اخلمي��س  صب��اح 
نيسان فعاليات مؤمتر 
الصحي  القط��اع  دع��م 
ال��ذي  فلس��طني  ف��ي 

ينظم��ه »صندوق اخلي��ر - ب��دار الفتوى«، واملؤسس��ة 
.MEDICS الطبية العاملية

ش��ارك ف��ي املؤمتر رئي��س مجل��س الوزراء س��عد 
مفت��ي  فاكهان��ي،  عدن��ان  بالس��يد  ممث��اً  احلري��ري 
اجلمهورية اللبنانية الشيخ الدكتورعبد اللطيف دريان 
ممثاً بالشيخ القاضي خلدون عرميط، وزير اخلارجية 
اللبنانية جبران باس��يل، ممثاً بالس��فير علي املوسى، 
وزير اإلعام ملحم رياش��ي ممثاً بالس��يد إميل جعجع، 
رئيس جلنة الصحة في مجلس النواب اللبناني النائب 
الدكت��ور عاطف مجدالني، ش��يخ عق��ل طائفة املوحدين 
الدروز الش��يخ نعيم حس��ن ممثاً بالش��يخ سامي عبد 
اخلالق، علماء وأعضاء الس��لك الدبلوماسي في عدد من 

الدول العربية.
وبلغ عدد املش��اركني في امللتقى نحو 350 شخصاُ 

ميثلون عشرين دولة حول العالم.
ألقى رئي��س مجلس أمناء صن��دوق اخلير الدكتور 
الش��يخ زهير كب��ي كلمة رح��ب فيها باحلض��ور، معرفاً 
بعم��ل الصن��دوق في لبن��ان كمؤسس��ة متخصصة في 
دعم الشعب الفلسطيني، مشيداً بأهمية املؤمتر في دعم 

أهالي فلسطني عامة وغزة خاصة.
MEDICS أما ممث��ل املؤسس��ة الطبية العاملي��ة

األستاذ عماد عمر، فناشد منظمات املجتمع الدولي لدعم 
القطاع الصحي في فلس��طني وإلنه��اء األزمة القائمة في 

القطاع.
بدوره ممثل مؤسس��ة الرحم��ة العاملية في الكويت 
الدكتور وليد العنجري ش��دد على أن نبض فلسطني لن 
يتوق��ف بفض��ل أصحاب اخلي��ر واألي��ادي البيضاء في 

العالم أجمع .
كلمة االغاثة االس��امية العاملية ألقاها األستاذ عبد 

في مهرجان حاشد نظمته اجلماعة اإلسامية في 
مس��رح »مجمع اإلميان التربوي« بطرابلس مبناسبة 
ذك��رى اإلس��راء واملعراج، ش��اركت في��ه فعاليات من 
مختلف ش��رائح املجتمع األهلي في طرابلس وأعضاء 
من الئحة القرار املس��تقل.. دعا الدكتور  وسيم علوان 
املرش��ح عن دائرة طرابلس/ الئحة القرار املس��تقل/
املواطن��ني للنزول بكثاف��ة لاقتراع في الس��ادس من 
أيار لتغيير املع��ادالت القائمة بحرية تامة، بعيداً عن 

املغريات املادية والضغوط األمنية.
أضاف الدكتور وس��يم علوان: »مرشحو السلطة 
بدأوا يش��ّوهون مرش��حي اللوائح املنافسة ويكيلون 
لهم االتهامات، ونحن نؤكد أن ترشحنا هو إلعادة بناء 
دول��ة القانون واملؤسس��ات ورفض التبعي��ة العمياء 
واحت��كار والء املدن والقرى، فش��عبنا واٍع وهو وحده 
من يحدد قراره وخياراته، ونحن جماعة إس��امية لم 
تتلط��خ دماؤها باحلرب األهلي��ة وال بجوالت العنف، 
ول��م تعم��ل على زج الش��باب ف��ي الس��جون لتحقيق 
مكاس��ب سياس��ية أو ش��خصية، فنحن من الش��عب 

ونعمل ملصلحته«.

ش��دد النائ��ب الدكت��ور عم��اد احل��وت على أن 
هناك م��ن يحاول أن يهيم��ن على ق��رار البلد وعلى 
قرار بيروت من خال قانون االنتخابات، والس��عي 
إلى وضع اليد على مقاع��د إضافية وهذا مرفوض، 
ولكن في املقابل هناك داخل الش��ارع الس��ني حالة 
متلمل من االداء السياس��ي وعدد من القرارات التي 

اتخذها الرئيس احلريري في الفترة االخيرة.
وأوض��ح احلوت ضم��ن برنامج ح��واري عبر 
إذاع��ة الفج��ر، أنه ف��ي مراح��ل عدي��دة وقفنا نحن 
والرئيس احلريري س��وية في وجه املشاريع التي 
تريد الهيمنة على البلد، لذلك ال يحق ألحد أن يزايد 

وس��يم  الدكتور  ق��ام 
علوان املرش��ح عن دائرة 
طرابل��س )الئح��ة الق��رار 
ف��ي  بجول��ة  املس��تقل( 
منطقة الزاهرية بطرابلس 
حي��ث التق��ى باملواطن��ني 
إل��ى مش��اكلهم  واس��تمع 
بأزمة  املتمثلة  وهمومه��م 
تأهي��ل  وع��دم  الس��ير، 
البنى التحتية، والتسرب 
وانتش��ار  املدرس��ي، 

املخالف��ات، إضاف��ة إل��ى رائح��ة النفاي��ات واالهمال 
املزمن.

وأكد الدكتور وس��يم علوان ملوق��ع الفيحاء عقب 
جولت��ه »أننا كنا وس��نبقى إل��ى جانب أهلن��ا، نحمل 
همومهم، وأن مختلف شرائح املجتمع التي نلتقي بها 
يوميا يؤكدون لنا اننا من ميثلهم كحركة إسامية حق 

مؤتمر في بيروت حول دعم القطاع الصحي
في فلسطين

الجماعة تنظم مهرجانًا حاشدًا في طرابلس 
بمناسبة ذكرى اإلسراء والمعراج

د. عماد الحوت: وضع اليد على قرار بيروت 
مرفوض وكذلك تخوين المنافسين

د. علوان: »نفخر بثقة أهلنا بالحركة اإلسالمية 
المتجذرة التي لن يستطيع أحد إلغاءها«

أنشطة

علوان: 
»لفك أسر 
ابن بلدة 
القلمون 

المختطف 
نزار زكا«

ألق��ى الدكتور وس��يم علوان )املرش��ح ع��ن دائرة طرابل��س( كلمة 
ف��ي الوقفة التضامنية مع اب��ن بلدة القلمون املعتقل من قبل الس��لطات 

اإليرانية »نزار زكا«.
وق��د اعتبر الدكتور وس��يم عل��وان أن ابناء بلدة القلم��ون اجتمعوا 
اليوم نصرة لهذه القضية اإلنس��انية حت��ت كلمة واحدة وصوت واحد، 

مطالبني مبعرفة مصير ابن بلدتهم.
أضاف علوان أننا عملنا على حجز مكان في الئحتنا البن البلدة نزار 
زكا، ليخوض معنا االستحقاق االنتخابي، إال أن ظروفاً حالت دون ذلك، 
وأن العمل جار بالتنس��يق مع بلدية القلم��ون وفعاليات البلدة بتحديد 
موع��د مع رئيس احلكوم��ة إلباغه بضرورة حترك احلكوم��ة اللبنانية 

إلطاق سراح ابن القلمون الذي ميثلنا جميعاً، نزار زكا.

اإلنت��اج ودع��م املزارع��ني أو اس��تثمار الينابي��ع وقن��وات 
املياه في الري، وإنش��اء الس��دود وش��ق الطرقات، متوقفاً 
عند غياب االهتمام الطبي وإنش��اء مستش��فى حكومي في 
أعالي ج��رود القضاء، يصلح ليكون مرك��زاً للتزلج وليس 

مستشفى.
وختم علوان قائاً: »آن األوان الهتمام الدولة مبناطقنا 
وقرانا، وهذا االهتمام لن يتحقق إال مبشاركتنا الكثيفة في 

السادس من أيار وانتخاب أصحاب القرار املستقل«.

بدع��وة من املرش��ح عن دائ��رة الضنية األس��تاذ عبد 
السام طراد، أقيم مهرجان انتخابي لائحة القرار املستقل 
ش��ارك فيه حش��د من فعالي��ات القضاء وذلك في مدرس��ة 

اإلرشاد )بلدة طاران( الضنية.
تخلل املهرجان كلمات ملرشحي الئحة القرار املستقل، 
منهم الدكتور وس��يم علوان املرش��ح عن دائ��رة طرابلس، 
فتس��اءل ع��ن أس��باب ع��دم اهتم��ام الدول��ة بق��رى قضاء 
الضنية وبلداته، س��واء من الناحية الس��ياحية وتصريف 

الدكتور وسيم علوان من الضنّية:
آن األوان لرفع الحرمان عن قرانا وبلداتنا 
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أث���ار احتج���اج اللواء جميل الس���ّيد على اس���تخدام رئي���س احلكومة لطائرة عس���كرية في 
جوالته االنتخابية ضحك وس���خرية كثير من اللبنانيني. فاستغالل املسؤولني ملقدرات الدولة 
وخزينته���ا أم���ر مأل���وف ومعتاد ف���ي املنطق اللبنان���ي، وال يس���تدعي أي اعتراض، رغ���م أنه في 
البلدان املتحضرة يس���تدعي تقدمي اس���تقاالت وإجراء حتقيقات. صحيح أن احتجاج املرش���ح 
جمي���ل الس���ّيد خلفيت���ه كيدية، وصحيح كذلك أن الس���يد يهمل كل االنتهاكات التي ميارس���ها 
فريقه السياس���ي بحق الس���يادة والقانون وكرام���ة الدولة، لكن ما قاله صحيح وكان يس���تدعي 

التأييد بدل السخرية والتنكيت.
مما ال ش���ك فيه أن القانون النس���بي الذي ستجري على أساس���ه االنتخابات أوسع متثياًل 
وأكثر عداًل من القانون األكثري الذي كان س���اريًا، لكن هذا ال ينفي أن ثغرات وس���لبيات كثيرة 
كانت تتطلب تالفيها وجتنبها. أبرز هذه الثغرات وأفدحها، هو السماح ملن في السلطة باملشاركة 
ف���ي املعرك���ة االنتخابية، وعدم وجود ما مينع من اجلمع ب���ني النيابة والوزارة. علمًا أن القانون 
االنتخابي نفسه يفرض على رئيس البلدية ونائبه االستقالة قبل فترة من موعد االنتخابات 
خش���ية اس���تخدامهما س���لطتهما مل���آرب انتخابي���ة، فكيف ه���و احلال بال���وزراء واملس���ؤولني في 

الدولة؟!
تخيلوا أن وزير الداخلية املكلف من الدولة بإدارة وتس���يير العملية االنتخابية واإلش���راف 
عليه���ا هو مرش���ح لالنتخابات، يقضي يومه في عقد لق���اءات انتخابية مبطاعم ومقاه ومنازل 
تنش���غل خالله���ا األجه���زة األمني���ة بقط���ع الط���رق وحماي���ة معالي���ه، ف���ي الوق���ت ال���ذي يكون 
ه���و منش���غاًل بالتروي���ج إلجنازات���ه بال���وزارة الت���ي يديره���ا. تخيل���وا أن وزير اخلارجية املرش���ح 
لالنتخاب���ات ورئي���س أح���د األحزاب التي تخوض معركة انتخابية على مس���توى لبنان يش���رف 
عل���ى اقت���راع املغترب���ني في اخلارج، ويدي���ر هذه العملية م���ن خالل الس���فراء والقناصل الذين 
يخضعون لس���لطته. تخّيلوا أكثر من ذلك، رأس الس���لطة يطلب من مجلس الوزراء تخصيص 
مالي���ني الدوالرات )من ميزانية الدولة وبالتالي جيوب اللبنانيني( لتأهيل وتزفيت طريق مير 
ف���ي الدائ���رة االنتخابي���ة التي يخوض فيه���ا احلزب الذي كان يرأس���ه معرك���ة انتخابية، وأحد 
أصه���اره مرش���ح فيها، بينما صهره اآلخر مرش���ح في دائرة ثاني���ة، وكل ذلك قبل أيام من موعد 
االنتخابات، ثم بعد ذلك يتغنى البعض مببدأ الفصل بني السلطات الوارد في الدستور)؟!(.

بعيدًا عن النزاهة والش���فافية، كيف ميكن لش���خص أن يقوم بوظيفتني في آن واحد، قبل 
الظه���ر يحضر اجتم���اع مجلس الوزراء، وبع���د الظهر يخطب في مجلس الن���واب منتقدًا أداء 
احلكوم���ة التي يش���ارك فيه���ا؟! نحن هنا ال نتحدث عن وزير أو وزيرين، ترش���حوا لالنتخابات، 
نحن نتحدث عن أن أكثر من نصف عدد مجلس الوزراء مرشحون، يستغلون مناصبهم الوزارية 

والسلطات والصالحيات التي متنحها إياهم حلشد الناخبني وتأييدهم. 
يفرض القانون االنتخابي سقفًا محددًا لإلنفاق على احلمالت االنتخابية، وهذا اإلنفاق 
يشمل كل ما تتطلبه احلملة االنتخابية من مصاريف، بينما ال يخضع املسؤولون في السلطة 
لهذا السقف، وبالتالي بإمكان الرئيس أو الوزير أن يطّل كل يوم علينا كي يخبرنا عن إجنازاته، 
بإمكانه أيضًا أن يخصص املاليني من صندوق وزارته للمناطق التي يخوض فيها االنتخابات، 

وكل ذلك حتت سقف القانون.  
النزاهة ال تتحقق بالفصل بني الوزراة والنيابة فقط، بل بتش���كيل حكومة من ش���خصيات 
مس���تقلة غير حزبية تكون مهمتها الرئيسية اإلشراف على إجراء االنتخابات، فحزب الله كان 
س����ّباقًا ال���ى الفصل ب���ني الوزارة والنيابة، رغم ع���دم وجود نص في القان���ون يلزمه بذلك. لكن 
ذلك لم مينع استغالل السلطة، فقّدم وزير الشباب والرياضة، عضو في احلزب، إلى بلدة برجا 

منحة بقيمة 100 مليون ليرة عبر وساطة حليفه املرشح لالنتخابات اللواء علي احلاج)!!(. 
ف���ي األلع���اب الرياضية، يفرض القانون أن ال يكون احلكم والقضاة املس���اعدون له ينتمون 
ألحد الفرق املتنافسة. هذا ال يعني التشكيك بنزاهة احلكام والقضاة، ولكن تبرئة لصفحتهم، 
وإبعادًا لهم عن نزعات الهوى. فإذا كان هذا احلرص مطبقًا في ألعاب الرياضة، فكيف ال يكون 

في السياسة التي تتحكم برقاب البالد والعباد، والتي تفوح منها رائحة الفاسدين؟!

بقلم: أواب إبراهيم

مرحبًا نزاهة!!

كلمة طيبة

لم يع��د احلديث عن ح��ّق الع��ودة مرتبطاً 
حصرياً بالش��أن الفلس��طيني، ب��ل أصبح، منذ 
أعوام عراقي��اً، نتيجة الهجرة الكبيرة للعراقيني 
الس��ّنة من مناط��ق واس��عة في بغداد، بس��بب 
احلرب األهلية الداخلي��ة، ثم يتم احلديث اليوم 
عن حماية »حق العودة« للسوريني املهاجرين، 
األهلي��ة  احل��رب  بس��بب  مهّج��رون،  واألغل��ب 
الداخلي��ة، وبط��ش النظام والفوض��ى والرعب، 

إلى وطنهم. 
وف��ي ض��وء الوقائ��ع والتط��ورات الراهنة 
في س��ورية، ف��إّن إمكانية حتقيق ح��ق العودة 
ل��دى نس��بة كبي��رة م��ن الس��وريني املهّجري��ن 
)قراب��ة س��بعة ماي��ني(، ليس��ت أفض��ل ح��االً 
م��ن الفلس��طينيني، فهنالك ف��ي س��ورية عملية 
»هندسة دميغرافية« على أسس طائفية جارية 
بصورة متس��ارعة ومنهجية، وتؤدي في نهاية 
الي��وم إل��ى فقدان نس��بة كبي��رة من الس��وريني 

أماكهم ومنازلهم في سورية. 
حلل ه��ذه الوقائع، بدرجة كبي��رة، الكاتب 
والباح��ث الس��وري الصديق، س��ام الكواكبي، 
ف��ي ن��دوة إط��اق تقري��ر مه��م ملرك��ز كارنيجي 
لدراس��ات الش��رق األوس��ط، ُعق��دت األس��بوع 
املاضي في عّم��ان، بعنوان »أصوات مهّمش��ة.. 
م��ا يحتاجه الاجئ��ون الس��وريون للعودة إلى 
الوطن«، إذ قّدم الكواكبي تفصياً مهماً ملعطياٍت 
عدي��دة، منه��ا أّن نس��بة كبيرة من املن��ازل التي 
هّدمت في حلب ومدن أخرى ال تقوم على أساس 
امللكية، فهي أقرب إلى العش��وائيات والبناء غير 
القانوني واملنظم، لذلك يفقد س��ّكانها املهّجرون 
حّقهم فيها مبجرد ما ُقصفت وس��وّيت باألرض، 

وهذا ما حدث. 
وض��ع اليد على األماك واالس��تياء عليها، 
وبروز مافيات تشتريها بأسعار هزيلة، وتبيعها 
للسّكان اجلدد، على أسس طائفية، من الظواهر 
املنتش��رة املنهجية اليوم، ويع��ّزز هذه املنهجية 
اجلديدة املرس��وم العاشر الذي أصدره الرئيس 
السوري، بشار األسد، في شهر نيسان اجلاري، 
ال��ذي يقوم على حق الدولة ف��ي إعادة التنظيم، 
يس��مح بإحداث مناطق تنظيمية ضمن املخطط 
التنظيم��ي، يتم فيه��ا حصر امللكي��ات اخلاصة، 
وتس��جيلها من جديد في السجل العقاري، على 
أن يكون ه��ذا التس��جيل نهائياً ف��ي نهاية فترة 
الطعن املقدرة ب� 30 يوماً من تاريخ حصر أماك 

املنطقة اإلدارية. 
وبن��اًء على هذا املرس��وم، اجلمي��ع مطالب 

حق العودة سورّيًا
بعد أن كان فلسطينيًا فقط!

بإع��ادة تس��جيل ملكيت��ه العقاري��ة والزراعية، 
ومن ل��م يقم بذل��ك في امل��دة احملّددة يفق��د حّقه 
في ملكيته، ويستطيع تفويض أحد أقاربه، لكن 
هذه اإلج��راءات الضبابية س��محت بب��ث فوبيا 
لدى املهاجرين بفقدانهم ملكياتهم، ما اس��تغلته 
املافيات النش��يطة حالياً في شراء هذه امللكيات 
بأس��عار زهي��دة، وه��و م��ا ح��ّذر من��ه محامون 
ونش��طاء س��وريون معارضون بأّن ذلك وسيلة 
خلفي��ة غي��ر قانوني��ة، لتغيير امللكيات وش��راء 
املمتل��كات وإكم��ال عملية الهندس��ة الس��كانية 

اجلارية! 
فوق كل ما سبق، هنالك عوامل موضوعية 
عديدة متنع الس��وريني حالياً م��ن العودة. وقد 
أثبت التقرير أّن أغلبية الاجئني تشترط وجود 
حال��ٍة م��ن األم��ن لعودتها إل��ى وطنه��ا، وهو ما 
ل��م يتحق��ق برأيه��م إالّ بعملية انتقال سياس��ي 
ألّن  االنتقالي��ة،  العدال��ة  وحتقي��ق  للس��لطة 
البدي��ل عن ذلك »حروب صامت��ة« داخلية تقوم 
على الث��أر واالنتقام، وه��و ما ال يبدو أم��راً قاباً 
للتحق��ق، على األقل في امل��دى املنظور، ما يعني 
أّن مسار ومش��روع التغيير الدميغرافي وإعادة 

التنظيم سيبقى جارياً. 
النظ��ام  ل��دى  ال تب��دو هنال��ك أي مش��كلة 
الس��وري في ع��دم ع��ودة الاجئني الس��وريني، 
ب��ل ينظر إليه��م كثيرون من أنص��ار النظام على 
أنه��م خون��ًة وأع��داء للوط��ن، وه��ي الفلس��فة 
الت��ي عّززها بش��ار األس��د وإعامه ف��ي األعوام 
املاضية. ويكشف الكواكبي عن اجتماٍع تسربت 
معطياته، جرى بني األس��د وس��فراء سورية في 
اخل��ارج، قائ��اً لهم: صحي��ح أّن هنالك س��بعة 
ماي��ني س��وري تقريباً هّج��روا، ومئ��ات اآلالف 
قتلوا، لكّننا كس��بنا ف��ي نهاية الي��وم »مجتمعاً 

متجانساً«! 
يبدو أّن موضوع اللجوء واحلديث عن حق 
العودة س��يصبح أحد املوضوعات املستقبلية، 
نظراً ملا تطرحه سوسيولوجيا اللجوء من نتائج، 
وت��ؤدي إليه م��ن تداعي��ات اجتماعي��ة وثقافية 
وسياسية على البلدان الطاردة واملستقبلة، وما 
حُتدث��ه من نتائج نفس��ية واجتماعي��ة وثقافية 
عدي��دة، خصوص��اً عن��د احلدي��ث ع��ن األجيال 
القادم��ة، ف��ي كل من س��ورية والع��راق واليمن 
وليبيا، التي تعاني حروباً داخلية وأهلية، ذات 

أبعاد طائفية أو مناطقية وجغرافية.{
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